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Vážení spoluobčané,
obracím se na vás před volbami s úvodníkem, který vy budete číst až po
volbách. Víte, jak dopadly, zatímco já o tom nemám ani ponětí. Ať ovšem
dopadly jakkoli, aktuální volební období pro mne končí a považuji proto
za důležité se alespoň rámcově poohlédnout a zamyslet se nad tím, co se
podařilo, co nikoliv, v jakém stavu Příbor přechází do následujícího
čtyřletého volebního období a odhadnout, co nás v něm čeká.
Uplynulé volební období hodnotím pozitivně, městský úřad pod
vedením nového tajemníka pracuje velmi dobře a v zastupitelstvu přes
často vypjaté diskuze pozoruji od roku 2010 (kdy jsem v něm byl
poprvé) stále větší efektivitu. Na posledním zasedání zastupitelstva
jsem vystoupil s projevem, ve kterém jsem poděkoval všem zastupitelům za jejich konstruktivní přístup k řízení města v tomto volebním
období (samozřejmě existovaly při některých hlasováních výjimky, ale
ty jen potvrzují zmíněné pravidlo).
Nejvíce jsou ovšem ve městě vidět investice. Těch proběhlo tolik, že je
nutno se zde omezit jen na některé z nich. Zásluha v tomto případě leží
rovnoměrně na všech stranách v zastupitelstvu. Hlasování o těchto
akcích bylo zpravidla vysoce konstruktivní a investice byly zpravidla
schvalovány výraznou většinou. Realizační zásluha pak leží na odboru
investic městského úřadu, kterému tímto moc děkuji. K nejdůležitějším
akcím patří bezesporu rekonstrukce radnice, která je nyní konečně
opatřena výtahem. Bezbariérovost radnice byla našim občanům
slibována mnoho let, nyní ji tedy konečně máme. Soustředili jsme se
i na dětská hřiště, vybudovali jsme jich několik: dvě vedle ZŠ Npor.
Loma a jedno v Klokočově. Pro cyklisty a bruslaře jsme zbudovali
cyklopropojení místní komunikace s cestou na Borovec, dokončila se
rekonstrukce „hvězdárny“, zrekonstruovala ZŠ Jičínská, v centru došlo
na další z řady rekonstrukcí starých uliček (K. H. Máchy, Křivá, Tržní,
Pod Hradbami). Byla opravena ohradní zeď a znovu zpřístupněna ulička
od kostela dolů na ulici Smetanovu s hezkým výhledem do okolí. Na
náměstí byl opraven povrch kašny i sousoší P. Marie (sv. Rochovi byla
do ruky navrácena hůl). Pozornost byla samozřejmě věnována i parkovištím (Štramberská, aktuálně se dokončuje parkoviště u ZŠ Npor.
Loma), odstavným parkovacím plochám (Štefánikova, nábřeží RA)
a chodníkům (nejnověji ČSA).
Výrazně se investovalo na Hájově (oprava obrubníků, asfaltování cest,
rekonstrukce vzduchotechniky v KD, autobusové přístřešky a zejména
výkup pozemků pro cvičení dobrovolných hasičů a jejich bezplatná
výpůjčka) i na Prchalově (opravy v obecním domě, asfaltování cesty,
výsadba stromů kolem tunelu).
Nové zastupitelstvo čeká několik úkolů, které byly rozpracovány
a jejichž dokončení je teprve před námi; zmíním jen některé z nich. Je to
např. sportovní plocha pro hájovské hasiče. Je vykoupen pozemek,
v rozpočtu jsou peníze na úpravy terénu i na vynětí pozemku z půdního
fondu, tím však celá akce nekončí. Další akcí je stavba nové mateřské
školy. Minulé zastupitelstvo nerozhodlo, že musí být postavena, ale
schválilo posloupnost kroků, které umožní její postavení, pokud budou
k dispozici potřebné finanční prostředky. Aktuální problémy si pak
zřejmě vyžádají úpravy spádových oblastí jednotlivých MŠ tak, aby se
snížil přetlak na MŠ Pionýrů a zajistilo se naplnění nového oddělení
připravovaného v budově bývalé ZŠ Dukelské. Třetím úkolem je
schválení změny územního plánu, jejíž zadání bylo schváleno bývalým
zastupitelstvem. Významnou součástí této změny je převedení dalších
pozemků v lokalitě Za Školou do zóny smíšené obytné tak, aby zde mohla
být jednak postavena zmíněná mateřská škola a jednak zde mohly
vzniknout další stavební parcely. Osobně bych si přál, aby na této ploše
nevznikly pouze stavební parcely, ale zůstala její část městu např. pro
budoucí zbudování dětského hřiště. Čtvrtým úkolem je dokončení rekonstrukce ulice K. Čapka. V tomto roce proběhne její první etapa, v rámci
které dojde ke zúžení úvodní části ulice mezi budovou TIC a radnicí.
Pracovní skupina, která se minulý rok zabývala dalším postupem v této
záležitosti, nastínila směr a letošní úpravy jej z velké části respektují.
Ovšem bude nutné dopracovat zadání pro projektanta a dotáhnout vše do
konce, protože zúžení úvodní části ulice v kombinaci s neupravenou
následnou částí musí být dle mého názoru nutně chápáno jen jako
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prozatímní stav. Pátý úkol nevyplývá z toho,
že by předešlé zastupitelstvo něco schválilo
a bylo nutné to dotáhnout do konce. Jde
o domy na náměstí č. p. 44 a 45. Téměř
všechny volební strany je ve svých programech zmiňují, proto jde o úkol, který si nově
zvolení zastupitelé dali vlastně dopředu sami.
Nebude to lehký úkol, protože si sice snadno
dokážu představit čerpání dotací na jejich
rekonstrukci ze stávajících zdrojů, ale to jsou
dotace maximálně v řádech jednotek miliónů,
zatímco investice budou nutné nejspíše ve
výši mnoha desítek miliónů. Získat tyto
peníze a nezastavit tím ostatní investiční akce
ve městě bude pro nové vedení města (v tom
nejširším slova smyslu) opravdová výzva.
Tím se dostávám k úkolům, které se týkají
spíše nového vedení než zastupitelstva
samotného. Vedení města bude muset řešit
mnoho úkolů současně, v tomto směru
nepůjde o nic nového. Nová však bude
situace, kdy zvýšené výdaje (zejm. na
energie a pohonné hmoty) a pravděpodobně
i nižší daňové výnosy sníží množství peněz,
se kterým bude město disponovat. Osobně se
domnívám, že ubude zejména peněz na
investiční akce, přitom ale některé investice
budou muset proběhnout bez ohledu na
volební programy jednotlivých stran. Mám
na mysli především opravu mostů, které má
město v majetku (na prvním místě most přes

tomu, abychom se v našem okolí stali městem
z hlediska věku obyvatel „nejmladším“, stačí
jen dostat se před Kopřivnici. Počet dětí stále
mírně stoupá, přičemž tento nárůst je vyšší
než nárůst porodnosti (z toho vyplývá, že se
k nám stěhují rodiny s dětmi). To velmi
vítáme, ačkoli se tento trend podílí na složité
situaci našich mateřských škol (snažíme se o
provizorní řešení již před výstavbou nové
MŠ). Zajímavé je také sledovat, jak se k nám
lidé přestěhovávají a od nás se odstěhovávají.
V loňském roce máme dle ČSÚ pozitivní
migrační přírůstek, zatímco z většiny
okolních měst se lidé celkově spíše odstěhovávají (nejvíce z Kopřivnice a Studénky, ale také
z Fulneku či Frenštátu).
Že je o stavbu různých typů bydlení
v Příboře zájem, vypovídá počet bytových
jednotek, které získaly stavební povolení – jejich počet po celé naše volební období stoupal,
vloni jich bylo 30. V přepočtu na počet
obyvatel patříme v tomto směru k nejdynamičtějším městům v okrese. Město navíc
z vlastní iniciativy podporuje výstavbu
bytovou, nové bytové domy budou koncem
příštího volebního období postaveny
v lokalitě Za Školou (chystá se i soukromý
projekt výstavby mezi ulicemi J. Rašky
a Nádražní).
Máme také velmi příznivé statistiky, pokud
jde o počet městských bytů na 1 000 obyva-

Průměrný věk obyvatel okolních měst
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Klenos u Skarabu v Tovární ulici). Se
starostou Malíkem jsme jako vedení města
čelili četným výzvám, o kterých jsme při
svém zvolení neměli ani nejmenší ponětí –
mám na mysli covid-19, chybějící ambulanci,
uprchlickou krizi či hrozbu přesunu Cetratu
do Nové Horky. Říkali jsme si, že je takový
koktejl nečekaných výzev velmi unikátní.
Jsem však přesvědčen, že nové vedení města
to v nadcházejícím volebním období nebude
mít o nic lehčí.
Na závěr se zastavím u současné situace
v našem městě. Mám radost z toho, jak se
Příbor stává přes všechny závažné problémy
(nedostatek služeb, hlavně absence klasické
restaurace v centru) atraktivním městem.
Ověřil jsem si, že mnoho tradovaných údajů
o něm už dávno neplatí, nebo se zlepšilo
v poslední době.
Od čísel a grafů jsem se rozhodl ve snaze
o zpřehlednění a zjednodušení textu od nich
většinově upustit. Všechna data jsem čerpal ze
statistik ČSÚ a ze stránek tohoto úřadu si je
můžete v případě zájmu o podrobnosti
stáhnout. Dávno již neplatí, že Příbor je „staré
a vymírající město“. Průměrný věk se zvyšuje
v celém státu, tedy i u nás, ovšem u nás
pomaleji. Jsme proto naopak velice blízko

tel. I zde je na tom většina měst v okolí hůře,
často výrazně. Získat městský byt zde není
vůbec jednoduché, avšak z dostupných dat
lze dovozovat, že je to přesto jednodušší než
v okolních městech.
Vážení a milí spoluobčané,
věřte tomu, že čím víc vím o našem městě,
tím jej mám radši. Z části tento pocit
pramení ze skvělých lidí, které zde poznávám – děkuji tímto všem těm, kteří se
jakkoli na chodu města podílejí, ať již
v souvislosti se svým zaměstnáním (konkrétně zejména pracovníkům MÚ, jeho
složek a příspěvkových organizací), nebo
z vlastní aktivity (členové spolků, komisí,
výborů a dalších organizací), anebo pomáhají prostě jen radou, zkušeností, nápadem.
Závěrem chci poděkovat starostovi Janu
Malíkovi, se kterým jsem spolupracoval
4 roky a který mi byl dobrým nadřízeným.
Snažil jsem se jej jako jeho zástupce nezklamat a myslím, že jsme vytvořili dobře
fungující tandem.
Minulé roky nebyly jednoduché, ale město
se přesto posunulo vpřed. Mám velkou
naději, že totéž zvládne i s novým vedením
v novém volebním období. Držím nám všem
Příborákům palce!
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Telegrafické
zprávy
z jednání
Rady města
Příbora
Pavla Urbanová (odbor organizační
a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 19. 8. 2022 se uskutečnila
v mimořádném termínu ve
funkci Valné hromady TP
Příbor s.r.o. 72. schůze Rady
města Příbora, na které byly
projednány 3 body. Přinášíme
vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Rada města schválila:

» ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR
s.r.o. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi TP PŘÍBOR s.r.o. jako
objednatelem a Ing. Daliborem Bednářem, IČO 14577950, se sídlem v Ostravě
Nové Vsi, Spojná 192/17, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení
stavby „Nové napojení objektů na CZT
z kotelny Nerudova Příbor – 1. etapa“,
ve znění dle přílohy č. 1.

Dne 6. 9. 2022 se uskutečnila
73. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno
51 bodů. Přinášíme vám
stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných
bodů.
Rada města schválila:

» dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0164/2022 v předloženém znění mezi
městem Příborem, IČO 00298328,
a společností BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO 25392077, upravující
cenu díla z 3 801 178,18 Kč včetně DPH
na 3 832 003,61 Kč včetně DPH,
» v předloženém znění dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „Park u lávky – I. etapa“ mezi městem Příborem

Zprávy z RM, ZM
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a Technickými službami města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor,
IČO 00143651, který zohledňuje vícenáklady spojené s nárůstem cen mobiliáře popsané v příloze tohoto dodatku
č. 1 s navýšením finančních prostředků
o 27 429,49 Kč včetně DPH.
» Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2023 pro
oblasti: – provoz a činnost, – granty, –
sociální služby,
» uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města – 3. výzva" – 6. část
(a) v předloženém znění mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem na
částku 14 000 Kč, vztahující se k projektu
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
a to v návaznosti na Smlouvu o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
uzavřenou dne 2. 7. 2019 a jejího Dodatku
č. 1 ze dne 9. 1. 2020,
» uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města – 3. výzva“ – 6. část
(b) v předloženém znění mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem
na částku 7 000 Kč, vztahující se k projektu realizovaného krajem v rámci
adaptačního a mitigačního opatření, reg.
č. SFZP 138986/2019, a to v návaznosti na
Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“, uzavřenou dne 2. 7. 2019
a jejího Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2020,
» přesun prostředků ve výši 150 000 Kč
z výdajové části rozpočtu z § 3635
Projektové přípravy na § 3113 na projekt
s pracovním názvem „Energetické úspory
v gastroprovozu ZŠ Npor. Loma, Příbor“,
které budou použity na zpracování energetického auditu a podání žádosti o dotaci
na tento projekt z Operačního programu
životního prostředí,
» poskytnutí finančního daru Českému
centru signálních zvířat, z. s., se sídlem
Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový Jičín,
IČO 06006205, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4349, ve výši 6 000 Kč za
účelem podpory výzkumu a speciálního
výcviku psů pro časnou detekci nádorových onemocnění a uzavření darovací
smlouvy mezi městem Příborem a Českým centrem signálních zvířat, z. s., dle
předloženého návrhu,
» uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
0263/2020 mezi městem Příborem a společností FORCORP GROUP spol. s r. o., se
sídlem Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČO 27841031, jehož předmětem je
navýšení ceny díla v předloženém znění,
» uzavření smlouvy, v předloženém znění,
jejímž předmětem je výpůjčka pozemku
parc. č. 404/14 a části pozemku parc.
č. 486/2, vše v k. ú. Hájov, mezi vlastníkem
pozemků městem Příborem a vypůjčitelem
SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov, IČO 64629503. Výpůjčka se sjednává
na dobu 20 let pro účel vybudování cvičiště
pro trénink hasičského sportu,
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» dodatek č. 1 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-01 navýšením celkové ceny
díla o 1 052 906,46 Kč bez DPH a který
zohledňuje vliv vyvolaných víceprací na
termín plnění prodloužením doby plnění
o 21 dnů, dle předloženého materiálu,
» smlouvu o dílo mezi městem Příborem
a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín,
IČO 47671416, na akci „Bezbariérová
trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře I“
s cenou za dílo ve výši 1 324 800 Kč bez
DPH v předloženém znění a podmiňuje
její podpis uvolněním finančních prostředků v rozpočtu města,
» projektovou dokumentaci stavby „Stavební
úpravy chodníku na ulici Tovární“ v předloženém znění, mimo instalace ostrůvku
v křižovatce ulic Tovární a 9. května,
» 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,
» zajištění zazimování a následnou správu areálu městského koupaliště panem
Rudolfem Korčákem, IČO 11182717,
v předloženém znění.

Rada města souhlasila:

» s uzavřením dohody o provedení práce
mezi Mateřskou školou Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, IČO 0064125891,
a paní Mgr. Ivou Drholeckou, jejímž
předmětem je práce manažera projektu
„Učitel-dítě-rodič III“, registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0//20_080/0020694,
který je realizován z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, věda
a vzdělávání,
» s přijetím peněžitého daru Školní jídelnou
Komenského, Příbor, ul. Komenského č.
p. 458, příspěvkovou organizací, ve výši
37 316 Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, na obědové služby poskytované v období od 1. 9. do 31. 12. 2022 ve
prospěch 15 nezletilých žáků,
» s přijetím peněžitého daru Školní jídelnou
Komenského, Příbor, ul. Komenského
č. p. 458, příspěvkovou organizací, ve výši
61 478 Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, na obědové služby poskytované v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
ve prospěch 15 nezletilých žáků,
» s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma, Školní 1510, okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizací, ve výši
10 944 Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, na obědové služby poskytované v období od 1. 9. do 31. 12. 2022 ve
prospěch 5 nezletilých žáků,

» s přijetím peněžitého daru Základní
školou Npor. Loma, Školní 1510, okres
Nový Jičín, příspěvkovou organizací, ve
výši 16 992 Kč od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, na obědové služby
poskytované v období od 1. 1. 2023 do
30. 6. 2023 ve prospěch 5 nezletilých
žáků,
» s přípravou realizace umělého osvětlení
sportovního hřiště u ulice Vrchlického
v rozsahu tohoto materiálu.

