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Slovo starosty
Ing. arch. Jan Malík (starosta města Příbora)

Vážení spoluobčané, zdravím Vás v jednom 
z nejkrásnějších měsíců v roce, v měsíci květnu. 
Navážu na slovo místostarosty, a to konstatováním, že žijeme v nároč-

ném životním období, které, jak se zdá, jen tak neskončí. Řešíme mno-
ho výzev, které jsou svým způsobem zcela nové a vyžadují operativní 
a zároveň citlivá řešení. Mám na mysli příliv ukrajinských uprchlíků do 
naší vlasti a také do našeho městečka. V současné době je v Příboře asi 
85 ukrajinských občanů, zejména žen a dětí. Rád bych na tomto místě 
vyzvedl velkou vlnu solidarity vás – našich spoluobčanů, bez které by 
se problémy spojené s touto situací zvládaly mnohem hůř. Jako příklad 
uvedu materiální sbírky uskutečněné městem, našimi školami a také 
místními firmami, poskytnutí bydlení nejen v městských, firemních, 
ale i v soukromých prostorách. Dále pořádání benefičních koncertů, je-
jichž finanční výtěžek byl konkretizován pro potřeby Ukrajinců. Také 
přístup všech našich školských zařízení, kdy děti prchající před válkou 
byly začleněny mezi naše děti a mají tak možnost vzdělávat se a snad jim 
to pomůže zapomenout na strasti spojené s útěkem z Ukrajiny. Nebudu 
tady zmiňovat všechny projevy solidarity, ale chci zdůraznit, že jsem 
moc hrdý na své spoluobčany, kteří umějí pomoct v nouzi, jsou ochotni 
se zříct části svého pohodlí a komfortu. DĚKUJI VŠEM!
V tomto čísle bych se rád zmínil o tom, co naše město čeká z hlediska 

investičních akcí. Podklady mi připravil Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí 
odboru investic, rozvoje a správy majetku.
Zastupitelstvo města na svém 25. zasedání dne 23. 3. 2022 schválilo 

rozpočtové opatření č. 1, jehož součástí byla převážná většina investič-
ních akcí, které se v Příboře budou realizovat v roce 2022. 
Jak jsem již informoval v únorovém Měsíčníku, jednou z největších 

stavebních akcí tohoto roku bude stavba Stavební úpravy komunikací 
a zpevněných ploch na ulici Vrchlického, která zahrnuje vybudo-
vání parkoviště pro 46 osobních automobilů a 2 autobusy u jídelny 
ZŠ Npor. Loma a kompletní rekonstrukci ulice Vrchlického v úseku od 
ulice nábřeží Rudoarmějců po lokalitu Za Školou. V této ulici byly již 
s předstihem vyměněny rozvody vody, elektřiny a veřejného osvětlení. 
Nově přibude chodník podél celého sportovního areálu. 

Neméně významnou akcí bude dokončení areálu sportoviště 
u ZŠ Npor. Loma, které se rozšíří o lehkoatletický ovál s tartanovým povr-
chem a o hřiště pro kopanou s umělým trávníkem o rozměrech 60×38,4 m. 
Na křižovatce ulic Štramberské a Npor. Loma budou již v květnu 

zahájeny práce na vybudování 26 podélných parkovacích míst zahrnu-
jících i modernizaci stávajících 12 míst před domy čp. 1380 a čp. 1385 
a propojení chodníku před domem čp. 1380. 
Ve stejném termínu je naplánována rekonstrukce chodníku na ulici 

ČSA, na straně přilehlé k objektu bývalého hotelu Letka. 
Z dopravních staveb je třeba dále zmínit stavební úpravy přechodu 

pro chodce na ulici K. Čapka (u TIC), kde dojde k výraznému rozšíření 
ploch pro chodce na úkor šířky vozovky, a dále prodloužení autobuso-
vého zálivu na zastávce Příbor Tatra tak, aby zde mohly zastavovat za 
sebou dva autobusy. 
K většímu komfortu a bezpečnosti uživatelů přispějí menší plošné 

úpravy pochozích ploch u restaurace Kovárna Pub na Místecké ulici 
a restaurace Sokolovna. Všechny komunikační úpravy nových ploch 
budou respektovat i požadované prvky pro užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
Po estetizaci a energetických úpravách budovy technických služeb 

v roce 2021 se jejich zaměstnanci letos dočkají i dlouho požadované 
modernizace sociálního zázemí.
V oblasti veřejného osvětlení jsou naplánovány práce související 

s osvětlením plochy parkoviště na ulici Sv. Čecha (za bývalou prodejnou 
potravin), propojením úseku mezi Prchalovem a Skotnicí a především 
s novým osvětlením okružní křižovatky na křižovatce ulic Místecké 
a Hukvaldské. Vlastní stavbu kruhového objezdu bude zabezpečovat 
Správa silnic Moravskoslezského kraje. 
Na úseku městského mobiliáře jsou schváleny finanční prostředky 

na dokončení II. etapy obnovy parku u lávky přes řeku Lubinu na ulici 
nábřeží Rudoarmějců, na instalaci nových informačních směrníků 
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v centru města, dodávku nových květináčů 
se zelení na náměstí, ploše před turistickým 
informačním centrem a Kulturním domem 
Příbor, výrobu a instalaci druhého prodej-
ního pultu do podloubí domu čp. 9 a rea-
lizaci herních prvků na sportovním hřišti 
v Klokočově. 
Schváleny byly i finanční prostředky na 

zahájení komplexní rekonstrukce domu čp. 
118 na Freudově ulici. Tyto práce vyvolají do-
časné přemístění pracovišť Městského úřadu 
Příbor, pohřební služby st. Agnes a TP Pří-
bor s.r.o. do budovy čp. 54 na Jičínské ulici 
a stavebního úřadu do budovy KD Příbor. 
V plánu jsou i úpravy sakrálních památek 

– oprava ohradní zdi starého hřbitova z ulice 
Juráňovy a restaurování památníku obětem 
1. a 2. světové války v parčíku u ZŠ Jičínské.
Pro účely přípravy dalších investičních 

akcí zároveň probíhají práce na souvisejících 
projektech. Z těch nejvýznamnějších vybí-
ráme: Rozšíření kapacity nového hřbitova, 
Kolumbárium na městském hřbitově, Sta-
vební úpravy budovy školní družiny na ulici 
Sv. Čecha, Úprava předprostoru nádraží, 
Prostranství před prodejnou COOP a DPS, 
Stavební úpravy ulic Alšovy a Mánesovy, 
Propustek v místní části Hájov, Komunikace 
k zahrádkářské osadě na ulici Masarykově, 
Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti 
Npor. Loma – Šafaříkova, Rekon-
strukce chodníků na ulicích 
Dvořákově, Gagarinově, 
Tovární a Šmeralově.
Rád bych jenom dodal, 

že všechny výše uvede-
né akce byly zmíněné 
také v pravidelném 
pořadu LTV Příbor 
– Příbor žije.
Teď ještě informace 

z oblasti kultury 
a sportu. Dne 
7. 4. 2022 byla na 
náměstí Sigmunda 
Freuda slavnostně 
otevřena galerie Jane 
McAdam Freud. 

Otevření se zúčastnilo zhruba 50 pozvaných 
hostů nejen z Příbora, ale také z širokého 
okolí. Bohužel bez přítomnosti Jane Freud, 
která je nemocná. Chtěl bych jí za nás za 
všechny popřát brzké uzdravení. Moc si 
vážím přístupu obou manželů Freudových 
a jsem moc rád, že je v Příboře máme. 

Mnozí máme v paměti vydařenou akci Pří-
borský běh, a tak mám pro vás na závěr po-
zvání odboru kultury, školství, sportu a ces-
tovního ruchu na letošní 2. ročník, který se 
uskuteční první květnovou sobotu. Sportovní 
akce nese název Příborský běh aneb Běžecká 
perla 2021 v Moravskoslezském kraji dle 
čtenářů SvětBěhu.cz a je to událost pořádaná 
městem ve spolupráci s příborskými skauty. 
Registrace do závodu je v plném proudu a do 
3. 5. se závodníci mohou registrovat on-line.
Kromě hlavního závodu jednotlivců a štafet 

nás čekají také závody pro děti a mládež, 
stánky partnerů a doprovodný program. Na 
konci této běžecké události nás čeká vystou-
pení cimbálové muziky a slavnostní ocenění 
těch nejlepších.
Věřím, že si tento sportovní den společně 

užijeme.

Krásné májové dny Vám přeje Jan Malík

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

Dne 15. 3. 2022 se 
uskutečnila 63. schůze 
Rady města Příbora, na 
které bylo projednáno 
23 bodů. Přinášíme vám 
stručný telegrafický 
přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

Rada města schválila:
 » Uzavření smlouvy, v předloženém znění, 
jejímž předmětem je pacht pozem-
ků parc. č. 571/2 – část, 571/3, 814, 
815, 1070 a 1071/2 o celkové výměře 
27 930 m2, vše v k. ú. Příbor, mezi 
vlastníkem pozemků městem Příborem 
a pachtýřem právnickou osobou ZO ČZS 
Sídliště, IČO 72079851, za podmínek: 
 » účel pachtu – výkon zahrádkářské činnos-
ti v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., 
 » roční pachtovné ve výši 86 974 Kč 
s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ, 
 » pacht na dobu určitou 10 let.

 » Uzavření smlouvy, v předloženém znění, 
jejímž předmětem je pacht pozemků 
parc. č. 1208/2, 1210, 3118, 3148/1, 
3192/3, 3192/6, 3196 a 3197 o celkové 
výměře 23 950 m2, vše v k. ú. Příbor, 
mezi vlastníkem pozemků městem Pří-
borem a pachtýřem právnickou osobou 
ZO ČSZ Jičínská, IČO 62351206, za 
podmínek: 
 » účel pachtu – výkon zahrádkářské činnos-
ti v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., 
 » roční pachtovné ve výši 74 580 Kč 
s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ,
 » pacht na dobu určitou 10 let.

 » Uzavření smlouvy v předloženém znění, 
jejímž předmětem je pacht pozemků 
parc. č. 469 a 2541 o celkové výmě-
ře 7 823 m2, vše v k. ú. Příbor, mezi 
vlastníkem pozemků městem Příborem 
a pachtýřem právnickou osobou ZO ČZS 
Včelínek, IČO 72533978, za podmínek: 
 » účel pachtu – výkon zahrádkářské činnos-
ti v souladu se zákonem č. 221/2021 Sb., 
 » roční pachtovné ve výši 24 361 Kč 
s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ,
 » pacht na dobu určitou 10 let. 



Zprávy z RM, ZM4

 » Smlouvu o dílo v předloženém znění mezi 
městem Příborem a společností ARPEX 
MORAVA, s. r. o., Teslova 837/2, 702 00 
Ostrava – Přívoz, IČO 26809559, na 
realizaci akce „Příbor – úprava křižovatky 
silnic III/4825 a III/4863 – veřejné osvět-
lení“ s cenou díla 632 237,70 Kč bez DPH.
 » Smlouvu o dílo v předloženém znění mezi 
městem Příborem a společností SEMI-
TA-DS, s. r. o., Veřovice 171, 742 73 
Veřovice, IČO 03829707, na realizaci 
akce „Doplnění dvou parkovacích ploch 
na Štramberské ulici u křižovatky s ulicí 
Npor. Loma“ s cenou díla 2 297 723,01 Kč 
bez DPH a její podpis podmiňuje uvolnění 
finančních prostředků v rozpočtovém 
opatření města Příbora č. 1 pro rok 2022.
 » Směrnici RM č. 1/2022 o odměňování 
u příležitosti svatebních obřadů a vítání 
občánků s účinností od 1. 4. 2022 dle 
předloženého návrhu.
 » Smlouvu o odepisování technického 
zhodnocení majetku pronajímatele mezi 
městem Příborem a Freud Contemporary, 
s. r. o., v předloženém znění.
 » Výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků 
a studentů všech tříd ZŠ Příbor, Jičínská 
486, a ZŠ Npor. Loma Příbor, Školní 
1510, stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studen-
tů za předpokladu, že toto zvýšení počtu 
není na újmu kvality vzdělávací činnosti 
školy a jsou splněny podmínky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví. Výjimka má plat-
nost do konce školního roku 2021/2022.

Rada města souhlasila:
 » s návrhem nového informačního a orientač-
ního značení v předloženém znění ve vari-
antě s dvojjazyčnými texty a s piktogramy,
 » se záměrem města spočívajícím v proná-
jmu části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. 
Příbor o výměře cca 2 m2 společnosti 
Zásilkovna, s. r. o., IČO 28408306, za 
podmínek:
 » účel pronájmu – umístění typizovaného 
6sloupkového Z-boxu pro vyzvedávání 
zásilek, 
 » pronájem na dobu neurčitou s šestimě-
síční výpovědní lhůtou, 
 » roční nájemné ve výši 3 600 Kč plus DPH 
v zákonné výši, s každoročním navýšením 
o míru meziroční inflace dle ČSÚ.

Rada města doporučila 
zastupitelstvu města: 
 » schválit Pravidla pro přidělování finanč-
ních příspěvků na vybudování domovních 
ČOV vlastníkům rodinných domů v Pří-
boře v předloženém znění.

Rada města vzala na vědomí:
 » informaci o průběhu a rozsahu projektu 
„Stavební úpravy budovy Technických 
služeb města Příbora“.

Rada města uložila:
 » vedoucímu OIRSM připravit vyhlášení 
veřejné zakázky akce „Stavební úpravy 
budovy Technických služeb města Příbo-
ra“ v rozsahu projektu, který je přílohou 

tohoto materiálu do příští schůze Rady 
města Příbora.  
Termín: 5. 4. 2022
 » vedoucímu OIRSM  
předložit k projednání materiál související 
s uzavřením smlouvy o dílo na pořízení 
7 nových informačních a orientačních 
prvků na území města dle předloženého 
materiálu. 
 » Termín: 5. 4. 2022

 » vedoucímu OIRSM  
zajistit zveřejnění záměru města dle 
bodu III. tohoto usnesení, spočívajícího 
v pronájmu části pozemku v k. ú. Příbor 
společnosti Zásilkovna, s. r. o., IČO 
28408306, na úřední desce MÚ po dobu 
15 dnů.  
Termín: 25. 3. 2022
 » vedoucímu OIRSM  
zajistit prověření možnosti osvětlení scho-
diště na ulici Stojanově a Farní v Příboře.  
Termín: 29. 4. 2022

Rada města jmenovala:
 » v souladu se Směrnicí č. 1/2021 o pří-
pravě, realizaci a předávání investičních 
akcí a velkých oprav města Příbora pana 
Ing. arch. Jana Malíka, starostu města, 
osobou s rozhodovací pravomocí pro akci 
„Stavební úpravy budovy Technických 
služeb města Příbora“,
 » na návrh tajemníka Městského úřadu Pří-
bor do funkce vedoucí odboru bytového 
a nebytového fondu na Městském úřadě 
v Příboře pana Ing. Michala Šimíčka, 
s účinností od 1. 6. 2022.

Rada města rozhodla:
 » poskytnout individuální dotaci z rozpočtu 
města Příbora paragrafu 3429 ve výši 
20 000 Kč, účelově určenou na pořízení 
osobního automobilu pro zvýšení kvality 
terénní služby Terénního programu na 
Novojičínsku, žadateli Renarkon, o. p. s., 
se sídlem Ostrava, Mariánskohorská 
1328/29, IČO 25380443, a uzavřít s tímto 
žadatelem veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Příbora 
na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu,
 » nevyhovět žádosti pana Petra Vyviala 
o přidělení obecního bytu 3+1.

Dne 5. 4. 2022 se uskutečnila 
64. schůze Rady města 
Příbora, na které bylo 
projednáno 24 bodů. 
Přinášíme vám stručný 
telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných 
bodů.

Rada města rozhodla:
 » dle ust. čl. 5 odst. 4 směrnice RM 
č. 14/2016 k zadávání veřejných zakázek 
o udělení výjimky z ust. čl. 4 odst. 3 této 

směrnice a stanovila dodavatelem zakázky 
„Dodávka a instalace informačního sys-
tému“ v hodnotě 346 682,42 Kč s DPH 
firmu VšeProObce – Michal Zbořil, se 
sídlem Gen. Píky 2910/7, 702 00 Ostra-
va-Moravská Ostrava, IČO 88615723.

