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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po krátkém, ač v letošním roce přestupném
únoru, přichází jarní měsíc březen a s ním jarní rovnodennost. Bez ohledu na datum v kalendáři se život v našem městě nezastavil. Pro
aktuální Slovo starosty jsem zvolil dvě hlavní
témata a opětovně se vracím k poznámkám
z mého diáře.
V Příboře řešíme dlouhodobě nevyhovující
situaci s parkovacími místy ve městě. Připravuje se systém abonentního a rezidentního
parkování, který krátce představím. Abonentní parkovací (přenosná) karta bude vydávána fyzickým nebo právnickým osobám
se sídlem nebo provozovnou v dotčené lokalitě. Rezidentní parkovací kartu obdrží osoby
(resp. bytová jednotka) s trvalým pobytem ve vymezené lokalitě
(vázána na registrační značku vozidla). Rada města za tímto účelem jmenovala pracovní skupinu a pověřila ji stanovením dílčích
kroků souvisejících se zavedením režimu parkovacích míst. Komise vytipovala lokality, kterých se stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích dotkne. První
lokalitu tvoří náměstí Sigmunda Freuda a okolní ulice. Sídlištní
zástavba vymezená ulicemi Štramberskou, Svatopluka Čecha,
Fučíkovou a Npor. Loma deﬁnuje hranice druhé lokality. Třetí
oblast vymezují ulice nábřeží Rudoarmějců, Místecká, Lomená
a Myslbekova. Jako čtvrtá lokalita se připravuje sídlištní zástavba určená ulicemi Jičínskou a Štefánikovou. Uvědomujeme si, že
se jedná o důležitý projekt, který ovlivní životy všech Příboráků.
Nový systém parkování proto bude řádně prezentován a diskutován na veřejných schůzích, o kterých Vás budeme včas informovat. Pečlivě vyslechneme všechna pro a proti a až poté se rozhodneme, zda nový systém parkování uvedeme v život.
Zásadním tématem, které rezonuje v posledních měsících Příborem jsou – ano, správně jste uhodli – odpady a odpadové hospodářství. Z tohoto důvodu se vracím k této diskutované problematice i v březnovém Slovu starosty. Na webových stránkách města, v LTV Příbor, na Facebooku a na YouTube můžete shlédnout
celkem 14 krátkých hraných instruktážních videí (zpo.pribor.eu/
spoty-ke-trideni-odpadu), které seznamují zábavnou formou
nejen obyvatele Příbora s účelem a způsobem separování všech
myslitelných forem odpadů (plasty, drobné kovy, papír, sklo, bioodpad, textil a elektro) vyprodukovaných v našich domácnostech. Spoty vznikly v režii Zdeňka Vévody, ve spolupráci se scénáristou Milanem Cyroněm v olomouckém studiu. V hlavní roli
bodrého bezdomovce se představil herec Svatopluk Zatloukal,
kterému zdatně sekundují neherci Jan Malík, Pavel Netušil, Iveta
Busková a další Příboráci. Osobně děkuji za příležitost vyzkoušet
si pracovní oděv zaměstnance technických služeb. Člověk nikdy
neví, kam ho Osud nasměruje…
V rámci šíření této osvěty byly natočeny i dokumentární reportáže (LTV Příbor), které informují o tom, co se s odpady děje po
jejich uložení do popelnic a kontejnerů, kde tento odpad vlastně
končí a jak se s ním dále nakládá. Reportáže odpovídají na základní otázku: Neděláme to zbytečně?
Mile mě překvapila iniciativa studentů Masarykova gymnázia,
kteří natočili a na YouTube umístili vtipné video Re Use reklama
(www.youtube.com/watch?v=opCbg_ok3w0) o významu tzv.
re-use centra, které město plánuje v letošním roce realizovat.
V souvislosti s tím byl podán návrh zvolit vhodný český název
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plánovaného příborského re-use centra.
Tuto výzvu se pokusí uchopit tým žáků ZŠ
Jičínská, kteří se zapojili do projektu Světová
škola s projektem Kapka v moři? Nápady pro
odpady! Držím palce!
A protože informací není nikdy dost, je separace odpadů i hlavním tématem nové výstavy – Cesty odpadu – kam s ním? – instalované od konce ledna v exteriérových výstavních prvcích na náměstí Sigmunda Freuda.
Přehledná a zábavná forma prezentace jistě
zaujme a poučí nejen dospělé návštěvníky.
Zvu Vás k jejímu shlédnutí.
Na závěr této tematiky bych chtěl požádat
všechny občany, kteří se z jakýchkoli důvodů
rozhodli snažení nás ostatních bojkotovat,
aby přestali vhazovat směsný odpad do hnědých kontejnerů. Děkuji.
Z mého diáře vybírám:
 23. 1. 2020 – účastnil jsem se v Olomouci celostátní konference Národní sítě Zdravých měst, konkrétně semináře Strategie
rozvoje POHYBU a SPORTU ve městě. Zaujalo mě, že ačkoli
více sportujeme, přesto se hýbeme méně (např. nedostatek
běžné chůze). Město by tedy mělo podporovat přirozený pohyb a eliminovat využívání automobilů k přepravě po obci.
 24. 1. 2020 – domlouval jsem detaily spolupráce města Příbora s organizátory Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. I v letošním roce je Příbor partnerským městem
tohoto kulturního a hudebního svátku. V rámci festivalu vystoupí 17. 6. 2020 v kostele sv. Valentina bratislavský chlapecký sbor s koncertem na počest Sv. Jana Pavla II.
 29. 1. 2020 – v Novém Jičíně jsem zavítal na jednání krajské
sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Úspěchem je nominace obnoveného domu Lucerna – dům
s duší v Příboře do celostátní soutěže Památka roku.
 30. 1. 2020 – přátelská návštěva starosty Hukvald Mgr. Luďka
Bujnoška. Hovořili jsme mj. o propojení Příbora a Hukvald
cyklostezkou a o spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka.
 1. 2. 2020 – pozdravil jsem účastníky výroční členské schůze
Svazu letců Příbor, z. s.
 5.–7. 2. 2020 – přihlásil jsem se na V. ročník Právní konference 2020 v Seči (Pardubický kraj). Konference nabídla jedinečný prostor pro sdílení informací o aktuálních tématech
mezi vrcholnými představiteli, odborníky v oblasti veřejné
správy a práva a zástupci z řad volených představitelů měst
a obcí. Zaujala mě především dvě diskutovaná témata: trestní
odpovědnost neuvolněných zastupitelů a spolupráce města
s developery.
 9. 2. 2020 – v městském kině v Kopřivnici jsem shlédl komentovanou prohlídku výstavy malíře Lucian Freud: Autoportrét.
Vnuk příborského rodáka Sigmunda Freuda vyvolal zájem
o svou tvorbu výhradně mezi občany našeho města.
Dětem přeji vydařené jarní prázdniny a Vám všem úspěšný měsíc březen! Možná se vyplní i stará pranostika: „Bouřka v březnu
klade na dobrý rok.“
Váš
Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora

Vedení města Příbora

Dne 4. února 2020 se uskutečnila 23. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno 43 bodů. Přinášíme Vám stručný telegraﬁcký
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města vyhlásila:
• konkurzní řízení na pozici ředitel / ředitelka Základní školy Npor.
Loma v Příboře. Předsedou konkurzní komise jmenovala Rada města Mgr. Pavla Netušila. Dalšími členy komise byli jmenováni Mgr.
Sylvie Piškytlová, Mgr. Miroslav Trykar, Ing. Michaela Bluchová,
Mgr. Naděžda Pavlisková, Mgr. Jana Franková, Mgr. Ivana Říčková
a PharmDr. Martina Volná. Příjem přihlášek byl ukončen 25. února
2020. O termínu ústního pohovoru budou uchazeči včas informováni. Výkonem funkce tajemníka konkurzní komise pro konkurzní
řízení pověřila RM paní Naděždu Střelkovou.
Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo mezi TP Příbor s.r.o. jako objednatelem
a ČEZ Energetické služby s.r.o. jako zhotovitelem, jejímž předmětem
je rekonstrukce kotelny Nerudova.
• uzavření smlouvy o úvěru mezi TP Příbor s.r.o. a Komerční bankou,
a.s., jejímž předmětem je poskytnutí úvěru pro ﬁnancování rekonstrukce kotelny Nerudova.
• smlouvu mezi městem Příbor a společností Fany DK s.r.o., dle předloženého návrhu mezi oběma stranami, o poskytnutí ﬁnančního
daru z rozpočtu města ve výši 5000,- Kč na částečnou úhradu zakoupení mobilní vany.
• smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností DEV Company,
spol. s.r.o. na realizaci akce Sanace opěrní zdi Farní – Žižkova s cenou
díla 4 288 527, 04,- Kč bez DPH
• kupní smlouvu mezi městem Příbor a společností JRK Česká republika s.r.o. na dodávku s názvem Vybavení sběrného dvora a RE-USE
centra s celkovou cenou za dílo 3 486 000,- Kč bez DPH

• smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností NOSTA s.r.o. na
realizaci akce Sběrný dvůr Točna s celkovou cenou za dílo ve výši
25 255 000,- Kč bez DPH.
• smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností FICHNA a HUDEČEK a.s. na realizaci akce Stavební úpravy radnice v Příboře
s celkovou cenou za dílo ve výši 17 356 584,03,- Kč bez DPH.
• smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností RI OKNA, a.s. na
realizaci akce Výměna oken v budově DPS č. p. 231 Příbor s celkovou
cenou za dílo ve výši 728 918,- Kč bez DPH.
• přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ
v maximální výši 56 200,- Kč.
• realizace velkých investičních akcí je podmíněna uvolněním odpovídajících částek z rozpočtu města na rok 2020 Zastupitelstvem
města Příbora
Rada města zrušila:
• veřejnou zakázku malého rozsahu pro realizaci akce Pěstební práce
v letech 2020 a 2021 v městských lesích Příbor, jelikož nebyla podána
žádná nabídka.
Rada města doporučila:
• zastupitelstvu města schválit Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky
Rada města vzala na vědomí:
• záměr společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. vybudovat na území
města Příbora síť optických kabelů pro vysokorychlostní internet
Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi náležitostmi
a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Stanislav Štefek, DiS., radní města Příbora

Od září letošního roku je podle platné legislativy nutné vydat
nový provozní řád pro pohřebiště provozovaná na území města.
V našem městě se tato záležitost týká jak nového, tak i starého
hřbitova. Jedním ze zásadních podkladů pro vydání řádu je mimo
jiné taktéž zpracování hydrogeologického průzkumu. Ten mimo
jiné stanovuje úroveň hladiny podzemní vody.
Na našem novém hřbitově se dlouhodobě potýkáme s problémem velmi vysoké hladiny spodní vody. Tato skutečnost velice
negativně ovlivňuje tlecí procesy. Z tohoto důvodu máme dnes
na novém hřbitově stanovenou tlecí dobu na 60 let. Vzhledem
k této skutečnosti nebude možné od září 2020 budovat na novém hřbitově nová hrobová místa, respektive vytvářet pronájmy
nových hrobových míst pro pochovávání do země. Co se týká
urnových míst a hrobek, tam se na novém hřbitově po září 2020
nic nemění a bude je možné plně využívat dle platných předpisů.
A jak to bude s pohřbíváním do země pro ty, kteří budou chtít
pohřbívat po září 2020 a nemají hrob na novém hřbitově?

V současné době probíhá příprava regulativů, které by opět umožnily pohřbívání na starém hřbitově. Regulativy budou zejména
řešit vizuální stránku budovaných, respektive obnovovaných
hrobů, a to tak, abychom si starý hřbitov zachovali co možná
nejvíce ve své původní historické podobě. Tyto regulativy budou
orgány města schváleny a představeny v první půli letošního
roku. Je patrné, že Příbor se v dlouhodobém horizontu neobejde
bez vybudování nového pohřebiště. Z tohoto důvodu probíhá
v letošním roce projektová příprava pro vybudování pohřebiště
v místě tzv. rezervy, která se nachází v těsném sousedství stávajícího nového hřbitova. Hydrogeologický průzkum, který v dané
lokalitě nedávno proběhl, tento náš záměr podpořil a vlastně
umožnil. Půjde-li vše podle plánu a zastupitelé následně zajistí
ﬁnanční prostředky, mohlo by se začít s budováním nového pietního místa v příštím roce. O dalším postupu v problematice
pohřbívání jak na novém, tak na starém hřbitově Vás budeme
neprodleně informovat.