Rada města odvolala:

» Ing. Jiřího Hajdu, Ing. Jaroslava Venzaru
a Ing. Zuzanu Gřesíkovou z funkcí členů
povodňové komise s účinností ke dni
6. 9. 2022.

Rada města rozhodla:

» na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smluv o dílo k veřejné
zakázce malého rozsahu s názvem „Zajištění úklidu v budovách MÚ Příbor“ pro
I. a pro II. část zakázky mezi městem Příborem a společností FORCORP GROUP
spol. s r. o., Hodolanská 413/32, 779 00
Olomouc – Hodolany, IČO 24841031,
» vyhovět žádosti pana Petra Kuchaře,
se sídlem Hájov 147, 742 58 Příbor,
IČO 64975878, o snížení nájmu nebytových prostor v budově č. p. 95 Hájov,
742 58 Příbor na dobu dle zápisu,
» vyhovět žádosti Ing. Jitky Holubové ve
věci dočasného bezúplatného ponechání
minigolfového hřiště v areálu koupaliště
města Příbora v předloženém znění,
» v souladu s doporučením zprávy o hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce „Bezbariérová
trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře I“,
kterou podala společnost NOSTA, s.r.o.,
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový
Jičín, IČO 47671416,
» o pořízení vozidla pro Městský úřad
Příbor dle varianty č. 3 předloženého
materiálu.

Rada města jmenovala:

» dle ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů na návrh
tajemníka Městského úřadu Příbor do
funkce vedoucí odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského
úřadu Příbor, paní Mgr. Blanku Kovalákovou, s účinnosti od 1. 10. 2022,
» Ing. Michala Šimíčka, Ing. Vladimíra
Pavelku a Mgr. Blanku Kovalákovou
členy povodňové komise s účinností od
7. 9. 2022.

Rada města vzala na vědomí:

» informaci o předložení žádosti o podporu v rámci výzvy Operační program
J. A. Komenský příspěvkovou
organizací Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
» informaci, že ke zveřejněnému záměru na

propachtování areálu městského koupaliště
v Příboře nebyla předložena žádná nabídka.

Rada města doporučila
zastupitelstvu města:

» schválit 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“,

» schválit rozpočtové opatření č. 4 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Rada města zrušila:

» usnesení č. 9/68/RM/2022 ze dne 28. 6. 2022.

Rada města vyloučila:

» z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
ze zadávacího řízení akce „Bezbariérová
trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře
I“ společnost TRE BAU s.r.o., U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČO 29390150.

Rada města pověřila:

» vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu zahájit jednání
o úpravě provozního řádu sportovního
hřiště u ulice Vrchlického v návaznosti na
možnou instalaci umělého osvětlení hřiště.
Úplné znění dokumentu z jednání rady města
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete
na webových stránkách města Příbora.

Pokračování instalace optických rozvodů
Ing. Jaroslav Šimíček (vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

Počínaje dnem 19. 9. 2022 byla zahájena
další etapa pokládky optických sítí na území
města Příbora. Na dosud realizované
rozvody na spodním sídlišti, ulici Československé armády a částech ulic Štramberské
a Npor. Loma nyní navážou práce v těchto
ulicích nebo jejich částech: Fučíkova,
Dukelská, Palackého, Šafaříkova, Npor.
Loma a Štramberská.
Rozsah pokládky je zobrazen v přiložené
ortofotomapě.
Hlavním investorem stavby je společnost
T-Mobile, pro kterou zajišťuje pokládku
firma JAVAMONT s.r.o., Záhumenní 453,
747 66 Dolní Lhota. Kontaktní osobou je
Václav Jahn, tel: 737 738 241.
Práce budou probíhat do konce listopadu,
do kdy by měly být provedeny úpravy
veřejných ploch, komunikací a chodníků
tak, aby mohly být bezpečně užívány přes
zimní měsíce. Na jaře 2023 pak dojde
k definitivnímu dokončení všech povrchových úprav. Výkopy budou prováděny

Dědictví

především v travnatých plochách, přes
komunikace budou realizovány protlaky
(umožní-li to technické podmínky).
Největší zásah do pochozích ploch bude na
ulicích Palackého a Šafaříkově, kde budou
rozvody ukládány do chodníkových těles,
a na ulici Jiráskově, kde bude optický kabel
pokládán do komunikace. Pokud se týká
způsobu oprav dotčených ploch, má investor
stavby na základě rozhodnutí rady města
uloženo realizovat v případě pokládek
kabelů do chodníkových těles předlažby
v celých šířkách chodníků. V případě
ukládání kabelů do komunikací je povinností investora zajistit obnovu vozovky
v šířce minimálně jednoho jízdního pruhu,
v případech úzkých uliček v celé šíři
vozovky, což je také případ ulice Jiráskovy,
kde bude odfrézován plný šířkový profil
vozovky dotčené výkopem a následně
položen nový asfaltový povrch.
Občané budou provádějící firmou informováni o průběhu prací infoletáky umisťova-

nými u vstupu do jednotlivých bytových
domů, případně na oplocení rodinných
domů. K přilehlým nemovitostem bude
dodavatel povinen zabezpečit neustálý
přístup. Pokud by mělo dojít ke znemožnění
příjezdu, musí se zástupce zhotovitele
dohodnout s majitelem (uživatelem) přilehlé
nemovitosti v dostatečném předstihu na
termínu, kdy lze práce provést.
Prosíme tímto občany, aby v uvedených
ulicích dbali zvýšené opatrnosti. V případě
problémů s udržováním průchodů, průjezdů
nebo čistotou komunikačních ploch je
možné se obrátit na Městskou policii Příbor
(tel. 556 725 111, 721 146 146).
K dokončení všech dosud povolených
optických rozvodů v Příboře by mělo dojít
v průběhu roku 2023, kdy jsou naplánovány
pokládky rozvodů na ulicích Dukelské,
Svatopluka Čecha a sídlišti vymezeném
ulicemi Jičínskou a Štefánikovou.

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

Smrt blízkého člověka je pro každého
nelehká situace, která obnáší spoustu těžkostí.
Posledním rozloučením však tyto těžkosti
nekončí, jelikož pozůstalí musí absolvovat
pozůstalostní řízení.
Dědické řízení zahajuje soud a vede ho
soudem přidělený soudní komisař – notář. Za
dědické řízení náleží notáři odměna, kterou
platí dědicové. Pokud je dědictví předlužené,
platí odměnu notáři stát. Pozůstalost po
zemřelém zahrnuje veškeré jmění zůstavitele
v době smrti. Do pozůstalosti patří nejen
majetek, ale také dluhy.
Dědit lze na základě dědické smlouvy, závěti
nebo ze zákona. Dědická smlouva a závěť
vznikají na základě vůle zůstavitele a mají tak
přednost před děděním ze zákona, přičemž
dědická smlouva je platná pouze v případě, že

Zprávy z RM, ZM

je uzavřena formou notářského zápisu. Zde
musíme zmínit také termín tzv. neopominutelného dědice, kdy zákon chrání děti
zůstavitele. Nedědí-li děti, pak jsou neopominutelnými dědici jejich potomci. Neopominutelným dědicem je osoba, která má právo na
dědictví i přes závěť zůstavitele (pokud tedy
nebyl platně vyděděn). Vydědit potomka lze
pouze ze zákonem daných důvodů, a to pokud
páchá trestnou činnost, vede trvale nezřízený
život, nejeví o zůstavitele zájem, nebo mu
neposkytne pomoc v nouzi.
Dědění ze zákona probíhá podle dědických
tříd, kterých je celkem šest. Jako první dědí
dědicové z první třídy. Pokud není dědic v první
třídě, dědí druhá třída atd. Na registrované
partnery je nahlíženo jako na manžele a patří
tak do první a druhé dědické třídy.

Dědicové mají právo dědictví odmítnout,
popřípadě se jej vzdát ve prospěch jiného
dědice (ten s tím musí souhlasit). Časová lhůta
pro odmítnutí dědictví je jeden měsíc. Není
výjimkou, že zůstavitel po sobě zanechá také
dluhy. Dědic v takovém případě může uplatnit
tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. V takovém
případě by byl dědic povinen splatit dluhy
zůstavitele pouze do výše dědictví.
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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Kruhový objezd na ulicích Místecká
a Hukvaldská
Ing. Jaroslav Šimíček (vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

V měsících říjnu a listopadu bude realizována
na křižovatce ulic Místecká a Hukvaldská
stavba nového kruhového objezdu, která
zabezpečí motoristům přijíždějícím od
Nového Jičína a odbočujícím z dálnice D 48
bezproblémové napojení na obslužnou
komunikaci směřující na Hájov, Kateřinice
a Trnávku. Stavba byla iniciována těmito
obcemi.Zpracování projektu a vyřízení
stavebního povolení zajišťovalo město Příbor
za finanční spoluúčasti Kateřinic a Trnávky.
Po dohodě s Moravskoslezským krajem, jako
majitelem dotčených komunikací, pak byly
veškerá práva a povinnosti vyplývající ze
stavebního povolení převedeny na Moravskoslezký kraj, který bude financovat vlastní

stavební práce. Součástí stavby bude i nové
veřejné osvětlení, které bude osvětlovat
kruhový objezd a doplní částečně i stávající
osvětlení na ulicích Místecké a Hukvaldské.
Tyto práce v hodnotě cca 800 000 Kč
zabezpečuje město Příbor, protože po
dokončení stavby přejde osvětlení do správy
a majetku města. Kruhový objezd bude patřit
Moravskoslezskému kraji a spravovat ho bude
Správa silnic MSK, středisko v Novém Jičíně.
Stavbu ve výběrovém řízení získala společnost Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava, Nákladní 3179/1, 70200 Ostrava
- Moravská Ostrava. Po dobu stavby bude
doprava vedena ve směru Příbor – Frýdek
Místek a Frýdek Místek – Příbor pouze

jedním jízdním pruhem a bude řízena semafory. Ulice Hukvaldská bude u křižovatky
uslepena s tím, že autobusům obsluhujícím
místní část Hájov bude průjezd stavbou
umožněn. Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR bude také uzavřena odbočka
z dálnice D 48 od Nového Jičína, takže provoz
do Příbora ve směru od Nového Jičína bude
možný pouze přes mimoúrovňovou křižovatku Příbor – západ. V opačném směru bude
možné použít i křižovatku Příbor – východ.
To znamená, že objízdná trasa pro nákladní
dopravu bude městem vedena jen jednosměrně přes ulice Jičínskou, K. Čapka, Lidickou,
B. Buska a Místeckou.

Dotace z rozpočtu města Příbora pro rok 2023
Bc. Eva Srněnská (úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor)

Městský úřad Příbor, úsek právní a kontrolní, informuje, že Rada města Příbora schválila
dne 6. 9. 2022 Programy pro poskytnutí
dotace pro rok 2023 (dále též „program“).
Programem se rozumí dokument stanovující mj. věcné, časové a finanční podmínky
poskytnutí a použití a účelu dotace určeného
poskytovatelem v programu. Náležitosti a obsah programového dokumentu stanoví zákon
o rozpočtových pravidlech.
Pro rok 2023 vyhlásila rada města programy
pro oblast: Provoz a činnost, Granty a Sociální
služby. Jednotlivé programy pro rok 2023 jsou
umístěny na úřední desce umožňující dálkový
přístup
a na webové stránce www.pribor.eu, záložka „Dotace (do roku 2021 „VFP“)“.
Poskytovatelem programové dotace je město
Příbor. Finanční prostředky poskytnuté na
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základě schváleného programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora. Podání
žádosti o programovou dotaci, její použití
a vyúčtování se řídí programem, Pravidly
č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu
města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 12/19/ZM/2021
ze dne 26.05.2021 (dále též „pravidla“) a Metodikou č. 1/2021 k uznatelným nákladům
financovaných z programových dotací města
Příbora schválenou usnesením Zastupitelstva
města Příbora č. 13/19/ZM/2021 ze dne 26. 5.
2021 (dále též „metodika“).
Na základě výsledků ankety spokojenosti,
která se uskutečnila začátkem roku 2022
a měla za cíl získat zpětnou vazbu od žadatelů
o programovou dotaci pro rok 2022, bude
prodloužena lhůta pro podání žádosti o programovou dotaci pro rok 2023. Termín pro

podání žádosti o programovou dotaci pro rok
2023 je od 1. 11. 2022 (úterý) do 30. 11. 2022
(středa) včetně. Žádost o programovou dotaci
pro rok 2023 bude možno podat elektronicky
prostřednictvím Portálu občana na webové
stránce www.pribor.eu. Bližší informace
budou k dispozici na webové stránce www.
pribor.eu, záložka „Dotace (do roku 2021
„VFP“)“ v průběhu měsíce září 2022.
Termín realizace programů je od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023.
Předpokládaný objem vyčleněných finančních prostředků na programové dotace pro
rok 2023 je 3 790 000 Kč, z toho:
» pro oblast Provoz a činnost 2 000 000 Kč,
» pro oblast Granty 150 000 Kč,
» pro oblast Sociální služby 1 640 000 Kč.
Mimo programovou dotaci je v souladu s pravidly možno v roce 2023 požádat i o dotaci

individuální. Bližší informace k individuální
dotaci jsou k dispozici na webové stránce
www.pribor.eu, záložka „Dotace (do roku

2021 „VFP“)“. Informace k individuální
dotaci poskytuje také úsek právní a kontrolní
Městského úřadu Příbor, nám. Sigmunda

Freuda 19, Příbor, tel.: 556 455 410 nebo
731 486 419, popř. e-mail:
srnenska@pribor-mesto.cz.

VČELKA sociální služby
Bc. Renata Crhová (vedoucí střediska VČELKA sociální služby)

Naše Včelka „přiletěla“ i do Příbora, aby zde
mohla ve spolupráci s jinými poskytovateli
sociálních služeb zajistit dostupnou a efektivní síť sociálních služeb pro občany,
kteří tuto podporu, pomoc a péči potřebují.
V Příboře působíme od dubna roku 2021.
Poskytujeme terénní sociální služby,
konkrétně osobní asistenci, pečovatelskou
službu a sociálně aktivizační činnosti osobám,
které mají z důvodu nemoci či věku sníženou
schopnost samostatnosti. Tyto služby zahrnují
pomoc při zvládání úkonů běžného života,
například pomoc při stravování, pomoc
s hygienou, při doprovodu k lékaři, na
úřad, s nákupy a podobně. Podpora, pomoc
a péče vychází z individuálních potřeb osob,
které naše služby potřebují a kteří chtějí zůstat
i nadále ve svém domácím prostředí (bytě,
domě), ale zároveň tak, aniž bychom podporovali závislost klientů na našich službách.
Sociální pomoc je poskytována na domluveném místě a v domluvený čas.
Uvědomujeme si, že pečovat o osobu blízkou
stojí velmi mnoho sil, obětavosti a také času,
který je třeba si důkladně rozvrhnout, proto

se snažíme podat pomocnou ruku i rodině,
aby si mohla vydechnout a načerpat dostatek
energie na zvládání nelehké životní situace.
Naše služby jsou určeny nejen Příborákům,
ale také těm, kteří žijí v přilehlých obcích, a to
v okruhu 20 km od města Příbora.
Nad rámec terénních sociálních služeb
nabízíme v souvislosti s aktivizační činností
interaktivní dotykový stůl, který je připojen k internetové síti. Tato pomůcka, které
říkáme BeeTable, je k zapůjčení našim klientům zcela zdarma. Slouží jako společník,
díky kterému je možné mít informace z dění
ve společnosti i ze světa. Lze s jeho pomocí
trénovat kognitivní funkcejako je paměť,
pozornost, podporovat orientaci anebo číst
oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky
apod. Realizovaná činnost je terapií i zábavou zároveň. Úmyslem je především vnesení
chuti do života a dosažení pozitivní motivace
k aktivní účasti ve svém životě.
Více informací o našich službách zájemci
naleznou na webových stránkách www.
pecevcelka.cz nebo na telefonním čísle
601 152 606. Mohou nás navštívit i osobně na

středisku v čase od 8:00 – 16:00 hodin, a to
na adrese: Jičínská 608, 742 58 Příbor.