Rada města uložila:
 » vedoucímu OBNF  
zajistit zveřejnění záměru města pro-
najmout garáž na ulici U Tatry 1486 na 
úřední desce MÚ Příbor po dobu 15 dnů.
 » Termín: 8. 4. 2022

Rada města schválila:
 » cenovou nabídku na zpracování pasporti-
zace hrobových míst na starém hřbitově 
v předloženém znění,
 » převod finančních prostředků ve výši 
217 800 Kč z ODPA 3635 – Projekční 
práce na zpracování projektové doku-
mentace akce zařazené na ODPA 3632 
– Pasportizace hrobových míst na starém 
hřbitově,
 » zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
s názvem „Stavební úpravy budovy Tech-
nických služeb města Příbora“,
 » přijetí účelové neinvestiční dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje pro rok 
2022 na zabezpečení akceschopnosti 
JSDH Příbor v celkové výši 50 000 Kč,
 » v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, smlou-
vu o výpůjčce mezi městem Příborem 
a Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvkovou organiza-
cí, IČO 70983364, dle přílohy č. 1, jejímž 
předmětem je nemovitý majetek, soubor 
herních prvků a konvektomat v celkové 
účetní hodnotě 14 503 162,98 Kč, v před-
loženém znění,
 » v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o výpůjčce mezi městem Příborem a Zá-
kladní školou Npor. Loma, Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou or-
ganizací, IČO 70983356, dle přílohy č. 1, 
jejímž předmětem je zejména nemovitý 
majetek a vybavení učeben v celkové účet-
ní hodnotě 87 455 593,55 Kč, v předlože-
ném znění,
 » užití znaku a loga města Příbora firmě 
Apeiron Consulting, s. r. o., Vzdělávání 
dospělých, Nádražní 125, Příbor, 742 58, 
na webových stránkách firmy,
 » přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč 
od Alliance Laundry CE, s. r. o., IČO 
29451914, Místecká 1116, 742 58 Příbor, 
na akci Příborský běh,
 » přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč 
od Brose CZ spol. s r. o., IČO 61465704, 
Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice, 
na akci Příborský běh,
 » přijetí finančního daru ve výši 30 000 Kč 
od Brose CZ spol. s r. o., IČO 61465704, 
Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice, 
na akci Den dětí,
 » přijetí finančního daru ve výši 30 000 Kč od 
JETI model, s. r. o., IČO 26825147, Lomená 



Zprávy z RM, ZM 5

Telegrafické zprávy ze zasedání 
zastupitelstva města
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 23. 3. 2022 se uskutečnilo 
25. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora, na kterém bylo 
projednáno 26 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický 
přehled nejdůležitějších 
projednaných bodů.

Zastupitelstvo města schválilo:
 » prodloužení lhůty splatnosti úhrady za 
zřízení práva stavby k pozemku parc. 
č. 2178/7 v k. ú. Příbor a lhůty pro slože-
ní jistiny na dodržení regulace zástavby 
pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor, dle 
žádosti Artera Lamely Příbor, spol. s r. o., 
IČO 06921116, ze dne 15. 3. 2022 – viz 
příloha č. 1, a to do 30. 5. 2022,
 » rozdělení finančních prostředků z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro 
rok 2022 dle následující tabulky

 » Pravidla č. 1/2022 pro přidělování finanč-
ních příspěvků na vybudování domovních 
ČOV vlastníkům rodinných domů v Příbo-
ře v upraveném znění,
 » rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na 
rok 2022 v členění a částkách dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu,
 » poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Diakonii ČCE – středisko v Ostravě, Sylla-
bova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 
IČO 41035526, na provozování dopravy 
seniorů Diakonáček v období od 1. 1. 2022 
– 31. 12. 2022 ve výši 150 000 Kč z § 4349 
rozpočtu města Příbora,
 » záměr propachtování areálu městského 
koupaliště v předloženém znění.

Zastupitelstvo města doporučilo:
 » uvolnit do rozpočtu města Příbora na rok 
2023 finanční prostředky na zhotovení 
projektové dokumentace „Úprava ulice Karla 
Čapka v Příboře“ v rozsahu dle varianty č. 1 
popsané v předloženém materiálu.

Zastupitelstvo města stanovilo:
 » podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, pro volební období 2022 
– 2026 počet členů Zastupitelstva města 
Příbora na 21 členů.

Zastupitelstvo města rozhodlo:
 » poskytnout individuální dotaci z rozpočtu 
města Příbora ve výši 205 455 Kč, účelově 
určenou na vybourání otvoru v nosném 
zdivu, začištění (tělocvična gymnastiky 
a parkuru), zabudování nově vytvořených 
oken (tělocvična gymnastiky a parkuru), 
otopná tělesa a zabudování teplovodních 
rozvodů (tělocvična gymnastiky a parkuru), 
vícedílné dveře (nová herna stolního tenisu), 
žadateli Tělocvičná jednota Sokol Příbor, 
se sídlem Lidická 544, Příbor, 742 58, 
IČO 62351222, a uzavřít s tímto žadatelem 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu,

1530, 742 58 Příbor, na akce Příborský běh, 
Den dětí a Dny evropského dědictví,
 » poskytnutí finančního daru Lince bez-
pečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 
Praha 8, IČO 61383198, z rozpočtu města 
Příbora, paragrafu 4349, ve výši 2 500 Kč 
na provoz dětské krizové linky, a uzavření 
smlouvy mezi městem Příborem a Linkou 
bezpečí, z. s., dle předloženého návrhu,
 » poskytnutí finančního daru neziskové 
organizaci Zdravotní klaun, o. p. s., se 
sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, 
IČO 26547953, z rozpočtu města Příbo-
ra, paragrafu 4349, ve výši 2 500 Kč na 
činnost organizace, a uzavření smlouvy 

mezi městem Příborem a organizací 
Zdravotní klaun, o. p. s., dle předložené-
ho návrhu,
 » záměr města pronajmout garáž v domě na 
ulici U Tatry 1486 v předloženém znění,
 » Směrnici č. 2/2022 o zadávání veřejných 
zakázek v předloženém znění.

Rada města jmenovala:
 » v souladu se Směrnicí č. 1/2021 o přípra-
vě, realizaci a předávání investičních akcí 
a velkých oprav města Příbora vedoucího 
odboru bytového a nebytového fondu „Oso-
bou s rozhodovací pravomocí“ pro přípravu 
akce „Stavební úpravy objektu č. p. 118“.

Rada města vyhlásila:
 » veřejnou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Stavební úpravy 
chodníku na ulici ČSA“ dle předloženého 
materiálu,
 » veřejnou zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek s názvem 
„Stavební úpravy budovy Technických 
služeb města Příbora“, v předloženém 
znění. 

Úplné znění dokumentu z jednání rady 
města se všemi náležitostmi a informacemi 
naleznete na webových stránkách města 
Příbora.

Památka Akce obnovy Druh 
vlastníka

Celkové 
uznatelné 
náklady (Kč)

Podíl 
vlastníka (Kč)

Podíl města 
(Kč) (min. 
10 %)

Příspěvek MK 
(Kč)(max. 
50 %)

1 Měšťanský dům 
č. p. 16

Výměna střešní krytiny  
a klempířských prvků

FO  
(s DPH) 765 727,00 409 154,00 76 573,00 280 000,00

2 Městský dům  
č. p. 685

Oprava krovu a podlahy, oprava 
komínových těles

FO  
(s DPH) 566 230,00 229 607,00 56 623,00 280 000,00

3
Rodný dům 
Sigmunda Freuda 
č. p. 117

Sanace zdiva na severní a západní 
straně fasády, nátěr šindelové 
střechy, nátěr oken, interiérových 
a exteriérových dveří a venkovní 
pavlače

Město 
Příbor  
(bez DPH)

473 506,00 237 506,00 – 236 000,00

4 Fara  
č. p. 364

Obnova severní vstupní strany fasády 
včetně obnovy klempířských prvků  
a výměna vstupních dveří

Církev  
(s DPH) 544 215,31 338 793,31 54 422,00 151 000,00

5 Kostel sv. Kříže Restaurování 1 ks vitráže v presbytáři 
kostela

Církev  
(s DPH) 208 140,00 140,00 – 208 000,00
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Aktivity rozvoje sociálních služeb 
a souvisejících aktivit se dařilo plnit 
i v loňském roce
Bc. Lenka Filipcová (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Zastupitelstvo města Příbora 
na svém březnovém zasedání 
hodnotilo plnění priorit 
a opatření stanovených ve 
Střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb a souvisejících 
aktivit města Příbora a obcí 
Kateřinice a Skotnice na období 
2021–2023 (dále jen SPRSS). 
V tomto plánu je na období 2021 až 2023 pro 

město Příbor schváleno celkem 13 priorit  
se 46 opatřeními. Z tohoto počtu bylo 
v roce 2021 33 opatření splněno, 2 opatření 
byla částečně plněna, 7 opatření má pozdější 
termín plnění, 2 opatření nejsou splněna 
a na plnění 2 opatření nevznikl požadavek. 
Z aktivit, které se podařily realizovat, mů-

žeme jmenovat například zajištění dopravy 
seniorů a osob se zdravotním postižením 
Diakonáček, podporu společenského setká-
vání seniorů a osob s handicapem, zahájení 
provozu rekonstruované ubytovny na ul. 
Jičínské 247 včetně zajištění pracovního 
místa správce ubytovny a další.
Důležitou aktivitou je také finanční pod-

pora poskytovatelů potřebných sociálních 
služeb ve městě. V roce 2021 město Příbor 
těmto i dalším sociálním službám poskytlo 
finanční podporu ve výši 1 169 500 Kč. 
Finance byly rozděleny mezi 16 sociálních 
služeb, které kvalitně pečují o naše občany. 
Mezi spolufinancované poskytovatele soci-
álních služeb ve městě patří např. Diakonie 
ČCE – středisko v Ostravě, která poskytuje 
Pečovatelskou službu Příbor, Centrum pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, o. p. s., poskytující odborné poraden-
ství v občanské poradně, domov pro seniory 

Domov Příbor, p. o., Společnost pro ranou 
péči, pobočka Ostrava, Terénní program na 
Novojičínsku Renarkonu, o. p. s., a soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Armády spásy v České republice, z. s. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit byl zpracován me-
todou komunitního plánování, která nám 
všem dává možnost zasahovat do věcí, jež se 
dějí kolem nás. Dává nám příležitost rozho-
dovat o tom, jak a na co budou vynaloženy 
finanční prostředky v našem městě, a proto 
chcete-li se aktivně podílet na procesu 
komunitního plánování, neváhejte nás 
kontaktovat na e-mailové adrese:  
soc@pribor-mesto.cz nebo osobně na 
odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Příbor, Freudova 118. Bližší informace 
můžete také získat na webových stránkách 
města Příbora: www.pribor.eu.

 » poskytnout individuální dotaci z rozpočtu 
města Příbora ve výši 65 000 Kč, úče-
lově určenou na opravu střešní krytiny 
fotbalového areálu, žadateli Tělovýchovná 
jednota Příbor, z. s., se sídlem Štramber-
ská 1361, Příbor 742 58, IČO 43961011, 
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu,
 » na základě Programu města Příbora pro 
poskytnutí dotace pro rok 2022 – oblast 
granty, na základě podaných žádostí o po-
skytnutí programové dotace ve výši dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
schválit uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace uvedených v příloze 
Pravidel č. 2/2021 poskytování dotací 
z rozpočtu města Příbora, schválených 
Zastupitelstvem města Příbora dne 
26. 5. 2021, mezi městem Příborem a ža-
dateli dle tabulky – viz strana 10.
 » na základě Programu města Příbora pro po-
skytnutí dotace pro rok 2022 – oblast pro-
voz a činnost, na základě podaných žádostí 
o poskytnutí programové dotace ve výši dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
schválit uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace uvedených v přílo-
ze Pravidel č. 2/2021 poskytování dotací 
z rozpočtu města Příbora, schválených 
Zastupitelstvem města Příbora dne 
26. 5. 2021, mezi městem Příborem a žada-
teli dle tabulky – viz strana 9.
 » na základě Programu města Příbora pro 
poskytnutí dotace pro rok 2022 – oblast 
sociální služby, na základě podaných 
žádostí o poskytnutí programové dotace ve 
výši dle přílohy č. 1 předloženého mate-
riálu, schválit uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace uvedených 
v příloze Pravidel č. 2/2021 poskytování 
dotací z rozpočtu města Příbora, schvále-
ných Zastupitelstvem města Příbora dne 
26. 5. 2021, mezi městem Příborem a po-
skytovateli sociálních služeb dle tabulky 
– viz strana 11.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí:
 » celkové objemy rozpočtu města:
 » Zprávu o plnění priorit a opatření III. Plánu 

rozvoje rodinné politiky města Příbora na 
období 2021–2023 za rok 2021,

 » Zprávu o plnění priorit a opatření Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních služeb a souvi-
sejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice 
a Skotnice na období 2021–2023 za rok 2021,
 » zprávu Obvodního oddělení policie České 
republiky města Příbora o stavu na úseku 
veřejného pořádku za rok 2021 dle přílohy 
č. 1 podkladového materiálu, 
 » zprávu Městské policie Příbor o bezpeč-
nosti a veřejném pořádku za rok 2021 dle 
přílohy č. 2 podkladového materiálu, 
 » zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Příbor, Příbor-Hájov za rok 2021 
dle přílohy č. 3 podkladového materiálu.

Zastupitelstvo města uložilo:
 » vedoucímu OBNF zveřejnit záměr města 
propachtovat areál městského koupaliště na 
úřední desce po dobu min. 30 dnů.
 » T: 28. 3. 2022

Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitel-
stva města se všemi náležitostmi a informacemi 
naleznete na webových stránkách města Příbora.

Příjmy 181 341 000 Kč což je navýšení o 2 119 000 Kč oproti schválenému rozpočtu.

Výdaje 255 769 500 Kč což je navýšení o 80 048 500 Kč oproti schválenému rozpočtu.

Financování 74 428 500 Kč což jen navýšení o 77 929 500 Kč oproti schválenému rozpočtu.

mailto:soc@pribor-mesto.cz
http://www.pribor.eu
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Čištění odpadních vod v Příboře
Finanční podpora města výstavbě domovní ČOV
Ing. Dita Kalužová (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Zastupitelstvo města Příbora na svém 
25. zasedání dne 23. března 2022 schválilo 
Pravidla pro přidělování finančních pří-
spěvků na vybudování domovních čističek 
odpadních vod (dále jen „ČOV“) vlastníkům 
rodinných domů v Příboře. Jedná se o pod-
mínky finanční podpory města vlastníkům 
nemovitostí, které nejsou napojeny na ka-
nalizační síť. Možnost připojení na vybudo-
vanou kanalizaci není zejména v okrajových 
částech města (např. ulice Lesní či Na Hrá-
zi), na „Pasekách“ a v místních částech Há-
jov a Prchalov.  

Finanční podpora domovních ČOV je určena 
pro rodinné domy na území Příbora, maxi-
mální výše příspěvku je 35 000 Kč, příspěvek 
bude poskytnut zpětně po vybudování čistič-
ky. Tam, kde podmínky neumožňují vybudo-
vání domovní ČOV, se připouští vybudování 
bezodtokové jímky (žumpy).
Podpora se vztahuje na domovní ČOV 

vybudované v letech 2022–2025 u stávajících 
nemovitostí, nikoli na domovní ČOV u no-
vostaveb rodinných domů. Finanční podpora 
nezahrnuje rekonstrukce stávajících ČOV, 
neboť vlastníci domovní čistírny odpadních 
vod se mají řádně starat o její chod. 

Doporučení pro občany:
 » zkontrolujte si povolení vodoprávního (či 
stavebního) úřadu k nakládání s odpadními 
vodami, zejména jeho platnost (povolení 
jsou vydávána na dobu určitou),
 » dále byste měli mít založeny doklady o vý-
vozu jímky (žumpy), minimálně poslední 
vývoz nebo 2 vývozy,
 » další informace můžete zjistit na našem 
webu životního prostředí https://zpo.pri-
bor.eu/domovni-cistirny-odpadnich-vod-1/
 » nebo při veřejném jednání v kulturním 
domě dne 9. května 2022 (pozvánku na toto 
setkání naleznete v tomto čísle Měsíčníku).

