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Dne 4. 10. 2022 se uskutečnila
74. schůze Rady města Příbora, na které
bylo projednáno 37 bodů. Přinášíme
vám stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města schválila:

» Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 47/2022/SD mezi městem
Příborem a společností SEMITA - DS s.r.o., IČO 03829707, na
realizaci akce „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch
na ulici Vrchlického“, který zohledňuje vyvolané vícepráce
a méněpráce popsané ve změnovém listu ZL-02 navýšením
celkové ceny díla o 426 302,59 Kč bez DPH a který zohledňuje
vliv vyvolaných víceprací na termín plnění prodloužením doby
plnění o 7 dnů, dle předloženého materiálu.
» V souladu s výměrem Ministerstva financí č. 01/2022,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,
navýšení ceny za pronájem hrobového místa ve výši 23 Kč/
m2/rok s účinností od 4. 10. 2022. Smlouvy o nájmu
hrobových míst uzavřené do 4. 10. 2022 zůstanou v platnosti
dle podmínek platných v době uzavření.
» Příplatek za vedení ředitelce Základní školy Jičínská 486,
Mgr. Jarmile Bjačkové ve výši 30 % z platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je zařazena.
» V souladu s čl. VI odst. 13 pravidel pro pronájem bytů
ve vlastnictví města Příbor č. 6/2020 převedení částek,
o které vítězné nabídky na pronájem obecních bytů za
podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši
peněžního závazku na předmětných bytech, na umoření
obtížně vymahatelných pohledávek po bývalých nájemnících
obecních bytů:
» Jičínská 54, Příbor
» Jičínská 247, Příbor
» Fučíkova 1303, Příbor
» Choráze 1490, Příbor
» Štramberská 1356, Příbor
» Choráze 1490, Příbor
» Choráze 1489, Příbor
» Plán inventur za rok 2022.
» Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem
příspěvkových organizací v předloženém znění.
» Uzavření kupní smlouvy mezi městem Příborem a společností
Hyundai LXM motors, s. r. o., Revoluční 2108/108,
741 01 Příbor, IČO 05054559, jejímž předmětem je pořízení
elektromobilu zn. Hyundai Kona včetně dobíjecí stanice za
cenu 785 441 Kč ve znění přílohy č. 1 a 2 za podmínky schválení
příslušných finančních prostředků v rozpočtu města.
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» S posunutím termínu realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Bezbariérová trasa přes ulici
Karla Čapka v Příboře I“ na duben 2023.
» S návrhem studie „Předprostor před budovami COOP
a domovem s pečovatelskou službou na ulici Jičínská
v Příboře“ v předloženém znění.
» S návrhem studie „Úprava předprostoru železniční stanice
Příbor“.
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Zprávy
Slovo vedení
z RM,města
ZM

» S odkoupením majetku v areálu
městského koupaliště od současného
pachtýře pana Rudolfa Korčáka,
IČO 11182717 v rozsahu dle přílohy č. 2,
za podmínky uvolnění příslušné částky
v RO č. 5 a zmocňuje vedoucího odboru
bytového a nebytového fondu k uzavření
kupní smlouvy na tento majetek.
» S přijetím peněžitého daru Základní
školou Npor. Loma Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizací, do výše 48 000 Kč od
společnosti Pomáháme školám
k úspěchu, o. p. s., se sídlem Evropská
2690/17, 160 00 Praha 6, IČO 29005469
na krytí motivačních finančních odměn
pro vedení školy a učitele zapojené do
programu kolegiální podpory v projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“.
» S přijetím peněžitého daru Základní
školou Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín, příspěvkovou organizací,
ve výši 48 000 Kč od společnosti
Pomáháme školám k úspěchu,
o. p. s., se sídlem Evropská 2690/17,
160 00 Praha 6, IČO 29005469 na
krytí motivačních finančních odměn
pro vedení školy a učitele zapojené do
programu kolegiální podpory v projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“.

Rada města stanovila:

» Cenu za zřízení věcného břemene
pro stavbu „Nové napojení objektů
CZT z kotelny Nerudova v Příboře
– 1. etapa“ ve prospěch společnosti
TP Příbor, s. r. o., IČO 26865327 ve
výši 1 000 Kč.
» Od 1. 9. 2022 úroveň procenta
příplatku za vedení z platového tarifu
(nejvyššího platového stupně dané
třídy) ve výši 30 % ve čtvrtém, 25 % ve
třetím a druhém stupni řízení a 20 %
v I. stupni řízení u příspěvkových
organizací města Příbora.

Rada města rozhodla:

» O zamítnutí žádosti paní Marie Velfelové
o zřízení příjezdu k její zahrádce přes
pozemek parc. č. 571/1 v k. ú. Příbor.
» O uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Příborem s dodavatelem, který se
v rámci 2. části veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem,,Zajištění úklidu
v budovách MÚ Příbor", dle posouzení
a hodnocení nabídek, umístil další
v pořadí, tj. Radmila Mazurová, se
sídlem Šmeralova 420, 742 58 Příbor,
IČO 46599509.
» V souladu s doporučením hodnotící
komise o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Elekromobil pro
Městský úřad Příbor“, kterou podala
společnost Hyundai LXM motors,
s. r. o., Revoluční 2108/108, Nový Jičín,
741 01, IČO 05054559.

Rada města vydala:

» Nařízení města Příbora o stanovení
maximální ceny za služby hřbitovní
poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa dle přílohy
č. 5 tohoto materiálu. Maximální cena za
služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním hrobového místa
je stanovena na 250 Kč/rok vč. DPH.
» Nařízení města Příbora o stanovení
maximální ceny za pronájem obřadní
síně ke smutečním obřadům dle přílohy
č. 6 tohoto materiálu. Maximální cena
za pronájem obřadní síně ke smutečním
obřadům je stanovena částkou 3 000 Kč/za
1 obřad vč. DPH.

Rada města vzala na vědomí:

» Žádost firmy NOSTA s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01
Nový Jičín, IČO 47671416 o posun
termínu realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce
„Bezbariérová trasa přes ulici Karla
Čapka v Příboře I“ na duben 2023.
» Obsah zadání územní studie v dosavadní
rezervní ploše R2 Územního plánu Příbor.
» Současný stav kanalizačního systému
v lokalitě mezi hřbitovem a ulicí
Masarykovou.
» Písemné oznámení paní Olgy
Skřivánkové o vzdání se funkce
ředitelky příspěvkové organizace
Školní jídelna Komenského, Příbor,
ul. Komenského čp. 458, se sídlem
Komenského 458, Příbor, 742 58,
IČO 70929220, a to ke dni 28. 2. 2023
z důvodu dosažení důchodového věku.
» Informaci o provedení rýčové zkoušky
na pozemcích města (na propachtované
orné půdě).
» Odstoupení společnosti FORCORP
GROUP spol. s.r.o., se sídlem
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
z 2. části veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem,,Zajištění úklidu
v budovách MÚ Příbor".
» Oznámení udělení ředitelského volna
dne 18. 11. 2022 ředitelkou Mgr. Alenou
Urbanovou ze Základní školy Npor.
Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, a to
z organizačních důvodů.

Rada města doporučila
zastupitelstvu města schválit:

» Dokument „Aktualizace Programu
regenerace městské památkové rezervace
Příbor pro období 2023–2032“ v rozsahu
přílohy důvodové zprávy.

Rada města vyhlásila:

zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace
Školní jídelna Komenského, Příbor,
ul. Komenského čp. 458, se sídlem
Komenského 458, Příbor, 742 58,
IČO 70929220 ve znění přílohy č. 1
podkladového materiálu.

Rada města zrušila:

» Usnesení č. 47/73/RM/2022 bod II. ze
dne 6. 9. 2022 ve znění: „odkoupení
majetku v areálu městského koupaliště
od současného pachtýře pana Rudolfa
Korčáka, IČO 11182717 v předloženém
znění a dle zápisu, za podmínky uvolnění
příslušné částky v RO č. 5“.

Rada města uložila:

» Vedoucímu OIRSM: uplatnit do rozpočtu
města Příbora na rok 2023 požadavek
na výdaje související se zpracováním
územní studie v dosavadní rezervní
ploše R2 Územního plánu Příbora dle
předloženého obsahu zadání.
» Termín: 15. 12. 2022
» Vedoucímu OIRSM: uplatnit do rozpočtu
města Příbora na rok 2023 požadavek
na výdaje související se zpracováním
společného povolení stavby (DUSP)
a prováděcího projektu (DPS) úprav
řešeného území dle předložené studie.
» Termín: 15. 12. 202
» Vedoucímu OIRSM: rozšířit projektovou
dokumentaci na rozšíření hřbitova
o návrh dešťové kanalizace odvádějící
vody z ulice Hřbitovní dle varianty č. 3
důvodové zprávy.
» Termín: 31. 1. 2023
» Vedoucímu OKU: zveřejnit vyhlášení
konkursního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Školní jídelna Komenského,
Příbor, ul. Komenského čp. 458, se
sídlem Komenského 458, Příbor, 742 58,
IČO 70929220 ve znění přílohy č. 1
podkladového materiálu.
» Termín: 5. 10. 2022
» Vedoucímu OŽPD: zajistit každoroční
provedení rýčové zkoušky na pozemcích
města.
» Termín: 30. 4. 2023
Úplné znění dokumentu z jednání rady města se
všemi náležitostmi a informacemi naleznete na
webových stránkách města Příbora.

» Na základě § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
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Telegrafické zprávy ze zasedání
Zastupitelstva města Příbora
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 14. 9. 2022 se uskutečnilo
28. zasedání Zastupitelstva
města Příbora, na kterém bylo
projednáno 20 bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Zastupitelstvo města schválilo:

» Převzetí nemovitostí v k. ú. Příbor z vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390
do majetku města Příbora, a to:
» staveb komunikací – původních větví
silnice I/48 v celkové délce cca 0,347 km,
se všemi součástmi a příslušenstvím, tvořených severní větví v délce cca 0,035 km
a v délce cca 0,052 km a jižní větví v délce
cca 0,260 km,
» pozemků parc. č. 3279/276, 3279/277,
3280, 3283/20 a 3283/22, specifikovaných geometrickým plánem č. 340754/2021, za podmínek dle darovací
smlouvy v předloženém znění.
» Převzetí pozemků parc. č. 486/5, 486/6
a 486/7, vše v k. ú. Hájov, vymezených
geometrickým plánem č. 528- 7/2022,
dotčených stavbou chodníkového tělesa,
z vlastnictví Moravskoslezského kraje,
IČO 70890692, do majetku města Příbora,
dle darovací smlouvy v předloženém znění.
» Uzavření smlouvy, v předloženém znění,
jejímž předmětem je bezúplatný převod
vlastnického podílu v rozsahu id. 3/10
k pozemku parc. č. 415/25 v k. ú. Hájov,
z vlastnictví České republiky zastoupené
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, do majetku
města Příbora.
» Podmínky pro prodej pozemku
parc. č. 2178/28 v k. ú. Příbor dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2.
» Záměr zřízení věcného břemene jako
režimu užívání předzahrádek a parkova-

cích ploch u bytových domů navržených na
pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor.
» Pozastavení 90denní lhůty pro úhradu platby
za zřízení práva stavby na pozemku parc.
č. 2178/7 v k. ú. Příbor a složení jistiny na
dodržení regulace zástavby, a to ode dne
26. 8. 2022 do doby schválení znění smlouvy
o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene pro užívání předzahrádek a parkovacích ploch u bytových domů navržených na
pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor. Lhůta
počne opět běžet dnem doručení oznámení
o schválení znění smlouvy zastupitelstvem
města do datové schránky investora.
» Změnu účelu získaného finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 240 000 Kč
z akce „Obnova části střešního pláště včetně
vikýřů objektu sýpky č. p. 764 na ulici
Ostravské“ na akci „Obnova části střešního pláště a obnova krovu objektu sýpky
č. p. 764 na ulici Ostravské v Příboře“.
» Jednací řád č. 3/2022 Zastupitelstva města
Příbora v předloženém znění.
» Rozpočtové opatření č. 4 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Zastupitelstvo města uložilo:

» Vedoucímu OIRSM: připravit návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a podmínek pro užívání
předzahrádek a parkovacích ploch u bytových domů navržených na pozemku parc.
č. 2178/7 v k. ú. Příbor, dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
» Termín: 30. 11. 2022
» Vedoucímu OIRSM: zajistit zveřejnění
záměru prodeje pozemku parc. č. 2178/28
v k. ú. Příbor za podmínek uvedených
v důvodové zprávě a příloze č. 2 na dobu
30 dnů na úřední desce Městského úřadu
Příbor a na webových stránkách města.
» Termín: 23. 9. 2022
» Radě města: svolat jednání a zpracovat
podklady pro další provozování městského
koupaliště.
» Termín: 1. 11. 2022

Zastupitelstvo města rozhodlo:

» Poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 209 000 Kč
Tělovýchovné jednotě Příbor, z. s., se
sídlem Štramberská 1361, 742 58 Příbor,
IČO 43961011, účelově určenou na projekt
s názvem Fotbalový areál Příbor – oprava
betonových pilířů a omítek, a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu ve výši 209 000 Kč
mezi městem Příborem, sídlem náměstí
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor,
IČO 00298328, a Tělovýchovnou jednotou
Příbor, z. s., se sídlem Štramberská 1361,
742 58 Příbor, IČO 43961011.
» Poskytnout individuální dotaci z rozpočtu
města Příbora ve výši 50 000 Kč
Společnosti přátel dechového orchestru
mladých, z. s., se sídlem Tyršova 243,
742 58 Příbor, IČO 43961151, účelově
určenou na projekt s názvem Ušití
stejnokrojových vest pro Lašský dechový
orchestr a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Příbora na rok 2022 dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu ve
výši 50 000 Kč mezi městem Příborem,
sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58
Příbor, IČO 00298328, a Společností
přátel dechového orchestru mladých, z. s.,
se sídlem Tyršova 243, 742 58 Příbor,
IČO 43961151.

