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

Milí spoluobčané,
čas neúprosně letí. Je to až neuvěřitelné, ale jsou to již 4 roky, kdy jsem 

ve funkci starosty. Toto září je měsícem voleb (do zastupitelstva a u nás 
také do senátu), které se budou konat 23. a 24. září 2022. O přízeň 
voličů se bude ve městě Příboře ucházet osm volebních stran. Nově je 
na kandidátních listinách pouze 21 kandidátů. Je to z důvodu, že zastu-
pitelstvo města stanovilo snížení počtu členů zastupitelstva z 23 na 21, 
což je důležitá informace pro voliče. Pro přehlednost uvádím všechny 
volební strany dle vylosovaného pořadí:
1. KDU-ČSL, 2. Česká pirátská strana, 3. Česká strana sociálně 

demokratická, 4. Komunistická strana Čech a Moravy, 5. Občanská 
demokratická strana, 6. Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš 
domov“, 7. Společně pro Příbor, 8. ŽIJEME! Příbor
Pevně věřím, že pro občany našeho města jsou volby důležitou součástí 

dění ve městě a že mnoho spoluobčanů využije možnost ve volbách 
vyjádřit svůj postoj. Přestože volby jsou pro mnohé z nás důležitým 
tématem a možná jste očekávali nějaký můj rozbor v Měsíčníku, já toto 
téma nechám bez komentáře. Je to z důvodu rovného přístupu ke všem 
politickým subjektům. Veškeré pro Vás důležité informace vám sdělí 
jednotlivé strany pomocí volebních kampaní, propagace a vlastní stra-
tegie představí samy. Také v LTV Příbor budete moct sledovat rozhovo-
ry s jednotlivými lídry stran.
Pro mě je aktuální jedno velmi důležité téma, se kterým bych se s Vámi 

rád podělil. S velkou lítostí musím sdělit, že nás dne 9. srpna 2022 po 
těžké nemoci opustila Jane McAdam Freud – pravnučka Sigmunda 
Freuda. A proto bych rád zářijové slovo starosty věnoval právě jí.
Dovolte mi citovat oznámení, které nám zaslal její manžel Peter Henson. 

„Ve věku 64 let zemřela Jane McAdam Freud, oceňovaná multidisciplinární 
umělkyně a myslitelka, dcera Luciana Freuda a pravnučka Sigmunda Freuda. 
Její přínos pro současné umění, sochařství a konceptuální myšlení je uzná-
ván mezinárodně. Díla Jane McAdam Freud jsou vystavena ve významných 
soukromých a veřejných sbírkách, včetně Britského muzea, Victoria and 
Albert muzea, Ashmoleann, Fitzwilliam a Brooklyn muzea a také jsou součástí 
archivů Národní galerie v Londýně. Jane byla reprezentována také v Gazelli Art 
House v Londýně a CE Contemporary Gallery v Miláně.

Svůj první čestný titul obdržela Jane na Central Schoolof Art v Londýně, získa-
la také stipendium British Art Medal Scholarship v Římě a magisterský titul na 
Royal College of Art v Londýně.

Přednášela mimo jiné na několika londýnských uměleckých školách, včetně 
Royal Collegeof Art, Central St. Martins a Morley College.

Jane navštívila Příbor, rodiště Sigmunda Freuda, v roce 2006 a spolu s man-
želem Peterem si vytvořili ve městě svůj druhý domov. V roce 2014 jí byla na 
Pražském hradě udělena cena Trebbia.

Její přínos k současnému umění, sochařství a konceptuálnímu myšlení bude 
žít dál v muzeu v rodném domě Sigmunda Freuda a její galerii v Příboře jako 
kreativní prostor propagující propojení mezi uměním a psychoanalýzou, který se 
Jane podařilo vytvořit před jejím odchodem.“
Jane přijela poprvé do Příbora v roce 2006 při příležitosti 150. výročí 

narození jejího pradědečka. Tehdy se slavnostně otevíral rekonstruova-
ný Rodný dům Sigmunda Freuda. Jane a její manžel si Příbor zamilo-
vali. Později koupili dům na náměstí Sigmunda Freuda č.p. 28 a v roce 
2013 jej zrekonstruovali.Já jsem se osobně poprvé s Jane setkal v roce 
2019, kdy se rozhodla v domě na náměstí vytvořit galerii svých děl. 
V roce 2021 Příbor slavil 770 let od první písemné zmínky o našem 

městě. V té době jsme také začali řešit, co budeme dělat s expozicí 
v rodném domě Sigmunda Freuda. Mediální technika byla bohužel 
poškozená a nebylo možné ji opravit, také některé exponáty již byly 
značně poničené. Rozhodli jsme se, že bychom vytvořili novou expozici 
v rodném domě a slavnostně ji otevřeli při příležitosti oslav našeho 
města. Zvažovaly se různé přístupy. Bohužel naše město nevlastní 
žádné muzeální kousky, které by byly spjaty se Sigmundem Freudem. 
Měli jsme ale něco mnohem cennějšího – Jane McAdam Freud, která 
je přímým potomkem Sigmunda Freuda a navíc umělecky vzdělaná. 
Požádali jsme ji, zda by nebyla ochotná vytvořit novou expozici a Jane 
to s radostí přijala. Celá expozice byla vytvořena s velmi omezeným 
rozpočtem a Jane využila mnoho svých uměleckých děl, které zapůjčila 
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našemu městu zcela zdarma. Nová expozice 
je – podobně jako Freudova psychoanalýza – 
založena na principu volných asociací a vybízí 
k vlastní interpretaci výtvarně zašifrované 
symboliky. Je metaforickým putováním třemi 
složkami lidské osobnosti, které Freud defino-
val jako Ono, Já a Nad-já. Expozice může pro 
některé návštěvníky působit kontroverzně, 
spíše jako galerie než muzeum, avšak hluboce 
vybízí člověka k zamyšlení a v cítění se do 
podstaty Freudova učení.
Jane McAdam Freud neustala v aktivitách 

a spolu se svým manželem se přihlásili do 
výběrového řízení na pronájem nebytových 
prostor na náměstí č.p. 29 (bývalá obuv). Je-
jich záměrem bylo vytvořit galerii, ve které by 
vystavovala svá díla a zároveň by zde organi-
zovala výtvarné kurzy a workshopy. Pronájem 
získali a v dubnu 2022 byla galerie slavnostně 
otevřena. Bohužel bez přítomnosti Jane, která 
už v této době byla nemocná. Je nutné říct, 
že do prostor galerie vložili manželé nemalé 
částky a většinu investice věnovali městu 
a zhodnotili tak naši nemovitost. Mnozí obča-
né se ptají, proč se zde nic neděje. Je to proto, 
že Jane už nebyla schopná galerii provozovat. 
Pozitivní informace pro nás všechny je, že 
manžel Jane McAdam Freud – Peter Henson 

by rád pokračoval v jejím odkazu a galerii by 
chtěl provozovat. Velmi krásné gesto. Uvidí-
me, zda Peter nalezne dostatek sil.
Jak už jsem psal, Jane s manželem Peterem 

si Příbor zamilovali a v roce 2021 se roz-
hodli zde zůstat natrvalo. Jsem hrdý, že naše 
městečko se stalo domovem takovéto skvělé 
dvojice lidí, kteří opravdu oceňovali krásu 
a kouzlo našeho Příbora.
Na závěr přikládám rozloučení Petera 

s Jane, které mi zaslal a které mne velmi 
dojalo. Myslím, že dojme i Vás. Za sebe bych 
moc rád dodal, že mi bylo velkou ctí se s Jane 
osobně potkávat…

„Moje milovaná Jane včera pokojně zemřela. Byl 
jsem v tu chvíli u její postele.

Když jsem dorazil do nemocnice, bojovala s dýchá-
ním, ale byla klidná. Vysvětlil jsem jí, jak byla sta-
tečná a odvážná, že vydržela až do narozenin našeho 
nejstaršího syna Craiga (jeho matka zemřela v den 
jeho narozenin, když mu bylo 8.–3. srpna) a také 
vydržela do svatby našeho nejmladšího syna Chrise 
(minulou sobotu). Také vím, že se snažila vydržet, 
když jsem jí pořád říkal, že nesnesu, abych ji ztratil. 

Včera ráno, když jsem ji viděl, jak zápasí, jsem 
jí řekl, že je čas, aby odešla, a že už ji nechci vidět 
v bolestech. O chvíli později zemřela.

Spousta lásky – Peter Henson“

Telegrafické zprávy ze schůze Rady města 
Příbora
Veronika Vališová, DiS. (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

V mimořádném termínu dne 
26. 7. 2022 se uskutečnila 
71. schůze Rady města Příbora, 
na které bylo projednáno 
24 bodů. Přinášíme Vám 
stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných 
bodů.

Rada města vzala na vědomí
 » informace OIRSM o problematice kanali-
začního systému v lokalitě mezi hřbito-
vem a ulicí Masarykovou,
 » informaci o probíhající obnově kříže na 
ul. Štramberské, parc. č. 2906/1a 2916, 
kat. území Příbor.

Rada města rozhodla
 » s účinností od 01.10.2022 o organizační 
změně městského úřadu spočívající ve 
zrušení pracovního místa na OIRSM „re-
ferent odboru investic, rozvoje a správy 
majetku“ se zařazením dle katalogu prací 
2.10.01. referent společné státní správy 
a samosprávy v 8. platové třídě s pracovní 
náplní dle přílohy č. 1,
 » s účinností od 01.10.2022 o organizační 

změně městského úřadu spočívající ve zří-
zení pracovního místa na OIRSM „referent 
odboru investic, rozvoje a správy majetku“ 
se zařazením dle katalogu prací 1.04.02. in-
vestiční referent v 10. platové třídě,
 » realizovat nákup elektrické energie 
a zemního plynu pro město Příbor, jeho 
příspěvkové organizace a TP Příbor s.r.o.  
na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 pro-
střednictvím Českomoravské komoditní 
burzy Kladno,
 » o prodloužení doby pronájmu sociálního 
bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Příbor, 
Místecká 291, paní Emílii Žigové  
do doby přidělení obecního bytu dle 
pořadníku pro pronájem obecních bytů, 
maximálně na dobu 4 let.

Rada města schválila
 » s účinností od 1. 9. 2022 osobní příplatek 
řediteli Technických služeb města Příbo-
ra, příspěvkové organizace, panu  
Ing. Vladimíru Pavelkovi ve výši dle 
zápisu z RM,
 » uzavření smlouvy, v předloženém znění, 
jejímž předmětem je pronájem částí 
pozemků parc. č. 2176/2, 2176/3, 2176/10 
a 2176/12 a pozemků parc. č. 2176/15 
a 2176/17, vše v k. ú. Tichá na Moravě, 
a pozemků parc. č. 85/6, st. 456, 86/2 
a st. 423, vše v k. ú. Mniší, v souhrn-

né výměře 2 223 m2, mezi vlastníkem 
pozemků městem Příborem a nájemcem 
společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., pro výkon vo-
dohospodářské činnosti, za roční nájem-
né ve výši 77 807 Kč pro rok 2022, dále 
pak s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ,
 » uzavření smlouvy, v předloženém znění, 
jejímž předmětem je pacht pozemku parc. 
č. 2178/12 v k. ú. Příbor o výměře  
5 650 m2 pro účely zemědělské prvovýro-
by paní Evě Humpolcové, za roční pach-
tovné kalkulované sazbou 3 000 Kč/ha  
s každoročním navýšení o míru meziroč-
ní inflace dle ČSÚ,
 » podobu kolumbária na městském hřbito-
vě, na pozemcích parc. č. 3231/1 a 3231/2 
v k. ú. Příbor dle předložené projektové 
dokumentace,
 » dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0153/2022 
mezi městem Příborem a společností 
V+V SAVEKO s. r. o., na akci „Sta-
vební úpravy chodníku na ulici ČSA“ 
v předloženém znění, jehož obsahem je 
rozšíření předmětu díla, úprava ceny na 
822 439,84 Kč bez DPH a změna lhůty 
pro provádění stavby na 45 dnů od předá-
ní staveniště,
 » smlouvu o reklamě ve výši 15 000 Kč 
bez DPH mezi Severomoravskými 

První setkání s Jane McAdam Freud v listopadu 
2019
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vodovody a kanalizacemi Ostrava, a. s., 
a městem Příborem na akci Letní kino 
v Příboře 2022 dle přílohy č. 1 podklado-
vého materiálu,
 » na základě Čl. X Pravidel pro proná-
jem bytů ve vlastnictví města Příbora 
č. 6/2020 pronájem obecního bytu v ob-
jektu Kulturního domu na ulici Lidická 
č. p. 560 v Příboře, jako bytu služebního, 
paní Janě Lipovské v souvislosti s uzavře-
ným platným pracovním poměrem pro 
město Příbor s účinností od 1. 9. 2022,
 » zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby s názvem „Za-
jištění úklidu v budovách MÚ Příbor“  
v předloženém znění,
 » smlouvu o připojení objektu Mateř-
ské školy Kamarád na ul. Frenštátské na 
centrální zásobování teplem mezi městem 
Příborem a TP Příbor s.r.o. v předlože-
ném znění,
 » dodatky ke smlouvám o zprostředkování 
burzovních komoditních obchodů ze dne 
24. 5. 2013, týkající se zprostředkování ná-

kupu elektrické energie a zemního plynu na 
Českomoravské komoditní burze Kladno,
 » přesun prostředků ve výši 150 000,00 Kč 
z výdajové části rozpočtu z § 3635 
Projektové přípravy na § 3113 na 
projekt „Modernizace multimediální 
učebny s mobilní virtuální realitou“ pro 
Základní školu Příbor, Jičínská, které 
budou použity na zpracování studie 
proveditelnosti a podání žádosti o dotaci 
na tento projekt z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP).