Místní poplatek za odpady 2022
Informace k úhradě místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství pro rok 2022 Alice Buczková (správce poplatku)

Odbor finanční pravidelně informuje občany 
o možnosti elektronického zasílání informací 
k úhradě místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, a to prostřednic-
tvím e-mailové pošty.
Tato možnost byla zavedena v roce 2021 

a byla tak nahrazena distribuce poštovních 
poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V e-mailu, který bude automaticky ze systé-
mu rozesílán před termínem splatnosti tohoto 
poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, varia-
bilní symbol plátce, termín splatnosti, a přede-
vším QR kód, který usnadní zadávání platby. 
Tato služba je bezplatná a velice jednoduše 

realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal 
svůj e-mailový kontakt na adresu správce 

poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz

S účinností od 1. 1. 2022 je 
poplatníkem poplatku za systém 
odpadového hospodářství:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území 
města. 

Sazba poplatku:
 » Sazba poplatku činí 552 Kč/rok. 
 » Tzv. rekreační objekty jsou v poloviční 
sazbě, tedy 276 Kč/rok. 

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný ve dvou stejných splát-

kách, a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku.
Text obecně závazné vyhlášky k tomuto 

místnímu poplatku je zveřejněn na webových 
stránkách města www.pribor.eu. Jakékoliv 
informace k této problematice vám rádi po-
skytneme na tel. č. 556 455 434. 
Poplatek lze hradit bezhotovostním 

převodem na účet: 27-1290010227/0100 
s použitím variabilních symbolů jednot-
livých plátců, které se již od roku 2019 
nemění, nebo na pokladně městského 
úřadu.

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

Proto, aby rodina fungovala, je důležité, aby 
spolu partneři fungovali a dokázali se shod-
nout na výchově dětí. Velmi často, a je to zcela 
přirozené, se rodiče ve všem neshodnou. Ná-
sledně dochází ke sporům, které ne každý pár 
dokáže ustát, a partneři se následně rozejdou. 
V následujících číslech Měsíčníku Příbor se 
budeme věnovat úpravou péče a výživy dětí po 
rozchodu rodičů.
Po rozchodu rodičů rodiče musejí vyřešit 

zásadní otázky týkající se péče o jejich děti. 
V první řadě jsou to otázky ohledně bydliště 
dětí, jakým způsobem o dítě budou do bu-
doucna pečovat, kdy a kde si děti budou pře-
dávat, výši výživného pro děti, rozhodování 
o důležitých záležitostech (např. lékař, škola), 
a hrazení mimořádných výdajů (kroužky, 
lyžařský výcvik, výbava do školy apod.). Zde 

je potřeba zmínit, že rodičovskou zodpověd-
nost k dětem mají oba rodiče a oba rodiče mají 
právo na péči o děti (pokud nebyl rodič soudně 
rodičovské odpovědnosti zbaven).
V případě, kdy rodiče nebyli manželé, je 

situace poměrně jednoduchá a stačí, když 
se rodiče na péči dohodnou. Výhodou této 
dohody je především flexibilita, žádné náklady 
na právní zastoupení, dohodu mohou rodiče 
v průběhu let kdykoliv měnit dle potřeb dětí 
a rodičů a není zde potřeba zapojení soudu 
a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato 
dohoda se soudně neschvaluje. Její nevýho-
dou je její nevykonatelnost, tzn. možnost se 
domáhat výkonu rozhodnutí soudní cestou či 
exekucí (např. při neplnění povinnosti placení 
výživného). Pokud nesezdaní rodiče chtějí mít 
dohodu schválenou soudem, je potřeba, aby 

jeden z rodičů podal návrh na úpravu poměrů 
a poté v rámci soudního řízení u soudu uzavřeli 
dohodu. Nevýhodou dohody schválené soudem 
je, že v případě, kdy se rodiče po určitém časem 
dohodnou na změně, měli by si tuto změnu 
nechat opět schválit soudem. Důvodem je, že 
dohodu schválenou soudem nelze měnit mimo-
soudní dohodou, a v případě neshod rodičů tak 
nemá soud důvod do úpravy poměrů zasahovat. 
(pokračování v příštím čísle)
Pro bližší informace k tomuto tématu můžete 

navštívit Občanskou poradnu v Příboře na 
adrese nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Pří-
bor, v přízemí Městského úřadu Příbor.

Konzultační hodiny v úterý: 
 9.00 – 12.00 – bez objednávky
 13.00 – 16.00 – pro objednané

https://zpo.pribor.eu/domovni-cistirny-odpadnich-vod-1/
https://zpo.pribor.eu/domovni-cistirny-odpadnich-vod-1/
mailto:buczkova@pribor-mesto.cz
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Poděkování
Mgr. Karolína Najzarová (vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Přestože jsem za poslední týdny zažila mno-
ho okamžiků vděčnosti a radosti a považuji 
za důležité všem poděkovat, nepíší se mi tyto 
řádky lehce. Hlavně proto, že lidí a organi-
zací, které si zaslouží díky, je tolik, že určitě 
na někoho zapomenu. Uklidňuje mě však 
vědomí, že naprostá většina lidí a organizací 
pomáhá rodinám z Ukrajiny z dobré vůle a ne 
z touhy po veřejném poděkování.
V polovině března město Příbor vyhlásilo 

sbírku materiální a potravinové pomoci pro 
matky s dětmi z Ukrajiny. Získané školní 
potřeby jsme hned předali škole, aby je mohla 
dále předat dětem. Drogerie, vybavení domác-
nosti, kuchyňské potřeby, potraviny, oblečení, 
elektrospotřebiče a další věci byly k dispozici 
ženám a dětem ubytovaným nejen v prosto-

rách města, ale i v soukromí. Vlna solidarity, 
která se mezi občany zvedla, byla stěžejní pro 
zabezpečení prvních dnů po příchodu matek 
s dětmi do Příbora. Všechny darované věci 
jsou využity, zůstává jen trocha oblečení, to 
bude předáno organizaci, která je smysluplně 
využije. Srdečné díky všem dárcům.
V současné době necháváme otevřenou 

možnost darování potravin, pracích prášků, 
drogerie apod. Pokud bude potřeba vybavit 
nové prostory či zabezpečit nově příchozí ženy 
a děti, budeme Vás informovat, co přesně je 
potřeba, a již nyní děkujeme za podporu.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem 

jednotlivcům i organizacím, kteří zajišťují 
bydlení rodinám z Ukrajiny a kteří jsou jim 
nejen ubytovateli, ale také průvodci, překla-

dateli, řidiči, kuchaři, důvěrníky, stravovateli 
a velkými pomocníky.
Velké díky patří také základním školám, 

gymnáziu, volnočasovým organizacím, 
zaměstnavatelům, muzikantům, Ukrajincům 
žijícím dlouhodobě v Příboře, mnoha dobrovol-
níkům a skrytým hrdinům. Věřte mi, že nyní 
neděkuji jen za sebe, protože s vděčností rodin 
ubytovaných v Příboře se setkávám neustále.
V současné době pomáháme ženám hledat 

zaměstnání. Pokud víte o pracovních místech, 
které byste rádi nabídli, můžete se obracet 
přímo na mě na tel. 739 553 587 nebo na 
e-mail: najzarova@pribor-mesto.cz.
Děkuji Vám za pozornost a také za Vaši 

vstřícnost, za spolupráci, za dary, za pochope-
ní a za všechno.

Vlasta Podstavková
Josef Brychta
Božena Bajerová
Zdenka Filipová
Ivana Kahánková
Jiří Straka
Miloš Sopuch

Stanislav Nenutil
Petr Kala
Vladimír Lankočí
Anežka Valchařová
Miluše Cvrkalová
Anna Hírešová
Danuše Kocourková

Stanislav Monsport
Pavel Bilík
Alena Káňová
Marie Ondryášová
Jaroslav Holub
Drahomíra Kopečková
Oldřich Seibert

Jan Fiala
Dagmar Machalová
Marie Šimíčková
Alice Rošová
Michálková Vlasta
Anna Ottová
Vlasta Saidlerová

Vladimír Hanák
Stanislav Jelen
Drahomír Rapala
Sylva Rycová

Jubilanti z Příbora:

Ludmila Arztová
Zdenka Červenková 
Marta Lošáková

Marie Matlová
Petr Pělucha
Vlasta Saidlerová

Zdenka Szeriová
Miroslava Šikulová

Jubilanti v Domově Příbor: 

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

Vyhodnocení aktivit rodinné a seniorské 
politiky za rok 2021 Bc. Lenka Filipcová (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor )

Město Příbor má od prosince 
2020 schválený III. Plán rozvoje 
rodinné politiky města Příbora 
na období 2021–2023. Jak se 
dařilo plnit konkrétní priority 
a opatření plánu, projednávalo 
na březnovém zasedání 
Zastupitelstvo města Příbora. 

Ve III. Plánu rozvoje rodinné politiky města 
Příbora je schváleno pro období 2021 až 2023 
celkem 11 priorit s 39 opatřeními. Celkem 
bylo splněno 31 opatření, 4 opatření jsou ne-
splněna a na 4 opatření nevznikl požadavek.
V roce 2021 se na plnění některých opatře-

ní podařilo vyhrát dotaci z MPSV v soutěži 
„Obec přátelská seniorům 2021“ ve výši 
270 000 Kč, plnění dalších opatření bylo 
financováno z rozpočtu města. Podařilo se 
uskutečnit setkání příborských jubilantů či 
nové akce Kdo si hraje, nezlobí a seniorské 
odpoledne a další akce. Dotacemi byl podpo-
řen XI. ročník příborské Muzejní školy pro 
seniory, dále přednášky pro trénování paměti 
a vydání mimořádného Měsíčníku města 
Příbora, který byl zdarma distribuován do 
domácností ve městě.
Důležitou součástí podpory prorodinných 

a proseniorských aktivit je finanční podpora 
volnočasových organizací ve městě. V roce 
2021 přidělilo zastupitelstvo organizacím na 
činnost, provoz a granty 1 827 500 Kč. Město 
dále investovalo do víceúčelového hřiště na 

Vrchlického ulici, dále u ZŠ Npor. Loma, na 
Hájově, na hřišti U Tatry, v městském parku 
atd. Priorita zaměřená na odstraňování bariér 
ve městě byla plněna formou odstraňování jak 
architektonických bariér (např. vybudování 
výtahu v budově radnice), tak i formou aktivit 
k odstraňování sociálních bariér (akce pro 
seniory Moudrá sovička k odstraňování bariér 
informačních a digitálních technologií, tréno-
vání paměti, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi aj.). Zde jsou jen stručně vy-
jmenovány některé aktivity, které se podařilo 
realizovat. O některých již bylo v Měsíčníku 
města Příbora psáno podrobněji, o některých 
se rozepíšeme v některém z dalších vydání. 
Na procesu plánování rozvoje rodinné politi-

ky ve městě a následně na monitoringu plnění 
stanovených priorit se podílejí pracovní sku-

mailto:najzarova@pribor-mesto.cz
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Podpora spolků a poskytovatelů sociálních 
služeb v roce 2022
Bc. Eva Srněnská (úsek právní a kontrolní odboru organizačního a správních činností Městského úřadu Příbor)

Zastupitelstvo města Příbora rozhodlo na 25. zasedání dne 23. 3. 2022 o přidělení programových dotací 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 pro oblast Provoz a činnost, Granty a Sociální služby, o přidělení 
účelové neinvestiční dotace a o přidělení individuální dotace následovně:

PROGRAMOVÁ DOTACE PRO ROK 2022 – OBLAST: PROVOZ A ČINNOST

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 ACADEMIA VIA FAMILIA, z. s. 49 000,00 Kč

2 BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR, z. s. 250 000,00 Kč

3 BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o. 150 000,00 Kč

4 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., MÍSTNÍ ORGANIZACE PŘÍBOR 30 000,00 Kč

5 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z. s., ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘÍBOR 20 000,00 Kč

6 DAGMAR LEINVEBEROVÁ 61 000,00 Kč

7 FK PRIMUS PŘÍBOR, z. s. 230 000,00 Kč

8 Bc. JAN TYLLICH, DiS. 15 000,00 Kč

9 JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO PŘÍBOR, z. s. 116 000,00 Kč

10 KČT, ODBOR PŘÍBOR 34 000,00 Kč

11 KLUB SENIORŮ MĚSTA PŘÍBOR, z. s. 35 000,00 Kč

12 KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO  Č. 20403, z. s. 10 000,00 Kč

13 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV, z. s. 35 000,00 Kč

14 MYSLIVECKÝ SPOLEK PŘÍBOR-HÁJOV 10 000,00 Kč

15 PŘÍDLO, z. s. 25 000,00 Kč

16 PŘÍBORSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK ŠTĚK 15 000,00 Kč

17 SFL PŘÍBOR, z. s. 20 000,00 Kč

18 SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV 110 000,00 Kč

19 SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOV 35 000,00 Kč

20 SPOLEČNOST PŘÁTEL DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH PŘÍBOR 100 000,00 Kč

21 SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR, z. s. 35 000,00 Kč

22 SVAZ LETCŮ PŘÍBOR, z. s. 13 000,00 Kč

23 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.,  MO PŘÍBOR 40 000,00 Kč

24 TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR, z. s. 50 000,00 Kč

25 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR, z. s. 200 000,00 Kč

26 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR, z. s. 300 000,00 Kč

27 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRADKÁŘSKÉHO SVAZU HÁJOV 12 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

piny komunitního plánování, a proto pokud 
máte chuť se jakkoliv aktivně podílet na pro-
cesu komunitního plánování rozvoje rodinné 

politiky ve městě, neváhejte nás kontaktovat 
na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.
cz nebo přímo na odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Příbor, Freudova 118. Bližší 
informace můžete také získat na webových 
stránkách města Příbora: www.pribor.eu.

mailto:soc@pribor-mesto.cz
mailto:soc@pribor-mesto.cz
http://www.pribor.eu
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PROGRAMOVÁ DOTACE PRO ROK 2022 – OBLAST: GRANTY

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o. 11 000,00 Kč

2 BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, s. r. o. 9 000,00 Kč

3 DAGMAR LEINVEBEROVÁ 6 000,00 Kč

4 JANÁČKŮV MÁJ, o. p. s. 20 000,00 Kč

5 Bc. JAN TYLLICH DiS. 8 000,00 Kč

6 Bc. JAN TYLLICH DiS. 5 000,00 Kč

7 KČT, ODBOR PŘÍBOR 1 000,00 Kč

8 KČT, ODBOR PŘÍBOR 2 000,00 Kč

9 KČT, ODBOR PŘÍBOR 2 000,00 Kč

10 KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO Č. 20403, z. s. 1 000,00 Kč

11 KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR, POBOČNÝ SPOLEK, ZO Č. 20403, z. s. 2 000,00 Kč

12 LEXOR, s. r. o. 8 000,00 Kč

13 PŘÍDLO, z. s. 7 000,00 Kč

14 SH ČMS – SBOR DOBROVONÝCH HASIČŮ HÁJOV 10 000,00 Kč

15 SH ČMS – SBOR DOBROVONÝCH HASIČŮ HÁJOV 7 000,00 Kč

16 SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOV 18 000,00 Kč

17 SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR, z. s. 15 000,00 Kč

18 TAJV, z. s. 0,00 Kč

19 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

20 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

21 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

22 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

23 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

24 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 2 000,00 Kč

25 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRADKÁŘSKÉHO SVAZU HÁJOV 1 000,00 Kč

26 ZDENĚK KÜBEL 5 000,00 Kč

150 000,00 Kč
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PROGRAMOVÁ DOTACE PRO ROK 2022 – OBLAST: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE PRO ROK 2022

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE PRO ROK 2022

Rada města Příbora rozhodla na 63. schůzi dne 15.03.2022 o přidělení individuální dotace pro rok 2022 
následovně:

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE PRO ROK 2022

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. 57 000,00 Kč

2 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, o. p. s. 75 000,00 Kč

3 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, o. p. s. 38 000 Kč

4 DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V OSTRAVĚ 800 000,00 Kč

5 DOMOV HORTENZIE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 8 000,00 Kč

6 DOMOV PŘÍBOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 70 000,00 Kč

7 CHARITA OSTRAVA 18 600,00 Kč

8 MÁŠ ČAS?, z. s. 16 000,00 Kč

9 PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE 25 000,00 Kč

10 RENARKON, o. p. s. 22 000,00 Kč

11 SENIORCENTRUM OASA s. r. o. 25 000,00 Kč

12 SLEZSKÁ DIAKONIE 13 000,00 Kč

13 SLEZSKÁ DIAKONIE 15 000,00 Kč

14 SLEZSKÁ DIAKONIE 16 000,00 Kč

15 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OSTRAVA 16 000,00 Kč

16 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, p. o. 25 000,00 Kč

17 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, p. o. 27 000,00 Kč

18 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, p. o. 183 400,00 Kč

1 450 000 Kč

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V OSTRAVĚ 150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 RENARKON, o. p. s. 20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Č. PŘÍJEMCE PROGRAMOVÉ DOTACE SCHVÁLENÁ VÝŠE DOTACE

