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

Dne 25. 10. 2022 se uskutečnila 
1. schůze Rady města Příbora, na které 
bylo projednáno 29 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města schválila:
 » dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 45/2022/SD mezi městem 
Příborem a společností SEMITA - DS s.r.o., IČO 03829707, 
na realizaci akce „Stavební úpravy komunikací a zpevně-
ných ploch na ulici Vrchlického“, který zohledňuje vyvolané 
vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu ZL-03 
navýšením celkové ceny díla o 1 267 879,29 Kč bez DPH, dle 
předloženého materiálu,
 » dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0242/2022 mezi městem Příborem 
a firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Ko-
přivnice, IČO 25824783, na akci „Úprava autobusové zastáv-
ky Tatra v Příboře“ v předloženém znění, který zohledňuje 
vyvolané vícepráce a méněpráce snížením celkové ceny díla 
o 22 075,38 Kč bez DPH na cenu díla 845 092,82 Kč bez DPH,
 » dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0164/2022 v předloženém 
znění mezi městem Příborem, IČO 00298328 a společností 
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO 25392077, upravující 
cenu díla z 3 832 003,61 Kč včetně DPH na 3 857 021,10 Kč 
včetně DPH a termín dokončení díla k 14. 11. 2022,
 » uzavření „Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR“ v předloženém znění mezi městem Příborem 
a Státním zemědělským intervenčním fondem, jejímž předmě-
tem je finanční podpora na vybavení JSDH Hájov,
 » plán účetních odpisů Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, po první změně na 
rok 2022 ve výši 6 000 Kč,
 » žádost o povolení výjimky ve školním roce 2022/2023 z nej-
vyššího počtu dětí, žáků a studentů všech tříd Základní školy 
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, stanoveného prová-
dějícím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů 
za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvality 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví,
 » záměr pronájmu nebytových prostor o velikosti 199,1 m2 
v domě č. p. 238 na ulici Jičínské ve znění dle zápisu.

Rada města souhlasila:
 » s návrhem pořadí a rozsahem oprav místních komunikací po-
čínaje rokem 2023 na území města Příbora takto: ulice Npor. 
Loma (parc. č. 571/1), Frenštátská (parc. č. 338), Štramberská 
(mezi č. p. 1354 a č. p. 1355), NRA (parc. č. 1830/1), Mysl-
bekova (vjezd ke škole), Luční (parc. č. 551/1), Lesní 1 (parc. 
č. 711/1), Lesní 2 (parc. č. 677/1, 677/5), Osvobození (parc. 
č. 703/4), Na Kamenci (parc. č. 3251/2, 3252/2), Na Benát-
kách (parc. č. 2350/1 – po č. p. 909), Štramberská – Paseky 
(parc. č. 2679/7), Na Nivách (parc. č. 2405), Okružní (parc. 
č. 1122/1), část místních komunikací v místní části Hájov,
 » se záměrem spolku Fortel Příbor, z. s., Žižkova 375, 742 58 
Příbor, IČO 17519420, s umístěním mobiliáře v parku u ulice 
nábřeží Rudoarmějců, dle rozsahu uvedeného v důvodové 
zprávě,
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 » s přijetím drobného materiálu for-
mou věcného daru v celkové hodnotě 
5 290,05 Kč příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenš-
tátská 1370 od firmy Magdalena Kra-
tochvílová se sídlem v Příboře, náměstí 
Sigmunda Freuda 8, IČO 40308383,
 » s navýšením kapacity žáků Základní 
školy a mateřské školy Gaudi, s. r. o., 
Dukelská 1346, 742 58 Příbor ze 100 na 
130 žáků.

Rada města jmenovala:
 » v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů, konkursní komisi 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ře-
ditelky příspěvkové organizace Školní 
jídelna Komenského, Příbor, ul. Ko-
menského čp. 458, v tomto složení: 
Ing. Dana Forišková, Ph.D., JUDr. 
Rostislav Michálek – určení zřizovate-
lem, Ing. Pavel Šveda, referent oddělení 
správy škol Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje, Mgr. Dalibor Zeman, určený 
Českou školní inspekcí jako odborník 
v oblasti organizace a řízení ve školství, 
Ing. Oldřiška Navrátilová, určená Českou 
školní inspekcí jako odborník v oblasti 
státní správy, pan Karel Richter, školní 
inspektor České školní inspekce, paní 
Olga Skřivánková jako zástupce příslušné 
právnické osoby,
 » v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, ve znění pozdějších 
předpisů, tajemnicí konkursní komise 
na vedoucí pracovní místo ředitele/lky 
příspěvkové organizace Školní jídelna 
Komenského, Příbor, ul. Komenského 
čp. 458, Ing. Ivetu Buskovou, vedoucí 
odboru kultury, školství, sportu a cestov-
ního ruchu.

Rada města rozhodla:
 » o ukončení pronájmu části pozemku parc. 
č. 3287/22 v k. ú. Příbor sjednaného pro 
účel umístění a provozování prodejny 
potravin a rychlého občerstvení mezi 

vlastníkem pozemku městem Příborem 
a nájemcem Ing. Markem Hrabovským, 
IČO 76655491, nájemní smlouvou 
č. 395/2014 ze dne 31. 10. 2014, a to ke 
dni 31. 12. 2023,
 » o použití neinvestičního příspěvku 
na provoz roku 2022 Mateřské školy 
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace v celkové výši 
1 014 000 Kč, a to následovně:
 » na odpisy hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 
6 000 Kč, což je navýšení o 5 000 Kč, 
 » na ostatní provozní výdaje v hlavní 
činnosti 1 008 000 Kč, což je snížení 
o 5 000 Kč oproti schváleným závaz-
ným ukazatelům.

Rada města vzala na vědomí:
 » návrh OISM stanovující pořadí a rozsah 
oprav místních komunikací na území 
města Příbora počínaje rokem 2023. 
Ulice Npor. Loma (parc. č. 571/1), 
Frenštátská (parc. č. 338), Štramberská 
(mezi č. p. 1354 a č. p. 1355), NRA (parc. 
č. 1830/1), Myslbekova (vjezd ke škole), 
Luční (parc. č. 551/1), Lesní 1 (parc. 
č. 711/1), Lesní 2 (parc. č. 677/1, 677/5), 
Osvobození (parc. č. 703/4), Na Kamenci 
(parc. č. 3251/2, 3252/2), Na Benát-
kách (parc. č. 2350/1 – po č. p. 909), 
Štramberská – Paseky (parc. č. 2679/7), 
Na Nivách (parc. č. 2405), Okružní 
(parc. č. 1122/1), část místních komuni-
kací v místní části Hájov,
 » námět na obnovu parku u nábřeží Ru-
doarmějců,
 » informace o projednání petice za zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na ulici 
Šmeralově v úseku od ulice Komenského 
po ulici Sv. Čecha,
 » žádost organizace Diakonie ČCE – stře-
disko v Ostravě, se sídlem Syllabova 
1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 
41035526 o pronájem nebytových prostor 
v domě č. p. 238 na ulici Jičínská v Příboře,
 » zařazení akcí obnovy kulturních památek 
do Anketního dotazníku Programu rege-
nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 
2023 dle podkladového materiálu.

Rada města zrušila:
 » usnesení rady města č. 16/74/RM/2022 
ze dne 4. 10. 2022.

Rada města uložila:
 » vedoucímu OIRSM: vypracovat a před-
ložit zastupitelstvu města návrh znění 
dodatku ke kupní smlouvě řešícího vrá-
cení části jistiny na dodržení regulativů 
zástavby lokality Za školou Npor. Loma 
vlastníkům pozemků parc. č. 2178/10, 
2178/37, 2178/38, 2178/39, 2178/44 
a 2178/45 v k. ú. Příbor, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, termín: 
14. 12. 2022,
 » vedoucímu OIRSM: předložit do návrhu 
1. změny rozpočtu roku 2023 příslušný 
finanční požadavek související se schvále-
ným pořadím a rozsahem oprav místních 
komunikací města Příbora na rok 2023, 
termín: 31. 1. 2023,
 »  vedoucímu OŽPD: v případě vyhlášení 
výzvy podat žádost o dotaci z MMR ČR 
do Programu Podpora a rozvoj regionů, 
podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 
obyvateli, dotační titul 117D8220A 
Podpora obnovy místních komunikací na 
opravy místních komunikací města Pří-
bora v roce 2023, termín: 15. 12. 2022,
 » vedoucímu OIRSM: rozšířit projekto-
vou dokumentaci na rozšíření hřbitova 
o návrh samostatné dešťové kanalizace 
odvádějící vody z ulice Hřbitovní a návrh 
samostatné splaškové kanalizace pro 
odkanalizování domů na ulici Hřbitovní, 
termín: 31. 1. 2023,
 » vedoucímu OIRSM: zadat studii doprav-
ního značení na ulici Šmeralově v roz-
sahu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 
a následně ji projednat se členy petičního 
výboru, MP Příbor a TS Příbor, termín: 
22. 12. 2022,
 » vedoucímu OBNF: zajistit zveřejnění 
záměru pronájmu nebytových prostor 
v domě č. p. 238 na ulici Jičínské na 
úřední desce po dobu min. 15 dnů, ter-
mín: 31. 10. 2022.

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

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

Dne 19. 10. 2022 se uskutečnilo 
1. ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Příbora, na kterém bylo 
projednáno 14 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

Zastupitelstvo města schválilo:
 » formu tajného hlasování pro volbu starosty, 
místostarosty a členů rady města a formu 
veřejného hlasování pro volbu členů výborů 
včetně jejich předsedů,
 » rozpočtové opatření č. 5 v členění a část-
kách dle přílohy č. 1 podkladového mate-
riálu,

 » darovací smlouvu, ve znění přílohy č. 2 
podkladového materiálu, na poskytnutí fi-
nančního daru v částce 50 000 Kč uzavře-
nou mezi městem Příborem, se sídlem ná-
městí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, 
IČO 00298328, a Muzeem Novojičínska, 
příspěvková organizace, se sídlem 28. října 
51/12, 741 11 Nový Jičín, IČO 00096296, 
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na projekt Příborská muzejní škola pro 
seniory XII.

Zastupitelstvo města zvolilo:
 » dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
místostarosty Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.,
 » do funkce člena rady města Ing. Milana 
Střelku,
 » do funkce člena rady města paní Ivanu 
Žárskou,
 » za členy Finančního výboru: Mgr. Pavla 
Netušila, Ing. Zdeňka Pařízka, Ing. Tomá-
še Jiříka, Bc. Lukáše Krestu, DiS., Ing. On-
dřeje Rečku, Ing. Ondřeje Sýkoru a Ing. 
Bc. Zuzanu Turkovou,
 » předsedu Finančního výboru Mgr. Pavla 
Netušila,
 » za členy Kontrolního výboru: Ing. Arnošta 
Vaňka, pana Jiřího Myšku, pana Mariana 
Štůska, Bc. Pavlu Štěpánovou, pana Davida 
Oberciana, pana Pavla Kocourka a pana 
Jana Krišáka, DiS.,
 » předsedu Kontrolního výboru Ing. Arnošta 
Vaňka,
 » za členy Osadního výboru Hájov tyto 
občany: pana Radka Jurečku, pana Pavla 
Kocourka, Ing. Ondřeje Sýkoru, pana Jaro-
slava Šrámka, pana Martina Böhma, pana 
Petra Böhma a pana Pavla Matulu,
 » předsedu Osadního výboru Hájov pana 
Radka Jurečku.

Zastupitelstvo města určilo:
 » v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon 
funkce starosty a místostarosty města, 
bude člen zastupitelstva města dlouhodobě 
uvolněn.

Zastupitelstvo města stanovilo:
 » dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, že Rada měs-
ta Příbora bude mít 7 členů,
 » výši odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva města za výkon funkce člena zastu-

pitelstva ve výši 1 400 Kč/měsíc s účinností 
od 1. 11. 2022,
 » výši odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva města za výkon funkce člena rady 
města ve výši 5 500 Kč/měsíc s účinností od 
1. 11. 2022,
 » výši odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva města za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva města a předsedy 
komise rady města ve výši 3 690 Kč/měsíc 
s účinností od 1. 11. 2022,
 » výši odměny za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva města a předsedy 
komise rady města ve výši 1 386 Kč/měsíc 
v případě, že není členem zastupitelstva 
města s účinností od 1. 11. 2022,
 » výši odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva města za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva města nebo člena komise rady 
města ve výši 2 300 Kč/měsíc s účinností od 
1. 11. 2022,
 » výši odměny členům výboru zastupitelstva 
města a členům komise rady města ve výši 
400 Kč/měsíc v případě, že nejsou členy za-
stupitelstva města s účinností od 1. 11. 2022,
 » členům zastupitelstva města pověřených 
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, jakož i k vítání ob-
čánků, příspěvek na úpravu zevnějšku ve výši 
800 Kč na každý den (svatební, vítání občán-
ků), který bude vyplacen v měsíční odměně,
 » náhradu ušlého výdělku v souvislosti s vý-
konem funkce člena zastupitelstva města ve 
výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 8.00 do 
16.00 hodin,

 » v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, nejvyšší částku, kterou lze 
jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za 
kalendářní měsíc, a to 4 000 Kč,
 » že v případě souběhu výkonu více funkcí 

je členu výboru zastupitelstva města nebo 
komise rady města nebo předsedovi výboru 
zastupitelstva města nebo předsedovi komi-
se rady města, není-li členem zastupitelstva 
města poskytnuta odměna až do výše sou-
hrnu odměn za dvě různé funkce, za které 
mu náleží nejvyšší odměna.

Zastupitelstvo města zřídilo:
 » podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Finanční 
výbor zastupitelstva města o počtu 7 členů,
 » podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Kontrolní 
výbor zastupitelstva města o počtu 7 členů,
 » podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor 
Prchalov o počtu 7 členů,
 » podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor 
Hájov o počtu 7 členů.

Zastupitelstvo města odložilo:
 » volbu členů Osadního výboru Prchalov na 
nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí:

 » celkové objemy rozpočtu města:

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

Ocenění města Příbora 
v oblasti odpadového 
hospodářství
Mgr. Blanka Kovaláková (vedoucí odboru životního prostředí, dotací 
a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Již po osmé vyhlásil spolek Arnika soutěž 
s názvem Odpadový Oskar. Tento Oskar se 
koná v rámci projektu Odpadové hospo-
dářství obcí – příklady dobré praxe, který 
byl v roce 2022 podpořen Ministerstvem 
životního prostředí ČR. Cílem této soutěže 
je osvěta v oblasti zodpovědného nakládání 
s odpady a popularizace obcí s nízkou pro-

dukcí zbytkových odpadů. 
Město Příbor získalo 
krásné 3. místo za nejnižší 
produkci směsného od-
padu v kategorii měst nad 
5 000 obyvatel v Morav-
skoslezském kraji. 
Diplom za tuto cenu 

Příjmy 193 978 000 Kč což je navýšení o 7 371 500 Kč oproti rozpočtu po schváleném RO č. 4.

Výdaje 268 406 500 Kč což je navýšení o 7 371 500 Kč oproti rozpočtu po schváleném RO č. 4.

Financování 74 428 500 Kč což je beze změny oproti rozpočtu po schváleném RO č. 4.
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dne 7. 11. 2022 převzala místostarostka měs-
ta paní Ing. Dana Forišková, Ph.D., z rukou 
hejtmana Moravskoslezského kraje pana 
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., radní Mo-
ravskoslezského kraje pro životní prostředí 
paní MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, 
MBA, a pana Ing. Milana Havla z Arniky.
Na tomto místě bych ráda poděkovala 

občanům města za přístup k třídění odpadu, 
jelikož v roce 2021 vyprodukovali 131,9 kg 
na obyvatele za rok, což nám přineslo výše 
uvedené ocenění. Navíc tuto cenu město 
Příbor nezískalo poprvé. Město bylo oceněno 
i v sedmém ročníku 2. místem a v 6. roč-
níku jako příklad dobré praxe. Samotnou 
zodpovědnost občanů v Moravskoslezském 
kraji komentoval i výše uvedený hejtman 
kraje s tím, že „nakládání s odpady je v oblasti 

životního prostředí jedno z velmi důležitých témat. 
Více než plnění evropské legislativy vnímám jako 
podstatnější přístup k planetě a k tomu, jak se k ní 
chováme. Těší mě, že lidé v Moravskoslezském 
kraji jsou v tomto ohledu stále zodpovědnější. 
V roce 2004 vytřídil každý náš občan průměrně 
necelých 20 kg papíru, plastu, skla a nápojového 
kartonu, v minulém roce už to bylo 54,4 kilogramů 
separovaného odpadu na každého.“
Také bych ráda poděkovala bývalému mís-

tostarostovi panu Mgr. Pavlu Netušilovi za 
dlouhodobou práci v odpadovém hospodář-
ství a Technickým službám města Příbora, 
které nám zajišťují samotný svoz odpadů.
Zdroj: https://www.msk.cz/cs/media/

tiskove_zpravy/tiskova-zprava-_-odpadovi-
-oskari-miri-k-obcim-moravskoslezskeho-
-kraje--13594/

Poděkování za rok 2022 Bc. Ivana Bolomová (matrikářka)

Vážení čtenáři Měsíčníku, vážení spolupra-
covníci komise pro občanské záležitosti i její 
členové, 
s blížícím se koncem roku mi dovolte, abych 

Vám poděkovala za bezvadnou spolupráci 
v průběhu roku 2022. Děkuji Vám za Váš 
čas a energii, kterou věnujete v průběhu roku 
svým spoluobčanům, kolegům, kamarádům, 
sousedům, zkrátka těm, kteří slaví zrovna 
své životní jubileum, nebo těm, kteří občas 
potřebují Vaši pomocnou ruku, nebo jim 
zkrátka udělá radost, když jsou jen s někým 
v kontaktu a mohou si popovídat. Děkuji Vám 
za neúnavnou pomoc při organizaci pravi-
delného setkání jubilantů i za to, že se staráte 
o to, aby ve správný čas obdrželi ti, jenž slaví 
své narozeniny, kytičku a malou pozornost 

od města Příbora. Město tímto drobný gestem 
vyjadřuje poděkování svým zasloužilým 
spoluobčanům za to, co dělají pro město i své 
spoluobčany a zároveň jim tímto chce dát 
najevo, že si jich váží. 
Poděkování patří také celému pracovnímu 

týmu za pomoc při organizaci vítání občán-
ků. Tento rok zajišťovali hudební vystoupení 
vždy milí a vstřícní pedagogové ZUŠ Příbor 
se svými studenty s laskavým svolením svého 
ředitele pana Iva Lacného. Obřady provázela 
v průběhu roku slovem paní Ivana Žárská, 
členka Rady města Příbora, a v pracovním 
týmu byly nápomocny paní Ludmila Skle-
novská a PhDr. Marie Monsportová a samo-
zřejmě hudebníci profesionálové, pan Zdeněk 
a Josef Pukovcovi. Již osvědčenou „dvorní“ 

fotografkou je paní Petra Malotová.
Připravovali jsme také setkání s oceněnými 

žáky příborských škol, poděkování dárcům 
krve a krevní plazmy a pod záštitou komise 
pro občanské záležitosti probíhá taktéž pře-
dávání cen obce. K těmto větším akcím se řadí 
další „drobné“ provozní záležitosti komise, 
které její členové řeší průběžně. 
Děkuji Vám všem ještě jednou za čas, který 

věnujete svým spoluobčanům a do nového 
roku 2023 přeji spoustu zdraví, optimistickou 
mysl, nadšení a i nadále elán ke své práci. 
Mnozí z Vás děláte tuto práci ještě po návratu 
ze zaměstnání a zcela dobrovolně, jiní jste již 
aktivními seniory. Všichni ji ale děláte s ocho-
tou a lidským přístupem k člověku a to samo 
o sobě je už veliký kus práce. 

Prohlášení Jan Monsport

Vážení přátelé, spoluobčané,
po schůzce zastupitelů dne 3. 11. 2022 jsem se 

rozhodl rezignovat na výkon funkce zastupitele 
města. Vím, že tímto rozhodnutím zklamu 
spoustu skvělých lidí, mých voličů.