Rada města doporučila 
zastupitelstvu města
 » uvolnit v rozpočtu města na rok 2023 
finanční prostředky na realizaci I. etapy 
projektu „Kolumbárium v Příboře“. 

Rada města uložila
 » řediteli TS opravit stávající chodník v lo-
kalitě vymezené ulicemi Štramberská, 
Npor. Loma a Šafaříkova v Příboře.  

Termín: 30. 11. 2022,
 » vedoucímu OIRSM předložit návrh řeše-
ní kanalizačního systému v lokalitě mezi 
hřbitovem a ulicí Masarykovou.  
Termín: 30. 9. 2022.

Rada města vyhlásila
 » veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem: „Bezbariérová trasa přes ulici 
Karla Čapka v Příboře I" v předloženém 
znění.

Rada města souhlasila
 » s optickým odcloněním kontejnerového 
stání a realizací záměru, který na pozem-
ku města provede na své náklady spolek 
Obnova života, památek a tradic, z. s.

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

Milostivé léto 2 Gabriela Wittichová, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

Máte dluhy vůči státu či veřejnoprávním věři-
telům? Chcete se jich zbavit, aniž byste museli 
zaplatit vysoké úroky, penále a náklady exeku-
ce? Máte možnost využít akce Milostivé léto 2, 
která je pokračováním prvního Milostivého 
léta z přelomu minulého a letošního roku.
 Akce Milostivé léto 2 bude probíhat od 1. září 

do 30. listopadu a mohou ji opět využít fyzické 
osoby, které mají dluh vůči státu, nebo jiným 
veřejnoprávním subjektům (např. dopravní 
podniky, nemocnice, Český rozhlas, Česká 

televize, zdravotní pojišťovny, ČEZ a další). 
Zároveň tyto osoby nesmějí být v insolvenci. 
Podmínkou je, že dluh je vymáhán soudním 
exekutorem. Aby byla exekuce zastavena, 
musíte do 30. 11. 2022 písemně sdělit exekuto-
rovi, že žádáte o zahájení postupu podle právní 
úpravy tzv. milostivého léta. Pokud neznáte 
výši jistiny, požádejte exekutora zároveň 
o vyčíslení jistiny, která má být pro splnění 
podmínek akce milostivého léta uhrazena. 
Neplaťte exekutorům nic dopředu, tedy bez 

zaslání žádosti o zahájení postupu v rámci akce 
milostivé léto. Taková splátka nebude započí-
tána do milostivého léta, ale bude brána jako 
běžná splátka exekuce. Exekutor je povinen 
odpovědět na žádost do 15 dnů. Pokud exekutor 
lhůtu překročí, prodlouží se lhůta tří měsíců 
o počet dnů, kdy byla doručena odpověď. Do 
30. listopadu je třeba uhradit jistinu a paušální 
náhradu nákladů exekuce ve výši 1 500 Kč 
bez DPH. Pokud je exekutor plátce DPH bude 
částka činit 1 815 Kč. Zbývající dluh (tzv. 

Moderní systém eHelper 
podporuje bezpečí 
v domácím prostředí
Mgr. Jarmila Kyjovská (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Společnost Zdravotní a sociální služby, 
s.r.o., vyvinula systém eHelper, který sám 
hlídá aktivitu seniora či osoby s handicapem 
v domácnosti. Pomocí pohybových čidel 
umístěných v místnostech snímá aktivi-
tu seniora a v případě nenadálé události 
informuje prostřednictvím mobilní aplikace 
formou SMS zprávy či notifikace rodinného 
příslušníka, který následně zavolá seniorovi 
či osobě s handicapem pro ověření situace. 
Poté může přivolat rychlou záchranou služ-
bu či zajistit jinou potřebnou pomoc.
Díky magnetickým dveřním kontak-

tům systém také pomáhá zvyšovat úroveň 
zabezpečení majetku a bezpečí osob tím, 
že informuje o podezřele dlouhém otevření 
dveří, nedovření vstupních dveří nebo o ne-
čekaném opuštění bytu seniorem.
SOS tlačítko může být umístěno kdekoliv 

v bytě či na těle. Jeho stisknutím v případě 
pádu či nenadálé zdravotní situace systém 
přivolá potřebnou pomoc.
Více informací najdou zájemci na webové 

stránce www.ehelper.cz či na telefonním 
čísle: 605 771 171.

http://www.ehelper.cz
tel:+420 605 771 171
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Park u lávky 
Ing. Romana Šašinková, DiS. (odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

Začátkem srpna byly zahájeny práce na 
stavbě v Parku u lávky. Jedná se o navazující 
část parku, která byla provedena v minu-
lém roce jižně od lávky. Aktuální realizace 
vytváří nové pobytové místo poblíž vody 
s krásným výhledem na panorama města. 
Toto místo je poblíž lávky pro pěší, ale taktéž 
v blízkosti komunikace a cyklotrasy, kterou 
využívá značné množství lidí k rekreačním 

procházkám či projížďkám po okolí. Místo 
by mělo být odpočinkovým bodem s mož-
ností posezení u piknikových stolů či potká-
vacím bodem s čekací lavičkou. Pro pohodlné 
parkování kol budou umístěny i stojany na 
kola. Zachována bude parkovací plocha s do-
savadním počtem míst. 
Po stránce zeleně budou místo trávníků 

uplatněny zejména okrasné traviny a nízké 

keře, ty vytvoří kompaktní pokryv a navážou 
na přírodnější část parku. Z vyšších dřevin se 
zde objeví javory babyky či několik mnoho-
kmenných keřů muchovníků, které nádherně 
kvetou v jarních měsících či jsou výraznými 
barviči listí na podzim. 
Předpokladem plnohodnotného zprovoznění 

této části parku je jaro 2023. 

Výzva vlastníkům nemovitých kulturních památek
na území Městské památkové rezervace Příbor
Mgr. Marika Demlová (odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

Městský úřad Příbor, odbor investic, rozvoje 
a správy majetku, informuje vlastníky nemo-
vitých kulturních památek nacházejících se na 
území Městské památkové rezervace Příbor, 
že v rámci dotačního programu Ministerstva 
kultury ČR Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2023 (dále 
jen Program) je možno zařadit jednotlivé 
připravované akce obnovy kulturních památek 
pro rok 2023 do Anketního dotazníku, který 
je nezbytným podkladem Ústřední komise 
Ministerstva kultury pro rozdělení finančních 
prostředků z „Programu“ pro příští rok.
Příspěvky z dotace poskytované v rámci 

„Programu“ jsou přísně účelové a mohou být 
použity jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty 
kulturní památky. Příspěvky jsou především 
určeny na zvýšené náklady spojené se zacho-
váním a obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky a nejsou určeny 
zejména na modernizace objektů – např. 
zateplování, vytápění, elektroinstalace, 
rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechni-

ku, zdravotně technické instalace; moder-
nizaci bytového fondu a zřizování nových 
bytových jednotek, nové typy oken a dveří 
(lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, 
pokud se nacházejí v havarijním stavu, který 
vylučuje jejich opravu), zřizování obytných 
podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřej-
ných prostranství, úpravy komunikací, 
terénní úpravy, parkové úpravy včetně 
ošetření zeleně; pořízení stavebně-his-
torického, restaurátorského průzkumu, 
projektové dokumentace, stavební dozory 
atp.; a na kopie sochařských děl.
Nevhodné akce, které nemají charakter pa-

mátkové obnovy a jsou modernizací, nebudou 
akceptovány.
MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky kultur-

ních památek na území Městské památkové 
rezervace Příbor k podání formuláře anket-
ního dotazníku vyplněného aktuálními údaji 
o akci obnovy připravované pro rok 2023, a to

nejpozději k termínu  
27. října 2022.

Formuláře Anketního dotazníku a Plné 
moci v případě zastupování vlastníka (nebo 
spoluvlastníka) jsou k vyzvednutí na odboru 
investic, rozvoje a správy majetku města, 
kontaktní osoba Mgr. Marika Demlová, tel: 
731 130 863, mail: demlova@pribor-mesto.cz 
nebo ke stažení na internetových stránkách 
města www.pribor.eu v sekci Městská 
památková rezervace / vzory žádostí.
K formuláři je třeba doložit aktuální a vy-

povídající fotodokumentaci k akci obnovy 
kulturní památky. Akci obnovy většího roz-
sahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč 
a více) je nutno doložit rozpočtem stavebních 
prací od projektanta nebo stavební firmy, 
jinak nebude akce započtena. Akce může 
být považována za připravovanou pouze 
tehdy, pokud je k zamýšlené obnově 
vydáno závazné stanovisko příslušného 
správního orgánu státní památkové péče 
– odboru stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče Městského 
úřadu Kopřivnice.
Povinné spolupodíly Programu regenerace 

městských památkových rezervací a měst-

příslušenství dluhu) bude následně odpuštěn. 
Exekuce, které byly zahájené před 28. říjnem 
2021 a budou splňovat podmínky akce, budou 
soudní exekutoři zastavovat i bez návrhu.
Do Milostivého léta 2 stejně jako při první akci 

nespadají peněžité tresty nebo jiné majetkové 
sankce uložené v trestním řízení za úmyslný 

trestný čin, pohledávky za náhradu újmy způso-
bené úmyslným porušením právní povinnosti, 
pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu 
újmy způsobené na zdraví. Dále nelze akci 
uplatnit na daňové a správní exekuce.
V případě potřeby neváhejte navštívit Ob-

čanskou poradnu v Příboře na adrese nám. 

Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí 
Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý:   9:00–12:00 – bez objednávky
  13:00–16:00 – pro objednané  

             (tel. č. 556 879 634)
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ských památkových zón:

V případě restaurování lze hradit náklady až 
do výše 100 % z Programu. Restaurováním se 
rozumí zásah na kulturní památce, který  

 

podmiňuje závazné stanovisko, tzn. v pod-
mínkách najdete, že práce provede restaurátor 
s příslušným povolením MK (Ministerstva 

kultury ČR). Restaurováním není náklad na 
lešení, režie, doprava, případně nový základ 
pod sochou atp.
Minimální doporučený příspěvek Minister-

stva kultury na akci obnovy je 50 000 Kč.

Více informací o Programu najdete na strán-
kách www.pribor.eu / v sekci Městská památko-
vá rezervace / Dotační programy v MPR nebo na 
stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz / 
v sekci Dotace / Dotační okruhy / Památky / 
Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón.

Co se děje  
s vytříděným 
olejem?
Taky vás napadlo, co 
se děje dál se vším tím 
použitým olejem, který 
doma slijete a odnesete do 
olejové popelnice? Nejste 
sami. Pojďme se tedy 
podívat, jak to děláme my 
v Třídímolej.cz. Co všechno 
se s vysloužilým kuchyňským 
olejem musí stát, aby mohl 
znovu posloužit lidem jako 
recyklované palivo pro 
letadla a auta. A také že 
třídění opravdu má smysl. 

Obsah popelnic pravidelně 
vyvážíme
Veškerý použitý olej, který sesbíráte 

a vhodíte do některé z našich popelnic, 
pravidelně svážíme do naší továrny. 
Tady se obsah svozových vozů vysype 
na pás zpracovatelské linky a roztřídí. 
Naplněné plastové lahve linka nejdříve 
rozdrtí, aby z nich mohly oleje a tuky 
vytéct a připravit se pro další fáze 
zpracování. Nadrcené a omyté plasty 
předáváme k recyklaci dalším zpracova-
telům, takže se znovu vrací do oběhu.

Použitý olej mechanicky 
zpracováváme
Špinavý použitý olej musí následně 

projít mnoha fázemi čištění, aby se 
zbavil zbylých jemných kousků plastů, 
pevných zbytků jídel, jako je strou-
hanka, stopy masa, zeleniny a po-
dobně, a také obsahu vody. Zbytkový 
biologicky rozložitelný odpad z oleje 
dodáváme do bioplynové stanice, kde 
nachází další využití pro výrobu energie.

Zdroje města, kraje FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, 
případně jiné neveřejné zdroje min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %

Děkujeme, že třídíte. 

1 l odpadního 
oleje = 14–20 km 

bez emisí

Kde najdete naši nejbližší popelnici, 

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

info@tridimolej.cz

+420 800 016 017 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Díl 4. – Co se děje 
s vytříděným olejem

Obsah olejových popelnic 
pravidelně svážíme 

do naší továrny.

Vyčištěný olej dodáváme 
rafinerii, která z něj vyrobí 
biosložku nafty nebo plně 

recyklované letecké palivo.

V továrně olej slijeme, 
PET lahve zrecyklujeme, 

zbytky jídel pošleme 
do bioplynky.

Auta a letadla jezdí a létají 
na odpad. Společně tak 

šetříme emise CO₂.

Olej pak mechanicky 
zpracováváme tak
dlouho, až získáme

čistý produkt.

