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slovo starosty
Milí spoluobčané,

čas je neúprosný. Opět jsme se přehoupli do nového roku, 
do roku 2022. Ač se mi to zdá nemožné, tak jsou to již tři roky 
v mém prvním volebním období na pozici starosty. V tomto roce 
v říjnu nás čekají opět komunální volby do zastupitelstva našeho 
města. To to uteklo…

K  začátku roku neodmyslitelně patří novoroční předsevze-
tí. Ač nejsem jejich velkým příznivcem, ve slově starosty udělám 
výjimku. První předsevzetí nevztáhnu jen na sebe, ale na nás na 
všechny. Moc bych si přál, kdybychom se naučili žít s  korona-
virem a začali fungovat normálně, i když se stane virus zřejmě 
součástí našich životů ještě na hodně dlouhou dobu. Doufám, že 
očkování nebude naším jediným tématem a nebude polarizovat 
společnost, jak se mi zdá, že se v poslední době děje. 

Mým osobním předsevzetím je zlepšit komunikaci, jak s ob-
čany, politiky, spolky, místními částmi Prchalov, Hájov, Kloko-
čov, organizacemi, podnikateli, tak i se zaměstnanci městského 
úřadu. Stále častěji vnímám zbytečná nepochopení, která pak 
z  nedostatku informací znamenají domněnky, pochybnosti, 
nezájem a  někdy mohou znamenat i  ztrátu motivace pro ak-
tivní lidi, kteří se vzdají svých vytoužených cílů, a  to je velká 
škoda. Dále se budu snažit ještě více spolupracovat, naslouchat 
pozorně všem názorům a respektovat je, i když s nimi nemusím 
souhlasit. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat členům rady města 
a zároveň ocenit jejich velké pracovní nasazení. Zasedání rady 
města probíhá každé tři týdny a projednáváme na něm důležité 
materiály pro rozvoj celého našeho města. Členové rady vedle 
svého zaměstnání musí nastudovat během necelých pěti dnů 
v průměru přes 30 materiálů. Velmi si jejich práce cením. Také 
bych poděkoval všem členům zastupitelstva. Rozumím tomu, že 
to není jednoduché, nemáme všichni stejné názory, ale přesto 
vím, že všichni pracujeme dle svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí pro dobro našeho města. A toho si moc vážím.

Pojďme se podívat, co se v roce 2021 povedlo v našem měs-
tě realizovat. I přes pandemická opatření byl minulý rok velmi 
úspěšný. 

Celý rok se nesl v  duchu oslav 770 let od první písemné 
zmínky o našem městě. V rámci oslav jsme otevřeli novou ex-
pozici v  rodném domě Sigmunda Freuda. Autorkou expozice 
je pravnučka zakladatele psychoanalýzy Jane McAdam Freud. 
Proběhl historicky první Příborský běh, jehož trasa se klikatila 
krásnými uličkami pod farním kostelem Narození Panny Marie.
Tato sportovní akce měla velký úspěch a přilákala mnoho zájem-
ců z širokého okolí.

Na únorovém zastupitelstvu jsme odsouhlasili prodej objek-
tu na ulici Masarykově pro účely domu se zvláštním režimem 

a s odlehčovací službou. Předpoklad investora je, že letos se vyří-
dí stavební povolení a v příštím roce by se mohlo začít budovat.

Podařil se nám obnovit biograf v  Příboře, který je nově 
umístěn v našem Kulturním domě. Přes prázdniny se v našem 
městském parku objevilo nafukovací plátno pro letní verzi kina. 
Zakoupené plátno nalezne využití i pro jiné kulturní aktivity po-
řádané městem. Zvažujeme i jeho pronájem.

Ze sportovních projektů je třeba zmínit realizaci 1. etapy 
sportovního areálu u  školy Npor. Loma. V  rámci této etapy se 
postavila dvě víceúčelová hřiště pro většinu venkovních míčo-
vých sportů. 4. září jsme tato hřiště slavnostně otevřeli při pří-
ležitosti 70 let od založení Basketbalového klubu v Příboře. Již 
je připravena 2. etapa areálu, která řeší běžecký ovál, fotbalové 
hřiště, objekt pro sportovní zařízení, umělé osvětlení a přípojku 
vody s pítkem. U sportu ještě zůstaneme. Na Hájově se nám po-
dařilo vykoupit pozemek pro otevřený venkovní areál – měl by 
sloužit pro občany Hájova také k sportovnímu využití. Hájovští 
hasiči by zde měli najít zázemí pro běžecké soutěže.

V srpnu byly dokončeny opravy na budově naší funkcionali-
stické radnice, a tak se mohl celý městský úřad opět přestěhovat 
na své původní místo.

Své nové podoby se dočkaly uličky Tržní, Křivá, Pod Hradba-
mi a také ulice Karla Hynka Máchy. Všechny se nacházejí v měst-
ské památkové rezervaci, a  tak hlavním použitým materiálem 
byla žulová kostka a typická příborská oblázková dlažba.

Připravili jsme veřejnou soutěž na výstavbu bytových domů 
v lokalitě za školou Npor. Loma a současně jsem tento typ soutě-
že prezentoval na právní konferenci Svazu měst a obcí, která se 
konala na začátku září tradičně v Seči.

Další úspěchy jsou spojeny se soukromou sférou. Město po-
mohlo při zachování ordinace praktického lékaře po paní dok-
torce Bohumínské. Na území Příbora se připravuje mnoho no-
vých soukromých projektů a město je ve všech případech účast-
no jednání o podobě těchto projektů. Jedná se o tyto projekty: 
Retail Park Příbor, nová prodejna firmy SVARMETAL, sýpka 
u hřbitova s novým využitím pro muzeum motorek. A také areál 
bývalé Flussovy továrny pod náměstím má nového majitele, kte-
rý zde chce realizovat byty pro mladé rodiny. 

Dále se snažíme všemi možnými dostupnými prostředky  
zachovat pobočku CETRAT Muzea Novojičínska, tak aby zů-
stala v Příboře. Zaslali jsme otevřený dopis náměstku Curylovi 
(náměstek pro kulturu Moravskoslezského kraje) a také komise 
pro kulturu, cestovní ruch a sport připravuje petici pro podporu 
zachování našeho aktivního a hodně navštěvovaného muzea.

Podařilo se realizovat vycházku se starostou, a  to 15. září 
v areálu skateparku, kde proběhla diskuse na téma technického 
stavu stávajícího skateparku a možnosti vybudovat nový.

Možná jste si všimli celobarevného tisku našeho Měsíčníku 
a také připravujeme novou grafiku tohoto magazínu.

Ve svém výčtu toho, co se za minulý rok událo a co se plá-
nuje do let dalších, jsem určitě neuvedl  všechno. Není ale mým 
cílem tohoto novoročního slova Vám znova uvádět vše, co bylo 
a co bude…

Rád bych Vám sdělil hlavně přání  pro nás pro všechny – žije-
me jenom jeden život a ten berme jako dar. Ne vždy je vše dle na-
šich plánů a přání, mnohdy se potýkáme s neúspěchem, s bolestmi 
… ale těch pozitivních momentů v našem životě určitě převládá. 
A proto radujme se z maličkostí, navštěvujme své bližní, mějme se 
rádi a hlavně buďme zdraví.  V novém roce ať se nám vše daří dle 
našich představ. Krásný a šťastný rok 2022 Vám všem! 

Váš starosta Jan Malík
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tElEGraFICKÉ ZPrÁvy Z jEdnÁní rady MĚsta 
Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 16. 11. 2021 se uskutečnila 56. schůze Rady města Pří-
bora, na které bylo projednáno 26 bodů. Přinášíme vám struč-
ný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

rada města schválila:

•	 uzavření	dohody,		v předloženém	znění,	o umístění	a reali-
zaci stavby pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 2873 
a 3284/6, oba v k. ú. Příbor, mezi vlastníkem pozemků měs-
tem Příborem a stavebníkem panem Oldřichem Seibertem, 
za podmínek uvedených v dohodě - příloha č. 7,

•	 uzavření	 smlouvy,	 v  předloženém	 znění,	 o  právu	 provést	
stavbu na pozemcích parc. č. 1586, 1725/1 a 1725/4 v k. ú. 
Příbor, pro stavbu dopravního napojení z ul. Místecké a z ul. 
Smetanovy a  přeložky zařízení veřejného osvětlení, mezi 
vlastníkem pozemků městem Příborem a  investorem spo-
lečností Retail Park Příbor, s. r. o.,

•	 smlouvu	o dílo	 v  předloženém	znění	mezi	městem	Příbo-
rem a společností STAV RK SERVIS, s. r. o., na realizaci akce 
„Stavební úpravy sociálního zařízení 2. NP domu č. p. 54 na 
Jičínské ulici v Příboře“ s cenou díla 678 933,13 Kč bez DPH,

•	 dohodu	o započtení	pohledávek	vyplývajících	z akce	„Staveb-
ní úpravy radnice v Příboře“ mezi městem Příborem a společ-
ností FICHNA - HUDECZEK, a. s., v předloženém znění,

•	 uzavření	smlouvy	mezi	městem	Příborem	a Českou	repub-
likou - Hasičským záchranným sboremMoravskoslezského 
kraje, jejímž předmětem je darování vozidlové radiostani-
ce vč. montážní sady pro JSDH Příbor v  celkové hodnotě 
60 366,90 Kč,v předloženém znění,

•	 na	základě	čl.	X Pravidel	pro	pronájem	bytů	ve	vlastnictví	
města Příbora č. 6/2020 pronájem obecního bytu v objektu 
Kulturního domu Příbor na ulici Lidické 560 v Příboře, jako 
bytu služebního, panu Petru Špačkovi v souvislosti s jeho vý-
konem zaměstnání správce Kulturního domu Příbor s účin-
ností od 01.12.2021 za podmínek uvedených v  důvodové 
zprávě.

rada města souhlasila:

•	 s realizací	dočasné	stavby	-	oplocení	provedeného	z ocelo-
vých sloupků a  drátěného pletiva na části pozemku parc. 
č. 3287/17 v  k. ú. Příbor specifikované nájemní smlouvou 
č. 513/2018 ze dne 31.10.2018, uzavřenou mezi vlastníkem 
pozemku městem Příborem a nájemcem paní Denisou Jar-
notovou. Stavba bude provedena dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě,

•	 s konáním	akce	„Valašská	rally	2022“	na	území	města	Příbo-
ra, v místní části Hájov, ve dnech 07.04.2022-10.04.2022,