Ptáte se zajisté, co mě k tomuto rozhodnutí vede.
Důvod je velmi jednoduchý až prostý. Je to 

absence snahy oprostit se od osobních nesym-
patií, od vzájemného osočování, vzájemných 
výpadů, a tím znemožnění vytvoření dohody 
o ustavení vedení našeho města. To vše je navíc 
podpořeno snahou o prosazení vlastního názo-
ru a snahou o splnění svých vlastních ambicí 
v podobě získání pozice ve vedení města. 
Tohle všechno mi vzalo víru ve zdravý selský 

rozum, víru potřebnou k dosažení dohody, 
k dosažení východiska a víru k provedení jaké-
hokoliv, někdy i bolestivého kompromisu.
Pro vyřešení celé, pro město nešťastné situace, 

je nutné oprostit se od osobních ambicí a vnést 
do řešení vzájemnou a nezbytnou toleranci v úz-
kém spojení se zdravým selským rozumem. 
Toto já v současné době nevidím. Co vidím, 

a čeho jsem byl svědkem, bylo setkání dvou 
znepřátelených stran. 
Co o nepřátelích říká a jaký má k nepřátelům 

postoj režisér Jiří Strach?
Dovolte mi, abych citoval z rozhovoru s režisé-

rem Jiřím Strachem, který vydala MF Dnes. 
Možná se někteří nad níže uvedeným usměje-

te, někteří se třeba zamyslíte.
Za koho nebo za co se teď nejčastěji modlí-

te? Ptá se reportér MF Dnes.
Nejvíc za své nepřátele
Počkejte, to musíte vysvětlit.
Odpouštět těm, kdo vás nenávidí, je přece 

nejvyšší křesťanská a lidská ctnost, a nemu-
sím ani chodit přes hranice! Stačí ta domácí 
zákopová válka, ne návist, jakou jsme snad 
nezažívali ani za normalizace. Kam jsme se 
v naší svobodě dostali, když jsme ani za třicet 
let nepochopili, že hra nice svobody spočívá ve 
svědomí, a to se musí pěstovat a vychovávat 
nikoli nechat na liberálech hlásají cích, ať si děti 
dělají, cokoli chtějí. Máme desatero přikázání, 
ale my jsme tak progre sivní, že už ho nepotře-
bujeme. Při padáme si natolik dokonalí, že jsme 

propadli pýše zdánlivé všemohoucností; přitom 
vládne hysterie dojmologie, pocitologie. 
Takže se modlím, aby nám Pánbůh zdravý 

rozum zachováti ráčil.
Na tohle myslím a o toto prosím i já. 
Dovolím si ještě jednu poznámku. V součas-

né době je zcela běžné dávat příspěvky na so-
ciální sítě. To, že lidé vystupují na sociálních 
sítích, se stává samozřejmostí a v některých 
kruzích dokonce společenskou povinností. 
Nicméně co zcela nechápu je to, že někteří 
mladší občané našeho města na tyto sociální 
sítě umísťují příspěvky, které jsou na hraně 
slušnosti. Jsou to příspěvky plné arogance, 
příspěvky bez jakékoliv pokory a jakékoliv 
úcty k osobě, které se tento příspěvek týká. 
Navíc jsou to často osoby bez jakékoliv životní 
zkušenosti. Snažte se prosím být více pokorní, 
zanechte arogance a pocitu všeznalosti. V ži-
votě se Vám to zajisté vyplatí.

Vážení občané, dovolte mi Vám popřát pokojné 
prožití svátků vánočních a do nového roku 2023 
Vám přeji hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
S přáním všeho dobra Jan Monsport

https://www.msk.cz/cs/kraj/zastupitelstvo/prof--ing--ivo-vondrak--csc--3279/
https://www.msk.cz/cs/kraj/zastupitelstvo/mudr--zdenka-nemeckova-crkvenjas--mba-3508/
https://www.msk.cz/cs/kraj/zastupitelstvo/mudr--zdenka-nemeckova-crkvenjas--mba-3508/
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Branný závod O pohár Městské policie Příbor 
Eva Durčeková, DiS. (Městská policie Příbor)

Dne 25. 10. 2022 proběhl již pátý ročník 
branného závodu O pohár Městské policie 
Příbor. Akce byla zabezpečena finančními pro-
středky města Příbora, konkrétně z rozpočtu 
Městské policie Příbor – prevence kriminality. 
Závod byl určen žákům 6. tříd Základní školy 
Jičínské a Základní školy Npor. Loma, kteří 
soutěžili ve čtyřčlenných (ve výjimečných 
případech i tříčlenných) smíšených družstvech. 
Branného závodu se zúčastnilo celkem 66 žáků 
uvedených škol, kteří se rozdělili po tří-
dách do 19 družstev. Na trati dlouhé 2,5 km, 
která začínala na ulici Kpt. Jaroše u zahrádek 
a končila na parkovišti ulice Palackého, bylo 
pro družstva připraveno 6 stanovišť. Jedno za-
jímavější než druhé. Začínalo se zdravovědou, 
pokračovalo se paměťovou disciplínou. Násle-
doval hod granátem a střelba ze vzduchovky na 
cíl. Předposlední stanoviště patřilo štafetě se 

sbíráním míčků a těsně před cílem čekalo na 
družstva poslední stanoviště, tzv. myšilovka – 
prolézání pod lanem. 
Za nesplnění disciplín nebo špatnou odpověď 

se družstvům připočítávaly trestné vteřiny. 
Dlužno říct, že většina z nich se s úkoly poprala 
velmi dobře a snažila se dorazit do cíle závodu 
vedoucího přes kopce co nejrychleji. 
Vyhodnocení závodu proběhlo v tělocvičně 

bývalé Základní školy Dukelské. Tři nej-
lepší družstva získala pohár Městské policie 
Příbor a každý člen vítězných družstev obdržel 
medaili a hodnotnou cenu. Zkrátka nepřišel 
nikdo, každý účastník závodu dostal balíček 
s občerstvením. 

Velký dík patří pracovníkům Luny Příbor, 
středisku volného času, a členu dobrovolných 
hasičů Lubina II Větřkovice, kteří velkou měrou 
pomohli při konání branného závodu. Byl to již 

pátý branný závod pořádaný strážníky Městské 
policie Příbor a věříme, že ne poslední. Doufá-
me, že i příští rok se nám podaří akci zorganizo-
vat a setkat se v terénu s žáky příborských škol.

Vítání občánků – přihláška
Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a zašlete ji elektro-

nicky na adresu matrika@pribor-mesto.cz, nebo osobně odevzdejte na Městském úřadu Příbor na podatelně nebo do kanceláře matriky.
Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ Vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi uvedenou adresu.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo na matrice Městského úřadu Příbor.

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

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

Jméno a příjmení matky a otce dítěte: ..............................................................................................................................................

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

…………………………………..……………………………………………………………………………….. .......................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................

Tel. číslo, e-mail: .............................................................................................................................................................................

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

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

mailto:matrika@pribor-mesto.cz
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Dopravní obslužnost – 
změny v jízdních řádech od 
11. 12. 2022 Pavel Netušil (zastupitel města Příbora)

Dopravní obslužnost byla vždy mou priori-
tou, proto jsem se snažil o pozitivní posun ještě 
i v době po volbách. Říjnové setkání s náměstkem 
hejtmana pro dopravu Podstawkem, vedoucím 
odboru dopravy KÚ I. Murasem a pracovníky 
KODISu bylo posledním úspěšným krokem 
v této oblasti v rámci uplynulého volebního 
období. Pojďme se tedy podívat na to, co nás čeká 
v dopravě od poloviny prosince a v roce 2023.
Za velký úspěch můžeme považovat prodlou-

žení fungování linky 927 z Kopřivnice do Hra-
nic s přípoji na vlaky směr Praha a Vídeň. Tuto 
linku chtěl kraj v rámci úsporných opatření 
zrušit. Nám (tedy zástupcům měst Kopřivnice, 
Příbor a Nový Jičín) se na poslední chvíli poda-
řilo nejen udržet linku „při životě“, ale přesvěd-
čit kraj jako hlavního investora, že k většímu 
využití linky přispěje zrušení dvou opatření, 
které kraj prosadil již při jejím vzniku v roce 
2021: jednak šlo o nutnost objednat si konkrét-
ní spoj telefonicky a jednak šlo o nemožnost po-
užít spoje pro dopravu mezi městy Nový Jičín, 
Příbor a Kopřivnice. Od 11. prosince tedy bude 
linka opět „zeštíhlena“, a to na tři páry spojů 
v pracovní den a jeden pár v neděli večer, avšak 
autobusy budou jezdit pravidelně (bez nutnosti 
telefonátu) a vystoupit či nastoupit bude možno 
kdekoli, tak jako na každé jiné lince IDOSu. 
Podařilo se rovněž zachovat zastávku Příbor, 
Tatra, která byla navržena v rámci této linky na 
zrušení. Konkrétně bude možno jet od škol do 
Hranic v pracovní dny v 5:14 a 18:14 (dále i po 
půl třetí linkou 621 s nutností přestupu v NJ), 
v neděli pak pouze v 18:14. 

Další změnou, kterou lze označit rovněž za 
pozitivní, je prodloužení pěti spojů linky 621, 
končících dosud ve Frýdku-Místku, až do Os-
travy. Jde o pozitivní zprávu zejména pro oby-
vatele sídliště Benátky, protože ti museli dosud 
při cestě do Ostravy jít buď na vlakové nádraží, 
nebo na zastávku Příbor, Volný na linku 641 
(čestnou výjimkou byla trojice spojů linek 373 

a 376 jedoucích od zastávky Tatra do Ostravy 
přes Brušperk, ty zůstanou zachovány). Podob-
ně bude 5 spojů linky 621 nově vedeno z Ostravy 
přes Frýdek-Místek do Příbora a Nového Jičína. 
Třetí změnu si vybojoval Příbor sám a po-

slouží především občanům Hájova. Podařilo se 
totiž uskutečnit investiční akci „Zkapacitnění 
zastávky Příbor, Tatra“, v rámci níž byla za-
stávka upravena pro handicapované spoluobča-
ny a rozšířena tak, aby na ní mohly zastavovat 
současně dva autobusy. K tomu, aby se mi 
vůbec podařilo takovouto akci prosadit, bylo 
nutné jednání s KODISem zakončené přísli-
bem, že v takovém případě dojde k úpravám JŘ 
tak, aby byly na této zastávce možné garance 
přestupů. Nyní tedy bude možno přestupovat 
jednak mezi linkami 373 a 376 z Ostravy/
Brušperka do Kopřivnice a linkou 621 z FM 
do NJ a jednak mezi linkou 640 z Kateřinic/
Hájova do Kopřivnice a linkou 621 z FM do NJ. 
Občané Hájova díky toho získají garanci rych-
lého spojení do Nového Jičína přímo z centra 
Hájova, aniž by kvůli tomu museli cestovat na 
vzdálenou zastávku Hájov, rozc.
Další změny již patří mezi ty „drobné“. 

Dojde k opoždění několika odjezdů z Příbo-
ra v čase mezi 13.–16. h na základě žádosti 
místního gymnázia. Jelikož jsou zastávky 
na Prchalově jen velmi málo využívány, budou 
převedeny do režimu zastávek „na znamení“. 
Ačkoliv se dopravní obslužnosti hodlám vě-

novat i nadále z pozice zastupitele, doba mého 
soustředěného úsilí v této oblasti končí. Do-
volím si zrekapitulovat některé změny, o které 
jsem usiloval a podařilo se je prosadit:
 » cyklobus do Beskyd
 » víkendové spojení s Beskydami (Pustevny)
 » skibus na Bílou
 » zlepšení spojení s Brušperkem včetně škol-
ního spoje na gymnázium a víkendového 
spoje „na bazén“
 » dopolední spoj na Prchalov

 » víkendové spoje na Hukvaldy
 » návrat autobusů na zastávku Hájov, rozc. 
(opakovaně)
 » návaznost Prchalova a Příbora na vlaky do 
Ostravice o víkendech (linka 621 Lysohor)
 » zlepšení vlakového spojení s Veřovicemi 
(potažmo s Frenštátem a Val. Meziříčím)
 » zlepšení spojení Příbora s novojičínskou 
průmyslovou zónou
 » linka 927 do Hranic (spojení na Prahu a Ví-
deň) a její udržení v provozu v době úspor
 » spojení s Hukvaldy přímou trasou přes Há-
jov, ČSSS (vytvoření této zastávky na lince 
134 a provázání s linkou 640)
 » minimalizace redukcí spojů v době „pocovi-
dových úsporných opatření“
 » úpravy jízdních řádů ve prospěch ZŠ 
a gymnázia
 » úpravy jízdních řádů na základě individuál-
ních požadavků
Rozjednané záležitosti, které již přecházejí 

na nové vedení města:
 » vlakové spojení Příbora s Mošnovem
 » přímé vlakové spojení Příbora s Frenštátem 
(„Beskydský okruh“)
 » hrozba zrušení linky 127 na Pustevny
 » částečná elektrifikace železniční trati a provoz 
moderních bateriových souprav (nebo alespoň 
nahrazení zastaralých vozů řady M 810)
V březnu 2023 má přijít nejrozsáhlejší 

redukce spojů jako reakce na zdražení plynu 
pohánějící mnohé autobusy v našem kraji. 
Doufejme, že spoje jedoucí přes Příbor tato 
redukce postihne co nejméně!

Výsadba na parkovišti u Penny
Ing. Jaroslava Veselková (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Ve dnech 10. a 11. 11. proběhla na parko-
višti u Penny marketu Příbor plánovaná 
výsadba stromů. Výsadba byla provedena 
v travnatých ostrůvcích ve středu parkovi-
ště, přičemž vysazeno bylo pouze 11 ks dře-
vin místo plánovaných dvanácti. V jednom 
z ostrůvků totiž vede vodovodní potrubí, 
v jehož ochranném pásmu se stromy kvůli 
rozsáhlému kořenovému systému sadit 
nesmí. Na jaře roku 2023 budou v tomto 
místě vysazeny kvetoucí keře, které nemají 
tak hluboký kořenový systém a vedení tedy 
neohrozí. Namísto původně plánovaných 

jinanů byly pro výsadbu zvoleny habry. 
Tento druh byl vybrán pro svou odolnost 
a schopnost přizpůsobit se ztíženým pod-
mínkám na stanovišti, kdy se sazenice bu-
dou muset vyrovnávat s vysokou hladinou 
spodní vody na jedné straně a s vysokými 
teplotami a sáláním z betonových ploch 
parkoviště na straně druhé. 
Stromy byly vysazeny do zcela nového 

substrátu – vzhledem k náročným podmín-
kám na parkovišti a omezenému prostoru 
pro růst kořenového systému je důležité 
poskytnout novým sazenicím kvalitní 

výživu. Děkuje-
me Ing. Roma-
ně Šašinkové, 
DiS., z odboru 
investic, rozvoje 
a správy majetku 
a Technickým 
službám města 
Příbora, p. o., 
za spolupráci při 
realizaci výsadby. Doufáme, že se stromům 
bude dařit a v budoucnu nám zpříjemní 
klima ve městě. 

Zkapacitnění zastávky Příbor, Tatra s sebou 
kromě bezbariérových úprav přinese četné změny 
v nových jízdních řádech, které umožní lepší 
přestupování pro cestující z Hájova, Kateřinic, 
Brušperku i Frýdku-Místku.
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Informace jubilantům a přihláška k setkání 
jubilantů
Vážená paní, vážený pane,

pokud v roce 2023 oslavíte své sedmdesáté a vyšší životní jubileum, prosíme Vás, abyste nám dali vědět v případě, že si nepřejete v této 
souvislosti zveřejnit své jméno v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora. Prosíme Vás, abyste nám toto oznámili 
telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem na adrese: matrika@pribor-mesto.cz, písemně či osobně na adrese: Městský úřad, odbor organi-
zační a správních činností – matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor. Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše 
rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku města Příbora.
Zároveň můžete odevzdat, pokud máte zájem zúčastnit se, přihlášku na setkání sedmdesátiletých či sedmdesátipětiletých a osmdesá-

tiletých jubilantů, která je součástí tohoto letáku. Zhruba 14 dnů před plánovaným setkáním Vám bude odeslána pozvánka s přesným datem 
a časem konání. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu 
v Příboře.
Děkujeme za Váš zájem o účast na setkání, přihlášky jsou průběžně doručovány. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi, členové 

komise pro občanské záležitosti.

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

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších před-
pisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

Jméno a příjmení: ..............................................................................Datum narození: ...................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................

(můžete uvést také)

Tel. číslo či e-mail: .............................................................................Podpis: ..................................................................................

Jiří Jurok
Jaroslav Kretschmann
Milada Vejrostová
Antonín Žilík
Karel Šikuta
Sylvestra Pavlačíková
Vlasta Smolíková
Jaroslav Janečka
Ludmila Klimíčková
František Kocourek

Jan Matouš
Ladislav Loun
Milada Poláčková
Dašenka Fialová
Eliška Kabátová
Marie Schőnweitzová
Ludmila Hrubá
Helena Tomková
Věra Baťková
Josef Taichman

Vladimír Švarc
Naděžda Rapalová
Slavomír Valečko
Anna Kotrcová
Marie Procházková
Marie Ondřejcová
Alena Kratinová
Božena Foltová
Anna Mazáčová

Jubilanti z Příbora:

Lubomír Bajer 
Jarmila Lysová

Danuše Medřická 
Milada Poláčková 

Věra Ondráčková 
Zuzana Štěrbová

Paní Josefině Škarabalové blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu 
a přejeme především zdraví a neutuchající optimismus.

Jubilanti v Domově Příbor:

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

mailto:matrika@pribor-mesto.cz
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Setkání jubilantů – 
pětasedmdesátníků 
a osmdesátníků
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Letošní podzim byl již podruhé svědkem 
setkání jubilantů. Po sedmdesátnících, kteří se 
sešli v září, se ve čtvrtek 10. 11. 2022 v odpoled-
ních hodinách dostavili do velkého sálu Kul-
turního domu Příbor také občané našeho města 
a jeho částí, kteří v letošním roce 2022 slaví své 
sedmdesáté páté či osmdesáté jubileum. V tomto 
roce se na setkání přihlásili také dva občané 
pětaosmdesátiletí a jeden sedmaosmdesátiletý. 
Za organizátory této akce mohu s jistotou říci, 
že rádi uvítáme i ty, kteří se aktivně přihlásí 
i ve věku vyšším, než je avizován v přihláškách. 
Udržování sociálních vazeb a vytváření nových 
osobních kontaktů je člověku vlastní a zároveň 
důležité v každém věku. 
Letos obdržela komise pro občanské zále-

žitosti prostřednictvím matriky MÚ Příbor 
38 přihlášek, na samotnou akci se dostavi-
lo,především kvůli zdravotním problémům, 
o 7 přihlášených jubilantů méně. Setkání 
zahájila a přítomné přivítala paní Olga Galiová, 
členka komise pro občanské záležitosti, která 
dále předala slovo předsedkyni komise pro ob-
čanské záležitosti PhDr. Marii Monsportové. 
Po tradičním úvodním projevu paní Monspor-
tové si vzala slovo Ing. Dana Forišková, Ph.D., 
místostarostka města Příbora, která popřála 
oslavencům ke krásnému životnímu jubileu 
a poděkovala za práci, kterou mnozí vykonávají 
pro město. Za město Příbor se s blahopřáním 
připojili členové Rady města Příbora, paní 
Ivana Žárská a pan Stanislav Štefek, DiS.

Pro oslavence byl připraven dárek 
v podobě fotorámečku, pamětního 
listu a květiny, které si po slavnost-
ním přípitku jubilanti převzali z rukou 
představitelů města. Po podpisu zápisu 
v pamětní knize následovalo tradiční 
skupinové fotografování ve fotokoutku. 
Členové komise pro občanské záležitosti 
připravili pro všechny přítomné pohoš-
tění, které si mohli vychutnat a zároveň 
si popovídat za doprovodu cimbálové 
hudby Radhošť až do večerních hodin.
Slavnostní přípitek doprovodila na 

harmoniku paní Ludmila Adamcová, 
která se postarala o příjemnou atmo-
sféru také o přestávce a po ukončení 
kulturního vystoupení. 
Pozvání k posezení přijali také někteří 

z klientů Domova Příbor, kteří si spolu s do-
provodem pracovníků „Domova“ vychutnali 
hudební vystoupení a setkání při malém 
občerstvení. Součástí setkání byli také naši re-
portéři – manželé Nedomovi za LTV Příbor. 
Fotodokumentaci zajistili fotografové paní 
Stanislava Slováková a pan Jiří Jurečka.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat členkám 

komise pro občanské záležitosti a subkomisí, 
které se aktivně podílely na přípravě setkání 
jubilantů, vystupujícím umělcům, před-
stavitelům města, fotografům a manželům 
Nedomovým z LTV Příbor.
Děkuji také letošním jubilantům, kteří se 

přihlásili na tuto akci a přišli, aby si popo-
vídali, někteří posléze i zazpívali a zároveň 
převzali blahopřání a drobné dárečky od 
představitelů města Příbora. Věřím, že tak 
spojili příjemné s užitečným a tato tradiční 
akce jim udělala radost.
Za celou komisi pro občanské záležitosti 

Rady města Příbora se již nyní těšíme na 
další setkání jubilantů – pětasedmdesátníků 
a osmdesátníků, které se uskuteční v příštím 
roce 2023. Věříme, že občané, kteří se na se-
tkání přihlásí, se budou cítit minimálně stejně 
dobře jako naši letošní jubilanti.
Fotografie poskytla paní Stanislava Slováková.