Pojďte třídit 
jedlé oleje s námi. 

http://www.mkcr.cz
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Zahradní slavnost v Charitním domě 
Salvator Krnov, 
domově pro osoby se specifickými potřebami
Bc. Šárka Víchová (vedoucí Charitního domu Salvator Krnov)

V Charitním domě Salvator Krnov – do-
mově pro osoby se specifickými potřebami 
je prioritou poskytnutí bezpečného a kom-
fortního domova uživatelům s duševním 
onemocněním. Na zkvalitnění péče a vy-
tváření podmínek pro důstojný a aktivní 
život klientů služby se podílí celý pracovní 
tým. Nemalou mírou k tomu přispívá 
nejen odborná a profesionální zdravotní 
a ošetřovatelská péče všech pracovníků, ale 
také široká nabídka volnočasových aktivit. 
Uživatelé si oblíbili například paměťové 
hry, výtvarné činnosti, tvoření v kreativ-
ní a dřevařské dílně, rádi se zapojují do 
sportovních aktivit, na výletech poznávají 
různé turistické zajímavosti. 
Jednou z hlavních společenských udá-

lostí, kterou tým pracovníků Charitního 
domu Salvator Krnov připravil pro uži-

vatele a širokou veřejnost, byla slavnost 
„ZAHRADA 2022“. Tentokrát jsme se 
všichni naladili na „Lesní svět“. Počasí 
v den konání akce bylo slunečné a přispí-
valo k dobré náladě. Kdo chtěl, mohl se 
dle své fantazie patřičně vyparádit. A tak 
bylo možné si na zahradě charitního domu 
popovídat třeba s netopýrem, liškou, lesní 
vílou, myslivcem, lesním mužem, vodní-
kem od lesní tůňky, ale také s komárem 
nebe třeba i beruškou. Zahradní slavnost 
zahájila v kapli charitního domu talento-
vaná uživatelka služby – paní Pavla. Všem 
přítomným přednesla vlastní báseň „Lesní 
svět“. Na její výkon oceněný potleskem 
navázaly děti ze Základní umělecké školy 
v Krnově a studenti Církevní konzervatoře 
v Opavě zpěvem, hrou na harmonium a na 
různé dechové nástroje. V prostorách za-

hrady měli malí i dospělí návštěvníci akce 
příležitost se pobavit na soutěžích, podívat 
se na výcvik psů nebo si zazpívat za dopro-
vodu kytar. Studenti Střední pedagogické 
a Střední zdravotnické školy v Krnově si 
pro účastníky připravili možnost vyzkou-
šet si poskytnutí první pomoci v praxi, 
program pro klienty i veřejnost obohatilo 
také taneční vystoupení. Příjemné odpole-
dne završilo předání cen nejlepším soutě-
žícím a tradičním opékání párků. Věříme, 
že ZAHRADA 2022 se líbila nejen našim 
uživatelům, ale i všem, kteří s námi tento 
den přišli prožít.
Děkujeme městu Příboru za dotační 

podporu pro zajištění provozu pobytové 
sociální služby v Charitním domě Salvator 
Krnov. Velice si této podpory vážíme.

Volby do Zastupitelstva města Příbora a sou-
časně volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky se budou konat ve dnech 23. a 24. září 
2022 (případné II. kolo voleb do Senátu bude 
ve dnech 30. září a 1. října 2022).
Hlasovací lístky spolu s poučením o způsobu 

hlasování mohou voliči očekávat ve svých 
schránkách nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb, či-li do 20. 9. 2022 a v den voleb v každé 
volební místnosti. Pro řádné doručení hlaso-
vacích lístků prosíme občany města, aby si své 
schránky řádně označili (hlavně v panelových 
domech uvedli alespoň příjmení na schránce).
Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů městský úřad a v den 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 

Své požadavky můžete hlásit na Městský 
úřad Příbor, odbor organizačního a správních 
činností, Mgr. Blance Kovalákové, tel. č.: 
556 455 446, 730 815 426, e-mail: kovalako-
va@pribor-mesto.cz.
Dále bychom rádi příborské voliče upozornili 

na důležitou novinku. Oproti předcházejícím 
volebním obdobím se nově bude volit pouze 
21 členů zastupitelstva města. Pro voliče 
a následně pro okrskovou volební komisi to 
znamená, že pokud by volič zakřížkoval více 
než 21 hlasů (jako v předchozích volebních 
obdobích, kdy se volilo 23 zastupitelů), jedna-
lo by se o neplatný hlas.
Další informace získáte na webu města Pří-

bora v sekci volby nebo webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.
cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-
-obci-a-senatu-2022.aspx

Volby 2022
Mgr. Blanka Kovaláková (referentka odboru 
organizačního a správních činností Městského 
úřadu Příbor)

Celý proces zpracování použitých jedlých 
olejů a tuků přitom probíhá čistě mecha-
nickou cestou, takže není potřeba využívat 
žádné chemikálie. Právě díky tomu, že je 
recyklace olejů relativně jednoduchá a nemá 
žádné vedlejší negativní dopady na životní 
prostředí, je velmi efektivní. O maximál-
ně udržitelné procesy a nakládání se zdroji 
se samozřejmě v Třídímolej.cz snažíme na 
všech úrovních zpracovávání olejů a tuků.

Vyčištěnou surovinu dodáváme do 
rafinerie 
Na konci procesu probíhajícího v naší 

továrně získáme vyčištěný a zpracovaný 
odpadní olej, který dodáváme rafinerii. Ta 
jej umí využít nejefektivněji – vyrobí z něj 
přísadu do bionafty druhé generace nebo 
plně recyklované letecké palivo. Díky tomu 
nemusí auta a letadla jezdit a létat na fosilní 
paliva ani na speciálně pěstované potraviny, 
ale využívají naopak odpad, který by byl 
jinak neužitečný, nebo dokonce škodlivý. 

Společně tak snižujeme uhlíkovou 
stopu 
Vzhledem k tomu, že je letecká a silnič-

ní doprava jedním z největších světových 

producentů oxidu uhličitého, ovšem vzdát 
se jich zatím neumíme, je recyklace olejů 
dobrá cesta, jak alespoň snižovat svou 
uhlíkovou stopu. Na každý „záchráněný“ 
a recyklovaný litr odpadního oleje totiž uje-
dou osobní dieselová auta čtrnáct až dvacet 
kilometrů zcela bez emisí. Anebo pokud 
jezdit nechcete, dá se to vyčíslit i jinak: 
každé čtyři vytříděné litry použitého oleje 
pomůžou stejně, jako byste vysadili strom. 

Vidíte, jak jednoduché to je? Každý můžeme 
planetě něčím pomoct. Děkujeme, že jste v tom 
s námi. 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
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Jana Pustějovská 
Irena Galčanová 
Jaromír Šustek 
Ludmila Šindlerová 
Jiří Kutěj 
Miluše Bzirská 
Věra Maloušková 

Ladislav Lichovník 
Jarmila Lojdová 
Anna Vidličková 
Jaroslava Jeřábková 
Josef David 
Ludmila Žárská 
Irena Šťastná 

Marie Kociánová 
Pavel Šimíček 
Božena Kaplanová 
Jaromír Holášek 
Václav Jakubec 
Josef Janča 
Ludmila Monsportová 

Helena Kološová 
Stanislav Kotrc 
Ludmila Taichmanová 
Božena Michnová 
Vojtěška Holubová 
Anna Hanáková 
Marie Holaňová 

Ludmila Rašková 
Marie Dvořáková 
Marie Svobodová 
Věra Grasgruberová 
Karel Jezdínský

Jubilanti z Příbora:

Vladislava Jankovičová Helena Kološová Jena Váňová Anna Volná
Jubilanti v Domově Příbor:

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

Oprava střechy hasičské 
zbrojnice na Prchalově
Alena Sochová (SDH Prchalov)

Hasičskou zbrojnici na Prchalově postavili 
naši předchůdci v roce 1927 a to za neuvě-
řitelné 3 měsíce. Doposud máme v archivu 
podrobné údaje, kdo daroval pozemek, kdo 
kolik cihel, kolikrát poskytl povoz s koňmi 
na dovoz materiálu, kolik kdo odpracoval 
hodin. Z počátku v budově sídlil i místní 
národní výbor a knihovna, a to až do doby 
postavení nové budovy v roce 1973. Během 
těch 95 let prošla několika úpravami. 
V sedmdesátých letech minulého století se 
vyměnila střešní krytina, eternit se vymě-

nil za plech. Protože po těch letech už byly 
i některé trámy nevyhovující, došlo v letoš-
ním roce, v roce 100. výročí založení SDH 
Prchalov, k celkové rekonstrukci střechy. 
Došlo k ní po dohodě s městem a za přispění 
firmy SATJAM z Ostravy, která na střechu 
darovala plech. 
Za toto bych ráda vyjádřila firmě SATJAM 

dík. Slova pochvaly si zaslouží i odbor 
bytový a nebytový vedený panem Hajdou za 
vstřícnost a dobrou spolupráci. 

Oslava 100 let SDH Prchalov
Alena Sochová (starostka SDH Prchalov) Foto: Stanislava Slováková

V sobotu 6. srpna proběhla hlavní oslava 
100. výročí založení Sboru dobrovolných hasi-
čů na Prchalově. 
Již týden předem jsme s obavami sledovali 

předpověď počasí na sobotu. Bohužel před-
pověď o dešti se vyplnila. Ještě v pátek jsme 
se při přípravě potili a nemohli pro horko 
dýchat, v sobotu jsme vytahovali teplé vesty. 
Během dne teplota klesla o 15 stupňů. To nás 
však neodradilo a pokračovali jsem v přípravě 
na odpoledne a věřili, že se počasí umoudří. 
A ono se opravdu umoudřilo – po 13. hodině 
přestalo pršet a k naší radosti se začali scházet 
návštěvníci. A co mohli zhlédnout? Po za-
hájení nám členové družstva mladších žáků 
předvedli požární útok, následovala cimbá-
lová muzika Konopjan. Pak nám své umění 
předvedli členové družstva mužů, kteří jsou 
prozatím v extra lize na pátém místě z celé 
ČR. Pak už následovaly ukázky likvidace 

požáru současnou technikou a hasiči z Ka-
teřinic předvedli, jak se hasil oheň v době 
minulé koňskou stříkačkou a v dobových 
uniformách. Tady si pak mohli zkusit 
zapumpovat starou stříkačkou i návštěvní-
ci. V 16 hodin pak byla odhalena dřevěná 
socha pana Hugo Jahna, čímž jsme chtěli 
vzdát hold všem členům minulých genera-
cí, kteří se s velkým nadšením podíleli na 
činnosti našeho sboru. Ukázky hasičské 
práce byly uzavřeny předvedením zásahu 
při záchraně lidských životů u automobilové 
nehody. Zásah provedla JSDH z Příbora. 
Během celého odpoledne bylo připraveno 

dobré jídlo, pití, hudba různých žánrů, pro-
stě oslava jak má být. Dětem byl k dispozici 
skákací hrad, kolotoč, mohli si zkusit stříkat 
s džberovkou, nechat si namalovat na obličej 
nějaké zvířátko. K poslechu i tanci hrála 
Věra Špinarová – JAWA Revival a večer Ri-
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vieras Show Band. Celým programem provázel 
Lukáš Rozsypal, který každou ukázku vzorně 
popsal a vysvětlil a měl to velmi pěkně připra-
vené. Myslím, že si každý sobotní odpoledne 
užil a obohatil se o nové zážitky. 
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se 

na této – pro naši malou obec velké – akci, 
podíleli. Věnovali tomu svůj volný čas a to 
nejen jeden den, ale prakticky celý týden, 

protože toho zařizování, 
uklízení, stavění, nakupování 
bylo opravdu hodně. Samo-
zřejmě poděkování patří městu 
Příboru, Osadnímu výboru na 
Prchalově za jejich finanční 
pomoc. A nesmím zapomenout 
ani na ty, kteří nás podpořili 
svou účastí. 

Hájovští hasiči slavili 70 let
Dalibor Matula (člen SH ČMS SDH Hájov)

Krásného sobotního odpoledne, dne 23. čer-
vence, se na Hájově na prostranství pod obec-
ním domem slavilo. A důvod? Sbor dobrovol-
ných hasičů slavil totiž 70 let od svého založení.
Pojďme si to ale vše říct od počátku. Již 

na jaře loňského roku se členové hasičské-
ho výboru rozhodli opět po deseti letech 
uspořádat znovu tuto mimořádnou slavnostní 
akci. V nejisté době, plné omezení, však víte. 
A postupně se pak naplno rozjela celá velmi 
náročná příprava. Součástí toho byla třeba 
i dlouhodobá příprava brožury mapující vývoj 
událostí od počáteční historie našeho sboru až 
po současnost. S předstihem jsme ji společ-
ně i s pozvánkou předali osobně do každého 
domu na Hájově. Všichni z hasičského výboru 
měli dopředu jasně dané úkoly.
V pátek odpoledne, těsně před akcí, už se 

vše chystalo nejen na celém prostranství, ale 
i v salonku obecního domu. Později večer to 
začalo navíc vonět domácími koláčky různých 
příchutí, které ochotně upeklo více jak dvacet 
našich žen. V sobotu dopoledne nás začala 
obklopovat vůně rozvařeného hovězího guláše 
od našich chlapů. A všude kolem se pohybo-
vala spousta hasičů, včetně mládeže, dokon-
čující poslední přípravné kroky.
A pak konečně nastala ta pravá chvíle. Ve 

14:00 hodin mohly vypuknout oslavy na plno.
Starosta sboru pan Vojtěch Jalůvka, který 

celou akci s přehledem moderoval, všechny 
přítomné lidi nejprve přivítal a seznámil je 
s připraveným programem. Zároveň předsta-
vil dechovou hudbu JAVOŘINKA, která všem 
přítomným hrála spoustu krásných písniček 
až do večera. Z hostů přijal pozvání starosta 
města Ing. arch. Jan Malík a zúčastnili se i ně-
kteří další zastupitelé města Příbora. Dále se 
za námi dostavil pozvaný starosta Krajského 
sdružení hasičů Moravskoslezského kraje pan 
Stanislav Kotrc, který je zároveň starostou na-
šeho okresního sdružení v Novém Jičíně. 
Již od počátku byla připravena k prohlídce 

moderní cisternová automobilová stříkačka 
CAS 30 Scania pro velkoobjemové hašení od 
dobrovolných hasičů z Vyšních Lhot.
Sbor dobrovolných hasičů z Příbora nám 

předvedl pro změnu jinou moderní automo-
bilovou stříkačku CAS 24 Mercedes-Benz 
Atego určenou pro běžné zásahy.
Také jsme mohli vidět speciální techniku 

HZS MSK ze stanice Nový Jičín, a to automo-
bilový žebřík 30 (AZ)Iveco Magirus. Hasiči 
nám nejprve předvedli ukázku stříkání vodou 
z proudnice na vysunutém žebříku na asfalto-

vé ploše a později také ukázku evakuace osoby 
z okna salónku obecního domu.