Mgr. Tereza Wiltschová, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

V článku tohoto měsíce budeme pokračovat v našem seriálu
týkajícího se dědictví. Tentokrát se zaměříme na situaci, kdy zemřelý
nezanechal závěť či jiný dokument upravující jeho pozůstalost a nastupuje tzv. dědění ze zákona.

Zákon (občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) za tímto účelem stanoví šest
dědických skupin a řadí je posloupně podle nároku na dědictví. V praxi
to znamená, že příbuzní jmenovaní v první třídě přichází na řadu nejdříve, zatímco následné třídy, jen pokud se nedědí v třídě předcházející.
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První třída dědiců
Stejný díl pozůstalosti získají zůstavitelovi děti a manžel. Pokud některé z dětí nedědí, jeho podíl přejde na jeho potomky, tedy vnoučata,
případně pravnoučata zůstavitele.
Druhá třída dědiců
Když potomci zůstavitele nedědí, rozdělí si pozůstalost rovným dílem
manžel a rodiče – dědicové dědí rovným dílem, ale manželovi vždy
připadne minimálně polovina pozůstalosti. Dědí i ten, kdo žil se
zesnulým v jedné domácnosti alespoň 1 rok před tím, než k úmrtí
došlo, a staral se o domácnost, případně byl na zůstaviteli existenčně
závislý – říkejme mu dále „blízký spolubydlící“.
Třetí třída dědiců
Když pozůstalost nemohou dostat potomci, manžel ani rodiče, přicházejí na řadu sourozenci a „blízký spolubydlící“. V případech, kdy si
pozůstalost nemůže nebo nechce převzít některý ze sourozenců, jeho
podíl připadne jeho dětem, tedy synovcům či neteřím zůstavitele.
Čtvrtá třída dědiců
Když nemohou dědit potomci, manžel, rodiče, sourozenci, synovci
nebo neteře ani „blízký spolubydlící“, o pozůstalost se stejným dílem
podělí prarodiče zůstavitele, tedy jeho babičky a dědečci.

!!!

Pátá třída dědiců
Není-li babiček a dědečků, pozůstalosti náleží prababičkám a pradědečkům.
Šestá třída dědiců
Nemá-li zesnulý mezi dědici nikoho z prvních pěti tříd, jeho majetek
zdědí děti dětí sourozenců, tedy jeho prasynovci a praneteře, a děti
jeho prarodičů, tedy strýcové a tety zůstavitele, každý stejným dílem.
Nemá-li zůstavitel už žádné strýce ani tety, právo na pozůstalost mají
jejich děti, čili bratranci a sestřenice zůstavitele.
Neexistuje-li žádný dědic, majetek přechází na stát. V takovém případě se hovoří o tzv. odúmrti.
Pro úplnost můžeme dodat, že od roku 2014 byla zrušena dědická daň
a dědictví je rovněž osvobozeno od jakékoliv daně z příjmů. Jediným
nákladem jsou tedy náklady spojené s vyřízením dědictví, tedy odměna
notáře a případné související náklady, např. znalecký posudek apod.
V případě dotazů k této problematice můžete navštívit Občanskou
poradnu, která se nachází v přízemí budovy Městského úřadu na
adrese: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.
Konzultační hodiny: Úterý: 09:00–12:00 hodin – bez objednávky
13:00–16:00 hodin – pro objednané

Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Z důvodu rekonstrukce radnice Městského úřadu Příbor
bude Občanská poradna Příbor od 31. března 2020 dočasně
přestěhována do druhé budovy Městského úřadu na adrese
Freudova 118 (sídlo stavebního úřadu a přestupků, odboru
sociálních věcí a odboru bytového a nebytového fondu).

!!!

Návštěvní hodiny: Úterý: 9:00–12:00 bez objednání
13:00–16:00 pro objednané
Telefonický kontakt: 777 735 555
Občanskou poradnu naleznete v přízemí budovy, vlevo na konci chodby.
Děkujeme za pochopení.

Technické služby města Příbora a Městský úřad Příbor

Vážení občané,
v posledních týdnech byl zaznamenán nárůst znečištění bioodpadu, který ukládáte do hnědých nádob. Tímto Vás žádáme, abyste
do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad.
DO BIOODPADU PATŘÍ:
- POSEČENÁ TRÁVA, LISTÍ, KVĚTINY, POKOJOVÉ
ROSTLINY,
- OŘEZANÉ DROBNÉ VĚTVE STROMŮ ČI KEŘŮ,
- KUCHYŇSKÝ BIOODPAD (ZBYTKY OVOCE A ZELENINY,
ČAJOVÉ SÁČKY, KÁVOVÉ FILTRY, PEČIVO…).
BIOODPAD NEUKLÁDEJTE V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH
A PYTLÍCH!

DO HNĚDÝCH NÁDOB NEDÁVEJTE = JE ZAKÁZÁNO
DÁVAT:
- KMENY, PAŘEZY ANI ZEMINU S KAMENY ČI DOKONCE STAVEBNÍ SUŤ!
- KOMUNÁLNÍ ODPAD,
ZEJMÉNA PLASTY!
Děkujeme, že do hnědých
nádob budete nadále vkládat
jen BIOODPAD.
Foto: Jiří Bystřičan

Alice Buczková, správce poplatku, Odbor finanční Městského úřadu Příbor

Občané města mohou místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uhradit kdykoliv, a to již od začátku
letošního roku.
Poplatek za svoz komunálních odpadů byl pro rok 2020 ponechán ve výši 492 Kč za osobu, a to „Obecně závaznou
vyhláškou města Příbora č. 1/2019“, která nabyla své účinnosti 1. ledna 2020. Splatnost poplatku byla rovněž ponechána v termínu do 31. května 2020, nebo ve dvou stejných
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splátkách ve výši 246 Kč, vždy nejpozději do 31. května 2020
a do 30. září 2020.
Poloviční sazbu poplatku, tedy 246 Kč, budou opět hradit poplatníci za tzv. rekreační objekty, což jsou stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
žádná fyzická osoba. Tento poplatek jsou povinni hradit všichni
občané města, kteří jsou přihlášeni v obci a zároveň vlastní
nemovitost (dům, byt, chatu) a požadují sjednat službu vývozu
komunálního odpadu.

Informace k distribuci poštovních poukázek pro úhradu místních
poplatků budou zveřejněny v samostatném článku a následně
v informačních médiích města.
Úhradu poplatků bude možné provést bankovním převodem
na účet města č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního
symbolu ze složenky. Tento způsob platby využívá asi polovina
platících občanů. Platba prostřednictvím služeb České pošty s. p.
je samozřejmostí.

Pro úhradu poplatku na pokladně městského úřadu jsou stanoveny tyto úřední hodiny:
Provozní doba: Pondělí, středa 8:00–11:00 12:00–16:30 h.
Úterý, čtvrtek 8:00–11:00 12:00–13:00 h.
Lze využít systém platebních terminálů.
Text obecně závazné vyhlášky k tomuto místnímu poplatku
je zveřejněn na webových stránkách města. Jakékoliv informace
k této problematice Vám rádi poskytneme na tel. č. 556 455 434.

Alice Buczková a Mgr. Martina Ryndová, Odbor finanční Městského úřadu Příbor

Na Městském úřadě Příbor bylo rozhodnuto, že od příštího
roku 2021 nebudou občanům města distribuovány složenky k zaplacení místních poplatků, a to za svoz komunálního odpadu a ze
psů. Složenky budou nově zasílány pouze těm občanům, kteří se
do města přistěhují v průběhu roku.
Přestože přibývá občanů, kteří využívají levnější a pohodlnější
způsob platby (bezhotovostní převod), stále nejoblíbenější formou úhrady zůstává platba v hotovosti nebo platební kartou na
pokladně Městského úřadu Příbor.
Doporučujeme tedy všem občanům, aby si složenky (komunální
odpad i pes), které obdrželi v loňském roce nebo které ještě letos
najdou ve svých schránkách, ponechali a mohli je využít k hrazení
místních poplatků v dalších letech.
Na složenkách je předtištěno jak číslo účtu města, tak jedinečný
variabilní symbol, který má každý občan ve městě Příbor přidělen
od roku 2019. Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu trvání poplatkové povinnosti. Poplatník, který má zaregistrovaného
psa má variabilní symboly dva, jeden na poplatek za svoz odpadu
a druhý za psa. Variabilní symbol i další informace pro hrazení
jednotlivých poplatků získají občané také po zaregistrování se na
webových stránkách města Příbor, na Portálu občana.
Žádáme občany, aby nezaměňovali čísla účtů a variabilní symboly
pro platby místních poplatků a správně používali:
• pro zaplacení místního poplatku za svoz odpadu číslo účtu:

•

27-1290010227/0100,
pro zaplacení místního poplatku ze psů: 19-2225801/0100.

Splatnost pro zaplacení poplatku za komunální odpad je:
- jednorázově, nejpozději do 31. května,
- nebo ve dvou splátkách, nejpozději do 31. května a do 30. září
příslušného kalendářního roku.
Splatnost pro zaplacení poplatku ze psů je:
- jednorázově, činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka až
500 Kč, do 31. března,
- ve dvou splátkách, činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka
nad 500 Kč, do 31. března a do 31. října, příslušného kalendářního roku.
Poplatky můžete zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Příbor, bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou typu A na pobočce České pošty.
Pro další informace k variabilním symbolům můžete kontaktovat
pracovnice odboru ﬁnančního, v záležitosti místního poplatku
za komunální odpad, paní Alici Buczkovou, tel.: 556 455 434,
e-mail: buczkova@pribor-mesto.cz, a v záležitosti místního
poplatku ze psů, Mgr. Martinu Ryndovou, tel.: 556 455 432,
e-mail: ryndova@pribor-mesto.cz.

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Mgr. Miloslav Leško, ředitel Charity Kopřivnice

Vážení, jubilejní – dvacátý ročník tříkrálové sbírky je ukončen, proto
bychom Vás rádi informovali touto cestou o jejím výsledku, na kterém se
významně podíleli i občané Vaší obce.
Bez této sbírky bychom již dnes nebyli schopni poskytovat naše služby ve
stávajícím rozsahu či kvalitě, poskytovat sociální pomoc lidem v krizi, ani
se podílet na humanitární pomoci do zahraničí.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí v oblasti našeho působení. Jako každý rok, i letos zdůrazňujeme, že výsledky
jsou pouze informační a rozhodně nemají sloužit k vzájemnému srovnávání. Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat, či něco obětovat.
Získané ﬁnanční prostředky lze použít na přímou sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi,
na humanitární pomoc do zahraničí a provoz charitních projektů.
Výsledky všech předešlých ročníků, jako i další informace o této sbírce, jsou zveřejněny na
našich internetových stránkách: www.charitakoprivnice.cz.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kdo do sbírky přispěli, nebo se na ní jakkoliv
podíleli.
Věřte, že naše slova díků jsou upřímná, i když je již možná čtete po několikáté.

obec
Hájov
Hodslavice
Hostašovice
Kopřivnice
Libhošť
Lubina
Mořkov
Příbor
Rybí
Sedlnice
Skotnice
Štramberk
Veřovice
Závišice
Ženklava
Životice
celkem

aktivní
3
10
5
28
10
18
11
13
13
10
2
19
6
9
6
3
166

2020

Kč
20417,00
62310,00
27734,00
212436,00
72285,00
88220,00
77689,00
167005,00
75664,00
51277,00
11775,00
99791,00
50917,00
52555,00
29504,00
22342,00
1121921,00
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Bc. Lenka Filipcová, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Město Příbor zahajuje čtvrtý cyklus komunitního plánování a přípravy IV. Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice
a Skotnice a III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora
na období 2021–2023.
Stejně jako předchozí plány budou i tyto rozvojové dokumenty zpracovány metodou komunitního plánování za účasti
veřejnosti, uživatelů nebo potenciálních uživatelů sociálních
služeb, poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů sociálních služeb a neziskových organizací sdružujících různé
cílové skupiny obyvatel.
Přínosem komunitního plánování je řešení otázek v sociální
oblasti a v oblasti rodinné politiky pro všechny skupiny občanů (rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením,
osoby ohrožené sociálním vyloučením aj.).
V uplynulých letech se nám společně na základě podnětů členů pracovních skupin podařilo např. získat podporu pro potřebné sociální služby ve městě, jako jsou odborné poradenství v občanské poradně, pečovatelská služba, raná péče pro
děti se zdravotním postižením atd. Umístěním na prvních
místech v soutěžích Obec přátelská rodině a Obec přátelská
seniorům jsme materiálně podpořili organizace zabývající se

volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, seniorů, osob se
zdravotním postižením. Mohli jsme pokračovat v akcích pro
děti s rodiči, podpořili jsme mezigenerační setkání, opravili
jsme dopravní hřiště, zvýšili informovanost občanů ve městě,
zavedli senior dopravu a mnoho dalších aktivit.
Proto Vám opět dáváme možnost, abyste sami rozhodovali, které sociální služby nejvíce potřebujete, co je pro
vás ve městě důležité, co podpoříme, zlepšíme a jak?
Na pracovních setkáních, která se uskuteční v měsících
březnu a dubnu 2020, budeme zpracovávat SWOT analýzy,
připravíme dotazníkové šetření a následně budeme stanovovat priority v oblasti sociálních služeb, souvisejících aktivit
a prorodinných opatření ve městě. O termínech pracovních
setkáních budeme veřejnost informovat prostřednictvím
webových stránek města a městského rozhlasu.
Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakoukoliv
formou aktivně podílet na procesu plánování sociálních služeb a rodinné politiky ve městě, neváhejte nás kontaktovat
na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo osobně
na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 742 58 Příbor, kde rovněž můžete obdržet bližší
informace.