Pouštíme se do boje s kuchyňským 
odpadem
JRK Česká republika – Bolzanova 1 I Praha 110 00, IČO:24853640, DIČ: CZ24853640, www.meneodpadu.cz

Společnost si oblíbila konzumní životní styl 
a kvůli tomu stále stoupá množství odpadu. 
Většina se skládkuje, ale tento způsob nakládání 
s odpady není dlouhodobě udržitelný, protože 
skládkovaný odpad do ovzduší uvolňuje nebez-
pečný metan, který přispívá ke globálnímu otep-
lování. Odborníci z celého světa bijí na poplach, 
proto zákonodárci přišli s novou legislativou, 
která se opírá o směrnice Evropské unie.

Čím více odpadu, tím více platíme 
1. ledna 2021 nabyl na účinnosti nový odpa-

dový zákon, který obcím nastavil přísné limi-
ty a radikálně navyšuje poplatek za ukládání 
odpadu na skládku.
Za každou tunu odpadu na skládce, která je 

do limitu (190 kg/občan v roce 2022), zaplatíme 
500 Kč. Pokud ale limit přesáhneme, za každou 

tunu nad rámec zaplatíme 900 Kč. V průběhu 
následujících let se tato částka může vyšplhat 
až na 1 850 Kč, jak ukazuje graf. 

Každý občan Příbora v průměru vyprodu-
kuje 181,06 kg odpadu (z toho je 131,89 kg 
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SKO a 49,17 kg velkoobjemového odpadu), 
proto se nás zvýšené poplatky naštěstí zatím 
netýkají. Ale pokud se náš přístup k odpadům 
nezmění, přísné podmínky nového zákona 
o odpadech nás doběhnou už v roce 2024. 
V tomto roce bude limit už jen 170 kg na občana 
a my budeme muset platit 1 500 Kč za každou 
tunu navíc!
Peníze, které vybereme na poplatcích za od-

pad, už ani teď nestačí a jestli k nim přibudou 
vysoké náklady za skládkování, budeme mu-
set získat více peněz. Proto jsme začali hledat 
řešení, jak snížit množství odpadu. 

V Příboře začneme třídit 
kuchyňský odpad
Podle statistik tvoří kuchyňský odpad téměř 

čtvrtinu běžné popelnice! Přitom kuchyňský 
odpad je cenným zdrojem živin a energie a na 
skládku vůbec nepatří. Ve spolupráci s odbor-
níky na odpadové hospodářství z JRK Česká 
republika proto spouštíme pilotní projekt 
sběru kuchyňského odpadu, do kterého 
budou zapojeny domácnosti z vybraných 

bytových domů (pře-
vážně sídlišť).

Jak se můžete 
do třídění kuchyňského odpadu 
zapojit? 
V lednu 2023 budou na sídlištích rozmís-

těny speciální gastropopelnice hnědé barvy 
s růžovým polepem poklopu, do kterých patří 
kuchyňský opad. Od zástupců města v předem 
stanoveném termínu obdrží vybrané bytové 
domy speciální set na třídění – perforovaný 
košík a kompostovatelné sáčky.
Po naplnění košíku vyhodíte odpad i se 

sáčkem do výše uvedené gastropopelnice.

Co se s kuchyňským odpadem 
bude dít dál?
Odpad se 1× týdně sveze do bioplynové stani-

ce v Horní Suché, kde se promění na energii, 
teplo a certifikované hnojivo, čímž se 
znovu živiny vrátí do půdy. 

Co patří do kuchyňského odpadu?

Do hnědé nádoby na kuchyňský odpad patří 
veškeré kuchyňské zbytky jídel (rostlinné 
i živočišné), prošlé potraviny (např. jogurt 
i s kelímkem, kefír v tetrapacku, šunka či 
plesnivý sýr), syrové maso a ryby, zbytky 
z vařeného jídla (scezené polévky), menší kosti 
(rybí, kuřecí), pečivo, těstoviny a jiné přílohy, 
zbytky z ovoce a zeleniny, vaječné skořáp-
ky, čajové sáčky i kávová sedlina, skořápky 
ořechů, slupky z tropického ovoce, mastné 
kuchyňské utěrky a jiné kuchyňské zbytky.

Co nepatří do kuchyňského 
odpadu?
Do hnědé nádoby na kuchyňský odpad 

nepatří velké kosti (hovězí, vepřové) a tekuté 
potraviny (polévky, omáčky, mléko).
O všem potřebném Vás budeme nadále 

informovat na webu životního prostředí 
i v Měsíčníku.

Děkujeme všem občanům, kterým není život-
ní prostředí lhostejné a zapojují se s námi do 
budování města s minimem odpadů už teď.

Instalace budek pro netopýry
Ing. Jaroslava Veselková (úředník odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Vysoko na některých stromech v parcích 
(v městském parku, v parku na nábřeží Ru-
doarmějců a v parku za bývalou hvězdárnou) 

můžete při procházkách spatřit dřevěné bud-
ky pro netopýry, které jsou zavěšeny pomocí 
popruhů. Tyto budky se liší od ptačích tím, 

že jsou pouze několik centimetrů hluboké, 
vstupní otvor je úzký, je umístěn na spodní 
straně a budky nejsou opatřeny nátěrem – 

Mytí kontejnerů na odpad
Ing. Silvie Olšovská (Technické služby města Příbora)

Na konci října proběhlo každoroční mytí 
a desinfekce kontejnerů na odpad o objemu 
1100 l. Jednalo se o kontejnery na plast, papír 
a směsný komunální odpad. 
Mytí provedla odborná firma MYKPO.CZ 

mycím vozem ve spolupráci se zaměstnanci 
technických služeb.
Proces čistění probíhal ve svozových dnech 

a to tak, že nejprve svozové auto vyprázdnilo 
nádobu, poté nádobu převzal mycí vůz s plně 
automatickým vyklápěčem a ten ji naložil do 
mycího boxu. Po umístění nádoby došlo ke 

spuštění mycího cyklu. Vysokotlaké čerpadlo 
se společně s tryskami mycích hlav dají ihned 
do práce a nádoba je během velmi krátké 
chvíle vymyta, vydesinfikována a vrácena 
zpět na své místo.
Znečištěná voda po umytí zůstává v prohlou-

beném dně mycího prostoru a odváží se do 
místní čistírny odpadních vod. 
Tímto způsobem bylo vyčištěno okolo 300 ks 

kontejnerů rozmístěných po městě Příboře 
a v jeho přilehlých částech.

Informace ke svozu bioodpadu
Ing. Silvie Olšovská (Technické služby města Příbora)

Technické služby informují občany, že 
poslední svoz hnědých kontejnerů na biood-
pad o objemu 770 l byl uskutečněn v úterý 
22. 11. 2022. Nádoby jako každým rokem 
zaměstnanci technických služeb mechanicky 
očistí a na zimu uskladní.

Svoz bionádob od rodinných domů
Pravidelný svoz bionádob o objemu 240 l 

od rodinných domů bude probíhat během 
prosince stále v intervalu 1× 14 dní. Svozovým 

dnem v týdnu je úterý. Harmonogramy svozů 
odpadu jsou dostupné na webových stránkách 
technických služeb.
Apelujeme na občany Příbora, aby do hně-

dých nádob na bioodpad nevhazovali odpad 
v klasických plastových sáčcích. Odpad končí 
na místní kompostárně a nerozložitelné mate-
riály způsobují místním zemědělcům značné 
problémy s procesem kompostování.

Děkujeme občanům za dodržování pravidel 
pro třídění odpadů.



Informace z úřadu 11

Provoz Technických služeb 
města Příbora o vánočních 
svátcích

Volba prezidenta ČR 2023
Jana Lipovská, DiS. (evidence obyvatel Městského úřadu Příbor)

Po zářijových volbách do zastupitelstev obcí 
a Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky nás čekají další volby, tentokrát 
volby prezidenta republiky, které se budou 
konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Nezíská-
-li jeden z kandidátů více než padesát procent 
hlasů, bude se konat II. kolo, a to ve dnech 27. 
a 28. ledna 2023, do kterého postupují dva 
nejlepší kandidáti z prvního kola. 
Všichni uchazeči, kteří se rozhodli kan-

didovat v prezidentských volbách, museli 
podat kandidátní listinu Ministerstvu vnitra 
nejpozději do 8. listopadu 2022. Adeptů se 
podle ministerstva přihlásilo 21. Po přezkou-
mání kandidátních listin Ministerstvo vnitra 

vydalo rozhodnutí o registraci, nebo 
o odmítnutí kandidátní listiny a dne 
25. listopadu 2022 zveřejnilo jména. 
Svého favorita mezi prezidentskými 

kandidáty si můžete zvolit v pátek 13. 
ledna 2023 od 14.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 
hod. do 14.00 hod. Poté se volební 
místnosti uzavřou a započne se se sčítáním 
jednotlivých hlasů. 
Volit prezidenta může každý občan České 

republiky starší 18 let a občan, který 14. ledna 
2023 dovrší 18 let, ve II. kole pak i občan, 
který dovrší 18 let k 28. lednu 2023 a nemá 
omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 

lidu nebo omezenou svéprávnost k výkonu 
práva volit.

V případě, že se volič nebude zdržovat v místě 
svého trvalého bydliště, může si do 6. led-
na 2023 požádat poštou nebo datovou schrán-
kou o voličský průkaz nebo osobně nejpozději 
do 11. ledna 2023 do 16.00 hod. na městském 

netopýři mají totiž velmi citlivý čich. Odbor 
životního prostředí MÚ Příbor se tímto kro-
kem snaží kompenzovat ubývání vhodných 
úkrytů pro štěrbinové druhy netopýrů – při 
zateplování a rekonstrukci domů dochází 
k utěsnění vletových otvorů a spár, kde se 
mohou netopýři ukrývat. Z důvodu bezpeč-
nosti se kácejí staré stromy, v jejichž dutinách 
netopýři přebývají. Možná vás napadne, proč 
vlastně bychom měli chtít ve městě netopýry? 
V České republice je uváděn výskyt 27 druhů 
netopýrů, přičemž všichni u nás žijící neto-
pýři jsou hmyzožraví. V Moravskoslezském 
kraji jsou nejčastěji pozorovány tyto druhy 
netopýrů: netopýr rezavý, hvízdavý, severní, 
velký, ušatý, dlouhouchý, řasnatý, vousa-

tý, Brandtův, vodní a večerní. Pro nás jsou 
užiteční především tím, že jsou schopni ulovit 
velké množství obtížných komárů (uvádí se až 
3 tisíce komárů na 1 netopýra za noc!). Tyto 
budky, které slouží jako letní sídla netopýrů 
či jako úkryt při jarní a podzimní migraci, 
budou průběžně kontrolovány, a pokud bude 
zjištěno úspěšné osídlení, budeme postupně 
přidávat další lokality. Děkujeme pracovní-
kům Technických služeb města Příbora, p. o., 
za instalaci budek v parcích.

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v Čes-
ké republice jsou zákonem chráněné (Zákon 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají 

také netopýry užívaná sídla – přirozená i umělá. 
Jejich ničení je tedy věc trestně postihnutelná.

Kanceláře Sběrný dvůr 

19.12.2022 – pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

20.12.2022 – úterý 8:00 – 11:00 zavřeno

21.12.2022 – středa 8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

22.12.2022 – čtvrtek 8:00 – 11:00 zavřeno

23.12.2022 – pátek zavřeno zavřeno

24.12.2022 – sobota zavřeno zavřeno

26.12.2022 – pondělí zavřeno zavřeno

27.12.2022 – úterý zavřeno zavřeno

28.12.2022 – středa zavřeno 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

29.12.2022 – čtvrtek zavřeno zavřeno

30.12.2022 – pátek zavřeno 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

31.12.2022 – sobota zavřeno zavřeno



HC NOVATOP Hájov ve WERK ARÉNĚ
Dalibor Matula (fanoušek)

Mimořádný zážitek zažili hokejisté týmu 
HC NOVATOP Hájov první listopadovou 
sobotu. O co přesně šlo? Hájovské muž-
stvo, jako několikanásobného mistra 2. ligy 
a účastníka loňského finále, vyzval v do-
mácím prostředí moderní třinecké Werk 
arény tým HC Nebory A k odehrání 5. kola 
kopřivnické městské hokejové ligy. Přesně 
tam, kde hrají svá domácí utkání mistři ho-

kejové extraligy z posledních dvou let Oceláři 
Třinec. A jak vůbec k zápasu došlo? V po-
sledních sezónách MHL neregistrovaných 
v Kopřivnici hraje i tým HC Nebory A (část 
města Třinec) a každoročně zve aktuálně 
nejlepší celky MHL k populárnímu duelu 
na domácím ledě. Letos předložil tuto výzvu 
právě HC NOVATOP Hájov.
V 17.00 hodin se kapitán týmu HC No-

vatop Hájov pan Radek Jurečka pozdravil 
s kapitánem HC Nebory A a rozhodčími, 
načež začalo utkání i za přítomnosti několi-
ka fanoušků. „Hájov, Hájov, Hájov“ – rezo-
novalo po dobu zápasu celou halou. Všichni 
z týmu bojovali, ale na vítězství to tentokrát 
prostě nestačilo. Prohráli jsme s domácím 
soupeřem 2:5. 
Multifunkční hala je vskutku nádher-
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Terapeutická linka 
Sluchátko bezplatně 
pro občany
Mgr. Jarmila Kyjovská (odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Terapeutická linka Sluchátko nabízí pro 
občany bezplatnou anonymní telefonickou 
podporu a psychoterapeutické služby. Linka 
je určena všem, které něco trápí na duši. Jejím 
cílem je pomoci občanům s tím, co je trápí, 
poskytnout jim informace, jak může být psy-
choterapie užitečná a pomoci zlepšit kvalitu 
jejich života. Na telefonní lince 212 812 540 
mohou občané využít 3 rozhovory každý 
v délce 50 minut zdarma. Při využití linky 
občané zaplatí pouze poplatky svému mobil-
nímu operátorovi, psychoterapeutická služba 
je zdarma.

Terapeutická linka Sluchátko 
nabízí společensky odpovědné 
řešení a výhody:
anonymita – evidováno je telefonní číslo jen 

z důvodu evidence počtu hovorů;
snadná dostupnost – volání bezplatné 

z bezpečí a pohodlí domova;
nabídka široké škály terapií – definice 

zakázky dle potřeb klienta;
kontinuální péče – plánování setkání podle 

služeb psychoterapeuta.

Pravidelná terapie může 
pomoci překonat náročné 
životní období (part-
nerské neshody, rozvod 
či rozchod s partnerem, 
nemoc blízkých, trau-
mata a úmrtí), pomůže 
vyrovnat se s tím, co již 
změnit nelze, pomůže 
poznat emoce a chování, 
napravit vztahy v rodině.

Provozní doba 
Terapeutické 
linky Sluchátko je 
pondělí až čtvrtek: 
9.00–20.00, pátek: 
9.00–18.00.
Občané také mohou 

napsat vzkaz prostřed-
nictvím formuláře na 
webových stránkách 
www.linkasluchatko.cz, 
kdy se jim poté odborníci 
ozvou telefonicky zpět.

úřadě v místě svého trvalého pobytu. Voličské 
průkazy budou vydávány od 29. prosince 2022. 
Pokud volič pobývá v době volby prezidenta 

v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu so-
ciální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení 
(dále jen „zdravotnické zařízení“), které se na-
chází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, 
než do kterého podle místa svého trvalého 
pobytu volič náleží, může v tomto zařízení 
hlasovat, a to na základě zápisu do zvláštní-
ho seznamu voličů (v případě dlouhodobější-
ho pobytu). Voliče by měla o možnosti zápisu 
informovat správa příslušného zdravotnického 
zařízení. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu do zvláštní-

ho seznamu voličů, předá správa příslušného 
zdravotnického zařízení obecnímu úřadu 
nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro 
případné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna 
2023 do 14.00 hodin). V době hlasování se do-
staví do příslušného zdravotnického zařízení 
členové okrskové volební komise s přenosnou 
volební schránkou. Poté, co volič prokáže 
totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo cestov-
ním dokladem, komise mu umožní hlasovat. 
Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič 
od členů okrskové volební komise.
Volič může ze závažných, zejména ze zdra-

votních důvodů, požádat 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 Měst-

ský úřad Příbor, odbor organizačního 
a správních činností, Janě Lipovské, DiS., 
tel. č. 556 455 446, 730 815 426, e-mail: 
lipovska@pribor-mesto.cz.
Další informace týkající se volby preziden-

ta republiky získáte na webu města Příbora 
v sekci volby nebo na webových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.
cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republi-
ky-2023.aspx. 

http://www.linkasluchatko.cz
mailto:lipovska@pribor-mesto.cz
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx


ná. Díky této akci jsme měli možnost i my 
fanoušci podívat se do prostorů mimo led 

včetně moderní šatny a samotného kluziště. 
Věřím, že jsme si to všichni na ledě a v hledi-

šti plně užili, a doufáme, že jsme se do Werk 
arény s mužstvem Hájova nedostali naposled.
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Hájovští hasiči v roce 2022
Vojtěch Jalůvka (starosta SH ČMS SDH Hájov)

Tak jako minulé roky nastal ten správný 
okamžik na malou rekapitulaci letošního 
roku. Jelikož začátek roku byl ovlivněný epi-
demií covid-19, tak se nám všem nedařilo dle 
našich představ a plánů.
Bohužel v důsledku opatření, které nařizova-

ly vláda ČR a Krajská hygienická stanice, jsme 
museli začít tím, že se zrušil náš masopustní 
průvod s následným tradičním hasičským 
plesem s pochováním basy. 
První hasičská akce proběhla 27. února, kdy 

jsme si pronajali kluziště v Kopřivnici a uspo-
řádali jsme bruslení pro členy SDH a jejich 
rodinné příslušníky. 
V sobotu 19. března proběhl sběr papíru 

a železného šrotu po naší vesnici. Ještě jednou 
tímto děkuji občanům Hájova za podporu.
V úterý 29. a středu 30. března jsme uspořá-

dali společně s humanitární organizací Adra 
materiální sbírku na pomoc uprchlíkům 
z Ukrajiny.
No a samozřejmě 30. dubna jsme se podíleli 

na tradiční akci v obci a tou je stavění obec-
ního máje.
Začátek května tradičně patří k oslavě 

svátku sv. Floriána, a proto všichni přízniv-
ci, ale i občané se sešli pod hasičárnou na 
Floriánkovém posezení při guláši. O den 
později v neděli 15. května jsme se pak sešli 
v místní kapli, kde byla sloužená mše svatá za 
všechny živé i zemřelé hasiče. Taktéž v květnu 
proběhla akce nazvaná Daruj krev s hasiči 
a i z našeho sboru se zapojilo pár jedinců, za 
což jim patří velké díky.
30. června až 3.července jsme zorganizovali 

pro naše mladé hasiče výlet. Je to poděkování 
a zároveň odměna za jejich celoroční činnost.
Ale skutečně velká akce v tomto roce pro-

běhla až 23. července, kdy naše SDH slavilo 
70 let od svého založení. Při této příležitosti 

jsme uspořádali na výletišti pod obecním 
domem slavnostní odpoledne, které se pro-
táhlo až do pozdních nočních hodin. Velká 
návštěvnost a kladné ohlasy byly pro nás tím 
největším poděkováním a oceněním.
3. září večer se opět po roce sjelo do naší 

vesnice spoustu hasičů, aby si změřili svoje 
síly v požárním útoku. Konal se zde totiž tři-
náctý ročník soutěže O hájovský pohár 
a jen pro zajímavost – letos zde změřilo svoje 
síly 51 družstev.
12. listopadu jsme pak uspořádali v sále 

místního pohostinství slavnostní zakončení 
Beskydské ligy pro všechna družstva přihlá-
šena do letošního osmnáctého ročníku.
Poslední akce, která je naplánována a jsem 

přesvědčen, že proběhne je 3. prosince 
Mikulášská nadílka, která tak jako minulé 
ročníky se uskuteční venku před hasičárnou. 
Vše pak zhodnotíme na slavnostní výroční 
valné hromadě 10. prosince.
To byly v krátkosti shrnuty všechny akce, 

které jsme v průběhu letošního roku pro vás 
připravili a pořádali. 
A teď ještě pár vět o tom, čeho si nejvíce 

u nás v SDH vážíme a je to naší největší 
chloubou, kterou nám závidí celý okres, ne-li 
kraj. Jsou to určitě naší mladí hasiči, včetně 
dorosteneckých kategorií. Vždyť ve 174člen-
ské základně je 56 dětí do osmnácti let. 
Za zmínku největších letošních úspěchů 

patří:
Úspěšná reprezentace kolektivu mladých 

a starších hasičů v soutěži Floriánek Cup. Starší 
i mladší skončili shodně na druhém místě.
První místo starších žáků v okresním kole 

celostátní soutěže Hry Plamen.
Druhé místo mladších žáků v okresním kole 

celostátní soutěže Hry Plamen.
Druhé místo starších žáků v krajském kole 

celostátní soutěže Hry Plamen.
První místo starších žáků na poháru Okres-

ního rady mládeže a následně pak druhé 
místo na poháru Krajského rady mládeže 
sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.
Druhé místo mladších žáků na poháru 