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

Jubilanti z Příbora:

Eleonora Vajdová
Zdeňka Reeseová
Alena Jakubcová
Marta Krestová
Stanislav Žárský
Ivana Hlásenská
Alena Škarbová
Rastislav Vídenka
Zdeněk Sýkora
Božena Vančurová
Jindřiška Turziková
Ivona Gadasová
Vlasta Fabrigerová
Marie Hucková
Jaromír Drabík
Eduard Hlubík
Anna Palatová
Zdeňka Borovská

Stanislava Zíková
Miroslav Sekeráš
Zdeněk Kvita
Ilona Čierna
Jaroslav Koutný
Marta Majerová
Ludmila Dlouhá
Božena Klimecká
Jarmila Krestová
Jarmila Sedoniková
Karel Jurásek
Marie Monsportová
Jaroslav Kratochvíl
Jiřina Kunzová
Eva Hanušová
Drahomíra Lindušková
Vlasta Dvořáková

Jubilanti v Domově Příbor:
Olga Frančíková
Milena Gloriková

Alena Klepáčová
Jan Krpec

Informace z úřadu
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Technické služby města Příbora
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor
IČ 00143651
DS 77j35ss

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Vladimír Pavelka, ředitel
Petr Hajda, dispečer
Ing. Silvie Olšovská, odpady
Bc. Beranová Lucie, zakázky, zimní údržba
Ing. Martina Závorková, hřbitovnictví

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
koordinator@tspribor.cz
sluzby@tspribor.cz

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
8:00 – 11:00
ZAVŘENO

PONDĚLÍ

ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
(14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
(14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
ZAVŘENO

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
8:00 – 12:00

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví
ÚTERÝ
STŘEDA

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

OTEVÍRACÍ DOBA – RE-USE centrum
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737 245 981
731 593 110
731 674 984
737 245 983
731 549 482

Lékaři a zdravotnická zařízení v Příboře
Zdravotní středisko
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
Detašované pracoviště Frýdek-Místek
Pondělí		07.00 – 11.00
Úterý		na objednání
Středa		12.00 – 16.30
Čtvrtek		na objednání
MUDr. Klečková Kateřina
Pondělí
12.00 – 15.00 – Prevence
Úterý
7.00 – 11.00
Středa
7.00 – 11.00
Čtvrtek
7.00 – 11.00
Pátek
7.00 – 11.00

Tel.: 604 231 363

14.00
11.00
11.00
11.00
11.00

–
–
–
–
–

MUDr. Lichnovský Jaromír
Nejlépe se objednat
Pondělí
6.30 – 12.30
Úterý
12.00 – 18.00
Středa
6.30 – 12.30
Čtvrtek
6.30 – 12.30
Pátek
6.30 – 12.30

Tel.: 556 722 829
18.00
13.00 – Prevence
13.00 – Prevence
13.00 – Prevence
13.00 – Prevence
Tel.: 556 722 829

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Tučková Soňa

Pondělí
11.00 – 13.00
Úterý
13.00 – 14.00
Středa
7.00 – 9.30
Čtvrtek
7.00 – 9.30
Pátek
11.00 – 13.00

Tel.: 778 114 004
724 673 150
13.30 – 15.00 – Poradna
14.00 – 17.00 – Prevence

DĚTSKÁ POHOTOVOST NOVÝ JIČÍN
Tel.: 556 773 325

556 709 468
Sobota, neděle a svátky
8.00 – 20.00
Pondělí
17.00 – 22.00
Úterý
17.00 – 22.00
Středa
17.00 – 22.00
Čtvrtek
17.00 – 22.00
Pátek
17.00 – 22.00

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Kuchař Pavel
Pondělí
7.30 – 13.00 – gynekologie
Úterý
7.30 – 3.00 – těhotenská poradna
Středa
12.30 – 18.00 – gynekologie
Čtvrtek		Operace na objednání
Pátek
7.30 – 13.00 – gynekologie

Tel.. 728 680 970

ZUBNÍ LÉKAŘI
Rentgen
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
11.30

MDDr. Novobilská Michaela 
Pondělí
8.00 – 16.00
Úterý
7.00 – 14.00
Středa
7.00 – 14.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00
Pátek
8.00 – 11.00

13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–

16.30
16.30
16.30
14.30
Tel.: 606 522 99

MUDr. Grodza Michal
Pondělí
7.00 – 12.00
Úterý
7.00 – 12.00
Středa
7.00 – 12.00
Čtvrtek
7.00 – 13.00
Pátek
7.00 – 12.00

Tel.: 777 723 794
13.00 – 14.00
13.00 – 17.00
13.00 – 15.00

MUDr. Malíková Ivana
Pondělí
7.00 – 12.00
Úterý
7.00 – 12.00
Středa
7.00 – 12.00
Čtvrtek
7.00 – 13.00
Pátek
7.00 – 12.00

Tel.: 735 513 139
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Stomatochirurgická ambulance
MUDr. Michna Petr
Pondělí
6.30 – 12.00
Úterý
6.30 – 12.00
Středa
6.30 – 12.00
Čtvrtek
6.30 – 12.00
Pátek
6.30 – 11.30
LÉČEBNÁ REHABILITACE
Po–pá
6.45 – 11.30
Pátek
6.45 – 11.30

13.00
13.00
13.00
13.00

Tel.: 732 737 236
– 14.00 – objed.
– 14.00 – objed.
– 14.00 – objed.
– 13.30 – objed.

Tel.. 556 722 240
12.45 – 15.30

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Varechová Hana, MUDr. Koubek Ludvík,
MUDr. Jurkovič Adam
Tel.: 603 195 012
Pondělí
7.00 – 14.00
Úterý
7.00 – 13.00
Středa
12.00 – 18.00
Čtvrtek
7.00 – 13.00
Pátek
7.00 – 13.00

OČNÍ AMBULANCE
MUDr. Ryšavíková Eliška
Pondělí
9.00 – 12.00
Úterý
7.00 – 12.00
Středa
7.30 – 12.00
Čtvrtek		Perimetrická vyšetření
Pátek
7.15 – 12.00

Tel.: 556 723 598
12.00 – 17.00
12.00 – 16.30
12.00 – 18.00
12.00 – 14.00

PLICNÍ M. I. O., spol. s r. o., Tyršova 196
Pondělí
7.00 – 15.00 – MUDr. Škarková
7.00 – 12.00 – MUDr. Přihonská
Úterý
7.00 – 14.00 – MUDr. Škarková
Středa
7.00 – 15.00 – MUDr. Velart
Čtvrtek
7.00 – 14.00 – MUDr. Škarková
Pátek
7.00 – 13.00 – MUDr. Velart

Tel.: 776 637 882

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, Řehoře Volného 60
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
MUDr. Krkošková Ivana	
Pondělí
6.30 – 13.00
Úterý
7.00 – 13.00
Středa
12.00 – 18.00 – Jen pro pracující
Čtvrtek
6.30 – 13.00
Pátek
7.00 – 12.00

Tel.: 556 722 802

Informace z úřadu
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MUDr. Krkoška Jan
Pondělí
7.00 – 13.00
Úterý
7.00 – 13.00
Středa
7.00 – 8.00 – Kateřinice
12.30 – 18.00 – Jen pro pracující
Čtvrtek
7.00 – 13.00
Pátek
7.00 – 12.00

Tel.: 556 722 082

Bojková Eva, náměstí Sigmunda Freuda 25, ul. K. Čapka

Tel.: 731 517 292
Po,út,čt,pá 8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Středa
8.00 – 12.00

ALERGOLOGIE, PEDIATRIE, KLINICKÁ IMUNOLOGIE
MUDr. Jurečka Mořic

Pondělí
7.30 – 12.00
Úterý
7.30 – 12.00
Středa
7.30 – 13.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00
Pátek
7.30 – 12.00 – Objednaní

Tel.: 556 724 224
721 983 983
14.00 – 17.00
14.00 – 16.00

INTERNÍ – KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Ľuboš Kraus
Pondělí
11.00 – 16.00
Úterý
8.00 – 14.30
Středa
8.00 – 14.30
Čtvrtek
8.00 – 14.30
Pátek
8.00 – 11.30
Út–pá
6.30 – 7.30 – Odběry

Tel.: 556 723 600

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ
MUDr. Přadková Marie
Úterý
12.30 – 14.30
Čtvrtek
7.30 – 11.30

Tel.: 737 683 289

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Polách Aleš

Pondělí
7.30 – 11.00 – Jen nemocní
Úterý
7.30 – 10.30 – Jen zvaní
Středa
7.30 – 12.00 – Jen zvaní
Čtvrtek
7.30 – 10.00 – Jen zvaní
13.00 – 16.00 – Jen zvaní
Pátek
7.30 – 11.00 – Jen nemocní
11.00 – 12.30 – Jen zvaní

11.00
10.30
13.00
10.00

Tel.: 556 725 707
604 211 915
– 13.00 – Jen zvaní
– 13.00 – Jen nemocní
– 15.30 – Jen nemocní
– 12.00 – Jen nemocní

Tel.: 556 701 100,

Tel.: 556 701 100
603 325 087
13.00 – 18.00
13.00 – 18.00

Jílková Pavla, náměstí Sigmunda Freuda 9	
Tel.: 605 476 837
Po,út,čt,pá 8.00 – 11.30
12.30 – 16.30
Středa
8.00 – 13.00

Informace z úřadu

Tel.: 558 870 367

POLIKLINIKA KOPŘIVNICE
Štefánikova 1301	

Tel.: 556 870 111

DOPRAVNÍ SLUŽBA THERAPÓN 98
Štefánikova 1301, Kopřivnice


Tel.: 721 438 614
556 870 211

NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN

Tel.: 556 773 111

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST – DOSPĚLÍ
K Nemocnici 76, Nový Jičín

Tel.: 556 773 299

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST – DĚTI
K Nemocnici 76, Nový Jičín


Tel.: 556 773 325
556 709 468

TRANSFÚZNÍ STANICE
K Nemocni 76, Nový Jičín

Tel.: 556 773 471

ZUBNÍ POHOTOVOST
Závodní 2885/86, Ostrava – Vítkovice
Po – pá
18.00 – 6.00
So – ne
Nepřetržitě

Tel.: 771 153 858

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
RBP, zdravotní pojišťovna Kopřivnice, Záhumenní 1353/4b

Tel.: 800 213 213

VZP Nový Jičín, 5. května 11

Tel.: 952 222 222

VZP Kopřivnice, Štefánikova 1163

Tel.: 952 222 222

ČPZP Kopřivnice, Štefánikova 1301

OČNÍ OPTIKA ZORNIČKA
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LÉKARNA Dr. MAX
Jičínská 1524 (COOP)
Po – pá
7.30 – 17.00
Sobota
8.00 – 11.00

Tel.: 556 722 801

ZP MV ČR Nový Jičín, Masarykovo náměstí 40/24

Tel.: 596 206 254

596 206 256

REHABILITAČNÍ LÉKAŘ
MUDr. Šindlerová Jana		

Nutno se předobjednat
Čtvrtek
8.00 – 12.00
Pátek
8.00 – 12.00

LÉKÁRNA APOTÉKA
Řehoře Volného 60
Po – pá
7.00 – 17.00

RBP, zdravotní pojišťovna Nový Jičín, Štefánikova 826

Tel.: 800 213 213

REHACENTRUM
Bc. Kalincová Kateřina, Místecká 1121
603 325 087
Po – pá
7.00 – 12.00 – Na objednání
Po – čt
13.00 – 18.00 – Na objednání

OČNÍ OPTIKA

Tel.: 556 840 270

ČPZP Nový Jičín, Masarykovo náměstí 19/14 Tel.: 556 719 050

Potraviny zblízka
a zdravé obědy:

Družstvo VIKTORINA LOCA!
Čínský česnek, španělská cibule, holandská rajčata? Přesně taková cesta potravin se
nám nelíbí. Proto jsme se rozhodli s tím něco
udělat. Na začátku si pár lidí z Příbora řeklo,
že by rádo konzumovalo zdravé jídlo zblízka,
podpořilo místní sedláky, a díky tomu
i pomohlo životnímu prostředí. Protože jídlo
dovezené přes půl světa rozhodně není tak
dobré, jako zelenina, ovoce a další potraviny
z místních polí a zahrad. Potraviny, které
cestují tisíce kilometrů a pěstují se v umělých
podmínkách, mají navíc velký dopad na znečištění přírody – vody, půdy a ovzduší.
Proto jsme v roce 2017 založili Družstvo
VIKTORINA LOCA a krátce nato i bezobalový obchod. V něm nabízíme lokální produkci: ovoce, zeleninu, sušené plody, oleje,
férovou kávu a čokoládu, farmářské mléčné
výrobky, těstoviny, mouku, ale i drogerii. Co
znamená, že je obchod bezobalový? Jednoduše se snažíme nepoužívat obaly; potraviny
nakupujeme ve velkých baleních, vy si u nás
zvážíte tolik jídla, kolik chcete, a odnesete si
ho buď ve vlastním, nebo ve vratném obalu.
Společně tak snižujeme množství vyrobeného odpadu, a tím i zátěž pro životní prostředí.
Spolupráce s místními zemědělci, láska
k vaření a touha připravovat jídlo z lokálních
surovin nás časem vedla k založení denního
bistra. A tak v Bistru Viktorina už druhým
rokem zpracováváme zeleninu z nedalekých
polí, vaříme zdravě a šetrně. Připravujeme
jídla vegetariánská, veganská i s masem.

Menu je proto velmi
pestré a vybere si opravdu každý. Nabízíme
catering na oslavy,
konference nebo jiné
soukromé či pracovní
akce a jídlo na přání
rozvážíme. Bistro funguje jako sociální podnik, zaměstnává rodiče pečující o malé děti
a další lidi znevýhodněné na trhu práce.
Chcete se potkat a pochutnat si na dobrém
jídle a pití? Přijďte na náměstí Sigmunda
Freuda v Příboře na oběd, a pak nakoupit
v bezobalovém obchůdku hned za rohem.
Nebo se stavte na hudební setkání „Thursday Jams aneb Čtvrteční marmelády“ či na
některou z besed, které v bistru pořádáme.
Už 8. října jste srdečně zváni na Malou konferenci na velké téma „Může jídlo napravit
svět?“ Budeme si popovídat o tom, odkud se
bere jídlo a jak se pak dostane na náš stůl,
společně se najíme a budeme hledat odpověď
na otázku, jestli „může jídlo napravit svět“.
Tato otázka se odvíjí od hebrejského principu „Tikun olam“ – náprava světa. Jádro
konference bude tvořit přednáška hebraistky a kulturoložky Terezie Dubinové.
O dva týdny později, 22. října 2022, si
pak v bistru budeme se spoluzakladatelkou
sociálního podniku Fair&Bio pražírna
Markétou Vinkelhoferovou povídat na téma
„Přínos sociálního podnikání pro místo, lidi
a životní prostředí“. Společně se podíváme

na to, jak se dají sociální, ekonomické
a ekologické problémy lokálně řešit
sociálním podnikáním a na konkrétních
příkladech si ukážeme, jak sociální
podniky přispívají ke zkvalitňování života
na venkově i ve městech, ke komunitnímu
rozvoji a podpoře lokální ekonomiky.
Těšíme se na vás!
Kontakt:
bezobalový obchůdek: 705 112 683
Bistro Viktorina: 705 105 784
facebook.com/viktorinaloca
bistroviktorina.cz

Angličtina „v Mexiku?“
aneb English camp 2022
Martina a Ľubko Čermákovi (za Dětskou misii)

Druhý srpnový týden jsme letos konečně bez
proticovidových opatření uspořádali již pátý
ročník English campu. Poprvé jsme se z budovy
Dětské misie přesunuli do prostor bývalého
Mexika, kde nyní působí příborský sbor
Bratrské jednoty baptistů. Společně s lektory
z USA Brianem, Allie a Abigail jsme se
čtyřicítkou dětí ve věku 5 – 13 let trénovali
angličtinu, vyzkoušeli nové sporty, tvořili při
výtvarných workshopech, zpívali písničky
v angličtině a zvládli choreografii táborového
tance. Uprostřed týdne jsme se vydali na výlet
do okolí a ve čtvrtek uspořádali kavárnu pro
rodiče s krátkým programem. Během celého
týdne jsme poznávali životní příběhy biblických
králů Davida, Šalomouna, Jošijaše a královny
Ester. Týden jsme završili příběhem Děti Krále.
Podle ohlasů dětí i rodičů se týden velmi

povedl, atmosféra na English campu byla skvělá
a už nyní připravujeme další ročník.