•	 s uzavřením	Smlouvy	o zřízení	místa	zpětného	odběru	bate-
rií mezi městem Příborem a společností ECOBAT, s. r. o., je-
jímž předmětem je aktualizace podmínek zpětného odběru 
baterií v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., v předloženém 
znění,

•	 s  předloženým	návrhem	na	opravu	místní	 komunikace	na	
Prchalově na hranici s k. ú. Sedlnice.

rada města uložila:

•	 vedoucímu	 OIRSM	 předložit	 návrh	 smlouvy	 na	 realizaci	
opravy místní komunikace na hranici s k. ú. Sedlnice. Ter-
mín: 30.11.2021,

•	 vedoucímu	OŽPD	zajistit	zveřejnění	záměru	města	na	úřed-
ní desce MÚ po dobu 15 dnů, jehož předmětem je pacht  
areálu kompostárny Točna Příbor společností SUEZ CZ, 
a. s., za podmínek předložených v důvodové zprávě.

rada města rozhodla: 

•	 v souladu	s ustanovením	čl.	5	odst.	4	o výjimce	ze	Směrnice	
o zadávání veřejných zakázek č. 14/2016, a to za účelem uza-
vření smlouvy se společností SUEZ CZ, a. s., o provozování 
kompostárny Točna Příbor v letech 2022-2026 za podmínek 
předložených v důvodové zprávě.

rada města doporučila zastupitelstvu města:

•	 schválit	 Střednědobý	 výhled	 rozpočtu	 města	 Příbora	 na	
roky 2023-2025 dle předloženého materiálu.

rada města stanovila:

•	 v  souladu	 s  §	102	odst.	 2	písm.	b)	 zákona	č.	 128/2000	Sb.,	
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od-
měnu za rok 2021:

- Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce Základní školy Příbor,

- Mgr. Aleně Urbanové, ředitelce Základní školy Npor. Loma, 

- Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce Mateřské školy Kamarád, 

- Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy Příbor,

- Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, 

- Olze Skřivánkové, ředitelce Školní jídelny Komenského,

- Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce Technických služeb 
města Příbora ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odmě-
na může být vyplacena za podmínky dodržení objemu 
v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace 
nebo z fondu odměn.

rada města vzala na vědomí:

•	 možnosti	 řešení	kapacity	mateřských	škol	na	území	města	
Příbora,

•	 oznámení	 ředitelky	Základní	 školy	Npor.	 Loma	Mgr.	Ale-
ny Urbanové a  oznámení ředitelky Základní školy Příbor 
Mgr. Jarmily Bjačkové o vyhlášení ředitelského volna žákům 
škol ve dnech 18. a 19. listopadu 2021,

•	 oznámení	ředitelky	Základní	školy	Npor.	Loma	Mgr.	Aleny	
Urbanové o vyhlášení ředitelského volna žákům školy dne 
30. listopadu 2021 z technických důvodů.

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



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

aKtuÁlní InForMaCE

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Změny v autobusové a železniční dopravě od poloviny pro-
since jsou relativně významné, nabízím proto následující pře-
hled. 

Jednoznačně nejvýznamnější změna proběhla na železniční 
trati S8, kde se po tříletém jednání konečně podařilo prosadit 
hodinové takty směrem na Veřovice. Několik let se opakovala 
situace, kdy o víkendu nebylo možné po 7. hodině za celé dopo-
ledne dojet vlakem do Veřovic, aniž byste museli ve Štramberku 
přestupovat nebo alespoň 20 minut jen tak stát. Od 12. 12. už 
každou hodinu o víkendu jedou přímé vlaky až do Veřovic. Skoro 
všechny mají navíc ve Veřovicích přípoj na Frenštát (ovšem ně-
které jen v pracovní dny), takže se nám Beskydy tímto krokem 
o něco přiblížily. 

Dále lze nově při cestě na Lysou horu či Smrk z Příbora s jed-
ním přestupem o víkendu dorazit do Ostravice za necelou hodi-
nu (tedy rychleji, než kdysi do Ostravice jezdil skibus). Přitom jde 
o spojení nejen pro občany Příbora, ale i Prchalova a Hájova (spoj 
projíždí celým Prchalovem a stojí též na zastávce Hájov, rozc.). 
Jak tedy na to?

Od 12. 12. každý víkend lze jet spoji 202 a 204 linky 621 na 
konečnou do Frýdku-Místku, kde stačí podchodem přejít na vla-
kové nádraží a pokračovat nově zavedenými vlaky „Lysohor“ bez 
přestupu ve Frýdlantu až do Ostravice. V letní sezóně pro milov-
níky večerních výstupů půjde totéž absolvovat i v 16 h. Zpátky 

už využít Lysohor bohužel nelze, situace tedy podobná jako za 
loňského jízdního řádu a je nutné počítat s přestupy ve Frýdlantě 
a Frýdku-Místku a s časem okolo hodiny a půl.

Kromě toho jednáme se společností Z-Group o  možnos-
ti vytvoření zimního spoje na současné lince cyklobusu. Když 
všechno dobře dopadne, v únoru by mohly vyjet „testovací spoje“ 
na Horní Bečvu a Bílou, aby si dopravce ověřil případný zájem 
veřejnosti. V případě pozitivního výsledku plánujeme pro příští 
sezónu „skibus“, který by byl z Bílé prodloužen až na Grúň (s pře-

tElEGraFICKÉ ZPrÁvy  
Z MIMoŘÁdnÉ sCHŮZE rady MĚsta

Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 23. 11. 2021 se uskutečnila 57. mimořádná schůze Rady 
města Příbora, na které bylo projednáno 6 bodů. Přinášíme vám 
stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

rada města schválila:

•	 podání	žádosti	o dotaci	z programu	Podpora	rozvoje	regionů	
2019+, podprogram Podpora obcí s 3 001-10 000obyvateli, 
dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“, na 
projekt „Stavební úpravy ulice Vrchlického v Příboře“,

•	 smlouvu	 o  dílo	mezi	městem	Příborem	 a  společností	 EU-
ROVIA CS, a. s., na realizaci akce „Oprava havarijního stavu 
vozovky na pozemcích parc. č. 223 v k. ú. Prchalov a parc. 
č.  1546 v  k. ú. Sedlnice“ s  celkovou cenou za dílo ve výši 
641  020,00 Kč bez DPH a  termínem realizace 15.12.2021 
v předloženém znění.

rada města rozhodla:

•	 realizovat	 akci	 „Oprava	 havarijního	 stavu	 vozovky	 na	 po-
zemcích parc. č. 223 v k. ú. Prchalov a parc. č. 1546 v k. ú. 
Sedlnice“.

rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:

•	 návrh	rozpočtu	města	Příbora	na	rok	2022	v členění	a část-
kách dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí:

•	 celkové	objemy:

rada města uložila:

•	 ředitelce	TS	umístit	mobilní	WC	na	městský	hřbitov	v Pří-
boře na dobu půl roku. Termín 31.12.2021.

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

Příjmy 179 222 000 Kč
Výdaje 175 721 000 Kč
Financování - 3 501 000 Kč

so, ne so, ne so, ne 2. 4.-2. 10.
Prchalov, u simprů 7:52 9:52 15:52
Příbor, u volného 7:57 9:57 15:57
Příbor, u pošty 7:58 9:58 15:58
Příbor, tatra 8:00 10:00 16:00
Hájov, rozc. 8:03 10:03 16:03
Frýdek-Místek příj. 
(bus)

8:24 10:24 16:24

Frýdek-Místek vlak 8:34 10:34 16:34
ostravice 8:56 10:56 16:56
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stupem ve Starých Hamrech na Stýskalonce, neboť pro stoupání 
na Grúň je nutno použít mikrobus se sněhovými řetězy).

Další změny proběhnou na nové lince 927 do Hranic. Na této 
lince budou upraveny spoje tak, aby to odpovídalo změněným 
odjezdům rychlíků z Hranic do Prahy. Počty cestujících na této 
lince nejsou dostatečné, pro zabezpečení řádného pravidelného 
provozu je nutné dostat se k vyšší vytíženosti. Jednáme v tomto 
směru o „otevření“ linky, tj. umožnění jízdy mezi městy, nejen 
do a z Hranic. Také požadujeme, aby spoje, které již nyní jezdí 
denně, mohly vyjíždět i  bez telefonické objednávky. Můžete-li, 
využijte tuto možnost, která bez nutnosti použití automobilu 
umožní cestovat do Prahy i z Prahy za cca 4 hodiny! Linku 927  
lze využít i pro cestování do východních či středních Čech nebo 
do Vídně a rovněž z ní.

Další výrazná změna proběhla na linkách 699, 621 a  647 
a  týká se především občanů Prchalova. Na lince 699 (Nový Ji-
čín – Prchalov – Příbor – Kopřivnice) byly totiž zrušeny všechny 
čtyři víkendové spoje v obou směrech. Ovšem spojení Prchalova 

s Příborem i Novým Jičínem se naopak zlepší, protože bude nově 
přes Prchalov jezdit 6 spojů linky 621 (Nový Jičín – Frýdek-Mís-
tek) v obou směrech. Zároveň dojde k premiérovému propojení 
Prchalova s Hájovem (zastávka Hájov, rozc.) a s Frýdkem-Míst-
kem. Zrušena bude linka 647, její spoje budou nově začleněny do 
linky 621.

Tradičně dojde na mnoha linkách k několikaminutovým po-
sunům, jedinou další výraznější změnou je nový zrychlený spoj 
do Ostravy na lince 641, odjíždějící od škol ve 12:43.

Pak lze uvést drobnosti typu přímého víkendového spojení 
z Brušperka do Hájova a Příbora, spoj linky 373 jedoucí o víken-
du v  11:07 z  Brušperku se v  Trnávce změní na spoj linky 640 
a  přes Hájov pokračuje do Příbora a  Kopřivnice. Podobně se 
poprvé bude dát jet školním spojem přímo z Pasek do Frýdku-
-Místku díky propojení linek 643 a 662 (ze zastávky Příbor, točna 
v 7:20).