Trenéři poctivě pracující celoročně s několika 
mládežnickými družstvy v průběhu celého odpo-
ledne postupně připravili pro návštěvníky oslavy 
ukázky různých disciplín s mladými hasiči.
Radostný pohled byl hned na úvod na ty nej-

menší děti ( přípravka ), které všem přítom-
ným předvedly požární útok s vodou.
S odstupem času pak mladší žáci ukázali také 

velmi pěkně provedený požární útok a násled-
ně dvakrát i štafetu dvojic.
V další fázi starší žáci zkušeně předvedli dva 

požární útoky a navíc ještě pro veřejnost méně 
známý útok CTIF.
Pod taktovkou velitele našeho sboru pana 

Davida Poláška nám všem předvedla naše 
výjezdová jednotka ukázku zásahu s použitím 
motorové pily.
Kdo chtěl poznat, jak se v minulosti hasilo, tak 

měl ojedinělou možnost podívat se na historické 
koňské spřežení z Kateřinic. Jejich hasiči nám 
předvedli ukázkový zásah v dobových unifor-
mách s ruční stříkačkou taženou koňmi.
Někteří dobrovolníci, například i bývalí 

starostové pan Vladimír Feix nebo pan Josef 
Chromčák, se následně přidali a vyzkoušeli si 
také pumpování vody.
Zlatým hřebem večera byla na závěr programu 

utajovaná ukázka požárního útoku starších 
hájovských hasičů nad 50 let s teprve nedávno 
repasovanou požární stříkačkou PS 8, se kterou 
se kdysi cvičilo, naposledy v 80. letech minulé-
ho století. Někteří lidé byli opravdu strašně moc 
překvapeni, že vůbec taková stříkačka ještě 
v našem sboru existuje! Natož aby byla funkč-
ní! O repasi se postaral náš aktivní člen pan 
Michal Kabát.
Po celou dobu 

byly vystaveny 
na travnaté 
ploše současné 
i dřívější požární 
přenosné moto-
rové stříkačky.
V salónku 

obecního domu 
byla k dispo-
zici výstavka 
několika desítek 
vskutku nád-
herných pohárů, 
fotografií a kro-
nik mapujících 
historii našeho 
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sboru. Doplnili jsme tam také náš prapor, his-
torickou piku, tabla, stuhy, různé dresy atd. 
V obou rozích místnosti opakovaně běžely 

video ukázky z celé naší činnosti. Jednak 
vytvořené z vlastních zdrojů, ale i z příspěvků 
posledních let od firmy DUYVIS VIDEO 
z Příbora, které jsme si u nich s předstihem 
objednali. Ti nám k plné spokojenosti zpraco-
vali také dokument z posledních 10 let.
Účastníci celé akce byli naprosto nadšeni, 

co tam vše viděli. Byla to ojedinělá příležitost 
zhlédnout vše hodně zajímavé v jedné spole-
čenské místnosti.
A jak ještě na takové oslavě udělat radost těm 

nejmenším? Tak třeba je nechat sklouznout na 
skákacích hradech. Panečku, to bylo radosti! 
Vše využívali až do poslední chvíle s úsměvem 
na tváři, jak jinak. K tomu ještě děti využívaly 
malování na obličej, kde odcházely s opravdu 
zajímavými a moc pěknými obrázky.
Hasiči měli také připravené k prodeji 

výborné domácí koláče od našich žen, které 
návštěvníkům zcela jistě moc chutnaly.
Dále pak byl připraven k prodeji výtečný 

kotlíkový guláš, lahodné párky v rohlíku 

a dětmi oblíbené langoše různých příchutí. 
A jestli všem chutnalo? Nejlepší odpovědí je 
to, že vůbec nic nezbylo.
Připravena byla také nabídka různých nápo-

jů, které v dusném počasí šly dost na dračku. 
Všichni, kteří se o všechno občerstvení a jídlo 
starali, byli, jak se říká, pořád v jednom kole.

Absolutně nikdo nemohl tušit, že jsme byli 
poctěni krátkou návštěvou mimořádné ženy, 
kterou jsem stihl náhodně osobně pozdravit 
a prohodit s ní pár slov. Jde o kopřivnickou ro-
dačku, která pracuje několik let jako profesionál-
ní hasič na Floridě ve městě Tampa na Hillsbo-
rough County Fire Rescue Florida. Dobrovolní 
hasiči u nich v Tampě skončili v roce 1997. 
Každopádně se paní Janě u nás na oslavě moc 
líbilo, zejména vystoupení našich malých dětí.
Vše pozorně natáčela příborská televize 

a byla pořízena spousta fotek z celého dne.
Ve večerních hodinách následovala diskoté-

ka s reprodukovanou hudbou. A na tanečním 
parketu se to pěkně rozjelo.
Hasiči připravili po setmění pro vytrvalé 

účastníky ještě dobře udělané klobásy na 
grilu, které přišly určitě vhod. 

Závěrem celkově shrnuto: Akce byla dle 
ohlasů velmi úspěšná a moc se líbila. Přišlo 
vskutku hodně lidí. I takoví, kteří už delší 
dobu bydlí mimo Hájov, ale dříve tady bydleli 
a podíleli se v mládí taky na hasičské činnosti. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak 

na dlouhodobé přípravě, tak i na samotné 
akci. Ať už členům hasičského výboru, dalším 
členům našeho sboru, ostatním pomáhajícím 
dobrovolníkům, Lize žen, profesionálním ha-
sičům z Nového Jičína, dobrovolným hasičům 
ze sousedních Kateřinic, Vyšních Lhot, Vlčo-
vic a Příbora, ženám od malování na obličej, 
skvělým muzikantům z Javořinky a dalším.
Pro zajímavost na sobotních oslavách po-

máhalo téměř 50 našich členů či ochotných 
dobrovolníků! 
Děkujeme také městu Příboru za finanční 

podporu v podobě grantu určenou speciálně 
pro tuto akci. Poděkování patří také Technic-
kým službám města Příbora za posečení trávy. 
Na Hájově to zkrátka v sobotu žilo a lidé se 

dobře bavili. Tak to má přece být. 
Budeme se tedy na vás těšit na našich dalších 

tradičních akcích.

Slavnostní ceremonie 
DofE v Ostravě
Mgr. Jiří Svoboda (koordinátor DofE Masarykova gymnázia Příbor)

Již tři roky uplynuly od přihlášení našeho 
gymnázia do programu DofE. Byly to složité 
tři roky pro školu, studium i samotný program 
DofE. Sotva jsme se naučili v programu trochu 
fungovat a prvních 25 žákyň plnilo svou 
bronzovou úroveň, přišel covid a s ním vládní 
zákazy. Účastníci obtížně hledali motivaci 
v programu pokračovat. Probíhala online 
setkání a plánovaly se budoucí expedice. To 
vše udržovalo účastníky i vedoucí v naději, 
že program se nakonec realizuje tak, jak byl 
původně vymyšlen roku 1956 Jeho královskou 
Výsostí, princem Philipem, vévodou z Edin-
burghu, manželem britské královny Alžběty 
II. Dnes se to zdá jako dávná minulost, naše 
místní centrum má přes 100 aktivních členů 
a máme za sebou přes 50 dobrodružných ex-
pedic. Některé naše expedice se staly inspirací 
a vzorem ostatním DofE centrům u nás i v za-
hraničí. Expedice přes Tenerife či Kitzbülské 
Alpy ukázaly ostatním cestu, jak zahraniční 
expedice realizovat. Přesvědčily vedoucí DofE 
i vedení škol, že#DofE #MáToCenu. Za ty ne-
celé tři roky naši účastníci trávili v rámci pro-
gramu 3700 hodin pohybovou aktivitou, učili 
se 3250 hodin novým dovednostem a hlavně 
věnovali 3230 hodin dobrovolnické činnosti 
a pomoci druhým. Bronzovou úroveň zatím 
dokončilo 57 účastníků a stříbrnou úroveň 
dokončilo 20 účastníků. Zlatou úroveň zatím 
nedokončil žádný účastník, ale již 20 jich 
zlatou úroveň plní a brzy i dokončí.

Po těchto náročných i krásných letech se naši 
účastníci i vedoucí konečně dočkali slavnostní 

ceremonie. Slavnostní ceremonie je vrcholem 
každé úrovně DofE a významnou společen-
skou akcí. Setkávají se zde absolventi, vedoucí, 
členové týmu DofE a osobnosti z politické 
i vzdělávací sféry. Tato, po dlouhé době, první 
bronzová a stříbrná ceremonie probíhala 
17. června 2022 v Ostravě. Ocenění Britské 
královské rodiny získalo přes 130 účastní-
ků z celého Moravskoslezského kraje. Mezi 
oceněnými bylo i 49 účastníků z Masarykova 
gymnázia v Příboře, kteří převzali své bronzo-
vé a stříbrné certifikáty a odznaky. Stali jsme 
se nejúspěšnějším místním centrem 
DofE. To vše díky obětavé práci vy-
učujících, spolupráce s týmem Czech 
DofE a také výrazné podpoře vedení 
gymnázia. Nejdůležitějšími aktéry 
jsou ale žáci gymnázia. Tito účastníci 
programu DofE věnují svůj volný čas 
seberozvoji a pomoci druhým. Překo-
návají své hranice a často vystupují ze 
své komfortní zóny. Ti jsou hlavními 
hrdiny Slavnostní ceremonie. Po slav-
nostním předání certifikátů a odznaků 

je čas na raut a neformální setkávání. Při této 
příležitosti si všichni zúčastnění sdělují své 
postřehy, vyměňují se nápady a diskutuje se, 
jak posunout DofE zase o kousek dále.

Děkuji všem lidem zapojeným do programu 
DofE. Děkuji účastníkům, vedení gymnázia, 
vyučujícím, týmu Czech DofE a také spon-
zorům, politikům a všem, kteří tento úžasný 
program podporují. Jen díky našemu společ-
nému úsilí jsme si mohli vychutnat slavnostní 
atmosféru v Domě kultury Ostrava.
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Kde si hrají trollí děti…
Mgr. Jiří Svoboda (vyučující a koordinátor DofE Masarykova gymnázia v Příboře)

Po úspěšných stříbrných expedicích přes 
Tenerife a Kitzbühelské Alpy přemýšleli 
zlatí účastníci DofE, jak zakončit svou cestu 
celým programem. Nakonec se rozhodli pro 
Norsko. Konkrétně pro přechod národního 
parku Dovre a nejstaršího národního parku 
v Norsku – Rondane. Bylo nám jasné, že 
tato expedice bude náročnější, než co jsme 
doposud absolvovali. Tomu jsme podřídili pří-
pravu. Doplnili jsme školní vybavení o nové 
stany, spacáky a batohy. Nastudovali vše, co 
se o Norsku a národních parcích dalo. Nic nás 
ale nepřipravilo na drsnou realitu Norska.
V srpnu 2022, po čtrnácti hodinách cesto-

vání, jsme stáli na krásném nádraží v Hjer-
kinnu. Lehce pršelo, ale brali jsme to ve své 
naivitě jako ukázku rozmanitosti počasí 
v Norsku. Zamířili jsme tedy k místnímu 
jezeru, kde jsme absolvovali mnohé nor-
ské premiéry: prvně se koupali v místních 
vodách, poprvé jsme pili vodu přímo z jezera, 
vařili na lihových vařičích, zjišťovali, jak se 
staví stany na mokré zemi, a hlavně zvládli 
první noc v Norsku.
Druhý den jsme vstali do krásného sluneč-

ného dne. Čekal nás asi 18km přechod přes 
národní park Dovre. Tento den nám předur-
čil, jak bude celá expedice probíhat. Krásné 
a dlouhé stoupání do hor kolem divoké řeky 
s vodopády. Užívali jsme si výhledy, lišejní-
kové porosty i malé zakrslé stromy, které tady 
občas rostly. S přibývající nadmořskou výškou 
zesiloval vítr, který v Norsku nikdy nepře-
stane foukat, jak se ukázalo. Po výstupu na 
horizont se před námi rozprostřely kilometry 
horských plání, přes které naše cesta pokra-
čovala. Zbytky sněhových polí, časté přes-
kakování místních říček a hlavně kilometry 
norských hor všude kolem nás. Člověk se cítil 
úplně malý a sám, i když šel ve skupině. Došlo 
také na brodění přes řeky. Někteří naboso, 
jiní věřili, že to zvládnou po kamenech. Občas 
(každý den) se někdo nedobrovolně vykoupal 
v oblečení. Během dne začalo pršet a v kombi-
naci s větrem nebylo jednoduché udržet v su-
chu sebe i vybavení. Někdy pršelo vodorovně, 
jindy svisle a tu a tam dokonce všemi směry. 
Závěr expedičního dne znamenal sestup dolů 
z hor. Unaveni jsme postavili stany jak jinak 
než u řeky a jezera. Těch je v norské přírodě 
požehnaně a s vodou tu poutníci opravdu pro-
blém nemají. Koupání v řece, v tomhle jsme 
se Norům rychle přizpůsobili, koupe se za 

každého počasí. Přestalo na chvíli pršet, a tak 
příprava večeře a večerní odpočinek byly od-
měnou za celodenní trek. Bylo vidět, že dofáci 
jsou čím dál tím zkušenější. Jídlo měli všichni 
v dehydrované formě, připravené jednotlivé 
porce, množství tak akorát na celou expedici 
a oblečení jen to, které nutně potřebují k pře-
žití. Však taky váha batohů na tento týden 
byla o čtvrtinu nižší než na první třídenní 
expedici v Beskydech před dvěma lety.
Další ráno nás vzbudilo slunce. Věděli jsme, 