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí:

» Informaci o současné situaci městského
koupaliště v Příboře.
Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitelstva města se všemi náležitostmi a informacemi
naleznete na webových stránkách města Příbora.

Ceny obce 2022
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

V sobotu 17. září 2022 od 10:00 h se u příležitosti mezinárodní události Evropských
dnů kulturního dědictví konalo předávání
cen obce významným osobnostem města Příbora. V letošním roce byla udělena
dvě ocenění, která byla schválena na 27.
zasedání Zastupitelstva města Příbora dne
22. června 2022. V refektáři piaristické-
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ho kláštera v Příboře se sešli
někteří ze zastupitelů našeho
města v čele s panem starostou
a místostarostou a s nimi hosté
z řad rodinných příslušníků
oceněných a další spoluobčané.
Oceněnými byli pan Metoděj
Beran – umělecký řezbář a ma-
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líř, a Ing. Jan Černoch – dlouholetý člen
komise pro regeneraci městské památkové
rezervace.
Akcí, která trvala necelou hodinku,
provázeli přítomné hudebními vstupy
profesionálové –pánové Zdeněk Pukovec
a Josef Pukovec, ml. Průvodní slovo měl
člen zastupitelstva města pan Stanislav
Štefek, DiS., spolu se starostou města Ing.
arch. Janem Malíkem. Pan Štefek pohovořil o životě a práci obou oceněných a pan
Malík jej doplnil vyprávěním o zážitcích
z osobních setkání s oběma oceněnými. Na
závěr ceremoniálu došlo také na předání
plaket, symbolických dárků a na slavnostní
přípitek.
Pan Metoděj Beran, který obdržel ocenění
za celoživotní dílo uměleckého řezbáře
a malíře a za příkladnou reprezentaci města
Příbora, se narodil v roce 1946 v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde vyrůstal se
třemi sourozenci. Po absolvování základní
školy se rodina přestěhovala do Hodonína.
Pan Beran se vyučil nástrojářem na učilišti
TATRY Kopřivnice a následně úspěšně
absolvoval studium na večerní průmyslové

škole v Kopřivnici. I přesto, že se u něho od
mládí projevoval nesporný umělecký talent,
nebylo mu díky komunistickému režimu
umožněno dále studovat a zůstal tedy u dělnických profesí. Umění se mu však stalo
obrovskou láskou i vášní. Více než 60 let se
aktivně věnoval loutkářství, vyrobil přes
900 loutek. Zhotovoval kulisy pro loutkové
divadlo nejen v Příboře, ale také ve Štramberku, Novém Jičíně, Mořkově, Studénce,
Frýdku-Místku, Odrách a dokonce pro
Divadlo loutek Brno. S manželkou Janou
mezitím založili rodinu a společně vychovali
tři děti. Do práce s loutkovým divadlem
zapojil v průběhu let celou svou rodinu.
Další velkou zálibou pana Berana bylo a je
malování. Při rodinných výletech nikdy
nezapomínal na papír a tužku, aby si mohl
pořídit náčrty krajiny blízkého okolí. Po
odchodu do důchodu se pan Beran vrhl na
řezbářství. Nemá smysl zde uvádět kolik
figur, předmětů nebo betlémů vyřezal, ale
snad stojí za zmínku, že mu rukama a jeho
malinkou dílnou prošlo za život více než 150
m3 dřeva. Je vyhledávaným autorem betlémů, se kterými se zúčastnil mnoha výstav,
na nichž reprezentoval město Příbor, ať už
to jsou výstavy na Soláni, v Rožnově pod
Radhoštěm, ve Frýdku Místku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Kopřivnici, Libhošti
a Příboře. Díky svému umění zachránil
mnoho kulturních a sakrálních památek
v Příboře i okolí.
Ing. Jan Černoch převzal cenu obce za
dlouholetou úspěšnou práci pro povznesení Městské památkové rezervace Příbor,
obnovu kulturních památek a sakrálních
staveb na území města Příbora. Narodil
se v roce 1941 v Kopřivnici jako nejmladší
ze tří sourozenců. Vyrůstal v chudých
poměrech obklopený láskou rodičů, kteří

se snažili pro své děti udělat maximum.
Po absolvování gymnázia v Příboře se pan
Černoch rozhodl pro studium na průmyslové škole stavební a následně dálkově
pokračoval na VUT Brno, kde získal titul
inženýr. Jeho specializací byly průmyslové stavby, podílel se např. na stavbě
TRANSGAS v Praze. Pracovně žil dva
roky v Súdánu, kde měl jako hlavní stavbyvedoucí na starosti stavbu textilní továrny
ve městě Vad Medani. S manželkou Emilií
vychovali dvě dcery. V průběhu profesního života pracoval na vedoucích pozicích
v Průmyslových stavbách Zlín a následně
Průmyslových stavbách Ostrava. Vždy byl
a je nesporným patriotem města Příbora,
mimo jiné byl také členem zastupitelstva města. Po odchodu do důchodu byl
požádán tehdejším místostarostou města
Ing. Bedřichem Turkem, zda by nemohl
vypomoci s agendou městské památkové
rezervace v pozici referenta investic. Zde se
pan Černoch podílel na mnoha realizacích
a projektových přípravách, např. stavební úpravy nového hřbitova, schodiště ke
starému hřbitovu, rekonstrukce křižovatky u škol a patrně největším záměrem
byla knihovna v piaristickém klášteře.
Nad rámec svých pracovních povinností se
podílel na obnově farního kostela Narození
Panny Marie v Příboře, zajistil zaměření
a projektovou dokumentaci příborských
kostelů. Pomohl mnoha občanům města,
zejména v městské památkové rezervaci,
při zpracovávání záměru obnovy jejich
historických staveb.
Ještě jednou blahopřejeme a přejeme oběma oceněným především pevné zdraví.
Fotografie poskytla Ing. Silva Strakošová,
podklady pro článek poskytl pan Stanislav
Štefek, DiS.

Jak správně reklamovat zboží
Gabriela Wittichová, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

Nakupujete zboží zásadně v prodejně, nebo
z pohodlí domova? Vyskytla se na Vámi
zakoupeném zboží vada? Jak správně vadné
zboží vyreklamovat, v jaké lhůtě a co dělat při
zamítnutí reklamace?
Nákupy prostřednictvím internetu jsou
v dnešní době velmi oblíbené. Jelikož si takto
zakoupené zboží nemůžete prohlédnout ani
vyzkoušet, můžete dle občanského zákoníku
ve lhůtě 14 dnů zboží vrátit bez udání důvodů.
Podmínkou je, že zboží není poškozené, musíte ho vrátit se vším příslušenstvím a musíte
zaplatit náklady na dopravu. Obchodník Vám
následně do 14 dnů od převzetí zboží musí
vrátit peníze. U zboží zakoupeného v prodejně
již vrátit zboží bez udání důvodů nelze.
Standardní záruční doba u spotřebního
zboží je 2 roky. U zboží zakoupeného přes
internet lhůta běží ode dne převzetí zboží,
u zboží zakoupeného v prodejně pak ode dne
nákupu. Někteří výrobci mohou poskytovat záruky i delší. Pokud se během záruční

doby na zboží projeví vada, máte právo zboží
reklamovat. Pokud se vada projeví v průběhu
prvních šesti měsíců od převzetí zboží, má
se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Vadné zboží lze reklamovat v provozovně
prodávajícího, nebo v servisním středisku
uvedeném v záručním listu. Při uplatnění reklamace je potřeba si nechat vystavit
potvrzení s datem reklamace, soupisem vad
a s uvedením způsobu jejího vyřízení. Způsoby vyřízení reklamace jsou při podstatném
porušení smlouvy (zboží nemá vlastnosti,
které jste požadovali) oprava, poskytnutí slevy, dodání nového zboží, nebo vrácení zboží
a vrácení peněz. Pokud se jedná o nepodstatné porušení smlouvy (např. vadná součástka
zboží) máte nárok na slevu nebo odstranění
vady. Pokud by vada u zboží byla neodstranitelná, měla by více vad, nebo by se vada
objevila třikrát, máte právo na odstoupení od
smlouvy a požadovat vrácení peněz. Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dnů. Právo

na odstoupení od smlouvy a žádat vrácení
peněz můžete také, pokud by prodejce lhůtu
nedodržel.
Samozřejmě může nastat i situace, kdy prodejce reklamaci neuzná. V takovém případě si
můžete nechat vypracovat znalecký posudek.
Pokud by následně prodejce reklamaci uznal,
máte nárok i na proplacení nákladů na vystavení posudku. V případě zamítnutí reklamace
se můžete bránit prostřednictvím soudu, nebo
řešit situaci prostřednictví České obchodní
inspekce v rámci mimosoudního řešení sporů.
V případě potřeby neváhejte navštívit
Občanskou poradnu v Příboře na adrese nám.
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí
Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý:
9.00–12.00 – bez objednávky
13.00–16.00 – pro objednané
		
(tel. č. 556 879 634)
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Ambulance praktických lékařů
V minulém čísle Měsíčníku jsme na straně 9 uveřejnili u některých ambulancí chybné údaje. Níže
naleznete opravené údaje. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
Detašované pracoviště Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., v Příboře
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00
11.00
7.00
11.00
12.00
16.30
7.00
11.00
7.00
11.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11.00
13.00 – pouze pro objednané
11.00
13.00 – pouze pro objednané
16.30
18.00 – pouze pro objednané
11.00
13.00 – pouze pro objednané
11.00
13.00 – pouze pro objednané

MUDr. Klečková Kateřina
Před návštěvou je nutno se objednat

Tel.: 556 722 829

MUDr. Lichnovský Jaromír
Před návštěvou je nutno se objednat

Tel.: 556 722 926

Nenápadní – výjimeční
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka)

„Český národní registr dárců dřeně je nestátní organizace, pracující od roku 1992 jako
obecně prospěšná společnost na celém území
České republiky. Patří mezi nejefektivněji
pracující registry světa… Registr dárců dřeně
je databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část
vlastních krvetvorných buněk k transplantaci
komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval,
a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či vyznání. Dárcovství dřeně
je považováno za nejvyšší dar člověka člověku,
a proto je u nás – stejně jako na celém světě –
bezplatné.“
To je jen pár úvodních informací o dárcovství kostní dřeně, které si může kdokoliv z nás
vyhledat. Může si je přečíst a pustit z hlavy,
nebo jít takzvaně „na dřeň“ a přihlásit se do
registru a v případě potřeby darovat dobrovol-

ně svou kostní dřeň. A právě
to učinil pan Martin Šindel.
Nenápadný mladý muž, který
žije teprve pár let v Příboře.
Pan Šindel byl v roce 2021 vybrán jako vhodný dárce kostní
dřeně a stál před rozhodnutím,
zda proces odebrání kostní
dřeně absolvovat. A nezaváhal
ani na okamžik. Stejně jako
někteří další z registrovaných. Díky tomu,
byly právě v roce 2021 krvetvorné buňky
distribuovány 58krát nejen v rámci České
republiky, ale do dalších 17 zemí světa.
O panu Šindelovi se shodou náhod dočetl
Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora,
který je do výše zmíněného registru přihlášen také. Kontaktoval pana Šindela a pozval
jej na úterý 20. září 2022 do piaristického

Evropský týden mobility 2022
Kolektiv odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor

Ve dnech 16.–22. 9. 2022 proběhl Evropský
týden mobility, do kterého se zapojil i Městský
úřad Příbor. Někteří úředníci tak v pátek
16. 9. 2022 dorazili do práce na kole, na koloběžce, pěšky či hromadnou dopravou. Velice
děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili,
a doufáme, že se v příštím roce přidají i ti, kteří
se letos nemohli zúčastnit.
V sobotu 17. září se pak uskutečnil „Den bez
aut“ pro veřejnost; především pro děti, který
se již tradičně konal na modelářském letišti
na kopci u sv. Jana. Akce pořádaná ke „Dni
bez aut“ má přimět občany, aby ke svému
přesunu nepoužívali stále automobil, ale také
alternativy ekologičtější – pěší chůzi, jízdu na
kole a koloběžkách apod. I přes chladné počasí
a zamračenou oblohu dorazilo množství rodin
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s dětmi, které si užily pouštění draků. Děti si
také vyzkoušely trefování míčky do otevřené
pusy dřevěné čarodějnice, nechaly si namalovat krásný obrázek na obličej a společně
s rodiči si opekly špekáček. Každé dítko obdrželo balíček s malým dárečkem. Pan Tinka
z modelářského klubu
představil jednotlivé
vystavené modely letadel
a popovídal o jejich
historii, tímto velmi
děkujeme za výklad
a možnost organizování
této akce na pozemku
letiště. Doufáme, že se
akce dětem líbila a těšíme se na příští rok.

kláštera, kde
v dopoledních hodinách proběhlo komorní setkání za přítomnosti LTV Příbor. Pan starosta
poděkoval panu Šindelovi za jeho výjimečnou
aktivitu a předal mu drobný dárek. Ještě
jednou velké díky za toto obětavé gesto, které
znamená pro mnohé šanci na život.
Zdroj informací pro článek:
www.registr.kostnidren.cz

KOMUNÁLNÍ
VOLBYv2022
V PŘÍBOŘE
Komunální
volby 2022
Příboře
VÝSLEDKY
Strana, sdružení, účast
ŽIJEME! PŘÍBOR
PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV
KDU-ČSL
SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR
ODS
ČSSD
KSČM
ČPS (PIRÁTI Příbor)