Snažíme se, aby se dopravní situace stále zlepšovala. Změny 
jsou pomalé, postupné, ale vesměs směrem k lepšímu.
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EKoloGICKÁ ProBlEMatIKa

Mgr. Jiří Tuza, předseda komise kultury, cestovního ruchu a sportu Rady města Příbora

(Čr, 3. 12. 2021) s  blížícím se koncem 
roku přináší Český svaz ochránců přírody 
letošní výsledky kampaně „ukliďme svět“. 
akce se letos zúčastnilo přes 21 000 regis-
trovaných dobrovolníků, kteří po celé České 
republice sebrali více než 200 tun odpadu. 
do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dět-
ských oddílů. ochránci také oznámili da-
tum hlavního jarního úklidového termínu, 
který bude příští rok 26. března, a zároveň 
přichází s  novou velkou výzvou: „darujte 
přírodě vánoční dárek tím, že si z  ní něco 
odnesete. třeba pytel plný odpadků!“

Blíží se Vánoce a  s  nimi i  touha lidí ob-
darovat ty, které máme rádi. Ochránci příro-
dy nyní přicházejí s  tipem na vánoční dárek, 
který pomůže přírodě i  nám všem. Na rozdíl 
od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete 
pod stromeček, ale naopak ho od něj odnesete!

„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, 
chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném 
předvánočním shonu. Proč tedy tuto příležitost 
nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte 
dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní 
odnesete!“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová 
a dodává, že neexistuje lepší příležitost pro projev solidari-
ty s naší přírodou než právě o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody 
opakovat každý rok. Může se tak stát pravidelným doplň-
kem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně za-
sáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce 

nižší účast, než bývalo běžné v minulých le-
tech. Organizátoři akce proto zvolili pro ten-
to rok trochu jinou taktiku než obvykle. Kro-
mě hlavních termínů vyzývali dobrovolníky 
i k individuálním úklidům v průběhu celého 
roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes 21 
000 registrovaných dobrovolníků, kteří po 
celé České republice sebrali více než 200 tun 
odpadu. Do úklidu se také zapojilo 213 škol, 
táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro 
hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to, 
abychom lidi motivovali k úklidům v průbě-
hu celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali 
k pravidelným úklidům při každé procházce 
do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží. 
Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika An-
drlová a naznačuje, že je čas při nadělování 
dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši 
přírodu.

Více informací naleznete na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, 
tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Ukliďme svět v roce 2021 podporují: 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha,  
ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker. 
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!

Již delší dobu kolují zvěsti o přesunutí a zrušení Cent-
ra tradičních technologií - CETRAT Příbor (provozováno 
MSK). Některé se pravdě blíží více, jiné méně. Základ mají 
ale většinou společný. Centru tradičních technologií sku-
tečně hrozí zánik. Mnoho z nás možná ani netuší, jak vý-
znamným se CETRAT za několik let své existence stal. Již 
mnohokrát jsme mohli vidět záběry i  rozhovory z muzea 
v celostátních televizích a věhlas přešel i hranice České re-
publiky. Jeho jedinečnost v podobě zkoumání a rekonstruo- 
vání tradičních, mnohdy již zcela zaniklých, výrobních po-
stupů zpracování přírodních materiálů je i  ve světě stále 
raritou a Příbor se v této oblasti stává významným průkop-
níkem. Také mnoho školních skupin, ať už z Příbora, nebo 
širokého okolí, odchází nadšených a plných dojmů z expe-
rimentální dílny. A když se zaposloucháme do vizí a plánů 
CETRATu do budoucna, můžeme si být jisti, že jsme stále 
teprve na začátku.

Proč by ale někdo chtěl takto fungující projekt ukončit? 
Odpovědí je velký krajský projekt v Nové Horce s využitím 
peněz z Evropských fondů. Pro někoho zajímavá myšlenka 
sjednocení expozic do jednoho místa může vyústit v nevy-
hovující podmínky pro specifické expozice a i takto slibně se 
rozvíjející projekt dovede k zániku. Nenechme to ale dojít až 
do této fáze!

Již nyní probíhají mnohá jednání s  cílem zachovat  
CETRAT v Příboře. Jednou z mnoha je i aktivita komise pro 
kulturu, cestovní ruch a sport. Společně se zástupci města 
připravuje velkou petici s cílem ukázat zájem místních oby-
vatel, škol, podnikatelů i dalších organizací o toto centrum. 
Již brzy se budete moct do petiční akce zapojit a CETRAT 
podpořit.

Věříme, že se nám společně podaří Centrum tradičních 
technologií v Příboře zachovat. Na závěr snad jen doporu-
čení. Udělejte si čas a muzeum sami navštivte. Stojí to za to.
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Ing. Jaroslava Veselková, odbor životního prostředí Městského úřadu Příbor

vzhledem k masivnímu napadení dřevin jmelím na úze-
mí města Příbora se obracíme na vlastníky pozemků, kte-
ří na svých dřevinách evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu 
zpomalení šíření pokusili snížit jeho výskyt.

Jmelí je stále zelený poloparazitický keřík, který je schopen 
fotosyntézy, ale zároveň hostitelskému stromu odebírá důležité 
živiny. Dřevina v důsledku toho chřadne a - pokud je napadení 
masivní - postupně zcela usychá. Jsou ohroženy listnaté i jehlič-
naté dřeviny, v naší oblasti nejvíce trpí lípy, javory, topoly, akáty 
a jabloně a z řad jehličnatých stromů zejména jedle a borovice.

Stejně jako lidé trpí civilizačními chorobami, ani stromům 
se negativní důsledky znečištění životního prostředí nevyhýba-
jí. Dřeviny jsou oslabeny špatnou kvalitou ovzduší, znečištěním 
půdy a podzemních vod, nedostatkem, nebo naopak přebytkem 
mikroprvků v půdě apod., čímž se snižuje jejich obranyschop-
nost a naopak se zvyšuje náchylnost k různým infekcím či právě 
napadení jmelím. Ptáci se potom postarají o roznesení semen, 
která po průchodu trávicím traktem mají lepší klíčivost. Na-
víc díky lepkavému oplodí semena přilnou k zobáku či nohám 
a pták otřením o větev přilepí semínko k podkladu. 
Doporučená opatření proti šíření jmelí:
- podpora vitality a obranyschopnosti stromů vhodným hno-

jením a zálivkou;
- v  případě menšího napadení odstranění trsů ořezem větví 

(po vylomení trsu jmelí v místě znovu vyroste);
- v případě napadení koruny stromu větší než 50 % přistoupit 

k pokácení napadené dřeviny.
Na pozemcích v majetku města Příbora provádí ořez jme-

lí pravidelně arboristická firma, se kterou město dlouhodobě 
spolupracuje.  

Při odborném ořezu nebo při kácení dřevin je nutno po-
stupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
 

 

Město Příbor již několik let spolupracuje se Střediskem so-
ciálních služeb města Kopřivnice, p. o., v zajišťování péče o své 
občany ve svých zařízeních. 

Odlehčovací služba, která je určena zejména pečujícím 
osobám – převážně rodinám, kteří o  seniory trvale pečují, je 
dlouhodobě využívaná nejvíce. Služba pomáhá těm, kteří po-
třebují čas ke svému odpočinku a  regeneraci sil, popř. tehdy, 
nejsou-li sami schopni zajistit náročnou péči o svého blízkého. 
Smyslem služby je to, aby si pečující osoba odpočinula a po ná-
vratu svého blízkého ze zařízení do domácího prostředí mohla 
v péči pokračovat. V roce 2021 využilo službu 12 občanů města 
Příbora, někteří z nich opakovaně. 

Dalšími sociálními službami, využívanými občany města 
Příbora jsou denní stacionář a azylový dům. Denní stacionář 
již dva roky funguje v  nových zrekonstruovaných prostorách 
Komunitního centra „Pětka“. Celý prostor je samozřejmě 

bezbariérový, a  tím bylo umožněno rozšíření cílové skupiny 
uživatelů služby o osoby se středně těžkým a těžkým mentál-
ním, příp. přidruženým kombinovaným handicapem a  autis-
mem. Tuto službu využívá 1 občan města Příbora. 

Sociální službu azylový dům využívají lidé, kteří jsou z dů-
vodu nepříznivé sociální situace v ohrožení spojeném se ztrá-
tou práce, bydlení. V azylovém domě jim je poskytováno bydle-
ní, zajištění hygieny, možnost přípravy stravy, vyprání obleče-
ní. Hlavní prioritou je podpora klienta při zajištění další formy 
bydlení, jako je například ubytovna. V roce 2021 využili tuto 
službu 4 občané města Příbora.

Město Příbor se Střediskem sociálních služeb města Kop-
řivnice, p. o., úzce spolupracuje a  na financování sociálních 
služeb poskytovaných v zařízeních střediska občanům města 
Příbora se aktivně podílí.

Ing. Eva Mündleinová, ředitelka Střediska soc. služeb města Kopřivnice, p. o.

soCIÁlní tEMatIKa
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Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu, kteří slaví své jubileum:
Štěpánka Holaňová
Zdeněk Polášek
Jaroslav Honzík
Daniela Sehnalová
Jana Domitrová
Soňa Kavanová
Oldřich Šumbera

Karel Gilar
Miroslav Kozar
Ludmila Gansová
Ludmila Gilarová
Jaroslav Kroupa
Vlastimil Matula
Pavla Nantlová

Jiřina Svobodová
Jarmila Sedláčková
Olga Krestová
Zdenka Váňová
Jindřich Mikulenka
Jaroslava Demlová
Vlasta Helmová

Marcela Rejmanová
Jaroslava Dostálová
Jan Laník
Milada Busková
Věra Vidomusová
Jaroslav Gillar
Jiřina Hanzlíková

Blažena Krestová
Arnošta Holubová
Jarmila Jurečková

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

KoMIsE Pro oBČansKÉ ZÁlEžItostI

Jubilanti Domova Příbor
Vladislava Jankovičová         Evžen Raida         Jena Váňová          Miloš Velička          Anna Volná          Zdeňka Witássková         Jiřina Zápotočná 

Vážená paní, vážený pane,
pokud slavíte své jubileum 70, 75, 80, 85 let a výše, pak v pravi-

delné rubrice Měsíčníku uvádíme v  měsíci Vašeho narození Vaše 
jméno a příjmení. Rádi bychom Vám za město Příbor tímto gestem 
vyjádřili přání zdraví a všeho dobrého. V případě, že si NEPŘEJETE 
zveřejnění svého jména v tomto periodiku, prosíme Vás, abyste nám 
toto oznámili telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem na adrese: 
matrika@pribor-mesto.cz nebo osobně či písemně na adrese: Měst-

ský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor. 

Prosíme Vás, abyste takto učinili s  dostatečným předstihem 
s ohledem na uzávěrku Měsíčníku, která je obvykle v polovině před-
chozího měsíce. Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, bude-
me Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním.

Děkujeme Vám za pochopení, komise pro občanské záležitosti

Domov pro seniory OASA Petřvaldík poskytuje pobytovou so-
ciální službu seniorům a osobám s kombinovaným postižením od 
věku 55 let.