že je to dočasný rozmar počasí a byli jsme 
připraveni. Alespoň jsme si to mysleli. Zase 
dlouhé hodiny stoupání nahoru do hor. Řeky, 
vodopády, lišejníky, brusinky, bažiny… Uží-
vali jsme si výhledy, krajinu i pěkné počasí. 
Jen silně foukalo a občas někomu nateklo do 
bot. Začali jsme stoupat do hor Rondane. Vy-
soké skalnaté štíty hor, dlouhá kamenná pole 
a cesta přes horská sedla. Když jsme vystou-
pali do prvního sedla, zatáhlo se nebe, vítr 
zesílil a začalo pršet. Postupovali jsme velmi 
pomalu a opatrně. Cesta vedla po obrovských 
kamenech. Vichr nás občas rozhodil z rov-
nováhy a vodorovný déšť neustále narážel 
do obličeje. Těžší podmínky jsme nikdy na 
expedicích nezažili. Přesto bylo pozoruhodné, 
že i v těchto místech a v takovém počasí jsme 
potkávali norské rodiny s dětmi, páry seniorů 

i osamocené starce, jak všichni s těžkými ba-
tohy překračují hory a jdou svůj trek. Mnoho 
z nich nás i s lehkostí předbíhalo. Tuto nejtěžší 
část celé expedice všichni zvládli a za pár 
hodin jsme se utábořili u další horské chaty. 
Stavba stanů a vaření ve vichru a dešti nebylo 
moc zábavné, ale zážitek nemusí být pozitivní, 
hlavně, že je intenzivní.
Následující den začal znovu krásným slun-

cem a duhou. Nicméně předpověď slibovala 
odpolední bouřky. Vyrazili jsme proto brzy 
ráno do hor, abychom se vyhnuli tomu nejhor-
šímu. Po stoupáních, výhledech a opakovaném 
obdivování krás Rondane jsme kolem poledne 
v silném větru dorazili k horskému jezeru. Hory 
nad námi i stezky v nich zmizely v mracích a za-
čínajícím dešti. Naštěstí se na obzoru objevila 
loď a celou naši expedici převezla do tábořiště na 
druhé straně jezera. Bylo to nejkrásnější místo, 
které jsme na expedici poznali. Utábořili jsme se 
a zbytek dne strávili odpočinkem.
Další dny probíhaly podobně, hory, vítr, déšť, 

lišejníky, keře, vodopády, řeky, horské chaty… 
Celá expedice byla náročná a zároveň nád-

herná. Norské hory jsou úžasné místo a jsem 
rád, že jsem mohl být součástí této expedice 
DofE. Tato expedice byla realizována díky 
podpoře Masarykova gymnázia v Příboře, 
rodičů a fondu DofE.
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Pracovníci stř. 8471 montáž motorů – zleva stojící Jiří 
Slaný, Bohumír Ochrana, Arnošt Böhm, F. Veselka,?, 
Lída Rašková, A. Lepík, O. Remeš, Jan Bittner, Lumír 
Rečka, J. Blažek, D. Bartoň, Petr Tvarůžek, J. Hýl, 
K. Figar, J. Hanzlík, V. Kroča, T. Ovčačík, v podřepu 
zleva M. Drholecká, Helena Domitrová, O. Kladiva,  
Jan Suda (mistr)

Ve své době představovala „šestsettřináctka“ 
luxusní reprezentativní automobil 
vyhledávaný pro nejrůznější společenské 
příležitosti (svatba Jaroslava a Marie 
Kašpárkových, Dolní Sklenov – U Mlýna, 
10/1976).

Luxusnější verze Tatra 613 Special ze začátku 80. let 
měly prodloužený rozvor o 150 mm s důrazem na 
co nejvyšší pohodlí cestujících. Nechyběla např. 
klimatizace nebo tempomat, ve střední části zadního 
opěradla byl umístěn atraktivní minibar.

Tatra 
v Příboře,  

7. díl  Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V roce 1975 byly v areálu továrny TATRA 
Příbor zdemolovány objekty rodinného 
domu Dlouhých a Neusserovy vily za 
účelem přípravy pozemku pro výstavbu 
lakovny. Z důvodu nedostatku výrobních 
ploch byly některé montážní a kompletační 
operace přechodně zajišťovány v závodě 
Autoopraven v Lipníku nad Bečvou.
Racionalizačními opatřeními, která 

navrhli zaměstnanci v roce 1975, bylo 
ušetřeno v nákladech 3,8 miliónů korun 
a v rámci zlepšovatelského hnutí podáním 
107 návrhů bylo ušetřeno 603 118 korun. 
Devětatřicet pracovních kolektivů soutěžilo 
o titul Brigáda socialistické práce (BSP).
V roce 1976 byl dokončen projekt vý-

stavby svařovny a lakovny s předpokla-
dem zahájení stavby v roce 1977 a ukončení 
v roce 1979. Dále byla zpracována projek-
tová dokumentace na novou výrobní halu 
„Jeseník“ s přibližně 1 000 m2 výrobních 
ploch. V oblasti třískového opracování byla 
přesunuta výroba vačkových hřídelí T 603 
a T 613 do rekonstruovaného objektu č. 14 – 
bývalé brzdy motorů. 
Rok 1976 přinesl rovněž velké množství 

personálních změn. Ze zdravotních důvodů 
rezignoval ředitel Jan Kahánek a vedením 
závodu byl od 15. září 1976 pověřen Jaromír 
Gumulec. Vrchním dílovedoucím montáž-
ních středisek 8472, 8473, 8474 a 8475 byl 
jmenován Josef Rožnovský, dílovedoucím 
stř. 8469 Oldřich Bartas, dílovedoucím stř. 
8473 Josef Michna a dílovedoucím montáže 
agregátů Jan Suda. Do funkce vedoucího 
TPV (technická příprava výroby) byl místo 
Dušana Lyčky jmenován Ing. Leo Kelnar. 
V roce 1976 bylo vyrobeno celkem 1036 

vozů T 613 (výrobní čísla 288 až 1313), 
byla ověřena prostupnost montážních linek 
(závěsný dopravník, pozemní dopravník) 
a zahájena sériová výroba nového osobního 
automobilu T 613 v závodě Příbor. Realizací 

racionalizačních opatření navržených 
zaměstnanci závodu bylo ušetřeno 
8,9 miliónů korun.
Závod Tatra Příbor byl pověřen organi-

zací X. setkání tatrovácké mládeže všech 
závodů n. p. TATRA (Kopřivnice, Příbor, 
Nový Jičín, Bánovce n. B., Čadca, Opravny 
a servisy), které se uskutečnilo ve dnech 
13. až 15. srpna 1976 za účasti 613 svazáků 
a 117 hostů. Sportovní soutěže probíhaly na 
fotbalovém stadionu, na venkovním hřišti 
a v tělocvičně sokolovny.
V roce 1977 byla zahájena největší stavba 

v historii závodu pod názvem „Rozšíření 
závodu TATRA Příbor“. Náklady na 
výstavbu nové svařovny a lakovny karosérií 
osobního automobilu T 613, včetně nava-
zujících investic do nových strojů a techno-
logického vybavení pracovišť, se vyšplhaly 
k 100 miliónům korun. Projektantem stav-
by byla Kovoprojekta Bratislava, hlavním 
dodavatelem Průmyslové stavby Gottwaldov 
a na stavbě se rovněž podílela jugoslávská 
firma Engineering Beograd.
Od 1. dubna 1977 byla do závodu TATRA 

Příbor organizačně začleněna kopřivnická 
výrobní střediska svařovny karosérií a vý-
roby zámečnických dílů – středisko 8477 
s dílovedoucími L. Vávrou, B. Vaculíkem 
a P. Milanem a plánovačkou paní Lupíko-
vou, střediska 8478 a 8479 s dílovedoucími 
Z. Kalvodou a Z. Holubem a plánovačkou 
paní Šugárkovou. Vrchním dílovedoucím 
na těchto detašovaných pracovištích byl 
jmenován Josef Rožnovský a vrchním 
dílovedoucím montáže vozů byl jmenován 
Bohumil Czekaj. Od 1. května 1977 byl do 
funkce výrobního ředitele místo V. Klajné-
ho jmenován Zdeněk Pobořil. 
Zaměstnancům příborské TATRY bylo 

v průběhu roku 1977 předáno do užívání de-

set závodních bytů a byla zahájena výstavba 
85 nových družstevně stabilizačních bytů 
pro zaměstnance závodu Příbor.
Do soutěže o titul BSP bylo zapojeno 

46 kolektivů a racionalizačními opatřeními 
bylo ušetřeno 15,1 miliónů korun. Nej-
aktivnějším zlepšovatelem byl vyhodnocen 
František Pělucha. V závodě pracovalo 
v roce 1977 1230 zaměstnanců a bylo 
vyrobeno 1103 vozidel T 613. 
V roce 1978 následkem světové ropné 

krize došlo ke snižování výroby osobních 
vozidel a jako náhrada byla z mechanic-
ko-montážního závodu (MMZ) TATRA 
Kopřivnice přesunuta do nově postaveného 
objektu „Jeseník“ v Příboře výroba spojova-
cích (kardanových) hřídelů. Dílovedoucím 
nového výrobního střediska 8485 se stal 
Zdeněk Kalinec a plánovačkou Věra Fojtů 
ze střediska 8464. Na středisku 8464 byl 
dílovedoucím jmenován Miroslav Čapka 
a plánovačkou Marta Liberdová.
Na výrobním středisku 8467 byla nově 

ustavena linka hlav válců a na konečné 
montáži bylo instalováno zařízení na měření 
geometrie kol a nový čtyřsloupový zvedák. 
V rámci modernizace strojního parku bylo 
dodáno a instalováno 32 nových obrábě-
cích strojů. Dílovedoucím karosářských 
dílen středisek 8477, 8778 a 8479 byl jme-
nován Zdeněk Michna. 
V roce 1979 byla v Příboře vyrobena první 

vozidla T 613 Speciál, která byla určena 
především pro vládu a ústavní činitele 
státu. Vozidlo mělo prodlouženou karosé-
rii o 150 milimetrů a upravené parametry 
hnacího agregátu. Nový vůz byl vybavený 
posilovačem řízení, klimatizací, elektric-
kým spouštěním oken, novými světlomety, 
zadními skupinovými svítilnami a řadou 
dalších speciálních doplňků.
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Vzpomínky na Františka Pochylu mladšího
(část 24.) Jiří Šajer (Pokračování deníku Františka Pochyly)

Dne 30. 6. 1941 byl František Pochyla jako 
legionář protektorátní vládou penzionován. 
Při té příležitosti mu učitelský sbor věnoval 
na rozloučenou souhrn projevů zveršovaný 
Břetislavem Kotulou a ilustrovaný Omějem 
Šalomounkem. V červnu 1941 se ihned po 
svém penzionování odstěhoval do Frýdlantu 
nad Ostravicí. Dne 8.10.1941 byl zatčen v so-
kolské akci a po šest týdnů byl vězněn v Brně. 
1. 10. 1942 byl pracovním úřadem přidělen do 

zásobovacího oddělení ve Frýdlantě nad Ost-
ravicí. 30. 5. 1943 však byl jako legionář pro-
puštěn a přidělen k civilnímu geometrovi Ing. 
Jaroslavovi Rozsypalovi jako figurant a v tomto 
zaměstnání setrval až do osvobození.
Centrem nacistického hnutí ve Frýdlantě 

nad Ostravicí byla místní továrna „Norma" 
a vůdcem místních nacistů se stal její majitel 
Arnošt Hikl. Tato místní organizace byla 
složena z Němců a Čechů, kteří si změnili 
státní příslušnost. Hned ráno 15. března 
1939 obsadili dráhu, poštu a další klíčová 
místa v obci. Vedl je při tom odrodilý Čech 
a spolumajitel Škludkovy továrny Jan Kaděra, 
který byl původem z blízké vesnice Pstruží. 
Poněmčil si své jméno na Hans Kadera. 
Za zásluhy byl poté jmenován do funkce 
Regierungskomissar – vládní komisař. Tento 
úředník byl ve stálém spojení s hejtmanstvím 
a oberlandratem v Ostravě. Ubytovával tak 
například vojsko ve škole, v klášteře a hostinci, 
ale i v soukromých bytech, takže pouze 
několikrát za okupace nebylo po kratší dobu ve 
městě žádné vojsko. Místní klášter se dostal do 
německé správy a byla zde umístěna německá 
střední škola. Koncem války tam byla zřízena 
divizní nemocnice a polní lazaret. V posledních 
dnech války se v městečku shromáždilo 
německé vojsko, kopaly se zákopy a němečtí 
pionýři dělali za pomoci frýdlantských občanů 

Rukojmí: Fotografie frýdlantských rukojmích z května 1945, Ludmila Pochylová se nachází v první řadě  
třetí zprava.
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k tomu přinucených na mostech záseky z klád. 
Přístupové mosty byly podminovány a v obci 
byla připravena kulometná hnízda. Rudá 
armáda se přibližovala k Frýdlantu ze dvou 
směrů – od Ostravy a od Bílé. Přes Frýdlant 
proudily ustupující německé kolony i se zajatci 
z třineckých železáren. Vojenské velitelství 
nechalo zajmout 22 frýdlantských občanů. 
Tito rukojmí, vybraní komisařem Kaderou 
a továrníkem Hiklem, měli být zastřeleni 
pokud by se procházejícímu německému 
vojsku něco stalo. Měl mezi nimi být původně 
také František Pochyla, ale protože jej nikde 
nenalezli, vzali místo něj jako rukojmí jeho 
manželku Ludmilu. Zajaté umístili do druhého 
patra místního kláštera. Těm se však po 
čtyřech dnech věznění podařilo uniknout. 
4. května byli vlivem 5 litrů alkoholu předčasně 
z vězení propuštěni. Německá vojska počala 
rychle ustupovat a estebák Hykl už neměl čas 
rukojmí postřílet [1]. Když přiběhl do kláštera 
s rozkazem uvězněné postřílet naštěstí už 
tam nebyli. Hikl však s vojáky stačil ještě 
vydrancovat některé místní obchody a trafiky.
4. května se strhl dělostřelecký souboj 

o město Frýdlant, které bylo zároveň jako 
železniční oblastní uzel taktickým cílem Rudé 
armády. Dle pamětí mělo být město záměrně 
uchráněno sovětským velitelem od zničení, 
neboť delostřelci pálili až za město do polí. Toto 
ostřelování ve městě, ani v okolních vesnicích 
nezničilo žádnou budovu a nikoho neusmrtilo. 
Destrukční čety ženistů wehrmachtu mezitím 
odstřelily železniční mosty z Pržna a v Nové 
Dědině a 5. května kolem třetí hodiny ráno 
také silniční most u Pržna. Němci prchali smě-

rem na Metylovice a k Moravské bráně.
Městečko osvobodila jednotka 4. ukra-

jinského frontu v čele s kapitánem Apetem 
Chačaturovičem Mazmaňanem [2]. Ten byl 
následně ustanoven vojenským velitelem 
města a v této funkci setrval až do svého 
odchodu 5. června 1945. Mazmaňan pocházel 
z Gruzie. Po dobu svého pobytu ve Frýdlantě 
nad Ostravicí se ubytoval v rodinném domku 
Františka Pochyly, který mu zároveň dělal 
tlumočníka. Oslava osvobození Frýdlantu 
se konala v neděli 13. května. Velitel města, 
ruský kapitán Mazmaňan zdůraznil účast 
ruských vojsk při našem osvobození. Pro-
slov pronešený v ruském jazyku přetlumočil 
odbor. učitel Pochyla [3].