Jeannette Novotná Motlová, DiS, vedoucí Terénního programu na Novojičínsku Renarkon o.p.s.

Poslání a činnost Terénního
programu na Novojičínsku
Terénní program na Novojičínsku je určen osobám závislým na návykových látkách či
osobám ohrožených závislostí, a jejich blízkým. V Příboře
působí TPN již několik let. Pracovníci TPN dojíždí do Příbora
jednou týdně, v úterý. Během té doby jsou klientům nabízeny
a poskytovány služby Terénního programu na Novojičínsku,
tzn. Výměnný program Harm reduction, zdravotní a informační servis, sociální práce. Součástí nabídky služby TPN
je i možnost základního poradenství jak pro klienty, tak pro
rodiče či jiné blízké osoby lidí závislých na návykových látkách, a to v poradenské místnosti v Kopřivnici, každý čtvrtek
od 13:00–16:00 hod., nebo v poradenské místnosti v Novém
Jičíně, a to každou středu a pátek od 08:00–11:00 hod.
Cíle projektu a přínos pro veřejnost:
• mapování drogové scény jednotlivých měst, vyhledávání
a navazování kontaktů s aktivními uživateli návykových
látek v jejich přirozeném prostředí a vytvoření vzájemné
důvěry mezi klientem a terénním pracovníkem,
• snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog
a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem
k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému sexuálnímu chování,
• navázání klienta do systému sociálních služeb,
• snižování dopadů užívání drog na širokou veřejnost sběrem
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použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence
infekčních chorob, hepatitid, HIV/
AIDS).
V roce 2019 došlo celkem k 277 kontaktům s klienty města
Příboru. Celkově bylo vyměněno 9 135 ks injekčních setů.
V současné době jsme v kontaktu s asi 42 klienty z města
Příbora. V roce 2018, řečí čísel, byla fakta taková: 10 189
ks vyměněných injekčních setů a 267 kontaktů s osobami
se závislostmi. I přestože stále dochází k tzv. sekundárním
výměnám (tzn. jeden klient vymění více injekčních setů i pro
další uživatele návykových látek) se terénním pracovníkům
podařilo rozklíčovat několik sekundárních výměn. O tom
svědčí statistika z roku 2018, kdy v porovnání s rokem 2019,
se nám nepatrně snížil počet vyměněných injekčních setů,
avšak se navýšil počet kontaktů i klientů. Cílem pracovníků
TPN je dostat se k většině uživatelů, což je dlouhodobý proces
založený na vzájemné důvěře mezi klienty a pracovníky.
Pracovníci TPN nadále vyhledávají skrytou populaci uživatelů návykových látek, nabízí jim služby vycházející z Harm
reduction přístupu, což znamená minimalizace škod v důsledku užívání návykových látek. Jde například o výměnu
použitých injekčních setů za sety čisté (díky této aktivitě snižujeme množství volně pohozeného infekčního materiálu),
poskytování zdravotnického a sociálního servisu a navázání
do místního systému sociálních služeb.

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky
označit jako malé zázraky. Zdravotně postiženým
a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují jim zapojení se do běžného života a umožňují
jim věnovat se svým zálibám. Rovněž mohou být cenným pomocníkem v průběhu rekonvalescence po úrazu. Mnohdy stačí
zlomená noha, abychom byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na
Vaší situaci, zda ji potřebujete pouze pro dočasné použití nebo
dlouhodobě. V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku
na dočasné použití, např. než si zajistíte poukaz od odborného
lékaře či v případě úrazu, jeví se jako nejvýhodnější zapůjčení
kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní
návštěvou v úřední hodiny u sociálního pracovníka ověříte, zda
je požadovaná pomůcka na skladě příslušného pracoviště. Pokud
ano, domluvíte se na termínu a způsobu převzetí. Udělejte si
chvíli čas, protože odpovědný pracovník s Vámi vytvoří smlouvu,

na základě které Vám pomůcku zapůjčí. Potřebujete pouze občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu – ceník Vám sdělí
pracovník, je také uveden na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě zajistí její přepravu až do místa
Vašeho bydliště. V případě, že se jedná o složitější pomůcku,
pracovník ji na místě složí a vysvětlí Vám, jak s pomůckou zacházet. V případě, že už pomůcku nepotřebujete, domluví si s Vámi
odpovědný pracovník termín, kdy provede demontáž a odvoz
pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné vyúčtování
doby pronájmu.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.cz,
telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na našem pracovišti.
Kontaktní údaje:
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

Mgr. Alice Hynčicová, vedoucí organizační složky ProSenior Nový Jičín

Novojičínská odlehčovací služba
Pohoda je zařízení, které provozuje město Nový Jičín, prostřednictvím
ProSenior Nový Jičín. V prostorách
bývalého domu s pečovatelskou službou v ulici Pod Lipami 19 najde zázemí
a celodenní péči osm osob s omezenou
soběstačností. Pohoda vznikla v Novém
Jičíně před osmi lety a je velmi žádaná. Pomáhá rodině v době, kdy se o své
příbuzné nemohou postarat, a to až po
dobu šesti týdnů.
Pokoje jsou uzpůsobeny tak, aby klientům co nejvíce připomínaly
domácí prostředí. K dispozici jsou 2 kuchyňky, bezbariérová
koupelna s vanou i sprchovým koutem a bezbariérové toalety.
Z oken je výhled do zahrady a na hrad Starý Jičín. Klienti mohou

využívat místní knihovnu, prostory denního stacionáře, nabídku společenských
her, cvičební pomůcky, ale také venkovní prostory, vhodné ke cvičení, procházkám nebo posezení.
Za dobu své existence poskytla Pohoda
dočasný domov 648 klientům, většině
opakovaně.
Péči zajišťuje vysoce profesionální tým
osmi pracovníků v sociálních službách
a sociální pracovnice.
Cílem služby je zajistit bezpečné i příjemné trávení času pro osoby starší 60 let, o které běžně pečuje
rodina. V době, kdy se postarat nemohou, zajistí Pohoda potřebnou podporu a péči.
Foto: Lenka Malinová

Miluše Knapová, zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomicko-administrativního úseku Domova Hortenzie, p.o., Frenštát pod Radhoštěm

Domov Hortenzie poskytuje pobytovou sociální službu s komplexní čtyřiadvaceti hodinovou péči seniorům se sníženou soběstačností, kterým péče nemůže být zajištěna blízkými osobami, terénní
službou nebo ambulantní sociální službou. Tato péče je poskytována
podle jejich individuálních požadavků a to s cílem, abychom jim
umožnili zapojit se co nejvíce do běžného života společnosti. Uživatelé mají i nadále možnost setkávat se svými blízkými.
Snažíme se vyhovět jejich požadavkům, umožnit jim naplňovat
jejich cíle. Poskytovat co nejlepší zázemí na sklonku jejich života.
Mají možnost hrát společenské hry ve společnosti aktivizačních
pracovnic nebo se zaposlouchat do hudby svého mládí, kterou
jim rádi jezdí zprostředkovávat hudebníci. Setkávají se nejen se
svými vrstevníky. O zpříjemnění času se rády postarají nejen děti
za základní školy, ale hlavně děti z mateřské školy. Rádi si spolu
povídají nebo zpívají různé písničky.
Tak jako každý rok, tak i v roce 2019 naše uživatele v době podávání snídaně a obědů obsluhují studenti z Hotelové školy ve

Frenštátě pod Radhoštěm a účastní se i dalších programů a akcí
pro uživatele – grilování na zahradě, ﬂambování palačinek, dne
otevřených dveří atd.
Sociální služba je ﬁnancována z více zdrojů – platba za pobyt a stravu od uživatelů – i nadále se na ﬁnancování podílí
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Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem a přispívají také okolní města a obce. Při vybavování domova nebo na společenské akce
přispívají i další sponzoři, a to nejen z právnických subjektů, např.
Continental, Siemens s.r.o., ale i fyzické osoby. Snažíme se i nadále
co nejvíce býti uživatelům nápomocni v jejich individuálních
potřebách. Příspěvky obcí pokrývají i ztráty organizace u klientů,
jejichž příjem – důchod nedosahuje částky stanovené pro nájem,

služby a stravu (dle zákona klientům zůstává 15 % z příjmu).
Na internetových stránkách Domova Hortenzie (www.domovhortenzie.cz) se můžete podívat na fotograﬁe z našich akcí a také
si přečíst Závěrečné zprávy o činnosti z předcházejících let.
Děkujeme městu Příbor za ﬁnanční příspěvek, kterým nám napomohl zlepšit prostředí pro klienty.
Foto: Monika Klíčová

Ing. Barbora Zedníková, ředitelka, předsedkyně správní rady a ekonomka střediska Diakonie Ostrava

Pečovatelská služba Příbor Diakonie ČCE – střediska v Ostravě
poskytuje služby
od 1. 1. 2014, je registrovanou sociální službou dle zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách – číslo registrace: 9602799,
terénní a ambulantní forma. Diakonie ČCE poskytuje pečovatelskou službu občanům Příbora již od roku 1994.
V období leden–prosinec 2019 byla služba poskytnuta 116 uživatelům (110 z Příbora, 6 ze Skotnice), z toho bylo 33 uživatelů
z DPS Příbor. Byli jsme nuceni odmítnout 10 žadatelů o službu
(mimo spádovou oblast pečovatelské služby). Služby byly poskytnuty 30 mužům a 86 ženám.
Celkový rozsah poskytnuté péče v klientohodinách činí
4635,25 hod. A to základních i fakultativních činností (připomenutí užití léků, pedikúra). Fakultativní činností bylo také
půjčování kompenzačních pomůcek.
V příloze č. 1 předkládáme podrobnou speciﬁkaci jednotlivých
úkonů a jejich počet za období 1–12/2019. Úhrady za služby
se řídily platným ceníkem v souladu s vyhláškou č. 505/2006
v platném znění. Základní úhrada činila 120 Kč/hod.
Mimo tyto úkony je součástí přímé péče pečovatelské služby také
práce sociálního pracovníka, který jedná se zájemci o službu,
provádí sociální šetření, uzavírá smlouvy o poskytování služby,
dále zpracovává a aktualizuje dokumentaci standardů kvality
sociální služby, provádí či dohlíží na provádění všech povinností
vyplývajících ze standardů kvality. Důležitou součástí je individuální plánování služeb pro jednotlivé klienty, každý klient má
přiděleného svého klíčového pracovníka, který s ním sestavuje
a aktualizuje individuální plán péče. Součástí práce pečovatelek je
i vedení spisů jednotlivých klientů, kde jsou zaznamenány jejich
potřeby, provedené úkony a způsob jejich provedení.
Po celý rok 2019 jsme kontinuálně provozovali v Příboře také
dopravu seniorů DIAKONÁČEK, která se setkala s mimořádným zájmem cílové skupiny občanů města.