Zařízení funguje již od roku 2008, je to menší zařízení pro 
28  klientů, kteří jsou ubytovaní v  jednolůžkových a  dvoulůžko-
vých pokojích s  vlastním sociálním zařízením. Personál tohoto 
zařízení se snaží vytvořit klientům přirozené prostředí domácího 
typu, podporující jejich samostatnost a  umožňující prožití plno-
hodnotného, aktivního a důstojného života.

Klientům je zajištěna celodenní strava přizpůsobena požadav-
kům a přáním. Samozřejmostí je 24hodinová péče zajištěná kvali-

fikovaným personálem. Dále mají klienti možnost využít služeb ka-
deřnice, pedikérky a masérky. Kulturní vyžití probíhá formou naro-
zeninových oslav, diskotéky pro starší a pokročilé s profesionálním 
hudebníkem. Do zařízení také pravidelně dojíždí mobilní divadlo 
z Brna se svým krásných hudebním vystoupením. Denně je klien-
tům k  dispozici aktivizační dílnička s  každodenním programem 
včetně procvičování kognitivních funkcí za podpory kvalifikované-
ho pracovníka. V letních měsících si klienti užívají zahradního po-
sezení včetně letních aktivit, jako je grilování, vaření guláše, sušení 
bylinek a mnoho dalších. Naši pobytovou sociální službu využívají 
také občané Příbora, na jejichž financování se město podílí.

Terénní program na Novojičínsku je určen osobám závislým 
na návykových látkách, či osobám ohrožených závislostí a  jejich 
blízkým. V  Příboře působí TPN již několik let. Pracovníci TPN 
dojíždějí do Příbora jednou týdně v  úterý. Během té doby jsou 
klientům nabízeny a poskytovány služby Terénního programu na 
Novojičínsku, tzn. Výměnný program Harmreduction, zdravotní 
a informační servis, sociální práce.

Cíle projektu a přínos pro veřejnost:
•	 mapování	drogové	scény	jednotlivých	měst,	vyhledávání	a na-

vazování kontaktů s  aktivními uživateli nealkoholových drog 
v  jejich přirozeném prostředí a  vytvoření vzájemné důvěry 
mezi klientem a terénním pracovníkem,

•	 snižování	 rizik	 spojených	 s  užíváním	 nealkoholových	 drog	
a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k bez-

pečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému 
sexuálnímu chování,

•	 navázání	klienta	do	systému	sociálních	služeb	klienta,
•	 snižování	dopadů	užívání	nealkoholových	drog	na	širokou	ve-

řejnost sběrem použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací 
(tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).
Pracovníci TPN nadále vyhledávají skrytou populaci uživa-

telů návykových látek, nabízejí jim služby vycházející z Harmre-
duction přístupu, což znamená minimalizace škod v  důsledku 
užívání návykových látek. Jde například o  výměnu použitých 
injekčních setů za sety čisté (díky této aktivitě snižujeme množ-
ství volně pohozeného infekčního materiálu), poskytování zdra-
votnického a sociálního servisu a navázání do místního systému 
sociálních služeb. 

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

Ing. Adam Borek, ředitel

Bc. Jeannette Motlová, DiS.,vedoucí Terénního programu na Novojičínsku
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V  tomto čísle Měsíčníku se pokusím přiblížit původ oblíbené 
společenské události, kterou je vítání občánků. 

Encyklopedie nám říká, že se jedná o světský společenský obřad, 
v  jehož průběhu je novorozeně, většinou na obecním úřadě, slav-
nostně uvedeno do života obce. Tato událost bývá někdy spojena 

také se slibem, který rodiče novorozených občánků svými podpisy 
stvrzují do pamětní knihy. 

Jedny z  prvních stop zavedení této tradice můžeme sledovat 
v  období Německé říše, když se národní socialisté snažili nahra-
dit tradiční křest občanským ceremoniálem (tzv. Namensweihe) 

V roce 2021 se podařilo zorganizovat přivítání nových občánků 
ve dvou termínech, v červnu a v říjnu. Přivítáno bylo celkem 39 mi-
minek, které doprovodili jejich nejbližší – rodiče, sourozenci a na 
podzim už také prarodiče a další rodinní příslušníci.

Poděkování za spolupráci při organizaci slavnostního obřadu 
patří Základní umělecké škole v Příboře, jejíž pedagogové jsou se 
svými žáky vždy připraveni přichystat krásné hudební  vystoupe-
ní. Dále také hudebníkům - Zdeňku Pukovcovi a Josefu Pukovco-
vi, kteří nás pravidelně doprovázejí při obřadech. Městu Příboru 
díky za finanční podporu a technické zázemí a Městské knihovně 
Příbor za dárkovou sadu pro děti a  rodiče, kterou připravují pro 
občánky v  rámci projektu Bookstart neboli s  knihou do života.  

Paní fotografce za trpělivý přístup při pořizování snímků miminek, 
kolegyním z komise pro občanské záležitosti za spolupráci při orga-
nizaci	a paní	Ivaně	Žárské	za	vítání	dětí	milým	projevem.

Milí rodiče, děkuji i Vám, že jste na vítání dorazili vždy s dob-
rou náladou a zároveň respektem ke všem covidovým opatřením, 
které se nám podařilo dodržet. Přeji Vašim dětem i Vám jako jejich 
průvodcům životem především zdraví, štěstí a lásku nejen v přichá-
zejícím roce 2022.

Pro ty z Vás, kteří byste se chtěli přihlásit na vítání občánků, je 
k dispozici přihláška, která bude po převzetí evidována na matrice 
MÚ Příbor. Další vítání občánků je plánováno na jaro roku 2022 
s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

vítÁní oBČÁnKŮ - PŘIHlÁšKa
Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a…

•	 zašlete	ji	elektronicky	na	adresu	matrika@pribor-mesto.cz,
•	 nebo	osobně	odevzdejte	na	Městském	úřadě	Příbor	na	podatelně	nebo	v kanceláři	matriky.

Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi uvedenou 
adresu.

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo na matrice Městského úřadu Příbor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení dítěte: ……………………….........………….…….................……….……… Datum narození .……..............…………………………..

Jméno a příjmení matky a otce dítěte….……………….………………….………………………………………………………............…….……….……………..

Trvalé bydliště:………………………………..……………………………………………………………………………………….............……………………………..

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…….

Tel. číslo nebo e-mail: …………………………………………………………………….……………………………………………………
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města 
Příbora.

Podpis zákonného zástupce: ………………..………………………………………….

Foto: Petra Malotová
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Vlastimil Hanák

oBČansKÉ nÁZory

Bylo poledne, sobota 6. 11. 2021. Měli jsme jet na návštěvu dcery do 
Kopřivnice – oslava s obědem a já už čekal v autě před barákem na 
manželku. Spěchali jsme, ale manželka stále nešla. Nakonec jsem 
vypnul motor a šel jsem se podívat, proč tak dlouho nejde. Manžel-
ka stála u dveří a rachotila klíči. Zeptal jsem se, co se děje, že jí to 
tak dlouho trvá. Nemohla vytáhnout klíče ze zámku poté, co dveře 
zamkla. Tak jsem se o to pokoušel já, ale nešlo to. Dělali jsme rámus 
a naši sousedé se přišli podívat, co se děje. Snažili se také pomoci, 
ale nikomu se to nepodařilo. Co teď? 
Do bytu se nedalo jít, tak jsme šli se sousedem hledat na nástěnku 
na chodbě, zda tam není nějaký telefon pro tento případ. Nic jsme 
nenašli, ani telefon na místní hasiče nebo policii. Soused našel te-

lefon na Městskou policii Příbor, a tak jsem tam zavolal. Služba mi 
řekla, že tam tak za 15 minut budou. 
Neuběhlo víc jak 7 minut a policisté města přijeli. Byli dva, pustili 
jsme je ke dveřím, vysvětlili jsme problém a  ten s  brýlemi nějak 
zakvedlal klíči a dveře otevřel. Spadl mi kámen ze srdce, ale stále 
jsem se klepal, jakou jsem měl náladu a trpěl bezmocností z toho 
problému. Manželka na tom nebyla o moc lépe. 
Velmi jsme poděkovali, dveře jsme zabezpečili a  na tu návštěvu 
jsme s malým zpožděním vyjeli (zámek se rozsypal a museli jsme 
ho druhý den vyměnit). 
I když neznáme jejich jména, moc jim děkujeme a jsme rádi, že jsou 
tak pohotoví a ochotní kdykoliv pomoci. Moc jsme to potřebovali!

a vlastně tím „odnáboženštit“ jeden z nejstarších křesťanských zvy-
ků. Obřad se měl konat ve speciálních místnostech, před oltářem 
pokrytým vlajkou se svastikou, vyobrazením Adolfa Hitlera a  za 
účasti příslušníků SS. Bohoslužbu slova nahrazovalo zpívané nebo 
mluvené slovo a zasvěcující přečetl pro všechny přítomné slib víry. 
Dítě obdrželo své jméno, ale ne příslušenství k některé církvi a ná-
boženství. K obřadu pojmenování byli zváni rodiče, rodina a přátelé. 
Pokusy nahradit církevní křest probíhaly v Německu také v době 
totalitního režimu. Nacistický název občanského obřadu obdržel 
pouze přívlastek  socialistický - „sozialistische Namensweihe” (so-
cialistický obřad pokřtění). Zde ale tyto obřady nedosáhly takové 
popularity a postupně zanikly.

Organizování občanských slavnostních obřadů rodinných svát-
ků jako svatba, narození, pojmenování dětí, dosažení plnoletosti či 
výročí uzavření manželství přikládali velkou váhu také komunisté 
v Sovětském svazu. Tyto akty měly mít opět vliv na překonávání ná-
boženských přežitků, na formování socialistického stylu života so-
větských občanů a upevňování odpovědnosti vůči sovětské společ-
nosti. Na přípravě slavnostních obřadů rodinných svátků se podíleli 
dokonce režiséři, herci, hudebníci, návrháři kostýmů atd.

V naší zemi začal „Vítání občánků do života” programově zavá-
dět v 50. letech 20. století Ústřední výbor Komunistické strany Čes-
koslovenska. Dělo se tak podle sovětského vzoru v rámci ateizace 
společnosti. Tento společenský – civilní obřad měl postupně nahra-

dit tradiční církevní křest a zároveň do něj byly začleněny také prvky 
komunistické ideologie (církevní křty v letech 1948–1989 zakázány 
nebyly, ale konaly se především soukromě). Vláda za tímto účelem 
zřídila v roce 1953 sbory pro občanské záležitosti, jež fungovaly pod 
záštitou národních výborů, které byly pověřeny vedením matrik. Ví-
tání občánků se podařilo úspěšně prosadit a stalo se automatickým 
aktem až v období normalizace v letech sedmdesátých spolu s pře-
dáváním občanských průkazů a konáním civilních svatebních obřa-
dů. Většina obecních úřadů pak v pořádání obřadu vítání občánků 
pokračovala i po roce 1989. V Příboře probíhá „vítání“ s tradicí od 
roku 1957 a slavnostně bývá přivítáno každý rok průměrně kolem 
50 nových občánků.