Literatura:
[1] Bosák, F.: Dějiny města Frýdlantu n. Ostr. 
Ve stručném přehledu, Místní rada osvětová, 
květen 1947
[2] Al Saheb, J.,Maršálek, P.,Pindur, D., 
Šigut, D. Šrubař, D., Vašutová, L.: Dějiny 
Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové vsi, 
Montanex a.s., Ostrava 2009,  
ISBN 978-80-7225-300-5
[3] Kronika Frýdlant nad Ostravicí – 2. díl – 
svazek 1... | Časový rozsah: 1945 – 1955
Přímý odkaz: https://digi.archi-
ves.cz/da/permalink?xid=F3B-
9F8A7418143F4B270D305BBB11188

https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=F3B9F8A7418143F4B270D305BBB11188
https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=F3B9F8A7418143F4B270D305BBB11188
https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=F3B9F8A7418143F4B270D305BBB11188
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O připojení Klokočova k městu a nejen o tom
(4. díl) Igor Jalůvka

Snahy o připojení
V minulém díle jsme se dostali do období 

mezi světovými válkami. Již v době konjunk-
tury, ve 20. letech 20. století, byly klokočov-
ské továrny nuceny omezovat výrobu, nebo 
ji dokonce načas zastavit. Když pak naplno 
vypukla hospodářská krize, zastavily výrobu 
úplně. V Neusserově a Mandlerově továrně 
k tomu došlo v roce 1934, Reiserova továrna 
o rok později neuspěla s exportem do Holand-
ska, ale výroba běžela dál, i když skomírala. 
Teodor Reiser pak zkoušel další podnikatelské 
aktivity, skupoval a zakládal podniky, zatímco 
Mandlerova pletárna, která ještě r. 1928 
koupila kloboučnickou Flussovu textilku, byla 
dána do dražby. Ale nikdo ji nekoupil. (Šimon 
Mandler se toho nedožil – zemřel ve Vídni již 
r. 1931; jako Žida by ho o několik let později 
stejně nic dobrého nečekalo. Zato Teodor 
Reiser se později přidal k Němcům a dokonce 
„arizoval“ v Opavě židovský majetek – známý 
obchodní dům Breda & Weinstein, počát-
kem 30. let největší obchodní dům v Česko-
slovensku).
V této ekonomicky nepříznivé době se začalo 

uvažovat o sloučení Klokočova s městem, a to 
ze strany Příbora. V bývalé, nyní opuštěné 
Mandlerově továrně tak byl v roce 1936 zřízen 
na 90 dnů pracovní tábor pro nezaměstnané 

mladíky. Šlo o sociální péči, jež byla reali-
zována místními samosprávami ze státních 
financí. Důvody byly jistě pragmatické, často 
související s úspornými opatřeními veřejné 
správy. Snaha o sloučení Klokočova s Příbo-
rem se projevila již v roce 1937, a to přípisem 
z 19. ledna 1937. Město navrhovalo nejen 
sloučení Vésky a Klokočova s Příborem, 
ale i případné připojení Prchalova. Geo-
grafická situace, historicky související se zá-
stavbou samotného Příbora na jedné straně 
a zástavbou Klokočova a Vésky na straně 
druhé, nebyla docela běžná: na rozdíl od Pr-
chalova byl katastr jak Klokočova, tak Vésky 
od Příbora oddělen pouze řekou Lubinou, obě 
vsi se těsně přimykaly k městu bez běžné spo-
jovací komunikace, což logicky vytváří dojem 
jakéhosi předměstí či příměstské čtvrti.
Vzájemné spojování (i osamostatňování 

obcí) však byl proces, který v moderní době 
souvisel s rozšiřováním a regulací ekonomiky, 
čemuž se musela pragmaticky přizpůsobit ve-
řejná správa. Na Moravě, v Čechách i v sou-
sedním Polsku tradiční historické regiony us-
tupovaly novým hospodářským aglomeracím, 
ve druhé polovině 19. století často ovlivněny 
rozvojem železniční dopravy. Tak kupříkladu 
snahy o vytvoření Velké Ostravy po r. 1920 
vedly alespoň k vytvoření (velké) Moravské 

Ostravy, sloučením sedmi moravských obcí 
(1924). Avšak teprve německá správa r. 1941 
rozhodla o vytvoření Velké Ostravy připoje-
ním dalších dvanácti obcí k Moravské Ostra-
vě, takže vzniklo statutární město Moravská 
Ostrava, které řídil magistrát v čele s primáto-
rem. Podobně to bylo s městským konglome-
rátem, který se dnes nazývá Frýdek–Místek. 
V podstatě celistvé osídlení rozdělené pouze 
řekou Ostravicí: na jednom břehu moravský 
(lašský) Místek, na břehu druhém poměrně 
rozlehlejší Frýdek, patřící již do Těšínského 
Slezska. Toto historické souměstí poprvé 
spojila německá správa roku 1943 a nazvala ho 
Friedeck. Po válce se – po mnoha peripetiích 
– ustálil název, tak jak ho známe dnes (1954). 
V Čechách zas mají známé pořekadlo: „Hopsa 
hejsa do Brandejsa.“ Autorem jsou starobo-
leslavští měšťané. Na pravém břehu Labe je 
poutní město Stará Boleslav, přejdete most 
a jste v Brandýsi nad Labem. Obě historická, 
samostatná města byla sloučena až roku 1960, 
kdy se uzákonil sáhodlouhý název Brandýs 
nad Labem–Stará Boleslav. Škoda, mně by se 
líbilo spíše kratší Brandýs–Boleslav. A přes-
tože se koncem 90. let 20. století konalo ve 
Staré Boleslavi referendum o osamostatnění, 
občané se vyjádřili proti němu. Polské město 
Bielsko–Biała (česky Bílsko–Bělá /též Bílá/; 

Pohlednice z r. 1931 zobrazuje dostavěný betonový klokočovský most (1928), za ním původní Flussovu továrnu, r. 1928 koupenou Mandlerem. V nízké kamenné dílně 
vpravo byl po zastavení výroby Mandlerových továren (1934) pneuservis p. Chlopčíka. Všimněme si břevna závor s dosud jednobarevným nátěrem, patrně červeným. Je 
zarážející, že cyklista jede po mostě po pravé straně, což bylo stanoveno až za okupace.



Historie16 Kulturní informace

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

Kanadská autorka Shari Lapena napsala 
další napínavý psychothriller s názvem Ne-
příliš šťastná rodina. Manželé Fred a Sheila 
Mertonovi byli brutálně zabiti jen pár hodin 
poté, co přivítali na velikonoční nedělní veče-
ři své tři dospělé děti. Ty jejich smrt pochopi-
telně těžce nesou. Nebo ne? Na všechny čeká 
pohádkové dědictví…
Román Zvěrolékařka spisovatelky Sarah 

Larkové nás zavádí do Berlína roku 1906–
1929, kde budeme sledovat osudy mladé Nelie. 
Aby v roce 1912 mohla pracovat jako zvěro-
lékařka, vdala se za svého přítele z dětství 
Phillippa De Groota, který převzal veterinár-
ní kliniku po svém otci. Před sňatkem slíbila, 
že mu dá svobodu, kdyby se mu naskytla 
příležitost věnovat se vysněnému povolání 
hudebníka. Ta se opravdu objevila a Phillip 
zmizel z jejího života a Nellie se spolu s ko-
legyní Mariou pokusí vybudovat veterinární 
praxi v Berlíně.

Ve svém novém, samostatném románu 
Kořist servíruje oblíbená hororová autorka 
Darcy Coates svým čtenářům mrazivý příběh 
dvaadvacetileté Eileen, která se ztratí během 
pěšího výletu v odlehlém lese Ashlough. 
O pár dní později je na břehu blízké řeky 
nalezen její fotoaparát obsahující podivné 
snímky, které byly vyfoceny až po jejím zmi-
zení. Eileenin bratr Chris věří tomu, že je jeho 
sestra stále naživu, a tak se krátce poté, co se 
policie rozhodne ukončit vyšetřování, domlu-
ví se svými čtyřmi kamarády a chce sestru 
najít. Avšak čím víc se vzdalují od frekven-
tovaných turistických stezek, tím podivnější 
stopy nacházejí. Postupně si začnou uvědo-
movat, že v lese nejsou sami… a že Eileenino 
zmizení nebyla jen nešťastná náhoda.
Emotivní válečný příběh Kelly Bowenové 

Byt nad Seinou je podmanivý příběh dvou 
žen, které s odvahou čelí nebezpečí okupo-
vané Paříže. Když Aurelia Leclairová zdědí 

byt v Paříži, ohromeně zjišťuje, že její babička 
skrývala nejedno tajemství. Také sbírku vzác-
ných obrazů a luxusních večerních rób. Jedna 
zvláštní malba jí do cesty přivede restaurátora 
Gabriela Seymoura a ona se spolu s ním roz-
hodne odhalit tajemství babiččina života…
Historický román Bublinky štěstí britské 

spisovatelky Helen Frippové čtenáře vtáhne 
do romantického příběhu lásky, žalu a vášně 
Madame Clicquotové, ženy, která vybudo-
vala jeden z největších sklepů šampaňského. 
Nicole se narodila do dobře situované rodiny 
v Champagne a odmala žije v blízkosti vinic 
a zajímá se o výrobu vína. Prosadí si sňatek 
z lásky s Francoisem Clicquotem a založí 
spolu vlastní vinařskou firmu. Šťastné roky 
ale netrvají dlouho. Přicházejí napoleonské 
války… Nečekaná smrt manžela Nicole na čas 
ochromí, ale nakonec se rozhodne pokračovat 
v započaté práci a podaří se jí dosáhnout vel-
kého úspěchu v tehdejším mužském světě…

Tvář starého Příbora
za Přídlo TV Ing. Iveta Šitavancová (ředitelka ochotnického spolku Přídlo)

Začátkem tohoto roku se nám do rukou 
dostala zajímavá kniha s názvem Tvář sta-
rého Příbora od Josefa Kresty. Pan Kresta 
v této knize vzpomíná na své dětství 
a události v Příboře v letech 1895 až 1905. 
Kniha přináší spoustu zajímavých příběhů 
a popisuje, jak se před 120 lety v Příboře 
žilo, jedlo, bavilo se. Kniha nás natolik za-
ujala, že jsme se s vámi o ni chtěli podělit. 
Rozhodli jsme se, že vyzkoušíme pro nás 
zcela nový formát a knihu vám přinášíme 
jako čtení na kanálu youtube. Tento formát 

nám umožňuje videa proložit historickými 
fotografiemi, překlady starého dialektu 
a dalším. Pokud se chcete na jednotlivá 
videa podívat, můžete je najít na youtu-
be.com pod Přídlo TV. Další možnost je 
sledovat facebook: PŘÍDLO – PŘÍborské-
divaDLO, kde vždy uvidíte informaci, že 
vyšel nový díl. 
Letos Vám přinášíme tematicky za-

měřené kapitoly na události v Příboře 
jako: Maškarady, Dorota, Jaro. Jdeme na 
arcíngle, „Neseme Mařenu...“, Na Květ-

nou neděli, Velikonoce, Šmigrust, První 
Vlaštovky prvního Máje, Svatojánské 
ohně, Panské děti, Vinšujeme kmotřence, 
Štramberská pouť, Vaječina v přírodě, Gu-
lajšpartyja, Na Boží Tělo, Bengál na mostě. 
V roce 2023 Vám pak přineseme kapitoly 

zaměřené více na život pana Kresty od jeho 
narození až do jeho 10 let. 
Videa natáčí a stříhá Jan Jurek, knihu čte 

Iveta Šitavancová.

ze slezského Bílska pochází známé příjme-
ní Bílský) nedaleko od našich hranic má 
v něčem podobný osud s Frýdkem–Místkem. 
Řeka Bělá tam totiž tvoří historickou hranici 
mezi Těšínským Slezskem, jehož součástí je 
Bielsko, a západní Haličí (též Malopolskem), 
kam patří Biała. Obě města byla sloučena 
r. 1951, a vzniklo tak velkoměsto se 170 tisíci 
obyvateli. 