2022
45,18 %
21,9 %
18,3 %
15,5 %
11,2 %
10,0 %
9,7 %
9,3 %
4,3 %

2022
mandátů v ZM
5
4
4
2
2
2
2
0

2018
43,01 %
------23,02
16,25
14,94
10,49
15,96
10,92
8,42

2014
41,87 %
------15,97
14,70
-------15,35
19,83
14,86
2,42

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO PŘÍBOR 2022–2026
Svůj post obhájilo 15 poslanců (někteří za jinou stranu: Silvie Piškytlová - původně Piráti, nyní Žijeme!Příbor, Jan
Malík a Miroslava Motlíčková Ratajová původně SNK Příbor je náš domov, nyní Žijeme!Příbor). 6 zastupitelů
zasedne v zastupitelstvu nově (v souhrnu jsou nováčci označeni *). Z nich mají dva s prací zastupitele dřívější
zkušenosti (MUDr. Aleš Polách, Ing. Jan Monsport).
ŽIJEME!PŘÍBOR
21,9 %
5 zastupitelů
Ing. arch. JAN MALÍK
938 hlasů
Mgr. SILVIE PIŠKYTLOVÁ
762 hlasů
Mgr. MIROSLAVA MOTLÍČKOVÁ RATAJOVÁ 709 hlasů
MgA. PAVEL DEBEF, Ph.D.
705 hlasů
*
Ing. ARNOŠT VANĚK
641 hlasů
*
SNK - Příbor je náš domov
18,3 %
4 zastupitelé
Mgr. JIŘÍ TUZA
696 hlasů
RADEK JUREČKA
654 hlasů
Ing. MILAN STŘELKA
583 hlasů
Mgr. PATRIK NEDOMA
554 hlasů
* ze 7. místa ho voliči posunuli na 4.
KDU-ČSL
16,25 %
4 zastupitelé
Ing. JAN MONSPORT
699 hlasů
*
Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D.
658 hlasů
MARTIN MONSPORT, DiS.
621 hlasů
IVANA ŽÁRSKÁ
608 hlasů
SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR
11,2 %
2 zastupitelé
Mgr. PAVEL NETUŠIL
577 hlasů
Ing. MILAN GABZDYL
472 hlasů
ODS
10,0 %
2 zastupitelé
MUDr. ALEŠ POLÁCH
589 hlasů
* ze 7. místa ho voliči posunuli na 1.
MUDr. JAN KRKOŠKA
453 hlasů
z 5. místa ho voliči posunuli na 2.
ČSSD
9,66 %
2 zastupitelé
Ing. BOHUSLAV MAJER
513 hlasů
MUDr. MOŘIC JUREČKA
491 hlasů
z 8. místa ho voliči posunuli na 2.
KSČM
9,3 %
2 zastupitelé
Ing. ZDENĚK PAŘÍZEK
330 hlasů
MARTIN BABARÍK
305 hlasů
*
První NÁHRADNÍCI:
Žijeme!Příbor
Mgr. Tomáš Motlíček
ODS
Ing. Jana Svobodová

SNK - Příbor je náš domov
RSDr. Stanislav Janota
ČSSD
Valentin Putala

KDU-ČSL
Stanislav Štefek, DiS.
KSČM
Mgr. Dušan Švekuš

SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR
Mgr. Tereza Palacká

Zajímavost:
Věkový průměr zvoleného zastupitelstva je 51,23 let. Minulé zastupitelstvo v r. 2018 mělo průměr 49 let. Nejstarší
zastupitel má 68 let, nejmladší Mgr. Patrik Nedoma 29 let. Více na www.volby.cz

Doplněno po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Příbora 19. 10. 2022.
Připravila Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor, září 2022, více na www.televize-pribor.cz, foto Pavel Nedoma
Informace z úřadu
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Blahopřejeme jubilantům
narozeným v listopadu
Bc. Ivana Bolomová, Dis. (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Jubilanti z Příbora:

Jana Kaděrová
Eva Strakošová
Blažena Havrlantová
Jan Hrnčíř
Eliška Jurásková
Jana Rzepková
Ludmila Nagyová
Jan Lohrer
Jarmila Pokusiňská
Emilie Grossmannová
Bernardeta Holubová
Julie Daňková
Karel Filip
Jiřina Galiová

Dagmar Pukovcová
Emil Krištof
Stanislav Dort
Libuše Klasnová
MiladaBayerová
Evženie Dvořáková
Vlasta Růžičková
Božena Jahnová
Ludmila Gillarová
Václav Slačík
Anna Jurečková
Emilie Ligocká
Irena Popelková
Marie Vychodilová

Jubilanti v Domově Příbor:
Blažena Galiová
Miroslav Matušinec

Vlasta Milátová

Setkání jubilantů – sedmdesátníků
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Ve čtvrtek 22. září 2022 v odpoledních hodinách se velký sál Kulturního domu Příbor stal
opět zázemím pro setkání jubilantů – sedmdesátníků. Letos se sešlo 26 přihlášek, na samotnou akci se však dostavilo o 3 přihlášené
jubilanty méně. Avšak dorazila i oslavenkyně,
která se zapomněla přihlásit. Setkání zahájila a přítomné přivítala paní Olga Galiová,
členka komise pro občanské záležitosti, která
dále předala slovo předsedkyni komise pro
občanské záležitosti PhDr. Marii Mons-
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portové. Po milém
úvodním projevu
paní Monsportové si
vzal slovo Ing. arch.
Jan Malík, starosta
města Příbora, jenž
poblahopřál našim
sedmdesátníkům ke
krásnému životnímu
jubileu a poděkoval
jim za práci, kterou
mnozí vykonávají
pro město. K blahopřání se za město
Příbor připojili také
Mgr. Pavel Netušil,
místostarosta města,
paní Ivana Žárská,
členka rady města,
a Ing. Bohuslav
Majer, člen zastupitelstva města.
Pro oslavence byl připraven dárek v podobě
hrnečku, pamětního listu a květiny, který si
po slavnostním přípitku převzali z rukou představitelů města. Členové komise pro občanské
záležitosti připravili pro přítomné pohoštění,
které si mohli všichni vychutnat a zároveň
si popovídat za doprovodu příjemných tónů
hudby v podání kapely LAM Trio. Po podpisu
zápisu v pamětní knize následovalo tradiční
skupinové fotografování ve fotokoutku.

Přípitek doprovodila na harmoniku paní
Ludmila Adamcová, která se postarala
o příjemnou atmosféru také o přestávce a po
ukončení kulturního vystoupení. Paní Adamcová se svou harmonikou k setkání jubilantů
neodmyslitelně patří a přispívá tak k radostné

atmosféře podvečera. Jako každým rokem tak
i letos se připojili někteří obyvatelé Domova Příbor, kteří zavítali spolu s doprovodem
pracovníků „Domova“ vychutnat si hudební
vystoupení, popovídat si při malém občerstvení – zkrátka přišli za námi strávit odpolední
a podvečerní hodiny v příjemné atmosféře. Na
setkání nesměli chybět ani manželé Nedomovi za LTV Příbor, kteří pečlivě zaznamenali
průběh slavnostního odpoledne.
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří se
aktivně podíleli na přípravě této akce. Byly to
především členky komise pro občanské zále-

žitosti a jejích subkomisí, vystupující umělci,
představitelé města, manželé Nedomovi za
LTV Příbor a hlavně samotní jubilanti – ti
všichni se postarali o bezproblémový průběh
říjnového slavnostního podvečera, který se
v pohodovém duchu, jako to bývá na této akci
zvykem, protáhl až do večerních hodin.
Za celou komisi pro občanské záležitosti se
již nyní těšíme na další setkání jubilantů –
pětasedmdesátníků a osmdesátníků, které se
uskuteční v měsíci listopadu 2022. Věříme, že
občané, kteří se na setkání přihlásili, se budou
cítit stejně dobře jako naši letošní sedmdesátníci.

Závěrem bych chtěla mnohokrát poděkovat
členkám a členům komise pro občanské záležitosti a subkomisí za bezvadnou spolupráci
při péči o duševní a kulturní pohodu našich
spoluobčanů, nejen v řadách seniorů. Děkuji
za obětavou činnost, kterou vykonávali pro
mnohé obyvatele města Příbora v průběhu
čtyřletého volebního období, které se uzavřelo
v měsíci září komunálními volbami. Věřím, že
s mnohými navážeme na spolupráci ve stejné
pohodové atmosféře i v období novém.

Harmonogram svozu větví
HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
podzim 2022
DATUM

STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY

11. 11. - 18. 11.
Listopad
18. 11. - 25. 11.

Větrovská ulice - u separačních nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
ulice 9. května - u transformátoru
Hájov - naproti pomníku
Prchalov - u kaple
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Hájov - naproti pomníku

Topná sezóna

Základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest
por. Ing. Barbora Ševečková (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)

V minulých dnech klesla průměrná denní
teplota pod třináct stupňů Celsia a v řadě měst
a obcí začala topná sezóna. Letošní topné
období je však jiné než to předešlé – doprovází
ho dramatický vývoj na trzích s energiemi.

Proto mnoho z nás zvažuje, jakým palivem
bude letos topit. Občané by neměli zapomínat,
že ať už vyberou jakékoliv palivo, musejí znát
základní pravidla bezpečného provozování
spotřebiče a spalinové cesty, na kterou je

spotřebič připojen. Podle platných předpisů
je porušení bezpečného provozu spotřebičů
a komínů klasifikováno jako přestupek na
úseku požární ochrany.
V roce 2021 bylo v okrese Nový Jičín zaznamenáno 21 požárů v souvislosti s provozem
spalinové cesty. Je tedy zřejmé, že důsledné
dodržování předpisů v této oblasti má své
opodstatnění.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty
se provádí podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným
způsobem, lze provést čištění komínu
odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.
Revizi spalinových cest musí provádět
oprávněná osoba, která je zároveň držitelem
osvědčení revizního technika spalinových cest.
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Lhůta pro pravidelné provádění
revize spalinové cesty není
vyhláškou určena, vyhláška určuje
pouze, v jakých případech se revize
spalinové cesty provádí:

» před uvedením nové spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu,
» při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
» před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
» před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky,
že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
» po komínovém požáru, nebo
» při vzniku trhlin u používané spalinové
cesty, jakož i při důvodném podezření
na výskyt trhlin u používané spalinové
cesty.

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně,
nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce.

Máte spalinové cesty doma?
Víte, že tyto body si můžete
zkontrolovat sami?

» řádné upevnění kouřovodu,
» zda plášť spotřebiče nebo kouřovodu není
propálený,
» zda správně fungují uzávěry komínových
dvířek,
» funkčnost přívodních šnůr a zásuvek
u kotle,
» zda je povrch komínu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý,
» dodržení bezpečného odstupu zařízení domácnosti od jakéhokoliv tepelného zdroje,
» zda je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné.

Vždy je nutné dodržovat návody výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen.
Připoužívání spotřebičů na tuhá paliva používat
pouze suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.
Nemělo by se zapomínat, že nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník
a řádně ho vyčistil. Jen tak si bude občan jist,
že topení v nadcházející topné sezóně bude bez-

pečné. Před samotným čištěním a kontrolou
spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký
čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis. Vznícení sazí v komíně
většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání péče
o spalinovou cestu.

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte
na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy
nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

„Zanedbanou údržbou komínu
zvyšujete možnost vzniku
požáru.“
Pro bezpečný domov doporučujeme zakoupit
práškový hasicí přístroj a naistalovat autonomní
hlásič požáru (požární hlásič, který je schopen
detekovat nebezpečný kouř při začínajícím požáru). Pokud je Váš dům či byt vybaven plynovým
spotřebičem, doporučujeme pořídit si i detektor
nebezpečných a výbušných plynů (např. detektor
oxidu uhelnatého).

19. ročník
memoriálu
Bruna Sochora
MVDr. Tereza Kaňová (jednatelka KK Příbor)

V sobotu 17. září se na cvičišti Kynologického klubu Příbor konal již 19. ročník
memoriálu Bruna Sochora. Jedná se o závody ve sportovní kynologii dle národního
zkušebního řádu. Tradičně se závodí ve
dvou kategoriích, kdy první se sestává
z cviků z poslušnosti, druhá navíc zahrnuje
i oddíl obrana. Letos startovalo celkem 14
psů ve věku 20 měsíců až 9 let. Měli jsme
možnost pozorovat v akci německé ovčáky, velké knírače, rotvajlera, flatcoated
retrievera, křížence i čínského chocholatého
psa. V převaze byly letos feny, celkem 10
fen, a 4 psi. Sjeli se zástupci z kynologických
klubů Kopřivnice, Štramberka, Veřovic,
Skotnice, Mošnova i Staříče. Náš klub měl

samozřejmě také své
závodníky, a to v obou
kategoriích. Nejúspěšnější z nich byl
Libor Krajčír s fenou
CorffiDaxis, obsadili
krásné druhé místo.
Závod vyhrála Sandra
Genčiová se psem FenixMa-La-No Opava,
který zároveň předvedl nejlepší obranu.
Za nejlepší poslušnost byl oceněn pes
Hardy Od Perlové studánky pod vedením
psovodky Anny Šťastné. Výkony soutěžících posuzoval rozhodčí Josef Surovec,
obrany figuroval Michal Krbec.
Hlavním sponzorem akce byla firma SG-

-vet, s. r. o., díky které jsme mohli náležitě
odměnit nejúspěšnější 3 závodníky v obou
kategoriích. Závod se dále konal za podpory firmy Elkol, města Příbora a pekárny
Lomná – děkujeme.
A děkujeme také všem zúčastněným za
skvělou atmosféru a už teď se těšíme na
příští – jubilejní ročník!

Z činnosti Spolku hudebníků Příbor v roce 2022
Antonín Volný (za Spolek hudebníků Příbor)

Rok 2022 jsme zahájili tradičním Novoročním koncertem našeho symfonického
orchestru v sobotu 8. ledna v Kulturním domě
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Příbor. Hostem tohoto koncertu byl světoznámý klavírní virtuos Ivo Kahánek, který byl
tak laskav a vyslyšel naši žádost o vystoupení.