Personální zajištění pečovatelské služby:
- pečovatelskou službu zajišťoval tým 6 pracovníků (5,25 úvazků)
Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice
– 1,0 úvazek
- pověřena vedením pečovatelské služby, přiděluje práci pečovatelkám, zpracovává standardy kvality sociální služby
a další úkony vyplývající ze zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
Sociální pracovnice – 0,5 úvazek
- zastupuje vedoucí PS, vede individuální plánování a další úkony vyplývající ze zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
4 pečovatelky – 3,75 úvazků
- zajišťují přímou péči o klienty, vedou potřebnou administrativu vyplývající ze standardů kvality.
Kromě výše uvedených pracovníků se na zajištění chodu pečovatelské služby podíleli pracovníci správy střediska Diakonie
ČCE v Ostravě – celkem 0,8 úvazku.
Přidělený ﬁnanční příspěvek města Příbor na rok 2019 činil
750 000,- Kč.
Děkujeme městu Příbor za výraznou podporu a partnerskou
spolupráci ve prospěch občanů města.
V únorovém vydání Měsíčníku města Příbora jsme na s. 9
ve stejnojmenném textu paní Barbory Zedníkové omylem
publikovali nesprávné logo instituce. Uveřejňujeme příspěvek znovu se správným logem. Za toto nedopatření se
paní Zedníkové, instituci Diakonie Českobratrské církve
evangelické i čtenářům omlouváme.

Bc. Michal Raška, předseda spolku Máš čas?, z. s., a vedoucí služby Nízkoprahové denní centrum Racek

Z historie organizace
• 22. 2. 2002 – zápis sdružení do rejstříku Ministerstva vnitra
ČR.
• Od r. 2002 doposud – někteří členové sdružení jsou také dobrovolníky v NZDM Klubu Kamarád. Personálně zajišťují větší
akce, např. tábory, dny dětí a víkendové akce.
• V letech 2003–2006 pořádalo sdružení několik sebezkušenostních kurzů pro pracovníky v pomáhajících profesích, besedy pro veřejnost, kulturní, společenské i sportovní akce. Šlo
o vzdělávání v oblasti zlepšení komunikace s klienty, prevenci
vyhoření, dále pak Dny romské kultury, závody pro skejťáky
a in-line bruslaře v tehdejším skate parku u Klubu Kamarád,
cvičení a přednášky pro těhotné ženy a další. Na tyto aktivity
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ﬁnančně přispělo město Kopřivnice, KÚ MSK, Autopal, a jiní
drobní dárci.
• V roce 2009 realizovalo terénní program pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici.
• Od roku 2010 provozuje ambulantní sociální službu NDC
Racek .
• Od června 2015 – zapsaný spolek.
Poslání spolku
Posláním spolku je působit v oblasti obecně prospěšných činností, a to zejména směrem k sociálně vyloučeným osobám nebo
skupinám osob. Spolek podporuje aktivity dotýkající se sociální
péče, sociální prevence a pomoci v hmotné nouzi.

Organizace sdružuje občany, kteří se angažují v oblasti prevence kriminality a volnočasových aktivit zaměřených na všechny
skupiny osob.
Poslání poskytované sociální služby
• Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu
v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici.
Cíle poskytované sociální služby
• Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na
ulici jsou minimalizována.
• Uživatelé mají možnost uspokojit své základní potřeby.
• Uživatelé služby aktivně řeší svou nepříznivou situaci.
• Uživatelé získávají ekonomickou nezávislost.
• Situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována.
Pro koho jsme určeni
• Osoby bez přístřeší.
• Osoby v nouzi (nouze – taková situace, kterou člověk vnímá
jako obtížnou a naléhavou a není ji schopen řešit vlastními
silami).
• Osoby starší 18 let.
• Osoby z Kopřivnice a okolí.
Obligatorní služby vyplývající ze zákona 108/2006 O sociálních službách § 61

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Nízkoprahové denní centrum Racek je v Kopřivnici
otevřeno již deset let. Dne 4. 1. 2010 bylo otevřeno
v suterénu ve staré škole Náměstí a po 3 letech bylo
přestěhováno do nově vybudovaných prostor na ulici
Horní, kde sídlí dodnes.
Za dobu své existence centrum navštívilo 527 osob bez
přístřeší. Pracovníci provedli téměř 48 tisíc kontaktů a přes 9 a půl
tisíce intervencí.
V roce 2019 pracovníci uspořádali den otevřených dveří (8. 10.)
a úklid lesa v rámci Dne země (25. dubna). Již počtvrté pořádali
farníci z Mořkova pro naše zařízení předvánoční potravinovou
sbírku. Posbíráno bylo cca 50 kg potravin. Potraviny pomohly
lidem bez domova přečkat zimní měsíce.
Za dobu 10 let poskytlo centrum Racek pomoc 44 osobám bez
přístřeší s trvalým pobytem v Příboře. Pracovníci jim poskytli 798
intervencí a 3638 kontaktů. Město Příbor za dobu 10 let poskytlo sociální službě dotaci v celkové výši 15 000 Kč. V roce 2019
pracovníci centra poskytli pomoc 13 lidem z Příbora. Realizovali
s nimi 327 kontaktů a poskytli jim 78 intervencí.

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE
Stanislav Štefek, DiS., radní města Příbora a předseda spolku Obnova života, památek a tradic, z.s.

V průběhu druhé půle minulého roku se podařilo založit, a dovolím si říci, zejména „oživit“ spolek Obnova života, památek
a tradic, z.s. Jeho posláním je aktivní
podpora tradic, kultury a společenského života, s akcentem na trvalé hodnoty,
na kterých stojí naše společnost. Jedním
z viditelných kroků v našem úsilí je obnova a údržba drobných památek, ať už
sakrálních, tak kulturních či pietních.
Jedná se o dobrovolné uskupení lidí,
kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci, jak fyzickou prací, tak například
darováním materiálů nebo ﬁnančním
příspěvkem. Podpořit lze tento spolek
taktéž návštěvou kulturních akcí, jejichž
výtěžek je určen právě na výše uvedený cíl. Jednou z prvních takových akcí
byl 28. října 2019 koncert k založení
ČSR, kdy návštěvníci této kulturní akce
podpořili obnovu drobných sakrálních
a kulturních staveb částkou 5 025 Kč,
za což jim patří velký dík.
Další formou podpory je taktéž možnost poukázání prostředků na transparentní účet číslo: 2501720005/2010.
A o jaké záměry půjde konkrétně?
Na podzim loňského roku jsme se pustili
do obnovy dřevěného kříže v Klokočově
na ulici Lomená (naproti Yeti models). Věřím, že se nám na jaře
podaří obnovu dokončit. Jedním z takových velkých plánů je pak

snaha o obnovu sochy sv. Jana směrem k Boroveckým rybníkům
a vybudování aleje k této významné kulturní dominantě. To, že je
socha v dezolátním a havarijním stavu je
patrné na uvedených fotograﬁích. Mnozí z Vás, kteří danou lokalitu navštěvujete pravidelně, jste se o neutěšeném stavu
přesvědčili sami. Jsem velice rád, že se
podařilo najít s původními majiteli, panem Rostislavem Filipem a paní Bronislavou Žákovou, společnou řeč a řešení
ve formě darování sochy sv. Jana Římskokatolické farnosti Příbor. Chtěl bych
jim i farnosti na tomto místě srdečně
poděkovat, že se po dlouhé době podařilo odblokovat nevyjasněnou situaci
kolem obnovy a údržby sochy. V následujícím období budeme aktivně hledat
ﬁnanční prostředky na restaurování,
které jsou kalkulovány na bezmála 300
000 Kč. V současné době již byla podána žádost na skácení napadených lip
a náletů v okolí sochy. Následně dojde
k náhradní výsadbě, opět ve formě našeho národního stromu – lípa.
Aktuální a podrobnější informace
o nás a naši činnosti můžete získat na
webové adrese www.obnova-zivota.cz.
Těšíme se na viděnou a spolupráci
s Vámi!
Foto: Tomáš Esler
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naděžda Střelková, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků
základní školy pro školní rok 2020/2021, bychom Vám rádi
podali základní informace týkající se povinné školní docházky.
Školský zákon stanovuje pro zápis dětí k povinné školní docházce
období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských
základních školách se uskuteční zápis k povinné školní
docházce pro školní rok 2020/2021 v úterý 7. dubna 2020.
POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná
povinná školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku. (Pro školní rok 2020/2021 se jedná o děti narozené
od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014).
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě,
že je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také je
možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte
začne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen
v průběhu prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní
v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od
počátku školního roku do konce června příslušného školního
roku. (Pro školní rok 2020/2021 se jedná o děti narozené od 1. 9.
2014 do 30. 6. 2015).
Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce (tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně
i duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností
zákonného zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění
povinné školní docházky určité doklady, a to:
- v případě dítěte narozeného v období od září do konce
prosince doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení,
- v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce
června jak doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře
(dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost).
Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této
věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není
stanovena povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon
neumožňuje.
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků,
nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
sedmnáctého roku věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky,
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té
základní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné
školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží
ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti
zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné
školní docházce. Žádost o odklad školní docházky musí být
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní
stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky
může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický
lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro
jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky
projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění
povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem
zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního
pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní
docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky,
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá
obcím stanovit školské obvody spádových základních škol
na svém území. Do spádové školy jsou přednostně přijímání
žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
v případě cizince místem pobytu žáka a dále žáci umístění
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného
ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje
školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není
zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že
si vyberou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni
nebude zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově
svým místem pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání
rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy.
Školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem
Příbor jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny
takto:
•

Školský obvod Základní školy Npor. Loma, Příbor Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice
9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy
Němcové, Březinova, Dvořákova, dr. Čejky, Erbenova,
Frenštátská mimo č.p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská,
Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova,
Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká,

•

Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na
Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží
Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod
Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova,
Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká,
Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní,
Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov.
Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská,
Etzlova, Frenštátská č.p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova,

Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory,
Josefa Rašky, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského,
Krátká, kpt. Jaroše, Lidická, Masarykova, Nádražní, náměstí
Sigmunda Freuda, npor. Loma, Okružní, Oldřicha Helmy,
Ostravská, Palackého, Politických vězňů, Remešova,
Řehoře Volného, Stojanova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova,
Šmeralova, Štefánikova, Švermova, Tyršova, U Brány,
V Kopci, Zámečnická, Žižkova, místní část Prchalov.
Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice.