Okresního rady mládeže.
V dorostenecké kategorii musím zmínit po-

stup a úspěšnou reprezentaci na Mistrovství 
České republiky a to Hany Mošťkové a Ja-
kuba Kabáta. Jakub obsadil 11. místo a Hanka 
4. místo celkově.
Všem dětem a mládeži, ale i všem vedoucím, 

kteří s dětmi tráví spoustu svého volného času 
při trénincích a objíždění soutěží, děkuji za 
vzornou reprezentaci SDH Hájov.
V dospělé kategorii stojí určitě za zmínku 

účast našich mužů, žen a veteránů v Beskyd-
ské lize v požárním útoku. Kde muži skončili 
celkově na 1. místě, ženy na 4. místě, ženy 
Happy na 5. místě a veteráni na 1. místě.
Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání 

společensko-kulturních akcí by nebylo možné 
bez finanční podpory a grantů. Poděkování 
proto patří městu Příboru, všem jeho radním, 
zastupitelům, Moravskoslezskému kraji, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýcho-
vy, Národní sportovní agentuře, Osadnímu 
výboru Hájov a dalším sponzorům, kteří pod-
porují činnost našeho sboru. Ještě jedno velké 
díky pak patří všem obětavcům a dobrovolní-
kům, kteří nám pomáhají a podporují nás.
Na závěr článku bych rád připomenul a po-

zval vás na soboty 11. 2. 2023 a 18. 2. 2023, 
kdy proběhnou letos odložené hasičské plesy, 
tzv. pochování basy. 
Přeji Vám klidné prožití blížících se vánoč-

ních svátků a v novém roce přeji hodně štěstí, 
zdraví a také mír na zemi.

Slavnostní vyhlášení Beskydské ligy na Hájově
Dalibor Matula (člen SH ČMS SDH Hájov)

Již na jaře letošního roku padlo rozhodnutí 
o místu konání slavnostního zakončení hasič-
ské Beskydské ligy. Je to každoroční závěrečná 
akce, na které se hodnotí průběh celé sezóny. 
Náš aktivní člen pan Michal Kabát projevil 
zájem, aby se to uskutečnilo poprvé právě na 
Hájově. S tím, že bude hlavní organizátor, 
samozřejmě za pomoci nás ostatních. Bylo 
potřeba zpočátku vše dobře propočítat, zda se 
počet družstev z letošní sezóny vůbec vejde 
k nám do sálu Kulturního domu na Hájově.
Naposledy jsme takovou akci totiž pořádali 

právě z důvodu velkého počtu družstev ve vel-

kých prostorách opraveného Kulturního domu 
v Příboře, a to v sobotu 4. listopadu 2017. 
Následovala dlouhodobá příprava s pro-

mýšlením všech detailů, zajištěním spousty 
věcí okolo celé organizace a jejich vzájemná 
koordinace.
S předstihem byl rozeslán všem sborům 

dotazník na All star (výběr těch nejlepších na 
jednotlivých postech při požárním útoku ). 
Dále pak byli všichni požádáni o zaslání videa 
(klipu ) v časovém limitu do 3 minut v poža-
dovaném formátu a kvalitě.
Požární útoky v rámci Beskydské ligy mají 

specifické tratě. Běh obou proudařů na závěr 
do svahu, přelézání bečkaře přes okno v bari-
éře nebo třeba běh všech směrem od hasičské 
stříkačky do hrbolu se zatáčkou. Tak to přes-
ně bývá na soutěžích. A trať u nás na Hájově 
s protisměrnou zatáčkou to dokládá.
Hromadné přípravy probíhaly v několika 

odpoledních dnech v týdnu těsně před akcí. 
Pro představu – téměř 20 lidí tvořilo speciální 
podhled na sále, který byl nádherně nasvícen 
spoustou hvězdiček. Další den se zase chystalo 
pódium s video projekcí, reprodukovanou 
hudbou atd. Ženy vyráběly krásné květinové 
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ozdoby na stoly v sále. V hasičské klubovně 
pro změnu zase dělaly velmi chutné jednohub-
ky několika druhů a doma pekly různé dob-
roty. Vše se pak na místě zdobilo, upravovalo 
se a také se chystalo hasičské peklo. K tomu 
bylo potřeba převézt do sálu všechny krásné 
věci pro vyhlášení výsledků s jejich předáním. 
Pouze mini skupinka znala všechny podrob-
nosti k programu. Takže my ostatní pořadate-
lé jsme se měli těšit a vydržet.
V sobotu 12. listopadu dopoledne proběhly 

ještě poslední finální úpravy. Odpoledne za-
čala postupně přijíždět jednotlivá družstva. 
Při vstupu jsme je přivítali a předali kromě 
poukazů na stravu také ručně vyrobené 
upomínkové přívěsky na klíče s logem 
Beskydské ligy. Všichni měli v sále pře-
dem připravená místa s řádným označením 
družstva. Chvíli po 16. hodině vše koneč-
ně začalo. Starosta hájovského sboru pan 
Vojtěch Jalůvka nejprve přivítal všechny 
účastníky krátkým proslovem s organizač-
ními pokyny. Následně představil přítomné 
hosty. Byli to bývalí starostové našeho sboru 
pan Vladimír Feix a pan Josef Chromčák 
a dále pak předseda místního osadního 
výboru pan Radek Jurečka.
Nejprve byl na plátnech puštěn úvodní klip 

Beskydské ligy. Pak se začaly vyhodnocovat 
jednotlivé kategorie postupně od posledních 
míst až do 4. místa. Každé družstvo mělo při-
pravenou svou video ukázku ze soutěží různě 
vtipně upravenou. Až po zhlédnutí videa přišli 
členové družstva na pódium, kde obdrželi dle 
umístění ocenění anebo moc krásné medaile. 
Na závěr proběhlo vyhodnocení prvních tří 
míst i s předáním nádherných pohárů, s řád-
nými ovacemi a vítěznými pokřiky.
Všechna družstva byla moc pěkně oblečená 

a sladěná. A co vždy potěší pořádající tým? No 
přece když má některá svá družstva jako vítěze 

kategorií. To se pořadatelům nakonec podařilo.
Jak to vlastně celé letos dopadlo?
Kategorie ženy: 1. Skalice 
  2. Brušperk
  3. Trojanovice
  4. Hájov
  5. Hájov HAPPY
  6. Fryčovice
  7. Stanislavice
Kategorie 35+: 1. Hájov
  2. Frýdek
  3. Vyšní Lhoty
Kategorie muži: 1. Hájov
  2. Brušperk
  3. Frýdek
  4. Trojanovice
  5. Vyšní Lhoty
  6. Skalice
  7. Stanislavice
  8. Bystré
  9. Fryčovice
  10. Paskov

Ocenění předávali výše jmenovaní – starosta 
našeho sboru, hlavní organizátor a někteří hosté.
Provozovatel místní restaurace pan Petr Ku-

chař dokázal se svými kuchařkami a ostatním 
personálem připravit a roznést v rychlém 
sledu téměř 150 výborných večeří k naší plné 
spokojenosti. Díky moc za to.
Pro zpestření celé akce byl připraven pro 

zasmání zábavný crazy clip zachycující různé 
komické situace při soutěžích.
Ještě se vyhlašovalo All star v jednotli-

vých kategoriích s oceněním. Zkrátka ti 
nejlepší na svých postech (košař, nálivka, 
strojník, bečkař, rozdělovač, levý a pravý 
proud ). Poté smolař roku a černý kůň. 
No a na závěr – nejlepší soutěž. Tu vyhrál 
stejně jako loni Hájov.
Nejdůležitější část vyhlašování pečlivě za-

znamenávala příborská televize. Zároveň bylo 
vytvořeno spoustu fotek z celé akce.
Po více než třech hodinách moc hezky 

nachystaného programu s přestávkami začala 
diskotéka. I na menším prostoru v sále to 
dokázali někteří parádně rozjet. V uvolněné 
atmosféře se všichni dobře bavili ve všech 
přístupných prostorách. No přece se navzájem 
známe, alespoň většina z nás, již pěkných pár 
let, a tak každý si s někým z přítomných má 
co říct. Veselo bylo také pod sálem v hasič-
ském pekle. Po dobu celého večera bylo možné 
si koupit i něco k zakousnutí.
Později nás začaly sbory postupně opouštět 

s poděkováním za příjemně strávený večer.
Závěrem patří poděkování naprosto všem, 

kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem 
podíleli. Udělat něco ve svém volném čase 
není totiž samozřejmost. To se prostě musí 
chtít a musí to bavit. Na organizaci celé 
akce se podílela spousta lidí. Od těch, kteří 
se nedávno zapojili k mužům či ženám ještě 
jako mládež, až po takové, kteří mají na 
svých zádech na dresu při soutěžích napsá-
no 50+. Všichni k tomu přistoupili zodpo-
vědně. Jen tak se může velká akce povést. 
A propojit generace i na takových akcích se 
nám zatím daří.
Jedna věc však zůstala nedořešená. Kdo se 

ujme pořadatelství příští rok? Sbory, které 
přijely k nám, mají skutečně o čem přemýš-
let. Protože úroveň celé akce u nás – dle 
ohlasů – byla velmi vysoká.
Další informace a fotografie naleznete na 

webových stránkách SDH Hájov  
(www.sdh.hajov.cz).
Zároveň bych vás chtěl pozvat na tradiční 

Mikulášskou nadílku s rozsvícením vánoč-
ního stromu, která se bude konat v sobotu 
3. prosince před obecním domem. 

Tenisový klub v Příboře v roce 2022
Pavel Grodza (Tenisový klub Příbor)

Pomalu končí tenisová sezóna roku 2022. Na 
jarních brigádách byly připraveny naše čtyři 
kurty ke hře, byť počasí situaci často kompli-
kovalo. V jarní sezóně se uskutečnil 3. června 
memoriál Ladi Bačovice a dva týmy registro-
vaných hráčů absolvovaly mistrovská utkání 
v oblastní soutěži smíšených týmů ve skupině 

„B“. Družstvo A vedené Martinem Poled-
níkem obsadilo v konečném pořadí 3. místo 
s dvěma porážkami, družstvo B pod vedením 
Jiřího Veleby skončilo šesté. Prázdniny byly 
tradičně ve znamení dvou mužských tur-
najů registrovaných hráčů. První se konal 
16.–18. 7. za účasti 16 hráčů a 5 dvojic, vítězem 

se stal Matěj Kubín z TK Na Dolině Frenštát, 
v deblech vyhrál tentýž hráč spolu s Jakubem 
Mihočem z SK Vitality Slezsko Vendryně. 
Druhý turnaj se konal koncem srpna za 
účasti 19 hráčů a 10 dvojic. Vítězem se stal 
Tomáš Hrachovec z TK Slavia Orlová, debly 
vyhrála dvojice Jakub Mikulák z TK DEZA 

http://www.sdh.hajov.cz/
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Valašské Meziříčí a Matěj Kubín z TK Na 
Dolině Frenštát.
Z akcí pro mládež to byl velký turnaj starších 

žákyň Příbor Girls 2022, kterého se zúčast-
nilo 14 jednotlivkyň a 6 dvojic. Vítězkou 
singlu se stala Vanessa Višňovská z TK DEZA 
Valašské Meziříčí a stejná hráčka vyhrála 
i debly spolu se Sofií Kurkovou z Beskydské-
ho tenisového klubu Frýdlant nad Ostravicí. 
Členové z řad mládeže pravidelně trénovali na 
kurtech i v tělocvičně. Během sezóny se účast-
nili turnajů pořádaných jinými oddíly. 
Aktivní byli v sezóně i neregistrovaní hráči. 

9. září se konal tradiční oddílový turnaj 
čtyřher, tentokrát se vzpomínkou na nedáv-
no zesnulé členy Miru Mackeho a Mojmíra 
Bartoše. Vítězi se stali Martin Kobolka 
s Broňou Dobešovou.
Mužský tým ve složení Pavel Herman, Mar-

tin Kobolka a Pavel Fiala se účastnil 2. třídy 
ligy méněpočetných týmů pořádané klubem 
Ostrava Jih. Vedli si úspěšně a jejich výkony 
jim přinesly pro příští rok postup do první ligy!
Tenisové kurty jsou otevřeny pro veřejnost 

po sedm dnů v týdnu. Bohužel tenis v sou-

časné době amatérské hráče příliš netáhne, 
konkurence nových sportů je veliká a bílý 
sport, dříve buržoazní, není příliš populární. 
Přesto jste všichni srdečně zváni. 
Výbor klubu pracoval ve složení Pavel Herman 

(předseda), Vladimír Těšlík (hospodář) a členo-
vé Vlastimil Hořák, Bohuslav Polášek a Martin 
Poledník, revizní komisi tvořili Jaroslav Stra-
koš, Marcel Kriške a Pavel Grodza. 
Ekonomicky má náš klub právní subjektivi-

tu, peníze na činnost a provoz areálu se snaží-
me shánět svépomocí. To by ovšem nestačilo, 
proto jsme vděčni za podporu TJ Příbor 
a městu. Díky patří i všem dalším podporo-
vatelům. Ten největší dík patří městskému 
zastupitelstvu, které odsouhlasilo v tomto 
roce dotaci v hodnotě čtvrt miliónu korun na 
obnovu čtyř stožárů s umělým osvětlením. 
Realizováno bylo v srpnu letošního roku a na 
několika turnajích bylo již využito a kvitována 
všemi byla kvalita provedení. 
Závěrem nezbývá než si přát do dalších let 

příliv nových hráčů a příznivců tenisu a třeba 
i drobných přispěvatelů, pro které jsou zajiš-
těny nadstandardní hrací podmínky. Příboru 

bohužel chybí tenisová hala ale blízkost 
Kopřivnice, Studénky či Frýdku-Místku dává 
příležitost i k zimnímu hraní.

Příborská klapka
aneb Když se skauti stanou 
filmovými hvězdami
Patrik Nedoma (vedoucí Junáka Příbor)

„Kamera, klapka, JEDEM!“ Tuto frázi zná 
určitě každý správný filmový tvůrce. Než 
však tato slova zazní, předchází tomu spousta 
a spousta dalších věcí – vymyslet námět, 
napsat scénář, sehnat herce, vyrobit kostýmy 
a rekvizity, domluvit natáčecí lokace a zajistit 
catering. A ani potom to není žádná procház-
ka růžovou zahradou. Musí se točit a točit, 
upravovat scénář, stříhat, mixovat, barvit, 
renderovat a hlavně se nezbláznit. 
Tento proces normálně trvá skoro rok, někdy 

i déle. Skauti jsou však výjimkou, vše dokážou 
vymyslet a natočit za jeden víkend nebo i den. 
A právě takoví skauti a skautky se v sobo-
tu 5. listopadu sešli ve Skautském domově 
v Příboře na již 8. ročníku roverské akce 
nazvané Příborská Klapka, festivalu krátkých 
skautských amatérských filmů, které vznikají 
v režii roverských kmenů, skautských vedou-
cích nebo i v družinách skautů a skautek.
Historie Klapky sahá do roku 2006, kdy se 

ve velkém sále příborské klubovny odehrála 
slavnostní premiéra filmu Kosti. Tento film 
vznikl v režii tehdejších vedoucích příborské-
ho střediska a měl obrovský úspěch. Proto se 
zrodila myšlenka pořádání filmového festivalu 
a hned další rok se konal 1. ročník. Během něj 
a v průběhu dalších let se na Klapce představi-
ly přes tři desítky filmů nejrůznějších žánrů, 
od komedií a „akčňáků” přes telenovelu až po 
krimi či horor. Se svým filmem se na festivalu 
představili například skauti z Rožmitálu pod 
Třemšínem, Kolína, Rychvaldu, Pardubic, 
Kralup nad Vltavou nebo Břeclavi, zkrátka 
z celé republiky. 