1 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR, z. s. 205 455,00 Kč

2 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR, z. s. 65 000,00 Kč

270 455,00 Kč
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Ukliďme Česko v Příboře bylo úspěšné
Ing. Dita Kalužová (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Poslední březnová sobota byla oficiálně vyhlá-
šena úklidovým dnem, konala se akce Ukliďme 
svět pořádaná každoročně pod záštitou 
Českého svazu ochránců přírody a s podporou 
Ministerstva životního prostředí. Město Příbor 
se také aktivně zapojilo a na čtyřech trasách, 
z čehož dvě zvládli skauti, se celkem vysbíralo 
390 kg odpadů, z toho 120 kg plastů a papíru 
se předalo k recyklaci. Z celkových 58 účast-
níků převažovaly děti – 36. 
Největší nepořádek byl kolem skateparku 

a pod nadjezdem směrem na Skotnici. Tuto 
oblast uklidily hlavně děti. Jedna část šla 
z parku, kde byl začátek i konec akce, ulicí 
B. Buska, Místeckou a podél trati a Lubiny do-
zadu k nadjezdu, druhá skupina naopak kolem 

starého hřbitova směr skatepark. Děti lezly pro 
PETky i pod keře, koulely pneumatiky, tahaly 
matračky po bezdomovcích a běhaly po svazích 
nadjezdu za poletujícími sáčky atd. 
Byly skutečně velice šikovné, proto je čekaly 

diplomy a malé odměny s ekologickou tema-
tikou. Další skupina se vydala Masarykovou 
ulicí dozadu podchodem na Prchalov, dál 
kolem Sarkanderovy studánky na Ostravskou 
a Hřbitovní ulici zpět. Poslední skupina se vy-
pravila kolem obchvatu na Borovecké rybníky. 
Na závěr čekalo na všechny účastníky malé 
pohoštění před klubovnou skautů v parku. 
Děkujeme všem účastníkům, že jim nebylo 

líno v sobotu pomoci uklidit vycházkové trasy 
kolem našeho města, a také pracovníkům 

Technických služeb města Příbora za spolu-
práci. Ráno před akcí totiž ustavili kontejnery 
na každou trasu a po ukončení je zase svezli 
na sběrný dvůr, kde se roztřídilo, co šlo. Fotky 
tras před úklidem, po úklidu i další jsou k dispo-
zici na webu životního prostředí zpo.pribor.eu.
Na Hájově se úklidová akce měla konat o tý-

den později, 2. 4. 2022, ale kvůli nepříznivému 
počasí byla přeložena na 10. 4. Přišlo 52 účast-
níků, z čehož převažovaly děti – 32. Uklízely 
se trasy v okolí a celkem se vybralo 420 kg 
odpadu, kde převažoval plast, sklo, ale i nějaké 
elektro a dokonce nebezpečné odpady v podo-
bě plechovek s barvami. Po úklidu si všichni 
společně opekli párky a zasadili nový vánoční 
strom. Všem účastníkům patří poděkování.

Výsadba dřevin ve volné krajině 
Ing. Jaroslav Venzara, Ing. Jaroslava Veselková (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Dne 18. března 2022 byla na pozemcích 
města Příbora v katastrálním území Kloko-
čov u Příbora zahájena plánovaná výsadba 
dřevin ve volné krajině. Byly vybrány takové 
druhy stromů a keřů, které do budoucna 
podpoří biodiverzitu dané lokality – prospěch 
z výsadby bude mít především hmyz a drob-
né ptactvo, kterým tyto dřeviny poskytnou 
potravu a úkryt. 

Vysazeny byly keře v počtu 827 ks (rakyt-
níky, šípkové růže, trnky, kaliny, líska, hloh, 
dřín) a 74 ks stromů (lípy, javory, duby, habry, 
třešeň ptačí, jeřáby). Stromy a keře byly vy-
sázeny v téměř kilometr dlouhém pásu, který 
je přerušen v několika místech inženýrskými 
sítěmi a jejich ochrannými pásmy.
Na výsadbu bylo zažádáno o dotaci ze Stát-

ního fondu životního prostředí ČR. Výsadbu 

zajišťovala a v součinnosti s Technickými 
službami města Příbora již dokončila odborná 
firma. Samotné výsadby se zúčastnili také 
zástupci městského úřadu – odboru investic, 
rozvoje a správy majetku a odboru životního 
prostředí, dotací a veřejných zakázek.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě i reali-

zaci výsadby podíleli.

Trasa Sachrovka  
Foto: Martin Okáč

Děti u kontejneru 
Foto: Silvie Olšovská

Úklid 
Foto: Ondřej Sýkora

Pytle po úklidu Hájova 
Foto: Ondřej Sýkora

http://zpo.pribor.eu
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Výzva – deratizace objektů
Ing. Jaroslava Veselková (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
se speciální ochrannou deratizací rozumí 
odborná činnost cílená na likvidaci původců 
a přenašečů infekčních onemocnění a zvýše-
ného výskytu hlodavců a dalších živočichů.
Podle ustanovení § 57 odst. 2) zákona je spe-

ciální ochrannou deratizaci povinna podle po-
třeby ve své provozovně zajistit každá fyzická 
osoba, která je podnikatelem, právnická osoba 
a každá osoba při likvidaci původců nákaz, 
při zvýšeném výskytu škodlivých a epide-

miologicky významných hlodavců a dalších 
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobyto-
vé místnosti a nebytové prostory nesloužící 
k podnikání, má povinnost podle věty první 
vlastník nemovitosti nebo společenství vlast-
níků a u nemovitosti v majetku České republi-
ky organizační složka státu nebo příspěvková 
organizace, které přísluší hospodaření s ní.
Od druhé poloviny dubna probíhá deratizace 

veřejných ploch, které spravuje město Příbor, 
odbornou deratizační firmou. 
Vzhledem k tomu, že v poslední době 

dochází ve městě ke zvýšenému výskytu 

škodlivých epidemiologicky významných 
hlodavců, dovolujeme si vás požádat, abyste 
za účelem koordinace a zvýšení účinnosti 
objednali speciální deratizaci svých objektů ve 
výše uvedeném období. Dovolujeme si tímto 
požádat rovněž občany města, aby současně 
provedli deratizaci svých objektů. Taktéž žá-
dáme občany města, aby nenechávali krmení 
pro toulavé kočky v blízkosti nádob na sběr 
odpadu, neboť díky tomu je deratizace velmi 
ztížená.
Předem vám děkujeme za vyhovění tomuto 

našemu upozornění.

Den proti rakovině
Drahomíra Plandorová, Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Vážení spoluobčané, 
v letošním roce se uskuteční již 26. ročník 
Českého dne proti rakovině a proběhne již 
ve standardním termínu 11. května 2022. 
V tento den budou v našem městě dobro-
volníci prodávat kytičky. Tradiční kytička 
bude také k dostání – až do neděle 15. 5. 
2022 – na čtyřech pevných prodejních 
místech v Příboře, a to v turistickém infor-
mačním centru, v kavárně U Dvou piaristů, 
v Krámku plného zdraví a v Elektru –  
Domácí potřeby v ul. U Brány. 

Barva stužky je pro letošní rok fialová 
a minimální cena kytičky je 20 Kč. Pokud 
byste si nestihli koupit kytičku 11. 5. nebo 
na těchto vybraných místech, můžete ode-
slat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET 
30, DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 
na číslo 87 777.
V loňském roce se díky dobrovolníkům 

a štědrým dárcům podařilo vybrat v Příboře 
finanční obnos ve výši 41 256 Kč a v celé Čes-
ké republice to činilo více jak 16,4 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, věříme, že svými 

finančními prostřed-
ky a svou štědrostí 
přispějete k boji proti 
rakovině. Vybrané 
finanční prostředky 
budou použity na 
zakoupení lékařských 
přístrojů a také na 
výzkum a vývoj nových léků proti této 
zákeřné chorobě.
Děkujeme Vám za zakoupení žlutých kyti-

ček nebo zaslání dárcovské SMS zprávy.

Hasiči Hájov uspořádali materiální sbírku 
na pomoc Ukrajině
Iveta Kocourková (SDH Hájov)

Dění ve světě nás zajímá, a tak situace na 
Ukrajině nezůstala bez odezvy ani v našem 
SDH. Proto jsme se spojili s humanitární or-
ganizací Adra a v úterý 29. a středu 30. března 
jsme uspořádali materiální sbírku na pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny. Tito lidé často přijeli 

ve spěchu, v tašce jen pár svých osobních 
věcí. Sbírka proto byla zaměřena na veškeré 
vybavení, které by těmto lidem aspoň trochu 
usnadnilo jejich případný „nový začátek“, 
pro který se rozhodli zde u nás, v Česku. Do 
sbírky mohl přispět každý. Sbíraly se deky, 

prostěradla, ložní prádlo, osušky a ručníky, 
dále pak dámské a dětské oblečení, hygienické 
a drogistické zboží a v neposlední řadě také 
výbava do kuchyně, jako talíře, hrnce, pánve, 
příbory a jiné. Na to, že sbírka probíhala pou-
hé dva dny, se podařilo nasbírat až neskutečné 

množství věcí. Lidé projevili velké 
srdce a sešlo se i spousta takových, 
kteří jeli cíleně pro tuto sbírku na-
koupit, ačkoliv nebylo podmínkou, 
že věci musí být jen nové. Na sbírku 
přispěli nejen občané Hájova, lidé 
přijížděli i z Příbora a okolí. 
Sbor dobrovolných hasičů Hájov 

by touto cestou chtěl moc poděkovat 
všem, kteří se na této sbírce podí-
leli, včetně našich mladších žáků 
z SDH, kteří pomáhali veškeré dary 
stěhovat. Ještě jednou všem moc 
děkujeme.

Foto Vojtěch Jalůvka, starosta SDH Hájov.



Kluby, spolky, organizace14

Luna Příbor  
na Podbeskydské 
florbalové lize 2022
David a Petr Flögelovi (trenéři)

Jako dlouholetí účastníci Podbeskydské flor-
balové ligy (PFL) ve Frýdlantu nad Ostravicí 
jsme byli velice rádi, že se po bohužel nedo-
hrané minulé sezóně můžeme opět zúčast-
nit tohoto projektu. V PFL nově soutěžíme 
v kategorii přípravky. Letošní 14. hrací sezóna 
se odehrávala v pěti kolech vždy o čtyřech zá-
pasech v jednom hracím kole. Tento ročník se 
odehrával od 11. prosince 2021 do 27. března 
2022. Do turnaje se k nám připojili Frýdlant 
nad Ostravicí, Frenštát pod Radhoštěm 
a Karviná s týmy „žlutí“ a „modří“.
V kategorii přípravky jsme se zúčastnili 

podruhé a po loňské nedohrané sezóně jsme do 
ní vstupovali s notnou dávkou pokory. Liga pro 
nás začala skvěle a celý ročník se nám dařilo 
držet si párbodový náskok před soupeři až do 
finále. Finální turnaj se nám bohužel nepodařil 
dohrát do vítězného konce, když jsme obdrželi 
rozhodující branku v poslední minutě úplně 
posledního zápasu o první místo s Frýdlantem. 
Celý ročník PFL pro náš tým byl velmi oboha-
cující a dal nám spoustu důležitých zkušeností 
do dalších budoucích utkání.
Za vybojované 2. místo jsme velmi rádi 

a jsme pyšní na celý náš 
tým, který předváděl 
maximální nasazení do 
každého utkání. Druhé 
místo v tabulce nebylo 
jediné ocenění, které si 
děti vybojovaly. Trené-
ři všech zúčastněných 
týmů měli za úkol vybrat 
3 nejužitečnější hráče 
svého týmu. Za Příbor 
byli trenéry vybráni 
hráči Eliška Ondrejková, 
Lukáš Lazebníček a Filip 
Monsport.
Chtěli bychom poděko-

vat organizátorům turnaje 
za skvěle odvedenou práci, všem rodičům za 
vynikající podporu na tribunách a především 
za dopravu našich hráčů na turnaje. Dále 
chceme poděkovat všem našim sponzorům 
pánům Josefu Doležalovi, Jaroslavu Tomko-
vi a Janu Monsportovi, kteří nám pomáhají 
reprezentovat náš klub. Děkujeme LUNĚ, 
která nám zaštiťuje veškerou práci s dětmi, 

a především děkujeme všem našim zúčastně-
ným hráčům za nasazení, za skvělou pre-
zentaci LUNY na turnajích a skvělou sezónu 
v Podbeskydské florbalové lize. Všem našim 
svěřencům přejeme mnoho sil a zdraví do 
dalších společných turnajů, lig a akcí.
Za výbornou sezónu děkují trenéři David 

a Petr Flögelovi.

Tým zápasy vítězství remízy porážky skóre body

1. TJ Sokol Frýdlant n. O. 20 15 2 3 132:59 47

2. Luna Příbor 20 14 1 5 130:51 43

3. 1. FBC Karviná „žlutí“ 20 14 0 6 104:97 42

4. FBC TJ Sokol Frenštát p. R. 20 3 0 17 47:114 9

5. 1. FBC Karviná „modří“ 20 2 1 17 42:134 7

Okresní bodovací turnaj 
mládeže ve stolním tenise
Šimon Bajer (člen oddílu stolního tenisu TJ Sokol Příbor)

Dne 19. března 2022 se po dvouleté pauze 
opět odehrál v prostorách Tělocvičné jed-
noty Sokol Příbor tuto sezónu již 6. okresní 
bodovací turnaj mládeže do 21 let ve stolním 
tenise. Předchozí turnaje se uskutečnily v No-
vém Jičíně, Studénce, Kopřivnici a dvakrát 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Závěrečný 7. 
turnaj bude pořádat Bílovec.
Turnaj byl zahájen proslovem předsedy 

oddílu, panem Bohuslavem Poláškem, který 
popřál mládeži mnoho zdaru a úspěchu  
v tomto turnaji. O sportovní organizaci se 
postaral pan Adolf Hüttl z výkonného výboru 

okresního svazu stolního tenisu Nový Jičín 
spolu s předsedou OS ST Pavlem Hazukou.
Z celého okresu se celkově turnaje zúčastnilo 

48 hráčů, z toho 7 dívek. Hráči byli rozděleni 
po devíti do pěti divizí (A-E) na základě úspě-
chů z předešlých bodovacích turnajů. První 
tři z každé skupiny soutěží o 1. – 3. místo, 
druzí o 4. – 6. a třetí o 7. – 9. 
Na turnaj se využily všechny prostory soko-

lovny včetně nově zřízené herny Jiřího Krom-
polce. Celkově se tedy hrálo na 10 stolech, což 
výrazně zrychlilo průběh soutěže. 
Celkovým vítězem divize A se stal Matyáš 

Tenisový klub 
Příbor, z. s.
Klub nabízí sportovní 
veřejnosti možnost hraní na 
tenisových kurtech v Příboře.

Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od 
soboty 7. května 2022 denně od 9.00 do 
19.00 hodin. 
Hraní je možno domluvit předem přímo 

na kurtech (za bývalou restaurací MEXI-
KO) nebo na telefonu 739 705 255.

Horní řada zleva: David Flögel, Jan Urbánek, Richard Bernatský, Petr Flögel 
Střední řada zleva: David Stránský, Tomáš Pantůček, Lukáš Hývnar, 
Oliver Klacek, Eliška Ondrejková 
Spodní řada zleva: Adam Stránský, Matěj Ondrejka, Lukáš Lazebníček, 
Filip Monsport
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Navedla z Bílovce, druhé místo obsadil Ond-
řej Pařil z Kopřivnice a třetí se umístil Ondřej 
Mezera z Frenštátu p. R. 
Divizi B vyhrál Dominik Sedlář z Frenštátu 

p. R., divizi C Jakub Hutník z Bílovce, divizi D 
Adéla Halaštová z Nového Jičína a závěrečnou 
divizi E vyhrál Nikolas Matěj z Kopřivnice. 
Nejvíce soutěžících nasadilo domácí příbor-

ské družstvo s počtem 16 hráčů, kde nejlepším 
umístěným se stal Ondřej Jakubec, který 
obsadil 4. místo v divizi A. 
Všichni hráči umístěni na „bedně“ byli od-

měněni poháry, medailemi, diplomy a věcnými 
cenami. O prázdné žaludky rodičů, trenérů 
a přítomných sportovců se postarali členové 
oddílu stolního tenisu se svým bufetem.