Kluby, spolky, organizace

Koncert se uskutečnil po peripetiích s covidem-19 a do poslední chvíle jsme nevěděli,
zda se vůbec bude konat. Nakonec vše dobře

dopadlo a koncert měl u posluchačů veliký
úspěch.
Dále se 11. září roku 2022 uskutečnil Pouťový
koncert swingového orchestru a 28. září
koncert s názvem Tři králové z roku dva aneb
Kdyby ty muziky nebyly, který sestavil pan
MUDr. Pavel Hanzelka a zaranžoval náš
kapelník Zdeněk Pukovec. Tuto akci jsme
uskutečnili i na koncertech ve Studénce,
Ostravě-Hrabůvce, Hradci nad Moravicí
a Valašském Meziříčí, Luhačovicích a dalších

městech jako swingový orchestr na místních
akcích při setkání seniorů a různých oslavách.
Tímto způsobem jsme šířili dobré jméno města Příbora v širokém okolí našeho kraje.
Městským grantem podporovaný tradiční
Pouťový koncert našeho swingového orchestru, který se konal v neděli 11. září 2022
v městském parku a na nějž jsme z velké části
použili také veřejnou finanční podporu, byl
poznamenán nepříznivým počasím, a přesto
se ho zúčastnilo mnoho příborských občanů

i návštěvníků pouti. Zbývající prostředkyz
této podpory jsme použili na nákup vybavení
orchestru, například nové „stage piano“, platby za aranžmá nových skladeb a jiné doplňky
potřebné pro hudební vystoupení. Chtěli
bychom touto cestou našemu městu poděkovat
za přidělení této podpory a věříme, že i v roce
2023 finanční podporu obdržíme. Náš spolek
bude dělat vše pro to, aby svými koncerty
obohatil kulturu ve městě i okolí.

Informace o činnosti MO STP ČR, z. s., v roce 2022
Ing. Bohuslav Majer (předseda MO STP ČR, z. s.)

Vážení spoluobčané,
v našem městě již dlouhodobě působí MO STP
ČR, z. s., (místní organizace Svazu tělesně
postižených České republiky, zapsaný spolek), která se schází a svou klubovou činnost
provádí v klubovně v domě čp. 33 na náměstí
S. Freuda.
Tyto prostory, které jsou v majetku města,
užívá MO STP spolu s Klubem seniorů Příbor.
Členové naší organizace jsou občané města
s tělesným a zdravotním postižením, pro které
výbor místní organizace spolu s důvěrníky
organizuje a zabezpečuje kulturní a společenskou činnost, plánuje pro ostatní členy kulturní a společenské akce, zájezdy do divadel,
na výstavy a do zajímavých pamětihodností
naší republiky.

Vždy první středu v měsíci (tzv. klubovou
středu) se naši členové mohou v klubovně sejít
s ostatními členy a při kávě či čaji si povídat
o všem možném, co je zajímá a příjemně tak
strávit odpolední středeční čas.
V roce 2022 jsme absolvovali s členy místní
organizace návštěvy divadel – v únoru do divadla J. Myrona v Ostravě na představení
Habaďůra, v březnu v KD Příbor na činohru
Svaté neřesti. V dubnu a v červenci jsme byli
na nákupním zájezdu v Chalúpkách v Polsku,
v měsíci květnu na výstavě Floria v Kroměříži
a v červnu jsme se podívali do ZOO na Svatém
Kopečku spolu s prohlídkou baziliky.
V měsíci květnu jsme s našimi členkami
oslavili svátek matek v KD Příbor, kde našim
ženám tento svátek zpříjemnily krátkým

hudebním pásmem děti z Mateřské školy
Švermovy.
Všechny tyto kulturní a společenské akce
jsme mohli zorganizovat a s našimi členy
uskutečnit díky finanční podpoře města
Příbora, kdy naší organizaci zastupitelstvo
města na činnost a provoz schválilo finanční
dotaci. Tímto bychom za MO STP ČR, z. s.,
rádi poděkovali zastupitelům našeho města za
finanční podporu naší činnosti a věříme, že na
občany se zdravotním a tělesným postižením
budou pamatovat i v příštích letech.
Také bych rád touto cestou poděkoval všem
členům výboru MO a rovněž všem důvěrníkům, kteří odvádějí záslužnou a obětavou
práci ve svém volnu pro další občany našeho
města.

Setkání příborských
basketbalistů
Jiří Slaný (Basketbalový klub Příbor)

V sobotu 15. 10. 2022 se v tělocvičně ZŠ Npor. Loma uskutečnilo
tradiční setkání hráčů a trenérů Basketbalového klubu Příbor, „kluků“, kteří se zamilovali do oranžového míče a v minulosti aktivně
hráli i úspěšně reprezentovali naše město jak doma, tak i v zahraničí.
Zvlášť významná byla účast Ing. Karla Kohouta a Stanislava Pešata,
kteří před sedmdesáti léty (1951) zakládali v Příboře oddíl košíkové
( basketbalu) a byli hráči družstva mužů, které tehdy hrálo krajskou
soutěž Ostravského kraje. V rámci setkání jsme rovněž společně
oslavili i padesáté narozeniny dvou jubilantů (O. B. a L. M.). Setkání
hráčů několika generaci proběhlo v srdečné a přátelské atmosféře,
kde nechybělo výborné občerstvení, veselá nálada, sportovní soutěže
i ocenění jubilantů. Celkem se na setkání sešlo 25 basketbalových
kamarádů kteří si slíbili, že se příští rok opět setkají.

Hájovské Šlapeto 2022
Michaela Novobilská

První říjnovou neděli se konal pochod Hájovské šlapeto, který má na Hájově již dlouholetou
tradici. Letošní ročník byl výjimečný tím, že se
jednalo o první akci pořádanou spolkem Liga
žen v čele s novou předsedkyní. Na startovní
pozici před místním hostincem se postupně

sešlo odvážných 43 účastníků napříč všemi
věkovými kategoriemi, z nichž každý obdržel
pamětní placku s logem letošního ročníku
a symbolické startovné na doplnění energie pro
malé i velké. Po deváté hodině jsme se vydali
směr Palkovické hůrky. Po dlouhých zářijových

deštivých dnech vyšlo krásné slunečné počasí,
které nás provázelo celý den. Cesta byla občas
lehce blátivá a kaluže lákaly nejednoho malého
šlapeťáka, ale neodradily ani kočárky s těmi
nejmenšími. Po mírném stoupání střídajícím
převážně rovinatý terén jsme došli na hlavní

Kluby, spolky, organizace
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občerstvovací zastávku v areálu RS Palkovické
hůrky. Tam nás čekalo překvapení v podobě
veselého folklórního zpěváka s kytarou, který
se k nám přidal, a společně jsme si zazpívali pár
českých písníček. Cestou zpátky jsme se vydali
kolem vysílače přes chatovou oblast až do lesa
hrajícího všemi podzimními barvami. Tam se
nám pod nosem rozvonělo krásné houbové aroma, které odhalilo zkušené houbaře. Děti byly
nadšené z houbové nadílky a některé si nesly
domů i obří bedly na večeři. Po celých 18 km nás
čekal v cíli výborný hovězí guláš, který potěšil
hladová bříška malých i velkých šlapeťáků.
Všem zúčastněným patří pochvala a poděkování za skvělý turistický den plný zážitků.

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

Letošní podzim je trochu chladnější, než
jsme čekali, ale ani to naše žáky a učitele
neodradí od exkurzí a učení venku. V posledním zářijovém týdnu se žáci obou 9. tříd zúčastnili školní terénní exkurze s prohlídkou
Flascharova dolu v Odrách. Společně se prošli
po naučné stezce krajinou břidlice, prohlédli
si zpřístupněnou část břidlicového dolu a lépe
porozuměli geologii oderského regionu.
Zároveň si uvědomovali využití této horniny
člověkem v minulosti i v současnosti.
Pro letošní rok si naši druháci vybrali terénní program Vůně jehličí. Lesem děti provedla paní Pavla Májová, která jim zároveň
ukázala, jak les vnímat všemi smysly. Asi

nejzajímavější bylo ochutnávání šípku a rozpoznávání vůně
lesa. I když nám počasí moc
nepřálo, děti měly plno zajímavých zážitků. Paní Májové moc
děkujeme.
Ani třeťáci nezůstali pozadu.
Nezalekli se zprvu mlhavého
počasí a vyrazili ven, zajímala
je totiž orientace v krajině.
Na vyhlídce na kopci u sv.
Jana Nepomuckého hledali orientační body
v krajině. Poznali Štramberskou trúbu,
Bílou horu, Prchalov, Skotnici. Tato místa
pak hledali na mapě a také určovali světové

strany. Na náměstí v Příboře pak zažili nečekané setkání, objevili tam totiž kudlanku.
Podzim je zkrátka báječným obdobím plným
dobrodružného objevování.

Expedice Malta 2022
Mgr. Jiří Svoboda (koordinátor DofE na MGP)

Naše místní centrum DofE gymnázia Příbor
zažilo již mnoho expedic, včetně zahraničních, jako Norsko, Tenerife či Rakousko.
V říjnu 2022 jsme však vyrazili na první
expedici do oblasti Středozemního moře,
konkrétně na Maltu. Věděli jsme, že Malta
není velká, ale právě proto jsme si ji vybrali,
abychom mohli ostrov důkladně procestovat a prozkoumat. Odletěli jsme ze sychravé
Prahy a přistáli v krásném prodlouženém létě
na Maltě. Po přistání jsme se vydali přes celý
ostrov autobusem a trajektem na ostrov Gozo,
kde jsme chtěli expedici zahájit. Jelikož jsme
se na ostrov dostali až po půlnoci, utábořili
jsme se nad místní pláží a tady přečkali první
noc výpravy.
Ráno nás probudilo svítání nad mořem, jako
ještě mnohokrát během následujících dnů.
Po snídani na pláži jsme se vydali na první
túru, na největší pláž ostrova Gozo, Ramla
Bay. Cesta to byla náročná hlavně kvůli horku
a suchu. Nakonec jsme se všichni na pláži
sešli a mohli si užít moře. Tato největší pláž na
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Gozo byla velmi větrná a vlny zde přesahovaly tři metry. To nám nezabránilo jít se hned
vykoupat a využít všeho, co nám moře nabízí.
Po zbytek dne jsme dováděli ve vlnách, nebo
vyrazili na obhlídku okolí a místní jeskyně,
která byla na útesu nad mořem. Místo na
spaní jsme našli tentokrát v písečných dunách
nad pláží a čekali na náš první západ slunce.
Západ slunce na Maltě je prostě úžasný a neomrzel nás po celou dobu
expedice.
Po klidné a větrné noci
jsme se sbalili a pokračovali dále v naší výpravě. Trasy tady nejsou
nejdelší, ale absence
značení, počasí a přírodní podmínky je dělají
docela náročné. Odpoledne jsme znaveni horkem
dorazili na malou místní
oblázkovou pláž, kde
jsme poprvé šnorchlovali
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a pozorovali ryby i dalších mořské živočichy.
Začínali jsme si Maltu opravdu užívat.
Další den jsme dorazili do hlavního města
ostrova Gozo, Victoria. Toto město se vyznačuje úzkými uličkami, vysokými domy, stejně
jako i další historická města na Maltě, a spoustou krámků, restaurací a památek. Byla to
jen krátká zastávka na naší cestě západní část
ostrova. Na západě jsme našli nejlepší místo

ostrova k potápění a šnorchlování. Proplavali
jsme tunelem ve skále na otevřené moře, pozorovali v hloubce potápěče, skákali ze skal do
průzračné laguny a obdivovali místní krásy.
Kromě množství ryb jsme v moři objevili
i medúzy, které nás občas požahaly, ale nebylo
to nic, co bychom nezvládli. Vše spravil další
večer na útesech nad mořem a západ slunce.
Naše další cesta směřovala na ostrov Comino. Je to malinký neobydlený ostrov a pyšní se
nejznámější a nejkrásnější zátokou celé Malty,
Blue Lagoon. Krásně bílý písek, průzračná

mořská voda, ale také skály na pozorování mořského života a jeskyně, ve kterých
plavete skoro ve tmě. Další podvodní tunely
a průplavy na otevřené moře, útesy na skoky
a okolo malinké ostrůvky s velkými hejny
ryb. To vše jsme měli k dispozici a taky plně
využili. Vydali jsme se samozřejmě prozkoumat i samotný ostrov Comino. Je to ptačí
rezervace a nemá stálé obyvatele, takže mimo
pláž nepotkáte nikoho. A taky je ostrov plný
komárů a krys. To vše jsme ale během noci na
skalách zvládli a další den jsme mohli vyrazit

do hlavního města Malty, Valletty. Valletta
je vedle Viktorie historickým centrem celé
Malty. Poslední dny jsme si užívali procházky
městem, prohlídky památek a atmosféru staré
Malty. Samozřejmě jsme vyzkoušeli místní
mořské speciality, které tady jsou, stejně jako
na všech ostrovech, dokonale čerstvé. Expedice Malta byla úžasným zážitkem a krásně
uzavřela letošní zahraniční expedice DofE na
gymnáziu.

Masarykovo gymnázium
slaví 120 let
Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Zuzana Dejmková

V letošním školním roce vstupuje Masarykovo gymnázium v Příboře do své 121. sezony.
Tato metafora vypůjčená z divadelního prostředí není nijak přehnaná. I naše gymnázium
jsou svým způsobem „prkna, která znamenají
svět“ a maturita bývá začátek velké životní
hry s otevřeným koncem.
Slavíme kulaté výroční a společným jmenovatelem všech oslav je právě gymnázium a vše, co
je s jeho stodvacetiletým životem spojeno. Akce
konané v rámci oslav by měly propojit absolventy, současné i bývalé pedagogy, žáky, pamětníky, ale také hosty z nejrůznějších oblastí,
kteří mají škole co nabídnout ze své praxe.