Kluby, spolky, organizace

11

Úspěšná reprezentace
mladých hasičů
z Hájova
Martin Maléř (SDH Hájov), Foto Martin Maléř

V neděli 4. září 2022 v Ostravě Hošťálkovicích se sešla vítězná družstva okresních
soutěží mladých hasičů Moravskoslezského
kraje, aby soutěžila v XV. ročníku mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“. Mladí hasiči ze všech okresů
Moravskoslezského kraje poměřili své síly
a dovednosti ve dvou disciplínách požární
útok a štafeta dvojic. Soutěže se celkem
zúčastnilo 35 družstev, 16 družstev kategorie
mladší žáci (ročník narození 2011–2015) a 19
družstev kategorie starší žáci (ročník narození
2007–2010). Začátek a samotný průběh
plnění disciplín doprovázely dešťové přeháňky. Soutěžní disciplíny začaly po prezenci
a slavnostním nástupu. Na slavnostním
nástupu přivítal hosty, organizační pracovníky, rozhodčí a všechny soutěžící a soutěž
zahájil výkonný výbor KSH MSK v čele se
starostou panem Stanislavem Kotrcem.
Kategorie mladších žáků zahájila soutěžními
pokusy na štafetě požárních dvojic a současně
kategorie starších požárním útokem.
Disciplína požárního útoku bývá mezi hasiči
označována jako „královská disciplína“. Je to

z toho důvodu, že se
musí skloubit mnoho
faktorů, kterých je
zapotřebí, aby se útok
vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase.
Druhou soutěžní disciplínou byla štafeta
požárních dvojic. Štafeta požárních dvojic je
disciplína, kterou provádějí čtyři členové
družstva plus jejich velitel. Při této disciplíně
je zapotřebí rychlý běh, šikovnost při práci
s prostředky – hadicí a proudnicí a hlavně
disciplína.
Mladí hasiči z Hájova se v konkurenci
družstev z jednotlivých okresů vůbec
neztratili. Mladší žáci se v disciplíně štafeta
požárních dvojic umístili na 4. místě a v požárním útoku na 2. místě. Starší žáci se
v disciplíně štafeta požárních dvojic umístili
na 1. místě a v požárním útoku na 2. místě.
V jednotlivých soutěžích získávají družstva
body za umístění (1. místo = 1 bod, 2. místo =
2 body atd.) a tyto se postupně sčítají.
V kategorii mladších hájovští hasiči měli
konečný součet bodů 6 a tímto si vybojovali
krásné 2. místo. Starší hasiči se s celkovým

součet bodů 3 umístili taktéž na 2. místě, na
které je odsunulo z prvního místa posledním
pokusem v disciplíně požární útok družstvo
zástupců ze sousedního SDH Mniší. Soutěž
byla ukončena slavnostním nástupem
a předáním věcných cen, včetně putovního
poháru a vítězných medailí.
Tato soutěž opět potvrzuje, že mezi mládeží
je o hasičskou činnost zájem, jak z řad
chlapců, tak i dívek. Všem našim mladým
hasičům děkujeme za vzornou reprezentaci
a v neposlední řadě patří poděkování také
všem jejich dospělým kolegům, kteří se jim ve
svém volném čase poctivě věnují. Děkujeme rodičům, známým, příznivcům mládežnického požárního sportu a sponzorům za
podporu. Také děkujeme městu Příboru,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Moravskoslezskému kraji za finanční
výpomoc formou grantu. DÍKY MOC! Hodně
štěstí v dalších soutěžích.

Klokočovský krmáš 12. 9. 2022
Karel Till ml. (za o. s. Klokočov)

Je po letních prázdninách a u nás v Klokočově se konala stěžejní akce – tradiční KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ. Den po příborské pouti se
již spoustu let scházejí sousedé, rodiny, kamarádi a známí, aby se pobavili v posledních
letních dnech.
Chladné a deštivé ráno neavizovalo nic dobrého. Obavy, že bude krmáš propršený, byly
po krátkém čase zbytečné. Postupně se oteplovalo a nakonec i sem tam vykouklo sluníčko.
Na akci se pečlivě připravujeme a doufáme, že
takové počasí vydrží. A vydrželo! To využila
spousta lidí. Dorazilo jich něco kolem pěti
set. Volná místa se velmi rychle zaplnila do
posledního místečka. Návštěvností to hodně
připomínalo loňský ročník, který byl rekordní. A jak krmáš probíhal? Jdeme na to.
Ráno kolem 6. hodiny se zatopilo pod kotly,
krájení cibule, masa, vaření polévky atd.
Každý má v tento den svůj úkol, aby vše bylo,
jak má být. Ještě postavit stany, rozestavět
lavičky, nachystat občerstvení. A co jsme
lidem nabídli? Párky v rohlíku či hot dogy,
tradiční palačinky, klobásy a vařená kolena.
Mezi sladkým musíme zmínit koláčky, ty byly
v mžiku prodány a muselo se jet pro další.
I na ty se tvořila dlouhá fronta. Co se guláše
týče, tak znalí ví, že je již léta o něj boj. První
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kotel byl hotov přesně ve 12 hodin.
Ten je vždy do 20 minut fuč. Čekání
na druhý kotel se zkracuje zábavou.
Nakonec i ten druhý a následně i třetí
kotel je okamžitě rozprodán. Byl
takový zájem, že jsme museli sáhnout
do vlastních rezerv a uklohnil se
nakonec čtvrtý. Jsme neskutečně rádi,
že lidem náš guláš moc chutná.
Pro děti byl opět nachystaný od 15.
hodiny tradičně zdarma, velký, skákací hrad, kde si mohly děti zaskotačit
jako na každé předešlé akci. Fronty se
tvořily nepřetržitě po celou dobu akce
až do příjezdu majitelů, kteří si atrakci
v sedm hodin večer odvezli. Nesmělo
chybět také malování obličejů našich
nejmenších. Po celé odpoledne nám zněla
reprodukovaná hudba. Ta hrála do pozdních,
večerních hodin.
Vše se dařilo, nádherné počasí, a to, jak jsem
již zmínil, přilákalo nečekané množství lidí.
Nyní se můžeme těšit na další letní sezónu,
kde se spolu zase uvidíme. Samozřejmě, že se
na Vás budeme moc těšit. Tímto moc děkujeme všem příznivcům, co přišli a byť na chvíli
s námi strávili volný čas i v tak stále nelehké
době. A co stojí hlavně za zmínku? U vstupní

brány mohli návštěvníci vhodit dobrovolné
vstupné. Jsme velmi rádi, že i přes dnešní drahotu spousta z vás neváhají přispět na provoz
a chod klokočovského hřiště. Tímto jim moc
moc děkujeme.
Závěrem k hodnocení musíme poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě, a organizátorům za hladký průběh krmáše.
Více fotografií z akce naleznete na našich
stránkách www.klokocov.com

S KČT Příbor na vrchol Lysé hory
Vladimír Bilský

Od roku 2015 pořádají příborští turisté
autobusový zájezd s výjezdem na vrchol Lysé
hory. Tato akce je pořádána pro občany města,
kteří by chtěli vidět nově postavené horské
chaty Bezručovu a Emila Zátopka i vrchol
Lysé hory, ale sami už by výstup nezvládli. Za
tři hodiny času na Lysé hoře je možné
zvládnout nejen návštěvu obou chat, ale
i projít celý vrchol. Pokud vyjde počasí, jsou
zde i krásné výhledy nejen na Beskydy, ale

i na slovenské hory.
Odjezdem z Lysé náš výlet ještě nekončí. Na
Visalaje je to kousek a zde je také více
možností. Kdo zvládne kratší pochod, může
navštívit 2,5 km vzdálený Bílý kříž nebo si
prohlédnout blízké okolí, či jen posedět na
chatě i na hotelu Visalaje, odkud jsou taky
hezké výhledy i na Lysou horu. Ti zdatnější
mohou sejít pěšky z Lysé na Visalaje nebo až
na Bílý Kříž.

O tento zájezd je stále velký zájem, v letošním roce využilo tento zájezd 80 zájemců
a celkem jsme na Lysou přepravili asi 480
osob. Jestli vás tato akce zaujala, v červnu
2023 plánujeme další výjezd. Tak se nezapomeňte včas přihlásit.
Děkujeme městu Příboru za finanční
podporu této akce.

Noční hasičská soutěž na Hájově
Iveta Kocourková (členka SDH), Foto: Stanislav Bělík

I letos se konec léta na Hájově soustředil
na jedinou událost – na přípravu na noční
hasičskou soutěž! Ta se konala tradičně první
sobotu v září, letos tedy 3. 9. 2022. Jedná se
již o třináctý ročník noční pohárové soutěže
O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 8.
kolem XVIII. ročníku Beskydské ligy.
I v letošním roce na závodníky čekala záludná protisměrná zatáčka, která má prověřit
nejen strojníky, ale hlavně proudaře. Díky
perfektně nachystané trati a aktivní činnosti
organizátorů se podařilo udržet trať v konkurenceschopném stavu po celou dobu soutěže.
Na této záležitosti se nemalou měrou podílelo
také počasí, které v letošním ročníku vyšlo na
jedničku.
V areálu pod obecním domem se sešlo krásných 51 soutěžních družstev! A některá k nám
vážila opravdu dlouhou cestu. Poprvé na naši
soutěž zavítali například hasiči z Michálkovic,
Vidče, Větřkovic u Opavy či Rakové ze Slovenska. Je vidět, že povědomí o naší netradiční soutěži se stále zvyšuje.
Nejen pro soutěžní družstva, ale i pro místní
občany bylo připraveno bohaté občerstvení
v podobě langošů, bramboráků a vyhlášených
hájovských špízů. K tomu všemu nemohlo
chybět pivo či chlazený birel. V neposlední
řadě bylo v nabídce i něco na posilnění.
Úkolu hlavního komentátora soutěže se
již tradičně ujal starosta SDH pan Vojtěch
Jalůvka, který hned v úvodu přivítal soutěžní
družstva, místní občany a také hosta – místostarostu města Příbora pana Mgr. Pavla
Netušila. Ten pronesl také pár slov k divákům

a popřál družstvům mnoho úspěchů. Poté už
nic nebránilo zahájení soutěže, samozřejmě
místním družstvem, tentokrát hájovskými
ženami Happy (ženy 35+). Pak již plynule
následovala další družstva až do jedné hodiny
ranní.
Počasí sice opravdu přálo, ale letos nám soutěžní družstva díky nezapojeným koncovkám
či prasklým hadicím kropila NEJEN dráhu
častěji než obvykle. A tak se místní hasiči
potýkali tentokrát i s menšími výpadky elektřiny. Nicméně vše se vždy vyřešilo v řádech
minut a soutěž tak dál plynula bez zdržení.
V neposlední řadě je potřeba zmínit naše hájovská družstva, která přišli podporovat místní občané v nemalém počtu a vydrželi fandit
až do konce soutěže. Ženám se v letošním roce
příliš nezadařilo, avšak družstvo hájovských
mužů dosáhlo hned z počátku soutěže vynikajícího času, který již nebyl překonán, a mohli
tak slavit 1. místo. Muži 35+ si udrželi svůj
standard a potvrdili výsledky předchozích let,
protože svým výkonem si opět zajistili první
místo.
A tady jsou výsledky medailových pozic ve
všech kategoriích:
Kategorie muži nad 35 let:
1. místo: Hájov A, 2. místo: Frýdek, 3. místo:
Vlčovice
Kategorie ženy:
1. místo: Brušperk, 2. místo: Hukovice, 3.
místo: Skalice
Kategorie muži
1. místo: Hájov A, 2. místo: Vyšní Lhoty A,
3. místo: Hukovice

Hasičská soutěž na Hájově je jedna z největších a na organizaci také nejnáročnějších akcí
roku. Proto všem zúčastněným a podílejícím
se na této přípravě, průběhu i následnému
úklidu patří velké poděkování. Velký dík
za podporu této soutěže náleží i sponzorům
a v neposlední řadě také městu Příboru.
Celou výsledkovou listinu a fotografie ze
soutěže najdete na webových stránkách SDH
Hájov www.sdh.hajov.cz

Poděkování
panu Korčákovi, firmě RICCO a celému týmu koupaliště v Příboře
Mgr. Petr Augustinský (ředitel dětského domova v Příboře)

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO,
provozující letní koupaliště a autokemp
RICCO v Příboře, že umožnil opětovně všem

dětem dětského domova v Příboře a jejich doprovodům využívat bezplatně po celou sezónu
2022 letní koupaliště v Příboře.
Panu Korčákovi přejeme mnoho zdraví

a úspěchů v následujících letech.
Za vstřícný a laskavý přístup děkujeme.
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Prchalovské dožínky
Marcela Rozsypalová (za osadní výbor)

Pár minut po poledni v sobotu 3. září projel
Prchalovem již potřetí v novodobé historii
dožínkový průvod. Klapot koňských kopyt,
hrčení sekaček i traktorů různých značek
i domácí výroby za doprovodu dechové hudby
projelo vesnicí tam i zpět. Nadšení diváci
podél cesty vítali slavnostní průvod,na kterém
bylo vidět, že se majitelé plechových miláčků
opravdu snažili předvést je v tom nejlepším
světle. Nápady i výzdobou opět nešetřili.
Sobotní odpoledne neslo podtitul „Baví se
celá rodina“. Pro děti byl připraven dětský
kolotoč, malování na obličej, zoo koutek
a skákací hrad. Kdo si chtěl odnést originální
vzpomínku na dožínky, využil fotokoutku se
stylovými rekvizitami a bleskovým tiskem.
Hosté si mohli ve workshopu rovněž vyrobit
svou brož, plaketu nebo odznak. Návštěvníci
a hlavně traktoristé mohli soutěžit o soudek
piva v různých disciplínách. Oceněn byl
tentokrát i nejnápaditější traktor dožínkového
průvodu. Soutěže vyvrcholily přetahováním
traktorů samotnými návštěvníky dožínek.
Zapojily se i děti, které se přetahovaly

Obr. 1. slavnostní průvod nazdobených
plechových miláčků

s traktorovou sekačkou.
V jednu chvíli jsme měli možnost vrátit se
v čase do jiného století a na vlastní oči
zhlédnout, jak stacionární historická mlátička
z r. 1930, která nám byla zapůjčena z Národního zemědělského muzea v Ostravě, odděluje
zrno od klasů obilí.
Nejen dožínkový průvod, ale i skvělou
odpolední zábavu obohatil Soubor lidovýchtanců a písní Javorník z Nového Jičína, který
za zvuku cimbálu svým tanečním vystoupením zpestřil odpolední program. Dle tradice
následovalo předání dožínkového věnce
a chleba největšímu zemědělci na vesnici.
Svou zdravici nám z podia zaslal i pan starosta
města Ing. arch. Jan Malík.
Po celou dobu akce bylo pro návštěvníky
připraveno bohaté občerstvení. Ochutnat mohli nejen dančí guláš, ale také dožínkový chleba
se sádlem a cibulí či škvarkovou pomazánkou,
dále uzená žebra, klobásy nebo třeba ovocné
knedlíky. Pitný režim byl zajištěn několika
druhy piva, malinovkou, birellem a také
stánkem s míchanými nápoji pro děti i dospělé.

Také milovníci kávy si přišli na své.
Sobotní pozdní odpoledne pokračovalo
zapálením vatry. O další zábavu se postarala
hudební skupina, která hrála nejen k poslechu,
ale hlavně k tanci do brzkých ranních hodin.
Průběh akce skvěle komentoval Lukáš
Rozsypal, který spolu s Mirkem Neussarem
jsou hlavními organizátory a iniciátory této
akce. Letošní třetí ročník se podařil i díky
velké podpoře místních obyvatel. Akce se
zúčastnilo přes 650 návštěvníků.Velké díky
patří všem, kteří podpořili tuto akci nebo se
dobrovolně podíleli na její organizaci.
Tuto akci bychom nemohli pořádat v takovém rozsahu bez finanční pomoci města
Příbora a osadního výboru, díky patří
i Technickým službám města Příbora za
vstřícnost a pomoc. Samozřejmě díky patří
všem, kteří se našich akcí ke 100. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů na
Prchalově během celého roku účastnili,
a věřím, že budou i nadále.
Odměny pro děti věnovala kancelář hejtmana Moravskoslezského kraje.