Velké díky patří panu Josefovi Studenému, 
který zasponzoroval všechny přítomné hráče 
svými balíčky plnými ovoce a něčeho sladké-
ho na zub. Dále bych chtěl poděkovat městu 
Příboru za finanční příspěvek a všem členům 
oddílu, kteří se podíleli na organizaci tohoto 
mládežnického turnaje.

Schola Příbor – Biblické pásmo Haleluja
Martin Monsport (vedoucí sboru Schola Příbor)

Vážené dámy a pánové, na Květnou neděli 
(10. dubna 2022) jsme připravili koncert, na 
kterém – v podání pěveckého sboru Schola Pří-
bor – zaznělo Biblické pásmo Haleluja. Biblické 
pásmo obsahovalo 18 skladeb, které popisovaly 
nejdůležitější okamžiky ze života Ježíše Krista. 
To tedy znamená – od Ježíšova narození až 
po jeho smrt na kříži. V rámci pásma jsme 
zazpívali a zahráli, což bylo možná v předve-
likonoční době nezvyklé, i dvě koledy, dále 
zazněla například skladba o králi Herodovi, 
o Pilátovi, o zapření Ježíše svatým Petrem a na 
konci zazněla velmi krásná skladba, ve které se 

ukřižovaný Ježíš loučí se svou matkou Marií, za 
celý život děkuje a odevzdává jej Pánu Bohu. 
Ke každé skladbě jsme také připravili kromě 

krátkého textu popisujícího, o jakou část života 
Ježíše Krista se jedná, rovněž obrazy těch nej-
známějších okamžiků ze života Ježíše Krista. 
Jak bylo uvedeno na plakátcích – výtěžek 

z tohoto koncertu byl věnován prostřednic-
tvím České katolické Charity na potřeby 
a pomoc válkou zmítané Ukrajině. Na kon-
certě jsme – díky Vaší štědrosti – vybrali 
neuvěřitelných 17 780 Kč!!! Velmi Vám 
všem ještě jednou děkujeme!!

Dovolte mi poděkovat všem našim zpě-
vačkám, zpěvákům a hráčům na nástroje 
v naší schole a hlavně Vám, že jste přijali 
pozvání a na koncert jste přišli. Věříme, že 
se Vám biblické pásmo Haleluja v našem 
podání líbilo. Děkuji také paní Stanisla-
vě Slovákové a příborskému faráři panu 
Jindřichu Švorčíkovi za pořízení úžasných 
fotografií a Jakubu Davidovi za videona-
hrávku celého koncertu. 
Budeme se těšit na setkání s Vámi při dal-

ších akcích v našem krásném městě.

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

Jen v málokterém městě naší 
republiky se podařilo prokázat 
pravdivé jádro pověstí o jeho 
prastaré existenci, jako je tomu 
v případě Příbora. V roce 1997 
objevil Jan Diviš archeologickou 
lokalitu Příbor – Prchalov, 
a to v místě, kde podle pověsti 
stála osada ještě před vznikem 
Příbora (1251) s dnešní lokalizací. 
Nálezy keramiky, mincí a jiných 
předmětů dokládají osídlení již 
v době římské a hradištní. 

Pověst o založení Příbora a nové 
archeologické objevy na Prchalově
Nejstarší dochovaná písemnost, která zazna-

menává název Příbora, je listina markraběte 
Přemysla, pozdějšího českého krále Přemysla 
Otakara II. z 12. prosince 1251. Mnozí z ple-
jády badatelů o historii Příbora se snažili exi-
stenci města ne nevýznamně posunout zpět, 
někdy až do minulosti vskutku legendární. 
Autor svazku o příborském soudním okrese 
ve Vlastivědě moravské Ferdinand Pokorný se 
snaží doložit starobylost Příbora jeho umís-
těním podél tzv. jantarové cesty a nálezem 
dvou římských mincí na katastru města, takto 
to zdůvodňuje i Lubomír Loukotka. Řehoř 
Wolný zaznamenává, že zápis v inventáři pří-
borského farního kostela k roku 1616 obsahuje 
sdělení, jak byl při opravě kostela v r. 1856 
objeven zápis s letopočtem 1178. Uvažuje, že 
Příbor vznikl pravděpodobně již ve 2. polo-
vině 11. stol. Německý píšící místní dějepisec 
Josef Kammerling také upozorňuje na tento 
záznam v úřední knize příborského farního 
úřadu, ale datuje jej k roku 1614. Údaj jako 
doklad pro existenci Příbora již ve 2. polovině 
11. století zaznamenává také Jiří Felix.

Ve spojitosti se vznikem Příbora je častěji 
citována pověst, kterou zaznamenal Řehoř 
Wolný (1793–1871). Dále je uváděna ve sbor-
níku Moravské Kravařsko (Pokorný, 1898, str. 
296–297) a praví: „že město bylo více na zápa-
dě v těch místech, kudy vede cesta do Prchalo-
va a kde v minulém století stála kaple sv. Mar-
ka, u níž bydlel poustevník.... Když pak Tataři 
město vypálili a uprchlí obyvatelé se ze svého 
úkrytu vrátili, vystavěli je blíže u řeky.“
Později byla pověst dále rozšiřována. Z člán-

ku nadšeného vlastivědce Jana Hrnčárka 
„Město Příbor je prastará osada“, který pub-
likoval ve sborníku Kravařsko (v r. 1949/50) 
cituji:… „Dle pověsti stálo již město po roce 169 
po Kr. za vlády markomanského krále Markomíra 
ve svahu kopce Haškovce, ale už v roce 298 bylo 
Římany zničeno. Ti porazivše markomanského 
krále Freymunda, vpadli také na Moravu, kde 
všechno pálili a plenili. Tehdy ani opuštěný Příbor 
nebyl uchráněn zkázy. Když Římane odtáhli, vrátili 
se Příborané z hor a v místech nynějšího předměstí 
Benátek založili nové město. Při vpádu Vendů, 
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Z činnosti Archeologického klubu v Příboře 
v roce 2021 Jan Diviš a Daniel Fryč (členové výboru AK v Příboře) 

1) Výroční členská schůze AK se z dů-
vodu covidu-19 v roce 2022 nekonala. 
Počet výborových schůzí vedeni AK 
bylo v minulém roce 20. 

2) Objevitelská činnost systémem 
povrchových sběrů archeologického 
materiálu. Zapojili se všichni členové 
AK. Průzkumy a sběry byly provádě-
ny v širším okolí Příbora, Kopřivnice, 
Štramberku, Bílovce, Fulneku, Lipníku 
nad Bečvou, Třebíče, Znojma a Kněžic, 
okr. Jihlava. Celkem se jednalo o více než 
250 vycházek, převážně individuálních. 

3) Vyhodnocování nalezeného materiálu, 
evidence a úschova. Provádí se 
velmi pečlivě a to včetně fotografické 
dokumentace nalezených artefaktů 
a aktualizací katalogů (Jan Diviš). 

4) Spolupráce neprofesionálních archeo-
logů AK s odbornými a vědeckými 
pracovníky. Také v roce 2021 jsme usku-
tečnili konzultace s odbornými a vědecký-
mi pracovníky (z Moravského zemského 
muzea a Archeologického ústavu v Brně). 

5) Publikační činnost v odborném 
a periodickém tisku. V roce 2021 byla 

poměrně bohatá a pestrá. Příspěvky 
zahrnovaly především nálezové zprávy 
o kamenné štípané i hlazené industrii. 
V níže uvedených vybraných publikacích 
početně dominují práce od JUDr. Aleše 
Uhlíře. Jeho příspěvky jsou vynikající 
a nejenom o archeologii.

Aleš Uhlíř 
 » 40. výročí regionální pobočky České ar-
cheologické společnosti pro Moravu a Slez-
sko. Vernisáž výstavy ve Vědecké knihovně 
v Olomouci dne 3. března 2020, Archeologie 

kteři byli vedeni Visimarem, padl Příbor opět 
v oběť plamenům a v roce 356 mělo býti naše město 
vystaveno pod nynějším Prchalovem v místech, kde 
od roku 1787 stála kaple sv. Marka.“ (Nyní je na 
tomto místě socha Panny Marie.) 

Po několik století žili Příborané v klidu, až vpád 
divokých Tatarů na Moravu v r. 1241 zavdal příči-
nu ke spřádání bájeplných událostí. Obyvatelstvo 
příborské uteklo se tehdy na horu Kotouč, aby se 
mohlo lépe proti divokým hordám ubrániti. Tataři 
liduprázdné město vypálili. Nové město nebylo už 
stavěno na starém místě, nýbrž na novém, vhod-
nějším místě, kde stojí až dosud....“ Dále ve svém 
článku J. Hrnčárek dokládá neobvyklou sta-
robylost Příbora tvrzením o existenci údajné 
tajné chodby v prostoru farního kostela, kde 
prý tehdy stával původní hrad – předchůdce 
Hukvald, a nálezem pohřebiště v prostoru 
domku č. 353. Věřil, že odborný průzkum po-
hřebiště by mohl posunout stáří osady Příbora 
hluboko do minulosti, snad až blízko k datům, 
o kterých se v pověsti vypráví. Objektivní 
a kritický pohled na tyto apologie příborské 
starodávnosti, vzhledem k tehdejšímu poznání, 
poskytl veřejnosti Jaroslav Bakala v článku 
„Založení města Příbora“ (Vlastivědný sborník 
okresu Nový Jičín, sv. 17, r. 1976), předpokládá 
založení města mezi léty 1240 až 1251. 
Od října roku 1997 se objevila nová nezvrat-

ná fakta, která nutí k přehodnocení tohoto 
dosud platného pohledu na historii Příbora. Je 
to k neuvěření, ale nové archeologické nálezy 
z Příbora – Prchalova (trať Skotnické pohra-
niční pole) prokazují dosti reálného z pověsti 
o pradávné existenci našeho města. 

Přehled o objevech a nálezech 
v Příboře Prchalově
K nejvýznamnějším a nejzajímavějším 

objevům příborského AK patří nesporně 
archeologické nálezy z Příbora Prchalova. 

Tuto novou archeologickou lokalitu objevil 
Jan Diviš v říjnu 1997, předtím nebyly v okolí 
Prchalova zaregistrovány žádné archeologické 
nálezy. Po objevu následovaly další povrchové 
průzkumy v hustém sledu za sebou, podle 

vhodných podmínek pro povrchové sběry. Do 
konce roku 2002 jich bylo provedeno přes 70. 
Povrchovými výzkumy bylo získáno asi 2100 
zlomků keramiky náležejících k několika 
časovým obdobím a větší soubor (160 kusů) 
štípané industrie. Objeveno a zkoumáno tedy 
bylo polykulturní archeologické naleziště 
s několika časovými horizonty:
1) štípaná industrie náleží převážně pozd-

nímu paleolitu, několik artefaktů lze zařadit 

dokonce do středního paleolitu (neadertálci), 
2) asi 80 keramických střepů dokládá pří-

tomnost lidu popelnicových polí slezsko-pla-
těnické kultury, 
3) k luxusním předmětům patří i část kelt-

ského náramku, který na lokalitě našel Tomáš 
Truchlý z Kopřivnice, s tím koresponduje 
i menší počet tuhových keramických zlomků 
nádob laténského původu, 
4) následuje asi 60členná kolekce keramic-

kých zlomků nádob z doby římské a stěhování 
národů, v posledních letech byly nalezeny 
také tři římské mince z konce 1. století n. l.,
5) další bohatý keramický soubor je ze střed-

ní až mladší doby hradištní, 
6) největší část keramických zlomků náleží 

pozdní době hradištní až ranému středověku. 
V lokalitě byly nalezeny také četné kusy 

strusky s obsahem železa (obr. 13) a část sou-
stavy pece (obr. 12).

DOBA KAMENNÁ

Nálezy štípané kamenné industrie 
Nejstarší nálezy štípané industrie z Prchalo-

va pocházejí již ze středního paleolitu a doklá-
dají přítomnost neandertálců i na této lokalitě 
(obr. 1). V širším okolí Příbora a Kopřivnice 
objevil autor tohoto příspěvku ještě dalších 
14 středopaleolitických lokalit.

Obr. 1 Pohled na centrum archeologické 
lokality Příbor Prchalov

Obr. 3 Příbor-Prchalov. Výběr štípaných 
kamenných nástrojů ze starší doby kamenné 
(retušované čepele,škrabadla, rydla)

Obr. 2 Plánek lokality: Příbor – Prchalov, trať 
Skotnické pohraniční pole 
1 – náleziště štípané industrie (vyšrafované kruhy) 
2 – nálezy z raného středověku (velký obdélník) 
3 – nálezy slezskoplatěnické kultury, laténské 
kultury, z doby římské, stěhování národů a z doby 
hradištní (malý obdélník) 



Co se děje u nás ve škole Mgr. Dana Lišková (za pedagogy ZŠ Jičínské Příbor)

Čerstvou novinkou naší školy je 
mediální skupina pod vedením 
paní učitelek Moravčíkové, 
Brodíkové a pana učitele Eliáše 
s názvem TV HAPPY NEWS. 
Premiérové vysílání našich 
zpráv se uskutečnilo 13. 4. 2022 
na školním YouTube kanálu. 
Zde jsou také ke zhlédnutí 
videoklipy školní kapely 
a ostatní videa z akcí.
Každým rokem si Irové připomínají svého 

patrona sv. Patrika. Typickou barvou tohoto 
svátku je zelená, my jsme si ji však v dů-
sledku současných okolností upravili na 
žlutomodrou. Zároveň jsme svátek sv. Pa-
trika pojali na naší škole jako den patronů, 
kdy jsme se kromě sv. Patrika bavili i o sv. 
Václavovi, který je nejenom patronem na-
šeho národa, ale také patronem míru, a o sv. 
Ondřejovi, který je patronem Ukrajiny. 
Celý týden jsme se věnovali aktivitám, které 
byly spojeny s patrony tří zemí. Menší děti 

vybarvovaly obrázky, starší žáci v hodinách 
angličtiny vyhledávali základní informace, 
které pak prezentovali, vyplňovali různé 
kvízy o Irsku, sv. Patrikovi, sv. Václavovi 
i sv. Ondřejovi. 17. března na sv. Patrika pak 
vše vyvrcholilo. Žáci i učitelé se oblékli do 
modrožlutého a o velké přestávce se sešli 
na dvoře školy. Třída, která měla nejvíc 
modrožlutých kusů oblečení a doplňků, byla 
odměněna. Mladší žáci si pak prošli čtyřlíst-
kovou trasu s úkoly vedoucími k Patrikovu 
pokladu. Naše barvy měly vyjádřit sounále-
žitost s Ukrajinou, ale i naději v brzký mír.
O prvním jarním dni jsme s dětmi opět 

po roce přivítali jaro tak, jak se patří. 
S dětmi jsme si povídali o jarních tradicích, 
dobách dávno minulých, koloběhu přírody 
a symbolech v našem životě. K tradicím naší 
školní družiny neodmyslitelně patří vyná-
šení Moreny. Děti spolu s vychovatelkou 
vyrobily figuru, nakreslily obličej, oblékly 
šaty. Při vycházce jsme došli na příborskou 
lávku, kde jsme tu ošklivou bytost zapálili 
a poslali po vodě pryč. Snad se nám to letos 
podařilo a budeme mít jen hezké počasí 
a sluníčko nad hlavou.
Během března se žáci našeho 8. ročníku 

zapojili v rámci popularizačního programu 

Zlepši si techniku s VŠB – TU Ostrava do 
projektu Třída vynálezců. Tento projekt je 
na naší škole součástí kariérového poraden-
ství, během něhož jsou žáci seznamováni 
s možnostmi dalšího studia. Pod vedením 
tří univerzitních lektorů se naši žáci ve sku-
pinách věnovali vymýšlení, plánování a po-
sléze i realizaci modelů vynálezů, kterými 
by, pokud by měli v budoucnosti možnost, 
obohatili lidstvo. K realizaci svých skvělých 
nápadů žáci využívali běžně dostupných 
materiálů, jako kartonových krabic, lepicích 
pásek, provázků, polystyrenu atd. Mezi 
favority poroty patřily například kontaktní 
čočky se ztmavujícím efektem, reagující 
na ostrý sluneční svit, popřípadě helma 
s názvem Zkrášlovač make-upu, sloužící 
k okamžitému a zcela automatickému nalí-
čení uživatelky. Oceňovaným nápadem byl 
také hamburger v tabletce, jehož konzuma-
ce je podmíněna zalitím vodou, nebo tzv. 
Samooblékací skříň, s jejíž pomocí je uživa-
tel oděn nejen adekvátně počasí, ale rovněž 
i velice stylově. Oba projektové týdny byly 
zakončeny prezentacemi, během nichž žáci 
svůj finální výrobek představili spolužákům 
a posudkové komisi. Pro vyučující bylo mi-
mořádně zajímavé sledovat své svěřence bě-