V současné době se jedná o společenskou událost, jejímž pro-
střednictvím jednotlivé obce vítají novorozené děti do řad svých 
občanů, je tedy spojeno s  přijetím dítěte do občanské společnos-
ti. S křtem je spojeno jen z části, jelikož během rituálu neprobíhá 
přechod z  jedné společnosti do druhé a  dítě se členem občanské 
společnosti a  státním příslušníkem daného státu stává aktem na-
rození. Pro některé rodiče má civilní obřad stejnou hodnotu jako 
křest. Účast na tomto dnes především slavnostním ceremoniálu si 
rodiče volí dobrovolně a i přes poněkud diskutabilní původ tohoto 
obřadu jde o milou událost v životě rodiny, která vítá na svět nového 
človíčka. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vítání_občánků

Zdeněk Bajer, předseda FK Primus Příbor

ČInnost KluBŮ, sPolKŮ a orGanIZaCí

V roce 2021 jsme byli jako většina sportovních klubů pozna-
menáni situací kolem pandemie covid-19, prakticky jsme vůbec 
neodehráli jarní část soutěží. Ale i přesto se nám opět základna 
o něco rozrostla. 

1. 7. 2021 proběhla valná hromada, která zvolila nový výkon-
ný výbor. Ten si zvolil nového předsedu Zdeňka Bajera, místo-
předsedu  Daniela Urbánka a jednatele Vladimíra Jalůvku. Tímto 
chci poděkovat končícímu Petru Fischerovi za odvedenou práci.

V současné době evidujeme v našem klubu 151 členů, z toho 
máme 10 organizačních pracovníků (7 členů výkonného výboru 
a 3 členy revizní komise), dále 15 trenérů, kteří se jednotlivě vě-

nují všem kategoriím, a zbytek členů v počtu 126 osob představují 
samotní hráči rozdělení dle věkových kategorií. Můžeme prohlá-
sit, že v okrese Nový Jičín patříme, co do počtu členů, k jednomu 
z největších fotbalových klubů. 

Už 6 let budujeme základnu od těch nejmenších a  velmi se 
nám daří udržet jak počet, tak i  úroveň na skvostných číslech. 
V letošním roce se nám konečně rozběhly oficiální soutěže pořá-
dané OFS NJ, kde máme kromě dorostu přihlášena všechna naše 
družstva. Dorostenci nám již třetím rokem hrají krajskou soutěž.

Společně s  kluby Nového Jičína a  Bílovce jsme jako jedi-
ní letos obsadili všechny možné kategorie, v  mladší přípravce 
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Iveta Kocourková, členka SDH Hájov

Michal Rychtr, krotitel

Už u nás byl! Před obecním domem na Hájově nás s celou svou 
početnou družinou opět navštívil Mikuláš. A přijel v plné parádě 
v kočáře taženém koňmi, s andělíčkem a spoustou čertů, kteří ne-
meškali a hned se rozeběhli mezi děti. A že těch dětí se sešlo!

Mikuláš nejprve s pomocí své berly kouzelné rozsvítil vánoční 
stromeček před obecním domem, na což všichni, velcí i malí, ne-
trpělivě čekali. No a poté už Mikuláš jen zkontroloval knihu hří-
chů a společně s andělem hodné děti odměňoval drobným dárkem, 
zlobivějším domlouval. Děti však byly připravené, lidé mohli slyšet 
spoustu krásných básniček i  písniček. Jen čerti nebyli spokojení, 
protože žádné z dětí neskončilo v pytli. Po rozdání dárečků se opět 
celá družina sešla před svým vozem. Než však vyjeli, Mikuláš slí-
bil, že za rok si opět přijede hájovské děti zkontrolovat.

Atmosféra toho dne byla nádherná, padal sníh, hrály koledy 
a lidé, kteří se sešli opravdu v hojném počtu, měli možnost nasát 
opravdovou předvánoční náladu. K tomu přispěli i pořadatelé, kte-
ří měli na zahřátí připravený horký čaj a k snědku párky v rohlíku. 

Za organizaci akce v této těžké době patří velké díky osadní-
mu výboru spolu se Sborem dobrovolných hasičů Hájov, také Lize 
žen Hájov za upečení a krásné nazdobení perníčků, Technickým 

službám města Příbora za výzdobu vánočního stromku a obecní-
ho domu a v neposlední řadě městu Příboru za poskytnutí finanční 
podpory pro zajištění této akce.

Foto: Stanislav Bělík

Také rok 2021 se neobešel bez působení amatérského divadel-
ního spolku Přídlo. Pro spolek to byla již pátá divadelní sezóna, 
která s sebou přinesla opět pár novinek. Soubor se rozrostl o dal-
ších 6 členů, kteří vyšperkovali již nadměrnou pestrost a různo-
rodost veselého ansámblu. 

Třetího dílu úspěšného improvizačního seriálu PřídloMejdlo 
se diváci bohužel nedočkali, naopak měli tu čest zhlédnout po 
dlouhé covidové pauze celovečerní divadelní kus Tak to je peklo. 
Autorská hra (I. Šitavancová, M. Rychtr) na motivy pověstí města 
Příbora se setkala s vřelým ohlasem a vyprodaný sál Kulturního 
domu se doslova nafouknul dobrou náladou. Víc jak dvě stovky 
diváků šly spokojeně domů a zapomněly aspoň na chvíli na trápe-
ní, která nám aktuální doba přináší. 

Členy spolku Přídlo však můžete spatřit i mimo zdi kultur-
ního sálu. Soubor uspořádal krátké scénky na Dnech evropského 
dědictví, které nejenom že uctily oslavu 770 let našeho města, 
ale také posloužily jako živá reklama na již zmíněné představe-
ní, které proběhlo na konci listopadu. Rovněž účastníci a diváci 
Příborského běhu si nemohli nevšimnout přítomnosti bujarého 
spolku. Ať už díky úvodnímu koncertu „Já jsem Zagorka, vole“ 
nebo díky neskutečným sportovním výkonům, za které se všech-
ny 3 štafety bezkonkurečně umístily na stupních vítězů. Teda 
pokud by se pořadí počítalo odzadu. A  to i  navzdory dokonale 
nesportovním oděvům, které měli běžci a běžkyně na sobě. 

a starší přípravce dokonce dvěma týmy. Dále máme v soutěžích 
okresu mladší i starší žáky a v neposlední řadě tým mužů. Vi-
zitkou naší práce jsou i umístění po podzimu, starší přípravka 
„A“ s jedinou porážkou na druhém místě, mladší přípravka „A“ 
se dokonce dělí společně s Frenštátem a Novým Jičínem o první 
místo, mladší žáci suverénně bez porážky přezimují na prvním 
místě, starší žáci stejně jako muži obsadili střed tabulky a do-
rostenci, kteří bojují v kraji s mnohem větší konkurencí se drží 
ve spodní části tabulky. Naše fotbalová školička, což jsou děti 
v rozmezí 4 až 6 let, se pravidelně účastní turnajů KZL i ZLM 
a navíc navštěvujeme tzv. UHER Festivaly pořádané Valašskou 
fotbalovou akademií.

Nezahálíme však ani přes zimu. Máme týmy přihlášeny do 
Zimní ligy mládeže (ZLM) pořádané Okresním fotbalovým sva-

zem Nový Jičín a  do Krajské zimní ligy (KZL) pořádané Kraj-
ským fotbalovým svazem Moravskoslezského kraje. Naší speci-
alitou je i pořádání dvou velkých turnajů s mezinárodní účasti 
týmů z Polska a Slovenska, které děláme vždy v létě a zimě. Letos 
v létě nám tento turnaj překazila situace kolem covidu-19, ale na 
únor příštího roku máme naplánován již čtvrtý ročník turnaje 
„O pohár FK Primus Příbor“, kterého se opět zúčastní kompletní 
mládež našeho klubu. Tak jen doufejme, že nám to tentokráte 
covid-19 nepřekazí.

Závěrem bych jen napsal, že naše fotbalové naděje mají vzory 
v našich úspěšných odchovancích, kterými jsou například bývalý 
ligový hráč Hradce Králové a  Zbrojovky Brno, Roman Fischer, 
nebo nám dělá radost Filip Panák, hráč AC Sparta Praha a záro-
veň čerstvý reprezentant České republiky.

Foto: Petr Dorňák Foto: Stanislava Slováková
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Klub českých turistů je zájmová organizace, která pořádá turis-
tické akce nejen pro své členy, ale také pro ostatní občany měs-
ta. Ty autobusové jsou přednostně pro členy. Pokud jsou volná 
místa, mohou jet i nečlenové. V roce 2021 nám pandemická si-
tuace moc nepřála, přesto se uskutečnily jednodenní i vícedenní 
akce plánované na letní měsíce, kdy se situace částečně uvolnila. 
Z těch vícedenních to bylo Kutnohorsko na kole i pěšky, kde byl 
autobus plně obsazen. Další vícedenní zájezd byly Krkonoše již 
podruhé. V roce 2020 jsme navštívili východní část, 2021 Krko-
noše střed a v roce 2022 plánujeme návštěvu západní části. Ale 
jak už jsem se zmínil, děláme akce i pro veřejnost a také pro děti. 
Začínáme na Nový rok vycházkou na Hončovu hůrku pod ná-
zvem Novoroční čtyřlístek. Účast bývá kolem 70 lidí. V červnu 
je to výjezd autobusem z Příbora až na vrchol Lysé hory. Akce je 
určena pro ty, co by se ještě rádi podívali na nejvyšší horu Bes-

kyd, ale sami by to nezvládli. Tento výjezd pořádáme už 7 let od 
postavení nových turistických chat na vrcholu. Zatím je i o tuto 
akci velký zájem, autobus je vždy plný. Známý je také pochod 
okolím Příbora a Hukvald Janáčkovy chodníčky. Původně to byla 
akce pro pěší turisty, později jsme přidali i cyklotrasy, o které je 
také velký zájem, a vloni poprvé také trasu se soutěžemi pro děti 
a  maminky s  kočárkem. Na říjen máme připraven zábavný Ja-
vornický výšlap pro děti, dospělé i pejsky. Zde bývá účast závislá 
na počasí, kolem 100 účastníků převážně z  řad dětí. Po skon-
čení soutěží, kde každá je odměněna pamlskem, se losují výhry  
a  každý účastník si na závěr opeče na ohni špekáček. A  na za-
končení turistické sezony je to poslední pochod roku, který bývá 
pokaždé na jiné místo.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na organizování akcí, 
a také městu Příboru za finanční podporu akcí. 