VĚDA A VÝZKUM
Aneta Pierzynová, za organizační tým Českého klubu skeptiků Sisyfos

Kořeny Skeptikonu sahají do 90. let
20. století, kdy se kolektiv kolem spisovatelky Věry Noskové začal více sdružovat
a pořádat společné víkendové procházky
po Praze a okolí. Z původně zcela nevinné aktivity se vyklubal každoročně
probíhající celovíkendový kongres pořádaný v některém z malebných míst České
republiky (prozatím např. Karlovy Vary,
Příbram, na Moravě pak Letovice, Brno,
Kunštát, Kroměříž aj.).
Cílem kongresu je popularizace vědy a racionálního myšlení,
utužování spolupráce s astronomickými pracovišti a navazování
kontaktů s lidmi po celé zemi. Akce mívá celorepublikový rozměr, má však také význam pro popularizaci vědy přímo v daném
regionu.
Vůbec první oﬁciální ročník Skeptikonu se konal v Sázavě v roce 2004
(obrázek 1). V letech minulých se na
organizaci významnou měrou podíleli pan Ing. Karel Pavlů (obrázek 2)
a pan doc. Čeněk Zlatník (obrázek 3),
kteří nás, bohužel, v roce 2019 oba
opustili. Vzpomínáme, a tradici rozhodně neopouštíme – jejich památku
tak snad uctíme nejlépe v krásném
Kulturním domě v Příboře.
Letos se díky spolupráci s městem
Příborem můžeme společně těšit na
již 16. ročník kongresu Skepticon
2020. Přihlášky a bližší informace
budou postupně k dispozici na webu
www.sisyfos.cz a příborské stránce
www.pribor.eu.
Nástin programu:
Přednášky se budou konat v sobotu
16. 5. 2020 od 9:00 do 18:30 s pauzou na oběd, posterovou sekcí a oceněním nejlepšího posteru. V neděli
17. 5. 2020 nás čeká prohlídka města
Příbora a návštěva místní hvězdárny
s odbornou konzultací.
A co se na účastníky chystá?
Pro začátek poodhalíme pár osvěd-

čených a všeobecně uznávaných přednášejících. Můžete se těšit
třeba na přednášku Jiřího Grygara na téma O mnohopásmové
astronomii nebo Jakuba Kroulíka o Paranormální výzvě. V posterové sekci se mimo jiné budeme věnovat přístupu k očkování,
vodíkové medicíně či plochozemcům.
Jiří Grygar je český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, držitel několika
ocenění. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické
společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili
Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní
astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“. Veřejnost jej zná především díky popularizačním seriálům Okna vesmíru dokořán, Zlaté
století astronomie či Hlubinami vesmíru (Žeň objevů).
Jakub Kroulík je profesionální mentalista a hypnotizér, vítěz
soutěže profesionálních kouzelníků v mikromagii „Fechtnerův
memoriál“. Od roku 2007 přednáší pro studenty, policii a bezpečnostní agentury na následující témata:
Anatomie lži; Jak číst lidskou mysl;
Techniky podvodných her; Příležitost
dělá zloděje.
Pokud máte zájem se zúčastnit aktivně a případně si odnést i cenu, pak se
neváhejte přihlásit se svým posterem.
Postery můžete zasílat již nyní na e-mail: Pierzynovaa@gmail.com, přes
který vám bude poskytnuta i odborná
konzultace a zodpovězeny případné
dotazy.
Témata posterů:
1) Vzdělávání v kritickém myšlení,
2) Pseudověda a jak na ni,
3) Nástrahy nekritického myšlení ve
vědě,
4) Volné téma.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
věnujeme městu Příbor jako příspěvek na obnovu příborské hvězdárny.
Doufáme, že jsme Vás tímto příjemně naladili na víkend 16.–17. 5. 2020
v Příboře a těšíme se na osobní setkání.
Foto: Věra Nosková
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DOPRAVNÍ INFORMACE
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

V lednovém čísle Měsíčníku jsem vás Odjezdy linky 127 z vybraných zastávek (sobota, neděle a státní svátky)
informoval o tom, jaké změny v železniční směr Pustevny
směr Ostrava Poruba
a autobusové dopravě proběhly od poloviny
7:25 9:00 12:40 16:50 Ostrava Poruba, Alšovo nám. 8:45 13:12 16:20 18:20
prosince 2019, které z nich jsou výsledkem ini8:26 10:01 13:36 17:46 Příbor, u škol
7:50 12:17 15:23 17:23
ciativy vedení města a jaké změny se chystají
v průběhu roku. Prvního března je nejbližší
8:51 10:26 14:01 18:10 Frenštát, u škol
7:25 11:52 14:58 16:58
řádný termín změn, pojďme se proto podívat
9:45
11:23
14:53
x
Pustevny
x
11:00 14:00 16:00
na to, co se podařilo a na co si ještě budeme
muset počkat.
V březnu jsme očekávali zavedení turistické
linky z Ostravy přes Příbor na Pustevny. Ke
spuštění provozu došlo nakonec ještě dříve,
a to již od počátku ledna. Linka má číslo 127,
jezdí o víkendech na Pustevny od škol 3x
denně v 8:26, 10:01 a 13:36 (do Frenštátu 4x
denně) a neplatí na ní časové jízdenky ODIS.
Poté, co jsme v prosinci zabezpečili návrat
linky 621 na zastávku Hájov, rozc., se na nás
obrátili občané Hájova s podobnou prosbou
týkající se linky 662 z Kopřivnice do Frýdku-Místku, která by mohla být využívána k dopravě do škol ve Frýdku-Místku. Dotazem na
Koordinátora ODIS bylo zjištěno, že po zrušení sjezdu u Hájova Koordinátor nepočítal
s tím, že by na hájovské rozcestí zajížděly jiné
linky než ty, které jedou přes Kateřinice (640, 373) a námi vyjednaná komunikaci. Jízdní řády s platností od 1. 3. 2020 jsou dostupné na
linka 621 z Nového Jičína do Frýdku-Místku. Cesta po čtyřproudovce webových stránkách http://www.portal.idos.cz.
je pro autobusy výrazně jednodušší než cesta z Rychaltic po vedlejší Na červen bylo odsunuto plánované sloučení linek 640 a 373, které
obslužné komunikaci. Následné vyjednávání vedlo ke konečnému má výrazně zlepšit spojení Příbora s Brušperkem a Hájova s Ostravou.
rozhodnutí, že na hájovské rozcestí budou zajíždět všechny spoje linky Slibované spuštění linky do Hranic směřované k vlakovým expresům
376 z Ostravy i z Kopřivnice, vybrané spoje linky 662 z Kopřivnice mířícím na Prahu proběhne pravděpodobně na podzim. O spuštění
a Frýdku-Místku se zřetelem k zabezpečení zejména školních spojů, a unikátním způsobu provozu této linky budete ještě informováni
zatímco linky 647 a 639 budou i nadále trasovány po čtyřproudové speciálním článkem.

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
Ing. Jaroslav Venzara, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor

V souvislosti se změnami ve svozu komunálního odpadu, které
byly uskutečněny na počátku tohoto roku, vyvstala i otázka směrem
k tvorbě poplatku pro občany za tuto službu. Kompletní systém
svozu komunálního odpadu zahrnuje celou řadu činností, z nichž
pro výpočet poplatku jsou nejdůležitější:
- svoz směsného odpadu (černé popelnice od rodinných domů
a černé kontejnery ze sídlišť),
- svoz tříděného odpadu v barevných nádobách (papír – modré,
plast a drobné kovy – žluté, sklo – zelené, textil – bílé, elektro –
červené),
- svoz bioodpadu (hnědé popelnice od rodinných domů a hnědé
kontejnery o objemu 770 litrů),
- provoz sběrného dvoru ve Štramberské ul. v areálu technických
služeb, kde je možno uložit mj. objemný či nebezpečný odpad,
- provoz kompostárny na Točně,
- údržba stanovišť kontejnerů (dláždění stanovišť),
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- propagace a osvěta zaměřená na problematiku nakládání s komunálním odpadem.
Svoz směsného odpadu je nejvyšší nákladovou položkou celého
systému. Připravovaná nová legislativa ještě více prodraží uložení
směsného odpadu na skládkách, zejména z důvodu zvýšení tzv.
skládkovného. Naopak je nadále podporováno třídění odpadu, a to
včetně odměn a jiných bonusů, které město za vytříděné složky
dostává. Tyto částky jsou rovněž zohledněny a výrazně snižují výši
poplatku pro občany za svoz komunálního odpadu.
Opatření přijatá na začátku letošního roku jsou zaměřena na snížení směsného odpadu a zvýšení tříděného odpadu. O konkrétních výsledcích, k jakému snížení množství směsného odpadu,
resp. zvýšení vytříděných složek došlo, Vás budeme informovat
v příštích číslech Měsíčníku. Děkujeme všem občanům, kteří třídí
odpad a přispěli hned zkraje roku k rozjezdu nového systému svozu
komunálního odpadu v našem městě.

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu, kteří slaví své jubileum:
Tomáš Esler
Růžena Válková
Alena Lovecká
Jaroslav David
Marie Martínková
Ludmila Vaccová
Marie Valchářová
Krista Bordovská
Blažena Bačovská
Dobromila Staňková
Jarmila Zajícová
Stanislav Wank
Petr Cvrček
Josef Rubina
Alois Kublák
Alena Ratajová
Milan Gans
Vladislav Kršňák
Jana Beranová
Drahomíra Krejčí
Miroslav Konečný
Irena Šťastná
Ludmila Šimečková
Jaroslav Čierny

Rudolf Jarnot
Vlasta Simprová
Josef Taichman
Josef Černý
Ludmila Šebestová
Jarmila Pojerová
Erna Šmídová
Jozef Štálnik

Jaroslav Drholecký
Adéla Hrnčířová
Eliška Sýkorová
Julie Kabátová
Marie Lámerová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Jana Barvíková
Vlastimil David
Zdenka Kostelníková
Jiřina Vlkovičová

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Dne 11. 12. 2019 byla usnesením č. 26/9/ZM/2019 schválena
Směrnice zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování Cen obce
a čestného občanství města Příbor.
Dle této směrnice může návrhy na udělení čestného občanství
podat na příslušném formuláři člen Zastupitelstva města Příbora.
Návrhy na udělení ceny obce může podat člen Zastupitelstva města
Příbora, Komise pro občanské záležitosti, kterýkoli občan města
Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města
Příbora. Podá-li návrh občan města nebo právnická osoba, musí
návrh podpořit svým podpisem nejméně 50 občanů města Příbora,
kteří dosáhli věku 18 let. V záhlaví podpisového archu a na každé jeho
další straně musí být uvedeno jméno osoby, která je navrhována a rok
podání návrhu. Vedle podpisu občana musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Komise pro občanské záležitosti dále návrhy zpracuje a předá Radě
města Příbora, ta je projedná a postoupí Zastupitelstvu města Příbora.
Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě v Příboře,
Odboru organizačním a správních činností – na podatelně, na

matrice nebo na webových stránkách města Příbora.
Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města a na
Městském úřadě v Příboře.
Návrh musí obsahovat:
• jméno a příjmení a datum narození navrhovaného občana;
• bydliště navrhovaného občana; v případě, že se jedná o občana
již zemřelého, pak poslední bydliště;
• souhlas navrhované osoby; v případě, že se jedná o občana již
zemřelého, pak souhlas osoby blízké;
• zdůvodnění návrhu na ocenění;
• jméno či název navrhovatele;
• datum předání návrhu na MÚ.
Návrhy musí být v letošním roce podány na městský úřad elektronicky
se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou, písemně
poštou nebo osobně na podatelnu městského úřadu nebo na
pracoviště matriky nejpozději do 30. dubna 2020.

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání
občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a…:
• zašlete ji elektronicky na adresu matrika@pribor-mesto.cz
• osobně odevzdejte na Městském úřadu Příbor na podatelně
nebo do kanceláře matriky

Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ vám bude
doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi
uvedenou adresu.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo
na matrice Městského úřadu Příbor.


Jméno a příjmení dítěte: ………………………………..…………….……………………………………… Datum narození: ………………….…………..……
Jméno a příjmení matky a otce dítěte: ….………………..………………………………….………………………………….……………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
……………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………….
Máme zájem o účast v březnu

červnu

září

prosinci

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „Vítání občánků“ města Příbora.
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..
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OBČANSKÉ NÁZORY
Valentin Putala st., zastupitel města Příbora

Občané v našem městě si kladou otázku, proč se poslední
dobou koná tolik anket a petic k discgolfu a záměru, který se
má uskutečnit na lokalitě Z 69 v Klokočově. Budu se snažit na
vzniklou záležitost odpovědět.
Problém vzniká na základě dvou rozlišných názorů mezi současnou koalicí a opozicí. Koalice se opírá o petici a elektronickou
anketu, které jsou pro umístění discgolfu a realizaci na lokalitě
Z 69. Tato petice obsahuje 207 podpisů, z čehož je pouze asi
jen 40 občanů našeho města.
V elektronické anketě hlasovalo 270 respondentů. Z tohoto
ovšem také není zřejmé, odkud hlasování probíhalo a jestli se
jedná alespoň z části o místní občany. Z těchto důvodů se dá
předpokládat, že hlasovala rovněž spousta těch, kteří cítí potřebu určovat, co máme v Příboře dělat. Opoziční petice, která
nesouhlasí se záměrem Z 69, obsahuje 461 podpisů a je podepsána výhradně občany našeho města. Mimo tuto nesouhlasnou
petici bylo vytvořeno vyjádření občanů Klokočova, kterých se
daná záležitost bezprostředně dotýká. Je to dalších 40 občanů,
kteří mají k záměru Z 69 nesouhlasný postoj. Tolik k peticím.
Nyní jen pár slov k lokalitě samotné. Jedná se o cenný biotop,
kde žije 14 druhů chráněných živočichů (zjištěno na základě

pozorování), kteří by daným záměrem byli výrazně omezeni,
nebo zničeni. Což částečně připouští i samotná studie. Plánovaný mokřad by byl podle studie z 80 % umístěn na propustných
štěrkových podložích, což vidím jako nereálné i s ohledem na to,
že odtokové poměry na přítoku jsou téměř nulové a odpary vody
z volné vodní plochy činí během letních dnů až 30 mm za den.
Dovolte mi zamyslet se nad samotným discgolfem. Pokud budeme předpokládat, že je budován zejména pro občany města
Příbora, tak tedy: vzdálenost mezi fotbalovým hřištěm na ulici
Štramberská a koupalištěm v Kopřivnici (lokalita nebližšího discgolfu) je stejná, jako mezi tímto fotbalovým hřištěm a lokalitou
Z 69 v Klokočově. Z tohoto důvodu se mi jeví uvažovaný záměr
trochu zbytečný. Předpokládané náklady na realizaci lokality
Z 69 jsou ve studii vyčísleny na 61 000 000 Kč. Když tuto částku
vydělím počtem obyvatel našeho města, tak se dostanu k částce
cca 7 450 Kč na každého občana. Proč je snaha koalice za každou
cenu provést tento investiční záměr, když si jej občané nepřejí?
Investujme do našeho města a ne do meditačních louček a jiných nesmyslů. Tímto bych chtěl apelovat na zodpovědné; mějme na zřeteli, že hospodaříme s penězi daňových poplatníků.
Naše povinnost je tyto prostředky zúročit, ne obrátit vniveč.

Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora, Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Článek „Proč tolik rozruchu…“ obsahuje příliš mnoho polopravd a zavádějících tvrzení, proto považujeme za nutné na
něj bezprostředně reagovat.
Souhlasit lze s tvrzením, že téma discgolfu je třeskuté a rozděluje jak zastupitelstvo, tak občany. Je to poměrně zvláštní
situace, protože na internetu nenajdete další obec, kde by se
lidé přeli kvůli tomuto typu hřiště. Spíše naopak, dozvíte se
snadno, kde všude jej občané jednotlivých obcí chtějí. Jde o
sport, který je v naší republice na vzestupu a umožňuje lidem
aktivně trávit volný čas s minimálními ﬁnančními nároky pro
ně i pro toho, kdo discgolfové hřiště ﬁnancoval.
Článek v úvodu porovnává různé ankety a petice, přičemž
autor uvádí, že z elektronické ankety „není zřejmé, odkud
hlasování probíhalo a jestli se jedná alespoň z části o místní
občany“. Kdyby dočetl výsledky ankety do konce, objevil by
na straně 11 údaj, že z Příbora bylo 73 % účastníků ankety,
tedy téměř tři čtvrtiny. Naopak nikde není řečeno, že oněch
zmiňovaných „40 klokočovských občanů“ nemůže být podepsáno v petici proti discgolfu. Navíc budeme jen rádi, když
tato aktivita osloví také občany z jiných měst a budou Příbor
vyhledávat jak amatérští, tak profesionální hráči tohoto sportu.
Tolik k peticím.
Nyní k lokalitě samotné. Město Příbor si nechalo zpracovat odborné „Biologické zhodnocení územní studie Z 69“,
které v žádném případě nevylučuje využití lokality v souladu s územní studií Z 69. Nenajdete v ní ani informace o
14 chráněných druzích, i když určité množství chráněných
živočichů na lokalitě skutečně zaznamenáno bylo. Citujme
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však přímo z dokumentu: „V rámci průzkumů bylo zjištěno
v území 10 druhů chráněných živočichů, z kterých bude 7
druhů s vysokou pravděpodobností dotčeno změnou využití
území. Některé z těchto druhů mohou být dotčeny i pozitivně. Z rostlin se zde žádný takovýto druh nevyskytuje.“ „Nové
využití území nenaruší jeho přírodní hodnoty a bude dále
plnit funkce posilování krajinné struktury.“ Proč tomu tak
je? Protože mezi chráněnými druhy na území je absolutní
většina z řádu ptáků (Aves). Těm je vcelku jedno, zda se ve
stromovém porostu hraje diskgolf či nikoli, pokud v něm
zrovna nehnízdí. A protože těmito chráněnými druhy jsou
např. čáp bílý, vlaštovka obecná, jestřáb lesní, krahujec obecný či krkavec velký, kteří v porostu prokazatelně nehnízdí
(většinou byl pouze pozorován jejich přelet nad lokalitou),
nemusíme se tohoto obávat. Podobně jsou na tom ostatní
chráněné druhy, kde např. ropucha obecná je živočich s noční
aktivitou a naprosto běžně žije spolu s člověkem na biotopech
typu zahrádek či sadů. V podstatě jediným druhem, který
může být za určitých okolností dotčen sportovní aktivitou
negativně, je křepelka polní. Pokud by bylo rozhodnuto o
zřízení discgolfového hřiště, studie zanechává jeden ze
čtyř pásů dřevin v původním stavu bez discgolfových košů
a nebyl by určen ani k procházení během hry. Informaci,
že 14 druhů chráněných živočichů bude záměrem výrazně
omezeno nebo zničeno, nelze obhájit. Druhy, které na
lokalitě jsou schopné žít (některé dokonce i hnízdit) i
přes hlasité rušivé zvuky střelnice, těžko zničí pár lidí
procházejících s diskem částí porostu.

Prapodivná je také informace, že „vzdálenost mezi fotbalovým hřištěm na ulici Štramberská a koupalištěm v Kopřivnici
(lokalita nebližšího discgolfu) je stejná, jako mezi tímto fotbalovým hřištěm a lokalitou Z 69 v Klokočově“. Těžko pochopit,
proč autor bere jako referenční bod fotbalové hřiště a nikoli
centrum města. Ale i tak jsou ony vzdálenosti 5 km vs. 2,5
km. Vzdálenost Kopřivnické lokality je tedy dvakrát větší než
vzdálenost lokality Z 69, nikoli stejná! Pro centrum města
je dokonce vzdálenost kopřivnické lokality čtyřnásobná. Z
těchto čísel lze jen stěží vyvodit závěry, které vyvozuje autor.
Zavádějící je také částka 61 miliónů Kč. Studie pracuje s rozsáhlou lokalitou a navrhuje různé možnosti využití jednotlivých jejich částí, přičemž celkové náklady pouze zhruba odhaduje. Navíc by se jednalo o zapojení soukromých subjektů,
které by ﬁnančně záměry realizovaly. My se zatím bavíme
pouze o jednom dílčím záměru, a sice discgolfovém hřišti.
Zastupitelstvo na ně uvolnilo částku 600 tisíc Kč, tedy částku
stokrát nižší, než s jakou operuje autor článku.

Paradoxní na celé věci je, že sám autor článku byl u zrodu
této územní studie. Zadání územní studie zastavitelné
plochy Z 69 schválil jako člen rady města v usnesení č.
16/43/1 ze dne 30. 06. 2015. Navíc svým současným počínáním maří vynaloženou investici do této územní studie.
Územní studie stála město 330 947 Kč včetně DPH.
Pokud v závěru autor varuje před investicemi do nesmyslů, lze
se jen ptát, zda tím nesmyslem má na mysli skutečně studii,
pro kterou kdysi sám hlasoval. Nebo zda tím myslí discgolfové
hřiště, které v mnoha českých obcích plní velmi pozitivní roli
v rozvoji tamější populace a v prevenci sociálně patologických
jevů (stejně jako ostatní typy sportovních hřišť).
Chápeme, že discgolf není nejdůležitější věc na světě a že se dá
investovat do plno jiných věcí, ale sami uvažte, město postavilo
workoutové hřiště a parkourové hřiště za velmi podobné peníze a mládež tato hřiště hojně využívá a žádnému zastupiteli to
neleží v žaludku. Možná by autor článku mohl otevřeně říct,
co ho trápí a nechodit kolem horké kaše.

Ing. Jiří Tuza, st.

Možná se vám, milí čtenáři, nadpis článku bude zdát příliš
drsný, ale na hrubý pytel patří hrubá záplata.
Není tomu tak dávno, co se na náměstí objevily 3 umělecké artefakty – ocelové hranoly. Jejich funkce má být jednak estetická,
jednak informační – díky uvnitř umístěným plakátům. Za cca
430 000 Kč to není zrovna levná záležitost, ale budiž.
Hned první informační akce mě ale docela omráčila. V jednom z kovových hranolů se skvěl plakát s nadpisem „Válečné
události“. Mohli jsme si prohlédnout hned několik dobových
fotograﬁí s vysvětlujícím textem. Předpokládal bych, že autor
plakátu nás seznámí s těmi důležitějšími válečnými událostmi
v Příboře v nedávné minulosti, tj. 1. a 2. světové války. Dívám
se proto na první obrázek nazvaný „Polní mše na náměstí v Příboře v roce 1916“.
Další fotograﬁe, tentokrát z počátku 2. světové války a (zatím)
nejbrutálnější okupace Československa, je velice cudně a malým
písmem nazvána jako „Příjezd německé armády do Příbora“.
A hned pod tím fotka s velkým nadpisem „Okupace 1968“.
Nic proti tomu – vstup vojsk většiny zemí Varšavské smlouvy
na území ČSSR v roce 1968 byl neskutečně hloupým a zbytečným krokem tehdejší vrchnosti. Je tu jedno velké ale. Nebyla
to válečná událost. A srovnávat to s opravdu válečnou okupací
německou, kdy šlo o naše zničení a vyhlazení, je mimo realitu.
Dívám se dál a podvědomě očekávám fotograﬁi události nejdůležitější – tj. osvobození Příbora vojáky Rudé armády v r. 1945.
K mému překvapení se pro tuto událost místo na plakátu nenašlo. Prostě jako by nebyla. Jak jsem e-mailovým dotazem zjistil,

přípravou plakátu byl pověřen odbor rozvoje města a odbor
investic. Odpovědná osoba byla Ing. Šašinková. Dotyčným
úředníkům MěÚ Příbor je zřejmě 360 000 mrtvých a umučených občanů ČSR (včetně žen a dětí) a 25 000 000 občanů
tehdejšího SSSR se stejným osudem málo a nestojí jim to za řeč.
Ale budiž, každý nemusí mít patřičný všeobecný rozhled. Je
to spíš výraz chybného a chorobného stavu naší společnosti.
Velmi mne také udivuje postoj vedení města. To se sice intenzivně angažuje v pseudoproblému dalekého čínského Tibetu,
ale netuší nic o tomto faux pas, odehrávajícím se přímo pod
okny příborské radnice.
Navíc tím kovovému uměleckému artefaktu byla amputována
jeho informační funkce, stal se nástrojem propagandy (ano i mlčení může být v určitých souvislostech propagandou). Umělecké
dílo se stalo obyčejnou plechovou krabicí.
Derou se mi na mysl slova našeho básníka Karla Kryla: „A intelekt když bez duše, tak podoben je ropuše, či slepci s mečem
v tanci.“
Nedalo mi to. Informaci o osvobození Příbora v r. 1945 jsem
vytiskl a na stávající plakát ji dolepil.
A tak jsem se, vážení čtenáři stal na stará kolena hackerem – vnikl jsem do informačního zařízení (byť ne digitálního) a změnil
jeho obsah. Plechové propagandistické krabici jsem tak vrátil
možnost být opět uměleckým artefaktem.
P.S. Nyní jsou v kovových hranolech na náměstí již nové plakáty.
Můžete si přečíst informace, jak nakládat s odpadem. Inu, dobrá
rada nad zlato, pardon nad 430 000 Kč.