Školy a školky 17Kluby, spolky, organizace

Moravy a Slezska 2020, vyd. leden 2021, 
Česká archeologická společnost.
 » Ptolemaiova mapa světa opravena geogra-
fickou deformační analýzou. Významná 
místa na Moravě a v Čechách kolem roku 
150, Archeologie Moravy a Slezska 2020, 
vyd. leden 2021, Česká archeologická 
společnost.
 » Nález olověné tabulky dokládající možné 
použití středověkého rituálu ve 20. století, 
Archeologie Moravy a Slezska 2020, vyd. 
leden 2021, Česká archeologická společnost 
(společně s L. Juráškem).
 » Gustav Stumpf a jeho přínos archeologii 
v předválečném Československu, Archeolo-
gie Moravy a Slezska 2020, vyd. leden 2021.
 »  Česká archeologická společnost. Dílo Jose-
fa Slavíčka, jeho výzkumy v Libhošti, blíz-
kém okolí (1901-1911) a průzkum Libhoště 
Archeologickým klubem Příbor od 70. let 
20. století, Archeologie Moravy a Slezska 
2020, vyd. leden 2021, Česká archeologická 
společnost.
 » OSOBNOST: Německý spisovatel August 
Scholtis, Neviditelný pes 5. 2. 2021.
 » HISTORIE: Dochovaly se v paměti lidstva 
vzpomínky na dobu ledovou?, Neviditelný 
pes 11. 3. 2021 Zaniklé lomy v Klokočově, 
Měsíčník města Příbora květen 2021 
(společně s D. Fryčem). Živočišné stopy 
ze spodního kambria v souvku nalezeném 
v Příboře,
 »  OSEL (Objective Source E-Learning) 17. 
5. 2021, Ledovcový souvek s živočišnými 
stopami ze spodního kambria, EnviWeb.cz, 
23. 5. 2021.

 » VĚDA: Ledovcový souvek s živočišnými 
stopami ze spodního kambria, Neviditelný 
pes 25. 5. 2021. Zwei der bedeutendsten 
Findlinge in der Tschechischen Republik, 
Geschiebekunde aktuell, Mai 2021, Heft 
2/2021, Hamburg/Greifswald.
 » Nálezy zkamenělin v Příboře, Měsíčník 
města Příbora červen 2021.
 » Svinov na nejstarší geologické mapě 
Ostravska, Svinovský hlasatel léto 2021.
 » Bludné balvany ze Svinova, Svinovský 
hlasatel léto 2021.
 » Mechanoglyfy a bioglyfy pískovců 

klokočovských vrstev, Měsíčník 
města Příbora srpen 2021.Der Beginn 
der Forschung an Geschiebefossilien 
im ehemaligen Österreich-Ungarn, 
Geschiebekunde aktuell, August 2021, 
Heft 3/2021, Hamburg/Greifswald.
Vzpomínky na haldy ve Svinově, Svinovský 
hlasatel podzim 2021, s. 10.
 » Nález nordického křemencového souvku 
ze spodního kambria s živočišnými 
stopami v Příboře, Vlastivědný sborník 
Novojičínska sv. 71/2021.

 Jan Diviš
 »  Nálezy středopaleolitických kamenných 
nástrojů na mezolitických a pozdně 
paleolitických lokalitách ze širšího okolí 
Příbora, Kopřivnice a Štramberku. 
Archeologie Moravy a Slezska 2022, leden 
2022 ( vyšlo již dříve v knižní podobě).
 »  Jan Diviš – Daniel Fryč, Z činnosti 
Archeologického klubu v Příboře v roce 
2020, Měsíčník města Příbora, únor 2021.
 » Jan Diviš – Daniel Fryč, Sluňáková 
staropaleolitická a středopaleolitická 
industrie ze Lhoty, okr. Přerov. Přehled 
výzkumů 2021.
 » Jan Diviš – Daniel Fryč, Významné objevy 
a nálezy příborských archeologů v Poodří 
ve fotografiích. Archeologie Moravy 
a Slezska 2022, leden 2022 (vyšlo již dříve 
v knižní podobě, ukázka z publikace).

Plán činnosti na rok 2022
Činnost podle odstavců 2 až 5. 

Radotín u Bílovce – horní lokalita. Výběr 
paleolitické štípané industrie (neandertálci):  
1 až 5 – hroty, 6 až 12– drasadla,  
13 a 14 – škrabadla.



Česko-ukrajinský koncert na Masarykově 
gymnáziu v Příboře Mgr. Jarmila Moravčíková (Masarykovo gymnázium Příbor)

„Všichni na jednom divadle 
velikého světa stojíme, a cokoliv 
se tu koná, všech se týče…“ 
J. A. Komenský
A týká se nás zvlášť v případě, kdy se věci 

neblahé a stěží uvěřitelné dějí kousek od 
našich hranic. 
V souvislosti se současným děním na 

Ukrajině se také na Masarykově gymnáziu 
v Příboře uskutečnila řada akcí, kterými žáci, 
pedagogové i příborská veřejnost vyjádřili 
této zemi svou podporu. Materiální sbírka 
na pomoc Ukrajině, besedy s ukrajinskou 
učitelkou němčiny Katerynou Makutrák 
v hodinách německého jazyka, pravidelné 
kurzy češtiny pro ukrajinské občany, které 
jsou doplněny sportovním kroužkem pro děti. 
To vše zarámováno aktivitami ryze hudební-
mi – nahrávkou čtyřhlasé písně Modlitba pro 
Ukrajinu z roku 1885 od ukrajinského skladatele 
Mykoly Lysenka, k níž vznikl také klip, a sérií 
česko-ukrajinských koncertů. Jejich realizaci 
má na svědomí Komorní sbor Masarykova 
gymnázia pod vedením Mgr. et Mgr. art Blanky 
Hrubé, která ke spolupráci přizvala ukrajinskou 
klavíristku Irynu Chromej a jako moderátorku 
ukrajinskou učitelku Katerynu Makutrák.
Již zmiňovaná Modlitba pro Ukrajinu zaháji-

la v pondělí 4. dubna 2022 v aule Masarykova 

gymnázia Česko-ukrajinský koncert určený 
veřejnosti z řad českých i ukrajinských poslu-
chačů. Zvuky klavíru se střídaly s komorními 
uskupeními a samozřejmě zpěvem v češtině 
i ukrajinštině. Zazněly lidové písně obou 
národů, skladby z oblasti hudby vážné i po-
pulární, to vše v rozmanitých úpravách, např. 
Veroniky Chuchmové ze sexty. U klavíru 
se postupně vystřídali Blanka Hrubá, Iryna 
Chromej, Michael Friedrich, Tereza Jalůvko-
vá, housle, kytary, bicí a zpěv obstarali Václav 

Sopuch, Vojtěch Bumbalík, Michal Kuběna, 
Natálie Gapková, Ludmila Rašková, Nela 
Stuchlíková, Anna Sochová, Daniela Kereke-
šová, Ema Neuwerthová a Tereza Podoláková. 
Došlo i na společnou píseň – Oj čorna ja, 

čorna, ukrajinskou variantu slovenské lidové 
A ja taka čarna. A na minutu ticha, minutu 
ticha za mrtvé na Ukrajině. 
Děkujeme všem, kteří se na této zdařilé akci 

podíleli.

hem řešení nezvyklých situací a u mnohých 
tak odhalit jejich doposud skrytý talent. 
Celá akce nastínila také pohled budoucí 
generace na svět kolem nás.
V posledním březnovém týdnu se konečně 

dočkali projektového týdne i naši sedmáci. 
Cílem projektu s názvem Objevujeme svět 
bylo seznámit žáky s globálními problémy 
lidstva a rozvíjet schopnost práce ve skupině 
a schopnost porozumění textu. V rámci 
projektového týdne žáci objevovali různé 
zvyklosti a kultury, seznámili se i s poj-
my Fair Trade, fast fashion a recyklace. 
Snahou projektu bylo to, aby žáci pochopili 
provázanost světa po stránce obchodní, 
ekonomické, kulturní i ekologické, jak do-
chází k vzájemnému ovlivňování kultur, jak 
mohou sami žáci ovlivnit stav světa. Veškeré 
poznatky pak využili v rámci závěrečných 
skupinových prezentací.
Zápis do 1. tříd se po dlouhé době konal 

konečně prezenčně. Letos do dvou 1. tříd ve 
školním roce 2022/2023 nastoupí pravdě-
podobně 49 žáků. Pro děti z Ukrajiny se 
uskuteční zápis až 20. června. Na všechny 
budoucí prvňáčky se už moc těšíme!
V pondělí 11. dubna se poprvé sešli žáci 

naší školy, aby poměřili svoji rychlost ve 
skládání Rubikovy kostky. Zájemci předem 

pilně trénovali a připravovali se. Zúčastnilo 
se 5 žáků z I. stupně a 10 žáků z druhého 
stupně. Zároveň čtyři žáci ze sedmého 
ročníku pomáhali s organizací. V kategorii 
I. stupeň se na 1. místě umístil Jiří Panák 
z IV.B., za II. stupeň se na 1. místě umís-
til Jakub Dušánek ze VII.A. Na drobné 
odměny přispěl Spolek rodičů a přátel školy, 
kterému tímto děkujeme!
Nadané žáky z II. stupně zapojujeme do 

různých soutěží a olympiád. V okrskovém 
kole recitační soutěže nás reprezentovaly 
Anežka Ondrejková, Monika Jalůvková, Voj-
těch Ražnok, Nikol Skálová a Julie Filipová. 
Poslední jmenovaná postoupila do okres-
ního kola v Novém Jičíně. V okresním kole 
olympiády v českém jazyce nás reprezentoval 
Adam Rečka. V rámci dějepisné olympiády 
byla nejúspěšnější řešitelkou Julie Filipová 
z 9.A, která postoupila do kola okresního.
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Den Patrika 
Foto: Mgr. Eva Moravčíková



Na návštěvě v Domově Příbor
Irena Vévodová, Bc. Dita Pikulíková, Zuzana Vyvialová (MŠ Kamarád)

Na to, jak to bylo, když byly babičky ještě 
malé holčičky a dědečkové malí kluci, si 
mohli 12. 4. 2022 zavzpomínat v Domově 
Příbor. Děti z MŠ Kamarád – Švermovy, ze 
třídy Mravenečků, tam zazpívaly a zatanco-
valy Kalamajku a ukázaly, jak se hraje „na 
dospěláky“. Třeba na hospodyňky, pradlen-
ky, švadlenky, zedníky nebo kováře. Jak teplé 
slunce na jaře vytahuje ven trávu a květiny, 
jak nás maminky učí chodit nebo běžet k táto-
vi, babičce i dědovi.
V závěru vystoupení předaly děti klientům 

Domova papírovou kytičku, sladký velikonoč-
ní perníček a popřály krásné jaro. Seniorky 
a senioři byli velmi vděčné obecenstvo. Bylo 

dojemné pozorovat, s jakým zájmem vystou-
pení sledovali a drželi dětem palce, aby se vše 
podařilo. Na rozloučenou si společně s dětmi 
zazpívali písničky svého dětství – Travička 
zelená, Holka modrooká a Prší, prší. Odměnou 
dětem byl upřímný potlesk a vlastnoručně vy-
robený dřevěný ptáček – zápich do květináče.
V domově se seniory vystupovaly děti napo-

sled před třemi lety. Tímto jsme po covidové 
odmlce s radostí obnovili tradici setkávání 
dětí a seniorů. Příště nás čeká společné 
sportovní klání, kde vítězem budou všichni 
zúčastnění, a na to se už dnes těšíme.
Dárečky – „Veselý jarní zápich“ – připravily 

děti všech příborských mateřských a základ-

ních škol na výzvu paní Radky Rojíčkové, 
která ví, že je potřeba myslet na druhé. Vese-
lým zápichem byli obdarováni senioři, kteří 
využívají služeb Domova Příbor, Domova 
Kateřinice, Diakonie ČCE v Příboře a okolí, 
pacienti LDN Kopřivnice a Léčebně-reha-
bilitačního pracoviště Vítkov. Děkujeme za 
spolupráci.

Výlet MŠ na Hájov
Adéla Jalůvková (učitelka MŠ Kamarád a členka 
ČZS Hájov)

Dne 6. 4. 2022 si zahrádkáři z Hájova pro 
děti z Mateřské školy Kamarád, ul. Švermova 
v Příboře, přichystali velikonoční dílničku. 
Chlapci si na zahrádkářské chatě upletli 
pomlázku, děvčata vyrobila věnečky. Za spo-
lečné tvoření děti dostaly od hájovských za-
hrádkářů sladkou odměnu. Jako poděkování 
za krásně strávené dopoledne jsme si všichni 
zazpívali s doprovodem kytary jarní písničky. 
Děti obohaceny o velikonoční prožitky se spo-
kojeně autobusem vrátily do mateřské školy.
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Tatra 
v Příboře, 3. díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

Minulý díl našeho vyprávění o historii 
výroby osobních automobilů v našem městě 
jsme ukončili v roce 1961, kdy byla ze zá-
kladního podniku Tatra Kopřivnice převede-
na do závodu Tatra Příbor výroba podvozko-
vých částí a montáž převodovek T 603.
V následujícím období byla logistika výroby 

osobního automobilu T 603 v rámci národ-
ního podniku TATRA organizována takto: 
 » strojní opracování podstatné části dílů na 
osobní automobil, montáž motorů, převo-
dů, předních a zadních náprav zajišťovala 
výrobní střediska v Příboře, 
 » výroba karoserií včetně výlisků, lakovna 
i konečná montáž osobního automobilu 
probíhala v objektech Tatry Kopřivnice. 
Součástí kopřivnického Vývoje vozidel 
bylo i oddělení konstrukce osobních 
vozidel, prototypové dílny a zkušebna 
osobních vozidel.

Od roku 1961 byla továrna v Příboře 
vedena jako pobočný závod národního 
podniku Tatra Kopřivnice. V tomto ob-
dobí pracovalo v závodě Tatra Příbor cca 720 
zaměstnanců. Závod Tatra Příbor se stal 
největším ekonomickým subjektem ve měs-
tě, který významně materiálně i finančně 
podporoval všechny sportovní, kulturní 
a společenské aktivity obyvatel Příbora.
V roce 1961 bylo vyrobeno rekordních 

1332 vozů T 603. Tento trend v produkci 
osobního automobilu pokračoval i v roce 
1962, kdy bylo vyrobeno 1300 vozidel T 
603, přičemž vybavení pracovišť již umož-
ňovalo výrobu více jak dvou tisíc vozidel 

ročně. Úspěchy šestsettrojek a tatrováckých 
jezdců na motoristických soutěžích doma 
i v zahraničí, například Marathon de la 
Route či Nürburgring, významně přispěly 
k propagaci značky i ke zvýšenému zájmu zá-
kazníků o tyto automobily. Došlo k dalšímu 
rozšiřování a modernizaci výrobních kapacit 
jak v mateřském závodě v Kopřivnici, tak 
i v Příboře. Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků byl řešen doškolováním zaměst-
nanců v závodní škole práce, ve kterých bylo 
vyškoleno přibližně 70 lidí ročně.
V roce 1963 a 1964 byla na základě vlád-

ního nařízení o snížení počtu služebních 
vozidel vyšší střední třídy výroba přechod-
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Vzpomínky na Františka Pochylu mladšího
(část 20.) Jiří Šajer (Pokračování deníku Františka Pochyly)

8. července 1920
Z Valcartieru jsme ve tři hodiny odpoledne 

odejeli vlakem do Quebecu. K večeru jsme se 
nalodili. Loď „Czaritza“ je bývalá ruská trans-
portní loď a je mnohem lépe zařízená než Ixion.

