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

Dne 6. 12. 2022 se uskutečnila 4. schůze Rady 
města Příbora, na které bylo projednáno 
28 bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický 
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města schválila:
	» přijetí bezúplatného plnění ve výši 10 000 Kč od společ-
nosti Respect, a. s., se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 
142 00 Praha 4, IČO 25146351, zastoupená Ing. Zdeňkem Re-
iblem, MBA, předsedou představenstva na pořízení vybavení 
školní družiny Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
	» smlouvu o poskytnutí bezúplatného plnění ve výši 10 000 Kč 
mezi společností Respect, a. s., se sídlem Pod Krčským lesem 
2016/22, 142 00 Praha 4, IČO 25146351, zastoupená Ing. 
Zdeňkem Reiblem, MBA, předsedou představenstva a městem 
Příborem se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Pří-
bor, IČO 00298328, zastoupeným Ing. Danou Foriškovou, 
Ph.D., místostarostkou, na pořízení vybavení školní družiny 
Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový 
Jičín, příspěvková organizace dle přílohy č. 1.

Rada města jmenovala:
 » od 1. 3. 2023 na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 
předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komen-
ského čp. 458, se sídlem Komenského 458, 742 58 Příbor, 
IČO 70929220, Mgr. Simonu Myšákovou. 

Dne 10. 1. 2023 se uskutečnila 5. schůze Rady 
města Příbora, na které bylo projednáno 
23 bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický 
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města vyhlásila:
	» veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy objektu 
č. p. 118“ dle předloženého materiálu,
	» veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy ulic Mánesovy a Alšovy“ dle předloženého 
materiálu,
	» veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Dopojení ulice Vrchlického na komunikaci v Z43 " dle před-
loženého materiálu,
	» veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Sportoviště Hájov“ dle předloženého materiálu,
	» veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Oprava mostu M-02 v ulici Tovární, Příbor“ dle předložené-
ho materiálu.
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Rada města schválila:
 » proplacení částky 27 220 Kč panu Jiřímu 
Činčalovi, jako finanční podporu na 
vybudování domovní ČOV,
 » ve funkci Valné hromady 
TP PŘÍBOR s.r.o. cenu tepelné energie 

systému zásobování teplem TP PŘÍBOR 
s.r.o. pro rok 2023 ve znění předloženém 
prostřednictvím přílohy č. 1 var. B,
 » ve funkci Valné hromady TP PŘÍ-
BOR s.r.o. cenu tepelné energie domovní 
plynové kotelny pro DPS č. p. 238 Příbor 

na rok 2023 ve znění předloženém pro-
střednictvím přílohy č. 1.
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 14. 12. 2022 se uskutečnilo 
2. zasedání Zastupitelstva 
města Příbora, na kterém bylo 
projednáno 26 bodů. Přinášíme 
vám stručný telegrafický přehled 
nejdůležitějších projednaných bodů.

Zastupitelstvo města uložilo:
 » vedoucímu OIRSM: zadat zpracování 
studie komunikačních propojení ulice 
Jičínské a Štefánikovy s obchodní zónou 
na ulici Jičínské v rozsahu dle důvodové 

zprávy tohoto materiálu.
 » T: 31. 3. 2023

Zastupitelstvo města schválilo:
	» změnu u parc. č. 2359/46 v k. ú. Příbor v za-
dání Změny č. 3 Územního plánu Příbora, 
dle rozsahu důvodové zprávy a jejích příloh,
	» zařazení parc. č. 455/15 v k. ú. Klokočov 
u Příbora do zadání Změny č. 3 Územního 
plánu Příbora, dle rozsahu důvodové zprávy 
a jejích příloh.

Zastupitelstvo města vydalo:
	» Obecně závaznou vyhlášku o systému 
odpadového hospodářství v předloženém 

znění a pověřilo člena zastupitelstva města 
Mgr. Pavla Netušila k jejímu podpisu,
	» Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za sys-
tém odpadového hospodářství v předloženém 
znění a pověřilo člena zastupitelstva města 
pana Mgr. Pavla Netušila k jejímu podpisu.

Zastupitelstvo města souhlasilo:
 » s vytvořením Adaptační strategie města Pří-
bora na změnu klimatu v předloženém znění. 

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

Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství - od 1. ledna 2023
Alice Buczková (správce poplatku MÚ Příbor) 

Správce poplatku pravidelně informuje 
občany o možnosti elektronického zasílá-
ní informací k úhradě místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, 
a to prostřednictvím emailové pošty.
Tato forma informovanosti se velice dobře 

osvědčila, a tak plně nahradila papírovou 
distribuci poštovních poukázek, které byly 
v minulosti roznášeny.
V e-mailu, který bude automaticky ze sys-

tému rozesílán před termínem splatnosti 
tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, 
částka, variabilní symbol plátce, termín 
splatnosti, a především QR kód, který 
usnadní zadávání platby.
Tato služba je bezplatná a velice jednoduše 

realizovatelná. Stačí, aby zájemce zaslal 
svůj e-mailový kontakt na adresu správce 
poplatku: buczkova@pribor-mesto.cz
V případě dalších dotazů nás 

můžete kontaktovat na telefonních 
číslech: 605 526 460 nebo 556 455 434.

S účinností od 1. 1. 2023 je 
poplatníkem poplatku za systém 

odpadového hospodářství:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, 

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

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:
Sazba poplatku činí 612 Kč/rok.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný ve dvou stejných splát-

kách, a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, které 

poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je:
 » poplatníkem poplatku za odkládání ko-

munálního odpadu z nemovité věci v jiné 
obci a má v této jiné obci bydliště,
 » umístěna do dětského domova pro děti 
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,
 » umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,
 » umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo 
v chráněném bydlení, nebo
 » na základě zákona omezena na osobní 
svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které 

poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení ve městě a která:
 » žije v zahraničí po dobu delší než ½ roku 
nepřetržitě v příslušném kalendářním roce,
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 » nedovršila v příslušném kalendářním 
roce věk 6 měsíců.
Úleva se poskytuje osobě, které poplatková 

povinnost vznikla z důvodu vlastnictví ne-
movité věci pro rodinnou rekreaci, ve kte-
ré není přihlášená žádná fyzická osoba 
a která se nachází na území města Příbor 
a současně je tato osoba přihlášena na jiné 
adrese ve městě Příboře, a to ve výši 50 %; 
pokud se objekt k rekreaci nachází v těžko 
dostupných místech nebo nejsou v dosahu 
k dispozici nádoby na třídění odpadu. Po-

platková povinnost fyzické osoby z důvodu 
přihlášení tím není dotčena.
V případě, že poplatník nesplní povinnost 

ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláš-
kou nebo zákonem, nárok na osvobození 
nebo úlevu zaniká.
Veškeré záležitosti spojené s platbami 

a správou tohoto poplatku Vám objasní-
me, stačí nás kontaktovat.
Text obecně závazné vyhlášky k tomuto 

místnímu poplatku je zveřejněn na webo-

vých stránkách města. Jakékoliv informace 
k této problematice Vám rádi poskytneme 
na tel. č. 556 455 434. 

Poplatek lze hradit bezhotovostním 
převodem na účet:
27-1290010227/0100 s použitím vari-

abilních symbolů jednotlivých plátců, 
které se již od roku 2019 nemění.
Dále pak na pokladně městského úřadu 

(přízemí, bezbariérový přístup z boku 
budovy – možnost využití výtahu).

Nový sektor webových stránek přináší 
přehled informací k energetické krizi 
Mgr. Karolína Najzarová (odbor sociálních věcí MÚ Příbor)

Připravili jsme pro Vás na webových strán-
kách města přehled informací týkajících se 
energetické krize. Naleznete zde odkazy na 
prověřené zdroje informací k úsporným opat-
řením, k zastávání svých práv vůči energetic-
kým společnostem, k příspěvkům od státu, 
k dotačnímu programu Nová zelená úsporám 
light, dále kontakty na odborné poradce 
v našem okolí, na poradny pro lidi ve finanční 

tísni a další užitečné údaje.
K informacím se dostanete jednoduše přes zá-

hlaví webových stránek města, kde je nový 
řádek s názvem „Energetická krize - důležité 
informace“. Informace na webových stránkách 
budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.
 
www.pribor.eu/energeticka-krize-dulezi-
te-informace

Ti z vás, kteří nemají možnost využití 
internetu, ani nemají nikoho blízkého, kdo 
by jim pomohl, se mohou obrátit na odbor 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor (tel. 
556 455 470-472), který jim poskytne zá-
kladní informace a kontakty na odborníky.
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Olga Lichovníková
Jana Černá
Jarmila Skoumalová
Marián Mokoš
Jarmila Seibertová
Jarmila Klőselová
Ludmila Krompolcová
Ludmila Bohumínská

Alois Blažek
JarmilaKolářová
Stanislav Friedl
Otto Jahoda
Danuška Balcarová
Bohumil Bača
Ludmila Adamcová
Naděžda Pyšová

Agnesa Černá
Věra Pešková
Božena Pavelková
Stanislav Ulman
Alice Mohaplová
Antonín Hejtmánek
Drahomíra Balátová

Jubilanti z Příbora:

Zdeněk Segeťa
Jubilanti v Domově Příbor:

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

Příspěvek na bydlení 
Lenka Matysková, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

Mnoho občanů České republiky se stále 
potýká s velmi nízkými příjmy z důvodu 
inflace a zdražování. Rostou ceny energií tím 
i náklady na bydlení. V roce 2022 došlo ke 
zjednodušení vyřízení příspěvku na bydle-
ní. Od ledna letošního roku budou žadatelé 
dokládat na ÚP ČR čtvrtletní příjmy a ná-
klady za bydlení pouze 2× za rok a to za 1. a 2. 
kalendářní čtvrtletí. (tj. leden, únor, březen 
a za červenec, srpen, září). Na příspěvek 
na bydlení mají nárok lidé, kteří na bydlení 
vynaloží více než 30 % svých příjmů. 
Příspěvek na bydlení je dávka vyplacená 

v závislosti na výši příjmů rodiny. Příspěvek 
lze zažádat i o tři měsíce zpětně.
Za příjem se považuje mzda ze zaměstnání, 

příjmy z podnikání, z nájmu, nemocenská, 
důchod, podpora v nezaměstnanosti, výživné, 

rodičovský příspěvek, přídavek na dítě atd. 
Senioři nemusejí výši svých příjmů při žádosti 
nijak dokládat, úředníci si tuto informaci 
sami ověří. Příjmy dokládají také společné 
posuzované osoby, jsou to všichni obyvatelé 
bytu, kteří sdílejí společnou domácnost. To 
znamená, že se podílejí na nákladech spoje-
ných s jejich potřebami a užíváním bytu.
Náklady na bydlení zahrnují nájemné, 

náklady na plyn, elektřinu, vodu, provoz 
výtahu, osvětlení a úklid společných prostor 
v domě, odvoz odpadu, náklady za pevná 
paliva a jiné.
Výše příspěvku na bydlení lze vypočítat 

tak, že se od skutečných nákladů na bydlení 
odečtete čistý příjem domácnosti vynásobený 
koeficientem 0,3.
Nárok na příspěvek má osoba, která je např. 

vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem 
bytu. Dávky je možné čerpat také v případě, 
že byt užíváte na základě služebnosti. 
K žádosti je třeba doložit další požadované 

tiskopisy a přílohy, které jsou k dispozici na 
všech stránkách kontaktních pracovišť ÚP, 
nebo na webových stránkách MPSV v sekci 
Formuláře. 
Pro bližší informace k tomuto tématu můžete 

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

Konzultační hodiny:
Úterý: 9.00 – 12.00 bez objednání
 13.00 – 16.00 pro objednané 
Tel: 777 735 555

Z činnosti Svazu letců Příbor, z. s., 
v roce 2022
Ing. Rudolf Ripčík (jednatel spolku SL Příbor), Foto: archiv Svazu letců Příbor, z. s.