Teď ale dost historie 
a hurá zpátky do sou-
časnosti. Konkrétně do 
první listopadové soboty. 
Příborský kostel právě 
odbíjí půl páté, velký sál 
příborského Skautského 
domova je téměř plný, jen 
pár míst je volných. Odhadem čeká na letošní 
snímky okolo 60 diváků. To už ale přicházejí 
naši noví mladí moderátoři Honza a Nelča 
a vítají všechny diváky: „Vítáme vás na 8. roč-
níku Příborské Klapky, scházíme se tady po ročním 
nuceném odkladu. Koronáč nás však nedostal a my 
se tak vracíme zpět silnější než kdy jindy s novým 
rekordem. Letošního ročníku se totiž zúčastní 
celkem sedm soutěžních snímků!“
Než se diváci nadějí, tak moderátoři uvádějí 

první film s názvem Letní tábor: představa vs. 
realita, který pojednává o tom, jak si mnozí 
představují pobyt na táboře a jak to občas 
bývá doopravdy. Po filmu si moderátoři zvou 
tvůrce na takzvaný „horký gauč“, kde jim 
kladou nejrůznější otázky. Bohužel tento film 
nebyl nakonec na samotném festivalu nikým 
zastoupen, a tak moderátoři uvedli další film. 
Tím byl film o partě roverů, která se rozhodla 
zahrát si hru Amoung Us. To ale nevěděli, že 
se hra může stát skutečností a že můžou ris-
kovat svůj život, aby se dostali pryč. Film nesl 
název Mezi námi a natočili ho roveři z Hlinska. 
Jeho tvůrci se již „horkému gauči“ nevyhnu-
li, a tak museli prozradit pikantní zážitky 
z natáčení. Třetím filmem vysílaným v rámci 
prvního filmového bloku byl film skautů ze 

střediska Polaris Pardubice Rota sedmi (ne)
schopných. Tato situační komedie sleduje útra-
py vojenského kapitána při výcviku, během 
kterého musí čelit svým osobním problémům 
s matkou a (ne)schopností svěřenců. Tento 
snímek byl se svými 25 minutami nejdelším 
filmem letošního ročníku.
Během druhého vysílacího bloku se nám 

představily dva snímky – Skautská hlídka 
a film s názvem 01x19 Agentura JFK – Brněnská 
mise. Snímek Skautská hlídka byl tvůrci popi-
sován jako parodie ve stylu Žhavých výstřelů 
nebo Bláznivé střely. Děj se odehrává v Bílo-
vicích nad Svitavou, kde došlo k prudkému 
nárůstu kriminality. Nově zvolený starosta 
se proto rozhodne odebrat policejní práva 
podplacené policii a předat je zdejšímu skaut-
skému oddílu. Tento film s velmi zajímavou 
zápletkou natočili skauti ze střediska Bílovice 
nad Svitavou. Na „horkém gauči“ pak tvůrci 
prozradili, že je natáčení bavilo a už nyní pře-
mýšlejí, co natočí na další Klapku. Třeba to 
bude druhý díl Skautské hlídky, protože snímek 
měl otevřený konec. Tak uvidíme za dva roky. 
Následoval druhý film od tvůrce ze střediska 

Nový Rychnov s názvem 01x19 Agentura JFK 
– Brněnská mise. Tvůrce k filmu uvedl, že jde 
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o film typu „tady máš děti a za týden chceme 
sestříhaný a ozvučený film.“ Jeho děj je inspi-
rován knižní sérií JFK a sleduje boj dětských 
agentů, kteří cestují mezi různými realitami 
téhož světa a snaží se napravit anomálie a za-
chránit tak svět. 
Po krátké pauze, kterou mohli diváci využít 

k občerstvení v baru či se vyfotit na polaroid 
ve fotokoutku, uvedli moderátoři třetí vysílací 
blok. Tento blok obsahoval dva poslední filmy, 
které byly v popisu uvedené jako horory. 
Jako první byl uveden film 7 malých černoušků 

od příborských roverů. Snímek byl částeč-
ně inspirován slavnou povídkou od Agathy 
Christie, jen těch černoušků bylo o několik 
méně. Během sledování filmu jsme se sezná-
mili se skupinou lidí, která byla oslovena s tím, 
že vyhrála pobyt na zážitkové chatě. Když 
skupina dojede na místo, zdá se být vše v po-
řádku. Hned další den ráno však všichni zjistí, 

že není vše tak, jak se na první pohled zdá. Po 
skončení filmu si moderátoři tvůrce zavolali na 
„horký gauč“, kde divákům prozradili, že film 
začali natáčet týden a půl před Klapkou a byli 
tak ve velkém časovém presu. I přesto však 
všichni hodnotili výsledek jako povedený. 
Posledním filmem letošní Klapky byl snímek 

od roverského kmene Sociální konstrukt 
s názvem Cordelie – umíráme jen jednou, a to ne 
tak dlouho, o kterém jsme toho příliš nevěděli. 
Jediné, co tvůrci předem prozradili, bylo, že 
se bude jednat o hororový krimi film sledující 
příběh mladé vyšetřovatelky a vraha se záli-
bou v klasickém dramatu. Film si vysloužil od 
diváků za celý večer asi největší potlesk, který 
už pomalu předurčil, jak to letos asi dopadne. 
To ale předbíhám. 
Po odvysílání všech soutěžních filmů přišla na 

řadu nominace. Za každý snímek měli možnost 
tvůrci nominovat až dvě osoby do každé z ka-

tegorií. Celkově tak nakonec bylo nominováno 
8 osob na nejlepší ženskou roli a 9 osob na nej-
lepší mužskou roli. O jednotlivých oceněních 
již tradičně rozhodovali diváci svými hlasy.
A jak to dopadlo? Diváci svými hlasy roz-

hodli, že nejlepším filmem tohoto ročníku byl 
snímek Cordelie od roverského kmene Sociální 
konstrukt ze střediska Střelka Kralupy nad 
Vltavou. Cordelie se však nestala jen nejlepším 
filmem, získala i ceny za nejlepší role. Cenu za 
nejlepší ženskou roli získala Markéta Březinová 
za roli vyšetřující Gabriely a nejlepším hercem 
se letos stal Kryštof Horák za roli vraha Molie-
ra. Všem vítězům byly předány hodnotné ceny 
od našich partnerů. Gratulujeme!
Letošní ročník Příborské Klapky byl velmi 

vydařený. Navštívilo jej okolo 60 diváků a pro-
mítlo se sedm výborných a kvalitních filmů. 
A my už se těšíme na rok 2024, ve kterém nás 
čeká již 9. ročník tohoto filmového festivalu. 

Podzimní Lego tábor 2022
Martina a Ľubko Čermákovi (Dětská misie Příbor)

Po dvouleté odmlce jsme letos navázali na 
podzimní Lego tábory v Příboře. Z orga-
nizačních důvodů jsme tábor přesunuli do 
prostor Bratrské jednoty baptistů v bývalé 
budově „Mexika“. A nově zrekonstruované 
prostory prošly skutečně zátěžovým tes-
tem, neboť oproti minulý letům se přihlá-
silo 60 dětí ve věku od 5–13 let! Skupinu 
jsme rozdělili podle barev kostek lega do 
barevných týmů a lego využívali nejen ke 

spontánnímu stavění, ale také k nejrůzněj-
ším kreativním a dovednostním výzvám. 
Prostřednictvím lego scenérií jsme také 
zakoušeli Jonášovo dobrodružství s velrybou 
a schopnost Pána Ježíše kráčet po vzdouva-
jící se hladině jezera. Při všech tanečních, 
výtvarných i lego aktivitách, které jsme si 
s dětmi náramně užili, jsme jim chtěli připo-
menout, že i v dnešním složitém světě má Pán 
Bůh vše pod kontrolou a nemusíme se bát.

Co se děje u nás ve škole
Mgr. Dana Lišková (Za pedagogy ZŠ Jičínské), Foto: Ing. Zdeněk Liška

V druhé půlce října pořádala Městská 
policie Příbor pro místní školy branný zá-
vod. Žákyně a žáci soutěžili o pohár v šesti 
disciplínách. Vyzkoušeli si např. hod gra-
nátem, střelbu vzduchovkou nebo jak dobře 
zvládají první pomoc. Závodu se účastnilo 
celkem 19  týmů a všichni účastníci si jej 
užili. Děkujeme Městské policii Příbor za 
zorganizování již 5. ročníku závodu a přede-
vším gratulujeme týmu ve složení Barbora 
Říhová, Jakub Makúch a Matyáš Balarin za 
získání krásného třetího místa!
Dne 25. října 2022 jsme po delší odmlce 

uspořádali Den otevřených dveří. Celý 
se nesl v námořnickém duchu. Proč? Přišel 
nám v této docela náročné době a po dvou 
ne úplně normálních letech na mysl citát 
„Všichni jsme na jedné lodi“. Do příprav 
na Den otevřených dveří se zapojili snad 
úplně všichni žáci i učitelé naší školy, včetně 
několika ochotných rodičů! Na návštěvníky 
tedy čekal opravdu bohatý program – různé 
hry, tvořivé dílny, vystoupení školní kapely, 
sborečku. Hosté mohli zhlédnout koutek 
naší školní televize, drony a roboty v in-

formatice, pokusy ve fyzice, 
mohli si vyzkoušet kvízy ze 
zeměpisu a dějepisu a spoustu 
dalších aktivit. A pokud u toho 
dostali hlad, čekala na ně 
spousta „stánků“ s občerstve-
ním. Děkujeme všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zapojili 
do příprav, ale i těm, co na Den 
otevřených dveří přišli a ví, že 
všichni jsme na jedné lodi.
Halloween je svátek, který u nás rok od 

roku nabývá na popularitě. Rozhodli jsme se 
toho využít a uspořádat akci s názvem Stra-
šidelná škola. Na chodbách se najednou 
objevily čarodějnice, čarodějové, kostlivci 
a jiné strašidelné postavy. Na druhém 
stupni jsme dokonce potkávali osoby různě 
„zakrvavené“ se „šrámy a podlitinami“. 
V hodinách anglického jazyka vyráželi žáci 
na školní dvůr, kde plnili různé úkoly, které 
souvisely s tématem svátku Halloween. Žáci 
9. ročníku si spolu s paní učitelkou, která 
vede školní samosprávu, připravili pro 
každou třídu prvního stupně hodinu plnou 

her, soutěží a tance. Žáci plnili různé stra-
šidelné úkoly, za které byli odměněni. Před 
12. hodinou „vytí vlka“ svolalo všechny 
žáky nebo spíše strašidla před školu, odkud 
pak celý průvod vyrazil na náměstí. Průvod 
to byl pořádně dlouhý a jsme velmi vděční 
Městské policii Příbor, že nás doprovodila. 
V rámci tohoto dne se vybírala i nejlepší 
maska. Rozhodování bylo velmi složité, 
protože každá maska byla něčím zajímavá, 
některé byly obzvlášť zdařilé, nakonec však 
vyhrála maska krávy, která porotu zaujala 
svou propracovaností.
V rámci celodružinového projektu Co se 
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Paní Bjačková zvolena 
do funkce
Bc. Lucie Odehnalová (odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor), 
Mgr. Jarmila Bjačková (ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská)

Paní ředitelka Jarmila Bjačková 
byla zvolena do funkce 
viceprezidentky Asociace ředitelů 
základních škol České republiky 
(dále jen AŘZŠ ČR). Volba 
proběhla na 56. valné hromadě 
AŘZŠ ČR.
Paní ředitelka zde odpovídá na následující otázky:

Co pro vás toto zvolení znamená?
AŘZŠ ČR si klade za cíl propojovat proble-

matiku školského managementu s proble-
matikou pedagogů z terénu. Jsem ráda, že 
v rámci naší trojkové obce předávám aktuální 
informace ředitelům škol. Zároveň jsem mno-
hokrát pomohla řešit problémy ředitelů škol 
v rámci našeho kraje. Asociace koncentruje 
profesionální kapacity pro řešení koncepce 
vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích 
procesů. Zároveň jsme aktivním členem Unie 

školských asociací ČR (CZESHA). 
V minulém tříletém období jsem jako 

členka Rady asociace pomáhala řešit pro-
blémy regionálního školství na MŠMT, ale 
i v Parlamentu ČR, např. řešení problémů 
s povinnými plaveckými výcviky (v součin-
nosti s Asociací plaveckých škol a s Českou 
unií školního plavání) nebo aktuální pro-
blematiku ostatních neinvestičních výdajů. 
Dále je v mé kompetenci připomínkování 
materiálů z MŠMT (nařízení, metodické 
pokyny, vyhlášky, změny v zákoně). Aktiv-
ně vystupuji v celostátních médiích a jsem 
moc ráda, že mohu reprezentovat naše 
město v oblasti školství.

Jaké jsou vaše cíle a vize v oblasti 
školství?
Na další období tří let jsem byla zvolena 

viceprezidentkou asociace a budu se snažit 
ve výše uvedených činnostech pokračovat 
a snažit se o to, aby asociace byla i nadále 
spolehlivým a konstruktivním partnerem těm 

organizacím, které jednají korektně. Budu se 
snažit působit ve prospěch českého školství 
a předávat své zkušenosti v zájmu zlepšování 
základního vzdělávání.
Pro informaci, 57. valná hromada AŘZŠ ČR 

se uskuteční na jaře 2023 v našem kraji. 
Přejeme paní ředitelce mnoho úspěchů v její 

profesi. 

Rodiče na DofE expedici
Mgr. Jiří Svoboda (vedoucí DofE na MGP)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
(DofE) je na naší škole již známý pojem. 
Program v současnosti plní přes devadesát 
žáků a počty hodin pohybu, dobrovolnictví 
i dovedností rychle přibývají. Stejně tak roste 
i náročnost dobrodružných expedic. Rodiče 
jsou rádi, že jejich děti dělají smysluplnou 
činnost, a žáci sami, že se mohou rozvíjet. 

Ideální symbióza. Ale my si řekli, je to super, 
ale chceme víc. Což takhle nabídnout rodičům, 
ať si vyzkoušejí, co zvládnou jejich ratolesti? 
Tak jsme tedy připravili expedici DofE pro 
rodiče. Třeba po tomto zážitku pochopí, proč 
jejich potomci nechtějí ty všechny úžasné věci, 
jako je jídlo a vybavení, co jim v dobré víře 
(a často i tajně) cpou do batohů.

Konec října není typický čas pro spaní ven-
ku, ale my jsme věřili, že pro rodiče nebude 
počasí překážka. A nebyla. V sobotu ráno se 
i přes deštivou předpověď naše první rodičov-
ská expediční skupina sešla na Bílé v Besky-
dech. Shodou okolností nás bylo osm, dobrý 
počet na pořádnou DofE expedici. Čekali jsme 
na autobus, který nás vyveze na start. Trochu 

děje v korunách stromů jsme si do školní 
družiny pozvali na úterý 8. 11. 2022 pana 
Kašinského ze Záchranné stanice Barto-
šovice. Přijel k nám s přednáškou na téma 
Ptáci a jejich potrava. Poutavě děti provedl 
světem ptactva, popsal ptačí těla i stravovací 
potřeby různých druhů ptáků. Děti se na-
příklad dozvěděly, že už podle tvaru zobáku 
se pozná, čím se daný pták živí. Vysvětlil 
nám, jaké choroby hrozí ptákům, když je 
lidé přikrmují mimo zimní období, či jak 
zabránit tomu, aby ptáci naráželi do oken. 
Během pečlivě připravené prezentace nám 
pan Kašinský pouštěl i zvukové záznamy, 
takže nyní již víme, že např. hlasitým 
klepáním do stromů si datel jen označuje své 
území a při méně slyšitelném hledá potravu. 
Díky našemu projektu jsme nemohli vyne-
chat výstavu fotografií pana Lukáše Kötta 
Ptačí svět v piaristickém klášteře v Příboře.

U nás ve škole velmi podporujeme vztah ke 
čtení a čtenářství obecně, proto také vznikl 
projekt Kniha a já, který každý rok čeká 
na osmáky. V dnešní době čtou děti méně, 
než tomu bylo dříve, což je velká škoda. 
Při četbě rozvíjejí svou fantazii, čtenářské 
dovednosti, zlepšují jazykový cit i pravopis. 
V rámci projektu žáci nejprve navštívili 
Městskou knihovnu v Příboře, kde se díky 
přednášce paní Fialové seznámili s různými 
literárními žánry. Tímto paní knihovnici 
děkujeme za její trpělivost a ochotu. V rámci 
projektu si dvojice žáků zvolila společný 
literární žánr a každý z dvojice si vybral 
knihu patřící do toho žánru. Ve dvojicích 
měli žáci vyhledávat informace o daném 
žánru, autorech a o knize. V rámci čtenář-
ských dílen se zaměřili na hlavní a vedlejší 
postavy, události a prostředí knihy. Ve 
výtvarné dílně žáci vyráběli originální zá-

ložky a obaly na své knihy. Vše poté sepsali 
a založili do svých čtenářských portfolií. 
Součástí projektu bylo i tzv. dárkové čtení. 
Žáci si přichystali pro děti na 1. stupni pře-
kvapení v podobě předčítaní z dětské knihy 
a úkolů, které se vztahovaly k dané knize. 
Osmáci tak rozvíjeli hlasité čtení zaměřené 
na dramatizaci a přednes. Někteří se tohoto 
úkolu zhostili na výbornou, jiní se musí 
v této dovednosti ještě zlepšovat. Páteční 
dopoledne pak patřilo obhajobám závěreč-
ných prací před spolužáky a porotou z řad 
učitelů. Pro řadu žáků se jednalo o novou 
zkušenost. Svou práci dvojice prezentovaly 
v PowerPointu a seznamovaly posluchače 
s žánrem knihy, autorem a obsahem knihy, 
kterou četly. Dle reakcí se osmákům projekt 
líbil a byla to pro ně velmi zajímavá a oboha-
cující zkušenost, kterou jistě využijí ve svém 
dalším studiu.
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Přípravná třída pro předškoláky v Příboře
Mgr. Jana Slámová, Foto: Alžběta Machetanzová

Již druhým rokem je otevřena při ZŠ Jičínské 
v Příboře přípravná třída, ve které probíhá 
povinné předškolní vzdělávání dětí. Jedná 
se zejména o děti s odkladem školní docház-
ky, ale mohou zde být zařazeny také pětileté 

děti, kterým pobyt ve třídě doporučí školské 
poradenské zařízení. Po ukončení docházky 
nastupují tyto děti do první třídy v ZŠ tam, 
kde proběhl jejich zápis.
Přípravná třída se nachází v budově školní 

družiny a pro své potřeby využívá nejen zaří-
zení celé této budovy, ale také školní zahradu 
či prostory budovy základní školy (např. 
počítačovou či hudební učebnu, knihovnu, 
tělocvičny, školní hřiště apod.). Vyučování 

Obrázky podzimu očima dětí základních škol
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslava Veselková (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Na podzim letošního roku vyhlásil odbor ži-
votního prostředí, dotací a veřejných zakázek 
soutěž pro děti prvního stupně obou příbor-
ských základních škol. Jejich úkolem bylo 
zachytit svou představu podzimu, což se jim 
náramně povedlo. Objevily se nám tady dýně, 

stromy bez listí, vybarvené listy stromů, 
draci, ale i ztvárnění celé krajiny včetně zvířá-
tek. Paní učitelky téměř z každé třídy vybraly 
jeden obrázek a ten pak společně s dětmi 
doručily na městský úřad. Děti si odnesly 
odměnu v podobě malé svačinky a dárečku 

s podzimní a ekologickou tematikou, které 
jim předala paní místostarostka Ing. Dana 
Forišková, Ph.D. Všem dětem i pedagogům 
velmi děkujeme! Výtvory našich dětí můžete 
zhlédnout na webu životního prostředí města 
Příbora, ve složce obrázky podzimu. 

nás zaskočila řidička protijedoucí linky, když 
nám sdělila, že autobus naším směrem nejede. 
Naštěstí jsme vypadali tak překvapeně, že 
paní řidička otočila autobus a vzala nás na 
slovenskou hranici. Tady jsme se cítili dost 
bezpečně. Jen kolem konečné linky stály hned 
čtyři policejní hlídky.
Vyrazili jsme na trasu a cesta nám ubíhala 

v družném hovoru, protože celá skupina se 
na sebe velmi rychle adaptovala. Bohužel se 
předpověď naplnila a začalo pršet. Ukázalo se, 
že rodiče jsou výborně vybaveni a déšť je nijak 
nerozhodil. Pojedli jsme poslední borůvky po-
dél cesty, nasbírali nějaké ty houby a přesvěd-
čovali další policejní a vojenské hlídky, že my 
opravdu nikam neutíkáme a umíme (někteří 
i obstojně) česky. Jelikož trasa expedice vedla 
po česko-slovenské hranici, očekávali jsme 
kontroly i nadále. Déšť sílil. V podvečer, za 
deště a tmy, jsme dorazili na tábořiště. Začala 
stavba stanů a přístřešků. To se v dešti ukázalo 
jako zábavná činnost. Výkřiky „natekla mi 
voda do stanu“, „na tom kořeni se ti bude spát 
výborně“, „spí už medvědi?“, „vlci určitě lidi 
nežerou“… nás bavily ještě dlouho. Nasbírali 
jsme mokré dřevo a zapálili oheň. Ano, děti, 
vaši rodiče s přehledem rozdělali oheň v dešti. 
A protože nakonec přece jen pršet přestalo, 

mohli jsme opékat špekáčky, 
usušit boty a vůbec strávit 
příjemný večer. 
Náhle ze tmy auto, reflek-

tory a „Tady Policie České 
republiky…“ Po chvíli policisté 
usoudili, že opékání špekáč-
ků je jediná činnost, která 
nás zajímá, a v klidu odjeli. 
Dvacet minut a auto, reflek-
tory a „Tady Policie České 
republiky…“ Nevíme, proč si 
jednotlivé hlídky nesdělily, že 
tady je to v pohodě. Opět jsme 
je přesvědčili svou brilantní 
češtinou, aby v klidu odjeli. 
Tohle se opakovalo ještě dvakrát během veče-
ra. Noc pak už probíhala standardně, pokud 
nepočítáme ranní hlasité zvuky jelena… ať už 
to v jelení řeči znamenalo cokoli. 
Vybavení všech obstálo na výbornou a zima 

v noci nikomu nebyla. Ráno jsme k připra-
veným buchtám a kaším přidali i nasbírané 
houby, pochopitelně v jiné kombinaci – houby 
šly do polévky. Naplnili jsme tak myšlenku 
expedice – vytěž les a využij, co příroda nabí-
zí. Poté nezbývalo, než sbalit mokrou výbavu 
a vrátit se do civilizace. 