Obr. 2. stacionární historická mlátička z r. 1930,
která nám byla zapůjčena z Národního zemědělského
muzea v Ostravě

Skauti v Příboře hledají nové členy!
Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké
nabídky volnočasových
aktivit zvolit pro vaši
dceru nebo vašeho syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi,
ale zároveň reaguje na trendy v moderním
vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální
program. Vychovává, aniž by si toho holky
a kluci všimli.
Na rozdíl od jednostranně zaměřených
kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při
kterých si protáhnou svaly nebo vyzkoušejí
pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo.
Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší
i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají

14

Kluby, spolky, organizace

historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut
přináší každému možnost najít oblast, ve které
vyniká, a rozvíjet se v ní.
Ve skautu vznikají díky společným zážitkům
zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý
život. Skauting je postavený na spolupráci
a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky
a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti
a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě,
kde se skauti snaží trávit maximum času.
Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou
je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky
tomu je skauting finančně dostupný.
A co bude skauting vyžadovat od vás jako od
rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut
není obyčejný kroužek ohraničený dvěma
hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení

svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!
V Příboře v současné době nabíráme do 7 již
existujících družin:
» Benjamínci, kluci a děvčata, předškoláci
» Vlčata a světlušky, kluci a děvčata, 1. a 2.
třída
» Starší světlušky, děvčata, 3. až 5. třída
» Starší vlčata, kluci, 3. až 4. třída
» Mladší skauti, chlapci, 5. až 6. třída
» Skauti, chlapci, 7. až 9. třída
» Skautky, děvčata, 7. až 9. třída
Schůzky všech družin budou v tomto školním
roce probíhat každý pátek. Benjamínci se
scházejí v čase od 16:00 do 17:00 a ostatní
družiny od 17:00 do 18:30.
V případě zájmu napište na email pribor@
skaut.cz, nebo volejte na číslo 739 836 557.
Více informací na www.pribor.skauting.cz

Světový pohár
mažoretek v Praze
Renáta Johnová (vedoucí zájmového kroužku Fialky Příbor)

Dne 27. srpna se konal v Praze Světový pohár
mažoretek, kterého jsme byly součástí. Kdo
četl červencové vydání Měsíčníku, tak ví, jak
moc jsme se na tento den těšily a co tomu
všechno předcházelo, ale už je to za námi.
Postup na světový pohár jsme si vybojovaly
účastí na Mistrovství České republiky a jemu
předcházejících kvalifikací. Rovněž na
uvedeném mistrovství jsme si zajistily postup
do finále výkonnostní třídy B, kde jsme se
umístily na 1. místě, a tím jsme mohly vyrazit
na Světový pohár.
Na Mistrovství České republiky jsme vyjely
v 7 hodin ráno a vracely se domů po půlnoci,
ale ten den jsme si náramně užily. Největší
odměnou po tom, co jsme odtancovaly
naposledy naši letošní soutěžní sestavu, bylo
večerní vyhlášení výsledků. V kategorii Cadet
Baton mini (miniformace s hůlkou věková
kategorie kadetky) jsme si na Světovém
poháru vybojovaly úžasné 2. místo. Z úspěchu
máme obrovskou radost a děkujeme za

skvělou podporu.
Takové ukončení
soutěžní sezóny je pro
nás Fialky velká
odměna a motivace.
Jsme opravdu rády, že
jsme se i jako malý tým
mažoretek mohly
zúčastnit všech postupových i nepostupových
soutěží v mažoretkovém sportu, díky podpoře
trenérky, rodičů a z velké části Luny Příbor,
kde máme zázemí trénovat. Tento sport je
velmi náročný, a to nejen výkonnostně, ale
také v oblasti finanční, která se týká především
startovného, dopravy a pořizování kostýmů.
Jakékoliv podpory si nesmírně ceníme,
a pokud by nás chtěl podpořit někdo další,
budeme opravdu rády a řádně ji využijeme.
V nadcházející sezoně 2023 toho chceme
ukázat opravdu hodně, přecházíme do starší
věkové kategorie a je to pro nás opravdová
výzva. Tak nám držte palce.

Společenská událost v Domově Příbor,
příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor)

V sobotu 3. září 2022 se uskutečnila na
zahradě Domova Příbor retro akce s názvem
„Z archivu Československé televize“. Ne
nadarmo bylo avizováno, že půjde o událost
roku. Samotné vystoupení před diváky bylo
již jen třešničkou na dortu, je ale nutné si říci,
co tomu předcházelo.
Původní myšlenkou bylo navázat na loňský
úspěch akce „Z šatníků našich babiček“.
Jednalo se o módní přehlídku, do níž se zapojili
zaměstnanci a uživatelé Domova a předvedli
na přehlídkovém mole průřez módními styly
20. století. Ti, kdo zhlédli tuto událost nebo
byli přímo účastníky, potvrdí, že se program
náramně vyvedl, a ještě dlouho poté se o něm
v Příboře mluvilo. Pomyslná laťka byla tedy
nastavena a zavazovalo to k pokračování
v podobném duchu. Svého úkolu se s grácií opět
zhostila paní Iša Skácelová, zaměstnankyně
Domova, která byla hlavním mozkem celé
akce a zároveň režisérkou, scénáristkou,
kostymérkou a vlastně vším, co je u takové
akce zapotřebí. Nutno dodat, že do tohoto
podniku se zapojilo ve svém volném čase
nespočet zaměstnanců Domova, přátel,
rodinných příslušníků, dobrovolníků a v rámci
vystoupení na dvacet uživatelů služby. Oproti
loňské akci bylo však od přípravy k realizaci
podstatně méně času. Během běžného chodu
Domova, různých letních dovolených a dalších
povinností bylo třeba s uživateli nazkoušet
a secvičit jednotlivé scénky, výstupy, tance

a sesynchronizovat to s hudbou.
Pro mnohé z nás bylo těžkým
úkolem natlouct do hlavy
jednotlivé choreografie
a texty, jichž nebylo zrovna
málo. To vše se připravovalo
bez mikrofonů, kostýmů
a přítomnosti obecenstva. Po
technické stránce se zajistilo
a stavělo pódium, dobrovolní
hasiči města Příbora pomohli
s postavením přístřešku,
zajišťovala se květinová
výzdoba, vyráběly a sháněly se
rekvizity, kostýmy, chystala se
tombola, občerstvení, ozvučení
a spousta dalších důležitých drobností, aby
akce klapla na jedničku. Čím více se blížila
premiéra a čím více se zkoušelo, byla znát
určitá nervozita, ale také očekávání, jak bude
celá akce sešitá z různorodých částí fungovat
jako celek. Pro všechny to bylo svým způsobem
překvapení, které vyvrcholilo zmíněné
odpoledne.
První zářijová sobota se vyloupla do příznivého počasí. To celkově podtrhávalo dobrou
atmosféru, která houstla s blížícím se úderem
15. hodiny, začátkem akce. Hosté se scházeli,
účinkující se v zákulisí převlékali a připravovali na své role, stánky s občerstvením byly
v obležení a losy do tomboly mizely závratnou
rychlostí. Po úvodním slovu paní ředitelky

Mgr. Kamily Demlové a přivítání čestných
hostů z řad zástupců města i kraje se celá
akce rozjela. Televizní hlasatelka, v podání
naší uživatelky p. Hrudičkové, vždy v rekvizitě televizní obrazovky ohlásila následující
program, a pak už to jelo jako po drátkách.
Skvěle secvičená spartakiádní sestava „Ženy
s kužely“, Pan Tau v obležení dětí, „Včera,
dnes a zítra“ v podání Felixe Holzmanna,
„Techtle mechtle“ s Laďkou Kozderkovou,
scénky z Televarieté, večerníčkové Krkonošské pohádky, seriály Nemocnice na
kraji města, Třicet případů majora Zemana,
hudebně-zábavný program EinKesselBuntes,
vystoupení Boney M, Nedělní chvilka poezie
s originálním zveršovaným chvalozpěvem
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na Domov od naší uživatelky paní Zuzany
Štěrbové a mnoho a mnoho dalšího. Jednotlivé

scénky a výstupy oddělovaly hrané reklamy, které si jistě pamatujeme z televizních
obrazovek, nám účinkujícím poskytly prostor
v zákulisí změnit kostýmy a připravit se na
další účinkování (reklama na prací prášek,
lak na vlasy, oblečení, punčochy, klobouky,
knedlíky, špenát, moped…). Všichni se svých
rolí a textů zhostili s obrovským odhodláním
a odvahou a podali výkony, za které by se nestyděli ani herci na divadle. Každý výstup byl
oceněn pochvalným potleskem a z řad publika
zazníval smích, který nám byl největší odměnou. Program plynul s neuvěřitelnou lehkostí
a závěr zpříjemnili zpěváci Kristina Šebková

a Kristián Šebek z brněnského divadla Slunečnice, kteří naše retro představení ozdobili
šlágry Karla Gotta, Waldemara Matušky, Heleny Vondráčkové a dalších umělců patřících
do doby, v níž jsme se celé odpoledne pohybovali. Závěrem zavládlo všeobecné veselí,
úleva a uspokojení. Nejdříve z toho, že jsme
to zvládli, a posléze, že se náročná příprava,
úsilí a snaha přetavila do něčeho, co stmelilo
vztahy mezi zaměstnanci, seniory, rodinnými
příslušníky a všemi přáteli Domova. Věříme,
že se na tuto událost bude ještě dlouho vzpomínat, a necháme se překvapit, co přinese rok
následující.

Vzpomínkový turnaj se vydařil
Kamil Bordovský (Tenisový klub Příbor, z. s.)

Tenisový klub Příbor, z. s., pořádal 9. září již
35. ročník tradičního oddílového turnaje ve
čtyřhrách, který je pravidelně pořádán
u příležitosti příborské pouti. Turnaj je určen
pro všechny členy klubu, a to jak registrované,
tak neregistrované, kteří mají zájem si zasportovat a také se pobavit s členy klubu a jejich
rodinnými příslušníky. Byl také vzpomínkou
na dlouholeté členy a jedny ze zakladatelů klubu
Míru Mackeho a Mojmíra Bartoše.
K účasti ve hře se přihlásilo 16 hráčů a hráček,
kteří byli rozdělení do 2 skupin po 4 dvojicích.
Hrálo se systémem každý s každým na 4
vyhrané gamy, přičemž do semifinále postupovaly dvojice umístěné na 1. a 2.místě. Dvojice
z 3. a 4 místa se utkaly ve skupině poražených.
V 17:30 mohl po krátkém brifinku a drobném
občerstvení, které jinak bylo bohatě zajištěno,
turnaj začít zápasy ve skupinách. Po 12
odehraných deblech, pak bylo jasné obsazení
pro zápasy útěchy a o celkové vítězství. V ryze
dívčím „finále B“ o konečné 5. místo, které se
hrálo již pod novým umělým osvětlením,
vyhrála dvojice Lucie Rajnochová–Lucie
Šumberová nad dvojicí Rozálie Mrózková–Andrea Rosíková 4:1. V semifinále se potkali

vítězové skupin proti dvojicím z druhých míst.
Nastoupili tak proti sobě dvojice Kamil
Bordovský–Pavel Herman vs. Tomáš Palacký–
VlasťaHořák (4:1) a Martin Kobolka–Broňa
Dobešová vs. Ivo Herman–Jiří Piškytl (4:1). Ve
finále, které se hrálo před zraky všech
zúčastněných, se za hlasitého povzbuzování
rodinných příslušníků tedy utkaly dvojice
Bordovský–Herman vs. Kobolka–Dobešová.
Po napínavém boji nakonec slavil vítězství
v turnaji pár Kobolka–Dobešová, když otočili
nepříznivý stav 1:3 na konečných 4:3 a z rukou
předsedy klubu převzali odměny pro vítěze!
Na kurtech tak bylo dobojováno, ovšem v zázemí klubu zábava pokračovala. Připomenuly
se především veselé historky z dob minulých
a zavzpomínalo se na již zmíněné Miru
a Mojmíra. Podle slov všech zúčastněných se
akce velmi povedla a všichni se již těší na další
ročník. Velké poděkování patří městu Příboru
za poskytnutou finanční podporu na rekonstrukci umělého osvětlení, díky kterému je
možné prodloužit hrací dobu v podzimních
měsících, kdy už bývá dříve tma, a které
celkově ještě pozvedlo úroveň celého tenisového areálu.

Obr. 1. Finálové dvojice: Kamil Bordovský–Pavel
Herman; Broňa Dobešová–Martin Kobolka

Obr. 2. Večerní zápasy pod osvětlením

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

V letošním školním roce navštěvuje naši
školu aktuálně 436 žáků, zkrátka a dobře
ZŠ Jičínská se rozrůstá. Přivítali jsme
46 žáků prvních tříd a 13 dětí přípravné
třídy. Ve škole se vzdělává 24 žáků z Ukrajiny. Posílili jsme pedagogický sbor o dvě
české pedagožky (s aprobacemi Aj, Nj, Tv
a Př, Ch) a o speciálního pedagoga a máme
v úmyslu zaměstnat ukrajinskou asistentku
pedagoga. Rovněž jsme přijali správce informačních technologií. Ve škole byl jmenován
další zástupce ředitelky školy, čímž jsme
zareagovali na legislativní změnu v nařízení vlády č. 75/2005Sb. I nadále budeme
nabízet doučovací hodiny pro žáky napříč
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celou školou. Aktivním dětem udělá radost
i pestrá nabídka mimoškolních aktivit v podobě různých kroužků.
V prvních zářijových dnech čekal na naše
šesťáky už tradiční adaptační kurz, jehož
cílem je poznávat své spolužáky mimo běžné školní prostředí, společně čelit nezvyklým situacím a novým výzvám, seznámit
se s nově příchozími žáky a také s novými
třídními učitelkami. Letos tomu nebylo
jinak. Žáci VI.A a VI.B vyrazili ve čtvrtek
8. 9. 2022 ráno vlakem směr Studénka.
Akce se totiž konala v místním kulturním
domě, který nese název Dělnický dům.
Dětí se zde ujali dva zkušení lektoři, jež je

společně se sociálním pedagogem panem
Alexandrem Dreslerem provedli řadou zábavných her a soutěží. Součástí adaptačního
kurzu byl rovněž čtvrteční oběd a páteční
snídaně v místní restauraci. Díky příznivému počasí se aktivity mohly odehrávat
venku na házenkářském hřišti. Největší
dobrodružství však nastalo s příchodem
tmy, protože děti si poprvé vyzkoušely, jaké
to je nocovat se svými spolužáky. V pátek
dopoledne už počasí trochu „zlobilo“, proto
se zbytek adaptačního kurzu odehrával
uvnitř. Věříme, že jeho účastníci zažili
mnoho nevšedních situací, navzájem se lépe
poznali a především si z adaptačního kurzu
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odnesli řadu nezapomenutelných zážitků.
V září – 8. zájemci z řad osmáků a deváťáků
absolvovali workshop na Střední škole
uměleckých řemesel v Ostravě-Zábřehu.
V úvodu byli žáci seznámeni se základními
informacemi o studiu na této škole. Následovaly tři workshopy, během kterých si žáci
vyzkoušeli kresbu jablka na tabletu, fotografování ve školním ateliéru a úpravu fotografií
na počítači. Z reakcí žáků bylo patrné, že
se jim všechny aktivity líbily. Tato návštěva
byla velmi přínosná pro všechny přítomné,
nově nabyté poznatky mohou žáci využít při
práci ve Školní televizi Happy news.
Přejeme si, aby celý školní rok byl pro nás
všechny bezpečný, abychom se vyučovali
v klidném a podnětném prostředí naší
krásné školy. Tu si ostatně budou zájemci
moci prohlédnout, pokud navštíví náš Den
otevřených dveří, který se bude konat
24. října 2022 od 16 do 18 hodin. Mohou
se těšit na vystoupení, tvořivé a jiné dílny
a mnoho dalšího.