Vážení spoluobčané, chtěl by Vás informo-
vat o životě a činnosti našeho spolku Svazu 
letců Příbor, z. s. 
V roce 2022 náš spolek zorganizoval pro 

naše členy, ale i rodinné příslušníky nebo 
občany města několik akcí. Mezi tradiční 
akce patří pravidelné úterní posezení v klu-
bovně na Dukelské ulici. Zde se připomí-
nají životní jubilea /např. v roce 2022 to 
bylo 80 let pana Jaroslava Janečky, 90 let 
pana Slavomíra Valečka/ a jiné významné 
události. 

Každoroční akcí bylo uspořádání setkání, 
dne 8. 10. 2022, příslušníků 8. Stíhacího 
leteckého pluku a 1. Dopravního a výsadko-
vého leteckého pluku, kterého se zúčastnilo 
cca 130 bývalých příslušníků útvarů dislo-
kovaných na letišti Mošnov. Výbor SL Pří-
bor, z. s., připravil dne 26. 2. 2022 výroční 
schůzi, kde zhodnotil rok 2021 a připravil 
plán činnosti na rok 2022. Na výroční 
členskou schůzi byl pozván a zúčastnil se 
starosta města Ing. arch. Jan Malík. Výbor 
taky připravuje výborové schůze, kde kon-

troluje plnění plánu činnosti a organizaci 
konkrétních akcí.
Naši členové spolku SL Příbor, z. s., se 

zúčastňují akcí, které pořádá město Příbor, 
jako jsou např. osvobození města Příbora, 
ukončení II. sv. války a Den válečných ve-
teránů. Další akce jsou např. kladení květin 
u památníku v Palačově, na letišti Mošnov, 
položení květin v Olešnici při příležitosti 
105. narozenin gen. Zdeňka Škarvady atd.
Dalšími akcemi, které pořádáme, jsou ex-

kurze do vybraných závodů a muzeí. V roce 
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2022 jsme začátkem července navštívili 
nově otevřené muzeum nákladních automo-
bilů v Kopřivnici. Rozsáhlá sbírka expo-
nátů nákladních aut se nám velice líbila. 
Oblíbenou akcí nejen pro nás, ale pro celý 
region, jsou dny NATO při účasti techniky 
členských států. Naši členové se zúčastňují 
této akce individuálně a ve velkém počtu, 
neboť souvisí s leteckou tematikou, která je 
nám blízká. V závěru roku jsme navštívili 
v nedalekých Bolaticích u Opavy podnik 
Lanex, a. s. Byli jsme přivítáni p. Halfaro-
vou a obchodní ředitelkou. Podnik vyrábí 
produkci od provázků po lodní lana z juty 
i umělých hmot. Vedení podniku nám 
umožnilo prohlídku celé výroby. Vzhledem 
k tomu, že nikdo z nás se s takovým způso-
bem výroby nesetkal, měli jsme hodně do-
tazů na průvodce a také možnost pohovořit 
si s výrobními pracovníky. Někteří jsme si 
i vyzkoušeli ruční zaplétání zakončení lana. 
Cesty se zúčastnili nejen příslušníci SL, 
ale i zájemci z občanů města. Za umožnění 
prohlídky velmi děkujeme vedení podniku. 
V závěru roku jsme též absolvovali prohlíd-
ku IBC Moravskoslezského kraje tzv. 112, 
kde nás provázel a informoval o činnosti 
náčelník tohoto zařízení plk. Mgr. Roman 
Kondziolka a náš občan města, který je tam 
zaměstnán, p.René Libiger. Pan plukovník 
nás informoval od historie stavby budovy 
až po všechny složky, které jsou v daném 
zařízení umístněné, také jak mezi sebou 
spolupracují i o tom, že toto zařízení je 

jediné v ČR, ale i ve střední Evropě v ta-
kovém uspořádaní a složení. Také bychom 
chtěli poděkovat řediteli plk. Mgr. Roma-
novi Kondziolkovi a Renému Libigerovi za 
umožnění exkurze v daném bezpečnostním 
centru Moravskoslezského kraje.
Leteckou mládež podporujeme aktivní 

účastí na modelářských soutěžích, letos to 
byla soutěž „O poháry LUNA Příbor“ v ka-
tegorii nejlepší model našeho letectva, která 
se konala v únoru 2022. Naši zástupci se 
této soutěže pravidelně zúčastňují a předá-
vají za odměnu vítězům stavebnice modelů.
Naši příslušníci také individuálně na-

vštěvují soutěže létajících modelů. V roce 
2022 to byla účast na dvou soutěžích. První 

byla soutěž obřích modelů na letišti Bahna 
F. Místek a další v Poličné u Val. Meziříčí.
Podílíme se psaním příspěvků do Mě-

síčníku města Příbora leteckou tematikou 
nebo k historickým výročím souvisejících 
s činností SL.
Je důležité poděkovat městu Příboru 

za finanční podporu, bez které bychom 
v současné době nemohli žádnou dopravu na 
exkurzi a provoz SL Příbor ufinancovat.
Přejeme všem občanům v novém roce 

2023 hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně 
pevného zdraví.
Činnost a akce našeho spolku Svazu letců 

Příbor je možné si prohlédnout na linku 
https://www.svazletcupribor.cz/

Aktivizační a zájmové činnosti v Domově 
Příbor v roce 2022
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor), Foto: Martin Poruba

Rok se s rokem sešel a opět přichází chvíle 
ohlédnout se a zamyslet nad tím, jaký ten 
uplynulý rok 2022 v Domově vlastně byl, 
co nám nového přinesl, s čím jsme se museli 
potýkat, co nám dělalo radost apod. 
Hned zkraje roku jsme se nacházeli v nelehké 

situaci, kdy nejen náš Domov, ale i společnost 
nadále pociťovala důsledky epidemie covidu-19. 
Pro náš Domov to znamenalo zavřené dveře 
pro návštěvy a veřejnost a celkové omezení 
chodu provozu a samotné aktivizace, která je 
uživatelům denním povzbuzením. Na úkor 
skupinových aktivit jsme se snažili maximálně 
věnovat uživatelům individuálně. Mohli jsme 
nabídnout různé druhy rehabilitací, nácviky 
sebeobsluhy, tréninky paměti, četbu, poslech 
hudby, cestování za pomoci virtuálních brýlí, 
kontakt se zvířecími mazlíčky (andulky, mor-
čata), ale také rozhovory s uživateli a zprostřed-
kování komunikace s rodinnými příslušníky. 
Naštěstí s příchodem jara se nám pomalu 
otevíraly možnosti a znova jsme mohli nabízet 
oblíbené skupinové aktivity, které bývají 
pravidelně zařazovány do programu a těší se 
velkému zájmu (skupinová cvičení, čtenářské, 

hudební, pánské kluby, přednášky, kulturní 
akce, Kavárničky, tréninky paměti, bingo, 
pečení, práce se zelení, tvoření s materiály, 
skupinové míčkování, vycházky do okolí…).
Mimo to k nám mohly zavítat konečně i děti 

z mateřských a základních škol, které nás svým 
vystoupením vždy dojaly. Nádherné vystoupe-
ní předvedl pěvecký soubor Valentin, zpívali 
jsme při harmonice a kytaře, oslavili úžasných 
102 let paní Šikulové, vyzkoušeli si hraní na 
tibetské mísy s dětmi ze ZŠ a MŠ Gaudi Příbor, 
vyposlechli přednášku s promítáním o Příbo-
ře s místní kronikářkou Irenou Nedomovou 
a mnoho a mnoho dalšího zajímavého.
V létě jsme pak našim uživatelům nabídli další 

porci zajímavých akcí. Sportovní hry juniorů 
a seniorů se nesly ve férovém zápolení dětí z MŠ 
Kamarád s našimi seniory v nejrůznějších do-
vednostních disciplínách a především došlo ke 
krásnému propojení napříč generacemi. 
Na něžnou notu nás naladil koncert při hou-

slích a violoncellu díky p. Šprochové a p. Falc-
níkové, ochutnali jsme bylinkové čaje a různé 
druhy piva v rámci interaktivních přednášek, 
zazpívali si s cimbálovou muzikou a Lucií ZET 

při starých šlágrech a mnohokrát navštívili 
místní muzeum se zajímavými výstavami. 
Když přálo počasí, okusili jsme bohoslužbu 

v místním kostele, zamířili do zahrad piari-
stického kláštera nebo jen tak na zmrzlinu 
a procházku do okolí. Hezkým zážitkem byla 
pro mnohé návštěva zámku v Kuníně s komen-
tovanou prohlídkou. Díky bezbariérovosti jsme 
mohli tuto možnost dopřát i uživatelům imobil-
ním, a to jednou v červenci a jednou v srpnu. 
Asi za největší událost loňského roku lze pak 

považovat akci s názvem „Z archivu Česko-
slovenské televize“ za aktivní účasti zaměst-
nanců i klientů na zahradě Domova. Jednalo 
se o secvičené, 90 minut dlouhé, estrádní 
vystoupení v duchu starých scének ze 70. 
a 80. let minulého století. Nutno podotknout, 
že celé akci předcházela dlouhá příprava a vel-
ké nasazení všech zúčastněných, což vedlo 
nejen k tomu, že se akce zdařila na výbornou, 
ale také se stmelil kolektiv Domova.
Na podzim jsme dvakrát zavítali do Kultur-

ního domu na ocenění příborských jubilantů 
při vystoupení skupiny Lam trio a cimbálov-
ky. Návštěvu do Domova opět přijaly děti ze 
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Příborské 
pastelky jako 
„Šikulové“
Bc. Kamil Bordovský

Že jste nikdy neslyšeli výraz Příborské pas-
telky? Nenechte se zmást, nejedná se o nový 
produkt či vynález z našeho města, ale o název 
soutěžního týmu našich dětí, které se prezen-
tovaly svými dovednostmi při natáčení pořadu 
České televize Šikulové – Velká výzva. Tato 
soutěž je určena dětemi věku 7-12 let, které 
soutěží v 5členných týmech. Náš tým soutěžil 
ve složení Valérie Michnová, Bára Bordovská, 
Tereza Černošková, Adam Haluška a Ruben 
Rojíček. Jejich úkolem bylo vypořádat se co 
nejlépe se zadáním úkolu a svou kreativitou se 
porovnat s týmem soupeřů, kterým byly také 
neméně šikovné Bojovnice z Kozmic. Kromě 
samotného natáčení, které probíhalo v uvol-
něné a přátelské atmosféře, si děti užily také 

exkurzi do zákulisí tvorby pořadu. V přenoso-
vém voze, který svým množstvím ovládacích 
pultů a obrazovek působil poněkud kosmicky, 
bylo možno zhlédnout práci zvukařů a pood-
halit tajemství vysílaných obrázků při použití 
nejrůznějších finesů a vychytávek. V mas-
kérně se děti nechaly učesat rukama profesi-
onálních maskérek a vyrazily na plac. Se svou 

výzvou se popraly statečně a po celou dobu 
krásně spolupracovaly a vzájemně se podpo-
rovaly jako tým zkušených kolegů, až by se 
mohly leckteré skupiny dospělých přiučit. Za 
své snažení pak byly odměněny a kromě zá-
žitků z natáčení si odnesly i pěkné ceny. A jak 
to celé dopadlo? To se dozvíte 16. 3. v 16:40 na 
Déčku.

Poděkování Městské policii Příbor
Vladimíra Greinerová

Chci poděkovat příborské městské policii, zvláště panu strážníkovi Ondřeji Vavříkovi, za nalezení mého odcizeného kola.
Jsem vděčná za to! Jízdní kolo nutně potřebuji k pravidelným nákupům.