Během odpolední cesty jsme potkali zase ně-
kolik policejních hlídek. Jedna se asi ztratila, 
i když měli mapu. Co bychom pro ně ale neu-
dělali, a tak jsme jim ukázali a vysvětlili, kudy 
se mají dát dále. Takový DofE dobrý skutek.
Expedice se vydařila. Sešla se výborná 

parta a jak rodiče, tak učitelé byli spokojení 
a nadšení. Samozřejmě jsme začali plánovat 
další akce podobného ražení. Věříme, že toto 
byl jen začátek. Děkuji všem účastníkům za 
příjemný víkend
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Jak se žije na ZŠ Npor. Loma
Mgr. Vladislava Strnadová (školní metodik)

Ve chvíli, kdy čtete příspěvek v Měsíčníku 
města Příbora, je již prosinec a vrabec prosí 
– mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí, 
na promrzlých uších.  Poslední slova jsem 
si zapůjčila z písně pánů Svěráka a Uhlíře, 
snad prominou. Nevím, kolik listonošů jste 
cestou kdy potkali – já vídávám pouze paní 
listonošky. Ale vím, že to, o co vrabci prosí – 
mějte lásku v duších – bych dávkovala nejen 
v prosinci. 
Tento příspěvek vzniká v období, kdy se 

ve škole koná pedagogická rada, neboť už je 
čtvrtletí. Někdy si říkám, že ten čas už neletí, 
ale přímo sprintuje. Vždyť teprve před chvílí 
jsme přivítali v našem krásném atriu prvňáč-
ky. Přejeme, ať se daří.
Šesťáci odjeli na adaptační pobyt se svou no-

vou třídní učitelkou a moc si to užili a hlavně 
prožili. Tyto pobyty jsou nesmírně významné, 
důležité a pro třídní tým mají obrovský dopad. 
Děkujeme touto cestou rodičům za podporu, 
není to úplně nejlevnější záležitost.
Kromě pobytu ve školních lavicích velmi rádi 

jezdíme s dětmi na exkurze. Stejně jako ostatní 
školy máme osvědčená místa, kam se rádi vra-
címe. Někdy jsou to i prohlídky našeho města, 

které se snažíme poznávat, ať už formou úkolů 
v pracovním listě s tematikou historických 
památek, či procházíme městem a prožíváme 
naplno příborské pověsti. Letos jsme už stihli 
i Hodslavice a Kunín. Šesté ročníky navští-
vily Štramberk a děti rozvíjely své znalosti 
v oboru dějepisném. A ještě něco pro deváťáky 
– povedená akce v Kopřivnici – Řemeslo má 
zlaté dno. Již několikátý rok se účastníme této 
perfektně připravené akce, která ukazuje, jak 
šikovné ruce mají mnozí z nás. 
Policie – návštěva ve škole, beseda s prvňáč-

ky, žáci 2. stupně zpozorní… Ale Branný den 
s policií určitě pobavil, protáhl tělíčka, přispěl 
k dalšímu rozvoji. 
Nezapomínáme na kulturní rozvoj – ve 

výtvarné výchově tvoříme někdy i venku. 
A jezdíme do divadla. Poslední návštěva 
v Divadle loutek byla natolik inspirativní, že 
si děti v dramatice vymyslely svoji divadelní 
hru. Byla úžasná. 
Posilujeme chuť číst.  Čteme ve škole, 

máme čtenářské dílny, nakoupili jsme mnoho 
krásných knih, chodíme do knihovny. Jde to. 
Některé děti se nám svěřily, že si knížku ze 
školy přečtou i jejich rodiče. A že je moc baví. 

A tak mě napadlo, že se pokusím zjistit, jaká 
byla nejlepší dětská kniha rodičů a prarodi-
čů a jaká knížka boduje u současných dětí. 
Zajímá mě to. Pokud i vás, odpověď najdete 
v některém z dalších čísel Měsíčníku. 
V zdravém těle – zdravý duch. Sport, no 

samozřejmě. Ve škole, kde jsou tak krásné tělo-
cvičny a nádherná hřiště, se sportuje tak nějak 
samo. Děti z 1. stupně už stihly soutěžit v há-
zené – a daří se jim. Ale jen o soutěžení přece 
nejde. Jde o radost, adrenalin, uspokojení.
Ani ve školní družině se nezahálí. Děti 

sportují, tvoří, hrají si spolu. Nejen příspěvky 
z družiny, ale celý náš školní rok pravidelně 
zviditelňujeme na našich stránkách. Tak se 
mrkněte, a když tak nás podpořte – myšleno 
olajkujte.  Děkujeme. 
Je toho spousta, co se ve škole děje a to ještě 

mnozí nevíte, že naše škola už stojí 40 let. 
A my slavíme. První dárek pro vás máme 
v podobě Vánočního koncertu, pak pokraču-
jeme Dnem otevřených dveří. Rádi vás u nás 
přivítáme, provedeme, pohostíme. 
Klidný adventní čas a přidávám se k vrab-

cům – mějte lásku v duších. 

probíhá v době 7.45–11.45, avšak děti mohou 
využít dle potřeb rodičů také ranní i odpoled-
ní školní družinu. Docházka dětí do této třídy 
je bezplatná, zdarma jsou zajištěny učební 
pomůcky i materiály. Dopolední svačinu si 
nosí z domova, obědy zajišťuje zdejší jídelna. 
Hlavním cílem přípravné třídy je připra-

vit děti pro zdárné zahájení povinné školní 
docházky. Výhodou je nízký počet přibližně 
stejně starých dětí (cca 10–15) a díky tomu 
zde převažuje individualizovaná vzdělávací 
práce. Každému dítěti je poskytována pomoc 
a podpora v míře, kterou potřebuje a to způso-
bem, který mu vyhovuje. Vzdělávání zajišťuje 
paní učitelka s letitou pedagogickou praxí 
v mateřské i základní škole a s rozšířenou 
speciální pedagogikou. Zároveň zde vypo-
máhá také asistentka pedagoga a od letošního 
školního roku lze využívat také konzultací 
i dopomoci školního speciálního pedagoga. 
V hodinách se činnosti zaměřují zejména na 
ty oblasti psychomotorického vývoje, které 

nejsou u dítěte ještě dostatečně 
vyzrálé, kdy se hravou formou 
procvičují zejména oblasti zra-
kového i sluchového vnímání, 
grafomotoriky, kognitivních 
schopností, dále také předma-
tematické představy, sociální 
dovednosti, řečové i pracovně 
volní dovednosti. 
Vloni třídu navštěvovalo tři-

náct žáků, v tomto školním roce 
navštěvuje třídu žáků čtrnáct. 
Jsme rádi, že jsme zaznamenali 
pozitivní ohlasy rodičů i učitelů 
základních škol, kteří oceňují 
připravenost dětí na školu. 
Rodičům budoucích školáků 
nabízíme možnost poznat tuto 
třídu osobně, je však zapotřebí 
si předem telefonicky domluvit 
termín návštěvy.

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

V roce 1988 měla produkce osobních 
automobilů vzestupný trend. Celkem bylo 
v TATŘE Příbor vyrobeno 400 vozidel 
T 613-3 v provedení Standard, Speciál, 
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Stř.8473 – konečná montáž: Vlasta Bačovicová, 
jubilant Miroslav Klimeš, Božka Vávrová, 
Milan Řeha, Jaroslav Bolom, Helena Špaldoňová, 
Zdeňka Fischerová, Jaroslav Petráš, Otakar Londýn, 
pan Velička, Zdeněk Pobořil, Ing. Miroslav Fučík

Stř.8473–konečná montáž: V. Raška, Z. Pobořil, 
O. Munzarová, S. Kolář, Z. Kalužová, Z. Michna, 
B. Plandorová, J. Bolom, M. Řeha, M. Klimeš, 
Z. Janošec, J. Petráš, I. Michna, J. Kotrc, 
L. Triščík, Z. Münster, V. Bačovicová, I. Petrášová, 
V. Domitra, D. Horák, A. Fojtík, T. Monsport, 
E. Opělová, O. Tkáč, L. Sobková, H. Vidličková, 
M. Babincová, p. Kotala, L. Bortlová, M. Plaček, 
I. Pustková, S. Vyvial

Kolektiv stř.8472sedlárna: Olga Pustějovská, 
Blažena Plandorová, Ludmila Krompolcová, 
Vlasta Sobková, Helena Špaldoňová, 
Eva Pařenicová, Světlana Fousková, 
Ludmila Bortlová, Irena Kubišová, 
Marie Babincová, Zdenka Kalužová, Jan Putala, 
Eva Vyvialová, Emílie Tomková, Sváťa Kolář

OTS ES, EU a EX. Výrobní úsek se potýkal 
s nedostatkem profesních pracovníků, 
především v karosářských dílnách a dále 
u manipulačních a pomocných dělníků. 
Od 1. ledna 1988 byl jmenován do funkce 
vedoucího ekonomického plánování Ing. 
Pavel Moravčík.
V tomto roce byly ukončeny a zkolaudo-

vány stavby „Rekonstrukce Sdruženého 
klubu ROH“, „Zdravotního střediska“ 
a „Jímání užitkové vody“. Zároveň byla 
zahájena stavba „Telefonní ústředny“. 
Zaměstnancům bylo podle pořadníku při-
děleno 14 tatrováckých bytů v Příboře.
Plán výroby osobních automobilů a dílů 

pro nákladní vozy TATRA na rok 1989 byl 
stanoven tak, aby zajišťoval růst všech zá-
kladních ekonomických ukazatelů OZ Tatra 
Příbor. Byl zpracován „Racionalizační plán 
výrobních procesů v OZ Tatra Příbor“, který 
obsahoval 63 technologických opatření 
ve výrobě a přinesl úspory v jednicových 
mzdách a materiálu ve výši 2 496 422 korun. 
Navržená opatření byla zaměřena na snižová-
ní materiálových a mzdových nákladů, včetně 
snižování energetické náročnosti výroby. 
Byla zpracována technická a techno-

logická dokumentace a zahájena výroba 
přípravků a nářadí pro náběh výroby inovo-
vaného typu nákladního automobilu T 2 815 
a pro výrobu modernizovaného modelu 
osobního automobilu T 613-4.

Z OZ TATRA Příbor byla převedena do 
závodu TATRA Čadca výroba spojko-
vých hřídelů a náhradních dílů pro vyběhlé 
typy nákladních automobilů TATRA. Byla 
připravována projektová dokumentace pro 
výstavbu nové závodní kuchyně v Příboře 
a na rekonstrukci tatrováckého rekreačního 
střediska na Prostřední Bečvě.
V roce 1989 bylo vyrobeno celkem 

470 vozidel T 613. V provedení Standard 
310 vozů, Speciál 10 vozů, OTS ES 57 vozů, 
OTS EX 49 vozů, OTS EU 24 vozů, OTS RV 
1 vůz a 19 vozidel bylo vyrobeno pro úsek 
vývoje. Do Sovětského svazu bylo vyveze-
no 37 vozidel a jedno vozidlo zamířilo do 
Maďarska. V OZ TATRA Příbor pracovalo 
1122 zaměstnanců s průměrným měsíčním 
výdělkem, který poprvé v historii překročil 
hranici tří tisíc korun – 3 102 Kčs. 

5. Modernizace vozidla T 613, 
zahraniční spolupráce, T 700 
(období 1990–1995)
Rok 1990 probíhal ve znamení zásadních 

celospolečenských změn, které se odrazily 
mimo jiné i ve zrušení všech politických 
struktur v našem závodě. Zachována 
zůstala jen odborová organizace, jejímž 
předsedou byl zvolen Otakar Londýn. 
Uskutečnily se personální změny na všech 
stupních řízení a vedení odštěpného závodu 
Tatra Příbor, které od 1. dubna 1990 praco-

valo v tomto ve složení:
 » Ředitel závodu: Ing. Miroslav Fučík
 » Výrobní náměstek: Ing. Leo Kelnar
 » Technický náměstek:Jaromír Šrubař

 » po jeho odchodu do důchodu: Ing. Zde-
něk Kübel

 » Ekonomický a obchodní náměstek: 
Ing. Zdeněk Kalinec
 » Vedoucí OŘJ: Ing. Vladimír Steiner

Do funkcí vedoucích oddělení byli jmenováni:
 » Personálního oddělení: Jaromír Nenutil
 » Zásobování: Marie Teinitzerová
 » TPV: Jiří Slaný
 » TOR: Ing. František Smolík
 » TOV: Ing. Josef Černý
 » Technologie:Josef Liberda
 » Normování: Jaroslav Strakoš
 » VOTP kontroly: Pavel Rojan
 » VOTP TOR: Karel Wiznar
 » SCR racionalizace práce: Zdeněk Kulovaný
 » Doprava: Vladimír Chvíla

Tyto změny se promítly do činností všech 
útvarů. Za účelem snížení počtu stupňů 
řízení a úspory THP byl reorganizován 
výrobní úsek, nová pravidla v podmínkách 
zavádění tržního hospodářství začala platit 
v ekonomickém úseku a po zrušení systému 
bilančních přídělů centrálním institucím 
i v obchodním úseku, kde se začal organi-
zovat přímý prodej osobních vozidel T 613 
a náhradních dílů.

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

Připojení k městu
Ve válečné době narůstaly tlaky na slouče-

ní Klokočova a Vésky s Příborem ze strany 
německého vedení města. To 31. července 
1942 argumentovalo, že Klokočov má 1470 
a Véska 525 obyvatel, obě obce leží na hranici 
s Protektorátem, jsou těsně spojeny s Příborem, že 
by nikoho nenapadlo, že se vlastně jedná o tři obce. 
Dále odůvodňovali, že Klokočov má dva důležité 
průmyslové podniky, a sice továrnu na punčochy 

(Reiser) a podnik, jehož výroba je tajná (Piechatzek 
Werke). Uváděli, že obě obce mají české oby-
vatelstvo a že při obsazení Sudet se tam nenašel 
nikdo z Němců, kdo by převzal správu obcí. Ještě 
27. ledna 1943 doporučoval vládní prezident 
v Opavě (Regierungspräsident in Troppau), aby se 
počkalo se sloučením obcí až po válce. Přesto 
18. března 1943 došel na městský úřad dopis 
říšského guvernéra (Reichsstatthalter in Sude-
tengau) z Liberce (nyní Reichenberg), ve kterém 

se oznamovalo, že s platností od 1. dubna 
1943 se obě obce slučují s Příborem. 
Budovu bývalé Mandlerovy pletárny 

odkoupila v roce 1941 berlínská firma bratrů 
Piechatzkových. Zbrojovka, nesoucí v sobě 
slezské (spíše „vasrpolské“) jméno Sude-
tendeutsche F. Piechatzek Werke, GmbH, 
Klogsdorf (od dubna 1943 Freiberg), živila na 
500 zaměstnanců a vyráběly se tam přede-
vším výsuvné přijímací antény pro rádiové 
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vozy, díly k pontonovým mostům a součásti 
minometů. U Piechatzka pracovali za okupace 
příborští obchodníci a řemeslníci, kterým 
byly uzavřeny živnosti. Německá správa 
přizpůsobila na území získaných Sudet běžný 
život podmínkám v říši. Dřevěné železniční 
závory, v Československu dříve celé bílé nebo 
červené, dostaly poprvé červenobílý výstraž-
ný nátěr (po válce se tato zvyklost rozšířila po 
celém světě), na křižovatkách přibyly směrové 
tabule a ukazatele, začala krátká osvěta v sou-
vislosti se změnou pravidel jízdy po silnicích, 
německými názvy se přejmenovávaly ulice, 
mosty, města i vesnice a okupanti striktně 
dbali na jejich dodržování. V Příboře se např. 
vyprávělo, že vnučka jednoho klokočovského 
továrníka dostala za války místo u železnice 
(Böhmisch-Mährische Bahn – Českomoravské 
dráhy, zkratka BMB-ČMD) a na příborském 
nádraží prodávala jízdenky. Ale to tak dog-
maticky, že když cestující řekl, že chce lístek 
„do Kopřivnice“, jízdenku neprodala. Chtěla 
slyšet „Nesselsdorf“. Po 15. březnu 1939 
všechny tyto změny postihly i Resttschechei – 
„zbytek Česka“, jak říkával Hitler. Četl jsem, 
že ještě i dnes narazíme na pozůstalosti z této 
doby. Jedním z nich je prý dlouhý název města 
Frenštát pod Radhoštěm. Jiný Frenštát v celé 
republice není, je tedy zbytečné upřesňovat, že 
se jedná o „ten pod Radhoštěm“. Před válkou 
se prý město jmenovalo pouze Frenštát. Když 
ale Němci v březnu obsadili zbytek republiky 
a vznikl Protektorát Čechy a Morava, město 
dostalo poněmčený název Frankstadt. Problé-
mem však bylo, že „Frankstadtů“ bylo v rámci 
celé říše několik. Pro rozlišení tak okupanti 
zavedli upřesňující název Frankstadt unter dem 

Radhost, tedy Frenštát pod Radhoštěm. A po 
válce už se to tak nechalo... Toto povídání 
o Frenštátě zní vcelku logicky, a přece tomu 
tak není. Když si pečlivě prohlédneme pomni-
chovskou mapu uveřejněnou v minulém díle 
a najdeme Frenštát dosud ležící uvnitř Česko–
Slovenské republiky, vidíme, že toto město, 
stejně jako Rožnov, jsou města s přídomkem 
„pod Radhoštěm“. Jedná se o mapu z česko-
slovenských novin, které vyšly bezprostředně 
po Mnichovu, tedy na samém počátku října 

1938. Tehdy se ještě Němci přejmenováním 
obcí uvnitř dosud svobodné, ale okleštěné re-
publiky rozhodně zabývat nemohli; přídomek 
„pod Radhoštěm“ pochází z předválečné doby. 
A Kočího Malý slovník naučný – z roku 1925! – 
již obsahuje heslo „Frenštát p. Radhoštěm“. 
Teprve chytrý pomocník zvaný Internet mi 
vše potvrdil: město získalo oficiální název 
Frenštát pod Radhoštěm již v roce 1923. 

Příště pokračování.

Neandertálské osídlení širšího okolí Příbora 
a Kopřivnice Jan Diviš (předseda AK v Příboře)

8. Závišice – Na Břehách
Polykulturní archeologickou lokalitu s nálezy 

štípané patinované i nepatinované industrie 
jsem objevil 26. 4. 2010. Z několika vycházek 
jsem získal povrchovými sběry (k roku 2014) 
celkem 130 kusů štípané industrie. Lokalita 
je situovaná severozápadně od obce Závišice, 
v trati Na Břehách. Centrum naleziště je asi 
250 m severně od plynové stanice, kolem 
vrcholu kopce. Základní surovinou kamen-
ných nástrojů je glacigenní silicit, výjimečně 
rohovec.
Menší část nálezů na této polykulturní loka-

litě kamenné štípané industrie je středopa-
leolitického stáří. Z nástrojů v této kolekci 
převládají v počtu 11 drásadla, následují hroty 
– 5 kusů, dále vruby a zoubky. Z mladopa-
leolitických typů nástrojů jsem zaznamenal 
2 škrabadla, rydlo, vrták a odštěpovač. Do 
této kolekce středopaleolitické štípané indust-
rie lze zahrnout ještě několik jader a větší po-
čet úštěpů s místní retuší a 2 čepele. Početnější 
část (asi 90 kamenných artefaktů) je podstat-
ně mladší, snad pozdně paleolitického stáří.

9. Závišice – Peklo 
Závišice – Peklo. Střední paleolit.
V roce 1998 jsem objevil povrchovým 

průzkumem novou archeologickou lokalitu 
u Závišic. Pravěká lokalita se nachází asi 1 km 
severozápadně od obce, v trati,,Na dolním“, 
asi 200 m jižně od lesa Peklo a plynové stani-
ce, po obou stranách protékajícího potoka od 
jihu k severu. Povrchovými sběry jsem získal 
malou kolekci štípaných kamenných nástro-
jů z pazourku a rohovce. Asi 30 nalezených 
kamenných artefaktů reprezentovaly čepele, 
úštěpy, jádra, z nástrojů byly nalezeny mikro-
čepelky, čepelky s otupeným bokem, drobné 
hroty, rydla a vrtáky. Nástroje byly většinou 
bez patiny a nebyly doprovázeny žádnými 
zlomky keramiky ani broušenými nástroji. 
Nepočetný soubor kamenné štípané industrie 
zařadil autor do pozdního paleolitu (Diviš, 
1998). I v dalších letech byly opakovány na 
nalezišti četné povrchové sběry, ale kolekce 
pozdně paleolitické industrie se podstatněji 
nerozmnožila. V průběhu posledních let (do 
roku 2014) ale vyvstaly nové skutečnosti. 
Podařilo se mi postupně vyhledat soubor 

archaických kamenných nástrojů, který nelze 
zařadit z hlediska typologického a morfolo-
gického k pozdnímu paleolitu, ale do období 
podstatně staršího, do středního paleolitu. 
To prokazují nálezy 16 drasadel (obr. 8: 3, 5, 6, 
8, 9), čtyř hrotů a dalších nástrojů jako jsou vruby, 
zoubky, škrabadla, retušované čepele. Mimo 
nástrojů zde byly nalezeny 4 jádra a četné úštěpy. 
Celkem se jedná o 33 artefaktů, lze konstato-

Pohled z počátku 20. století zobrazuje křižovatku dnešních ulic nábřeží Rudoarmějců a 9. května. Hostinec 
nalevo sloužil za 1. republiky i k ubytování a byl tam sál s jevištěm. Majitelem byl p. Purmenský, po 2. svět. 
válce byl nájemcem p. Halamíček. V 60. letech dostal podnik jméno U Mostu, ale název se nikdy neujal, 
říkalo se mu U Halamíčka. Hostinec byl zrušen v polovině 70. let, ale zbořen byl až v listopadu 1981.