A co pro vás připravujeme? Můžete si s námi
zanotovat a při poslechu písničky GYPRI 120
zavzpomínat na období studií. Chystáme
přednášky z rozmanitých oborů, některé určené žákům, jiné přístupné široké veřejnosti.
Příznivci sportu během roku mohou poměřit
své síly například ve futsalovém turnaji,
Branném dni či v Challenge 120.
Těm umělečtěji zaměřeným nabídnou letošní
oslavy koncerty, streetartový workshop
a vrcholem celých oslav bude mini hudební
festival Gyprifest.
Ovšem budou se konat i tradiční akce, mezi
které patří Dny otevřených dveří či ples Ma-

sarykova gymnázia.
Novinkou spojenou s letošním výročím je
vytvoření webových stránek Gyprishop.cz,
kde si můžete vybrat a zarezervovat reklamní
předměty školy.
Ano, plány jsou to velkolepé, ale máme za to,
že naše gymnázium si to zaslouží. Na všechny
akce pro veřejnost vás co nejsrdečněji zveme.
Samotnému gymnáziu přejeme minimálně
dalších 120 let.
Takže, slavíte-li rádi, sledujte nás na webových stránkách oslav a užijte si to s námi!

Zlatá ceremonie DofE
krátký příběh Karolíny
a Barbory

Mgr. Jiří Svoboda (vyučující a koordinátor DofE na MGP)

Jsou to přesně tři roky, kdy jsme se připojili
k Mezinárodní ceně Vévody z Edinburghu. První
účastníci začínali na bronzové úrovni a postupně
zjišťovali, co plnění programu obnáší. Před třemi
lety se do DofE přihlásily i dvě kvartánky Barbora a Karolína se svými nemalými cíli. Karolína
například začala studovat japonštinu a Barbora
se rozhodla doučovat své kamarády. Během
prvního půlroku se holky učily, jak zvládnout
a uchopit program. Bronzová úroveň vyvrcholila
dobrodružnou expedicí přes Beskydy, během
níž natočily reklamní video pro HuskyCZ,
které je sponzorem DofE. Toto video se firmě
líbilo, zveřejnili ho na svých stránkách a využili
k propagaci sebe i programu. Během stříbrné
úrovně obě kamarádky pokračovaly ve svých
aktivitách, a to jak v japonštině, tak doučování.
Samozřejmě plnily i další cíle, jako například
odcvičit 26týdenní Workout Plan nebo uplavat
700 km. DofE Barboru i Karolínu zcela pohltilo,
a tak se rozhodly využít všech možností, které
program nabízí. I díky finanční podpoře DofE
a Alliance Laundry CE, s. r. o., vyrazily v rámci
stříbrné expedice na Tenerife, kde mimo jiné

vyšly na vrchol sopky Picodel Teide (3718 m n. m.).
Následující zlatá úroveň
by se mohla zdát jako
rutina. Nicméně tato
úroveň je velmi náročná,
jelikož každá aktivita se
plní minimálně rok. Obě
holky se i do této výzvy
vrhly po hlavě. Karolína
například zvládla jazykový certifikát z japonštiny
a Barbora pomohla spolužákovi naučit se francouzštinu a zlepšit si známky
ve škole. Vyvrcholením
zlaté úrovně byla expedice
v Norsku, kde expediční
týmy přešly národní
parky Dovre a Rondane. Po dokončení všech
aktivit programu čekala
obě účastnice slavnostní
závěrečná ceremonie.

Školy a školky
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Zlatá ceremonie se uskutečnila 21. 9. 2022 ve
Valdštejnském paláci v Praze. Na slavnostní
ceremonii se sešlo přes 60 zlatých absolventů
programu DofE, desítky jejich vedoucích
a také vzácní hosté. Z Moravskoslezského kraje jsme byli jediná škola, která se ceremonie
zúčastnila a našich šest zlatých absolventek
tak krásně zakončilo první tři roky programu
DofE na příborském gymnáziu. Ceremonii
doprovázela hudba skotského dudáckého tria,
hra na klavír i sólový zpěv. Letošní absolventi DofE měli převzít zlaté certifikáty od
Jeho královské Výsosti hraběte z Wessexu
a hraběte z Forfaru prince Edwarda. Bohužel
nedávný skon Její Výsosti královny Alžběty II.
změnil plány královské rodiny a její nejmladší
syn princ Edward plnil své povinnosti doma
v Anglii. Její Výsost královna Alžběta II. měla
velký vliv na vznik programu DofE a svého
manžela a zakladatele programu DofE Jeho
královskou Výsost vévodu z Edinburghu
prince Philipa v jeho snaze plně podporovala.
Během ceremonie všichni zúčastnění uctili
památku Její Výsosti královny Alžběty II.
minutou ticha a zazněla i píseň Imagine, jejíž
text je i v současné době tak aktuální.
Certifikáty a zlaté odznaky absolventi pře-

vzali z rukou velkých podporovatelů DofE,
britského velvyslance Nicka Archera MVO
a prvního místopředsedy Senátu Mgr. Jiřího
Růžičky. Po slavnostní ceremonii se všichni
zúčastnění sešli na rautu, při kterém si
v neformálních rozhovorech sdělovali své
postřehy z programu, nápady, nové cíle

a sny. Tentokrát již ne cíle v rámci programu
DofE, ale ve svém dalším osobním i profesním životě.
Gratulujeme všem absolventkám DofE
a věříme, že i nadále budou mít mnoho akčních následovníků.

Tatra
v Příboře,
9. díl

Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V průběhu roku 1982 došlo k personálním změnám ve vedení závodu TATRA
Příbor. Stávající ředitel Jaromír Gumulec
byl jmenován personálním náměstkem
podnikového ředitele TATRY Kopřivnice
a po krátkém zástupu technickým náměstkem Jaromírem Šrubařem byl do funkce
ředitele závodu jmenován Jaromír Nenutil.
Snižování produkce osobních automobilů
pokračovalo i v roce 1983. V průběhu roku
bylo vyrobeno celkem pouze 106 šestsettřináctek v různých modifikacích (T 613-2,
T 613 Speciál, OTS BF, BC a CK). Byly
vyrobeny i dva vozy inovovaného vozidla
T 613-2 model 84.
V roce 1984, po náběhu sériové výroby
nákladního vozidla T 815, se výrobní sortiment stabilizoval a došlo k optimalizaci využití výrobních kapacit závodu Tatra Příbor.
Celkem v tomto roce bylo v závodě TATRA
Příbor vyrobeno 202 vozidel T 613 všech
provedení, nejvíce pak typu T 613-2 (150
kusů), T 613 OTS (43 kusů), T 613 – Speciál
(5 kusů), T 613 model 85 (2 kusy) a T 613 –
Kabriolet (2 kusy). Dva vozy byly exportovány do SSSR, 25 vozidel bylo dodáno na
Kubu a jedna osobní Tatra T 613-2 model 85
byla vyvezena na výstavu do Číny. Více než
65 procent objemu výroby závodu TATRA
Příbor však už tvořily díly a komponenty
pro nákladní vozidlo T 815.
V areálu závodu TATRA Příbor
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byly postupně dokončovány a zprovozňovány nové stavební objekty, probíhal zkušební
provoz lakovny, čerpací stanice užitkové
vody a byla přestavěna vstupní chodba
správní budovy. Podle stanoveného harmonogramu byla zahájena rekonstrukce Domu
kultury. V roce 1984 v závodě pracovalo
1071 zaměstnanců s průměrným měsíčním
výdělkem 2770 korun.
Počátek roku 1985 poznamenala nepřízeň
počasí s extrémně nízkými teplotami. To se
projevovalo ve výpadcích dodávek energií a následně i v plynulosti výroby. Byla
zpracována technologická dokumentace
k výrobě dílů nových sériově vyráběných
šesti modifikací nákladního automobilu
T 815 a zpracovány technologické postupy, vyhotovena výkresová dokumentace
a vyrobeny přípravky a speciální nářadí pro
výrobu modernizovaného osobního automobilu T 613 – model 85, označeném jako
T 613-3. Celkem bylo za rok 1985 vyrobeno 235 vozidel T 613–2 a jeho modifikací,
z toho 2 ks v provedení T 613-3.
Z investičních akcí pokračovala rekonstrukce Domu kultury v Příboře a projektová příprava pro stavbu závodního zdravotního střediska jako sdružená investice
s Loanou Příbor.

Historie

Od 1. ledna 1986 byl závod v Příboře
zařazen podle nového uspořádání československého automobilového průmyslu jako
odštěpný závod oborového podniku
Tatra Kopřivnice. K 1. červenci odešel do
důchodu vedoucí ekonomicko-obchodního úseku Karel Babinec a na jeho místo
nastoupil Ing. Zdeněk Kalinec. Vedle
širokého sortimentu dílců a podskupin pro
modifikace nákladního vozidla T 815 bylo
v roce 1986 vyrobeno 346 vozidel T 613
v provedení T 613-3, OTS ET, ES, EU, EX
a Speciál. V závodě pracovalo 1185 pracovníků a průměrná měsíční mzda vzrostla na
2832 korun.
Mimořádná událost se odehrála dne
10. června 1986 v 13.25 hodin, kdy byl
odstřelen velký tovární komín staré kotelny.
Rekonstrukce Sdruženého klubu ROH
(Dům kultury) pokračovala přístavbou nové
kotelny. 1. července začala výstavba zdravotního střediska OZ Tatra Příbor.
Jako každý rok využívali zaměstnanci pro
své dovolenkové pobyty rekreační zařízení
OZ TATRA Příbor na Prostřední Bečvě, ve
Starých Hamrech a v rekreačním zařízení
TATRY Kopřivnice ve Velkých Karlovicích.
Prostřednictvím ROH jim byly zajišťovány
poukazy na tuzemské a zahraniční výběrové

rekreace a lázeňské pobyty v rehabilitačních zařízeních. Pro děti zaměstnanců byly
pravidelně pořádány letní a zimní pionýrské
tábory. V průběhu roku 1986 bylo zaměstnancům OZ TATRA Příbor přiděleno
14 družstevních bytů.
V roce 1987 se stabilizovaly podmínky
v oblasti prodeje osobních i nákladních vozidel TATRA. To umožnilo získat investice

na modernizaci výrobní základny (nákup
jednoúčelových a numericky řízených
obráběcích strojů) i zavádění progresivních výrobních technologií (přesné lití,
lisovací přípravky z nízkotavitelných slitin
apod.). Celkem bylo v tomto roce vyrobeno
352 automobilů T 613 v provedení T 613-3
Standart, Speciál a OTS ES, EU a EX, včetně náhradních dílů a podskupin.

Stř. 8463 – lehké automaty: Marta Bílská, Věra Kyprová,
Jiřina Šabatová, Marie Babáčová, Alois Polášek, paní
Feikusová, Marie Popelková, Zdenka Grufíková, Eva
Barchanská, jubilant pan Honč, Marta Fridrichová, Ladislav
Demel, Milena Grossmanová,?, Ludmila Štolfová, Alois
Kvita, Věra Šajtarová, Václav Jakubec, Ludmila Šebestová,
Věra Filipcová

Montáž vozidel – pozemní dopravník –
pracoviště kompletace předních dveří

V průběhu roku 1987 pokračovala rekonstrukce Sdruženého klubu ROH v Příboře
i stavba nového závodního zdravotního střediska. V dubnu 1987 začala stavba zařízení
pro jímání užitkové vody z řeky Lubiny, která po zprovoznění měla zajišťovat výraznou
úsporu pitné vody používané pro technologické operace na výrobních střediscích.

Pracovníci oddělení technické kontroly: M. Boháč,
F. Vlachynsky, pan Hývnar, paní Hýlová, J. Černá,
paní Sasínová, P. Kalinec, S. Sviderková, paní Skálová,
S. Burda, V. Kroča, J. Kutáč (ved. OTK), V. Kantor,?,
L. Frýdlová, B. Trchala,?, B. Maxiánová, J. Holada,
V. Neusser

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

Sulechovská ulička

Jako dík za výše popsaný zásah velících
důstojníků, jejichž útvar byl posádkou ve městě
Züllichau, se klokočovští Němci přičinili o to,
aby jedna z ulic na katastru vesnice byla pojmenována podle něj – Züllichauer Gasse (Sulechovská ulička). Jakmile se později, již za války, donesla zpráva o pojmenování klokočovské ulice
ke starostovi města Züllichau Franzi Clemensi
Schifferovi, ten písemně poděkoval za prokázanou poctu a dokonce vyslovil přání, aby se
po válce styky obou obcí prohloubily.
Sulechovská ulička však již dnes neexistuje. Na katastrální mapě Příbora z r. 1970
(viz obr. 1) jsem její průběh označil; ti dříve
narození si na ni mohou vzpomenout. Ještě
v 1. polovině 70. let, než se rozšířil prostor
příborské Tatry, odbočovala z Místecké doleva
ulice, r. 1964 pojmenovaná podle B. Němcové. To byla ona bývalá Sulechovská ulička, ale
pouze po lávku přes Klenos. Ulička začínala
o něco níže, než stojí bytový dům čp. 1103,
ale naproti cesty, dříve než silnice stoupá
k čerpací stanici. Tam, na rohu ulic Místecké a B. Němcové, se rozprostírala již dávno
neudržovaná zahrada kolem secesní Neusse-

obr. 1: Půdorys ZüllichauerGasse (1939-45), totožný s průběhem částí ulice B. Němcové (1964-75).