S vděčností děkuje Vladimíra Greinerová.

základních a mateřských škol s recitačním 
a hudebním příspěvkem, společně jsme s dět-
mi ZŠ Lubina tvořili výrobky k dekoraci, opět 
si zazpívali při harmonice a kytaře a navštívili 
divadelní představení v Kulturním domě. 
Konec kalendářního roku nabídkou akcí pře-

kypoval. Mikuláš, vánoční koncert pěveckého 
souboru Valentin, návštěva příborského muzea 
s přednáškou týkající se prožívání vánočních 

svátků v dobách dávno minulých, „Ježíškova 
vnoučata“ za přímé účasti dárců zapojených do 
akce. Od dětí z Kopřivnice jsme dostali přá-
níčka k vánočním svátkům a naopak my jsme 
ocenili naše „přátele“ dobrovolníky za jejich 
činnost během celého roku. Domov se také 
dvakrát během prosincových dní prezentoval 
rukodělnými výrobky seniorů, na Fortelném 
jarmarku v Kulturním domě a vánočních 

trzích na náměstí. Úplný závěr roku nám zpří-
jemnil Lašský dechový orchestr kolekcí vánoč-
ních koled a uživatelé si poseděli u slavnostního 
stolu na Štědrý den a Silvestra. 
Jak sami vidíte, snažíme se, aby nabídka 

aktivit a kulturně-společenských akcí byla 
pestrá a uživatelé se měli stále na co těšit. 
Věříme, že nastavený trend dokážeme naplnit 
i v letošním roce.
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Foto 1: Vystoupení pěveckého sboru Valentin

Adam Haluška, Ruben Rojíček, Bára Bordovská, 
Tereza Černošková, moderátorka Jana a Valérie 
Michnová.

Foto 2: Výlet zámek Kunín



Mikulášský turnaj v ringu
Mgr. Olga Galiová (TJ Sokol Příbor)

V sobotu 10. prosince proběhl v tělocvičně 
TJ Sokol Příbor devátý ročník Mikulášského 
turnaje v ringu o putovní pohár. Náš Ringo 
klub s ním započal v roce 2014, částečně jako 
vzpomínku na skvělou kamarádku, která 
nás počátkem toho roku navždy opustila, 
a částečně i proto, že jsme si chtěli poměřit síly 
i s jinými vyznavači tohoto sportu.
Ringo je velice svižný a zábavný sport 

s důrazem na mrštnost, postřeh a rychlost 
reakce. Je podobný volejbalu, jenom se 
nehraje s míčem, ale se dvěma gumovými 
kroužky. A přestože se hraje již přes 
sedmdesát let a je oficiálně uznaným sportem 
s ligou a mezinárodními turnaji, stále je jenom 
okrajovým, ne příliš známým sportem. Což 
je ovšem velká škoda. Ale právě proto už 
dopředu ani moc nepočítáme s velkou účastí. 
V podstatě je náš turnaj přátelským setkáním 
starých známých.
Ovšem ne tak letos. K zápisu se dostavilo 

hned deset družstev.
První místo zcela zaslouženě získalo, a již po 

čtvrté v řadě si odneslo domů putovní pohár, 
bezkonkurenční družstvo Hájov, které opět 
absolvovalo turnaj bez jediné porážky.
Stříbro získal tým Klokočí, nováčci, jimž 

jsme na začátku museli vysvětlovat pravidla, 

se zápas od zápasu rychle lepšili a sebevědomě 
se propracovali tak vysoko. Velká gratulace.
Bronzová medaile patří smíšenému družstvu 

dvou vysokých urostlých chlapů a drobné 
něžné ženy, příborským Štaflím. 
Dále 4. místo Ostravské Kartago, 

5. Krychle, 6. Supr4, 7. Gringos, 8. Bez 
ambicí, 9. – 10. Nevím a Rýče (0 b.)
Jak je u nás dobrým zvykem a tradicí, 

všechna družstva si odnesla domů ceny 
od našich štědrých sponzorů. A všichni 

si je opravdu zasloužili. Úroveň turnaje 
byla vysoká a rozhodně se bylo na co dívat. 
Nejdůležitější ovšem je, že se všichni 
zúčastnění velice dobře bavili a strávili jsme 
pospolu příjemný den. Takže, těšíme se opět 
za rok. A pokud by si někdo chtěl s námi 
zahrát, rádi jej uvítáme mezi námi. Scházíme 
se každou neděli od 18.00 hod. v tělocvičně 
TJ Sokol Příbor.
Ještě bychom rádi touto cestou poděkovali 

městu Příboru za finanční podporu a zájem.

Mikuláš v Kynologickém klubu Příbor
Iva Jašíčková (výcvikářka KK Příbor)

Dne 10.12.2022 proběhl klubový Miku-
lášský závod, letos nazvaný jako Asistenční 
Mikuláš. Závodu se zúčastnilo 13 psovodů se 
14 pejsky. Tentokrát nám náš člen Josef Kaňa, 
který závod i posuzoval, vymyslel disciplí-
ny: hlášení rozhodčího + kvízová otázka, 
napsání jména psovoda + psa + datum závodu, 
poslušnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň, 
aport, odložení za pochodu s přivoláním, při-
čemž všechny tyto disciplíny byly prováděny 

psovodem, který měl nasazené neprůhledné 
brýle. Pak, již bez brýlí, byly prověřeny čicho-
vé schopnosti psovoda, kdy jsme měli určit tři 
vzorky. Ne každému se podařilo správně určit 
pomeranč, kávu a česnek. Na závěr byl hod na 
terč (šipky), kdy praváci házeli levou a naopak 
- a k překvapení rozhodčího se některým 
hodně dařilo:) U disciplín, kde měl psovod 
nasazeny neprůhledné brýle, bylo zajímavé 
sledovat, jak se s tím psovod vyrovnal a někte-

ří pejsci „zkoušeli u páníčka“, co jim projde. 
Závod se uskutečnil za podpory města Příbora. 

Na naše snažení se byla podívat i televize LTV. 
Počasí pro tento rok bylo docela i zimní, 

trochu sněhu – trochu bláta.:) 
Na ohni se v kotli uvařila výborná kolena, 

na stolech spousta dobrůtek od členů - prostě 
vydařený den.:)
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11. klokočovský turnaj ve stolním tenisu
Libor Pustějovský (za občanské sdružení Klokočov)

Psal se rok 2019, když se náš oblíbený turnaj 
konal naposledy. Po dvouletém přerušení jsme 
milerádi toto Vánoční soutěžení uspořádali 
znovu. V těch dvou covidových letech se udála 
spousta věcí, mimo jiné i rozšíření „pingpon-
gové“ herny v sokolovně. Navýšení počtu sto-
lů na 6 nám umožnilo uspořádat turnaj přímo 
v centru příborského stolního tenisu. Kruh 
se tak uzavřel, náš turnaj na tomto místě před 
12 lety začínal a nyní se sem po dlouhých 8 le-
tech zase vrátil. Udělalo nám to neskutečnou 
radost a jsme rádi, že klub nám vyšel vstříc. 
Vše vypuklo v 9 hodin ráno. Sešlo se nám 

25 hráčů a hráček, kteří si chtěli zpříjemnit 
mezisváteční období sportem a vypotit nějaké 
to vánoční cukroví. Oproti minulým létům se 
zúčastnilo mnoho nových tváři, naproti tomu 

mnoho těch starých zůstalo doma s chřipkou. 
Mezitím co se hráči rozcvičovali a rozehrá-

vali, my je rozlosovali do skupin a vypracovali 
tabulky. Muži utvořili dvě základní skupiny po 
10 účastnících a ženy jednu menší skupinu po 
5. Hned poté mohl turnaj začít. Nebyla nouze 
o zajímavé a neočekávané momenty. Udivoval 
zejména 14letý Matyáš, který vyhrával zápas za 
zápasem a ve své skupině obsadil krásné 2. místo.
Rozjela se též ženská kategorie. Dámy ode-

hrávaly zápasy postupně a ve volných chvílích 
soutěžily v kategorii o nejlepší vánoční cukroví.
Mužská kategorie se mezitím odehrávala 

slušným tempem, a to díky velkému počtu 
stolů. Nakonec vykrystalizovalo 16 nejlepších 
hráčů, kteří postoupili do play-off. Kolem půl 
jedné už zbývalo odehrát jen finále a zápas o 3. 

místo. Nejprve svedli obrovskou 5setovou bit-
vu o bronz Dan Fabriger a již zmíněný Matyáš 
Janko. Druhý jmenovaný se nakonec radoval 
z bronzové příčky. Hned poté předvedli ve 
finálovém utkání své umění několikanásobný 
vítěz Olin Seibert a mladý borec z Hájova Lu-
káš Janák. O. Seibert byl nakonec úspěšnější 
a získal jubilejní 5. vítězství. 
Mezi dámami obsadila první příčku Adéla 

Fabrigerová, která vyhrála všechny zápasy. 
Druhé místo urvala Petra Nováková a třetí 
Jana Pustějovská.
Za klokočovské sdružení děkuji všem hrá-

čům za účast i podporu a doufáme, že se zase 
potkáme v příštím roce u dalšího ročníku.
Děkujeme též městu Příboru za dlouholetou 

podporu našeho sdružení. 

I město Příbor už bude mít nového starostu
A také nového místostarostu…
Mgr. Jiří Tuza

I Příbor se nakonec dokázal dohodnout a vy-
tvořit povolební koalici. Zanedlouho se za-
stupitelstvo sejde ke svému třetímu zasedání. 
A nebude to poklidné zastupitelstvo… Dříve 
vyřčená vyjádření berou za své a některé 
nepřekonatelné překážky zas tak nepřekona-
telné nejsou. Ale pojďme od začátku. Jednání 
jsou téměř u konce, a tak můžeme nechat 
nahlédnout do zákulisí. 
Pokusím se shrnout veškeré důležité milníky, 

které se za poslední čtyři měsíce udály. Vše 
budu popisovat z pohledu našeho sdružení 
SNK – Příbor je náš domov. I přesto, že zde 
budu uvádět pouze faktický sled událostí, pod-
ložený e-mailovou a jinou komunikací, musíme 
vnímat, že se jedná o náš subjektivní pohled.

Vyjednávání – dějství první
Samotné vyjednává bylo zahájeno již mnoho 

týdnů před volbami. Není tajemstvím, že 
sdružení SNK se rozdělilo na dva názorové 
proudy a bývalý lídr a starosta města sdru-
žení opustil a založil si novou stranu Žijeme! 
Příbor. Tato nová strana začala blíže spolu-
pracovat se sdružením bývalého místostaros-
ty Společně pro Příbor a Piráty, kteří se do 
zastupitelstva nakonec nedostali.
Téměř ihned po volbách začala s tímto usku-

pením jednat ODS pod novým vedením a začal 
se tvořit základ pro tzv. „trojblok“ nerozluči-
telných stran, podpořený podpisem známého 
memoranda, které vydrželo až do dnešních dní. 
Po úvodních jednáních vykrystalizoval také 

druhý „trojblok“ ve složení SNK, KDU-ČSL 
a ČSSD. Ze začátku to vypadalo, že se 
k tomuto sdružení přidá ODS, ale nepřekro-
čitelným problémem (alespoň pro tu chvíli) 
byla spolupráce s ČSSD, a tak po vášnivých 
debatách uvnitř strany ODS definitivně přešla 
na druhou stranu. Ani jeden trojblok neměl 

potřebných 11 hlasů a na první zastupitelstvo 
se šlo bez jasné domluvy. Vše vyvrcholilo od-
chodem některých zastupitelů ze sálu a volbou 
neúplného vedení, v čele s novou místosta-
rostkou, Danou Foriškovou. 

Vyjednávání – dějství druhé
Další měsíc se nesl v duchu nepříjemné-

ho prohlubování příkopů na obou stranách 
a hledání řešení bez zapojení druhé strany. 
Byly uskutečněny některé pokusy o společnou 
schůzku, ale ty dopadly nezdarem, bez hmata-
telných výsledků. Vymýšlely se různé varianty 
a hledalo se řešení možné podpory ze strany 
KSČM. V některých chvílích již byla dohoda 
na spadnutí, ale z různých důvodů k tomu na-
konec nedošlo. Místostarostka nadále zůstávala 
na vše sama a čekání na starostu se protahova-
lo. Čas běžel a všichni pomalu začali chápat, že 
bez společného jednání se nikam neposuneme. 
Začaly první náznaky hledání řešení napříč 
dvou doposud nesmiřitelných táborů. Vše ale 
naráželo na zásadní problémy. Žádná ze stran 
nechtěla opustit své deklarované trojbloky 
a spolupráce některých stran byla podle všeho 
nereálná. Blížily se Vánoce a s tím i poslední 
zastupitelstvo v roce 2022. V poklidné předvá-
noční atmosféře se ani zde nikdo nezvolil a po-
malu začalo všem docházet, že bude potřeba 
hledat kompromisy a dělat ústupky. Nebo jsme 
si to alespoň mysleli.