Obr. 7 Střední paleolit. Závišice – Na Břehách. 1 
kombinace vrub-rydlo, 2–3 škrabadla, 6–8, 11–13 
drasadla, 4 vrták, 5, 9, 10, 14 čepelky a čepele.



Úspěšná benefice
Roman Küffer (Příborský ochotnický spolek ŠTĚK)

Ve čtvrtek večer 6. 10. 2022 uspořádal 
Příborský ochotnický spolek ŠTĚK ve 

spolupráci s městem Příborem a pod zášti-
tou starosty města dobročinné ochotnické 

představení v Kulturním domě Příbor.
Představení bylo připraveno u příležitosti 
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vat to, že i tato industrie se hlásí k industrii ze 
štramberské jeskyně Šipka – k moustérienu.

14. a 15. Libhošť – U silnice 1 a 2. 
Paleolit pozdní a střední.
Obě archeologické lokality se nacházejí při 

dálnici u obce Libhošť. Mají podobnou štípa-
nou industrii původem z pozdního a ze střed-
ního paleolitu (moustérien a taubachien). 
Početně výrazněji jsou zastoupeny artefakty 
z pozdního paleolitu a mezolitu (drobné hrů-
tky, škrabadla, rydla, jádra apod.). Zvlášt-
ností středopaleolitické industrie z obou 
zkoumaných uvedených lokalit jsou pře-
vážně drobné tvary nalezených kamenných 
předmětů. Surovinou nástrojů je převážně 
pazourek, ale také rohovec, křemenec a kře-
men, jedná se o místní zdroje surovin, které 
zde byly využívány jak ve středním paleolitu, 
tak i mnohem později, v pozdním paleolitu 
a mezolitu. Obě drobnotvaré skupiny (in-
dustrie taubachienu a industrie z konečného 

paleolitu) jsou bezproblémově rozlišitelné. 
Drobnotvaré kamenné nástroje taubachienu 
by mohly být časově zařaditelné do nejmladší 
doby meziledové (eemský interglaciál). Tato 
doba začala asi před 126 000 lety a skončila asi 
před 115 000 lety. V té době muselo být klima 
teplejší než dnes. Někdy se eemský interglaci-
ál označuje také jako Riss-würmský intergla-
ciál podle dob ledových, které ho ohraničují. 
V eemském období byla průměrná globální 
teplota nejméně o 5°C vyšší než dnes, ledovců 
bylo méně a hladina moře byla o 6 metrů výše 
než v současnosti.

Závěr a srovnání středopaleolitické 
industrie ze širšího okolí Štramberku 
s industrí z levobřeží Poodří.
Šípecká industrie je štípaná z místních rohov-

ců špatné jakosti. Nejvíce je drásadel. Zoubky 
a vruby jsou stejně početně zastoupeny jako 
mladopaleolitické typy nástrojů. Bifaciální 
artefakty úpně scházejí, levalloiská technika se 
neprojevuje. V celkové klasifikaci můžeme ho-
vořit o facii typického moustérienu s hojnými 
zoubkovanými nástroji (Valoch, 1993). To platí 
i pro středopaleolitickou industrii získanou 
autorem příspěvku v širším okolí uvedených 
jeskyň povrchovými sběry. Zde však jasně 
převažující surovinou k výrobě nástrojů byly 
využity silicity glacigenních sedimentů. 
Středopaleolitické nástroje z četných a nepříliš 
vzdálených nalezišť v Libhošťské pahorkatině 
mají přesvědčivou analogii s industrií získa-
nou ve štramberských jeskyních, a to jak ze 
surovinového, morfologického, tak i z hlediska 
zastoupení jednotlivých typů nástrojů. Pro 
mne je velmi zarážejícím faktem skutečnost, 
že poměrné zastoupení nástrojů ze štramber-
ských jeskyní z glacigenních silicitů k nástro-
jům vyráběných z místních rohovců je výrazně 
velmi nízký. Relativně malý počet nástrojů ze 
surovin ledovcového původu posiluje úvahu 
o tom, že osídlení sledovaného prostoru pod 
širým nebem mimo uvedené jeskyně bylo 
daleko častější a mnohdy příhodnější, než se 
dosud předpokládalo. Cílem této práce bylo 
zmapovat pohyb neandertálců a případné 
jejich objevené stanice v blízkém i širším okolí 

Štramberku, respektive jeskyní Šipky a Čerto-
vé díry, a to na základě nálezů středopaleolitic-
kých artefaktů za bezmála 45 let. 
Na základě nových archeologických nálezů 

se postupně stále bezpečněji prokazuje, že 
v mladém a středním paleolitu bylo hustě-
ji osídleno pravěkými lovci okolí Fulneku 
a Bílovce než okolí Nového Jičína, Příbora, 
Kopřivnice či Štramberku (Diviš, J. 2003). 
Zatímco v okolí Fulneku dominují mladopa-
leolitické nálezy (aurignacien), na Bílovecku 
převládají nálezy starší (micoquien a szeleti-
en). Na některých bíloveckých lokalitách byly 
dokonce zaznamenány nálezy staropaleolitic-
ké. Za posledních 25 let bylo objeveno na Fu-
lnecku a Bílovecku 29 nových paleolitických 
stanic, doložených k dnešku asi 3000 před-
měty kamenné štípané industrie. Surovinové 
zdroje glacigenních silicitů jsou bohatší i hlízy 
jsou větší než v širším okolí Štramberku. Na 
základě objevů četných lokalit v Poodří v české 
i polské části Horního Slezska se rýsuje 
významné osídlení této oblasti člověkem 
neadertálským (Diviš, J. 2013).
Získané kolekce středopaleolitické nástrojů 

z okolí Příbora, Sedlnice, Kopřivnice, Závišic, 
Libhoště a Štramberku jsou méně početné 
než z Bílovecka. Starší a střední fáze mla-
dého paleolitu je zastoupena jen sporadicky. 
Z nástrojů je nejvíce drasadel. Zoubky a vruby 
jsou stejně početně zastoupeny jako mladopa-
leolitické typy nástrojů. Bifaciální artefakty 
scházejí, levalloiská technika se neuplatňuje. 
Lze konstatovat, že středopaleolitický kom-
ponent získaný povrchovými sběry ze širšího 
okolí Štramberku (moustérien) nemá ve všech 
aspektech přesvědčivou analogii se středopa-
leolitickou industrií z Bílovecka (micoquien) 
a Fulnecka. Podobnost sředopaleolitické 
industrie z pravobřeží a levobřeží povodí Odry 
zjišťují jen u některých lokalit a to u části 
drobnotvaré industrie náležející pravděpodob-
ně taubachienu.

LITERATURA: 
Diviš, J.: Osídlení širšího okolí Příbora od pra-
věku do raného středověku, Nový Jičín 2003.
Diviš, J.: Nálezy středopaleolitických kamen-
ných nástrojů na mezolitických a pozdně pa-
leolitických lokalitách ze širšího okolí Příbora, 
Kopřivnice a Štramberku. Příbor 2016. 
Diviš, J.: Paleolit Poodří (rukopis) 
Diviš, J. - Fryč, D.: Významné objevy a nálezy 
příborských archeologů v Poodří ve fotografiích. 
Příbor 2016. 
Diviš, J. - Fryč, D.: Po stopách neandertálců v šir-
ším okolí Příbora a Kopřivnice. Měsíčník Příbora.

Obr. 8.. Střední paleolit. Závišice - Peklo. Výběr 
kamenné štípané industrie. 1 hrot, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
drasadla, 4, 9 škrabadla, 7 vrub.

Obr. 9. Střední paleolit. Libhošť – U silnice 1 a 2. 
1–3, 9, 10 drasadla, 4–7 drobné hroty, 8 úštěp 
s vruby, 11 škrabadlo, 12–13 klínové nože.

Obr. 10. Střední paleolit. Libhošť – U silnice 1 a 2. 
1 – 3 mousterské hroty



tzv. PAPUČOVÉHO DNE, který si klade 
za cíl v celostátním měřítku upozorňovat na 
potřebu podpory hospicové péče.
Celý výtěžek ze vstupného na toto předsta-

vení, který přesáhl 10 000 Kč, byl následně 
věnován na podporu činnosti mobilního 
hospicu STROM ŽIVOTA (Nový Jičín).
https://zivotastrom.cz/

STROM ŽIVOTA na místě zastupovala 
paní Aneta Gerlová.
Tímto bychom rádi poděkovali všem pří-

chozím divákům za zhlédnutí představení 
a podporu této v Příboře neobvyklé akce.
Dále rádi i touto cestou ještě jednou dě-

kujeme panu starostovi za záštitu předsta-
vení a také všem z odboru kultury města, 

zejména paní Ivetě Buskové, za ochotnou 
spolupráci při realizaci benefice.
Na závěr děkuji členům P.O.S. Štěk, kteří 

přiložili ruku k dílu a podíleli se na zdárné 
realizaci této akce.
Zvláště pak patří dík těm, kteří s nápadem 

dobročinného představení přišli a výše 
zmíněnou podporu vykomunikovali.

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

Debutový román brněnské autorky Ivany 
Fajnorové Emilka je vyprávění o opravdo-
vé lidskosti, o kráse čirého dobra a o duších 
obyčejných lidí. Emilka přišla na svět za 
první republiky na vesnici nedaleko Brna 
a odešla z něho, když se její země stala znovu 
svobodnou. Tento kraj nikdy neopustila a svůj 
život prožila ve 20. století plném událostí, 
jejichž důsledky ovlivnit neuměla. Přestože 
byl Emilčin život protkán radostmi i bolestmi 
obyčejného člověka, nikdy neztratila sílu jim 
statečně čelit. 
Magii se zločinem kombinuje v novém thri-

lleru Vrah andělů Andrew Mayne. Jessica 
Blackwoodová doufá, že její kariéra iluzioni-
stky už je minulostí… Jenže vrah se zdánlivě 
nadpřirozenými schopnostmi ji donutí znovu 
si všechny triky a kouzla připomenout! Na 
hřbitově je nalezena mrtvola dívky. Plazí se 
z hrobu, jako by se pokoušela vyhrabat ze 
země, z původně zapečetěné rakve. Vyšetřo-
vatelé se s podivným případem obrátí právě 
na agentku FBI Jessicu Blackwoodovou, která 
pochází z rodiny iluzionistů. Její schopnost 

prohlédnout jakýkoliv trik a najít realistické 
vysvětlení jsou jediná šance, jak chytit vraha, 
který možná ani není člověk.
Román Italské léto americké spisovatelky 

Jennifer Probstové je o třech generacích žen 
a jedinečné pouti Itálií. Sophia si je moc dobře 
vědoma, že jsou její dcera Francesca i vnučka 
Allegra v koncích. Myslí si, že společné léto 
v Itálii by mohlo všem pomoci. Chce, aby si 
mladé ženy uvědomily, že rodinná pouta jsou 
velmi důležitá a mít se o koho opřít je darem.

Robert Bryndza napsal další napínavý thri-
ller Osudové svědectví s detektivem Erikou 
Fosterovou. Ta se během večerní procházky 
v okolí svého nového domu v Blackheath 
ocitá na místě činu. Oběť brutální vraždy 
je Vicky Clarkeová, která měla svůj vlastní 
podcast o skutečných zločinech. Poté co se 
Erika připojí k vyšetřování případu, zjistí, 
že Vicky pracovala na nové epizodě podcastu 
o sexuálním predátorovi. Jakmile Erika zjistí, 
že všechny Vickyiny poznámky a zvukové 
nahrávky z jejího bytu v době její vraždy zmi-
zely, začíná jí být jasné, že Vicky byla jen krok 

od odhalení útočníka…
Napínavý psychologický román Odložené 

dítě napsala britská spisovatelka Jess Ryder. 
Erin slaví čtyřicátiny. Nad její zahradou se 
vznášejí růžové a stříbrné balonky, talíře 
s jídlem jsou prázdné a odpadkový koš přetéká 
vypitými lahvemi od vína. Mezi členy rodiny 
a přáteli si Erin připadá jako nejšťastnější žena 
na světě. Jenže to ještě netuší, co na ni osud 
chystá. Na rohožce u jejího domu přistane 
malá červená obálka, která všechno změní. 
Vzkaz, jenž je mrazivou připomínkou temné 
minulosti...
 Z provozních důvodů bude městská 

knihovna uzavřena dne 9. 12. 2022.
Městská knihovna bude uzavřena 

od 23. 12. do 30. 12. 2022.  

Všem čtenářům přejeme 
krásné vánoční svátky 
a hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce!
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Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – prosinec 2022

VÝSTAVA: 
„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.
 » Termín: 2. července 2022 – září 2023

POŘAD: Adventní podvečer v muzeu 
(ve spolupráci s městem Příbor)
Poetický komponovaný pořad, na kterém 

vystoupí cimbálová muzika Javořina s primáš-
kou Drahomírou Klimkovou a sólisty Evou Výstava Pravěké kopřivové šaty

https://zivotastrom.cz/
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Porubovou, Kateřinou Tvardkovou a Tomá-
šem Hruškovským. 
Na adventním podvečeru zazní vánoční písně 

z barokních kancionálů proložené ukázkami 
z klasické hudby v podání cimbálové muziky 
Javořina z Rožnova pod Radhoštěm.
 » Refektář piaristického kláštera v Příboře
 » Termín: Pátek 9. prosince 2022, 18.00 hod.
 »Vstup: zdarma

POŘAD: Setkání betlémářů 
v příboře IX (ve spolupráci s městem 
Příbor)

Tradiční adventní setkání řezbářů betlémá-
řů ze severovýchodní Moravy a Těšínského 
Slezska. Expozice muzea oživí tento den deset 
řezbářů. Předvedou řezbářské techniky při vý-
robě betlémů. V rámci programu bude možné 
zakoupit některé jejich výrobky. Po celý den 
bude hrát gorolská muzika Bukóń.
 » Termín: Sobota 10. prosince 2022;  
9.00–13.00 hod.
 »Vstup: 40 Kč

POŘAD: Gajdoši a dudáci 
v tradičních betlémech (ve 
spolupráci s městem Příbor)
Povídání etnografa Václava Michaličky o bet-

lémech doprovodí hrou na dudy Petr Sovják.
 » Prostory Centra tradičních technologií 
Příbor
 » Termín: Středa 21. prosince 2022, 17.00 
hod.

 »Vstup: 40 Kč

EDUKAČNÍ POŘAD: Za dlouhých 
zimních večerů
Zima, tma, duchové zemřelých, tajemné masko-

vané postavy, magie, chvíle sváteční a především 
nekončící práce, která se přesunula do potemně-
lých jizeb. Vrčení kolovrátku, strašidelné příběhy 
i veselé hry. To všechno patřilo k zimě našich před-
ků a my se v Centru tradičních technologií v tomto 
pořadu vypravíme do dávných časů v období zimy 
ke starým kolovrátkům a jejich příběhům.
 » Počet skupin je omezen. Nutnost telefonic-
ké objednávky.

 » Určeno: MŠ; 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, kluby 
seniorů; SONS

 » Délka programu: cca 1 hodina 

 » Místo konání: Centrum tradičních techno-
logií Příbor

 »Vstup: 30 Kč pro MŠ; 40 Kč pro ZŠ, SŠ, 
seniory (pedagogický doprovod zdarma) 

 » Termín: 1. 12. –16. 12. 2022
 » Kontaktní osoba na objednání edukačních 
programů:
 » Mgr. Monika Chromečková
 » Centrum tradičních technologií Příbor
 » tel. 556 725 191; mob. 605 710 142, moni-
ka.chromeckova@muzeumnj.cz

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00 
Otevírací doba během Vánoc
23. – 26. 12. zavřeno
27. – 29. 12. otevřeno 
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
30. – 31. 12. zavřeno

Vážení přátelé a příznivci Centra tradič-
ních technologií Příbor, děkujeme Vám 
za náklonnost, kterou jste během roku 
2022 věnovali příborské pobočce Muzea 
Novojičínska. 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 

svátků a do nového roku 2023 mnoho 
kulturních zážitků a setkání v muzeu.

Pracovníci CETRAT Příbor

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

 

PROGRAM AKCÍ – PROSINEC 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Sobota 
3. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Piaristická zahrada 

a sklepení s I. Nedomovou 
Sraz u TIC 
Město Příbor 9:00 hod. 50 Kč 

Sobota 
3. 12. SPORT 6. ročník memoriálu Milana 

Strakoše, stolní tenis 
Sokolovna Příbor 

TJ Sokol Příbor od 8:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Sobota 
3. 12. ZÁBAVA Rozsvícení  

vánočního stromu 
Hřiště v Klokočově 

OS Klokočov 15:30 hod. volný 

Sobota 
3. 12.  ZÁBAVA Možná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 hod. 50 Kč 

Sobota 
3. 12. ZÁBAVA Mikulášská nadílka rozsvícení 

stromu 
Před obecním domem 

Osadní výbor a SDH Hájov 16:30 hod. volný 

Neděle 
4. 12. SLAVNOST Fortelný jarmark Kulturní dům Příbor 

Spolek Fortel Příbor od 13:00 hod. volný 

Neděle 
4. 12. ZÁBAVA Mikulášská jízda Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 15:30 hod. volný 

Úterý 
6. 12. DIVADLO Vánoční čas – hosté JÚ a HELE Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 50 Kč 

Středa 
7. 12. HUDBA Česko zpívá koledy 

s Deníkem 
Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 17:45 hod. volný 

Pátek 
9. 12. ADVENTNÍ PODVEČER Rosu dejte, ó, nebesa Piaristický klášter, refektář 

CETRAT Příbor 18:00 hod. volný 

Sobota 
10. 12. JARMARK Vánoční jarmark Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 
8:00 - 12:00 

hod. volný 

Sobota 
10. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Kostel sv. Valentina 

se S. Máchovou 
Sraz u TIC 
Město Příbor 9:00 hod. 50 Kč 

Sobota 
10. 12. SETKÁNÍ Setkání betlémářů IX Piaristický klášter, CETRAT 

CETRAT Příbor 
9:00 - 13:00 

hod. 40 Kč 

Sobota 
10. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu Sokolovna Příbor 

Ringo club při TJ Sokol Příbor 10:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Sobota 
10. 12. KONCERT Adventní recitál  

Evy Henychové 

Piaristický klášter, refektář 
Klub otevřeného srdce Příbor, 

město Příbor 
17:00 hod. dobrovolné 

Neděle 
11. 12. ADVENTNÍ KONCERT ELTHIN 

středověká hudba 

Farní kostel  
Narození Panny Marie 

Město Příbor 
17:00 hod 100 Kč 

Úterý 
13. 12. KONCERT Vánoční koncert 

ZUŠ Příbor 
Kulturní dům Příbor 

ZUŠ Příbor 17:00 hod. dobrovolné 

Úterý 
13. 12. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Vánoční dílna Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný 

Středa 
14. 12.  KINO Princezna rebelka Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 120 Kč 

Čtvrtek 
15. 12. KREATIVNÍ PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota 
17. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Starý hřbitov s kostelíkem 

v zimě s I. Nedomovou 
Sraz 9:15 na hřbitově 

Město Příbor 9:15 hod. 50 Kč 

Neděle 
18. 12. ADVENTNÍ KONCERT Musica Priboriensis Piaristický klášter, refektář 

Město Příbor 17:00 hod 200 Kč 

Středa 
21. 12. PŘEDNÁŠKA Gajdoši a dudáci v tradičních 

betlémech 
Piaristický klášter, CETRAT 

CETRAT Příbor 17:00 hod. 40 Kč 

Pátek  
23. 12 

SLAVNOST Živý Betlém 
Náměstí S. Freuda 

Římskokatolická farnost a  
Město Příbor 

15:30 hod. volný 

Sobota 
24. 12. MŠE Půlnoční mše Farní kostel  

Narození Panny Marie 22:00 hod. dobrovolné 

Neděle 
25. 12. KONCERT Vánoční koncert Farní kostel  

Narození Panny Marie 16:00 hod. dobrovolné 

Ůterý 
27. 12. SPORT Turnaj ve stolním tenise Tělocvična ZŠ Npor. Loma 

OS Klokočov 9:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Ůterý 
27. 12. KONCERT Vánoční koncert a křest CD 

 SCHOLA a sólisté 
Farní kostel  

Narození Panny Marie 16:00 hod dobrovolné 

Pátek 
30. 12. TURISTICKÝ VÝLET Poslední pochod roku 2022 Klub českých turistů Příbor 8:30 hod. Bližší info 

na plakátě 
PŘIPRAVUJEME 

Neděle 
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Čtyřlístek 2022 Klub českých turistů Příbor 13:00 hod. Bližší info 

na plakátě 
Úterý 
3. 1. VERNISÁŽ Vernisáž fotografií Chodba u městské knihovny 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Neděle 
8. 1. KONCERT Novoroční koncert Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. 300 Kč 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Vaše spolehlivá realitní kancelář již 22 let. 
Jsme tým profesionálů se zkušenostmi 

a odbornými znalostmi.  
Nabízíme zprostředkování prodeje  
či pronájmu nemovitostí a další.