Ing. Romana Šašinková, DiS, Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor,
Ing. arch. Renata Šablaturová, Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Obsah exteriérových výstavních prvků na náměstí je
a bude značně různorodý. Záměrně jsou vybírána témata,
která by mohla oslovit řadu lidí ve městě, a to nejen z pohledu
historického a naučného, ale i třeba sentimentálně založeného
na vzpomínkách z našeho krásného města a okolí.
První výstava se jmenovala „Život v historickém centru“,
samotný název už tedy vypovídá spíše o aktivitách pořádaných v samotném srdci města, nikoliv o přesném zachycení

a popisu všech historických událostí. Výstava byla uskutečněna
v návaznosti na oslavy 30 let od vyhlášení historického centra
Příbora městskou památkovou rezervací. Její ambicí bylo připomenout, jak je důležité historické centrum i památky nejen
obnovovat, ale také zde udržovat dlouholeté tradice a život.
Bez tradic a života by památková rezervace ztratila své kouzlo.
U výstavy šlo v podstatě o náhodný výběr fotograﬁí, zobrazující buď historické události, nebo tradiční každoroční akce
M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 15

konající se v centru města. Výběr fotograﬁí vycházel mimo jiné
i z možností fotograﬁckého archívu města a dalších institucí,
kdy bylo nutné vybrat fotograﬁe v odpovídající tiskové kvalitě. Krom zmiňovaných válečných událostí byly do výstavy
zahrnuty např. Valentinská pouť, masopust, vánoční akce,
jarmarky, dění kolem osobnosti Sigmunda Freuda apod.
Pokud se výběr fotograﬁí někoho dotkl, velice nás to mrzí

a nebylo to naším úmyslem. Když však dojde k nějaké chybě
z naší strany, prosíme o upozornění na tuto chybu včas, nikoliv v den demontáže výstavy (po čtyřech měsících existence
výstavy). Opodstatněné chyby se dají vždy opravit kvalitním
tiskem v profesionální tiskárně, prosíme tedy příště o společnou domluvu nad problémem a ne vlastní úpravou veřejného
majetku.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie Příbor

Dne 20. ledna 2020 si příborský starosta Ing. arch. Jan Malík pozval do refektáře piaristického kláštera strážníky Petra
Michálka a Martina Buska, kde je ocenil za 25 let odpracovaných u Městské policie Příbor. Při této příležitosti jim předal
pamětní medaile, pamětní listy a hodnotné dary. Oba strážníci nastoupili k městské policii na konci roku 1994 v „druhé
etapě“ náboru zaměstnanců. To již u městské policie pracovali
strážníci Libor Bolom, Alois Chvíla a Vladimír Bolom, kteří
byli taktéž oceněni v roce 2018.
Za uplynulými 25 lety činnosti oceněných strážníků je potřeba vidět spoustu práce, která spočívala a nadále spočívá zejména v jednání s lidmi, které není vždy příjemné. Samozřejmě
se najdou také okamžiky, kdy strážníci slyší pochvalné slovo či
poděkování, a to jim dodává impulz a chuť do další práce. Za
odvedenou práci pro město Příbor a jeho občany je jim proto
potřeba poděkovat a popřát do dalších pracovních let u Městské policie Příbor mnoho zdraví, síly a duševní pohody.
Foto: Bronislav Kolář

Petr Michálek, strážník Městské
policie Příbor.

Martin Busek, zástupce vrchního
strážníka Městské policie Příbor.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer Technických služeb města Příbora

Jako každý rok, tak i letos v měsíci březnu a dubnu plánují
technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná
se o strojové zametení (popř. ruční úklid) zbytků posypových
materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na
povrchu komunikací.
Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram, i umístění přechodného dopravního

značení, je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto
řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách.
V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům
udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, ale i k zaměstnancům technických
služeb, kteří úklid provádějí.
Foto: Vladimír Pavelka

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
jaro 2020
DATUM
13. 3. - 20. 3.
březen
20. 3. - 27. 3.
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STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Větřkovská ulice - u separačních nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
ulice 9. května - u transformátoru
Hájov
Prchalov - u kaple
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Hájov

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Mgr. Jitka Lednická, Základní škola Npor. Loma, Příbor

Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.
Naše škola se stejně jako v minulých letech zapojila do mezinárodního projektu Edison ve spolupráci
s mezinárodní organizací AIESEC.
V rámci tohoto projektu navštívili
naši školu stážisté z Ukrajiny, Tchaj-wanu, Indonésie a Turecka.
Na každý den si zahraniční studenti
připravili do vyučovacích hodin program, v kterém našim žákům prezentovali vlastní zemi, svou kulturu,

přírodní krásy, zajímavosti nebo tradiční jídla a to vše v anglickém jazyce.
Naši žáci si díky tomu vylepšili dovednosti v anglickém jazyce a poznali
kultury jiných zemí. V některých hodinách se diskutovalo, v jiných třeba
i tančilo.
Moc děkujeme hostitelským rodinám, Řehákovým a Raškovým, za jejich péči o zahraniční studenty. Jejich
ochota zapojit se byla pro uskutečnění projektu zásadní a velmi si vážíme
jejich pomoci. Foto: Jitka Lednická

Mgr. Jitka Lednická, základní škola Npor. Loma, Příbor

V úterý 4. února 2020 jsme se zúčastnili již tradičního turnaje Scrabblu v angličtině na místním
Masarykově gymnáziu v Příboře. V turnaji se utkali žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Zúčastnilo se celkem
30 hráčů z 15 škol. Naši školu reprezentovaly žákyně
Natálie Trýbová a Melisa Řeháková ze třídy IX. B,
soutěžily jako tým a stejně tak bojovaly každá sama
za sebe. Soutěžilo se ve třech kolech po 40 minutách,
všechna slova byla vždy kontrolována pomocí internetového slovníku. Po dlouhých třech kolech přední

pozici obsadila Natálie Trýbová, která s přehledem
vyhrála se skóre 756, získala první místo v kategorii
jednotlivců a zároveň se stala absolutním vítězem
celého turnaje. Jako tým Natálie a Melisa vyhrály
také první místo v kategorii základních škol. Oběma vítězkám gratulujeme ke skvělým výsledkům,
kterých dosáhly v konkurenci dalších 28 hráčů,
a zároveň děkujeme za skvělou reprezentaci naší
školy. Poděkování patří také organizátorům Scrabble turnaje za skvělou organizaci a za vytvoření
příjemné atmosféry.
Foto: Jitka Lednická

Mgr. Dana Lišková, za pedagogy Základní školy Jičínské, Příbor

Na konci ledna jsme po roční přestávce na naší škole opět
přivítali skupinu zahraničních studentů projektu Edison. Aktivita
organizace AISEC probíhá formou stáží ve školách. Studenti
představují sebe, své země, a to všechno samozřejmě anglicky.
Také s žáky občas zpívají či tančí a hrají hry. Letos nás navštívili
studenti z Turecka, Taiwanu, Indonésie a Ukrajiny. Do aktivit
projektu byli zapojeni žáci od čtvrtých do devátých tříd a podle
ohlasů se jim akce líbila. Ti odvážnější z žáků se nebáli zahraničních studentů ptát na různé zajímavé otázky, debatovat s nimi
nebo jim na oplátku povědět něco o našem městě. Některým
žákům došlo, že pokud plánují poznávat svět, bez angličtiny se
zkrátka neobejdou. Projekt Edison je
tak vynikající motivací pro zlepšování
jazykových dovedností v angličtině.
Na konci pololetí si pro děti připravily
paní vychovatelky soutěžní odpoledne v družině, v němž se nehodnotily vědomosti, ale šikovnost, bystrost,
rozvaha a trpělivost. Ve čtyřech soutěžních disciplínách si děti právě tyto
důležité vlastnosti mohly vyzkoušet.
Stavění věže z dřevěných kostek je pro
děti běžnou činností a také pro mnohé

velice oblíbenou zábavou. Děti ale stavěly jen jednou rukou. Také
skládaly obrázek z rozstříhaných částí na čas, pouze hmatem
vybíraly kostičky lega a stříhaly papírového hada z jednoho kusu
papíru. Na konci soutěží byly vyhlášeny výsledky a děti byly
samozřejmě sladce odměněny.
Na naší škole nezapomínáme ani na prevenci. Osmáci si tak
vyslechli zajímavou přednášku lektorky MP Education na téma
sexuální výchovy. Lektorka popisovala rozdíly mezi ženskou
a mužskou sexualitou, citlivě žáky seznámila s možnostmi ochrany před nechtěným těhotenstvím. Žáci se zatajeným dechem
poslouchali příběhy z praxe. Lektorka žákům vysvětlila, proč
český zákon uvádí 15 letou hranici
zákonného zákazu pohlavního styku.
Přes počáteční stydlivost žáci jevili
o téma živý zájem a kladli mnoho doplňujících otázek.
V únoru naše deváté třídy absolvovaly
hned dvě zajímavé exkurze. Deváťáci
navštívili automobilku Hyundai v Nošovicích, kde se seznámili s chodem
celého závodu, projeli si jednotlivé výrobní haly a zhlédli krátký ﬁlm, týkající
se závodu. Další zastávkou byl pivovar
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Radegast v Nošovicích, zde si žáci vyslechli přednášku o historii
pivovaru, o technologickém postupu výroby piva a následně si
prošli některé části pivovaru.
I přes ne právě příznivé sněhové podmínky se i letos během
února uskutečnilo lyžování s výjezdovou lyžařskou školou Skisněhulka. Tentokrát v areálu Opálená v Čeladné. Během týdne
se zájemci z řad žáků prvního stupně naučili základům lyžování
nebo se zdokonalili v technice. Tímto bychom rádi poděkovali
lyžařské škole Skisněhulka, jmenovitě manželům Reichertovým,
za organizaci a bezproblémové fungování celé akce.
Únor byl úspěšný i v jiných oblastech. Dne 10. 2. se v Novém
Jičíně uskutečnila Olympiáda v německém jazyce. Naši školu
reprezentoval Robert Demel z VIII. B. Ve velmi silné konkurenci

se mu podařilo získat skvělé 6. místo. Robertovi patří velká pochvala a poděkování za vzornou přípravu, která samotné soutěži
předcházela. Ve středu 12. února se pak družstvo našich žáků
opět zúčastnilo piškvorkového turnaje organizovaného místním
gymnáziem. Družstvo ve složení Josef Németh, David Machala,
Minh Tuan Nguyen a František Večeřa z IX. A doplněné žákem
VIII. A Sebastienem Alexem Borovičkou opět nezklamalo. Tentokrát se umístilo na krásném druhém místě.
A na závěr pozvánka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Dne
7. 4. 2020 od 13:00 hod. se uskuteční zápis do prvních tříd.
Letos na děti čekají kamarádi Křemílek a Vochomůrka, zajímavé
úkoly a seznámení se se školou.
Foto: Michaela Eliášová

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Ing. Jana Konečná, Coworking centrum Příbor

V roce 2019 oslavilo coworkingové
centrum sídlící na náměstí v 1. patře nad
Komerční bankou již pátý rok svého působení v Příboře. Svou délkou působení je
v regionu naprostou výjimkou, po uzavření obdobného centra v Novém Jičíně a při
absenci podobné podpůrné kapacity pro
podnikatele v Kopřivnici, Frenštátě pod
Radhoštěm apod. jsme tak poskytli pracovní zázemí začínajícím
podnikatelům a freelancerům nejen z Příbora, ale i z Libhoště,
Frenštátu pod Radhoštěm, Starého Jičína, Trojanovic nebo Ostravy. Nabídky kancelářského místa a pronájmu zasedací místnosti využíval převážnou část roku také spolek Mikasa pro práci
s místními klienty s poruchou autistického centra. Prostory byly
k dispozici i dalším spolkům, organizacím a zájmovým skupinám
jako místo setkání, porad nebo seminářů. Navázali jsme spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem.
Coworkingové centrum se zapojilo i do kulturního a volnočasového života ve městě. Asi největším počinem pak byl již
čtvrtý, velmi úspěšný, ročník Vánočního rukodělného jarmarku

a Restaurant Day dne 1. prosince 2019 v Kulturním domě Příbor.
S účastí 30 místních profesionálních i amatérských prodávajících se podařilo naplnit nejen cíl akce – nakoupit si místní
výrobky jako dárky pod vánoční stromeček, ale také velmi dobře
zpropagovat a podpořit místní výrobce, řemeslníky a tvořivé
amatéry. Příjemný odpočinkový nádech dodal oblíbený Restaurant Day, tentokrát s nabídkou 6 amatérských restaurací laděnou
do vánoční atmosféry, SWAP oblečení a sbírka pro charitativní
obchody Moment. Velmi dobrou návštěvnost měl i adventní
Food Restart se Štěpánkou Vontrobovou.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo coworkingové centrum
v roce 2019 navštívili a využili jeho služeb, dále pak všem, kteří
se zapojili do našich akcí, a v neposlední řadě také městu Příbor
za podporu ve formě dotace na provoz a činnost, poskytnutou
v rámci veřejné ﬁnanční podpory pro rok 2019.
V činnosti pokračujeme i v novém roce. Těšit se můžete na
přednášky týkající se zajímavých témat a setkání s inspirativními
osobnostmi. Prostor je otevřený také k uspořádání Vaší akce
nebo semináře. Máte-li zájem, kontaktujte nás na tel.: 731 474
606 nebo e-mailu: info@ccpribor.cz.