Vyjednávání – dějství třetí
Bez společného řešení to nepůjde. Pocho-

pili jsme, že v této situaci je možná už jen 
široká koalice, která zastoupí široké názorové 
spektrum a zamezí větším politickým bojům. 
Společně s KDU-ČSL jsme začali hledat řešení 
napříč. Bylo nám řečeno, že pokud máme 
o něčem jednat, není možné k jednání přizvat 

KSČM a pro ODS a Společně pro Příbor 
nebylo vyjednávacím partnerem, z různých 
důvodů, ani ČSSD. I když neradi, respektovali 
jsme tuto překážku a navrhli širokou koalici, 
kde ani jedna ze stran nemá většinu v radě 
a zároveň všichni mají zastoupení ve vedení 
města. Respektovali jsme také vítěze voleb 
a dali možnost navrhnout za starostu lídra ze 
sdružení Žijeme! Příbor. Na této myšlence 
jsme postavili pozvání na společné jednání 
zapojených stran. Toto jednání nám bylo bez 
většího vysvětlení zrušeno ze stran Žijeme! 
Příbor, Společně pro Příbor a ODS, a to do-
konce v den konání schůzky. 
Druhým pokusem byla opětovná výzva 

k jednání s tím, že pokud máme situaci 
vyřešit, musíme zasednout k jednacímu 
stolu. Na tento e-mail ze dne 2.1.2023 nebyla 
dokonce zaslána žádná reakce a vypadalo to, 
že se na druhé straně začíná otevřeně mluvit 
o předčasných volbách. Učinili jsme tak po-
slední pokus o setkání, a to v užším kroužku 
představitelů jednotlivých stran. Pozvání na 
toto jednání druhá strana přijala. O to větší 
překvapení nastalo, když jsme se dozvěděli 
o paralelních jednáních druhé strany s ČSSD. 
Do té doby nepředstavitelná a mnohými lidmi 
zatracovaná varianta se zdála být najednou 
reálná. Na společném jednání jsme si tak už 
jen vyslechli, že nemáme o čem jednat. ODS 
již nevadila koalice s ČSSD a byly odvolány 
výroky o nemožnosti spolupráce. Společně pro 
Příbor již dokáže přijmout podporu od člena, 
o kterém se 8 let vyjadřovalo jako o přeběhlí-
kovi, se kterým nikdy nebude spolupracovat. 
A také Žijeme! Příbor zapomnělo na své 
deklarace. Dokonce i odvolání místostarostky, 
která 4 měsíce pracovala v této složité situaci, 
nebude pro toto nové uskupení problém. 
Již brzo se tak s největší pravděpodobností 
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Zpráva o činnosti roku 2022 o. s. Klokočov, z. s.
Karel Till ml. (za celé sdružení Klokočova)

V tomto roce se začalo, jak se říká „žít“. Po 
dlouhých, nejistých a omezujících měsících se 
nejen náš Klokočov, naše sdružení mohlo na-
dechnout. Konečně jsme po dvou letech mohli 
s volnýma rukama začít organizovat různé, 
hlavně tradiční velmi žádané a oblíbené 
akce. Jako první shrnu akce pořádané naším 
sdružením, dále se zmíním o organizačních 
záležitostech.
 » Každý nový rok začíná pro nás tou nej-
barevnější akcí v roce. Hlavně pro děti. 
12.března se konal jedenáctý ročník Maš-
karního plesu pro děti. Ten byl konaný tra-
dičně v Kulturním domě Příbor. Jako vždy 
s hojnou účastí a spoustou rozdováděných 
a spokojených dětí. Letos tomu nebude 
snad jinak. Ten se bude konat 25. 3. rovněž 
v KD. Více informací se včas dozvíte na 
všech info kanálech, včetně Měsíčníku.
 » Nejen zábavou žije Klokočov. Další akcí 
byla naše novinka. I my jsme se zapojili do 
celosvětové akce Ukliďme svět. Pro nás s ná-
zvem „Čistá Lubina 22“. Zde se 23. dubna 
nasbíralo cca 700 kg odpadu v naší řece 
Lubině a na jejích březích. Ta letošní se, 
doufáme, také bude konat. Ovšem s novým 
názvem „Čistá Lubina 23“. 
 » 30. dubna se na hřišti v Klokočově stavělo. 
Ne ale v tom pravém slova smyslu. Abychom 
mohli kácet, musíme první postavit. Ano, 
klokočovská májka byla vztyčena posled-
ní dubnový den, jak už jistě spousta z vás 
ví, v komorním stylu. I tak se vždy každý 
může přijít podívat, jak se staví májka hezky 
postaru bez jakékoli techniky. Na oslavu se 
poté opékají buřtíky a zapíjí třeba pivečkem.
 » No, májka byla postavena, nikdo nám ji 
podle starých tradic nepokácel a vlajku 
neukradl. Byla totiž dobře hlídána i v noci. 
Slavnostní kácení máje spojené s oslavou 
Dne dětí vyšlo tentokrát na 28. května. Při-
hlášených 107 dětí na hrách, spousta zábavy, 
muziky, jídla, pití a hlavně slunné počasí, 
taková byla jedna z našich stěžejních akcí. 
Opravdu se povedla a všichni návštěvníci 
byli spokojeni. Letos se jistě opět shledáme.
 » 18. června proběhl první ročník Klokošla-
pu. 50 dospělých, 80 dětí, nádherné a slun-
né počasí, 7 různě dlouhých tras, občerst-
vení, guláš, klobásy, pivečko. Organizačně 
vše zvládnuto na výbornou. Co víc si přát? 
Jen aby ten druhý ročník dopadl ne jinak, 
a třeba i lépe. Termín vybereme tak, aby se 
neshodoval s příborským Sokolšlapem.

 » Zanedlouho, dne 25. června se konal jubilej-
ní, 10. ročník turnaje ve volejbalu. Sedm týmů 
bojovalo na multifunkčním hřišti v Klokočově 
o prvenství. To nakonec získalo a zároveň 
obhájilo seskupení z Kopřivnice. Naneštěstí 

se také jeden z hráčů zranil a skončil se sádrou 
na noze. Už je ale dávno opět při síle a jistě se 
zúčastní i letošního turnaje. 

No a nastala doba dětských prázdnin. Tady naše 
sdružení v pořádání veřejných akcích „hybernu-
je“ a pouze se připravuje na ty další. V této době 
rovněž pracujeme na úpravách, dodělávkách 
a zvelebení hřiště. 

 » Klokočovský krmáš! naše pilotní akce, 
která nesmí chybět v našem repertoáru. 
Tento rok vyšel na 12. září. Trochu chmur-
né počasí se vybralo a nakonec i s poča-
sím perfektní akce. Spousta spokojených 
návštěvníků, spousta druhů jídla a pití. 
5 prodaných kotlů guláše, skákací hrad 
zdarma pro děti samozřejmostí. Prostě 
krmáš, který musí být i letos. 
 » Již podruhé k nám zavítal Mikuláš. Přišel 
k nám 3. prosince i s čerty a anděli. Ti 
měli s sebou vozíček plný balíčků pro 
hodné děti. Jako minulý rok se jich sešla 
spousta a za doprovodu vánočních koled 
společně rozsvítili vánoční strom.
 » Poslední akcí v roce 22 byl turnaj ve stolním 
tenisu. Ten se konal 27. prosince v prosto-
rách sokolské tělocvičny. Celkem 25 sportov-
ců zápolilo 4 hodiny o to nejlepší umístění. 
Po rozhodujících bitvách se v hospůdce JAAL 
rozdaly ceny a medaile pro ty nejlepší. 

Toto byl zkrácený výčet akcí pořádaných klokočov-
ským sdružením. 

Nyní se zmíním o organizačních 
záležitostech.
Mimo konání akcí musíme také pracovat na 

chodu samotného sdružení. Nespočet schůzí 
a jednání jak v našem nejužším kruhu, tak 
s městem Příborem. 20. května 2022 se 
na hřišti v Klokočově konala členská schůze 
(kdysi Valná hromada). Zde odstoupil z funkce 
jednatele p. K. Szydlowski, kterého nahradil 
L. Pustějovský. Z funkce hospodáře odstoupil 
K.Till st. Toho nahradil p.T. Majchrák. Také 
byl zvolen nový člen výboru p. Jakub Kokles. 
Přítomno bylo na 50 lidí, z toho také zástupci 
města Příbora pan Štefek s panem Střelkou 
a panem Majerem Bohuslavem. Jednalo se 
hlavně o otázkách chodu a rozvoji „našeho“ 
hřiště. Zde bych vyzdvihl problematiku nové-
ho hracího prvku, a to lanové dráhy. Hlavně 
děti zjistily, že je mimo provoz. Zde jsme 
narazili na určitý problém schvalování, který 
se zdá být dnes zdárně vyřešen a prvek bude 
doufejme brzy opět v provozu. 
	» Naše sdružení investovalo také do vý-
bavy hlavně gastro zařízení, které nám 

chybělo na našich akcích a vždy se řešilo 
půjčováním od soukromých osob. Dále 
byly zapotřebí nějaké opravárenské práce 
na hospodářské budově, nátěry dřevěných 
prvků či různé dodělávky. 
	» Někteří z vás si nejspíše všimli, že byl poká-
cen nemocný smrk v těsné blízkosti parko-
vacího stání. Místo něj bude ve spolupráci 
s městem Příborem vysazen nový. Ten by se 
snad (je to vlastně náš plán) mohl využívat 
současně jako „ozdobný“ v době vánočních 
svátků. Tím bychom šetřili hlavně přírodu, 
protože doposud jej jezdíme kácet. 
	» Také jsme se rozhodli ponechat poprvé Tee-
Pee celoročně postavené. A osvědčilo se. Na 
rozsvícení stromu se dá perfektně využít, 
kde nebyla zima u rozdělaného ohně. Navíc 
předejdeme možnému poškození při časté 
manipulaci s plachtou.
	» S příchodem vánočních svátků a dalším plá-
nováním, kde a jak investovat, padl návrh, 
co takhle pomoci dětem i jinak než jen akcí. 
Jednohlasně se klokočovský výbor rozhodl 
nakoupit dárky v hodnotě 2 000 Kč. Tyto 
byly předány do dětského domova v Příboře. 
Jsme přesvědčeni o správnosti rozhodnutí 
a věříme, že se jim dárky líbí. 

Zde je výčet těch nejdůležitějších 
a podstatných událostí z roku 2022 
v našem sdružení. 
Veškeré proběhlé akce jsou vždy uváděny ve 

vyhodnoceních. To znamená, že se podrobněji 
dočtete, jak v Měsíčníku města Příbora, tak 
hlavně na našem webu, jak a která akce vlast-
ně proběhla. Zde mi dovolte také podotknout, 
že všechny naše akce jsou financovány naším 
sdružením, avšak spousta z nich je rovněž 
financována městem formou dotací, které 
nám velmi pomáhají. Je třeba zdůraznit, že 
nemalou měrou mají na všem zásluhu také 
samotní hosté, návštěvníci a zúčastnění, kteří 
přispívají vhozením jakékoli částky do nádoby 
s dobrovolným vstupným.
Velké poděkování patří všem z řad organizá-

torů, členů vedení O. sdružení a městu Příbo-
ru za dosavadní spolupráci. Není nic jedno-
duchého tvořit a hlavně vše udržet v chodu ke 
spokojenosti všech. Věříme, že společnými 
silami to dokážeme a tento rok 2023 i ty další 
poběží hladce bez velkých problémů.
Veškeré informace týkající se chysta-

ných akcí jak těch nejbližších, tak chys-
taných na celý rok, jejich vyhodnocení, 
fotografie, novinky, kontakty aj. nalez-
nete na našich internetových stránkách 
WWW.KLOKOCOV.COM
Těšíme se na společné shledání a hlavně na 

dětský, veselý a zdravý smích.

dočkáme odvolání místostarostky a dalších 
členů rady a zvolení nové rady v možném 
složení: starosta – Jan Malík, místostarosta – 
Bohuslav Majer, radní – Miroslava Motlíč-
ková, Pavel Netušil, Milan Gabzdyl, Aleš 
Polách, Mořic Jurečka.