Učitelé z gymnázia vyrazili za vzděláním
Mgr. Lenka Ocásková (koordinátor Erasmu+, Masarykovo gymnázium Příbor)

Je mnoho způsobů, jak se realizovat
v rámci celoživotního vzdělávání. A pro
učitele je práce na sobě samých ještě
zásadnější než pro jiné profese, vždyť kdo
jiný by měl zakoušet proces „učení se“, aby
ho potom mohl v opačném směru kvalitně
posílat těm, kteří stojí v centru našeho
zájmu – k žákům. Masarykovo gymnázium
v Příboře využilo možnosti nabízené
Evropskou unií a požádalo o grant pro sedm
učitelů v rámci projektu Erasmus+. A uspěli
jsme – žádost byla schválena v plném
rozsahu, a tak jsme od června roku 2021
začali postupně vysílat kolegy na jazykové,
metodické a vzdělávací kurzy.
Kam jsme tedy velkorysou částku 22 516 eur
investovali: tři kolegové se vydali studovat

metodiku angličtiny a zapojení digitálních
technologií do výuky, a to postupně na Maltu,
do Itálie a do irského Dublinu. Další kurzy
cílily na výuku angličtiny, bez které se dnes
prakticky neobejdeme – opět na Maltě
a v Dublinu. Šestým zvoleným kurzem byla
metodika výuky francouzštiny zaměřená na
digitální technologie ve francouzském Brestu
a v neposlední řadě byl zajímavý také kurz
neformálního vzdělávání na Kypru. A protože
s penězi nakládáme ekonomicky, na podzim
2022 vyšleme ještě jednoho „bonusového“
učitele na jazykový kurz, abychom projekt
opravdu vytěžili na maximum.
Co jsme si ze zahraniční výuky odnesli?
Nové dovednosti a znalosti. Nová přátelství
a zážitky. Zkušenosti s cestováním a s někdy

tak těžkým opuštěním osobní komfortní zóny.
Vyzkoušeli jsme si také roli žáků a vnímali
náš obvyklý svět „za katedrou“ naruby – najednou jsme to byli my, kdo musel vypracovat
domácí úkol, kdo byl hodnocen, přistižen při
neznalosti, s mobilem pod lavicí… A to
všechno se počítá. Jsme vděční Evropské unii
a vedení školy, že nám takovéto možnosti
dává. S radostí také oznamujeme, že se nám
podařilo vyřídit nový projekt, tentokrát
dokonce pětiletý, který umožní studium
v zahraničí nejen učitelům, ale také žákům.
Srdečně Vás zveme na podzimní Dny
otevřených dveří Masarykova gymnázia
25. a 26. listopadu 2022, kde se o těchto
aktivitách dozvíte mnohem více.
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Tatra
v Příboře,

7. díl Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V roce 1979 pracovalo v závodě TATRA
Příbor 1263 zaměstnanců a vyrobeno bylo
celkem 991 vozidel T 613 a 5 vozů T 613
Speciál.
Do základních prostředků byly uvedeny
stroje a zařízení v hodnotě 3,1 miliónů
korun. Byly to převážně obráběcí stroje,
JÚS (jednoúčelové stroje) a technologická
zařízení na výrobu dílů pro osobní i nákladní automobily TATRA. Na výrobu pouzder
ložisek spojovacích hřídelů nákladních
vozidel T 813 byly na středisku 8461 instalovány vícevřetenové poloautomaty DAMF se
zásobníky nástrojů. Pokračovala výstavba
svařovny, lakovny, energetického přístavku,
kotelny, palivového hospodářství, komínu,
vodojemu, kompresorové stanice a byla
zahájena výstavba závodní jídelny.
V průběhu roku 1979 bylo předáno zaměstnancům závodu do užívání 32 družstevně stabilizačních bytů velikosti 3+1. Rovněž
byla zahájena výstavba mateřské školky
a jeslí ze sdružených finančních prostředků
MěNV, závodu TATRA a Loana Příbor.
V roce 1980, v důsledku prohlubující se
celosvětové ekonomické a naftové krize,
muselo vedení závodu TATRA Příbor
přijmout a realizovat několik zásadních
regulačních opatření. Byl snížen plán
výroby osobních vozidel T 613 z 650 na
350 kusů. To vyvolalo nepoměr v jednotlivých profesích a 79 karosářských
a montážních pracovníků bylo převedeno do
závodů v Kopřivnici. Vzniklé volné výrobní
kapacity v oblasti třískového opracování
byly doplněny převzetím výroby spojkových
skříní a dalších hliníkových dílů pro motory
nákladního automobilu T 148 z MMZ
Kopřivnice. Vznikla nová výrobní střediska
8486 (dílovedoucí Leo Kundl, plánovačka
paní Danuše Bursíková) a středisko 8487
(dílovedoucí Radomír Palička, plánovačka
Julie Kotoučová) v prostorách původně
určených pro svařovnu karosérii T 613.
Celkem bylo v roce 1980 vyrobeno 320

vozidel standardního provedení T 613
a 35 vozidel luxusního provedení T 613
Speciál. Díky řadě inovačních vylepšení
směřujících mimo jiné ke snížení spotřeby
se od 1. července 1980 vyráběly šestsettřináctky s označením T 613-2. Další výrobní sortiment tvořily náhradní karoserie,
motory a převody T 613, motory a převody
T 603 a široký sortiment dílů pro nákladní vozidla TATRA. Pokračovala výstavba
nových objektů v rámci rozšíření závodu
Příbor a k 31. prosinci 1980 byly dokončeny
stavební práce na závodní jídelně. V lednu
1980 byla v prostorách Domu kultury ROH
Příbor zahájena výstavba M-klubu.
V roce 1981 dochází k dalšímu snížení
plánu výroby osobních automobilů na 341
kusů ročně. Skutečně bylo vyrobeno 214
vozidel základního provedení T 613-2, 22
vozidel T 613 Speciál, 89 vozidel T 613
v provedení OTS BC a 7 v provedení OTS
BF určených pro export do Sovětského
svazu (SSSR). V této době vedle výroby
osobních automobilů bylo 60 % výrobních
kapacit závodu TATRA Příbor využito pro
výrobu dílů a komponentů pro nákladní
vozidla TATRA. Závod Příbor zaměstnával
1163 pracovníků. Nedostatek pracovníků
zejména ve výrobě, byl řešen brigádami studentů středních a vysokých škol, případně
zaměstnáváním zahraničních dělníků.
V březnu 1981 byla zprovozněna nová závodní jídelna. Zaměstnancům v ní byla nabízena dvě hlavní jídla dovážená z Kopřivnice a stravování bylo umožněno i bývalým
tatrováckým pracovníkům – důchodcům.
I když plánovaný termín ukončení stavebních prací na projektu „Rozšíření závodu
Tatra Příbor“ nebyl dodržen, bylo do konce
roku 1981 převzato 27 stavebních objektů
a 6 provozních technologických souborů.
I v roce 1982 přetrvával nepříznivý vývoj

Stř. 8485 – kloubové hřídele: Karel Jurečka, Marie Münstrová,
Olina Sýkorová, Miluše Bergrová, Staňa Macek, Vlasta Cágová,
Mirek Černek, Josef Rubina (mistr), Vlasta Pavlačíková,
Zdeněk Vajda, Marie Jalůvková, Antonie Malušová, Věra Fojtů
(plánovačka), František Svoboda, Jan Laník, Zdeněk Havrlant,
Mira Říčka, Leoš Paško, Miluška Liberdová, Ladislav Loun.
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Brzda motorů – pětitisící motor T
613 po úspěšné kontrolní zkoušce –
zleva: Dušan Bartoň (vedoucí brzdy
motorů), Jiří Hýl, Tomáš Ovčačík
(20. 3. 1980).

v oblasti prodeje osobních automobilů T 613.
Další pokles ročního plánu výroby vozidel
se negativně promítl do všech výrobních
středisek v TATŘE Příbor. Za účelem
minimalizace nepříznivých hospodářských
výsledků závodu byl navýšen plán výroby
náhradních dílů. V průběhu roku 1982 bylo
vyrobeno 196 vozů T 613 Standart, 16 automobilů T 613 Speciál a 393 náhradních
karoserií T 613. S cílem optimálně využít
volných výrobních kapacit na příborských
výrobních střediscích, došlo k zásadní
změně v sortimentu dílů vyráběných pro
nákladní automobily TATRA. Byla ukončena výroby dílů pro nákladní automobil
T 148 a do výroby od 1. dubna 1982 přibylo
219 nových dílů pro náběh výroby nákladního vozidla T 815 (podskupiny posilovače
řazení, skříňky řazení, termoregulačního
ventilu, výfukové brzdy a další).
K 1. červenci 1982 byla ze závodu Příbor
převedena do odštěpného závodu TATRA
Bánovce nad Bebravou na Slovensku výroba
kardanových hřídelů.
Od 1. října 1982 pak byla z MMZ TATRA
Kopřivnice do závodu Příbor přesunuta
výroba vačkových hřídelí pro nákladní automobily TATRA. < V této souvislosti byla
v TATŘE Příbor na dílně, kde se vačkové
hřídele měly vyrábět (stř. 8485), realizována řada investičních akcí zaměřených na
nákup moderních obráběcích strojů a progresivních výrobních technologií v hodnotě
11.2 mil. Kčs (okružní frézování vačkových
hřídelů na JÚS „Heller“, poloautomatické
brusky na kulato, JÚS na opracování spojkových skříní apod.).
Do konce roku 1982 byly předány do
provozu všechny zbývající stavby rozvojového záměru „Rozšíření závodu Příbor“
zahájeného v roce 1970.

Stř.8488 –údržba: Bruno Vágner, Jan Šimíček, Eda
Konvička, Josef Richter, Libuše Jahnová, Václav
Jašek, Petr Demel, Pavel Hrček, Jan Velička, Rudolf
Filipec, Valda Eichner, Jaromír Tomáš, Dalibor Kolář,
Marie Demlová, Pavel Bělůnek, Mojmír Víta, Libuše
Vašutová.

Vzpomínky
na Františka
Pochylu
mladšího
(část 25.) Jiří Šajer (Pokračování deníku
Františka Pochyly)

Dne 12. května 1945 nastoupil František Pochyla jako odborný učitel na měšťanské škole
smíšené ve Frýdlantě nad Ostravicí. Prvního
září 1945 byla zřízena dívčí veřejná měšťanská
škola a až do jejího zrušení v roce 1947 byl
pověřen jejím řízením. V roce 1946 si rozšířil
svou aprobaci o ruský jazyk. Od prvního září
1947 pak působil na střední škole chlapecké
jako odborný učitel.
Nenechal si ujít návštěvu tehdejšího ministra
zahraničí a syna prvního prezidenta ČR
Jana Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí
u příležitosti odhalení Masarykova pomníku
dne 26. května 1947. Naposledy na sebe oblékl
legionářskou uniformu dne 8. září 1948, když
stál čestnou stráž u rakve na pohřbu prezidenta Beneše. Zprostředkoval mu to jeho přítel
a příborský rodák Václav Michalík.
František Pochyla spolu s bratrem Josefem byli členy pěveckého spolku Janáček ve
Frýdlantě nad Ostravicí. Mezi blízké přátele
Františka Pochyly patřil také frýdlantský
rodák malíř a grafik Ferdiš Duša. Když byla
1. září 1954 v Frýdlantě Jedenáctiletá střední
škola, vyučoval na ni František Pochyla ruský
jazyk. Vedl také včelařský kroužek.
Pokud dostal od svých milovaných včeliček
nějaké to žihadlo, bral to s humorem:
Navždy opustil tento svět 23. dubna 1966
v nemocnici v Čeladné. Své poslední myšlenky věnoval svým milovaným včelkám.

Ukázka dopisu Ferdiše Duši Františku Pochylovi

Vzpomínka na pohřeb prezidenta budovatele

Včely

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

Sulechovský zásah v Klokočově

V pondělí 10. října 1938 tedy německá vojska
obsadila Příbor. Tyto události jsou podrobně
popsány v Dějinách města Příbora (2002) na str.
184–186. Nebudu již proto opakovat skutečnosti tam uvedené, jelikož předpokládám, že
zmíněná publikace se nachází ve většině
příborských rodin. Příborský fotograf Josef
Víta zachytil mašírující německou jednotku
v Klokočově na Místecké ulici, jak pochoduje
v čtyřstupu podél bývalé Mandlerovy
pletárny (viz obr. 1). Jednalo se o prapor 8.
pěší divize Wehrmachtu, jehož motorizovaný
předvoj zároveň dorazil na příborské náměstí.
Byla to jednotka se stálou posádkou v pruském městě Züllichau, což je původně
dolnoslezské město Sulechov se slovanskou
(polskou) národnostní menšinou (Sulechów
– čti sulechuv). Na náměstí, kam byli
k přivítání svých „osvoboditelů“ svezeni
autobusy Němci z vesnic okolí Příbora, pak
proběhl uvítací ceremoniál. Vše bylo pečlivě
zinscenováno německými předáky z Nového
Jičína. Poté se odstupující i nová městská
správa spolu s německým komandantem
odebrala na radnici. Tam se vzápětí dostavili
zástupci klokočovských Němců, protože se
obávali, že Klokočov nebude připojen k Sudetské župě (Sudetengau), tedy k říši, ale zůstane
nadále součástí Česko–Slovenské republiky,
jak se zbytek našeho území po Mnichovu
nazýval. Německý velitel neměl přesnější
instrukce; při příjezdu své jednotky od
Místku považoval přirozeně okolí Místecké
ulice za jakési předměstí Příbora, nikoli za
samostatnou ves. Odstupující starosta
Příbora, ve funkci od r. 1927, Oldřich Otáhal
(1884 – 1953), bývalý odborný učitel na
učitelském ústavu a poslanec Národního

shromáždění, již neměl na chod věcí sebemenší vliv. Apeloval sice na to, že Klokočov je
typickou českou vesnicí, s naprostou převahou
Čechů, avšak nikdo z německých představitelů nové moci na to nebral zřetel. Nový starosta
města JUDr. Anton Schneeweiß byl coby
právník na rozpacích, protože postrádal
přesnější údaje od nadřízených okupačních
orgánů. Velitel sulechovského útvaru
plukovník Gräser se proto chopil iniciativy:
nechal si předložit podrobnější mapu okolí
města, a když zjistil, že za Petrovským polem,
pod západním svahem Hončovy hůrky, začíná
další německá vesnice Stikovec a za ní na
pravém břehu řeky pak Skorotín, ves stejného
charakteru, rozhodl i o začlenění Klokočova
do říše. „Ucelil“ tak pásmo „německých“
vesnic. Na jeho pokyn pak náčelník štábu
útvaru major Kegler usedl do velitelského
vozu Auto Union Horch KFZ 15 spolu s jedním či
dvěma zástupci klokočovských Němců
(a s doprovodem dvou motocyklů Zündapp KS
750 s postranními vozíky s namontovanými
kulomety), aby zinscenovali demonstrační
jízdu klikatou klokočovskou ulicí, kterou dnes
známe jako ulici 9. května. Tímto činem byl
i Klokočov začleněn do Sudet, nadále se
staronovým jménem Klogsdorf.
Celá vojenská kolona se pak vydala směrem
na Kopřivnici, kde už okupanty netrpělivě
očekával vůdce kopřivnických Němců Holek.
Ze soudního okresu příborského tak zbyly
na území Česko–Slovenska jen obce Hájov,
Mniší a Větřkovice. Velitelem německých
okupačních jednotek na Novojičínsku byl
podplukovník Kurt Ehlermann, ale armáda
předala 20. října 1938 moc civilní správě, která si zakládala na ordnerech, jednotkách SA, SS
a policii. Ordnery byly polovojenské pořád-

Obr. 1: Sulechovský útvar pochoduje v čtyřstupu 10. října 1938 podél opuštěné
Mandlerovy pletárny.
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kové síly Sudetoněmecké strany (SdP), které
sice povolily československé úřady v květnu
1938, avšak měly působit jen do voleb. Ve
skutečnosti se staly nástrojem henleinovského teroru, podobně jako sudetoněmecký
Freikorps. Pokud jde o Místeckou ulici (nyní
Mistekerstraße, též Friedbergerstraße), pár set
metrů od konce katastru Klokočova, u silnice
ve směru na Rychaltice, asi na úrovni kopce
Mechelgrund, byla Němci zřízena celnice.
Za ní začínalo Česko–Slovensko, neoficiálně
území tzv. druhé republiky (viz obr. 2), avšak
jen do 15. března následujícího roku…
Zádrhel byl však v tom, že obecní úřad jak
v Klokočově, tak ve Vésce (Weska, ve středověku Niklassdorf, později Nikelsdorf ) musel
mít německé vedení. V těchto vsích však nebyl žádný Němec, který by byl schopen převzít vedení obcí; klokočovští a vesečtí Němci
byli povětšinou sedláky. Obecní správa
Klokočova tak byla ve dnech 7.–8. 11. 1938
předána do Příbora. V příborské městské
radě tak byli od konce r. 1938 zástupci Klokočova i Vésky. Němci uváděli mnoho důvodů,
jak jsou obě vsi spjaty s Příborem: továrny,
školy, kostel, radnice, hranice obcí. Dopisem
z 12. 12. 1938 pak oznámil starosta města
Příbora (Bürgermeister der Stadt Freiberg) Dr.
Anton Schneeweiß okresnímu správci v Novém Jičíně (Landrat des Kreises Neutitschein),
že správa obcí Klogsdorf a Weska přešla pod
správu starosty Freibergu. Ale neznamenalo
to ještě faktické sloučení obcí, jednalo se
vesměs o pozemky. Slučování obcí bylo dle
německých zákonů možné jen z válečně důležitých příčin; výjimky uděloval říšský ministr
vnitra (Reichsminister des Innern). A protože
válka dosud nevypukla, „nechalo se to tak“.
Příště pokračování.<

Obr. 2: Pomnichovská mapa ukazuje, jak si Německo a Polsko ukrojily průmyslové
oblasti jižně od Ostravy.