rovy vily, kterou v roce 1909 postavil Bedřich
Karlseder pro syna Františka Neussera,
Viktora. Vybrakovaná a opuštěná vila byla
dosud plná rozbitých kachlí a zbytků ohýbaného nábytku. Původně měla spíše charakter
zámečku, od r. 1949 a v 50. letech v ní sídlila
nějakou dobu mateřská škola, v 60. letech
tam byly byty (školka pak v té době fungovala
v čp. 1157, na konci slepého ramena ulice 9.
května, naproti dnešnímu Penzionu U Čápa,
na místě soukromého parkoviště). Během
roku 1975 let byla vila zbourána, aby uvolnila

místo nové tovární hale – lakovně. Po roce
1990 se prostor továrních hal dále rozšiřoval
ve směru podél Místecké. Dnešní areál závodu
vyrábějícího automatické pračky (název firmy
se neustále mění) je tvořen dvěma mamutími
halami, mezi nimiž je podniková dopravní cesta. Jak jsem ale čirou náhodou zjistil,
půdorys této vnitropodnikové komunikace se
v podstatě kryje s tehdejší Züllichauer Gasse,
pozdější částí ulice B. Němcové (viz obr. 2),
což je zajímavá náhoda. Ulice B. Němcové
totiž ještě v 1. polovině 70. let vedla kolem
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Neusserovy vily nejen k potoku Klenos, ale po
přechodu lávky přes potok se stáčela podél něj
k Loaně a u transformátoru navazovala na ulici 9. května. Avšak tato část ulice B. Němcové
– od lávky k transformátoru za Loanou – se
za okupace nazývala Jägerstraße (= Lovecká
či Myslivecká ulice) a byla třikrát delší (viz
obr. 1). V říjnu 1991, po otevření silničního obchvatu kolem města, spojujícího výpadovky ve
směru Frýdek-Místek – Nový Jičín – Ostrava,
kdy byla lávka přes Klenos zrušena, vedla ulice
B. Němcové do polí, a byla tak vlastně totožná
s tehdejší Jägerstraße. Ale po dalších téměř třiceti letech je to zase jinak: ulice B. Němcové již
nekončí někde u lesa, nýbrž přechází v silnici
navazující na kruhový objezd, spojující silniční
obchvat z Místku ze dvou stran s Klokočovem,
Hukvaldskou ulicí a paralelní cestou II. třídy
ve směru na Kateřinice. Kruhový objezd byl
vyřešen vcelku nápaditě, až na jednu drobnou
skutečnost: když byl před více než dvěma lety
otevřen, většina příborských řidičů na něm
„zakufrovala“.
Nabízí se otázka, proč klokočovští Němci
pojmenovali jménem pruského posádkového
města vcelku krátkou a bezvýznamnou uličku. Na základě fotografie znázorňující pochodující německé jednotky na Místecké ulici (viz
obr. 1 uveřejněný v předchozím dílu) můžeme
vyvodit, že německá vojenská kolona po svém
příjezdu od Místku zastavila před Příborem, na horním konci Místecké ulice. Vojáci
patrně seskákali z vozů poblíž Neusserovy vily
a v uličce podél ní se pak seřazovali pro defilé
městem. Místecká a pozdější Züllichauer Gasse
se tak staly prvními ulicemi, které příslušníci sulechovského útvaru v Příboře (vlastně
Klokočově) poznali. Je to sice jen předpoklad,
ale docela logický.
Pro zajímavost uvedu i něco málo o starostovi
Züllichau, který byl tak nadšen pojmenováním klokočovské uličky názvem jeho města,
že si přál vytvořit po válce jakýsi vztah

obr. 2: Půdorys vnitropodnikové komunikace mezi halami dnes odpovídá bývalé ZüllichauerGasse.

partnerských obcí. Franz Clemens Schiffer
byl sice na jedné straně obyčejným kariéristickým nacistou, prorežimním politikem
a funkcionářem NSDAP, na straně druhé se
jeho kariéra přece jen odlišovala od běžných
nacistických aparátčíků. Narodil se roku
1896, sloužil v první světové válce, a po ní, ve
20. letech, podlehl radikálním pravicovým
myšlenkám. Do NSDAP vstoupil v r. 1927, ale
když nacistická strana hmatatelných volebních výsledků nedosahovala, stranu opustil.
Po Hitlerovém vítězství ve volbách se do
NSDAP v roce 1932 vrátil. O tři roky později
již byl inspektorem strany v pomořanské župě
a člen SA. Někdy v polovině 30. let zároveň
absolvoval výcvik u Luftwaffe; pokud byl za
první světové války pilotem, tak zdokonalovací výcvik. 1. února 1938 se stal okresním
správcem (Landrat) okresu Züllichau–Schwiebus. Avšak před začátkem války byl povolán

k letectvu. Po skončení polské kampaně se stal
na podzim 1939 nakrátko městským a zemským komisařem v Przemyślu. Ale již 1. prosince 1939 nastoupil na funkci městského komisaře a primátora (Oberbürgermeister) v Lodži
(Łódź, čti łudž, něm.Lodsch/Litzmannstadt).
Zanedlouho byl však opět povolán k letectvu,
a tak jako příslušník 6. letky bombardovací
eskadry KG 53 „Legion Condor“ a kapitán letounu Heinkel He 111 H–3 podnikal operační
lety nad Velkou Británií. Osudný se mu stal
21. listopad 1940, když se se svým letadlem
zřítil do Severního moře. Byl pohřben v Nizozemsku, v německém vojenském hřbitově
Ysselsteyn, a zároveň s ním byla pohřbena
i jeho utopická myšlenka na poválečné vytvoření partnerských obcí Züllichau – Klogsdorf,
tedy Sulechov – Klokočov.
Příště pokračování.

Neandertálské osídlení
širšího okolí Příbora
a Kopřivnice

Jan Diviš (předseda AK v Příboře)

Výběr středopaleolitických
lokalit v okolí Kopřivnice
5. Kopřivnice 1. Paleolit pozdní
a střední.

Toto rozsáhlé naleziště bylo objeveno
autorem již v roce 1975. Lokalita se nachází
severozápadně od Kopřivnice kolem rozcestí
silnic „Kopřivnice – Příbor – Závišice“.
Soubor kamenné štípané industrie čítá 165
kusů patinovaných a nepatinovaných artefaktů, není však sourodý. Podstatným znakem
převážné části patinované i nepatinované
industrie jsou drobné až mikrolitické tvary
kamenných artefaktů. Z nástrojů dominují
v této skupině drobná úštěpová škrabadla,
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počtem následují mikročepelky a čepelky
s otupeným bokem, rydla, kolekce drobnotvaré industrie obsahuje také 5 hrotů na úštěpu
a 3 vrtáky. Další doprovodný materiál z této
lokality obsahuje jádra, četné úštěpy i silicity
prošlé ohněm. Základním rysem kamenné
štípané industrie z naleziště Kopřivnice 1 je
drobnotvarnost téměř ve všech typech nástrojů. Výrazná převaha krátkých úštěpových
škrabadel, nálezy čepelek s otupeným bokem
a čepelek s tendencí ke geometrickým tvarům
signalizují zařazení do pozdního paleolitu.
Zbývajících asi 35 artefaktů převážně větších
tvarů pochází ze středního paleolitu. Pro toto
zařazení nasvědčuje především 14 nalezených
drasadel různých velikostí, obr. 4: 1, 5, 6, 7, 9.
Dalšími moustérienskými nástroji jsou dva

Pohled na centrum lokality Kopřivnice 1.

Pohled na centrum lokality Kopřivnice 2.

Obr. 4 Střední paleolit. Kopřivnice 1. 1, 5, 6, 7, 9
drasadla. 2–4 škrabadla, 8 zoubky, 10 a 11 klínové
nože.

nože, s jemnými zoubky obr. 4: 10 a s většími
zoubky na rohovcovém nástroji obr. 4: 11.
Kolekci středopaleolitických nástrojů doplňuje
8 hrotů na úštěpu, 3 škrabadla obr. 4: 2–4
a úštěp se zoubky obr. 4: 8.

6. Kopřivnice 2. Paleolit pozdní
a střední.

V blízkosti lokality Kopřivnice 1, asi 300 m
jihovýchodním směrem jsem v roce 1994 objevil povrchovými sběry další pozdně paleolitické naleziště kamenné štípané industrie.
Lokalita je situovaná po levé i pravé straně
polní cesty ke Štramberku, nad lesíkem a nad
údolím s protékajícím potůčkem od jihozápadu
k severozápadu k obci Závišice.
Převážná část kamenných artefaktů nemá
patinu a je drobných až mikrolitických tvarů.
Na lokalitě Kopřivnice 2 jsem z četných

Obr. 5 Střední paleolit. Kopřivnice 2. 1 úštěp
s laterální retuší, 2–4, 7–9, 11 drasadla. 5
škrabadlo s příčně rovnou retuší, 10 moustierský
hrot

vycházek k roku 2022 postupně získal asi 180
kamenných artefaktů, které mají pozdně paleolitický původ. Vedle asi 10 drobných jader
bylo nalezeny četné úštěpy s místní retuší,
několik silicitů prošlo ohněm apod. Z nástrojů jsou nejčetněji zastoupeny retušované
čepele a mikročepele, dále škrabadla a rydla,
včetně mikrolitických velikostí, následují také
drobné hroty a mikrohroty, vrtáky a několik
čepelek s otupeným bokem.
Zbývajících 24 artefaktů zejména větších
tvarů pochází pravděpodobně ze středního paleolitu. Pro toto zařazení nasvědčuje
především 10 nalezených drasadel různých
velikostí, vruby a zoubky u několika kamenných artefaktů.

Obr. 6. Kopřivnice 4. Výběr kamenné štípané
industrie. 1. Úštěp se zoubkovanou retuší,
pazourek s bílou patinou. 2. Hrot z křemence,
bazální a levá laterální strana je částečně
upravená zoubkovanou retuší. 3. Drobné
čepelové škrabadlo z pazourku s bílou patinou. 4.
Retušovaný úštěp z rohovce.

4. Kopřivnice 4. Střední paleolit.

Povrchovým průzkumem úpatí Bílé hory
v Kopřivnici získali v roce 1992 J. Diviš a D.
Fryč malou kolekci paleolitických kamenných
nástrojů z pazourku a křemence. Artefakty
byly objeveny povrchovým sběrem z polí nad
muzeem „Fojtství“, ve sledovaném prostoru,
tj. asi 100 m až 400 m od silnice Kopřivnice –
Štramberk, do svahu Bílé hory. Nachází se zde
značné množství křemencové suroviny, pazourek jen vzácně. Výrazná patinace silicitových
nástrojů, archaická technika jejich zhotovení
signalizuje jejich mousterský původ. Ani po
dalších sběrech v následujících letech nepřesahuje počet artefaktů z této lokality 15 kusů.
Z nástrojů jsme zaznamenali jeden hrot a jedno
čepelové škrabadlo. V kolekci štípané industrie
početně dominují úštěpy s místními retušemi.

110 let v Muzeu Příbor
Karel Greiner (dopisovatel České národopisné společnosti, bývalý tatrovák)

Na příborské pouti a následně při oslavách
EHD – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ –
jsme vzpomínali na dobu, jež nás doprovázela
před „listopadem“ 89, a dobu nynější, která se
v roce 2022 přetavila v nezvykle nový název
CETRAT, což je Centrum tradičních technologií.
Tradiční technologii jsem poznal na chalupě
v Klokočově v šedesátých letech dvacátého

století. V chalupě byla komora, kde jsem
navážel v kolečkách krmnou řepu pro králíky.
Na dvoře byla králíkárna pro čtyřicet králíků.
V chalupě byl i chlév a stodola. V chlévě kráva
a ve stodole mlátička poháněná motorem na
benzín pro vymlácení obilí. Za mlátičkou
byl fukar, který odděluje zrno od plev. Tady,
ve stodole, se rozklíčoval příběh, jež se váže

k vzpomínce, být soběstačný pro podnikání
na chalupě, kde nakrmíš i své vlastní slepice.
Máš domácí vajíčka a pozveš na hostinu i své
přátele. Z příběhu vnímáš řemeslo a technologii podnikavých lidí ve vesnických stodolách.
A v zimě? Je tu škubání peří! Ještě jsme na
chalupě v kamenné nádobě „šlapali“ zelí.
S pozdravem Karel Greiner.

Koncert hudební
skupiny GOOD WORK
Martin Monsport

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na
koncert hudební skupiny GOOD WORK.

Ať už jste o této skupině slyšeli, či nikoli,
jedná se o inspirativní
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hudební počin. V České republice můžeme
jen stěží hledat podobnou skupinu, neboť
typických znaků, které provázejí právě toto
uskupení, je hned několik. Repertoár, styl
hudby, forma, vizuální stránka, komunikace s publikem – to vše tvoří skládanku,
která velmi dobře funguje a bude se vám
určitě líbit. Skupina GOOD WORK hraje
stylově na pomezí kvalitního popu s prvky
folklóru. Možná právě proto, že její členové
pocházejí z tradičních krajů a rádi přiznávají
své folklórní kořeny. Je až k neuvěření, že
se v jedné kapele společně sejde tak pestrá
skládanka muzikantů– skladatel pop písní,
učitel vážné hudby, primáš cimbálové muziky, absolventka pop academy, varhaník,
zpěvačka hudební kapely, hráč dechovky
a další. Může být pestřejší škála?

Běžná hudební skupina má pět
– šest členů. Tady je jich přes
15. Koncerty v jejich podání
jsou strhujícím zážitkem a doslova i pastvou pro oči. Posluchači bývají překvapeni a něco
podobného dopředu vůbec nečekají. Sólisty a početné vokály
doprovází kapela, v některých
písních i smyčcové nástroje. To
vše dává dohromady velmi barvitou hudbu, která dokáže do rytmu rozhýbat
nejen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si
rádi zavzpomínají na svá mladá léta.
Videoklipy a třeba i více informací o skupině GOOD WORK najdete na stránkách
www.goodwork.cz, youtube, facebooku,
nebo instagramu.

Koncert skupiny Good Work je v Příboře naplánován na neděli 6.listopadu
2022 ve farním kostele Narození Panny
Marie v 16.00 hodin. Podrobnější informace ke koncertu jsou vloženy na zadních
stránkách Měsíčníku. Všechny Vás co
nejsrdečněji zveme a těšíme se na setkání.