Okupace
Rok 1938 je znám jako rok osudných po-

litických změn. Neštěstím Příbora zjevně 
bylo, že v okolí existovalo hodně německých 
vesnic, nedaleko kopřivnická automobilka 
a štramberský vápenec. Na základě mni-
chovské dohody byl Příbor začleněn do tzv. 
župy Sudetengau s hlavním městem Opavou 
(nyní Troppau). Šlo o území z národnostního 
hlediska velice sporné. Vedle Němců zde žil 

i velký počet Čechů, Slezanů (Šlonzáků), kteří 
měli v některých obcích dokonce převahu, 
a Poláků. I když Příbor nebyl tzv. německým 
městem, tzn. obcí, kde mají převahu obyvatelé 
hlásící se k německé národnosti, mnohé obce 
v jeho okolí (Skorotín, Stikovec, Mošnov, 
Nová Horka, Sedlnice, Bartošovice, Sklenov) 
byly vesnicemi německými. Ale pravý důvod 
této územní výjimky byl ekonomický: město 
Příbor (nyní staronové Freiberg) a městys 
Kopřivnici (Nesselsdorf) jako obce s rozvinu-
tým průmyslem Němci prozíravě přičlenili do 
„svých“ oblastí na úkor některých historic-
kých německých enkláv (např. Jihlava, Olo-
mouc, Brno). V Příboře se – na základě údajů 
z vlastivědného sborníku Moravské Kravařsko 
(1898) – hlásilo k českému obcovacímu jazyku 
4341 obyvatel, zatímco k německému 320. 
V dubnu 1938 měl Příbor již 4882 oby-
vatel, z toho bylo pouhých 212 Němců. 

O Klokočovu údaje vztažené k roku 1938 
nemám, ale na základě výše uvedeného 
sborníku MoravskéKravařsko (1898) se v této 
vsi z celkového počtu 840 osedlých hlásilo 
k české obcovací řeči 807 obyvatel, zatímco 
k německé pouhých 33. Již 5. října 1938 byl 
Nový Jičín a téměř celý novojičínský okres 
začleněn do 5. okupačního pásma, které bylo 
připojeno k Hitlerově „třetí říši“.

Příště pokračování.

V minulé díle jsme zapomněli zveřejnit text 
k přiložené fotografii, za což se čtenářům i auto-
rovi omlouváme. Vynechaný text přinášíme níže.
obr.: Pohlednice z r. 1908: vlevo hostinec 
U Kuchařů (pozdější Břežný), vpravo nová bu-
dova Mandlerovy pletárny, po požáru r. 1889 
vystavěna nanovo r. 1892
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Kulturní festival MAGLAJS 
13.–15. 10. 2022
Ing Iveta Šitavancová (ředitelka festivalu Maglajs)

Zpíváš, máš kapelu, skládáš básně, recituješ, 
maluješ, tvoříš, fotíš nebo cokoliv dalšího? A máš 
odvahu svou tvorbu předvést divákům? Dej nám 
vědět na email priborskedivadlo@gmail.com.
Divadelní spolek Přídlo ve spolupráci s měs-

tem Příborem letos pořádá kulturní festival 

MAGLAJS. Tento festival je určen především 
pro lokální umělce, kteří chtějí předvést svou 
tvorbu. Festival Vám přinese představení 
jak pro dospělé, tak i pro děti. Sledujte naše 
facebookové stránky (Kulturní festival MA-
GLAJS), kde se dozvíte všechny detaily. 

Již nyní se můžete těšit na: Divadlo bez 
portfeje Nový Jičín, BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo z.s., Příborské divadlo 
PŘÍDLO, výstavy, workshop, improvizaci 
PřídloMejdlo a další.
Těšíme se na Vás, Vaše PŘÍDLO.

Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – září 2022
VÝSTAVA:
2. července 2022 – září 2023

„Pravěké“ kopřivové šaty
Deset let intenzivních výzkumů a expe-

rimentů s kopřivovým vláknem v Centru 
tradičních technologií Příbor má svůj výstup 
v podobě působivé výstavy „Pravěké“ ko-
přivové šaty. Ta prezentuje nejen samotné 
šaty zhotovené výhradně z vlákna kopřivy 
dvoudomé, ale také další doplňky a součástky. 
Všechny artefakty byly zhotoveny experi-
mentálním způsobem pouze primitivními ru-
kodělnými technikami bez použití moderních 
technologií a kovových nástrojů. 
Výstup je součástí dlouhodobého prezentač-

ního projektu Experimenty z CETRATu.

Příborská muzejní škola pro 
seniory XII
Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, 

archeologie, národopisu, biologie a ochrany 
kulturního i přírodního dědictví. Odbornost 
jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci 
Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných 
muzeí, univerzit a specializovaných institucí.
Termín:  
pondělky 19. 9. – 28. 11. 2022 (9.00 – 10.45 hod.)
Cena cyklu přednášek: 400 Kč 
Omezená kapacita: 60 osob  
Závazné přihlášky (zápis) v příborském mu-
zeu přijímáme ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8.00 
do 11.00 hod.

POŘAD: Mariánská pouť: 110 let 
muzea v Příboře
Jednodenní výstava k výročí – 110 let muzea. 

Vystaveny budou předměty související s histo-
rií piaristického kláštera, učitelského ústavu, 
Krajinského muzea a s Centrem tradičních 
technologií Příbor.
Neděle 11. září 2022; 9.00 – 16.00

POŘAD: Příborské muzejní ráno – 
Od rákosu ke klarinetu
Vyprávění a hudební ukázky v podání 
vynikajícího hudebníka, držitele ceny Anděl – 
Mariana Friedla.
Sobota 17. září 2022; 8.00 – 9.00
Vstup do muzea po celý den zdarma

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 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

„Pravěké“ kopřivové šaty Marian Friedl

mailto:priborskedivadlo@gmail.com
mailto:pribor%40muzeumnj.cz?subject=
http://www.muzeumnj.cz/pribor


 

 
 

PROGRAM AKCÍ – ZÁŘÍ 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Sobota 

3. 9. HASIČSKÁ SOUTĚŽ O Hájovský pohár 2022 Výletiště pod Obecním domem  
SDH Hájov 20:15 hod. volný 

Sobota 
3. 9. SETKÁNÍ  Sraz abiturientů Gymnázium Příbor 

Gymnázium Příbor 8:00 hod. volný 

Úterý 
6. 9. VERNISÁŽ – výstava Mizející Orava Chodba u městské knihovny 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota  
a neděle 
10.-11. 9. 

POUŤ Příborská pouť Bližší informace na plakátě volný 

Čtvrtek 
15. 9. PŘEDNÁŠKA Logopedie pro děti Městská knihovna Příbor 16:00 hod. volný 

Sobota 
17. 9. ZÁBAVA Den bez aut 

Modelářské letiště,  
kopec u sv. Jana 

Město Příbor 
od 13:30 hod. volný 

Sobota 
17. 9. VÝSTAVA 

Prezentace nálezů 
archeologického klubu  

v Příboře 
Sklepení piaristického kláštera 10:00 hod. volný 

Sobota  
 a neděle 
17.-18.  9. 

KULTURNÍ PROGRAM Dny EHD v Příboře Bližší informace na plakátech volný 

Úterý 
20. 9. PŘEDNÁŠKA Jak zbavit tělo toxinů 

pomocí bylinek Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Pondělí 
26. 9. SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI Kulturní dialog Kulturní dům Příbor 17:00 hod. volný 

Středa 
28. 9.  KONCERT Koncert populární hudby 

60. let 
Kulturní dům Příbor  

Město Příbor 16:00 hod. 200 Kč 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Uzávěrky  
Měsíčníku

Říjen–prosinec 2022
pátek 16. 9. 

pátek 14. 10. 

středa 16. 11.

pondělí 5. 12.

 
Koupím byt jakékoliv velikosti 

jako investici nejlépe v 
Příboře, popřípadě v okolí. 
Prosím nabídněte. Peníze 

mám. Tel. 737 190 613 
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Setkání abiturientů 
Masarykova gymnázia v Příboře 

v roce 2022 
Vážení abiturienti, 
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů 
naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1977 (včetně). Setkání se 
uskuteční v sobotu 3. 9. 2022 v aule Masarykova gymnázia v Příboře. 
 
Program setkání: 
 8:00 - 10:00 posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy 
 10:00 - 12:00 slavnostní zasedání v aule školy 
         - kulturní vystoupení žáků školy 
         - vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše 
         - vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky 
         - vystoupení starosty města Ing. arch. Jana Malíka 
         - vystoupení hosta setkání Mgr. Ireny Nedomové 
            na téma „Piaristický klášter a zahrada, historie a současnost“ 

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání 

  MUDr. Mořic Jurečka    Mgr. Pavel Kerekeš 
       zástupce abiturientů          ředitel školy 
 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
pořádá v sobotu 3.září 2022 

XIII.ročník noční pohárové soutěže 
v požárním útoku 

 
 

 
 
                                                                                                                          

Soutěž je zařazena 
do XVIII.ročníku Beskydské ligy 

 
* Výletiště pod Obecním domem 

* Začátek ve 20:15 hodin 
* Bohaté občerstvení zajištěno 

Bližší informace o soutěži na www.sdh.hajov.cz 
  

 

Příborská pouť

9.00 – 16.00 MARIÁNSKÁ POUŤ
110 LET MUZEA V PŘÍBOŘE

Jednodenní výstava k výročí 110 let muzea. 
Vystaveny budou předměty související s historií piaristického

kláštera, učitelského ústavu, Krajinského muzea 
a s Centrem tradičních technologií Příbor.

18:00 Bohoslužba, po jejím skončení tradiční 
troubení z věže a slavnostní vyzvánění zvonů

Farní kostel Narození Panny Marie

8:00, 9:30, 11:00 Mše svatá
15:00 Pobožnost na ukončení pouti

Farní kostel Narození Panny Marie

10:30 Pouťový koncert
Swingového orchestru Bedřicha Pukovce

městský park Příbor

Sobota 10. září 2022

Neděle 11. září 2022

16:00 Koncert Leony Machálkové
městský park Příbor
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          Městská knihovna Příbor 

          zve na setkání rodiče s dětmi do 4 let 

          v rámci projektu BOOKSTART  
    

           
    

                                           

 
 

   

      15. září 2022 v 16.00 hodin v městské knihovně 

Logopedie pro děti 
  s klinickou logopedkou Petrou Sztuchlíkovou 

 
 

 
 

 
 

 

      Na setkání je třeba se předem přihlásit na tel.: 603 883 672  

    nebo na e-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz 
 

Náš host Mgr. Petra Sztuchlíková vám poradí, jak podporovat vývoj řeči 
vašeho dítěte. Pro děti jsou připraveny logopedické aktivity – logohrátky. 

 

L 
S 

D K 

O 

H 

VIA

HUDEBNÍ PÁSMO 
S PRŮVODNÍM 
SLOVEM O 
J.  A.  KOMENSKÉM

   

W W W . P R I B O R . E U

VITAE
CO 
MEN 
IUS LOUTNA: 

JINDŘ ICH MACEK
AKORDEON: 
JITKA BAŠTOVÁ

17. září 2022

PIARISTICKÝ KLÁŠTER 
PŘ ÍBOR

15:00

PREZENTACE  NÁLEZŮ  
ARCHEOLOGICKÉHO  KLUBU  

V  PŘ Í BOŘE
K A Ž D O U
S O B O T U

V Ý S T A V A  V E  
S K L E P E N Í  

P I A R I S T I C K É H O  
K L Á Š T E R A  

S  I N F O R M A C E M I  
K  D Ě J I N Á M  P R A V Ě K U  

N A  P Ř Í B O R S K U

10:00
16:00

www.pribor.eu

O T E V Í R Á M
E  

1 7 . 9 . 2 0 2 2 !

Program
13:30 - pouštění draků

15:00 - předvedení leteckých modelů
 drobné občerstvení 

Den bez aut

 Příbor, modelářské letiště, 
kopec u sv. Jana

 

Akce pořádaná v rámci mezinárodní světové kampaně
zaměřené na eliminaci automobilové dopravy ve městech.
Dostavte se jakkoli, ale bez použití motorového vozidla.

V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná!

sobota 
17.9.2022
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PŘEDNÁŠKA DAGMAR LANGOVÉ 

JAK ZBAVIT TĚLO TOXINŮ 
POMOCÍ BYLINEK? 
20. září 2022 v 17 hodin 
v Městské knihovně Příbor 

Vstup volný 

 

 

MARTIN
S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM

   

W W W . P R I B O R . E U

CHODÚR
POCTA
VELKÝM
HLASŮM 18. září 2022

PIARISTICKÝ KLÁŠTER 
PŘ ÍBOR

16:00

 TŘI KRÁLOVÉ 
Z ROKU DVA 

A NEJVĚTŠÍ HITY 
POPULÁRNÍ HUDBY 

ŠEDESÁTÝCH LET

SPOLEK HUDEBNÍKŮ  PŘ ÍBOR A ODBOR KULTURY
MÚ PŘ ÍBOR VÁS ZVE NA KONCERT TANEČNÍHO 

ORCHESTRU ZDEŇKA PUKOVCE U PŘ ÍLEŽ ITOSTI  
MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

V S T U P N É  2 0 0  K Č

Z P Í V Á  D A N I E L A  K U PČ Í K O V Á
A  M A R T I N  F R Y N T A

O R C H E S T R  Ř Í D Í  Z D E NĚK  P U K O V E C
P R O G R A M  S E S T A V I L  A  M O D E R U J E  

M U D R .  P A V E L  H A N Z E L K A

28. ZÁŘÍ 2022 | 16:00 
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
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KURZ JÓGY V PŘÍBOŘE 
ZÁŘÍ 2022 – ČERVEN 2023 

KAŽDÉ ÚTERÝ v 15,45 – 17,15 
ZŠ Příbor, Jičínská 486, tělocvična, v přízemí vpravo 

Kurz vede:  Ing. Věra Demlová 
Zahájení: 6. září 2022, karimatky s sebou (přihlášky až na místě) 

Ásany (fyzické cviky), relaxace, dechové cvičení a 
meditace podle systému Jóga v denním životě. Cvičení je 
vhodné pro všechny věkové kategorie, včetně seniorů. 