Závěrem je nutné poznamenat, že za největší 
zklamání považujeme samotné jednání troj-
bloku na druhé straně. Chápeme, že v politice 
mohou nastat různé zvraty, ale i přesto nadále 
věříme v potřebu korektního jednání. 
I přesto bude naše sdružení, SNK – Příbor 

je náš domov, nadále konstruktivně pracovat 
v zastupitelstvu. Budeme se snažit posunout 
jakýkoliv smysluplný projekt, který přispěje 
k rozvoji města Příbora. 
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Co se děje u nás 
ve škole
Mgr. Dana Lišková (za pedagogy ZŠ Jičínské),  
Foto: Mgr. Jana Bilská

V prosinci navštívili naši školu lektoři pro-
jektu E-Bezpečí. Jedná se o národní projekt 
prevence rizikového chování v online pro-
středí, který pořádá olomoucká univerzita. 
Tématem byla hlavně kyberšikana. Většina 
dětí stráví denně mnoho času chatováním 
na internetu prostřednictvím Facebooku, 
Twitteru, aplikace Whatsapp, Instagram 
nebo na chatu nespočtu online her a všude 
tady hrozí nebezpečí. V průběhu besedy se 
žáci dozvěděli, jak rozpoznat falešné profily 
útočníků, jak se nenechat zmanipulovat 
a vylákat k osobní schůzce. Na konci besedy 
lektoři odkázali žáky na webové stránky 
poradny E-Bezpečí, kam se mohou obrátit 
v případě problémů v této oblasti.
Předvánoční čas v družině byl doslova 

nabitý aktivitami. Vyráběly se tradiční 
adventní věnce, které byly nejen z chvojí, 
ale i z papíru. Tvořily se vánoční dekorace či 
přáníčka. V období Mikuláše si děti vyrábě-
ly figurky čertů, andělů i nebeské návštěvy. 
Starší děti psaly dopis Ježíškovi, tvořily 
dekorace z papíru i přírodnin. Mladší děti 
spolu s vychovatelkou vyráběly vánoční 
skřítky, adventní kalendáře, vánoční stro-
mečky i drobné dárky. Letos počasí přálo, 
napadl sníh, a tak si děti v družině užily 
i stavění sněhuláků a koulování. 
V půli prosince se naše kapela pod vede-

ním p. uč. Moravčíkové a p. uč. Machetan-
ze zúčastnila Adventního koncertu školních 
kapel. Akce se uskutečnila v podniku 
Viktorina Loca a měla velký úspěch. Také 
náš sboreček Zvonky, který vede sbormist-
ryně Naďa Smazová, měl možnost se ukázat 
a nechat slyšet. Děti si zazpívaly čtyři písně 
na Vánočním jarmarku města Příbora.
V týdnu od 19. 12. jsme pořádali druhý 

„oficiální“ ročník soutěže v anglickém hlás-

kování Spelling 
Bee. Zúčastnili 
se jej žáci od 5. 
tříd výše, nejlepší 
soutěžící z každé 
skupiny postoupili 
do školního finá-
le, které proběhlo 
21. 12. 2022 za 
účasti dvaadvaceti 
„šampionů skupin“. V dramatickém finále 
žáci prokázali vynikající znalosti anglických 
slovíček, jejich pravopisu i hláskování, ale 
hlavně pevné nervy a velký kus odvahy. 
V letošním ročníku máme dva vítěze – na 
sdíleném 1. místě se umístili Matěj Eliáš (8. 
A) a Monika Jalůvková (7. B). 
Poslední den před vánočními prázdnina-

mi u nás na škole patří vánočnímu turnaji 
v piškvorkách. Turnaj v piškvorkách je 
určen pro žáky pátých až devátých ročníků. 
Letos se přihlásilo celkem čtrnáct pětičlen-
ných družstev. Turnaj se odehrával ve 
dvou třídách a žáci byli rozděleni na starší 
a mladší kategorii. Mladší žáci se postupně 
učili, jak hrát podle pravidel a v obou sku-
pinách se strhly velké boje. Po dramatickém 
finále vyhrálo družstvo z 9.A a v mladší 
kategorii pak družstvo z 6.B. 
Druhý lednový týden pořádá naše škola už 

tradičně lyžařský výcvik v areálu Kyčerka 
ve Velkých Karlovicích. Letos počasí vůbec 
nebylo ideální. Na kopcích ležel jen umělý 
sníh, ale i přesto nikdo neztrácel naději 
a dobrou náladu. Žáci nakonec lyžovali jen 
tři dny. Ve zbylém čase navštívili aquapark 
Vodní svět ve Velkých Karlovicích, kde 
mohli relaxovat a užívat si vodní atrakce 
v podobě tobogánů a skluzavek.
Ve školním roce 2021/2022 proběhl již 

4. ročník soutěže nazvaný Učme chemii 
atraktivně. Soutěž byla určena vyučujícím 
chemie a organizoval ji Svaz chemického 
průmyslu ČR. Cílem bylo podpořit zájem 
o výuku chemie pomocí moderních přístu-
pů a atraktivních prvků výuky a následně 
sdílet zkušenosti z projektu na dalších ško-
lách. Do tohoto ročníku se tentokrát zapojila 
i vyučující naší školy Mgr. Eva Rečková. 
Obsahem jejího projektu byl popis výuky 
tematického celku Chemie a společnost. 
Do výuky byli zapojováni sami žáci. Museli 
si ji podle předem daných kritérií nejen 
připravit, ale i učivo svým spolužákům 
prezentovat a vysvětlit. Rozvíjeli přitom 
spoustu dovedností, např. umění dobré 
prezentace, srozumitelného výkladu, dále 
se učili podat kvalitní zpětnou vazbu k práci 
spolužáků i uvažovat o práci vlastní. S tímto 
projektem výuky chemie v devátém ročníku 
byla paní učitelka vybrána mezi jedenáct 
nejlepších projektů celé ČR. V listopadu 
2022 proběhlo v Praze na Večeru s českou 
chemií vyhodnocení a ocenění. V lednu 
2023 budou vítězné projekty prezentovány 
na celostátní konferenci učitelů. Děkuji 
paní učitelce Rečkové za atraktivní výuku 
chemie a celorepublikový úspěch.

Základní škola Npor. Loma byla otevřena 
před čtyřiceti lety – slavíme. 
Mgr. Vladislava Strnadová (za ZŠ Npor. Loma)

Ano, zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Již 
40 let slouží tato budova ke vzdělávání a roz-
voji dětí našeho města i přilehlých obcí. A že 
jich bylo! A také jich určitě ještě mnoho bude!

Škola má novou střechu, fasádu, školní jídelna 
je zmodernizovaná, máme krásná funkční 
okna, ve třídách svítí nový nábytek, toalety jsou 
také zrenovované. No a co teprve hřiště. Paráda!
Někteří z vás školu v posledních letech 

navštívili, někteří se podívali na vánočním 

koncertě do prostor našich tělocvičen. My se 
totiž těšíme z výročí a slavíme. A obdarová-
váme. No a prvním dárkem pro vás – rodiče, 
prarodiče, bývalé žáky a příznivce školy – byl 
Vánoční koncert. Děkujeme za vaši přízeň. 
Doufáme, že vám u nás bylo dobře. Děti byly 
velmi spokojené. Věříme, že vy také. My 
víme, že tyto zážitky zůstanou navždy v jejich 
vzpomínkách. A snad i ve vašich.

Vy, co jste u nás dlouho nebyli, přijďte se na tu Škola
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naši dámu - školu v nejlepších letech podívat. 
Zveme vás srdečně na Den otevřených dveří – 
25. 2. 2023. Škola se pro vás otevře v 10 hodin 
a můžete s námi pobýt do 14 hodin. Co vám 
nabídneme? Procházku po škole, chodby, třídy, 
tělocvičny. Na 1. stupni proběhne již tradiční 
jarmark, ve školní jídelně pohoštění, odpočinek. 
V učebně výtvarné výchovy se bude malovat na 
sklo, v dílnách proběhne lepení dřevěných mo-
delů. Podrobný program naleznete na stránkách 
školy. Neváhejte, přijďte! Moc se na vás těšíme.
V posledním čísle Měsíčníku jsem slíbila, že 

zjistím, jaké knihy se četly kdysi a jaké knihy 
bodují u dnešních dětí. Tak tedy – co jsem 
slíbila, to plním.
Sešlo se poměrně dost odpovědí – lístky ode-

vzdalo cca 350 dětí. Rodiny měly napsat, jaký 

nejoblíbenější titul čtou jejich děti, jaký rodiče 
a jaký titul měli v oblibě prarodiče. Tak tedy:
Uvádím pouze tituly, u kterých byly odpo-

vědi nejčastější. Knihy jsou seřazeny podle 
počtu. Čili na 1. místě je titul, který uvedl 
největší počet dotázaných. 
Prarodiče: Babička, Gabra a Málinka, Po-

hádky B. Němcové, Honzíkova cesta, Rychlé 
šípy, Malý Bobeš, Robinson Crusoe, Vine-
tou, Kája Mařík, Letadélko Káně, Dášeňka, 
Broučci, Ferda Mravenec, Lovci mamutů.
Rodiče: Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, 

Neználek na Měsíci, Letadélko Káně, Hoši od 
Bobří řeky, Malý princ, Babička, Robinson 
Crusoe, Lovci mamutů, Heidi, Pipi Dlouhá 
punčocha, Klapzubova jedenáctka, Malý 
Bobeš, Metráček, Kocourek Modroočko, 
Broučci, Harry Potter.
Děti: Zpracování odpovědí od dětí byl 

oříšek. Nenašla jsem titul, který by u dětí 
dominoval. Výběr knih je dnes tak pestrý, že 
pouze 3 děti se sešly u titulu Klub tygrů, 3 
děti napsaly Krtečka, a pak už pouze po dvou 
to byly Pohádky B. Němcové, Medvídek 

Pú a Filipova dobrodružství.
Co z toho může vyplývat? No třeba to, že 

dnešní děti zřejmě potřebují jiné knihy, než 
které bavily nás, rodiče, prarodiče. A tak by-
chom si mohli přečíst ty jejich knihy a pokusit 
se skrze ně pochopit, co naše děti tak baví 
a zajímá. Když si naši žáci půjčují domů knížky 
z naší školní knihovny, stává se občas, že mi 
při vracení řeknou: „Paní učitelko, mamce se 
to hrozně líbilo.“ To mě velmi těší a myslím 
si, že to je cesta, jak přimět naše děti více číst. 
Číst si s nimi. Pomoci jim při výběru. Sednout 
si s nimi a popovídat o těch knížkách, které 
byly vzácné pro nás – rodiče, či prarodiče. Říct 
proč, co jsme u čtení prožívali, s jakým osudem 
náš hrdina bojoval. Prostě více komunikovat.
Kromě čtenářství se snažíme rozvíjet 

i pisatelství a věřte, nebo ne – najdou se děti, 
které to velmi baví. Ale hlavně, zjišťujeme, že 
když víme, jak na to, tak se daří napsat něco 
čtivého téměř všem.
Dílo téhle dívenky mi téměř vyrazilo 

dech. Co vám????
Všude je prázdno. Jen prázdno. Jak tady, tak 

v mé hlavě. Moje paměť je obestavěna silnou 
stěnou, přes kterou se nemůžu probojovat. Jak 
jsem se sem dostala? Kdeže to jsem? Proč tu 
jsem? Otázky mi plují hlavou a vrství se jedna 
na druhou do nesnesitelného chaosu. Rozhod-
nu se uklidnit a vyřešit, o co tu jde.
„Nádech, výdech. Jen klid. To zvládneš.“ 
Přesvědčuji sama sebe. Shrnu si fakta. Je tu 

chladno. Nevím, kde přesně se to nacházím, 
ani jak se odsud dostat. Co když tu uvíznu? 
Slyším svoje srdce bít v uších tak silně, jako 
by mělo každou chvíli prasknout. Lapám po 
dechu, ale moc se mi nedaří nadechnout se, 
ruce se mi třesou. Panikařím a nevím, co 
budu dělat. Mou panickou beznaděj však něco 
vyruší. Hlas. Dívčí, klidný, vyrovnaný. Přijde 
mi povědomý, ale za nic na světě si nedokážu 
vzpomenout. Zdraví mě.
„Vypadáš zmateně.“ 
Vysmívá se mi, nebo se mi to zdá?
„Ach, ty chudáčku, “ pokračuje po chvíli. 