Lokalita

Hc

Ob

Dr

Vr

Zo

Rč

Šk

Ry

Vt

Od

Já

Ac

1. Příbor – Statek

2

0

5

1

0

3

1

1

0

0

6

19

2. Příbor – Janský sloup

1

1

5

7

0

1

5

0

0

0

6

26

3. Sedlnice – Pískovna

0

0

3

1

1

0

1

0

1

0

2

9

4. Kopřivnice 4

1

0

2

0

2

3

1

0

0

0

0

9

5. Kopřivnice 1

8

0

14

1

1

2

3

0

1

0

5

35

6. Kopřivnice 2

3

0

10

1

1

1

3

3

0

0

2

24

Neandertálské
osídlení
širšího okolí
Příbora
a Kopřivnice

7. Kopřivnice 3

1

2

3

0

1

1

0

1

0

0

8

17

8. Závišice – Na břehách

5

0

11

1

1

2

2

1

1

1

8

35

Jan Diviš (předseda AK v Příboře)

9. Závišice – Peklo

4

0

16

1

2

1

2

2

1

0

4

33

10. Libhošť– Kříž

4

0

3

1

1

2

2

2

0

0

1

16

11. Štramberk SZ

0

0

3

1

0

1

0

0

1

0

2

8

12. Příbor – Prchalov

0

0

0

0

0

4

5

1

0

0

4

14

13. Hájovský dvůr

7

0

6

1

4

2

6

5

1

0

5

37

14. Libhošť – U silnice 1

7

0

7

2

0

5

4

3

0

0

6

34

15. Libhošť – U silnice 2

4

0

8

1

2

4

2

2

0

0

1
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Celkem

47

3

96

19

16

32

37

21

6

1

62

340

Více než 140 let uplynulo od proslulých objevů K. J. Mašky v jeskyních Šipka a Čertova
díra a ještě devadesát let po jeho nejvýznamnějším objevu (dětské čelisti neandertálce)
nikoho ani nenapadlo pátrat po stopách
neandertálců v širokém okolí mimo uvedené
jeskyně. Přitom tito pravěcí lidé připomínají
svůj pohyb a také stanoviště pod širým nebem, na základě nálezů kamenných nástrojů,
v našem regionu dosti zřetelně a bohatě. K tomuto poznání dospěli svými objevy a nálezy
až členové Archeologického klubu (kroužku)
v Příboře. Zakladatel AK a dlouholetý předseda této organizace Jiří Fryč objevil již v roce
1971 středopaleolitickou lokalitu u Závišic
(Informační zpravodaj Čs. společnosti archeologické, 1982). Dalších 15 nalezišť od roku
1975 zjistil Jan Diviš, z toho jednu na úpatí
Bílé hory (Kopřivnice 4) společně s Danielem
Fryčem (1992).
Z mnoha vycházek a v dlouhém časovém
období objevil autor příspěvku povrchovými
sběry ve sledovaném regionu 15 středopaleolitických lokalit a získal poměrně početné
kolekce kamenných nástrojů. Společným
znakem těchto většinou polykulturních nalezišť jsou bohaté, nebo aspoň dostatečné, zdroje
glacigenního silicitu. Většina těchto archeologických lokalit leží v Libhošťské pahorkatině, což je jeden z geomorfologických okrsků
Příborské pahorkatiny. Uvedený okrsek

Přehled středopaleolitických nálezů na lokalitách v širším okolí Příbora a Kopřivnice.
hc – hroty, ob – ostatní bifaciální nástroje (pěstní klíny apod.), dr – drasadla, vr – vruby, zo – zoubky, rč
– retušované čepele a klínové nože, šk – škrabadla, ry – rydla, vt – vrtáky, od – odštěpovače, já – jádra, ac –
artefakty celkem.

odvodňují říčky Sedlnice a Lubina, jsou samostatnými pravobřežnými přítoky Odry.
V tabulce „Přehled středopaleolitických
nálezů na lokalitách v širším okolí Příbora
a Kopřivnice“ je uvedeno 15 nalezišť. Celkový
počet štípaných kamenných nástrojů a jader
je ze všech míst 340 kusů (k 30. 5. 2022).
V tabulce jsou u jednotlivých lokalit uvedeny počty nalezených předmětů podle jejich
druhů a celkový počet artefaktů.

je postpaleolitické. Tyto nálezy byly několikrát publikovány, naposledy podrobněji v PV
(Diviš, J.: Mezolitické osídlení okolí Příbora,
Přehled výzkumů č. 53/1, str. 33 – 39, Brno
2012).

Výběr středopaleolitických lokalit
v okolí Příbora

1. Příbor – Statek. Mezolit. Střední paleolit. Lokalita byla objevena již
v roce 1975 povrchovým sběrem,
nachází se jihozápadním směrem
od města, asi 800 m jihozápadně
od bývalého státního statku (odtud vzniklo pojmenování Statek)
u,,Točny", na poli kolem malé
vyvýšeniny s kótou 294 m nadmořské výšky (Výřez z mapy,
označení č. 1).
Získaný soubor kamenné
industrie z naleziště Příbor –
Statek vznikl z četných vycházek
autora příspěvku povrchovými
sběry v letech 1975 až 2021. Čítá
asi 600 artefaktů dotčených
lidskou rukou, které pocházejí
z několika období a kultur, jde
tedy o polykulturní lokalitu.
Obr. 1.: Výřez z mapy č. 9 se zakreslením paleolitických lokalit: 1.
Podstatná
a početně nejvýznamPříbor – Statek, 2. Příbor – Janský sloup, 3. Sedlnice – Pískovna,
nější část nálezů náleží mezoli4. Kopřivnice 4, 5. Kopřivnice 1, 6. Kopřivnice 2, 7. Kopřivnice 3, 8.
tu, další skupina vyhledaných
Závišice – Na Břehách, 9. Závišice – Peklo, 10. Libhošť– Kříž, 11.
Štramberk SZ, 12. Příbor – Prchalov, 13. Hájovský dvůr, 14. Libhošť
nástrojů vykazuje znaky pozdně
– U silnice 1, 15. Libhošť – U silnice 2.
paleolitické a výjimečně i nástro-

Obr. 2.: Centrum lokality – uprostřed obrázku
(zelené pole mezi porostem stromů)

Ze středního paleolitu pochází asi 20
artefaktů. Z nástrojů jsou nejpočetněji
zastoupeny drasadla. Jsou různých velikostí,
jednak poměrně drobná zhotovená na malých
úštěpech (obr. 1: 3, 12), na větších úštěpech
(obr. 1: 5, 7) a také velmi masívní, jako jádrové
nástroje (obr. 1: 8). Méně početné jsou vruby
(obr. 1: 11). Vyskytly se i mladopaleolitické typy nástrojů, drobné rydlo (obr. 1: 6),
škrabadlo (obr. 1: 13), retušovaná čepel (obr.
1: 10), nůž (obr. 1: 9) a nevýrazné hroty (obr.
1: 1, 2). Téměř všechny nástroje z této lokality
jsou z pazourku, středopaleolitické nástroje
mají často na své části ponechanou kůru.
I mladopaleolitické typy nástrojů vypadají
velmi archaicky. Celkově lze konstatovat
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to, že tato industrie se hlásí k industrii ze
štramberské jeskyně Šipka, pravděpodobně
k moustérienu.

Obr. 4.: Příbor – Janský sloup (pohled od JZ).

místně retušované úštěpy jsou v některých případech se zoubky, z mladopaleolitických typů
nástrojů jsou početnější škrabadla (5 ks, obr.
2: 2, 4, 7 ), bifaciální artefakty téměř scházejí,
snad jen s výjimkou jednoho klínku (obr. 2: 12),
levalloiská technika se neuplatňuje.
13. Příbor – Hájovský dvůr. Lokalita se nachází
jihovýchodně od Příbora pod silnicí Hájovský
dvůr – Lubina. Na lokalitě Hájovský dvůr
jednoznačně dominují nálezy štípané industrie
pocházející ze středního paleolitu (moustérien
a taubachien), nálezy z mladších období jsou
zastoupeny jen ojediněle. Podobnou štípanou
industrii původem ze středního paleolitu jsem

Obr. 3.: Příbor – Statek. Výběr kamenné štípané
industrie. 1 a 2 hroty, 3, 5, 7, 8, 12 drasadla,
4 úštěp, 6 rydlo, 9 nůž, 10 čepel, 11 vrub, 13
škrabadlo.

2. Příbor – Janský sloup. Další příborské naleziště štípané industrie bylo objeveno
autorem v roce 1976. Nachází se západně od
města Příbora (přesněji asi 1 km západně od
domu č. p. 1410, ulice Npor. Loma). Výrazným
orientačním bodem naleziště je socha svatého
Jana, je umístěna na pahorku s kótou 316 m
nadmořské výšky. Naleziště je poměrně rozsáhlé, štípaná industrie byla sbírána hlavně na
polích po obou stranách potoku do vzdálenosti
asi 150 m a také do větší vzdálenosti (250 m) po
levé straně polní cesty, ve směru od Příbora.
Soubor získané štípané kamenné industrie z lokality Janský sloup není sourodý jak
z hlediska surovinového, tak i morfologického. Základní surovinou souborů štípané
kamenné industrie na této příborské lokalitě

Obr. 6.: Obr. 3. Střední paleolit. Hájovský dvůr. 1
zoubky, 2, 5, 10 drasadla, 3 čepel, 4 vrták. 6 – 8
škrabadla, 9 hrot, 11 vrub, 12 rydlo. 13 jádro
Obr. 5.: Příbor – Janský sloup. Výběr kamenné
štípané industrie. 1, 3, 8 drasadla, 2, 4, 7
škrabadla, 5 úštěp, 9, 10, 13 vruby, 12 klínek

je glacigenní silicit.
Dále jsem zaznamenal rohovec, silicifikovaný
prachový jílovec a křemenec. Nejvzácněji je
zastoupen křemen, křišťál a radiolarit. Výrazně
největší počet artefaktů (asi 350 kusů) lze zařadit do pozdního paleolitu. Od pozdně paleolitických artefaktů je ještě nutné oddělit paleolitickou složku, většinou s intenzivní bílou patinou
středopaleolitického stáří (26 kusů). Nejvíce je
vrubů (7 ks, obr. 2: 9, 10, 13), následují drasadla
(5 ks, obr. 2: 1, 6, někdy s kůrou obr. 2: 3),

nacházel také na lokalitách Libhošť – U silnice 1
a Libhošť – U silnice 2 a (moustérien a taubachien).
Pojem taubachien je odvozen od naleziště
drobnotvaré industrie v Německu (Taubach).
Početnější osídlení neandertálci bylo doloženo
v poslední (eemské) meziledové době, asi před
více než sto tisíci lety. Drobnotvará industrie je vyráběna z menších valounů různých
hornin. Mezi úštěpovými nástroji převládají drásadla rozmanitých tvarů, hojně jsou
zastoupeny úštěpy s vruby a zoubky, nechybějí ani tvary tzv. mladopaleolitických typů
(škrabadla, rydla, vrtáky a hroty).
Pokračování příště

Příborské podloubí
bude patřit muzice
i na podzim
Honza Ražnok

Čtvrteční muzicírování v podloubí na
náměstí si získalo takovou oblibu, že se
v tom příborští hudebníci spolu s Bistrem
Viktorina Loca rozhodli pokračovat i během
podzimu. Nyní už se ale koncerty přesunou
dovnitř do bistra. I když není vyloučeno, že
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v případě pěkného
babího léta nevylezou
muzikanti ven. Vedle
již etablovaných
interpretů, jako jsou
Tom Strom, Comar in
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the Cube nebo Pří-Kop, se v Příboře
představí také pražské kapely Zbytečný
luxus a Nonsen příborského rodáka

Martina Strakoše. Svůj um představí také
nejmladší příborští muzikanti z místních
škol. Podvečer před 17. listopadem bude
patřit studentům místního gymnázia.
Adventní program pak školním kapelám ze
ZŠ Jičínské a Gaudi a z Kopřivnice přiveze
svou školní kapelu Martin Galia. Tohle
propojení muzikantů napříč generacemi je
nejenom inspirativní, ale také velmi důležité
pro formování hudebního genia loci, pro
budování silné kulturní komunity. Vedle
koncertů budete moci v Bistru Viktorina
Loca zhlédnout také výstavu Evamore
v obrazech. Půjde o obrazy a grafiky

z bookletu jejich první desky, které bude
možné si zakoupit a podpořit tak druhou
desku, kterou Evamore zrovna připravuje.
Přehled koncertů (vždy od 17 hod.):
6. 10. ZBYTEČNÝ LUXUS & NONSEN
20. 10. TOM STROM & VAŠEK NEVRLÝ
3. 11. JAN ŠUŠKA
16. 11. STUDENTI MGP PŘÍBOR
1. 12. COMAR IN THE CUBE
8. 12. PŘÍ-KOP
15. 12. ADVENTNÍ KONCERT školních
		
kapel (ZŠ Jičínská, ZŠ Gaudi
		
& ZŠ 17. listopadu)

Program Muzea Novojičínska, p. o.

Centrum tradičních technologií Příbor – říjen 2022

VÝSTAVA:

2. července 2022 – září 2023

„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.

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

POŘAD: Den s archaickými
technologiemi
Pazourek, kost, jantar, kůže
a další….

Výstava „Pravěké“ kopřivové šaty velkou
měrou vycházela z poznatků a principů experimentální archeologie i etnografie. Vedle
kopřivového vlákna byla použita celá řada
přírodních materiálů. Proto Den s archaickými
technologiemi bude zaměřen na materiály, jako
je například kámen, kost, kůže, jantar a mnohé další. Jejich opracování představí zkušení
výrobci a zruční experimentátoři Jan Pavelka,
Marie Macháčková a Tomáš Vidomus.
Těšit se můžete také na dobovou hudbu. Po-

řad je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro
rodiny s dětmi.
Vyprávění a hudební ukázky v podání
vynikajícího hudebníka, držitele ceny Anděl –
Mariana Friedla.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 8. října 2022, 9.00–16.00

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 – pátek 28. října 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

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

V románu Helenin diamant vykresluje
spisovatelka Amy Meyerson složité vztahy
v rodině Millerových. Odcizené sourozence
Beck, Ashley a Jakea svede dohromady až
smrt jejich výstřední babičky Helen a neuvěřitelné dědictví z její pozůstalosti – 137karátový Florentský diamant, který se před stoletím
ztratil z Rakouského císařství. Zatímco
Millerovi hledají odpověď na otázku, jak se
jeden z nejhledanějších diamantů světa dostal
do Helenina vlastnictví, odhalují pravdu tragičtější, než si kdy dokázali představit, pravdu,
která jejich rodinu navždy změní.
Na co slova nestačí americké spisovatelky Brigid Kemmerové je realistický příběh
o vztahu dvou mladých lidí, kteří se na první
pohled neliší od jiných teenagerů. Až na to,
že tady jde o víc: o rodinu, o důvěru, o naději.

Rev Fletcher bojuje s traumaty z minulosti,
a s adoptivními rodiči po boku se mu daří lépe.
Dopis od jeho násilnického otce však jeho stav
mění k horšímu. Emma Blueová zase raději
programuje vlastní počítačovou hru, než aby
sledovala rozpadající se manželství rodičů…
Stanislav Češka napsal další historickou
detektivku z období Velké Moravy Případ
ukradené soli. Moravské království léta
páně 904 má arcibiskupa a tři biskupy. Odrazilo útok Maďarů a zdá se, že před Mojmírem
II. a jeho zemí je světlá budoucnost. Ne každý
si však přeje, aby se tomu tak stalo. Kdosi začal vraždit bavorské kupce přivážející do země
sůl a krást jejich náklad. Král Mojmír tak
opět žádá knížete Slavomíra a Erika o pomoc.
Tara Westoverová je americká spisovatelka
a historička. Narodila se v Idahu do přísně

náboženské mormonské rodiny survivalistů
a náboženských fanatiků, která odmítala
státní instituce včetně škol. Přesto se Tara
vlastním úsilím dostala na vysokou školu
a své vzdělání po deseti letech završila doktorátem. Její autobiografická kniha Vzdělaná
je o tom, že bez ohledu na to, kde a do jaké
rodiny se člověk narodil, může se probojovat
k lepšímu životu.
Německá autorka Tabea Bachová napsala
volné pokračování románu Dům hedvábí
Intriky. Angelinina tkalcovna hedvábí ve
Venetu vzkvétá a Vittorio je skvělý partner.
Úspěch ale zakolísá, když se náhle objeví
neznámý konkurent. A také Vittoriova matka
by jako snachu mnohem raději viděla atraktivní architektku Tizianu, s níž si byl Vittorio
před časem velmi blízký. Brzy se pro Tizianu
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a Vittoria objevují společné zakázky a on s ní
tráví stále víc času. Dokáže Angela zachránit
Dům hedvábí a zároveň vztah s Vittoriem?
Historický román z období druhé světové
války Osiřelé sestry napsala úspěšná britská

autorka Shirley Dickson. Čtyřletou Etty
a osmiletou Dorothy odveze matka do sirotčince Blakely Hall a ony už ji nikdy nespatří.
Její zmizení je navždy poznamená. Rok po
Dorothy je už i Etty konečně propuštěna ze

sirotčince. Svobodu však obě dívky získávají
v roce 1940, v roce, kdy jejich vlast vstupuje
do hrůz druhé světové války.