Vladimír Bilský, KČT Příbor

Dříve velice aktivní dětská část souboru aktuálně poctivě 
trénuje pod hlavičkou Luny Příbor, s. v. č., a na jaro 2022 chys-
tá premiéru další autorské hry Terezy Plandorové. Několik členů 
hostuje přes koleje v Sedlnicích v tamním divadle Sedlo.

Rok 2022 snad bude opět plný aktivit neúnavného souboru. 
Budeme se na vás těšit při premiéře hry Benátky pod sněhem, 

kterou herci nazkoušeli už v roce 2020, a snad, po drobném oprá-
šení, ji konečně budou moct předvést na velkém jevišti. Budeme 
se těšit opět na Mikuláše, Čertoviny, Příborský běh, možná na 
Přídlomejdlovolume 3 a na další a další akce v Příboře, kde bude 
potřeba rozdat trochu toho smíchu a špetku té radosti, která se 
vždy hodí do každého srdce a duše občanů našeho města. 

Výňatky z dopisů Františka Pochyly:
stanice Mysovaja 16. března 1920
Jedeme již pomalu domů. Bude to sice ještě 
dosti dlouho trvat, než se tam dostaneme. 
U Vás je již jistě krásné jaro a zde teprve za-
číná tát sníh. Jak vypadá taková naše pěkná 
vesna, nedovedu si skoro ani představit. Je 
to již dávno, kdy jsem ji naposled viděl!

stanice Měňduche – Čína 4. dubna 1920
Jedeme dosti rychlým tempem kupředu. 
Asi za čtrnáct dní budeme ve Vladivostoku 
a  myslím, že koncem dubna vyjedeme na 
moře. Ovšem ještě tam nejsme. Snad nám 
do toho teď nic nevleze. Doufejme.

stanice Sjao-chuo-czi, Čína – 15. dubna 1920
Vašku!
V  tento čas pravděpodobně jsi již doplaval. 
My zato stojíme a stojíme. Japonci s „náraz-
ňáky“ (zemstva ve Vladivostoku). Povstalci 
jim rozbili trať a poškodili tunely. Jeden u Pohraničné, jeden u Vla-
divostoku. My se do toho nesmíme plést, i kdyby nám někdo trhal 
trať třeba před nosem. Tož se tedy nepletem a trpělivě čekáme, až 
se to zas všechno spraví a my se hneme zas o kousek dál. Když to 
půjde ale tak, to jej Bohu nám vyrostou na hlavě „hřiby a mech“ za 
dobu té naší evakuace. Náš ariergard (jsou tam teď pouze Rumuni, 
my a  udárňáci jsme už jej „brosili“ na příkaz generála Syrového 
a máme jet se štábem domů) je teď v Mandžurii. Orlík donedávna 
stál v Chajlarech a kde je teď, to Ti raději nebudu psát. Mohla by se 

v Tobě vzbouřit Tvoje legionářská krev a Ty 
ze vzteku bys mohl všechno, co je šikmooké 
a žluté (i když by to nebyli Japonci) roztrhat. 
Naštěstí ale v  naší republice nebudeš mít 
příležitost nějakou takovou lstivou kočku 
potkat. Zato my ale musíme mlčet a  kdo 
chce, může nanejvýš skřípat zuby (pěsti se 
zatínat nesmí – to je vidět). Víš ale sám, jaké 
máme my legionáři ty naše zuby! Od hor-
kého čaje jsou celé popraskané a moc toho 
skřípotu už také nesnesou. A pak, nikdy ne-
byly na něco podobného zvyklé, až teď, kdy 
nám naši „sojuzníci“ Japonci „pomáhají“ 
rychle (?) se evakuovat! Hájek byl raněn do 
levé ruky. V Chajlarech totiž Japonci chtěli 
arestovat několik železnodorožníků. Dělní-
ci z depa jim v tom však zbraněmi zabraňo-
vali. Japoncům přišla pomoc a začala střel-
ba.	Železnodorožníci	se	uchylovali	k našim	
ešelonům, takže japonskými kulkami byli 
dva naši hoši zabiti a několik raněno. Větši-

nou od dvanáctého pluku. A Hájek tedy také. Je prý to pouze lehké 
zranění. Při přestřelce Orlík osvětloval reflektorem Japonce a jak 
tito tvrdí, též do nich prý střílel z kulometů. To už ale není pravda. 
Oni si to ale vzali za záminku a na druhý den v noci (nebo ješ-
tě téže noci – určitých zpráv ještě nemáme) celou divizí obklíčili 
nádraží a  na vršky postavili čtyři baterie a  žádali, aby byl Orlík 
vydán. K tomu všechny bomby z druhých ešelonů, protože kluci 
je prý prodávají Číňanům. Vyhovělo se jim a Orlík je pryč. Nevím, 
jak to dopadne dál, dostaneme-li jej zpět. Ale silně pochybuji, že by 

HIstorICKÉ HorIZonty

Jiří Šajer
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   Jak jsme si nejraději hráli? Se svou nejlepší kamarádkou - Liduš-
kou jsme si nejraději hrály s  panenkami. Později, když jsme byli 
žáci ZŠ Jičínské, nás inspirovaly filmové pohádky. Zaujala Šíleně 
smutná princezna. Liduška představovala Helenku Vondráčkovou 
a já, Vladěnka, Vaška Neckáře.
   Měli jsme také rádi kolotoče na poutích v okolí Klokočova. Na 
kole jsme jezdívali do našeho města Příbor. Ale byl tu i Brušperk! 
Dokonce nám tatínek zhotovil kolotoč na zahradě naší chalupy. 
„Když jsem byla větší,“ říká  moje sestra Vladěnka, „tak jsem ská-
kala přes švihadlo. Také jsem házela míčem o stěnu naší chalupy. 

Říkalo se tomu ŠKOLKA. Na zahradě jsem s bráškou, maminkou 
a  tatínkem házela velkým nafukovacím barevným balonem. Vy-
volávali jsme jména květin, podle kterých jsme se pojmenovali. 
V  zimě naše rodina seděla ve vyhřáté kuchyni u  jednoho stolu 
blízko pece, kde se přikládalo uhlím. Hráli jsme zajímavou země-
pisnou hru. Na stejné písmeno začíná město, rostlina, zvíře a věc. 
Ze stolních her jsme hrávali Kloboučku, hop a Člověče, nezlob se. 
Tatínek nás učil hrát šachy.“
My dospívající děti jsme měly rády stavebnici MERKUR.

Sourozenci Vladěnka a Karel Greinerovi

Vstupujeme do roku 2022. Oslavíme výročí 120 LET GYMNÁ- 
ZIUM PŘÍBOR. Je také dobré na začátku roku nového zavzpomí-
nat na události, jež nás doprovázejí po celá desetiletí.
Jsem rád, když můžu připomenout Klokočov, kde jsem vyrůstal 
do svých osmnácti let. Klokočov byl houfně navštěvován myslivci 
z Hájova. Bylo tomu tak v poslední den v  roce SILVESTR. Náš 
mistr odborné výchovy na OU - odborné učiliště v areálu závodu 

TATRA	PŘÍBOR	 -	 LADISLAV	BLAŽEK	nás	 provázel	 v  provo-
zech ostřírna, nástrojárna. Přesto však nás inspiroval k  mysli-
vosti. Na jedné z  výprav do lesa OSIČINA jsme  se  dostali až 
k Hončové hůrce s nadmořskou výškou 336 m.
Ladislav Blažek byl kuřák a  při odhození nedopalku cigarety 
vzplál ohníček. Poprvé v životě jsem se tak přesvědčil že legen-
dární OHNÍČKY v Klokočově jsou v roce 1972 realitou.

Karel Greiner, Příbor

nám jej Japonci vrátili. Měli už dávno na něj chuť a hledali pouze 
záminku, aby se jej mohli zmocnit.

stanice Pohraničná 22. dubna 1920
Včera jsem dostal lístek od Vaška Michalíka z Nagasaki. V tuto 
dobu je již jistě doma. Poslal jsem mu též dopis adresovaný pří-
mo do Příbora. Dnes jsem se setkal s  Karlem Rychtrovým. Byl 
před chvílí u  mě. Přečetl dopisy. Brzy odešel. Za chvíli odjíždí 
přímo do Vladivostoku. Nějak se mu nechce domů. Chce zůstat 
v  Rusku. Už dříve mi o  tom říkal. Já mu to rozmlouval, že teď 
k tomu není vhodná doba. Nevím, jak se rozhodne. Je od strojí-
renské roty. Jezdí jako pomocník mašinistů. Naši mašinisti jezdí 
tam, kde nejsou ruští. Naše jízda k Vladivostoku pokračuje dosti 
pěkně. Počítali jsme v  únoru, že někdy koncem léta přijedeme 
k moři, pojedeme-li pořád tak, jak jsme jeli dříve. Situace se změ-
nila a my jsme dnes pouze 200 kilometrů od Vladivostoku. To už 
není daleko. Tam bychom popřípadě doběhli pěšky, kdyby bylo 
třeba. Kdy vyjedeme z Vladivostoku, ještě nevíme. Pojedeme pa-
trně se štábem korpusu. Též údárňáci. S  Františkem Foglarem 
bývám též často. Naše ešelony stojí na stanici často pohromadě. 
Karel Rychtrů dostal od své sestry nějaké dopisy. Z domu dosud 
ne. Všichni jsme zdraví a veselí. Nic nám nechybí. Jen – domov. 
A myslím, že i tam se brzo dostaneme.