„Neříkej mi, že jsi vážně tak k ničemu.“
Nezdá se mi to. Vysmívá se mi a podle tónu si 

to taky užívá. Nejsem schopná pořádně mluvit. 
Jsem v šoku a vyděšená k smrti. Divíte se mi? 
Vydoluji ze sebe přidušené: „Cože?“ 
„Jsi snad hluchá? Říkám, že jsi k ni-če-mu, 

ty trosko.“ 
„To není pravda,“ odmítám zraněně. Vždyť 

mě nezná. Neví o mně nic.
„Ale je to pravda, je. Sama to dobře víš.“
Nedá si pokoj.

„Pořád si myslíš, že jsi k něčemu? Podívej se 
na sebe.“ 
Hlas, který ke mně promlouvá, slyším ode-

všad a zároveň odnikud. Vrývá se mi do hlavy 
a trhá mi srdce na kusy. Zdá se mi to? Nebo 
už fakt blázním?
„Pro rodiče jsi zklamáním, pro kamarády 

nejsi dost vtipná, dost milá, dostatečně podpo-
rující, zkrátka nejsi DOST.“ 
Do očí se mi hrnou slzy. Co když má pravdu? 

Má? Já nevím. Chci, aby to skončilo. Nechci 
to už slyšet. Nechci!
„Prosím, přestaň.“ Zamumlám zlomeně a mé 

horké slzy mi začnou sklouzávat po tvářích. 
„Nezasloužíš si je. Nezasloužíš si nikoho. 

Nikoho! Leda tak samotu. To jediné a nic víc!“
„Dost, dost! Už dost! “ Křičím zlomeným 

hlasem a nedokážu zastavit svůj pláč. Hlas mi 
škrábe duši každým slovem hlouběji a hloubě-
ji. Podlamují se mi kolena a nechám zemskou 
přitažlivost konat svou práci. Zakrývám si uši 
se zbytečnou nadějí, že to pomůže. Hlas ale 
jako by neměl žádné zábrany.
„Za to, co jsi všem provedla? Jak jsi naivní. 

Jsi zklamáním, jsi otravná, jsi zbytečná, jsi 
prostě jeden velký omyl!“
Poddám se svému pláči a utrpení. Začínám 

si to všechno uvědomovat. Vždyť má pravdu. 
Všechno, co mi říká, byla a je pravda. Nic si 
nezasloužím. Nikdo mě nemá rád a tak je to 
správně. Jenom bych jim ublížila. Všichni by mě 
měli opustit pro jejich vlastní zdraví. A všechno 
je to MOJE CHYBA. Sedím zhrouceně na zemi 
s mokrými tvářemi a hysterickým pláčem. 
Zmohu se jen na poslední dvě slova – „Kdo jsi?“
Hlas se začne sarkasticky smát: „Ty jsi vážně 

tak hloupá.“
Když však uslyším odpověď, na kterou jsem 

tak dlouho čekala, za kterou jsem škemrala, 
mám pocit, že omdlím. Už mi to dává smysl. 
Všechno do sebe zapadá, jako poslední kous-
ky puzzle. Ta odpověď mi zůstává v hlavě znít 
a slyším ji pořád dokola. Je to jednoduché. Tak 
primitivní a já jsem byla tak slepá.
„Jsem TY!“

Kateřina Mošťková, 9. B

Na závěr dnešního počteníčka ze Základní 
školy Npor. Loma mi dovolte představit vám 
PŘÁNÍ dětí ze 2. stupně. Dostaly za úkol 
svěřit se nám – pedagogům, co jim ve škole 
chybí, co by pomohlo k tomu, ať se cítí lépe, či 
zda jsou spokojené.
Předkládám nejčastější odpovědi:
Povolit mobily o přestávkách, skříňky místo 

klasických šaten, automat na jídlo, sportovní 
turnaje – florbal, fotbal, basketbal, zrcadla 
v každé třídě, více odpočinkových koutů, 
ples, osvěžovače na chodbu, do tříd, na toale-
ty, hebké koberce v každé třídě, lepší obědy, 
opravit cestu před školou, pohodlnější židle, 
ticho, otevřít tělocvičny o přestávce…
Tak uvidíme, která přání se budou plnit. 
Bylo jich ještě spousta, ale já bych použila na 

závěr jedno z nich:
U vchodu do školy ať hraje příjemná hud-

ba, každý den jiná, ať každý chodí s pozitiv-
ní náladou, ať jsou všichni na sebe hodní!!!
Tak se na vás moc těšíme 25. 2. 2023, přijďte 

s pozitivní náladou, přijďte zavzpomínat, přijď-
te se podívat, jaké to tu u nás máme. Jste vítáni. 

Hřiště

Čtenářský koutek
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Hledá se správce zahrady
Mgr. Iva Drholecká (ředitelka MŠ Kamarád)

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštát-
ská 1370 přijme zaměstnance na pozici správ-
ce zahrady pro zajištění dohledu zahrady pro 
veřejnost, údržbu herních prvků a štěrkových 
a travnatých ploch.

Pracovní doba správce je v pracovní dny 
v odpoledních hodinách od 16.00 do 19.00 
hod., o víkendu v dopoledních i odpoled-
ních hodinách (dle vzájemné dohody vždy 
s druhým správcem). Pracovní pozice bude 

sjednána na dohodu o provedení práce.
Předpokladem je manuální zručnost a zod-

povědný přístup k práci.
Nástup k 15. 3. 2023.
Bližší informace získáte na tel. 556 725 246.

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

Pár slov o Tatře
Abychom dodrželi logiku a chronologii 

mého vyprávění, měli bychom si nyní něco 
povědět o příborské pobočce továrny Tatra. 
Ale protože mezi loňským březnem a pro-
sincem byl z pera Jiřího Slaného a Zdeňka 
Kübela publikován v Měsíčníku podrob-
ný a vyčerpávající článek o dění v tomto 
závodě, včetně detailního popisu vývoje 
výrobního sortimentu továrny do roku 
1995, omezím se jen na některé doplňující 
informace o době tomu následující. 
Ještě v roce 1991 měla příborská Tatra 

asi 1100 zaměstnanců, ale v dalších letech 
v důsledku malé poptávky po automobi-
lech T 613 byla nucena propouštět. V roce 
1994 měla kolem 600 zaměstnanců, o rok 
později již jen 400. Situaci neměl sílu 
zachránit ani tehdejší předseda Poslanecké 
sněmovny Miloš Zeman, který preferoval 
poslední modifikace šestsettřináctky coby 
vládní limuzíny namísto novým režimem 
protěžovaných německých značek. V září 
1996 Zeman skutečně obdržel zbrusu 
novou Tatru T 700 se stříbrnou metalízou 
a mahagonovým interiérem, tento akt již 
ale byl „labutí písní“ nejznámější příbor-
ské továrny. Podnik ukončil svoji činnost 
v r. 1997, ale v části výrobního areálu vyrá-
běla společnost Škoda–Tatra s.r.o. užitkový 
automobil Tatra–Beta CL 1,3. To byl vůz 
o nosnosti 600 kg s velkým nákladovým 
prostorem, plastovou karosérií a motorem 
z korejského vozu Hyundai Accent o vý-
konu 62 kW. Roku 1998 byla prodejní cena 
vozu 198 tisíc Kč bez DPH; toho roku bylo 
prodáno 136 kusů. Podnik Škoda–Tatra měl 
65 zaměstnanců, ale z důvodu malé kon-
kurence schopnosti byla i tato společnost 
nucena provoz o něco později ukončit. Ve 
stejném roce začala v bývalé nové hale Tatry 
vyrábět automatické pračky belgická firma 
Primus IVC, zatímco ve staré tatrovácké 

budově se zabydlela v roce 2003 pobočka 
firmy DEC–PLAST Trade, s.r.o., vyrábějící 
plastová okna. Ta měla přes 200 zaměst-
nanců. Kromě toho sídlila v areálu i společ-
nost GDX Automotive, specializující se na 
výrobu gumových těsnění do automobilů. 
Za dalších 20 let se v tomto objektu jistě 
mnoho změnilo, to však již můj článek 
nezaznamenává. Nejedná se již o klasickou 
historii, ale spíše o současnost.
Avšak vraťme se ještě nakrátko do doby 

někdejší slávy příborské Tatrovky – do 
60. a 70. let 20. století. Asi v roce 1969 
jsem se na prvním stupni ZDŠ učil ve 
vlastivědě o našem městě a v souvislosti 
se závodem Tatra jsme si psali, že se tam 
vyrábějí motory k osobním vozům Tatra 
603. Mnohým mým spolužákům se to nějak 
nezdálo, a tak namítali paní učitelce, že 
tato auta se tam vyrábějí celá. Učitelka ale 
prosadila svou. Spolužáci však měli pravdu 
a paní učitelka je poslechnout měla – na-
prostá většina jejich rodičů totiž v Tatrovce 
pracovala. Skutečnost je taková, že mezi lety 
1956 a 1965 se v příborské Tatře skutečně 
vyráběly motory a nápravy k T 603 Typ 1 
(se třemi světlomety), zatímco od roku 1966 
se tam již montovaly celé vozy, a to Typ 2 (se 
čtyřmi světlomety a dalšími docela podstat-
nými rozdíly) a od r. 1968 Typ 3 s dalšími 
změnami na čelní masce karosérie. Výroba 
tohoto typu skončila v r. 1975. Tehdy se již 

ověřovaly prototypy a vyrobila ověřovací 
série luxusní reprezentativní limuzíny Tatra 
613, jejíž sériová výroba se pak rozeběhla 
naplno v roce 1976. 
Zatímco šestsettrojka byl původně 

sportovní automobil, se kterým se tovární 
jezdec Adolf Veřmiřovský např. zúčastnil 
v r. 1963 Rallye Monte Carlo, šestsettři-
náctka již byla vyloženě reprezentativní 
„papalášský“ vůz. Co znamenalo adjekti-
vum „papalášský“, uvedu na následujících 
příkladech. Někdy v polovině 80. let se na 
cvičení velitelství Západního vojenského 
okruhu v Táboře dostavili sovětští vojenští 
funkcionáři, všichni do jednoho „našla-
paní“ v jakémsi ošuntělém mikrobusu, 
kdežto každého československého generála 
přivezla jeho služební šestsettřináctka s vo-
jenským řidičem. O něco později, koncem 
80. let, se náhodou v Praze dala má sestra 
do řeči s „prověřeným“ řidičem Tatry 613, 
který vozil komunistického funkcioná-
ře a normalizačního politika Antonína 
Kapka. Řekla mu, že pochází z města, kde 
se tyto vozy vyrábějí, a že u nás se říká, že 
každé 3 roky musí mít vládní funkcionáři 
vždy zbrusu nové šestsettřináctky. Řidič jí 
sdělil, že automobil jezdí do Příbora osobně 
přebírat, ale poopravil ji, že je to již co dva 
roky. Ale že „ti nahoře“ šestsettřináctky 
obnovují „ještě častěji“… („Papaláš“ Kapek 
byl jedním z pěti lidí, kteří podepsali 