Otevření stálé
archeologické výstavy
v Příboře
JUDr. Aleš Uhlíř (člen Archeologického klubu v Příboře), Foto: A. Uhlíř

Poprvé bylo zřízení stálé archeologické
výstavy v Příboře zmíněno v Měsíčníku
z května 2019. Téma se stalo reálným v roce
2022. O přípravách archeologické expozice
informoval březnový Měsíčník. V sobotu
17. 9. 2022 byla archeologická výstava otevřena pod názvem Prezentace nálezů Archeologického klubu v Příboře. V den otevření si
ji prohlédlo 140 návštěvníků. Výstava je
přístupná každou sobotu od 10 do 16 hodin.
Kurátorkou výstavy je pracovnice odboru kultury Městského úřadu Příbor paní
Mgr. Sabina Máchová. Výstava se nachází
ve sklepení piaristického kláštera. V šesti
vitrínách jsou vybrané archeologické nálezy
pana Daniela Fryče. Expozici doplňuje sedm
informačních tabulí. V památkově chráněném prostoru není ještě vše dokončeno.
Počítá se např. s instalací projektoru. Uspořádání vitrín s artefakty a informačních
tabulí v poměrně velkém prostoru sklepního
sálu je působivé. Tabule Chronologická osa
pravěku hned u vstupu poskytne přehledně
všechny důležité údaje i méně informovaným návštěvníkům. Množství vystavených
pravěkých artefaktů zaujme nejen běžné
návštěvníky, ale i ty, kteří mají odborné
znalosti. Jde o atraktivní exponáty a současně o bohatý studijní materiál. V Příboře tak
vznikla výstava, která – pokud jde o množství kamenných artefaktů za období od
paleolitu po neolit – nemá srovnání v celém
Moravskoslezském kraji. Do budoucna lze
uvažovat s rozšířením expozice, kupř. instalací stolových vitrín na stranách naproti
informačním tabulím, což by umožnilo
zdvojnásobit počet vystavených artefaktů.
Mohly by být například vystaveny ve větším
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počtu artefakty ze středního paleolitu vytvořené
neandertálci.
Paní Máchová si jako
kurátorka výstavy zaslouží
za vytvoření expozice, jejíž
realizace byla náročná,
uznání. O výstavě informoval veřejnost inter1 Výstavní prostory ve sklepení piaristického kláštera.
netový deník Neviditelný
pes článkem VÝSTAVA:
Prezentace nálezů Archeologického klubu
v Příboře z 26. 9. 2022, který v den
vydání četlo přes 1500 návštěvníků
stránek Neviditelného psa. O výstavě
vyšel v příloze Severní a střední Morava
a Slezsko deníku Právo z 5. 10. 2022
článek Archeolog-samouk ohromuje
svou sbírkou.
V širším okolí Příbora jsou významné pravěké archeologické lokality
2 Návštěvníci výstavy u vitrín s artefakty.
doložené stovkami nebo spíše tisíci
nálezy z dlouholetého průzkumu
archeologického klubu. Zájemci
o dějiny regionu mají nyní možnost
seznámit se s nejstaršími známými
počátky historie. To je jedna stránka
výstavy, jejímž dalším aspektem
je velký vědecký význam souboru
vystavených archeologických nálezů.
Hmotné památky dokumentující nejstarší historii představují nejcennější
statky kulturního dědictví. Měly by
být veřejnosti přístupné především
v místech, odkud pocházejí. A to je
smysl a poslání archeologické výstavy v Příboře.
3 Archeologické nálezy ve vitríně.

Program akcí – listopad 2022
Datum

Program

Název

Místo / Organizátor

Čas

Vstup

Úterý
1. 11.

VERNISÁŽ výstavy

Ptačí svět

Chodba u městské knihovny
Město Příbor, Fotoklub Příbor

17.00 hod. volný

Neděle
6. 11.

HUDBA

Good Work

Farní kostel

16.00 hod. volný

Úterý
8. 11.

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE

Odpoledne s pastelkou

Městská knihovna Příbor

15.00 hod. dobrovolné

Středa
9. 11.

HUDBA

Jiří Pazour
Slavné filmové melodie

Piaristický klášter Příbor

18.00 hod. 150 Kč

Čtvrtek
10. 11.

KREATIVNÍ PODVEČER

Dámský klub

Městská knihovna Příbor

17.00 hod. volný

Pátek
11. 11.

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

Den válečných veteránů

Náměstí S. Freuda
Město Příbor

17.00 hod. volný

Úterý
15. 11.

PŘEDNÁŠKA

Logopedie pro děti

Městská knihovna Příbor

16.00 hod. volný

Středa
16. 11.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ

33. svíce pro 17. listopad

Náměstí S. Freuda
MS ODS Příbor

17.00 hod. volný

Čtvrtek
17. 11.

SLAVNOSTNÍ KONCERT

Koncert swingového orchestru B. Pukovce

Kulturní dům Příbor
Spolek hudebníků Příbor,
město Příbor

17.00 hod. 200 Kč

Úterý
22. 11.

PŘEDNÁŠKA

Kypr

Městská knihovna Příbor

17.00 hod. 40 Kč

Středa
23. 11.

KINO

Žižka

Kulturní dům Příbor
Město Příbor

17.00 hod. 100 Kč

Čtvrtek
24. 11.

PŘEDNÁŠKA

Drogy, peklo, nebe

BJB Příbor

18.00 hod. volný

Sobota
26. 11

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Piaristický klášter
se S. Máchovou

Sraz u TIC
Město Příbor

9.00 hod. 50 Kč

Neděle
27. 11.

1. ADVENTNÍ KONCERT

Lašský dechový orchestr

Kostel sv. Valentina
Město Příbor

17.00 hod

9.00 hod. 50 Kč

100 Kč

PŘIPRAVUJEME
Sobota
3. 12.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Piaristicka zahrada
a sklepení s I. Nedomovou

Sraz u TIC
Město Příbor

Sobota
3. 12.

ZÁBAVA

Možná přijde i Mikuláš

BAV klub Příbor

15.30 hod. 50 Kč

Neděle
4. 12.

ZÁBAVA

Mikulášská jízda

Náměstí S. Freuda
Město Příbor

16.00 hod. volný

Kulturní informace

19

MAGLAJS 2022
očima LTV
Mgr. Irena Nedomová (Local TV Příbor)

MAGLAJS 2022 – festival umění,
částečně i sportu, talentů a chuti
něco dělat...
Organizátoři – PŘÍ-borské
diva-DLO, PŘÍDLO, označili
akci, kterou připravili na
13. až 15. října pro všechny
věkové kategorie všech
povolání, zájmů... jako nultý
ročník.
I premiéra Příborského běhu byla původně
označena jako nultý ročník, ale byl tak úspěšný, že se z něj stal ročník první. A Maglajs,
dle mého soudu, by si to také zasloužil.
Z pohledu diváka, účastníka BYL ÚSPĚŠNÝ.
Přídlo nabídlo 15! různých aktivit. Workshopy pro děti – malé i velké, ale i pro dospělé.
Skákalo se na nich přes švihadla, vyráběla
se loutka – a že bylo zájemců!!, točilo se mažoretkovou hůlkou, zejména muži se učili točit
pivo a také si účastníci Maglajsu vyzkoušeli,
jaké to je metat ohně.
Zněla fakt dobrá hudba – a to po oba večery!!!
Svůj talent se v jednom z bloků odvážili
ukázat tři lidé – tanečník, zpěvačka, literátka
a malířka v jednom.
A co divadelníci? I ti byli! Představili se
divadelníci z Nového Jičína, ze Štramberka,
z Bernartic nad Odrou. Z Ostravy přijeli
loutkoherci. Závěr Maglajsu patřil domácímu
Přídlu. To se představilo s premiérou divadelní hry Benátky pod sněhem. Stejně jako

Maglajs i premiéra
této hry se čtyřmi
hlavními herci byla
vynikající! Zdařila se.
Odměnou Přídlu byl
dlouhotrvající potlesk
diváků ve stoje.
Po celou dobu festivalu šikovných lidí
– a bylo to znát všude
– příchozí mohli
zhlédnout výstavu výtvarného umění hned
několika autorů.
Na organizaci festivalu se dobrovolně
a bez nároku na honorář podíleli všichni
členové Přídla. Každý
měl svůj úkol a že to
bylo práce!!!!! Všechno řídila a na hladký
průběh dohlížela
ředitelka festivalu a šéfka Přídla Ing.
Iveta Šitavancová.
Děkujeme za pěkné
tři dny na Maglajsu
2022!!!
Za LTV Příbor a spokojené účastníky Irena
Nedomová
Jo a ještě: NIKDO, NIKDO, koho zajímá

život v Příboře a chce se bavit nebo vzdělávat...,
prostě CHCE, nemůže říct, že o Maglajsu nevěděl.
Zmínky a pozvánky byly fakt všude... i když jsme
nechtěli, viděli jsme je.

Program Muzea Novojičínska, p. o.

Centrum tradičních technologií Příbor – listopad 2022
VÝSTAVA:
„Pravěké“ kopřivové šaty

Deset let intenzivních výzkumů a experimentů 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 součástky.
Všechny artefakty byly zhotoveny experimentálním způsobem pouze primitivními rukodělnými technikami bez použití moderních
technologií a kovových nástrojů.
Výstup je součástí dlouhodobého prezentačního projektu Experimenty z CETRATu.
» Termín: 2. července 2022 – září 2023

Výstava Pravěké kopřivové šaty
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POŘAD: Příborská muzejní škola
pro seniory XII (ve spolupráci
s městem Příbor)

Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany
kulturního i přírodního dědictví. Odbornost
jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných
muzeí, univerzit a specializovaných institucí.
» Termín: pondělky 21. 9. – 28. 11. 2022
(9.00–10.45), pouze pro přihlášené

EDUKAČNÍ PROGRAMY
Je možné se obléci do kopřiv?

(MŠ; 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, kluby seniorů; SONS)
Komentovaná prohlídka výstavy „Pravěké“
kopřivové šaty určená mateřským, základním
a středním školám. Přímo ve výstavě se žáci

» Mgr. Monika Chromečková
» Centrum tradičních technologií Příbor
» tel. 556 725 191; mob. 605 710 142,
monika.chromeckova@muzeumnj.cz

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI
Adventní podvečer

110 let muzea v Příboře. Tematický komponovaný podvečer.
» Refektář piaristického kláštera
» Termín: Pátek 9. prosince 2022, 17.00 hod.

Setkání betlémářů v příboře IX

Když lidem došly sirky

Setkání betlémářů, 10. 12. 2022

interaktivní formou seznámí se zpracováním kopřivového vlákna v pravěku. Dozví
se, že šaty z kopřiv nepálí a že si z nich lidé
v minulosti dovedli vyrobit jak oblečení, tak
různé užitečné věci. Pořad je vhodný také pro
organizované skupiny seniorů.
» Počet skupin je omezen. Nutnost telefonické objednávky.
» Termín: 1. 11. 2022 – 31. 5. 2023, den
a přesný čas po domluvě při objednání

„Když lidem došly sirky…“

(od 3. třídy ZŠ, SŠ, kluby seniorů; SONS)
Za první světové války nastala obrovská
hospodářská krize. V té době byl katastrofální
nedostatek věcí, na které si tehdejší společnost
již zvykla a najednou se bez nich musela obejít.
Problém byl nejen s potravinami, s oblékáním,
svícením, ale chyběly základní suroviny. Lidé
se v této těžké době vraceli ke zkušenostem
svých předků a zpětně začali využívat přírod-

ní suroviny, které je obklopovaly.
Pěkným příkladem jsou právě sirky, které
už byly dlouhou dobu známé včetně různých
zapalovačů. Protože jich byl velký nedostatek a nedaly se koupit, lidé se opět vraceli
k prastarém způsobu křesání ohně. A protože
takovýchto příkladů je celá řada, vypravíme
se v našem pořadu zpátky do období první
světové války a názorně si představíme pomocí praktických ukázek některé způsoby, jak
lidé tuto krizi překonávali.
Program má za cíl ukázat, jak lidé řešili
těžké krizové období v minulosti a poskytnout
zamyšlení a inspiraci pro dnešní časy.
» Maximální počet osob ve skupině: 30
» Určeno: od 3. třídy ZŠ, SŠ, kluby seniorů; SONS
» Délka programu: cca 1 hodina
» Místo konání: Centrum tradičních technologií Příbor
» Termín: 14. 11.; 21. 11.
» Kontaktní osoba na objednání edukačních
programů:

Tradiční adventní setkání řezbářů betlemářů ze severovýchodní Moravy a těšínského
Slezska. Expozice muzea oživí tento den deset
řezbářů, předvádějících řezbářské techniky
při výrobě betlémů. V rámci programu bude
možné zakoupit některé jejich výrobky.
» Termín: Sobota 10. prosince 2022;
9.00 – 13.00 hod.

Otevírací doba muzea

Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Státní svátek – čtvrtek 17. listopadu 2022
otevřeno od 9.00 do 17.00.

Kontakt:

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

Kalendář 2023
Město Příbor chystá pro rok 2023 kalendář, který bude k zakoupení v turistickém
informačním centru. Více informací se dočtete v prosincovém čísle Měsíčníku.

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

Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici nejlépe v
Příboře, popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte. Peníze
mám. Tel. 737 190 613

☎ 800 19 00 20
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KONCERT ZRUŠEN!
Hledáme náhradní termín
na rok 2023.
www.pribor.eu

8. 11. 2022
v 15:00 hodin

Srdečně zveme děti, rodiče a prarodiče na výtvarné
odpoledne do městské knihovny. Budeme vyrábět 3D
obrázky s podzimní tematikou. S sebou si doneste různé
druhy přírodnin a luštěnin.