Vladivostok 9. května 1920
Ruský ostrov
Právě se dovídám, že zítra vyjíždí nákladní loď odsud do vlasti. 
Proto používám té příležitosti a píši Vám zas několik řádků. Jak 
vidíte, šťastně jsme dojeli až sem, k té „louži“. Zbývá nám pouze 
tuto přeplavat a budeme doma. Teď již čekáme na lodě. Jsme při-
chystáni k odjezdu. Lodě mají přijet od 15. do 20. května. Ale je 
to vždycky velice neurčité. Naše baterie, udárňáci a  sedmý pluk 
pojedeme přes Ameriku, vlastně přes Kanadu. Dost možná, že se 
to všechno ještě změní. Prozatím je ale tak rozhodnuto. Myslí se, 
že koncem července (tohoto roku) – žádné houpání! – budeme již 
doma. Na švestkové knedlíky už ale rozhodně. Přijel jsem dnes ve-
čer parníkem z Vladivostoku (býváme totiž na ostrově asi 14 kilo-
metrů vzdáleném od Vladivostoku). Setkal jsem se tam s učitelem 
Kalužou.   Dnes byl tady za mnou Čuba. Nebylo mě doma. Též 
Štindl z Trnávky - je u sedmého pluku. Pojedeme pohromadě.
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Britská spisovatelka Fionnuala 
Kearneyová se v románu Kniha lásky za-
bývá mezilidskými vztahy. Erin a Dom se 
do sebe zamilovali na první pohled. Stalo 
se to rychle a nikdo nevěřil, že by jim to 
mohlo vydržet. Navzdory tomu se záhy 
vezmou a  jako svatební dar dostanou zá-
pisník, který je má provázet společným ži-
votem. Prázdné stránky postupně zaplňu-
je všechno, co nedokážou vyslovit nahlas 
– tajemství, příběhy zlomených srdcí, ra-
dosti i smutky. Zápisník se stane místem, 
kde se potkává to nejhorší i to nejlepší, co 
jeden v druhém vidí, a uvědomí si, že období zamilovanosti je sice 
krásné, ale že skutečné milostné příběhy se píšou až poté, co růžové 
brýle spadnou…

Román dívka č. 37 španělského autora Christiana Gálveze je 
příběh s rychlým spádem. Jedna nečekaná věta v průkazu nacistic-
kého vojáka nalezená mezi věcmi zesnulé babičky hluboce zasáhne 
v roce 2019 mladou Hannah. Minulost a současnost se pro Hannah 
střetnou v jediném městě: ve Florencii, městě mostů nad řekou Arno, 
jež se v roce 1944 stalo svědkem krutostí a barbarství páchaných na-
cisty. Bylo však i místem, kde stateční muži a ženy zachraňovali nejen 
životy	ohrožených	Židů,	partyzánů	a kohokoli,	kdo	se	ocitl	ve	špatný	
čas na špatném místě, ale také vzácné umělecké památky a kulturní 
odkaz.

Krimi thriller Jacka Jordana má název Přímo před očima. 
Naomi je od narození slepá. V  malém, stísněném městě je nešťastná, 

a tak se rozhodne vzít si život. Než se 
k tomu odhodlá, narazí na tělo mladé 
ženy, která byla brutálně zavražděna. 
Cítí, že na místě činu není sama, někdo 
ji pozoruje. Naomi sice nevidí vrahův 
obličej, ale je jediná, kdo jej může iden-
tifikovat…

15 roků lásky je další román 
Patrika Hartla o  vztazích, lásce 
a  realitě, která umí být neuvěřitel-
ná. Aleš by do svých třiceti dvou let 
nevěřil, že jeho život bude vypadat 
takhle. Představoval si ho úplně jinak. 

Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, kte-
rá na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento 
román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil 
žít. Je to příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají 
jako velký průser.

Australská spisovatelka Kirsty Manningová píše v  románu 
Ztracené klenoty o  zapomenutém pokladu a  dávném tajemství. 
Když historička Kate Kirbyová z Bostonu obdrží lákavou nabídku na-
psat článek o „pokladu z Cheapside“ objeveném při stavebních pra-
cích v Londýně na počátku 20. století, tuší, že dostala životní šanci. 
Cesta do Londýna však Kate přinutí zapátrat i v minulosti její vlastní 
rodiny. V zápiscích a skicách své prababičky, jež pocházela z rodiny 
chudých irských imigrantů, najde Kate náčrtky zlatého knoflíku vy-
kládaného drahými kameny. Knoflíku, který se až podezřele podobá 
těm z pokladu…

Muzeum Novojičínska, p. o. – Centrum tradičních technologií 
Příbor se v souvislosti s rozšiřováním nové podsbírky obrací k veřej-
nosti se žádostí o pomoc při sběru nástrojů a výrobků souvisejících 
s rukodělnou výrobou, současnou lidovou tvořivostí a kutilstvím (na-
příklad formy, řezbářské nástroje, pořízy, vřetena, podomácku zho-
tovené nástroje k vytváření rozličných výrobků, ševcovské nástroje, 
nástroje ke krajkářské výrobě, vychytávky zhotovené ze snadno do-
stupných materiálů apod.)

Pokud takovéto předměty, případně kompletní sady nástrojů 
a produktů vlastníte, budeme vděčni, když je věnujete muzeu pro vý-
stavní a dokumentační účely. Děkujeme.

Kontakt: Tel.: 556 725 191    E-mail: pribor@muzeumnj.cz
PhDr. Václav Michalička, Ph.D., vedoucí pobočky Muzea 
Novojičínska, p. o. – Centrum tradičních technologií Příbor

vÝstava: 

Po dobu vánočního času 
vÁnoČní dŘEvĚnÝ svĚt
Vánoční verze výstavy Dřevěný svět. Výstava je doplněna o betlémo-
vé scény a dřevěné betlémové figurky, které jsou zakomponovány do 
stávající výstavy.

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
sobota   9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Kontakt: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum 
tradičních technologií Příbor Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191     e-mail: pribor@muzeumnj.cz
Web:	www.muzeumnj.cz

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

MĚstsKÁ KnIHovna PŘíBor

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
pondělí 8-12, 13-15

úterý, čtvrtek 8-12, 14-18
pátek 8-12

Oddělení pro mládež
pondělí 13-15

úterý, čtvrtek 13-17

Kulturní žIvot
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

LUNA PŘÍBOR 
                   www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA LEDEN 2022 
 

 

4., 11., 18., 25. ledna 
Úterý 13:30 – 14:30, LUNA 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry v tělocvičně ve spolupráci se školní družinou Sv. Čecha   

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

8. a 22. ledna 
Sobota, FRÝDLANT 

 

PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 
Akce pro nejmladší členy florbalových kroužků. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

15. – 16. ledna 
Sobota od 9:00,  
Neděle do 11:00, LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ CAPOEIRY 
Akce pro členy kroužku capoeiry. 
Cena: 250 Kč (strava, pitný režim, ubytování).  
Zájemci se mohou přihlásit do 11. 1. 
                              Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

15. ledna 
Sobota 9:00 – 16:00, LUNA 
 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK „FIALKY“ 
Akce pro členky kroužku mažoretek. 
Cena: 100 Kč (strava, pitný režim). Zájemci se mohou přihlásit do 13. 1. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, R. Fialová, tel. 607 953 300 
 

 

15. ledna 
Sobota 14:00 – 18:00, LUNA 
 

 

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

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

Valentýnské tvoření z filcu- valentýnská srdíčka zdobené korálky. 
Vstupné: 100 Kč/ 2 hod..            Vede: K. Bukovjanová 
Akce pro veřejnost. Nutná rezervace místa! 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

16. a 29. ledna 
Neděle, sobota, FRÝDLANT 

 

PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 
Akce pro mladší členy florbalových kroužků. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

 
 

4. února 
Pátek 8:00 – 16:00, LUNA  
 

 

Připravujeme 
 

Pololetní prázdniny ZIMNÍ TVOŘENÍ 
Akce pro děti z letního tvořivého tábora a jejich kamarády. 
Program: výtvarné tvoření, hry a soutěže.  
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby. 
Cena: 150 Kč (svačina, oběd, materiál a pitný režim)  
Na akci je nutné se přihlásit do 2. února. 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 a J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

7. – 11. února 
Pondělí - pátek 8:00 – 16:00, 
LUNA 
 

 

PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR  
Program: výtvarné tvoření, sportování v tělocvičně, hry a výlety. Rodiče 
mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu, nutné účast nahlásit 
minimálně den předem. Cena za jednotlivý den: 200 Kč, za týden: 900 Kč 
(oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, doprava). 
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby a teplé oblečení. 
Na akci je nutné se přihlásit do 4. února. 

 Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

 

LUNA PŘÍBOR 
  MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

Leden 2022 
 
  

 

3., 10., 17., 24., 31. ledna 
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 
 

 

5. ledna 
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 
 

 

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

 

Šmudlíci 
ZIMNÍ TVOŘENÍ z krupice a mouky 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

12. ledna 
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 
 

 

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

 

Šmudlíci 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

19. ledna 
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 
 

 

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

 

Šmudlíci 
SNĚHOVÉ VLOČKY Z PAPÍRU 

Vstupné: 50 Kč 
 

 

26. ledna 
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 
 

 

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

 

Šmudlíci 
SNĚHULÁCI Z PONOŽEK 

Vstupné: 50 Kč 
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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K tanci a poslechu bude
hrát vynikající kapela

YPSILON

Městská organizace KDU–ČSL Příbor
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

Společenský
ples

Sobota 29.1.2022
od 19:00 hodin

v Kulturním domě
v Příboře

Cena vstupného 100,- Kč
Večeře 120,- Kč - nutná rezervace

Předtančení předvedou studentky ZUŠ Příbor,
můžete se dále těšit na tradiční domácí občerstvení,

slosovatelnou hru o ceny a mnoho dalšího.

Předprodej vstupenek a večeří od 5.1.2022, u p. Jitky Monsportové
v papírnictví Bonifác, denně 9-12 a 13-16 hod.
Tel. 608 459 827

Konání akce se bude odvíjet podle aktuálních
pro�epidemických opatření.

www.pribor.kdu.cz

inzerce a reklamaoznámení

ČASY VYSÍLÁNÍ, denně 28 MINUT INFORMACÍ Z PŘÍBORA 
ve 4.30 hod.          10.30 hod.           16.30 hod.           22.30 hod. 
PREMIÉRA  ZPRÁV - KAŽDOU NEDĚLI, Magazín, Příbor žije 5 x ročně 
 

PŘÍJEM VYSÍLÁNÍ 
Diváci s individuálním anténním příjmem - vysílá se z multiplexu  
24 - 45. kanál, anténu lze nasměrovat na jeden z vysílačů:   
Ostrava Lanová, Frenštát p. Radhoštěm - Velký Javorník, Lysá hora 
Diváci napojení v Příboře na kabelovou síť společnosti Corsat 
naladí LTV v pásmu DVB-C v 35. předvolbě. 
 