🖥🖥   www.bonaelecta.cz
📞📞  722 534 300 
☎  800 19 00 20

 
Koupím byt jakékoliv velikosti 

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

mám. Tel. 737 190 613 

Gajdoši a dudáci v tradičních betlémech, 21. 12. 2022Setkání betlémářů, 10. 12. 2022

mailto:pribor%40muzeumnj.cz?subject=
http://www.muzeumnj.cz/pribor


Kulturní informace 25

Program akcí – prosinec 2022

 

PROGRAM AKCÍ – PROSINEC 2022 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup 
Sobota 
3. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Piaristická zahrada 

a sklepení s I. Nedomovou 
Sraz u TIC 
Město Příbor 9:00 hod. 50 Kč 

Sobota 
3. 12. SPORT 6. ročník memoriálu Milana 

Strakoše, stolní tenis 
Sokolovna Příbor 

TJ Sokol Příbor od 8:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Sobota 
3. 12. ZÁBAVA Rozsvícení  

vánočního stromu 
Hřiště v Klokočově 

OS Klokočov 15:30 hod. volný 

Sobota 
3. 12.  ZÁBAVA Možná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 hod. 50 Kč 

Sobota 
3. 12. ZÁBAVA Mikulášská nadílka rozsvícení 

stromu 
Před obecním domem 

Osadní výbor a SDH Hájov 16:30 hod. volný 

Neděle 
4. 12. SLAVNOST Fortelný jarmark Kulturní dům Příbor 

Spolek Fortel Příbor od 13:00 hod. volný 

Neděle 
4. 12. ZÁBAVA Mikulášská jízda Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 15:30 hod. volný 

Úterý 
6. 12. DIVADLO Vánoční čas – hosté JÚ a HELE Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 50 Kč 

Středa 
7. 12. HUDBA Česko zpívá koledy 

s Deníkem 
Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 17:45 hod. volný 

Pátek 
9. 12. ADVENTNÍ PODVEČER Rosu dejte, ó, nebesa Piaristický klášter, refektář 

CETRAT Příbor 18:00 hod. volný 

Sobota 
10. 12. JARMARK Vánoční jarmark Náměstí S. Freuda 

Město Příbor 
8:00 - 12:00 

hod. volný 

Sobota 
10. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Kostel sv. Valentina 

se S. Máchovou 
Sraz u TIC 
Město Příbor 9:00 hod. 50 Kč 

Sobota 
10. 12. SETKÁNÍ Setkání betlémářů IX Piaristický klášter, CETRAT 

CETRAT Příbor 
9:00 - 13:00 

hod. 40 Kč 

Sobota 
10. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu Sokolovna Příbor 

Ringo club při TJ Sokol Příbor 10:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Sobota 
10. 12. KONCERT Adventní recitál  

Evy Henychové 

Piaristický klášter, refektář 
Klub otevřeného srdce Příbor, 

město Příbor 
17:00 hod. dobrovolné 

Neděle 
11. 12. ADVENTNÍ KONCERT ELTHIN 

středověká hudba 

Farní kostel  
Narození Panny Marie 

Město Příbor 
17:00 hod 100 Kč 

Úterý 
13. 12. KONCERT Vánoční koncert 

ZUŠ Příbor 
Kulturní dům Příbor 

ZUŠ Příbor 17:00 hod. dobrovolné 

Úterý 
13. 12. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Vánoční dílna Městská knihovna Příbor 15:00 hod. volný 

Středa 
14. 12.  KINO Princezna rebelka Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 17:00 hod. 120 Kč 

Čtvrtek 
15. 12. KREATIVNÍ PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor 17:00 hod. volný 

Sobota 
17. 12. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Starý hřbitov s kostelíkem 

v zimě s I. Nedomovou 
Sraz 9:15 na hřbitově 

Město Příbor 9:15 hod. 50 Kč 

Neděle 
18. 12. ADVENTNÍ KONCERT Musica Priboriensis Piaristický klášter, refektář 

Město Příbor 17:00 hod 200 Kč 

Středa 
21. 12. PŘEDNÁŠKA Gajdoši a dudáci v tradičních 

betlémech 
Piaristický klášter, CETRAT 

CETRAT Příbor 17:00 hod. 40 Kč 

Pátek  
23. 12 

SLAVNOST Živý Betlém 
Náměstí S. Freuda 

Římskokatolická farnost a  
Město Příbor 

15:30 hod. volný 

Sobota 
24. 12. MŠE Půlnoční mše Farní kostel  

Narození Panny Marie 22:00 hod. dobrovolné 

Neděle 
25. 12. KONCERT Vánoční koncert Farní kostel  

Narození Panny Marie 16:00 hod. dobrovolné 

Ůterý 
27. 12. SPORT Turnaj ve stolním tenise Tělocvična ZŠ Npor. Loma 

OS Klokočov 9:00 hod. Bližší info 
na plakátě 

Ůterý 
27. 12. KONCERT Vánoční koncert a křest CD 

 SCHOLA a sólisté 
Farní kostel  

Narození Panny Marie 16:00 hod dobrovolné 

Pátek 
30. 12. TURISTICKÝ VÝLET Poslední pochod roku 2022 Klub českých turistů Příbor 8:30 hod. Bližší info 

na plakátě 
PŘIPRAVUJEME 

Neděle 
1. 1. TURISTICKÝ VÝLET Čtyřlístek 2022 Klub českých turistů Příbor 13:00 hod. Bližší info 

na plakátě 
Úterý 
3. 1. VERNISÁŽ Vernisáž fotografií Chodba u městské knihovny 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 17:00 hod. volný 

Neděle 
8. 1. KONCERT Novoroční koncert Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 hod. 300 Kč 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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A D V E N T N Í
K O M E N T O V A N É  
P R O H L Í D K Y  
M ĚS T A  PŘ Í B O R A

sobota 26. listopadu 2022
Piaristický klášter

sobota 3. prosince 2022
Piaristická zahrada a sklepení, 
na zahřátí čaj a svařák

sobota 10. prosince 2022
Kostel sv. Valentina

sobota 17. prosince 2022
Starý hřbitov s kostelíkem v 
zimě, na zahřátí čaj a svařák
Sraz v 9:15 na hřbitově

Sraz vždy u TIC Příbor v 9:00
Vstupné 50 Kč

s Irenou Nedomovou

s Irenou Nedomovou

se Sabinou Máchovou

se Sabinou Máchovou

www.pribor.eu

OSADNÍ VÝBOR HÁJOV ve spolupráci 
se SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV 

                     zve všechny děti a ostatní občany 
                         v sobotu 3. prosince 2022 na  

 
 

                             s rozsvícením vánočního stromu 
                  a rozdáváním dárečků hodným dětem. 

                     

       Mikuláš s čerty přijede v kočáře taženém koňmi.    

Mikulášská nadílka se uskuteční na prostranství před obecním domem.  

Začátek v 16:30 hod. 

Bude připraveno bohaté občerstvení pro děti i dospělé. 

Mikulášskou nadílku 
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                 OBČANSKÉ          SDRUŽENÍ KLOKOČOV 

        zve děti, mládež,               rodiče,  na druhé rozsvícení 

   vánočního stromu                         s Mikulášem, čertem a  

                                                         andělem.

    3.12.2022 na hřišti                                                                           

                                    v Klokočově. 

  

               15.30 h. – 16.30 h.  živý betlém
  

               16.30 h.  příchod Mikuláše, 

                       rozsvícení stromečku,

                           Mikulášská nadílka.

  

Balíčky, které předá Mikuláš Vašemu dítěti přineste prosím mezi 9 a 11 hodinou

téhož dne na hřiště v Klokočově.  

  Na balíček napište jméno dítěte s příjmením a věk. 

Mikuláš rozsvítí stromeček za každého počasí.Nabídneme Vám  

  teplý čaj zdarma. Doporučujeme Všem vlastní hrneček. Cenu svařáčku  pro  

 dospělé necháme na každém z Vás.

         Na zahřátí nabídneme také teplé párky v rohlíku, nebo jen tak.

Na statečné a nebojácné děti se těší Mikulášská družina a Vaše sdružení.
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Ringo club při TJ Sokol Příbor 
 pořádá   

Devátý veřejný Mikulášský turnaj v ringu 
o putovní pohár 

pro tříčlenná družstva  

 
turnaj se uskuteční 
10. prosince 2022 

od 10:00 
v tělocvičně TJ Sokol, Lidická 544 

 
Registrace proběhne před začátkem turnaje v tělocvičně  

 
Pro družstva neplatí žádná věková omezení, mohou být smíšená a je možno si 
přibrat jednoho náhradníka na střídání. Startovné za družstvo je 100,- Kč. Na 
místě bude něco k zakousnutí a skvělý guláš, čepované pivko, studené i teplé 
nápoje, popřípadě poblíž je restaurace Sokolka. Informace a dotazy na mailu: 

lubikmike@seznam.cz 
 

 
 

VÁNOČNÍ 
JARMARK

NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR
8:00 - 12:00

10. PROSINCE
2022

Stánky s vánoční tematikou
Vystoupí Lašan Brušperk a žáci

základních a mateřských škol Příbor

w
w
w
.p
ri
bo

r.
eu



Inzerce a pozvánky 29

ADVENTNÍ
KONCERT
ELTHIN - středověká hudba

11. PROSINCE 2022, 17:00
FARNÍ KOSTEL

NAROZENÍ PANNY MARIE

V S T U P N É  1 0 0  KČ  ( L Z E  K O U P I T  V  T I C  PŘ Í B O R  N E B O  O N - L I N E )

MĚSTO PŘ Í BOR  VÁS  
ZVE  NA

www.pribor.eu

 

ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkáá  šškkoollaa    
PPřřííbboorr  

VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvee  nnaa  
  

1133..  pprroossiinnccee  22002222  
oodd  1177::0000  hhooddiinn  

vv  KKuullttuurrnníímm  ddoomměě  vv  PPřřííbboořřee  
  

vvssttuuppnnéé  ddoobbrroovvoollnnéé  
 
 

 

 

 

Srdečně zveme děti, rodiče a prarodiče na vánoční výtvarné 
odpoledne. S sebou si přineste drobné vánoční dekorace na 
dozdobení zvonečku z polystyrenu, který u nás dostanete.  

13. prosince 2022 

v 15:00 hodin 
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 Příborské slečny a paní, zveme Vás na předvánoční kreativní podvečer do 
městské knihovny. Vyrobíme si drobné vánoční ozdoby z filcu. Přineste si 
bavlnky, jehly, barevný filc, dobré nůžky. Pokud už budete mít napečeno, 
doneste malý vzorek cukroví, můžeme udělat ochutnávku a vyměnit si recepty. 

        

                                   
               

 

 

 

Město Příbor a Římskokatolická farnost Příbor 

Vás zvou na

ŽIVÝ 
BETLÉM

Pátek 23. prosince 2022 od 15:30

Náměstí Sigmunda Freuda Příbor

www.pribor.eu

VÁNOČNÍ HUDBA 2022
FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ

PANNY MARIE

PŮLNOČNÍ MŠE
24. prosince 2022 ve 22:00 hodin

Koledy zpívá Příborský pěvecký kvartet a hosté
za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor

pod vedením pana Zdeňka Pukovce

VÁNOČNÍ KONCERT
25. prosince 2022 v 16:00 hodin

Zazní nejznámější české i světové koledy

Účinkuje:
Příborský pěvecký kvartet
Sdružení hudebníků Příbor
řídí pan Zdeněk Pukovec

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Klokočovské sdružení zve všechny nadšence sportu k

11. ročníku turnaje ve 

StolnímTenise, 

který se koná 27.12.2022 v tělocvičně školy N.p.Loma.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 25.12. na email:

l.pustejovsky@seznam.cz

Program: 9.00hod.  Zahájení ( převlékání a seznámení s pravidly)

                9.20hod.  Prezentace – startovné 200,- 

                9.30hod.  START utkání

        cca 13:00hod. vyhlášení vítězů

Podmínka: v rámci fair play se mohou zúčastnit  pouze

neregistrovaní,  nejlépe víkendoví  hráči.

Letošní klání bude s ohledem na počtu přihlášených rozděleno na

kategorie- 1:mužská, 2:ženská, 3:děti do 15 let. K dispozici bude

navíc druhá tělocvična pro případnou, jinou, sportovní aktivitu.

Malé občerstvení zajištěno. Vyhlášení vítězů s posezením v hospůdce

JAAL.

Na hojnou účast a sportu zdar, vaše sdružení.

WWW.KLOKOCOV.COM

Vánoční
koncert
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         Klub českých turistů Příbor pořádá v pátek  

30. prosince 2022 
 

turistický výlet 
 

Poslední pochod roku 2022 
Sraz účastníků turistické akce je 

u nádraží ČD Příbor v 8.30 hod. 
 Trasa: v délce 9 km vede terénem podle počasí. 

                    Nezapomeňte dobrou obuv i oblečení. 

 Cíl: cíl pochodu i trasa budou včas upřesněny  

               dle sněhových podmínek na webu kctpribor.cz 

               https://www.kctpribor.cz/ 

 Návrat: do 13.00 hodin 

V cíli si můžete zakoupit turistický kalendář na r. 2023 
a podpořit NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK. 

 
     Vedoucí akce:  Pavel Bilík        

                                Tel.: 605 126 090  

             E-mail: pav.bilik@seznam.cz 
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Klub českých turistů Příbor pořádá 1. ledna 2023 
 

Novoroční pochod 
„Čtyřlístek“ 

 

Sraz účastníků turistické akce 

ve 13 00 hod. Příbor - náměstí před radnicí 

Trasa: 8 km - Hončova hůrka - 15 00 

Čtyři novoroční dobré skutky:  
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví) 
 
1. Překonej svou pohodlnost - jdi na Nový rok na výlet (procházku). 
2. Učiň něco pro své okolí - pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na 
 tento výlet. 
3. Poznej, kde žiješ - projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními 
 smysly. 
4. Přispěj potřebným - částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto, 
 vyhlášené KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované 
 spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení 
 turistické trasy pro vozíčkáře.  

 

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu 
odznak NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK, 

  účastnický list a příležitostné razítko. 
 

 Vedoucí akce:  Vladimír Bilský  tel.: 737 375 203 
       

 

LUNA PŘÍBOR 
                  www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA PROSINEC 2022 
 

 

6., 13., 20. prosince 
Úterý 13:30 – 14:30, 
LUNA 

 

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

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

6. prosince 
Úterý, 10:00 – 12:00, 
LUNA 
 
 

 

MIKULÁŠ VE ZVONEČKU 
Zájemci se mohou přihlásit do středy 2. 12. Předběžná cena 
balíčku 100 Kč.     Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

10. prosince 
Sobota, 9:00 – 18:00, 
LUNA 
 
 
 
 
 

 

SEMINÁŘ AIKIDÓ 
Akce určena pro členy kroužku aikidó.  
Cena: 150 Kč (strava, pitný režim) 
Zájemci se mohou přihlásit do 5.12. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 a R. Stopka, tel. 773 650 441 
 

 

10. prosince 
Sobota, 14:00 - 18:00, 
LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 
Akce pro členy kroužku. 
Cena: 100 Kč (strava, pitný režim) 
Zájemci se mohou přihlásit do 6.12. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186, N. Kavanová, tel. 606 848 461 
 

 

10. prosince 
Sobota, 14:00 - 18:00, 
LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE  
Akce pro starší členy kroužku Street Dance. 
Cena: 100 Kč (strava, pitný režim) 
Zájemci se mohou přihlásit do 6.12. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

10. prosince 
Sobota, 14:00 - 18:00, 
LUNA 
 

 

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

Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč (barvy) + materiál (šátek, šál, kravata)Vede: K. Bukovjanová 
 

Vánoční ozdoby z papíru 
Hvězdy, stromeček, jmenovky, ozdoby aj. 
Vstupné 100 Kč               Vede: K. Bukovjanová 
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si rezervovat místo! 

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

 

27. prosince 
Úterý, 9:00,  
sraz u TS Příbor 

 

HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU  
Výlet do Štramberku pro přátele a externisty Luny Příbor. 

Informace: L. Nenutilová, tel.732 902 256 
 

 

SS  LLuunnoouu  ssee  nneennuuddííttee!! 

 
 
 
 

LUNA PŘÍBOR 
 

           MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

    Prosinec 2022 
 

 

 
7., 14., 21.prosince 
Středa, 9:00 – 11:00, LUNA 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 
 

 

2. prosince 
Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
SOVIČKA Z FILCU 

Vstupné: 50 Kč 
 
 

 

9. prosince 
Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
VÁNOČNÍ OZDOBY z papíru 

Vstupné: 50 Kč 
 
 

 

16. listopadu 
Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA 

J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

Šmudlíci 
VÁNOČNÍ ŘETEZY z papíru, 
posezení                     

Vstupné: 50 Kč 

SS  LLuunnoouu  ssee  nneennuuddííttee!! 
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Vinotéka U Radnice 
& První příborská sýrárna 

Výherní listina za listopad 2022 
1. CENA: Pětilitrový box vína                číslo 135 
2. CENA: Třílitrový box vína                  číslo   47 
3. CENA: Jedna láhev šumivého vína  číslo   39 

 
Výherci zájezdu do Vídně: 

17–120–60–26–2–34–84–102–77–44 
Výhercům srdečně blahopřejeme. 

 

Vinotéka U Radnice 
ve spolupráci s apartmán hotelem 

 
pořádá dne 16. 12. 22 

Mega vánoční večírek 
Více v prodejně a na www.lexor.cz 

 

 

 

NOVÝ JIČÍN 
974 735 400, 974 735 401, 702 187 307 

martina.hanackova@pcr.cz 

za kvalitní dlouholetou službu odchodné a výsluhový příspěvek 
75 000 Kč 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 

Bojujete s přebytečnými kily? 
Chcete se cítit lépe? 

 Nečekejte až na nový rok            
a přijďte se poradit ještě dnes! 
 

Co nabízím:  

• Analýzu složení těla pomocí přístroje Tanita 
• Odbornou konzultaci Vašeho jídelníčku + tipy na zlepšení 
• Výživový plán na míru (pro zdravé i nemocné, děti i dospělé,..) 

Objednávejte se na: 604 985 895 nebo Maiafit@seznam.cz 
Adresa: Štramberská 428, Příbor. Více informací na www.maiafit.cz. 

Těším se na Vás! 

 

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ A KAPRŮ 

 
 
 
 
 

                         Každý den od 10.12.2022 v době od 9 do 17 h. 
 
               

 
                                      
 
 

                                     20.12.2022 - 23.12.2022 v době od 9 do 17 h. 
 

 
Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 136 

u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 
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