Jóga v denním životě Nový Jičín, z.s., 28. října 47/4, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín, | 
novy.jicin@joga.cz | tel. 770 677 739 | www.joga.cz 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

BAV klub Příbor-  středisko volného času, s.r.o. 
Office : Masarykova489, Příbor,742 58              Tel.:739 080 862 

e-mail: info@bavklubpribor.cz       :www.bavklubpribor.cz        BÚ:271  286 370 297/ 0100 

 
 
 
 

BAREVNÉ 
PODZIMNÍ  PRÁZDNINY 

 

pro školní děti 
 

26.-27. 10. 2022 
 

od 8 do 16 h 
 

Připravíme pestrý program: 
 

tvoření z dýní a jiných přírodních  
materiálů, bubnování, soutěže 

 v klubovně i venku, trampolína,  
SKÁKACÍ HRAD, stolní tenis, 
 jízdy s RC modely, discgolf. 

 

 
 

Akci nutno uhradit a dítě přihlásit do 14. 10. 2022 
i na jednotlivé dny. 

 
Cena: 280,- Kč/os./den  

zahrnuje stravu, program, pečující osoby 

MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.  
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.
• Osobně se můžete obrátit i na naše kanceláře v regionech:

?

+

www.milostiveleto.cz
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BAV klub 
Příbor 

 
středisko volného času, s. r. o. 

Masarykova 489, 742 58 Příbor 
Mobil: 739 080 862 

E-mail: info@bavklubpribor.cz 
Web: www.bavklubpribor.cz 

 
 
 
 

 

 
 

Kroužky a činnost 
pro školní rok 

 
 

2022 - 2023 
 

Vážení rodiče, 
 

jistě Vám záleží na Vašich dětech, 
poraďte jim proto při výběru vhodné 

zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků 
 svých dětí. Snížíte nebezpečí 

pozdějších problémů s kouřením, 
alkoholem, drogami, závislostí na PC,  

 kriminalitou apod. 
 

 
INFORMACE 

 
Přihlášku odevzdejte osobně, e-mailem nebo 

odešlete na naši adresu do 16. 9. 2022. 
Přihlášku můžete stáhnout na webových stránkách 

BAV klubu. 
 

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo 
písemně pozváni, až do kroužku odevzdá 

přihlášky přijatelný počet dětí. Zápisné možno 
uhradit hotově, složenkou nebo na BÚ. 

 
 

Dále BAV klub nabízí: 
 

různé kulturní akce, víkendové pobyty, 
jednodenní i vícedenní akce v době prázdnin, 

kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty 
a tábory pro děti, mládež, rodiny. 

Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
pro setkání třídních, pracovních kolektivů, 

stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů, 
oslavy narozenin atd. 

 
 

PROSTORY A VYBAVENÍ PRO ČINNOST 
 

Sál, klubovny a venkovní areál, ohniště, 
trampolíny, skákací hrad, street ball,  

stolní tenis, bazén a další 
 
 

Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, 
proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 

 
 
 

 
 

RODINNÝ KLUB-KULIČKY 
 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním 
zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude 

připravován pestrý program pro děti                        
a rodiče-říkadla, tanečky, zpívání, malování,  
tvoření, modelování, sportování, hry, zábava. 

Program bude probíhat v dopoledních 
 hodinách, akce odpoledne i o víkendech,  

ve vnitřních prostorách BAV klubu,  
ale hlavně ve venkovním areálu.  

Zápisné: 600 Kč/1.pololetí 
 
 

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE 
 

Pro chlapce a dívky od druhé třídy ZŠ. 
Základní pohybové návyky, zákl. kroky  
a variace latinsko-amerických tanců.  

Tréninky 1x týdně.  
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
 

Vhodné  pro ženy a dívky. 
Velmi prospěšné pro zdraví ženy.  

Zápisné:  900 Kč/1. pololetí 
 

 
FIŤÁČEK a TANEČNÍ KROUŽEK 

 
Pro děti od 4 let. V sále a ve venkovním areálu 

BAV klubu. V programu: základní pohybová 
výchova, zábavné i taneční hry, trampolína,  

step. bedýnky, žíněnky, lavičky, kruhy,  
branky, skákací míče, padák, házedla apod. 

Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 
 
 
 

TANEČNÍ KROUŽKY  
 

pro mladší a starší žáky,  
pro dívky i chlapce 

Pohybová a taneční průprava 
 podle moderní hudby  

Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 
 
 

BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 
 

Základní výcvik pro chlapce a dívky  
od 8 let i pro mládež. Škola vyšší  

sebeobrany na principech jap. bojových  
umění, vede k soustředění, sebekázni,  

ovládání agresivity.  
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
 

HRA NA ETNICKÉ BUBNY, DJEMBE 
A RŮZNÉ PERKUSÍ NÁSTROJE 

 
Pro děti, mládež a dospělé,  

začátečníky i pokročilé 
 

V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. 
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
Dospělí - Kurzovné: 

800 Kč/os. – 10 lekcí nebo  
jednotlivé lekce 100 Kč/os. 

 
 

KYTARA 
 

Pro děti a mládež od 8 let, pro ty, kteří se chtějí 
naučit oblíbené písničky na výlety, k táboráku, 

zazpívat si s kamarády. Akordy a písničky  
hrajeme bez not. 

Příprava i pro hru v kapele. 
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
 
 

 
 

ROCKOVÉ a JINÉ KAPELY 
 

Pro děti a mládež, pro ty, kteří už zvládli 
 začátky a jsou schopni se zapojit do  

společné hry. 
 

PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ 
 SOUPRAVA, HUDEBNÍ APARUTURA,  

EL. KYTARY, MIKROFONY,  
KLÁVESY.  

 
 ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT  
I PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 

Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 
 
 

ŠIKULOVÉ 
 

Výtvarná a všestranná tvořivá činnost,  
keramika, modelování, suvenýrů, her,  
ozdob, malování, práce s přírodními  

materiály. 
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
 
 

RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 
 

Pro chlapce i dívky od 8 let.  
Sestavování modelů, údržba, praktické                      
i simulační jízdy, soutěže. Pracujeme se  

stavebnicemi a modely aut  
BAV klubu nebo vlastními. 
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
Hrátky s MERKUREM  

(stavebnice máme) 
 

Legendární stavebnice na hraní,  
výuku z oblasti fyziky, mechaniky,  

elektromechaniky a robotiky  
pro rozvoj kreativity  

a manuální zručnosti. 
Zápisné: 600 Kč/1. pololetí 

 
 

DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 
 

Zájezdy do divadel  
a návštěvy kulturních akcí 
Zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 

 
 

BAV TÝM 
 

Pro mládež od 13 let a různé věkové kategorie. 
Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci 

klubu i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé 
lidi, kteří rádi dělají něco zábavného pro sebe          

i druhé a chtějí se podílet na chodu BAV klubu,  
při organizování akcí  

a rozšířit tak naši tvůrčí partu.  
Neplatí se zápisné. 

 
 

Barevné dny pro děti,  
v době prázdnin,  

kdy rodiče pracují. 
 
 

 Akce pro školy: 
 

Přijedeme k Vám na: 
 
-  Workshopy bubnování s prvky 
   muzikoterapie 

 

-  Taneční ochutnávky s výukou 
   latinsko-amerických, country  
   a jiných tanců 
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Vinotéka U Radnice 
ve spolupráci s luxusním 

hotelem LEXOR 
pořádají v Příboře podzimní  

řízené degustace vín završené 
velkým vánočnímvečírkem. 

 

 Termíny akcí: 
 23. září  vinařství Novák – Bořetice 
  

 21. října  vinařství B/V– Milotice 
  

 25. listopadu   zatím v jednání 
 

Mega vánoční večírek 16. prosince 
 
 

Bližší informace získáte 
v prodejně Vinotéky U Radnice 

ul. Nádražní 

 
 
 
 

Nabídka jazykových kurzů 
anglického jazyka 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci 
své doplňkové činnosti ve školním roce 2022/2023 jazykové kurzy  

pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti  
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí).  

S ohledem na případná hygienická  a epidemiologická opatření budou 
jazykové kurzy probíhat prezenční nebo distanční formou. 

 
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 4.800,00 Kč na celý školní rok 2022/2023 
Počet osob v kurzu: 6 - 10 
 
Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 19. 9. 2022 

 

Více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.jazykovaskola.gypri.cz 

www.gypri.cz 

Papírnictví Bonifác 
 

Nabízíme vše co v papírnictví má být!

-  školní potřeby 
-  kancelářské potřeby 
-  potřeby pro kreativní tvoření 
-  dekorace pro různé příležitosti 
-  tiskopisy 
-  kopírování formátů A3, A4 
   (možné i barevné kopie) 
-  a spousta jiných věcí.. 

Bonifáce Buzka 249, Příbor 

Otevřeno pondělí-pátek 

9:00-12:00  14:00-17:00

 

Bojujete s přebytečnými kily? 
Přijďte se poradit! 

Tel. +420 604 985 895 
Email: Maiafit@seznam.cz 

Štramberská 428, Příbor 
 

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE V ZDARMA!!! 

Zahrnuje: Analýzu složení těla, Odbornou konzultaci Vašeho 
současného jídelníčku + rady a tipy do začátku ohledně vhodné 
úpravy. Více informací na www.maiafit.cz. Těším sena Vás! 

Akce platí od 1.9. do 30.9.2022 
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S RESPEKTEM K LIDEM
A NAŠEMU MĚSTU!

Kandidátní listina KDU-ČSL do komunálních voleb

Příbor
23. a 24. září

15
Prosíme
o Vaši

podporu

IVANA ŽÁRSKÁ

68 let, učitelka MŠ, radní
města

KDU-ČSL

47 let, vedoucí reklamačního
oddělení, zastupitel

KDU-ČSL

46 let, vedoucí sociálních
služeb

Bez politické příslušnosti

43 let, vedoucí provozu
letiště

KDU-ČSL

04

MARTIN MONSPORT DIS.

05

PHDR. MARIE MONSPORTOVÁ

06

ING. PETR BÖHM

07

MVDR. MARKÉTA LONDINOVÁ

39 let, veterinární inspektor
Bez politické příslušnosti

 

08

MARTIN BÖHM

42 let, OSVČ
KDU-ČSL

37 let, správce vodních toků
Bez politické příslušnosti

37 let, OSVČ
KDU-ČSL

24 let, automechanik
nákladních vozidel

Bez politické příslušnosti

46 let, programový manažer
Bez politické příslušnosti

09

BC. VALENTIN PUTALA

10

MARIAN ŠTŮSEK

11

PAVEL MATULA

12

ING. TOMÁŠ JIŘÍK

13

LUDMILA SKLENOVSKÁ

56 let, zdravotní sestra
Bez politické příslušnosti

43 let, sociální pracovník
Bez politické příslušnosti

56 let, zemědělec
KDU-ČSL

14

MGR. KATEŘINA LINARTOVÁ

15

JOSEF PUSTĚJOVSKÝ

16

JANA MONSPORTOVÁ, DIS.

41 let, fyzioterapeut
KDU-ČSL

53 let, elektromechanik
kolejových vozidel

KDU-ČSL

17

PAVEL ŘEZNÍČEK

18

ALŽBĚTA ŠLOSAROVÁ

49 let, vedoucí pošty
Bez politické příslušnosti

19

BC. PAVLA PAVLISKOVÁ

31 let, správce systému řízení
výroby

KDU-ČSL

20

PAVEL JUŘENA

75 let, kovář
Bez politické příslušnosti

21

STANISLAV ŠTEFEK, DIS.

34 let, jednatel stavební firmy,
radní města

KDU-ČSL 

51 let, OSVČ
KDU-ČSL 

66 let, vysokoškolský pedagog,
zastupitelka

KDU-ČSL

01

ING. JAN MONSPORT 

 

02

ING. DANA FORIŠKOVÁ, PH.D.

03
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Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci 
své doplňkové činnosti ve školním roce 2022/2023 

sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 
Kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 1.800,00 Kč na I. pololetí školního roku 2022/2023 
Počet osob v kurzu: 6 - 12 
 
Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 26. 9. 2022 
 

 
Více informací včetně přihlášky naleznete na 

www.skokanek.gypri.cz 
www.gypri.cz 

na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Klientské centrum: 
Nový Jičín - Masarykovo náměstí 40/24

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022

 

 

Vinotéka U Radnice 
&První příborská sýrárna 

Výherní listinaza srpen 2022 
1. CENA: Karton vínamix – číslo 72 
2. CENA:  Třílitrový box vína – číslo    7 
3. CENA:  Jedna láhev šumivéhovína    – číslo100 

 
Dalším výhercem vánočního zájezdu do Vídně 

 je člen Klubu s číslem 84. 
 

Výherci zájezdu do Vídně: 17–120–60–26–2–34–84 
 

Ještě jsou ve hře tři místa. Šanci vyhrát má každý  
člen Klubu, i nově přihlášený. Podmínky členství 
v Klubu přátel dobrého vína zjistíte ve vinotéce. 

 
U příležitosti 10. výročí otevření  

Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ  
deseti jednodenních adventních zájezdů do Vídně. 

Losujeme účtenky členů Klubu vydané  
za nákup vždy za aktuální kalendářní měsíc. 

Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz 
 

 
Výhercům srdečně blahopřejeme. 
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