KONTAKTY                                                    tel. 776 725 909, 608 738 793 
Irena Nedomová, redakce                  e-mail: televize-pribor@seznam.cz                    
Pavel Nedoma, technická podpora               nedoma.duyvis@seznam.cz 
https://www.televize-pribor.cz/      
FACEBOOK LTV PŘÍBOR                                   Mediální podpora TV POHODA 
 

PF 2022 

 

 

 

 

                               MYŠLENKY DĚLAJÍ ZÁZRAKY 
                        V NAŠICH ŽIVOTECH. A TAK VÁM PŘEJEME 
      V NOVÉM ROCE POZITIVNÍ MYŠLENKY, PEVNÉ ZDRAVÍ  
  BEZ „POZITIVITY“ A TAKÉ TOLIK POTŘEBNÉ LIDSKÉ ŠTĚSTÍ... 
   Sledujte nás, jsme tu pro Vás :-)             Irena a Pavel Nedomovi   

Foto: PN  
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@gmkbilovec.cz @GMKBilovec

@GMKBilovec

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

pojdna.gmk.cz

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci si vás 
dovoluje pozvat na Den otevřených dveří 
a přijímací zkoušky nanečisto, které se 

uskuteční 25. 1. 2022. Těsíme se na vás!

25. 1. 2022

Virtuální prohlídku školy, formulář přihlášky ke 
zkouškám nanečisto a spoustu informací pro 

uchazeče najdete na:

GYMNÁZIUM MIKULÁŠE
KOPERNÍKA BÍLOVEC

 

 

Vinotéka U Radnice 
Výměna klubových placek 

 

Mezi návštěvníky naší vinotéky jsme rozdali více než čtyři sta 
klubových placek. Je zřejmé, že ne všichni jsou pravidelní nebo 

aktivní zákazníci. Mnozí z různých důvodů placku již nemají  
a nemůžou tak využívat 5% slevu. Rovněž tato situace 

komplikuje losování výher. Proto jsme se rozhodli pro novou 
registraci zájemců o členství v Klubu přátel dobrého vína. 

Novou registraci jsme spustili 1. 12. 2021 v prodejně. Nově bude 
dokladem člena Klubu plastová karta Klubu přátel dobrého 

vína. Každá karta je opatřena číslem a čárovým kódem.  
V prosinci má nárok na 5% slevu každý stávající člen klubu  
a od 1. 1. 2022 pouze nově registrovaní. Za měsíc prosinec 
neproběhne losování, ale všichni členové klubu mají slevu  

200 Kč při nákupu oblíbené kolekce vín Příbor 770.  
(Uplatnit slevu je možné do konce ledna) První losování bude  
za měsíc leden a výherní listina bude zveřejněná v únorovém 

příborském Měsíčníku a samozřejmě na stránkách 
www.vinotekauradnice.cz 
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SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
 

Leden Únor Březen 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  7 14 21 28 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22   ÚT 1 8 15 22 29 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23   ST 2 9 16 23 30 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 3 10 17 24 31 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 4 11 18 25  

SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 5 12 19 26  

NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 6 13 20 27  

Duben Květen Červen 
PO  4 11 18 25  PO  2 9 16 23 30 PO  6 13 20 27 

ÚT  5 12 19 26  ÚT  3 10 17 24 31 ÚT  7 14 21 28 

ST  6 13 20 27  ST  4 11 18 25  ST 1 8 15 22 29 

ČT  7 14 21 28  ČT  5 12 19 26  ČT 2 9 16 23 30 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ  6 13 20 27  PÁ 3 10 17 24  

SO 2 9 16 23 30  SO  7 14 21 28  SO 4 11 18 25  

NE 3 10 17 24   NE 1 8 15 22 29  NE 5 12 19 26  

Červenec Srpen Září 
PO  4 11 18 25  PO 1 8 15 22 29  PO  5 12 19 26 

ÚT  5 12 19 26  ÚT 2 9 16 23 30  ÚT  6 13 20 27 

ST  6 13 20 27  ST 3 10 17 24 31  ST  7 14 21 28 

ČT  7 14 21 28  ČT 4 11 18 25   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ 5 12 19 26   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 2 9 16 23 30  SO 6 13 20 27   SO 3 10 17 24  

NE 3 10 17 24 31  NE 7 14 21 28   NE 4 11 18 25  

Říjen Listopad Prosinec 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  5 12 19 26 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22 29  ÚT  6 13 20 27 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23 30  ST  7 14 21 28 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 3 10 17 24 31 

NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 4 11 18 25  

 
 
 

  
 
 
 
 
  

     

     

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ -  za řekou  
             
 

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

SVOZ VĚTVÍ 

18.3.-25.3., 18.11.-25.11. – Prchalov-kaple, Štefánikova-ZO, Myslbekova-kotelna, Hájov 

11.3.-18.3., 11.11.-18.11. – Větřkovská, Sv.Čecha x Šmeralova, 9. května-trafostanice, Hájov 

 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 

 

 
 

 

Leden Únor Březen 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  7 14 21 28 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22   ÚT 1 8 15 22 29 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23   ST 2 9 16 23 30 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 3 10 17 24 31 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 4 11 18 25  
SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 5 12 19 26  
NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 6 13 20 27  

Duben Květen Červen 
PO  4 11 18 25  PO  2 9 16 23 30 PO  6 13 20 27 

ÚT  5 12 19 26  ÚT  3 10 17 24 31 ÚT  7 14 21 28 

ST  6 13 20 27  ST  4 11 18 25  ST 1 8 15 22 29 

ČT  7 14 21 28  ČT  5 12 19 26  ČT 2 9 16 23 30 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ  6 13 20 27  PÁ 3 10 17 24  
SO 2 9 16 23 30  SO  7 14 21 28  SO 4 11 18 25  
NE 3 10 17 24   NE 1 8 15 22 29  NE 5 12 19 26  

Červenec Srpen Září 
PO  4 11 18 25  PO 1 8 15 22 29  PO  5 12 19 26 

ÚT  5 12 19 26  ÚT 2 9 16 23 30  ÚT  6 13 20 27 

ST  6 13 20 27  ST 3 10 17 24 31  ST  7 14 21 28 

ČT  7 14 21 28  ČT 4 11 18 25   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ 5 12 19 26   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 2 9 16 23 30  SO 6 13 20 27   SO 3 10 17 24  

NE 3 10 17 24 31  NE 7 14 21 28   NE 4 11 18 25  

Říjen Listopad Prosinec 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  5 12 19 26 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22 29  ÚT  6 13 20 27 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23 30  ST  7 14 21 28 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 3 10 17 24 31 

NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 4 11 18 25  

 
 

 

 

  

    

    

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ – před řekou 

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
ooooOODPADUODPADU 
SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO 
ODPADU 
SVOZ VĚTVÍ 11.3.-18.3., 11.11.-18.11. – Větřkovská, Sv.Čecha x Šmeralova, 9. května-trafostanice, Hájov 

 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 

 

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
 
 

Leden Únor Březen 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  7 14 21 28 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22   ÚT 1 8 15 22 29 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23   ST 2 9 16 23 30 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 3 10 17 24 31 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 4 11 18 25  

SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 5 12 19 26  

NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 6 13 20 27  

Duben Květen Červen 
PO  4 11 18 25  PO  2 9 16 23 30 PO  6 13 20 27 

ÚT  5 12 19 26  ÚT  3 10 17 24 31 ÚT  7 14 21 28 

ST  6 13 20 27  ST  4 11 18 25  ST 1 8 15 22 29 

ČT  7 14 21 28  ČT  5 12 19 26  ČT 2 9 16 23 30 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ  6 13 20 27  PÁ 3 10 17 24  

SO 2 9 16 23 30  SO  7 14 21 28  SO 4 11 18 25  

NE 3 10 17 24   NE 1 8 15 22 29  NE 5 12 19 26  

Červenec Srpen Září 
PO  4 11 18 25  PO 1 8 15 22 29  PO  5 12 19 26 

ÚT  5 12 19 26  ÚT 2 9 16 23 30  ÚT  6 13 20 27 

ST  6 13 20 27  ST 3 10 17 24 31  ST  7 14 21 28 

ČT  7 14 21 28  ČT 4 11 18 25   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ 1 8 15 22 29  PÁ 5 12 19 26   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 2 9 16 23 30  SO 6 13 20 27   SO 3 10 17 24  

NE 3 10 17 24 31  NE 7 14 21 28   NE 4 11 18 25  

Říjen Listopad Prosinec 
PO  3 10 17 24 31 PO  7 14 21 28  PO  5 12 19 26 

ÚT  4 11 18 25  ÚT 1 8 15 22 29  ÚT  6 13 20 27 

ST  5 12 19 26  ST 2 9 16 23 30  ST  7 14 21 28 

ČT  6 13 20 27  ČT 3 10 17 24   ČT 1 8 15 22 29 

PÁ  7 14 21 28  PÁ 4 11 18 25   PÁ 2 9 16 23 30 

SO 1 8 15 22 29  SO 5 12 19 26   SO 3 10 17 24 31 

NE 2 9 16 23 30  NE 6 13 20 27   NE 4 11 18 25  

 
 
 

  
  

     

     

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ -  HÁJOV, PRCHALOV,
                   KLOKOČOV, PASEKY 

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

SVOZ VĚTVÍ 

18.3.-25.3., 18.11.-25.11. – Prchalov-kaple, Štefánikova-ZO, Myslbekova-kotelna, Hájov 

11.3.-18.3., 11.11.-18.11. – Větřkovská, Sv.Čecha x Šmeralova, 9. května-trafostanice, Hájov 

 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 

13.4., 5.10. – Jiráskova x Šafaříkova, Švermova x Dukelská, Šmeralova x Gagarinova; 14.4., 6.10. – Okružní, Kpt. Jaroše x Fučíkova, Jičínská 
(sídliště); 15.4., 7.10. – Lidická-KD, Masarykova x Hřbitovní, B. Buzka x Místecká; 16.4., 8.10. – 9. května (brána Tatry), 9. května x 
Osvobození, B. Němcové x Hluboká; 20.4., 12.10. – Na Valše, Na Hrázi, Štramberská x Bezručova; 21.4., 13.10. – Pod Haškovcem, Větřkovská 
x Sušilova, Vrchlického x L. Janáčka; 22.4., 14.10. – Wolkerova, Komenského, J. V. Choráze; 23.4., 15.10. – Hájov, Prchalov (obchod), Paseky 
(u Setničků/u Jurečků); 27.4., 19.10. – Stojanova x Smetanova, Smetanova x K. H. Máchy, O. Helmy;  
28.4., 20.10. – Vrchlického (hřiště), Myslbekova (kotelna), Myslbekova x Hukvaldská 
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