9. července 1920
V šest hodin jsme vyjeli z Quebecu 

(40°48 śš, 71°13 źd). Jedeme řekou Svatého 
Vavřince. Městečka s přístavy a vesnice na 
pravém břehu.

10. července 1920 
Záliv Svatého Vavřince (48°41 śš, 62°56 źd). 

Za den jsme ujeli 323 míle, celkem z Quebecu 
375 mil. (1.608 m = 1 míle) Odpoledne jsme 
uviděli na mělčině blíže pravého břehu asi dva 
kilometry od majáku parník přídí ponořený 
do vody. Počasí je teplé. Jasná obloha.

11. července 1920
(46°40 śš, 56°23 źd) Rychlost 295 mil za 

den. Urazili jsme 670 mil. Jsme na širém 
moři. Večer byla hustá mlha, takže loď musela 
zastavit. Stáli jsme asi tři hodiny.

12. července 1920
(49°39 śš, 56°23 źd) Rychlost 307 mil za den. 

Urazili jsme 977 mil. V noci jsme jeli hustou 
mlhou. Potkali jsme několik parníků. Dohnali 
jsme osobní parník, který vyjížděl z Quebecu 
8. července, když jsme se naloďovali. Jede opa-
trněji než náš. Jsou hlášeny dva ledovce.

13. července 1920
(46°40 śš, 56°23 źd) Rychlost 304 mil za 

den. Celkem jsme urazili jsme 1281 mil. Dnes 
ráno plul kolem nás velký ledovec. Doprová-
zela jej strážní loď. Byl prý osm mil dlouhý. 
Moře dnes i včera se dosti vlní. Kymácení 
lodi (a hlavně bočné) je větší než na Ixionu. 
Námořníci říkají, že moře je „klidné“. Jsem 
zvědav na bouři v Atlantickém oceánu. Dnes 
mám službu dež. důstojníka. Je tmavá noc, 
vítr, vlny hučí a šumí, narážejíc o loď. Zítra 
večer patrně budeme mít polovinu cesty uje-

tou. Jak budeme přijati v Hamburku, je každý 
zvědav.

14. července 1920
(50°13 śš, 34°14 źd) Rychlost 312 mil za den.

15. července 1920
(50°13 śš, 26°11 źd) Rychlost 309 mil za den. 

Potkáváme často lodě. Dnes čtyři. Plula mimo 
utržená bóje.

16. července 1920
(50°49 śš, 18°09 źd) Rychlost 305 mil za 

den. (velryba, delfíni).

17. července 1920
(50°08 śš, 10°02 źd) Rychlost 313 mil za den. 

Potkáváme často lodě.

18. července 1920
(50°10 śš, 3°45 źd) Rychlost 238 mil do 

Plymouthu, od Plymouthu 19 mil – celkem 
257. Ráno v šest hodin jsme přistáli v přístavu 
Plymouthu. Je to pěkný přístav v nehlubokém 
zálivu. Pahorkaté břehy, na nich pevnůstky. 
Za dvě hodiny byla zvednuta kotva. Jedeme 
dál na Hamburk. Dojedeme asi v úterý ráno.

19. července 1920
(52°12 śš, 3°17́vd) Z Kukshavenu jsme ujeli 

236 mil a do Hamburku zbývá 7 mil. Odpo-
ledne projíždíme minovými poli. Němečtí 
důstojníci nás provázejí. Večer loď vpředu 
ukazuje cestu.

ně snížena na 520 a 527 vozidel T 603. 
Další výrazný vzestup produkce osobních 
automobilů T 603 nastal až v roce 1968.
Po přechodném poklesu roční produkce 

v letech 1963 a 1964 byl v následujících létech 
připravován a postupně realizován náběh no-
vého modelu osobního automobilu s typovým 
označení T 2 603. Počet vyrobených osobní-
ho automobilů se postupně zvyšoval a v roce 
1966, kdy v závodě TATRA Příbor pracovalo 

856 zaměstnanců, již bylo vyrobeno celkem 
738 osobních vozidel typu T 2 603.
 22. až 25. června 1966 po silných a dlou-

hotrvajících deštích zatopil potok Klenos 
dílny strojního opracování střediska 8464, 
závodní jídelnu a kantýnu, dílny strojní 
údržby a výrobní dílny motorových skříní, 
klikových hřídelů a válců.
V tomto roce byl také vedením n. p. Tatra 

Kopřivnice odsouhlasen rozvojový záměr 

závodu TATRA Příbor, který plánoval 
přesunout výrobu osobních automobi-
lů Tatra do závodu v Příboře a uvolnit 
výrobní kapacity v Kopřivnici pro výrobu 
nákladních automobilů. Projektanti dostali 
zadání zpracovat studii na rozšíření poboč-
ného závodu Tatra Příbor tak, aby svými 
kapacitami zabezpečil kompletní výrobu 
osobního vozidla v počtu 2500 automobilů 
ročně.

Montáž převodovky T 603  
– Svatopluk Klimeš

Montáž motorů T 603 – Milan Holášek, Miroslav Brus a Jiří Hýl Montáž vozidel T 603 v Kopřivnici
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Koncert pro Ukrajinu
Bc. Lucie Odehnalová (odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor)

Poslední březnová sobota 2022 byla ve 
znamení pomoci druhým. Situace na Ukrajině 
nenechává netečným nikoho, proto se vedení 
města Příbora rozhodlo zorganizovat Koncert 
pro Ukrajinu jako jednu z dalších aktivit, další 
krůček pomoci, který má za cíl zkvalitnit ži-
vot ukrajinských uprchlíků ve městě Příboře.
Koncert začal v přesný čas a to v 15.00 

úvodním slovem moderátora pana Mariana 
Žárského, který uváděl tento koncert bez 
nároku na honorář. Poté oficiálně koncert 
zahájil pan starosta města Příbora Jan Malík.
Prvním dojemné vystoupení přichystal 

sbor příborských gymnazistů pod vede-
ním paní Blanky Hrubé. Dvanáctičlenný 
sbor zazpíval Modlitbu pro Ukrajinu. 
Dalšími hudebními skupinami, které na 
tomto charitativním koncertě vystoupily, 
byly Country garáž, Comar in the Cube 
a Evamore. Všechny skupiny jsou příborské 
a vystupovaly bez nároku na honorář. 
Během koncertu měla proslov paní Karolína 

Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí 
města Příbora. Paní Najzarová předala veřej-
nosti informace týkající se aktuálních potřeb 
lidí z Ukrajiny ubytovaných na území města 
Příbora, informovala také veřejnost o tom, 
kde momentálně tito lidé bydlí a jakou kva-
litu má jejich obydlí. Požádala o jak finanční 
pomoc, tak materiální.
Pan místostarosta města Příbora Pavel 

Netušil ve svém proslovu uvedl počet do-
spělých a dětí, kteří potřebují aktuálně po-
moci. Hovořil o skvělé spolupráci s řediteli 
školských zařízení na území města.
Během celé akce probíhala finanční sbírka, 

přímo na místě, na aktuální potřeby ukra-
jinských uprchlíků v Příboře. Jak pro do-
spělé, tak pro děti. Děti nastupují do – pro 
ně – nových škol a potřebují veškeré školní 
pomůcky. Dospělí potřebují zařídit své nové 
skromné ubytování.
Vybralo se 29 595 Kč. Děkujeme!

Vyhodnocení čtenářské 
soutěže Lovci perel
Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

V úterý 22. března 2022 v 16 hodin proběhlo 
v městské knihovně slavnostní vyhodnoce-
ní soutěže dětských čtenářů Lovci perel za 
rok 2021. Odpolední setkání otevřeli herci 
z Uherského Hradiště pohádkou O rybáři 
a jeho ženě od Jana Wericha. 
Nejlepším lovcem perel se stala čtenářka 

Klára Hozová, druhé místo obsadila Nikola 
Skálová a třetí Zuzka Hozová – tyto lovkyně 
perel přečetly dohromady 60 knih a odpově-

děly na 366 otázek. Všichni účastníci soutěže 
přečetli celkem 130 knih! 
A soutěžíme i v roce 2022! Patříte-li k milov-

níkům knížek a příběhů, neváhejte a zapojte 
se do druhého ročníku celoroční čtenářské 
hry, ve které si zahrajete na Lovce perel. 
V průběhu celého roku sbírejte perly jedno-
duše tak, že při čtení knížek – perlorodek 
– budete odpovídat na otázky z hrací karty 
a navléknete si svou dlouhou šňůru perel.

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

Vlastimil Vondruška napsal další historic-
kou detektivku z cyklu Hříšní lidé Království 
českého s názvem Morový testament. Vražda 
italského studenta, který začal navštěvovat réto-
rickou školu Jindřicha z Isernie, je nepochopitel-
ná. Panoš Ota zjistil, že neměl žádné peníze ani 
nepřátele a v Praze byl teprve tři týdny. V téže 
době požádá urburéř Mikeš z Dobronína Oldři-
cha z Chlumu, aby se na Zvíkově pokusil zjistit, 
proč bylo nevěstě jeho bratrance upřeno dědictví 
po otci. Svědků je však velice málo a každý ze-
mře násilnou smrtí dříve, než poví pravdu…
Polský autor Max Czornyj v románu Nacisto-

va dcera píše o minulosti, na kterou nelze za-
pomenout. O hrůzné době druhé světové války 

a rodinných tragédiích. Hlavní hrdinku ani ve 
stáří neopouštějí výčitky z minulosti, kdy jako 
němý svědek přihlížela tolika nevídaným zvěr-
stvům. Pamatuje si, že jako malá žila pohodlně 
v táboře Majdanek a užívala si četných privile-
gií dcery vysokého německého důstojníka. Ani 
po letech se nemůže zbavit stigmatu viny a má 
pocit, že v sobě nese gen zla.
Britská spisovatelka Louise Douglasová píše 

v románu Dům na pobřeží o zradě, žárlivosti 
a tajemstvích, které se skrývají v každé rodin-
né historii. Když zemře Anna, Ediina bývalá 
tchýně, nevyvolá to v Edie smutek, ani lítost, 
ale především velkou úlevu. Nechce jít na 
pohřeb, ani se setkat s exmanželem. Nedoká-

že a ani nechce zesnulé odpustit, že jí zničila 
rodinu. Jenže Annina poslední vůle donutí 
Edii přijet do opuštěného sicilského sídla – 
a to začne vydávat svá záhadná tajemství…
Thriller Perfektní manželství americké 

autorky Jenevy Rose je svižný, mistrovský 
debut o zradě a spravedlnosti. Adam je neú-
spěšný spisovatel. Zatímco jeho žena Sarah 
buduje kariéru v čele právnické firmy, on 
odjíždí do víkendového domu u jezera, aby 
se lépe soustředil na svou tvorbu. Místo toho 
ale naváže vášnivý poměr s jistou Kelly, která 
je brzy nato brutálně zavražděna. Adam je 
zatčen a manželka se stává jeho obhájkyní.
Mrazivý thriller Ricka Mofina má název 



 

PROGRAM AKCÍ – KVĚTEN 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Neděle 

1. 5 KONCERT Prvomájový koncert 
Lašský dechový orchestr Městský park Příbor 10:30 hod. volný 

Pondělí 
2., 9., 16., 
23. a 30. 

5. 
 

MÍČKOHRANÍ Psychomotorický rozvoj 
dětí LUNA Příbor 

  9:00-10:00 
10:00-11:00  
hod. 

50 Kč 

2. 5.–6. 5 
9. 5.–13. 5. ŠATNÍK Sběr šatstva Dům s pečovatelskou službou 

Město Příbor 
9:00-17:00 

hod. volný 

Úterý 
3. 5. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOGRAFIÍ 

Odvrácená tvář města 
(Ladislav Pekárek) 

Chodba u městské knihovny 
Město  a Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Středa 
4. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
5. 5. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 77. výročí osvobození Před radnicí 

 náměstí S. Freuda 16:00 hod. volný 

Pátek 
6. 5. ŠMUDLÍCI Den matek LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Pátek 
6. 5. PŘEDNÁŠKA Židé v Příboře Piaristická zahrada Příbor 

Město Příbor 16:00 hod. volný 

Sobota 
7. 5.  PŘÍBORSKÝ BĚH Příborský běh Město Příbor  info k akci  

viz plakát 
So-ne 

7. 5.–8. 5. VÝSTAVA Maminky jsou andělé bez 
křídel 

Obecní dům Prchalov 
SDH a OS Prchalov 

14:00-18:00 
hod. volný 

So–ne 
7. 5.–8. 5. HUDEBNÍ FESTIVAL Festival neprofesionálních 

komorních těles 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. volný 

Středa   
11. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
12. 5. PŘEDNÁŠKA Co skrývají biblická jména Bývalá restaurace Mexiko 

BJB Příbor 18:00 volný 

Pátek   
13. 5. ŠMUDLÍCI Rozkvetlý strom LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Pá–ne 
13. 5.–15. 5. DESKOVÉ HRY 12. ročník příborských 

deskovek TJ Sokol Příbor  info k akci  
viz plakát 

Sobota 
14. 5. 

OSLAVA 30 LET MĚSTSKÉ 
POLICIE Slavíme 30 let Městský park Příbor 

Městská policie, město Příbor 14:00 hod. volný 

Středa 
18. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
19. 5. KREATIVNÍ PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Pátek 
20. 5.  ŠMUDLÍCI Papírová holubička LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Sobota 
21. 5. 

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA MPR  Sraz - informační centrum 

Město Příbor 9:00 hod. 30 Kč 

Úterý 
24. 5.  VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný 

Středa 
25. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Středa 
25.  5. KINO Zpráva o záchraně mrtvého Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 100 Kč 

Čtvrtek 
26. 5. 

VYCHÁZKA SE 
STAROSTOU Vycházka se starostou Sraz vždy 16:50 před radnicí 

17:00 na místě  
 
 

info k akci  
viz plakát 

Pátek 
27. 5. ŠMUDLÍCI Květinová podložka pod 

stůl LUNA Příbor 10:00-11:00  
hod. 50 Kč 

Sobota 
28. 5. HUDBA Mezinárodní festival 

dechových hudeb 
Náměstí a městský park 

Příbor 
10:00 hod. 
15:00 hod. volný 

Sobota 
28. 5. KÁCENÍ MÁJE Kácení máje OS Klokočov 

Klokočovské hřiště 14:00 hod. volný 

Sobota 
28. 5. HUDBA Country Garáž v Sokolce  Sokolovna Příbor 

   

PŘIPRAVUJEME 
Pátek 
3. 6. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE Den dětí a rodiny Městský park Příbor 

Město Příbor 15:00 hod. volný 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Kulturní informace22

Základní umělecká škola 
Příbor Lidická 50
Pozvánka pro rodiče předškoláků MŠ v Příboře
Ivo Lacný (ředitel ZUŠ Příbor)

Vážení rodiče, základní umělecká 
škola v Příboře Vás zve s dětmi na 
průzkum nových žáků do:
 » Přípravné hudební výchovy
 » Přípravné taneční výchovy
 » Přípravné výtvarné výchovy 

pro školní rok 2022–2023. 

Tento průzkum se bude konat 
 » v pondělí 30. května 2022 a ve čtvrtek 
2. června 2022 od 14.00 – 17.00 h 
v Základní umělecké škole, Lidická 50, 
třída Hudební nauky.

Jste srdečně zváni. 
Tel. 556 723 555, e-mail: zus.pribor@nettle.cz

Hledejte ji. Čtrnáctiletá Riley Jarrettová 
zmizí z rodinného karavanu. Obrovské rušné 
parkoviště kamionů v nevadské poušti je mís-
to, kde není těžké zmizet nebo někoho unést. 
Detektivové sledují všechny stopy, jenže po-
dezření padá hlavně na dívčinu rodinu, která 
má za sebou tragickou minulost…
Historická detektivka Martiny Novotné Pro-

kletí hradu Mydlovar se odehrává ve druhé 
polovině 13. století. Na nově vybudovaném hra-
dě Mydlovar dochází k nešťastným náhodám 
a zdánlivě přirozeným úmrtím. Mrtvoly se vrší, 
trpělivosti hradního pána ubývá a stopy stále 
nikam nevedou. Vyšetřováním je pověřen voják 
Martin, kterému hrozí přísný trest za jeho 
předchozí provinění. Dostává na výběr – buď 
vypátrá, co se stalo, nebo ho čeká popraviště.

Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – květen 2022

VÝSTAVA: 

Dřevěný svět
 » Dlouhodobá výstava do 31. května 2022

Ještě v průběhu května můžete naposledy 
zhlédnout výstavu Dřevěný svět. Výstava 
ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na 
prezentaci dřevěných artefaktů pocházejících 
z tradičního prostředí. 

110 let muzea v Příboře – výstava 
artefaktů z původní sbírky IV
K oslavám výročí založení muzea představu-

jeme v průběhu roku 2022 některé zajímavé 
předměty, které jsou v muzejních sbírkách 
vedeny jako původní a nejstarší sbírky.
Od soboty 7. 5. do 14. 5. budeme vystavo-

vat vybrané památky spjaté s piaristy.

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 Morav-
skoslezským krajem.
Na prohlídku Centra tradičních technologií 

Příbor v rámci Technotrasy je potřeba se 
předem objednat. 
Termíny v květnu – soboty 7. 5. a 28. 5. 

(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-
-vyroby-cetrat-pribor 

PŘIPRAVUJEME: 
Sobota 2. července 2022, od 9.00 – 17.00 

Tvůrčí setkání českých, moravských, 
slezských i slovenských přadlen 
a přadláků v Cetrat Příbor
„Od každodenní dřiny k životnímu stylu 
a novým hodnotám“

Protože nastal čas plánování dovolených 
a aktivit na léto, informujeme již nyní všech-
ny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu, 
aby si mohli zapsat do deníčku či kalendáře 
nultý ročník setkání přadlen v Příboře. 
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 uskuteč-

ní se v piaristických zahradách patřících k budově, 
v níž 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 „Kopřivové šaty“. 
Pořádá Muzeum Novojičínska, p. o., a město Příbor

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek:
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota a státní svátky 1. 5. a 8. 5.:
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

Piaristický klášterDřevěný svět Tvůrčí setkání přadlen

mailto:pribor%40muzeumnj.cz?subject=
https://technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor
https://technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor
https://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 – KVĚTEN 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Neděle 

1. 5 KONCERT Prvomájový koncert 
Lašský dechový orchestr Městský park Příbor 10:30 hod. volný 

Pondělí 
2., 9., 16., 
23. a 30. 

5. 
 

MÍČKOHRANÍ Psychomotorický rozvoj 
dětí LUNA Příbor 

  9:00-10:00 
10:00-11:00  
hod. 

50 Kč 

2. 5.–6. 5 
9. 5.–13. 5. ŠATNÍK Sběr šatstva Dům s pečovatelskou službou 

Město Příbor 
9:00-17:00 

hod. volný 

Úterý 
3. 5. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOGRAFIÍ 

Odvrácená tvář města 
(Ladislav Pekárek) 

Chodba u městské knihovny 
Město  a Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Středa 
4. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
5. 5. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 77. výročí osvobození Před radnicí 

 náměstí S. Freuda 16:00 hod. volný 

Pátek 
6. 5. ŠMUDLÍCI Den matek LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Pátek 
6. 5. PŘEDNÁŠKA Židé v Příboře Piaristická zahrada Příbor 

Město Příbor 16:00 hod. volný 

Sobota 
7. 5.  PŘÍBORSKÝ BĚH Příborský běh Město Příbor  info k akci  

viz plakát 
So-ne 

7. 5.–8. 5. VÝSTAVA Maminky jsou andělé bez 
křídel 

Obecní dům Prchalov 
SDH a OS Prchalov 

14:00-18:00 
hod. volný 

So–ne 
7. 5.–8. 5. HUDEBNÍ FESTIVAL Festival neprofesionálních 

komorních těles 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. volný 

Středa   
11. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
12. 5. PŘEDNÁŠKA Co skrývají biblická jména Bývalá restaurace Mexiko 

BJB Příbor 18:00 volný 

Pátek   
13. 5. ŠMUDLÍCI Rozkvetlý strom LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Pá–ne 
13. 5.–15. 5. DESKOVÉ HRY 12. ročník příborských 

deskovek TJ Sokol Příbor  info k akci  
viz plakát 

Sobota 
14. 5. 

OSLAVA 30 LET MĚSTSKÉ 
POLICIE Slavíme 30 let Městský park Příbor 

Městská policie, město Příbor 14:00 hod. volný 

Středa 
18. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Čtvrtek 
19. 5. KREATIVNÍ PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Pátek 
20. 5.  ŠMUDLÍCI Papírová holubička LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Sobota 
21. 5. 

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA MPR  Sraz - informační centrum 

Město Příbor 9:00 hod. 30 Kč 

Úterý 
24. 5.  VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný 

Středa 
25. 5. HRÁTKY Tanečky, písničky, říkadla LUNA Příbor 10:00-11:00  

hod. 50 Kč 

Středa 
25.  5. KINO Zpráva o záchraně mrtvého Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 100 Kč 

Čtvrtek 
26. 5. 

VYCHÁZKA SE 
STAROSTOU Vycházka se starostou Sraz vždy 16:50 před radnicí 

17:00 na místě  
 
 

info k akci  
viz plakát 

Pátek 
27. 5. ŠMUDLÍCI Květinová podložka pod 

stůl LUNA Příbor 10:00-11:00  
hod. 50 Kč 

Sobota 
28. 5. HUDBA Mezinárodní festival 

dechových hudeb 
Náměstí a městský park 

Příbor 
10:00 hod. 
15:00 hod. volný 

Sobota 
28. 5. KÁCENÍ MÁJE Kácení máje OS Klokočov 

Klokočovské hřiště 14:00 hod. volný 

Sobota 
28. 5. HUDBA Country Garáž v Sokolce  Sokolovna Příbor 

   

PŘIPRAVUJEME 
Pátek 
3. 6. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE Den dětí a rodiny Městský park Příbor 

Město Příbor 15:00 hod. volný 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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LUNA PŘÍBOR 
  MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Květen 2022 
 
  

2., 9., 16., 23. a 30. května 
Pondělí, 9:00 – 10:00, 
10:00 – 11:00 LUNA 
R. Rojíčková, tel. 724 329 473 
 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

 

4. května 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

Šmudlíci 
DEN MATEK – s sebou dřevěný rámeček 
  

  Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

Šmudlíci 
ROZKVETLÝ STROM – prstové barvy  

Vstupné: 50 Kč 
 

 

18. května 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

Šmudlíci 
PAPÍROVÁ HOLUBIČKA 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

25. května 
Středa, 10:00 – 11:00, LUNA 
J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

 

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

 

Šmudlíci 
KVĚTINOVÁ PODLOŽKA NA STŮL  

Vstupné: 50 Kč 
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NÁRODNÍ
FESTIVAL
NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH 
a SYMFONICKÝCH TĚLES 2022

NÁRODNÍ

Město
Příbor

Více informací najdete 
na www.pribor.eu

NIPOS, útvar ARTAMA PRAHA z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, 
Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles a Město Příbor pořádají

Nad celým Národním festivalem převzal záštitu ministr kultury.

7. a 8. 5. 2022
v 18.00

Kulturní dům Příbor

Vstupné
dobrovolné
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Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor na Prchalově 
pořádají u příležitosti Svátku matek 
malou výstavu tentokrát na téma: 

 
„Maminky jsou andělé bez křídel...“, 

 
která se uskuteční 7. a 8. května 2022 vždy  od 14 -18 hod. 

v budově Obecního domu Prchalov. 
V neděli bude připraven kulturní program. 

 
Budeme rádi, pokud nám zapůjčíte andělíčky různých tvarů i velikostí. 

Ozvěte se p. Sochové, Hoffmannové nebo Tobolové. 
 

 
 

    
 
 

 12. ročník Příborských deskovek 
 

Jedná se o víkendové hraní deskových her, které proběhne od 13.5.2022 do 15.05.2022.  
 

            

Večerní Bang – Začátek turnaje v pátek dne 13.05.2022 
v 20:00 hodin. Hraje se pouze se základní sadou, kdy začátek 
posledního kola je nejpozději v 23:59 hodin 

 

                  

          

Osadníci z Katanu – kvalifikační turnaj na MČR proběhne v 
sobotu 14.05.2022,  
začátek turnaje je v 10:00 hodin.  
Více informací o mistrovství v Osadnících z Katanu naleznete na: 
http://www.catan.cz  
 

                 

Carcassonne - turnaj proběhne po ukončení  turnaje 
v Osadnících z Katanu, a to v sobotu 14.05.2022, předpokládaný 
začátek je v 15:00 hodin.  

 

                               

Kabo - turnaj proběhne v neděli 15.05.2022 v 10:00 hodin.  

Více informací o 12. ročníku Příborských deskovek naleznete na: http://priborske-
deskovky.tk.  
 
Zájemci, kteří tyto hry neznají a chtěli by si je vyzkoušet zahrát, mohou se dostavit v pátek 13.05.2022 
nebo hodinu před začátky jednotlivých turnajů a hry Vás rádi naučíme. Odpoledne po ukončení turnajů 
bude probíhat volné hraní stolních a karetních her, které jsou k dispozici v oddíle deskových her TJ Sokol 
Příbor. 
 
 
Sponzoři:                Město Příbor          TJ Sokol Příbor 
      

                                                     
 

       Zatrolené hry - mediální partner                   
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ODPOLEDNE 
S PASTELKOU 

Srdečně zveme děti, rodiče 
i prarodiče na výtvarné 
odpoledne. Budeme 
vyrábět papírový košíček 
s květinami.  

24. května 2022 
v 15:00 hodin 

  

13:00 hodin
 Zahájení 

13:15–13:30 hodin 
Taneční vystoupení dětí z Dětského domova

13:40–13:50 hodin 
SLACKSHOW - Slackline exhibice 

14:00–15:00 hodin 
SEBASTIAN 

15:15–15:35 hodin 
Taneční vystoupení Duo Hybrids Crew

15:45–15:55 hodin 
SLACKSHOW - Slackline exhibice 

16:10–16:35 hodin 
Vystoupení bubenické kapely RYTMY

16:45–17:15 hodin 
SCIENCE SHOW Světa techniky 

18:00–19:00 hodin 
DESMOD

 

     

 Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do městské knihovny.  
Tentokrát se pustíme do základů drátkování. Vyzkoušíme jednoduchý závěs 
nebo zápich ve tvaru srdce. Budete potřebovat kleštičky, malé knoflíky 
a korálky. Drátky k tvoření Vám poskytneme v knihovně.  
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Občanské sdružení Klokočov vás všechny zve na tradiční

28. 5. 2022 od 14:00 h.,
které proběhne na klokočovském hřišti v Příboře, ulice Osvobození 

za hlasité podpory diváků  pilou břichatkou.
UKÁZKA TECHNIKY dálniční policie,

SPECIÁL T. TOMEČKA,ukázka výcviku psů AGILITY.

Slavnostní zavedení nových hracích prvků na našem hřišti. 
Hudba, tanec, zábava po celý den i večer.

Tradiční hovězí guláš, věhlasné palačinky, párek v rohlíku, klobásy a jiné 
pochutiny, občerstvení. (změna programu vyhrazena)

----------------------------------------------------------------------------

Během dne bude v první části hřiště probíhat dětská oslava ke Dni dětí 
formou zábavy a her! ! ! (cca do 16:30 h.). Spousta nových soutěží se 
spoustou odměn. Přetahování lanem, malování na obličej, skákací hrad 

zdarma.
Vstupné dobrovolné.

Nanádherně prožitý den zve O.sK 

WWW.KLOKOCOV.COM
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Mezinárodní 
festival 
dechových 
hudeb

28. 5. 
2022

nám. Sigmunda Freuda 
od 10.00 a Městský 

park od 15.00

Mezinárodní 
festival 
dechových 
hudeb

28. 5. 
2022

nám. Sigmunda Freuda 
od 10.00 a Městský 

park od 15.00

Dechová hudba 

města Levoča

Dechov ý orchestr 

mla dých JistebníkLašsk ý dechov ý 
orchestr – Štramberk, Příbor

Město
Příbor

Více informací najdete 
na www.pribor.eu
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Každou sobotu 15.20 na Relaxu.

Žádné
experimenty, 
jen poctivá
kuchyně.
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Koupím byt jakékoliv velikosti 
jako investici nejlépe 

v Příboře, popřípadě v okolí. 
Prosím nabídněte. Peníze 

mám. Tel. 737 190 613

pořadatel výstavy

PLOTY 
MONTÁŽ NA KLÍČ, PRODEJ, PRONÁJEM 

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 

Prodej a doprava materiálu. 
Provádíme také kompletní montáže, nebo jen opravy. 

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY 3D, 2D 
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNICÍ TKANINA 

- Bezúdržbové plotovky Pilwood. 
- Mříže před okna. Výplň tyčová, nebo tahokov. 
----------------------------------------------------------------- 
MOBILNÍ OPLOCENÍ – PRONÁJEM, PRODEJ 
Včetně dopravy, na přání i montáž. 
----------------------------------------------------------------- 
GARÁŽOVÁ VRATA: KŘÍDLOVÁ, VÝKLOPNÁ 
Včetně montáže.   www.vrata-ostrava.cz 



OBKLADY-DLAŽBY koupelen, sprchových koutů, kuchyní, balkonů, garáží a jiné.  
Rychle, kvalitně, praxe 45 let, tel. 731 950 701.
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Vinotéka U Radnice 
& První příborská sýrárna 

 

Výherní listina za duben 2022 
1. CENA: Tři láhve šumivého vína  - číslo   98 
2. CENA: Dvě láhve šumivého vína - číslo 137 
3. CENA: Jedna láhev šumivéhovína - číslo   75 

 

Druhý výherce vánočního zájezdu do Vídně 
 je člen Klubu s číslem 120. 

 
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 
 

 
Ve dnech 4. - 5. června 2022 pořádáme zájezd 

do Čejkovic na XXVII. ročník Vinných trhů. 
Program zájezdu, bližší informace a přihlášky 
v prodejně, nebo na www.vinotekauradnice.cz 

 
Výhercům srdečně blahopřejeme. 

ZÁPIS DO MOJE ŠKOLKA HÁJOV, S. R. O. 

 

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

 
PROBĚHNE VE DNECH OD 2. KVĚTNA DO 13. KVĚTNA 2022. 

 
Bližší informace naleznete na www.moje-skolka.cz 

Vinotéka U Radnice 
&První příborská sýrárna 

 

pořádá 4.-5. 6. 2022ZÁJEZD 
do Čejkovicna XXVII. ročník Vinných trhů. 

 

Oficiální program Vinných trhů ZDE 
 

Program pro účastníky zájezdu 
sobota 4. června 
ve 14.00 h*řízená degustace vín ve vinařství 
Sýkora - zajištěno 
*prohlídka Templářských sklepů -dobrovolná 
*zážitková exkurze ve výrobně bylinkových 
čajů firmy SONNENTOR - dobrovolná 
neděle 5. června 
*při cestě zpět prohlídka zámku v Miloticích 
 

Odjezd z Příbora 4. 6. dopoledne  
      (čas upřesníme), návrat 5. 6. odpoledne.  
 
Cena zájezdu 1950Kč/osoba (v ceně je 
doprava,ubytování+ snídaně, řízená 
degustace a prohlídka zámku v Miloticích). 
 
Bližší informace - ve Vinotéce U Radnice, 

rezervace zájezdu tamtéž. 
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Transformers      skákací hrad      lezecká stěna      simulátor 
převrácení vozidla       historická skupina Gryff 

Doprovodný program:

Za nepříznivého 
počasí v prostorách 

Kulturního domu 
Příbor od 15.00.

14. 5. 2022
od 14.00

Městský park 
(ul. Lidická v Příboře)

Vstup
ZDARMA

Vystoupí:

hudební skupina začátek vHodiny 18:30

Bližší informace na stránkách www.pribor.eu

Uvidíte:

SLAVÍME
LET30

technika Policie České republiky      ukázka sebeobrany MP Nový Jičín   
   technika JSDH Příbor a ukázka vyproštění osoby z vozidla      sanitní vůz 

Českého červeného kříže      ukázka kynologické skupiny MP Ostrava



Město 
Příbor

SPORT trasa
9,2 km

ZÁVOD ŠTAFET

+ Doprovodný 
program

DĚTSKÝ BĚH

HOBBY trasa
4,6 km

Více informací a REGISTRACE

www.priborskybeh.cz

Partneři:

7. 5.
2022

2. 
ročník

Příborský 
běh
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