Pohled z r. 1905 „Pozdrav z Klokóčova“ zobrazuje dnes neexistující domy a velice zablácenou cestu. 
Vlevo je „Obchod ve smíšeném zboží“ majitele A. Juřici a před ním „Prodej uhlí“. Pamětníci si jistě 
vzpomenou na Konzum p. Strakoše, který dříve v těchto místech stál.
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Tatra v Příboře, 11.díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V roce 1990 bylo vyrobeno celkem 599 vozidel 
T 613-3, z toho 329 jich bylo vyvezeno do za-
hraničí. Do SSSR 312 vozů, do Maďarska jede-
náct, pět do Koreje a jedno vozidlo do Polska.
Byla zajišťována technická příprava 

výroby pro náběh výroby inovovaného typu 
T 613-4 a byl vyroben prototyp nového mo-
delu sanitního vozidla T 613-SV. Do závodu 
Tatra Čadca byla přesunuta výroba spojko-
vých skříní za účelem uvolnění kapacit pro 
další nárůst výroby osobního vozidla.
Ve IV. čtvrtletí 1990 proběhly volby do 

ZV ROH, předsedou byl zvolen Josef Rubi-
na. V průběhu roku byly pro zaměstnance 
závodu poprvé organizovány jazykové kurzy 
angličtiny, němčiny a francouzštiny.
Na konci roku 1990 byl proveden 

bezúplatný převod objektu Sdruženého 
klubu Tatra Příbor do majetku Městského 
úřadu v Příboře, který toto kulturní zařízení 
dále provozoval. 
V OZ TATRA Příbor pracovalo v roce 1990 

celkem 1075 zaměstnanců, z toho 217 THP.
Rok 1991 byl ve znamení náběhu výroby 

modernizované řady automobilů T 613–4. 
Bylo vyrobeno 636 vozidel v provedení 
T 613-3, 37 vozidel v provedení T 613-4 a 6 
vozidel T 613-SV.
V říjnu 1991 se TATRA Kopřivnice, a. s., 

prezentovala svými výrobky na  
Autosalonu ´91 v Praze. Vedle řady různých 
modifikací nákladního vozidla T 815 byly 
vystaveny i modernizované modely T 613–4 
Long, T 613-SV a závodní autokrosový šesti-
válcový motor T 613. Mimořádný zájem pak 
vzbudila výstavní premiéra supersportovního 

automobilu MTXTatraV8 (neboli 
SUPERTATRA – společného 
projektu s automobilovým designé-
rem Václavem Králem a ředitelem 
plzeňského Metalexu Ing. Petrem 
Boldem). 
V průběhu roku 1991 bylo na vý-

robní střediska příborské TATRY 
zakoupeno a instalováno celkem 
13 nových obráběcích strojů 
a technologických zařízení 
v hodnotě 4 168 600 korun. Byla 
zpracována projektová dokumen-
tace pro vybudování přípojky 
pitné vody pro tatrovácké rekre-
ační zařízení na Prostřední Bečvě. 
Nově byla zpracována inventa-
rizace pozemků, jejich ocenění 
a další podklady pro privatizační 
projekt kombinátu Tatra.
V roce 1991 pracovalo v závodě 

TATRA Příbor 1046 pracovníků.
Na rok 1992 měl OZ TATRA 

Příbor stanoven plán výroby 
a prodeje automobilů ve výši 
820 osobních vozů. Již od začát-
ku roku naběhla sériová výroba 
modelu T 613-4, ale v květnu 1992 
rozhodlo vedení závodu z důvo-
dů odbytové nezajištěnosti a hromadění 
hotových vozidel v areálu závodu, snížit plán 
vyráběných automobilů. Toto rozhodnutí 
bylo výrazně ovlivněno zrušením kontraktu 
se švýcarskou firmou „DIAMOIL“, jejím 
jednostranným odstoupením od Kupní 
smlouvy na dodávky nákladních a osobních 

vozidel TATRA do Libye. Z plánovaných 
820 osobních vozidel tak bylo v roce 1992 
vyrobeno a prodáno pouze 172 automobi-
lů T 613–4, z toho 15 ks s prodlouženým 
rozvorem (Long) a 5 ks sanitek. Dále bylo 
prodáno 28 vozidel ze skladových zásob 
v provedení T 613–3, které byly původně ur-

roku 1968 tzv. zvací dopis sovětskému 
diktátorovi Brežněvovi. Jemu je též jakožto 
vedoucímu tajemníkovi Městské organiza-
ce KSČ v Praze mimo jiné připisována pří-
má odpovědnost za bezdůvodné zbourání 
budovy nejkrásnějšího pražského nádraží, 
nádraží Praha–Těšnov, bývalého Deni-
sova, což byla novorenesanční stavební 
památka z r. 1875. Po roce 1989 byl Kapek 
nucen odstoupit ze všech veřejných funkcí. 
V seníku své chalupy u Rokycan se na jaře 
1990 střelil do hlavy z revolveru, ale tento 
svůj první sebevražedný pokus přežil. Po 
propuštění z psychiatrické kliniky FN 
v Plzni sebevraždu na své chalupě zopako-
val, dokonaleji, tentokrát pomocí oprátky.)
Ohledně samotné šestsettřináctky ko-

lovaly v 70. a 80. letech různé fámy. Ne 
ani tak v našem regionu, ale především 
v jiných oblastech republiky. Obsahem 
jedné z nich bylo v 70. letech „tvrzení“, že 
spolková země Bavorsko zamýšlela Tatry 
613 zakoupit coby reprezentativní vozy pro 
představitele bavorských vládních obvodů 
a zemských okresů, a tak oficiálně zažádala 
o nákup. Avšak vedení RVHP cestou Mo-

skvy tuto transakci kategoricky zamítlo. – 
Zdá se opravdu těžko uvěřitelné, že by ba-
vorští vládní úředníci dali přednost nákupu 
československé šestsettřináctky před pro-
dukty mnichovské automobilky BMW, na 
kterou byli jistěže právem hrdi. Další, ještě 
více „přitažené za vlasy“, bylo „tvrzení“, že 
československý automobilový průmysl za-
mýšlel výrobu šestsettřináctek zavést i do 
Mladé Boleslavi namísto Škody 105 a 120, 
a vyrobit jich tolik, aby se tento vůz se stal 
běžně dostupným pro naše občany. Záměr 
„musel jít“ přes Husáka, a ten ho kupodivu 
podpořil. Konečné slovo však měla Mo-
skva, a ta s ničím takovým nesouhlasila, 
naopak nařídila naší zemi zvýšení importu 
svých vozů VAZ Žiguli. – Skutečnost, 
že ani dnes v prosperujících západních 
ekonomikách běžně nejezdí řadoví občané 
v luxusních osmiválcových limuzínách, za-
tímco v chudém Československu 70. let by 
tomu tak bylo, je nejen zbožným přáním, 
ale přímo komunistickou utopií, která byla 
odrazem žalostné nabídky osobních auto-
mobilů na trhu v socialistických zemích. 
Ale i takové zoufalé „kachny“ se šířily 

tehdejším Československem a mnoho lidí je 
bralo naprosto vážně. Později, tuším v 80. 
letech, zase kolovala fáma, že v mateřském 
podniku v Kopřivnici byly prováděny po-
rovnávací zkoušky mezi šestsettřináctkou 
a výdobytkem polského automobilového 
průmyslu – vozem FSO Polonez, přičemž 
porovnávací testy skončily vítězstvím šest-
settřináctky. – Porovnávat vozy rozdílné 
kubatury, které mají navíc společné pouze 
jediné, a to že jejich karosérie byla produk-
tem italských designérů, by bylo absolutně 
neúčelné a nikomu by neprospělo. Navíc 
vedení varšavské automobilky Fabryka 
Samochodów Osobowych, které nemělo 
nikdy zájem o vývoz svého luxusního pro-
duktu do států RVHP, ale snažilo se s ním 
– neúspěšně – prorazit na západní trhy, 
zatímco v Polsku se tento vůz prodával 
pouze v Pewexu (= obdoba našeho Tuzexu) 
za valuty, by o nějaké testování v Tatrovce 
asi sotva stálo. Ale nevylučuji, že se v tomto 
případě mohlo jednat o nějakou neoficiální 
soukromou aktivitu. 

Příště dokončení.

Tatru T 613 RUNWAY TESTER představují autoři projektu – vedoucí 
konstrukce osobních vozidel Ing. František Králíček a Ing. Antonín 
Bazala z brněnského výzkumného pracoviště

MTX Tatra V8 na Autosalonu Praha ´91 – uprostřed předseda 
vlády Petr Pithart, vpravo generální ředitel TATRY Kopřivnice 
Ing. Hynek Hanák
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čeny pro KLDR. Zrušení kontraktu „DIA-
MOIL“ výrazně negativně ovlivnilo nejen 

hospodářské výsledky akciové 
společnosti TATRA Kopřivnice, 
ale rovněž i OZ TATRA Příbor 
a bylo důvodem k dalšímu propou-
štění zaměstnanců.
V tomto obtížném období byla 

vedením závodu a oddělením 
konstrukce osobních vozidel 
vyvíjena vysoká inovační aktivita 
s cílem zvýšit technickou úroveň 
a kvalitu finálního výrobku. Byla 
navázána spolupráce s anglickou 
firmou ETB Motive Power (pan 
Timonthy Bishop) na vývoji 
motoru T 613- 4 s řízeným vstři-
kováním paliva, který by splňoval 

přísné emisní limity EHK závazné 
pro výrobce od 1. října 1993. Byl zahájen 
vývoj nové pětistupňové převodovky, mo-

dernizováno řízení s novým monoblokovým 
posilovačem ZP, dokončen vývoj motoru 
s pasivními katalyzátory s označením T613-
4 KAT, motoru se vstřikováním paliva a ka-
talyzátory s lambda-sondami T613-4 KATi, 
jakož i řada dalších inovačních kroků v in-
teriéru a autopříslušenství. Ve spolupráci 
s ministerstvem vnitra a soukromou firmou 
pana Sommera (Sommer US Army Shop) 
byla připravena nová výkonnější speciální 
verze policejního automobilu T 613-4 
s určením pro jednotky URNA. Unikátní 
byl rovněž letištní speciál TATRA T 613 
RUNWAY TESTER určený k měření 
adheze přistávací dráhy za zhoršených po-
větrnostních podmínek bezprostředně před 
přistáním letadla, případně pro modelování 
podmínek k měření protismykových vlast-
ností letištních a silničních povrchů.

Program Muzea Novojičínska, p. o.
Centrum tradičních technologií Příbor – únor 2023
VÝSTAVA – DO ZÁŘÍ 2023: 
„Pravěké“ kopřivové šaty

Deset let intenzivních výzkumů a expe-
rimentů s kopřivovým vláknem v Centru 
tradičních technologií Příbor má svůj výstup 
v podobě působivé výstavy „Pravěké“ 
kopřivové šaty. Ta prezentuje nejen samotné 
šaty zhotovené výhradně z vlákna kopřivy 
dvoudomé, ale také další doplňky a sou-
částky. Všechny artefakty byly zhotoveny 
experimentálním způsobem pouze primitiv-
ními rukodělnými technikami bez použití 
moderních technologií a kovových nástrojů. 

Výstup je součástí dlouhodobého prezen-
tačního projektu Experimenty z CETRATu.

VÝSTAVA – NEDĚLE 12. ÚNORA 
2023: 
Valentinská pouť (co si lidé nosili 
z pouti)
U příležitosti Valentinské pouti v Příboře 

bude otevřena jednodenní drobná výstava, 
na které budou vystaveny svaté obrázky 
a obětiny ze sbírek Muzea Novojičínska.
 » Interaktivní vstupní sál
 » 9.00 – 16.00 hod.
 » vstupné: 40 Kč

POŘAD - PÁTEK 3. ÚNORA 2023: 
Co se dělo za dlouhých zimních 
večerů 
Jak mohly opravdu vypadat takové tradiční 

přástky v 18. století? Na to se pokusíme 
odpovědět v pořadu o životě "sprostného" 
lidu, který přesto, že v něm zazní písničky 
i pohádky, není vhodný pro děti!