22 Inzerce a pozvánky

Příborské slečny a paní, zveme Vás na listopadový kreativní podvečer do
městské knihovny. Vyrobíme si zajímavé závěsy z papírů – notových,
barevných, listů z vyřazených knih, vzorovaných apod. S sebou si vezměte
papíry, ostré nůžky, stužky, korálky.

50 Kč
Vstupné íb1or nebo on-line)

(lze koupit

v TIC Př

www.pribor.eu

9. listopadu 2022

18:00

Piaristický klášter Příbor

Město Příbor Vás zve na vzpomínkovou akci u příležitosti

DNE VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ

Městská knihovna Příbor
zve na setkání rodiče s dětmi do 4 let
v rámci projektu BOOKSTART

11. listopadu 2022, 17:00

15. listopadu 2022 v 16.00 hodin v městské knihovně

Logopedie pro děti
s klinickou logopedkou Petrou Sztuchlíkovou
Pro velký zájem opakujeme setkání s Mgr. Petrou Sztuchlíkovou,

která vám poradí, jak podporovat vývoj řeči vašeho dítěte.
Pro děti budou připraveny drobné logopedické aktivity – logohrátky.

L
Setkání účastníků vzpomínkové akce na
náměstí Sigmunda Freuda
Položení kytic u pamětní desky „Vlastencům
a osvoboditelům“ před radnicí
Hudební doprovod: Spolek hudebníků Příbor

PODPOŘTE OD 1.11.2022 DO 30.11.2022 SBÍRKU
KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V TIC PŘÍBOR

O

S

H
K

D

Na setkání je třeba se předem přihlásit na tel.: 603 883 672
nebo na e-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
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SPOLEK HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR A ODBOR KULTURY MĚSTA VÁS ZVOU NA

Místní sdružení ODS v Příboře pořádá
vzpomínkové setkání u příležitosti státního svátku
„Dne boje za svobodu a demokracii“

33. SVÍCE PRO 17. LISTOPAD
přijďte s námi oslavit

33. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

SLAVNOSTNÍ KONCERT
SWINGOVÉHO ORCHESTRU
BEDŘICHA PUKOVCE
17. LISTOPADU 2022 V 17:00 V KULTURNÍM DOMĚ PŘÍBOR
V PROGRAMU ZAZNÍ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ HITY SWINGOVÉ ÉRY.

VYSTOUPÍ:
MELODY LADIES - ZPĚV
ZBYNĚK TERNER - ZPĚV

MARTIN FRYNTA – ZPĚV
PAVEL DEBEF – POZOUN

KONCERT DIRIGUJE ZDENĚK PUKOVEC
KONCERTEM VÁS BUDE PROVÁZET MUDr. PAVEL HANZELKA

setkání a zapálení svíček se uskuteční

ve středu 16. listopadu 2022 v 17 hod.
na náměstí S. Freuda v Příboře před radnicí
Občerstvení: štrúdl, čaj a svařené víno
Srdečně vás zveme
MS ODS Příbor

VSTUPNÉ 200Kč

Předprodej v Turistickém informačním centru Příbor
nebo on-line na: http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230

KYPR OD SEVERU K JIHU
Saša Ryvolová
22. listopadu
v 17 hodin
Městská knihovna
Příbor
vstupné 40 Kč

Již desítky let je severní část ostrova
anektována
Tureckem.
Hranice
mezinárodně
neuznané
Severokyperské turecké republiky
prochází přímo středem hlavního
města, kudy po pár krocích vstoupíme
do té jižní, samostatné Kyperské
republiky. V obou částech ostrova
najdeme
obrovské
množství
historických památek, středověké
křižácké hrady, půvabné horské
vesničky a průzračně modré moře.

100 Kč
24 Inzerce a pozvánky

23. listopadu 2022, 17:00
Kulturní dům Příbor www.pribor.eu

MĚSTO PŘÍBOR VÁS
ZVE NA

ADVENTNÍ
KONCERT
Lašský dechový orchestr
Příbor - Štramberk

27. LISTOPADU 2022, 17:00
KOSTEL
SV. VALENTINA PŘÍBOR
VSTUPNÉ 100 KČ (LZE KOUPIT V TIC PŘÍBOR NEBO ON-LINE)
www.pribor.eu

ADVENTNÍ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489,Příbor 742 58
web.:www.bavklubpribor.cz

e-mail:info@bavklubpribor.cz
Tel.:739 080 862

Zveme děti, rodiče i další doprovod na akci

„Možná přijde
i Mikuláš“

V sobotu 3.

MĚSTA PŘÍBORA

12. 2022 od 15:30

v BAV klubu na ul. Masarykova
v Příboře

Akce je vhodná pro děti od 3
let. Děti budou mít možnost
v rámci programu setkat se s
Mikulášem, čertem i andělem,
což rodiče jistě uvítají.
Společně si zahrajeme,
zatančíme, zasoutěžíme,
vytvoříme vánoční dekoraci,
děti mohou Mikuláši předvést
básničku, písničku
nebo taneček.
- Každé dítě dostane od Mikuláše nadílku

- Prodej občerstvení zajištěn
- Vstupné pro členy kroužků BAV klubu ZDARMA
- Ostatní vstupné 50 Kč
Počet míst omezen – nutno se přihlásit a zajistit si místenky
Telefonicky, mailem nebo osobně

sobota 26. listopadu 2022

Piaristický klášter

se Sabinou Máchovou

sobota 3. prosince 2022

Piaristická zahrada a sklepení,
na zahřátí čaj a svařák
s Irenou Nedomovou

sobota 10. prosince 2022

Kostel sv. Valentina
se Sabinou Máchovou

Sraz vždy u TIC Příbor v 9:00
Vstupné 50 Kč
sobota 17. prosince 2022

Starý hřbitov s kostelíkem v
zimě, na zahřátí čaj a svařák
Sraz v 9:15 na hřbitově

s Irenou Nedomovou

www.pribor.eu

Inzerce a pozvánky 25

Mikulášská jízda
Neděle 4. prosince 2022

16:00 - 17:30, Náměstí S. Freuda Příbor
16:30 - 17:30 Přídlo, All brass band
17:30 Příjezd kočáru s Mikulášem, pekelná jízda čertů, slavnostní
rozsvícení vánočního stromu

www.pribor.eu

LUNA PŘÍBOR

www.lunapribor.cz

PROGRAM NA LISTOPAD2022
1., 8., 15., 22., 29.
listopadu

Sobota 13:00 – 19:00
LUNA

Pátek od 17:00
sobota do 16:00
LUNA

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186

SOUTŘEDĚNÍ STREET DANCE

Akce určena pro mladší členy kroužku Street Dance.
Cena: 100 Kč (strava - svačina, večeře, pitný režim)
Zájemci se mohou přihlásit do 8.11.

Pátek, 9:00 - 12:00
14:00 – 18:00
LUNA

Program: hry, soutěže, zábava
S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, obuv, věci
na spaní, toaletní a psací potřeby, láhev na pití, batůžek, baterku.
Cena: 350 Kč (strava ubytování, pitný režim)
Akce určena pro táborníky z letního tábora a vedoucí.
Na akci se můžete přihlásit do 11. 11. 2022.

Sobota, 14:00 - 18:00
LUNA

Tradiční výroba adventních věnců.
Vstupné: 50 Kč (lepidlo, přírodniny) + materiál (polystyrenový
věneček, stuhy, svíčky a jiné jsou k dispozici a dle vlastního výběru
si hradí každý sám). Je možné si donést vlastní materiál.
Akce pro děti a veřejnost.

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.
Vede: K. Fojtíková
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč (barvy) + materiál (šátek, kravata).
Šité vánoční ozdoby z plsti
Vstupné: 100 Kč
Akce pro veřejnost, nutná rezervace místa!

Vede: K. Bukovjanová

Vede: K. Bukovjanová

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

7. prosince

Středa 10:00
LUNA

J. Lupíková, tel. 604 188 186

Společný program pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 50 Kč

4. listopadu

Šmudlíci

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

KERAMICKÉ TVOŘENÍ
- vánoční ozdoby

11. listopadu

Šmudlíci

Vstupné: 50 Kč

ADVENT V LUNĚ

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

26. listopadu

2., 9., 16., 23., 30. listopadu Hrátky
Středa, 9:00 – 11:00, LUNA
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO TÁBORA „HADINKA“

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

25. listopadu

Listopad 2022

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

Informace: L. Lupíková, tel. 604 188 186

18. – 19. listopadu

MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Úterý 13:30 – 14:30,LUNA

12. listopadu

LUNA PŘÍBOR

Vstupné: 50 Kč

18. listopadu

Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA

Šmudlíci

SOVIČKY Z FILCU

J. Lupíková, tel. 604 188 186

25. listopadu

Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA

Vstupné: 50 Kč

Šmudlíci

ADVENTNÍ VĚNEC

Informace: L. Lupíková, tel. 604 188 186

S Lunou se nenudíte!
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PODZIMNÍ ZÁVĚS Z LISTÍ

J. Lupíková, tel. 604 188 186

J. Lupíková, tel. 604 188 186

Připravujeme

MIKULÁŠ VE ZVONEČKU

Pátek, 9:00 – 11:00, LUNA

S Lunou se nenudíte!

Vstupné: 50 Kč

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
email: info@bavklubpribor.cz

Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Návrh na rozvrh činnosti kroužků
pro šk. rok 2022/23
Den

Název kroužku/kurzu
Akustická kytara
RC modely aut

Pondělí

Úterý

Hrátky s Merkurem

Místo

15:30 – 16:30

Klubovna – Djembe

16:00 – 17:30

Sál

Aikido

17:30 – 18:30

Sál

Rodinný klub – Kuličky

10:00 – 11:00

Sál

Fiťáček

15:30 – 16:30

Sál

Orientální tance

17:00 – 18:00

Sál

Djembe pro školy

Kapela pro dospělé a mládež

BAV tým
Kulturní a divadelní klub Aktivní zapojení do akcí,
včetně zájezdů

v Restauraci U Čápa

11. 11. - 20. 11. 2022

Ateliér

16:30 – 17:30

Djembe bubnování

Svatomartinské hody

Ateliér

Latinskoamerické tance

Podvečer v rytmu bubnů

Středa,
Čtvrtek,
Pátek

Hodina

Čtyřchodové menu pro 1 osobu - 478 Kč
- Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem
- Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou
- Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím, bramborovými
a houskovými knedlíky
- Svatomarrnský koláč s mákem, tvarohem, nebo povidly 1ks

Další nabídka

Předkrm
100 g Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem ............................... 84 Kč
Polévka
0,33 l Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou ... 74 Kč
Hlavní chod
4 kg Celá tradiční svatomarrnská husa dozlatova upečená s jablky,
dušeným červeným zelím a bramborovými knedlíky 4-6 porcí,
podávaná formou švédských stolů ......................................................... 1598 Kč
500 g Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím,
bramborovými a houskovými knedlíky ..................................................... 356 Kč
450 g Pečená husí prsíčka s vinnými hruškami, červeným zelím
a bramborovým knedlíkem ....................................................................... 386 Kč
Dezert
3 ks Svatomarrnské koláče s mákem, tvarohem, nebo povidly ........................ 69 Kč
Nápoje
0,2 l Svatomarrnské víno (bílé, růžové, červené) .......................... 39 Kč
0,75 l Svatomarrnské víno (bílé, růžové, červené) ........................ 158 Kč
0,5 l Svatomarrnský jantarový speciál 13°Litovel .......................... 36 Kč
0,5 l Husar 12o polotmavý ležák pivovar Koníček ........................... 36 Kč

Sál

18:15 – 19:45

Sál

Na základě objednávek

dle dohody členů

Zkušebna

dle připravovaných
akcí

Vnitřní i
venkovní areál

Dle místa a času konání akcí

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů.
Na základě odevzdané přihlášky pozveme zájemce do kroužku.
Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden,
až se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Aktuální informace sledujte na: www.bavklubpribor.cz

Vinotéka U Radnice
ve spolupráci s apartmán hotelem

pořádají dne 16. 12. 2022

Mega vánoční večírek








Akce až pro 60 lidí
Vhodné pro pracovní kolektivy
Posezení s cimbálovkou
Neomezená degustace sudových vín
Švédské stoly
Diskotéka
Bohatá tombola – každý los vyhrává
Bližší informace získáte v prodejně
Vinotéky U Radnice
a na stránkách: www.lexor.cz

Vinotéka U Radnice
& První příborská sýrárna

1.
2.
3.

Výherní listina za říjen 2022

CENA: Karton vína mix
číslo 133
CENA: Třílitrový box vína
číslo 137
CENA: Jedna láhev šumivého vína číslo 34

Dalším výhercem vánočního zájezdu do Vídně
je člen Klubu s číslem 77.
Výherci zájezdu do Vídně:
17–120–60–26–2–34–84–102–77
Zbývá poslední místo v autobusu. Šanci vyhrát má každý
člen Klubu, i nově přihlášený. Podmínky členství
v Klubu přátel dobrého vína zjistíte ve vinotéce.
U příležitosti 10. výročí otevření
Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ deseti
jednodenních adventních zájezdů do Vídně.
Losujeme účtenky členů Klubu vydané za nákup
vždy za aktuální kalendářní měsíc.
Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz
Výhercům srdečně blahopřejeme.
Inzerce a pozvánky 27

Informace vč. časů konání budeme zveřejňovat postupně
a můžete se na ně těšit v prosincovém čísle Měsíčníku.

Advent v Příboře
sobota 26. listopadu Adventní komentovaná prohlídka
neděle 27. listopadu Adventní koncert
sobota 3. prosince

Adventní komentovaná prohlídka

neděle 4. prosince

Mikulášská jízda

středa 7. prosince

Česko zpívá koledy

sobota 10. prosince

Adventní komentovaná prohlídka

sobota 10. prosince

Vánoční jarmark

neděle 11. prosince

Adventní koncert

sobota 17. prosince

Adventní komentovaná prohlídka

neděle 18. prosince

Adventní koncert

pátek 23. prosince

Živý betlém