Program akcí – říjen 2022

PROGRAM AKCÍ – ŘÍJEN 2022

Datum

Program

Sobota
1. 10.

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

3.–7. 10.

CHARITA

Šatník

Dům s pečovatelskou službou
Diakonie ČCE, Město Příbor

3.–7. 10.

KNIHOVNA

Týden knihoven

Městská knihovna Příbor

Úterý
4. 10.

BESEDA

Autorské čtení
Kateřina Dubská

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

volný

Čtvrtek
6. 10.

DIVADLO

Co na to Pišta Hufnágl

Kulturní dům Příbor
Město Příbor, ochotnický
spolek Štěk

19:00

dobrovolné

KREATIVNÍ PODVEČER

Dámský klub

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

volný

RUKODĚLNÁ ZÁBAVA

Den s archaickými
technologiemi

CETRAT Muzea Novojičínska

9:00 – 16:00
hod.

40 Kč

ZÁBAVA

Drakiáda

15:00 hod.

volný

CHARITA

Šatník

volný

PŘEDNÁŠKA

Jídlo jako jed,
jídlo jako lék

9:00 – 17:00
hod.
17:00 hod.

40 Kč

VERNISÁŽ, ZÁBAVA, BESEDA

Týden pro duševní zdraví

DIVADLO

Nejstarší řemeslo

Kulturní dům, knihovna
Klub otevřeného srdce
Kulturní dům Příbor
Město Příbor

KULTURNÍ FESTIVAL

Maglajs

Kulturní dům Příbor
PŘÍDLO a město Příbor

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

MPR se S. Máchovou

Sraz u TIC
Město Příbor

9:00 hod.

30 Kč

PŘEDNÁŠKA

Barma/Myanmar

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

40 Kč

KINO

Střídavka

Kulturní dům Příbor
Město Příbor

17:00 hod.

50 Kč

TVOŘENÍ, ZÁBAVA

Barevný podzimní den

BAV klub Příbor

280 Kč
/os./den

TVOŘENÍ, ZÁBAVA

Lego tábor

Dětská misie Příbor

OSLAVA

104. výročí vzniku ČSR

Pomník TGM
Město Příbor

8:00 - 16:00
hod
8:00 - 16:00
hod
17:00 hod.

volný

HUDBA

2. Country večer

Kulturní dům Příbor

18:00 hod.

------

HUDBA

Slavnostní koncert

18:00 hod

dobrovolné

ZÁBAVA

Zavírání
piaristické zahrady

17:00 hod.

50 Kč

Čtvrtek
6. 10.
Sobota
8. 10.
Sobota
8. 10.
10.–14. 10.
Úterý
11. 10.
12., 20.
a 25. 10.
Středa
12. 10.
Pátek
a sobota

14.–15. 10.
Sobota
15. 10
Úterý
18. 10.
Středa
26. 10.
26.– 27.
10.
26. - 27.
10.
Čtvrtek
27. 10.
Čtvrtek
27. 10.
Pátek
28. 10.
Pondělí
31. 10.
Úterý
1. 11.
Sobota
5. 11.

Název
MPR s příchutí pověstí
i zajímavostí ze současnosti
s Irenou Nedomovou

PŘIPRAVUJEME

VERNISÁŽ

Ptačí svět

KONCERT

AC CZ
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Místo / Organizátor

Čas

Vstup

Sraz u kostela sv. Valentina
Město Příbor

9:00 hod.

30 Kč

Kopec nad koupalištěm
BJB a Dětská misie Příbor
Dům s pečovatelskou službou
Diakonie ČCE, Město Příbor
Městská knihovna Příbor

Kostel sv. Valentina
Obnova života, památek a tradic
Piaristická zahrada
Město Příbor

9:00 – 17:00
volný
hod.
více na jednotlivých
plakátech

více na plakátě
19:00 hod

------

Chodba u městské knihovny
17:00 hod.
volný
Město Příbor, Fotoklub Příbor
Kulturní dům Příbor
20:00 hod.
100 Kč
Město Příbor
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
MĚSTA PŘÍBORA

sobota 1. října 2022

Městská památková rezervace
s příchutí pověstí i zajímavostí
ze současnosti
Sraz u kostela sv. Valentina v 9:00
s Irenou Nedomovou

sobota 15. října 2022

Městská památková rezervace
Sraz u TIC Příbor v 9:00

se Sabinou Máchovou

TÝDEN KNIHOVEN

Vstupné 30 Kč

www.pribor.eu

3. 10. – 7. 10. 2022

BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ

KATEŘINA DUBSKÁ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
4. 10. 2022 V 17 HODIN

 přihlašujeme nové
čtenáře zdarma
 prodáváme vyřazené
knihy a časopisy
 4. 10. v 17 hod.
beseda s Kateřinou
Dubskou
 6. 10. v 17 hod.
Dámský klub
soutěž o nejlepší štrúdl
knihova@knihovna-pribor.cz

tel.:556 725 037

www.knihovnapribor.cz
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Dámský
kl u b
Ve čtvrtek 6. října 2022

v 17.00 hodin
v Městské knihovně Příbor

Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do městské knihovny.
Vyrobíme si podzimní dekoraci na dveře. Doneste si přírodniny dle Vašeho
výběru, drobné podzimní dekorace, provázky. Součástí Dámského klubu bude
ochutnávka a vyhodnocení soutěže Štrúdl 2022, které se můžete také zúčastnit
a přihlásit svůj štrúdl do soutěže!!!

ŠTRÚDL 2022
Městská knihovna Příbor vyhlašuje soutěž o nejlepší štrúdl
Pečete dobrý štrúdl?
Myslíte si, že obstojí v porovnání s ostatními?
Pak je soutěž určena právě pro Vás
Kulinářské soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese alespoň ½ vlastnoručně
vyrobeného štrúdlu. Nejšikovnější z Vás vyhrají krásnou knihu a roční registraci
ZDARMA. Své výtvory přineste na Dámský klub 6. 10. 2022, kdy zároveň proběhne
vyhodnocení.
Soutěžit můžete ve dvou kategoriích:
Sladký štrúdl
Slaný štrúdl
Těšíme se na Vás i na Vaše štrúdly!
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JÍDLO JAKO JED, JÍDLO JAKO LÉK
PŘEDNÁŠKA JARMILY MANDŽUKOVÉ
11. října 2022 v 17 hodin
Městská knihovna Příbor
vstupné 40 Kč

Správná výživa podporuje zdraví, odstraňuje zdravotní problémy a vede
k pozitivnímu životnímu postoji. Je tedy nezbytné věnovat pozornost tomu, co
jíme. S každým soustem můžeme požít škodlivé látky, které jsou nebezpečné
pro naše zdraví. Jak tyto látky působí na lidský organismus? Lze se škodlivým
látkám v potravinách ubránit? Jakým potravinám bychom se měli vyhýbat a na
jaké triky výrobců potravin si dát pozor? Na tyto otázky odpoví tato přednáška.

Klub otevřeného srdce ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, iniciativou Na rovinu, odborem
kultury, školství, sportu a cestovního ruchu MÚ Příbor a Městskou knihovnou Příbor Vás zvou na

Týden pro duševní
zdraví

Středa 12. října 2022, 17:00, Kulturní dům Příbor

Vernisáž výstavy manželů Milana a Marušky Farných Svět svou barevností tě láká a hostí

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarné odpoledne
do městské knihovny. Budeme vyrábět knižní záložku pomocí
tečkování. Pokud máte sadu na tečkování, doneste si ji
s sebou.

Čtvrtek 20. října 2022, 17:00, Městská knihovna Příbor

Umělecké pásmo Obraz, poezie (manželé Farní), hudba (Lukáš Vojvodík - klasická kytara)
Úterý 25. října 2022, 17:00, Městská knihovna Příbor

Film Bylo jednou jedno město bláznů a následnou besedu s psychologem Mgr. Davidem
Teichmanem a odborníkem na duševní zdraví Zbyňkem Robochem (NUDZ)
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BARMA / MYANMAR: PEKELNÝ RÁJ
PŘEDNÁŠKA
JAKUBA
VENGLÁŘE
V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ
PŘÍBOR
18. ŘÍJNA
V 17 HODIN
VSTUPNÉ 40 KČ
Dlouho uzavřená

zemička mezi Thajskem

a Indií skrývá víc, než
by Indiana Jones stihl

odhalit v deseti filmech.

Pradávná historie se

mezi palmami proplétá

se stále živými tradicemi,
o kterých si v sousedství

vypráví jen nejstarší

pamětníci.

BAV klub Příbor -

středisko volného času, s.r.o.

Office : Masarykova 489, Příbor,742 58
e-mail: info@bavklubpribor.cz
:www.bavklubpribor.cz

Tel.: 739 080 862
BÚ: 271 286 370 297/ 0100

BAREVNÉ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
pro školní děti

26.- 27.10.2022
od 8 - do 16 h
Připravíme pestrý program:
- tvoření z dýní a jiných přírodních
materiálů, bubnování, soutěže
v klubovně i venku, trampolína,
SKÁKACÍ HRAD, stolní tenis,
jízdy s RC modely, Discgolf
Akci nutno uhradit a dítě přihlásit do 14.10.2022
i na jednotlivé dny.
Cena: 280,- Kč/os./den

zahrnuje stravu, program, pečující osoby
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2. Country večer
27. října 2022, 18:00
Kulturní dům Příbor

Vystoupí se svým recitálem
Mendoš - Zdeněk
Furmančík, ostravský
písničkář/kytarista se
svým typickým drsným
Ostravskym repertoárem.
Potom zahraje k poslechu,
tanci i zpěvu Country
Garáž.
Občerstvení včetně teplé
kuchyně zajištěno!

www.pribor.eu

Obnova života, památek a tradic, z. s.,
za podpory KDU-ČSL Příbor
Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
k výročí vzniku Československé republiky.

Koncert se uskuteční v pátek 28. října 2022
v 18.00 hodin v kostele sv.Valentina v Příboře.
Zazní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, G. F. Händela,
W. A. Mozarta a další
Účinkují:
Alena Obrusníková – zpěv
Vladimír Arzt - kytara
Martin Monsport - varhany
Příborské žesťové kvinteto

120 Kč

26. října 2022, 17:00
Kulturní dům Příbor

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Výtěžek koncertu bude použit na obnovu
a údržbu drobných sakrálních památek
v našem městě……
www.pribor.eu
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5. listopadu 2022 od 20:00
Kulturní dům Příbor
Vstupné 100 Kč
www.pribor.eu
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LUNA PŘÍBOR

LUNA PŘÍBOR

www.lunapribor.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“

PROGRAM NA ŘÍJEN 2022
4., 11., 18., 25. října

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

14. října

PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Úterý 13:30 – 14:30, LUNA

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186

ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermově.
Pohádkové putování s plněním různých úkolů. Za účast na akci
obdrží děti drobnou odměnu. Startovné: 30 Kč.
Podrobné informace budou uvedeny na samostatném plakátku.

Pátek, 15:00 – 16:30
Školní zahrada,
MŠ Švermova

Říjen 2022

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

5. října

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

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

7. října

Šmudlíci

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

15. října

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

Sobota, 14:00 - 18:00, LUNA Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.

Vede: K. Fojtíková
Vstupné:dospělí 200Kč, děti 100Kč.
Hedvábné tvoření - malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál.
Vede: K. Bukovjanová
Podzimní dekorace - výroba podzimní ozdoby na dveře či okno.
Vstupné: 50 Kč (přírodniny s sebou).
Vede: K. Bukovjanová
Akce pro veřejnost.

Hrátky

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

Společný program pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 50 Kč

J. Lupíková, tel. 604 188 186

VZPOMÍNKA NA LÉTO - malování
pastelkou
Vstupné: 50 Kč

12. října

Hrátky

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

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

Akce určena pro členy kroužku Capoeiry. S sebou: sportovní
oblečení, láhev s pitím a dobrou náladu. Cena: 300 Kč (ubytování,
strava). Přihlásit se můžete do 12.10.

14. října

Šmudlíci

20. října

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ

J. Lupíková, tel. 604 188 186

ZVÍŘÁTKA Z LISTÍ – s sebou listy

26. října

Podzimní prázdniny v Luně

19. října

Hrátky

Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si předem
rezervovat místo!
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

15. – 16. října

SOUSTŘEDĚNÍ CAPOEIRY

Sobota od 9:00, neděle
do 14:00, LUNA

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186

Čtvrtek 17:00, LUNA

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

Středa, 8:00 - 16:00, LUNA

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Výtvarné tvoření, hry.
S sebou: přezůvky, psací potřeby.
Akce pro děti. Cena: 200 Kč (oběd, materiál, pitný režim)
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 24.10.

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA

25. listopadu
26. listopadu

ADVENT V LUNĚ (tradiční výroba adventních věnců)

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO BRATISLAVY (návštěva města
s průvodcem)

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

21. října

Šmudlíci

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

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

S Lunou se nenudíte!
Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Název kroužku/kurzu
Akustická kytara
RC modely aut

Pondělí

Úterý

Hrátky s Merkurem

Hodina

Místo

15:30 – 16:30

Klubovna – Djembe
Ateliér

16:00 – 17:30

MILOSTIVÉ LÉTO 2

Ateliér

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

?

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

Latinskoamerické tance

16:30 – 17:30

Sál

Aikido

17:30 – 18:30

Sál

Rodinný klub – Kuličky

10:00 – 11:00

Sál

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

Fiťáček

15:30 – 16:30

Sál

Orientální tance

17:00 – 18:00

Sál

1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

Djembe bubnování

Sál

18:15 – 19:45

Sál

+

Podvečer v rytmu bubnů

Středa,
Čtvrtek,
Pátek

KOUZLENÍ S PRSTOVÝMI
Vstupné: 50 Kč
BARVAMI

POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

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

Společný program pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 50 Kč

S Lunou se nenudíte!

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

Vstupné: 50 Kč

J. Lupíková, tel. 604 188 186

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

Připravujeme

Společný program pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 50 Kč

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•

Djembe pro školy

Na základě objednávek

•
Kapela pro dospělé a mládež

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

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.

•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
•
•
•
•

Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.
Osobně se můžete obrátit i na naše kanceláře v regionech:

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden,
až se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Aktuální informace sledujte na: www.bavklubpribor.cz

www.milostiveleto.cz
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ZAV Í RÁNÍ
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ZAČÁTEK

KONEC

17:00 19:00

ZA KOSTÝM
MALÁ
ODMĚNA

Speciální host vystoupí od 18:00

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
17:00 - 18:00 SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI

31. ŘÍJNA 2022

50 KČ

www.pribor.eu

Koupím byt jakékoliv velikosti
Trojhalí Karolina
jako investici nejlépe v
OSTRAVA
Příboře, popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte. Peníze
mám. Tel. 737 190 613
7. – 8. října

pá 9-18 h., so 9-17 h.

pořadatel výstav

Omnis Olomouc, a.s., tel.: 608 711 422

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
32 Inzerce a pozvánky

📞📞 722 534 300
☎ 800 19 00 20

Uzávěrky
Měsíčníku

Říjen–prosinec 2022
pátek 14. 10.
středa 16. 11.

pondělí 5. 12.
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Vinotéka U Radnice
ve spolupráci s apartmán hotelem

pořádají dne 16. 12. 2022

Mega vánoční večírek








Akce až pro 60 lidí
Posezení s cimbálovkou
Neomezená degustace sudových vín
Švédské stoly
Diskotéka
Možnost ubytování pro „přespolní“
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 září 2022

CENA: Karton vína mix
– číslo 159
CENA: Třílitrový box vína
– číslo 141
CENA: Jedna láhev šumivého vína – číslo 83

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

12.10.2022
19:00 Kulturní dům Příbor

www.pribor.eu