Vystoupí: PhDr. Václav Michalička, Ph.D. 
(etnolog) a Petr Sovják (valašský gajdoš)
 » Předprodej do 2. února 2023 online na 
webových stránkách Muzea Novojičínska 
a na pokladně CETRAT Příbor
 » 17.00 hod.
 » vstupné: 100 Kč

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00

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

Výzva Centra tradičních technologií Příbor
Sběr předmětů na výstavu „Urob si sám. Co dovedou kutilové…“
Centrum tradičních technologií Příbor se 

v souvislosti s přípravou výstavy „Urob si 
sám. Co dovedou kutilové…“ (4. listopadu 
2023 – 30. října 2024) obrací k veřejnosti 
s žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci 
dokladů kulturního jevu spojeného s kutil-
stvím. Výstava bude zaměřena na rozmanité 
projevy domácího lidového kutilství a navazu-
je na úspěšnou výstavu „Vyrobeno v Tatře, ale 
tatrovka to není!“. 
Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví 

jakékoliv kutilské výrobky, ať již starší, nebo 
nové, aby je zapůjčili, popřípadě věnovali 
muzeu pro výstavní a dokumentační účely. 
Předměty na výstavu přijímáme od 16. ledna 
do 29. září 2023. 

Děkujeme a věříme se, že se podaří tento za-
jímavý kulturní jev zachytit a zdokumentovat.

Kutilství bylo a stále zůstává svébytným 
prvkem naší společnosti!

PhDr. Václav Michalička,Ph.D. – vedoucí 
pobočky Muzeum Novojičínska – Centrum tradič-
ních technologií Příbor 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Monika Chromečková
Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních 
technologií Příbor
Lidická 50, 742 58 Příbor 
Tel.: +420 556 725 191 
E-mail: muzeumpribor@seznam.cz

Sanitní vozidlo T 613 SV (RZP) na Autosalonu PRAHA ´91
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Program akcí – únor 2023
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vstup

Úterý
7. 2. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna Příbor 15.00 hod. volný

Sobota
11. 2. PLES 2. cestovatelský 

společenský ples
Kulturní dům Příbor
Spolek PEDRO 19.00 hod. 190 Kč

Neděle
12. 2. POUŤ Veselení a mše o pouti 

sv. Valentina
Okolí kostela sv. Valentina a areál 
sokolovny, Město Příbor 9.00 hod. volný

Úterý
14. 2. PŘEDNÁŠKA Manželské kontrasty Bývalá restaurace Mexiko

Sbor BJB Příbor 18.00 hod. volný

Sobota
18. 2. PLES Obecní ples Kulturní dům Příbor

Město Příbor 19.00 hod. 300 Kč

Úterý
21. 2. ZÁBAVA Příborský masopust Náměstí Sigmunda Freuda 15.00 hod. volný

Úterý
21. 2. S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA Reflexní terapie Městská knihovna Příbor 16.00 hod. volný

Středa
22. 2. KINO Princ Mamánek Kulturní dům Příbor

Město Příbor  17.00 hod. 100 Kč

Čtvrtek
23. 2. KREATIVNÍ PODVEČER Dámský klub Městská knihovna Příbor  17.00 hod. volný

Sobota
25. 2. PLES Hasičský ples Kulturní dům Příbor

SDH Příbor  19.00 hod. 200 Kč

PŘIPRAVUJEME

Úterý
7. 3. VERNISÁŽ Vernisáž fotografií Chodba u městské knihovny

Město Příbor 17.00 hod. volný

Sobota
18. 3. DIVADLO Třídní sraz Kulturní dům Příbor

Město Příbor 18.00 hod. 300 Kč

 
Koupím byt jakékoliv velikosti 

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

mám. Tel. 737 190 613 
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LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029 
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.  

 
 

 
25. 6. – 30. 6. 

NYMBURK, POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.  

Cena 6 000 Kč 
Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156 

6. 7. - 15. 7.  
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV 
Program: celotáborová hra Sherlock Holmes, hry, sportování, turistika, soutěže.  
Určeno dětem od 7 do 18 let. Cena: 5 500 Kč, sourozenci 5 300 Kč/jednotlivec. 

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256 
 

 
 

10. 7. – 14. 7. 
PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR  

Program: hry, soutěže, vycházky do okolí.  
Od 8:00 do 16:00 hodin (bez spaní) v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let.  

Cena: 1 500 Kč  
Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186 

17. 7. - 21. 7.  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ“ 

Program: celotáborová hra, soutěže, hry, výlety, relaxace. 
Od 8:00 do 16:00 hodin (bez spaní) v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 12 let. 

Cena: 2 250 Kč. 
Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186 

 
 

21. 8. - 25. 8. 
TVOŘIVÝ TÁBOR 

Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.  
Určeno dětem od 7 do 13 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 2 100 Kč. 

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156 
 

 

25. 8. – 3. 9. 
CHORVATSKO - MALI LOŠINJ, POBYTOVÝ ZÁJEZD 

Program: koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělé. 
Cena upřesněna později. 

  Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256 
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LUNA PŘÍBOR 
                www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA ÚNOR 2023 

Lunou se nenudíte! 

 

3. února 
Pátek8:00 - 16:00, LUNA 

 

Pololetní prázdniny ZIMNÍ TVOŘENÍ  
Program: výtvarné tvoření, hry a soutěže. S sebou: převlečení, přezůvky, 
psací potřeby. Akce pro děti z letního tvořivého tábora a jejich kamarády. 
Cena: 200 Kč (svačina, oběd, pitný režim, materiál)  
Na akci je nutné se přihlásit do 2. února.  Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

7., 21. února 
Úterý 13:30 – 14:30, LUNA 

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Sportovní hry pro školní družinu.      Informace:J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

8. února 
Středa 9:00 - 12:00, LUNA 

 

MINIKARNEVAL  
Soutěže, hry pro malé děti a rodiče.    Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 
 

11. února 
Sobota14:00 - 18:00, LUNA 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE 
Akce pro členy kroužku.Cena: 50 Kč (svačina, pitný režim). 
Na akci je nutné se přihlásit do 9. února.   Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

11. února 
Sobota14:00 - 18:00, LUNA 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO TANCE 
Akce pro členy kroužku.Cena: 50 Kč (svačina, pitný režim). 
Na akci je nutné se přihlásit do 9. února.   Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

 

13. – 17. února 
Pondělí - pátek 8:00 – 16:00, 
LUNA 
 

 

Jarní prázdniny  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Určeno pro děti do 13 let. 
Program: výtvarné tvoření, sportování v tělocvičně, hry a výlety. Rodiče 
mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu, nutné účast nahlásit 
minimálně den předem.Cena za jednotlivý den 250 Kč, za týden 1 000 Kč. 
(oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, doprava). 
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby a teplé oblečení. 
Na akci je nutné se přihlásit do 9. února. 

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

18. února 
Sobota 8:00 – 16:00, LUNA 
 
 

 

O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2023 
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová technika, 
diorama. Akce je doplněna doprovodnými soutěžemi. 
Akce pro žáky, juniory, seniory.          Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 

 

25. února 
Sobota,Frýdlant 

 

PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 
Akce pro staršížáky florbalových kroužků. 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

25. února 
Sobota8:30 – 12:00,LUNA 

 

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ 
Akce pro členy rybářského kroužku. Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

 

25. února 
Sobota 14:00 – 18:00, LUNA 
 

 

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.       Vede: K. Fojtíková 
Hedvábné tvoření- malování na šálu nebo kravatu.  
Vstupné: 100 Kč + materiál.          Vede: K. Bukovjanová 
Plstění– brož zdobená korálky. 
Vstupné 100 Kč.            Vede: K. Bukovjanová 
Akce pro veřejnosti, nutná rezervace místa!    

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 

PŘIPRAVUJEME 
19. března    
22. dubna 
 

 

 
VÍTÁNÍ JARA 
ZÁJEZD DO POLSKA - návštěva zahradního centra Kapias. 

 

LUNA PŘÍBOR 
 

        MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“ 

    Únor 2023 

  

 

 

6., 7,. 13., 14., 20., 21., 
27., 28. únor 
8:00 – 12:00, Luna 
K. Leblochová      tel. 722 922 326 
N. Judová             tel. 739 486 416 

 

Pondělí / Luňátka 
Miniškolička s hlídáním dětí od 2 do 5 let. 
Výtvarné, hudební, pohybové aktivity a hry 
pro rozvoj dětského myšlení. Pobyt a hry 
venku.    Vstupné: 200 - 220 Kč/den 

 

1., 22. únor 
 

9:00 – 11:00, Luna 
J. Lupíková           tel. 604 188 186 

 

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

Vstupné: 50 Kč 
 

2., 9,. 16., 23. únor 
 

9:00 – 10:00, Luna 
 K. Leblochová      tel. 722 922 326 

 
9:00 – 10:00, Luna 
Z .Ticová               tel. 737 481 081 
 
10:00 – 11:00, Luna 
K. Leblochová       tel. 722 922 326 
 

 
10:00 – 11:00, Luna 
Z. Ticová               tel. 737 481 081 
 

 

Čtvrtek / Cvičení 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
s hlídáním dětí (1 – 6 let) / 30 Kč 

Vstupné: 100 Kč /1 lekce, permanentka 
1 000 Kč / 11 vstupů 

FITBALL PRO TĚHOTNÉ 
s hlídáním dětí (1 – 6 let) / 30 Kč 

Cena: 800 Kč /10 lekcí 
KONDIČNÍ CVIČENÍ 
s hlídáním dětí (1 – 6 let) / 30 Kč  

Vstupné: 100 Kč /1 lekce, permanentka 
1 000 Kč / 11 vstupů 

FITBALL S DĚTMI V ŠÁTKU 
s hlídáním dětí (1 – 6 let) / 30 Kč 

Cena: 800 Kč /10 lekcí 
 

10., 24. únor 
 

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

 

Pátek / Šmudlíci 
PAPÍROVÝ SNĚHULÁK z proužků 
TUČŇÁK –prstové barvy 

Vstupné: 50 Kč 
 

UZÁVĚRKY MĚSÍČNÍKU 
ÚNOR–ČERVEN 2023 

 

Pondělí 13. 2. 

Středa  15. 3. 

Pátek  14. 4. 

Pondělí 15. 5. 

Čtverek 15. 6. 

 

Veškeré příspěvky zasílejte prosím elektronicky vždy 
do stanoveného data konkrétního vydání Měsíčníku 

města Příbora do 14:00 hod. odpoledne na  
tic@pribor-mesto.cz. Příspěvky, které obdržíme 

po stanoveném datu a hodině, budou automaticky 
zařazeny do následujícího vydání. Děkujeme a budeme 

se velmi těšit na Vaše příspěvky i spolupráci s Vámi. 

 

 

                                                                           

 

 

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě – Pečovatelská služba Příbor 

Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let bydlící v Příboře, Hájově, 

Prchalově a Skotnici, které mají sníženou soběstačnost a které potřebují pomoc druhé 

osoby. Ambulantní službu mohou využít osoby starší 18 let bydlící v celém 

Moravskoslezském kraji, které mají sníženou soběstačnost a které potřebují pomoc 

druhé osoby. 

 

Vedoucí služby: Mgr. Bc. Drahomíra Bičánová 

Adresa: Jičínská 238, 742 58 Příbor (v Domě s pečovatelskou službou) 

Telefon: 737 286 554 

E-mail: bicanova@diakonieostrava.cz 

Webové stránky: ostrava.diakonie.cz 

 

Posláním Pečovatelské služby Příbor je prostřednictvím poskytované pomoci  

a podpory umožnit osobám starším 18 let se sníženou soběstačností setrvat v jejich 

domovech, zachovat jejich dosavadní způsob života a přirozené vazby. 

Nabízíme např. pomoc při hygieně, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc s úklidem  

a chodem domácnosti, nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři a na procházky, pomoc  

při přípravě stravy, dovoz obědů, pomoc se zajištěním a vyzvednutím léků atd. 

Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00 s výjimkou státem uznaných 

svátků. 

Dovoz obědů z jídelny zajišťujeme od pondělí do pátku od 10:30 do 14:00 s výjimkou 

státem uznaných svátků. 

 

Aktuálně přijímáme nové klienty. 
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