Dagmar Kičurová, vedoucí kroužku Chovatelé při organizaci Luna Příbor

Na výroční členské schůzi jsme se
sešli až dne 17. května 2019, kdy byly
mimo jiné zúčastněným předány
nové plastové průkazy.
Počet členů: registrovali jsme 19 členů nad 18 let, dva mladé chovatelé do
18 let, a kromě nich jsme měli do prázdnin 11 dětí v chovatelském kroužku při
středisku volného času LUNA Příbor a od
nového školního roku 20 dětí do 15 let.
Výbor ZO ČSCH Příbor se sešel 8x poslední pátky v měsíci
k zajištění činnosti.
Jako každoročně začátek srpna a září jsme věnovali přípravě
naší výstavy a samotnému konání. Výstavu jsme jako tradičně
uspořádali v době příborské pouti a to 7. a 8. září. V pátek 6. září
proběhlo posuzování. Nejlepší vystavovatelé obdrželi čestnou
cenu.
Ve dnech 14. a 15. září 2019 se v Přerově konala Celostátní výstava mláďat, které se úspěšně zúčastnila př. Magdaléna Skácelová.
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Na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem 15.–16. 11. 2019 vystavoval králíky př. Radim Kantor a př. Petr Kičura a př. Magdaléna
Skácelová drůbež, za kterou získala čestnou cenu.
Pokud se týká oprav a údržby chovatelského střediska, v loňském
roce jsme poněkud abstinovali. Naše „pracovní nasazení“ se
smrsklo pouze na základní údržbu střediska, tj. hrabání listí a sečení trávy a drobné opravy. Před výstavou jsme provedli generální
úklid střediska. Zakoupili jsme nové výstavní klece pro holuby.
Samostatnou, ale významnou kapitolou naší činnosti, je práce s mládeží. Kromě přípravy a OMCH se pravidelně – mimo
prázdnin – každé pondělí scházíme ve středisku volného času
LUNA v Příboře v našem chovatelském kroužku. Náplní činnosti
je teoretická průprava chovatelství, povídání o zvířatech, péče
a krmení o zvířátka v kroužku.
V současné době navštěvuje kroužek 22 dětí. Vyvrcholením práce
s mládeží je Olympiáda mladých chovatelů, která se konala v Přerově. Zúčastnili se Kristýna Košťálová – 2. místo v odbornosti
okrasné ptactvo a Karla Hanzelková – 2. místo v odbornosti
drobní hlodavci.

Dalibor Matula, člen výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Sboru dobrovolných hasičů Hájov

Tak jsme se jako
každý rok vydali
opět do Kopřivnice,
kde jsme měli pronajatou ledovou plochu na zimním stadiónu. Akce je určena pro
všechny děti, mládež a dospělé
z naší obce či členy našeho sboru
z okolních obcí.
Těžko uvěřit, že se dosud ani
jednou během zimních měsíců
nebruslilo na hájovském rybníku. Obrovská škoda. A dětem to
rozhodně chybělo. Proto se již
těšily až si budou moci v plánovanou sobotu 1. února vyrazit
konečně zabruslit. Děti to měly jako odměnu za jistě pěkná
vysvědčení. Sluníčko nám cestou na zimní stadión pěkně
svítilo, jako by bylo již jaro.
Někteří zájemci využili možnost nechat si nabrousit brusle
těsně před začátkem akce. Rychle se pak přezout a hurá všichni
na led! Opět přišlo plno dětí se svými rodiči a prarodiči. Menší
si vzaly hokejku s pukem a nahrávaly si mezi sebou. A taky si
zastřílely v rohu na hokejovou branku. Čerstvě nabroušené
nože se některým pěkně zařezávaly do ledu. Celý čas pronajaté
plochy byl plně využitý. Kdo už nemohl, tak si šel na chvíli

odpočinout na střídačku. A taky se napít teplého čaje, který
určitě přišel vhod.
Během bruslení jsme si udělali na památku společnou fotku.
A to nás tam bylo celkem asi 80 lidí včetně pár nebruslících!
Čas pronajaté ledové plochy uběhl poměrně rychle. Byla radost sledovat spokojené děti, které mají zase další sportovní
zážitek. Pár pádů a slziček bylo, ale vše nakonec přebil úsměv
s červenými tvářemi.
Některým se z ledu vůbec nechtělo. Až hluk najíždějící rolby
je nakonec vyhnal na střídačku. Snad bude možnost si to zase
někdy zopakovat.
Foto: Svatopluk Šimečka

Karel Till ml., člen výboru Občanského sdružení Klokočov z.s.

V roce 2019 proběhly všechny tradiční akce pořádané
O.S. Klokočov. Tento rok se po roční pauze, kdy se rekonstruovala restaurace „U Žabáka“ ve Skotnici, konal 17. Klokočovský ples.
Před tímto plesem by se měl konat masopustní průvod Klokočovem, ale ten jsme z důvodu malého zájmu museli vynechat.
Snad se setkáme s větším zájmem v letech dalších. Po akci
pro dospělé následovalo dětské maškarní dovádění, podruhé
konané v příborském kulturním domě. Tato akce pro děti je
naší skvělou vizitkou a důkazem, že naše konání má opravdu význam. Zájem veřejnosti je obrovský a máme problém
uspokojit všechny děti, které chtějí s námi prožít nádherné
odpoledne plné tance, zábavy, her a smíchu. Plně obsazeny
byly jak velký, tak malý sál. Celkem 104 přihlášených dětí si
přišlo opravdu na své. Po vyhodnocení nejlepších masek a rozdání dortů, cen ze sbírky každému dítěti, následoval vrcholný
okamžik, naše tradiční vypouštění balónků.
Měsíc květen byl ve znamení stavění Máje, a ještě slavnějšího
kácení Máje spojeného s dětským dnem. Kromě programu
a her s cenami pro ty nejmenší, je uvedená akce proslavená
občerstvením, a především super palačinkami pro malé, větší
i největší návštěvníky.
Začátek prázdnin byl spojen s organizováním turnaje ve volejbalu o putovní pohár Klokočova. V září následovala nejvýznamnější a stěžejní akce – Klokočovský krmáš. Tato již
proslavená událost, se pyšní kromě jiného tradičním, a jak
se všeobecně tvrdí, široko daleko nejlepším gulášem. Ročník
2019 byl bohužel ve znamení deště a chladu. Žádné slunce,
téměř žádné dítko. Skákací hrad se odvolal, taneční parket
nerozložen, žádné přetahování lanem, žádný fotbálek, tak snad

ten letošní vyjde, počasí bude slunečné a den po příborské
pouti se již shledáme v hojném počtu na našem hřišti.
Závěr roku patřil Vánočnímu turnaji ve stolním tenise, který
se koná každým rokem v tělocvičně ZŠ Npor. Loma.
„Budovatelských“ aktivit loňského roku mnoho nebylo. Spousta se stihla v roce předchozím, a teď jde spíše o kosmetické
dodělávky, jak na stavbách, tak jejich okolí. Tady bych chtěl
informovat o založení knižní budky pro veřejnost, které fungují také jinde v ulicích Příbora. Ta naše je umístěna na hospodářské budově na hřišti.
Bohužel v uplynulém roce jsme museli nechat provést další
razantní ořez olší, lip a jiných dřevin podél potoka v zadní
části hřiště z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Dle
názoru zaměstnanců ﬁrmy, která prořez stromů prováděla,
tyto dřeviny chtě nechtě čeká úplné pokácení. O tom ale jistě
budou bezpochyby rozhodovat jiné instituce k tomu určené.
Nyní je proto hřiště poněkud „vzdušnější“.
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Jelikož hřiště patří městu, slouží tedy hlavně občanům. Všichni
víme, že ho využívá v zásadě naše sdružení ke konání akcí
pro veřejnost. Chceme a vycházíme vstříc i ostatním, a proto
již druhým rokem bylo možné využívat prostory hřiště pro
veřejnost. Pro tento účel jsem zhotovil zvláštní rubriku na
našich webových stránkách: https://www.klokocov.com/clanky/kalendar-soukromych-akci-na-hristi--podminky-vypujcky-hriste--ci-zarizeni/kalendar-obsazenosti/. Zde naleznete
vše potřebné k zamluvení svého termínu akce a její realizace
včetně jejich podmínek. Zde bych chtěl zmínit, jak velký je
zde o to zájem. V roce 2019 na hřišti proběhlo celkem 17
soukromých akcí od května do konce září. Oslava narozenin,
sportovní turnaje, rodinné akce, jen tak posezení a grilování
místních turistů, již tradiční hry a grilování z místní školy
a družiny ZŠ Npor. Loma atd. Věřte, že jak letos, tak i v příštích
letech bude možné takto hřiště využívat.
Nyní mi dovolte citaci části textu z loňského hodnocení roku
2018: „Z přípravných akcí pro další období byla v minulém roce
nejvýznamnější problematika výstavby víceúčelového sportovního hřiště se zpevněnou plochou. Po členské schůzi (dříve valné
hromadě) bylo jasné, že původní varianta výstavby tohoto
hřiště městem, není v nejbližším období reálná.
Vzhledem k této skutečnosti, výbor O.S. přišel s variantou řešení
výstavby tohoto víceúčelového hřiště svépomocí. Tedy tak, jak
jsme stavěli budovu, tj. s využitím dotací, grantů, sponzorských
darů a hlavně aktivity členů a obyvatel Klokočova i Příbora.
Podmínkou pro takové řešení bylo převedení pozemku pro
výstavbu tohoto hřiště formou zápůjčky na Občanské sdružení Klokočov. Žádost o takovouto zápůjčku byla podána na
městský úřad v měsíci září 2018. Bohužel, při seznámení se
zněním vyhotovené Smlouvy o zápůjčce uvedeného pozemku
jsme museli od smlouvy odstoupit. Důvodem byl nekompromisní požadavek, abychom stavěli dle vypracovaného projektu, což
znamenalo pro nás neakceptovatelnou investici ve výši cca 3
miliony Kč. Koncem listopadu 2018 výbor OS inicioval setkání

s novým vedením města k problematice výstavby tohoto hřiště.
Navzájem jsme se informovali o problémech a možnostech
realizace této výstavby. Věříme, že společně najdeme cestu ke
splnění tohoto úkolu.“
No, a nyní se má tato problematika takto: město Příbor, chcete-li zastupitelé, uvolnili ﬁnanční prostředky a rozhodli během
roku 2019 o realizaci multifunkčního hřiště v roce 2020 (po
řádném výběrovém řízení jej provede externí ﬁrma). Toto
bude vybudováno zhruba v části hřiště, kde kdysi dávno bylo
to antukové, tedy tam, kde se odehrávají naše turnaje ve volejbale. Bude se jednat o hřiště s živičnou plochou (asfaltovou),
kde bude možné hrát tenis, volejbal, nohejbal, minifotbal, již
zpopularizovaný ﬂoorball a jiné sportovní aktivity. Branky
a snad i jiné sportovní pomůcky by měly být součástí realizované stavby.
Ta tedy započne v březnu letošního roku a měla by být dokončena těsně před termínem našeho kácení Máje. Pokud se to
stihne bylo by to krásné, symbolické otevření něčeho, o co jsme
dlouho usilovali. Zde bych chtěl upozornit na fakt, že během
výstavby budeme velmi omezeni v konání naších akcí. Těch
bychom se ale letos neradi vzdali a probíhá jednání s městem i stavební ﬁrmou, jak by bylo možné „fungovat“ i během
výstavby multifunkčního hřiště. Již nyní víme, že to nejspíše
možné bude, i když s velkým omezením. Prosili bychom tedy
všechny návštěvníky o shovívavost a respektování pokynů či
zákazů v místě a okolí staveniště.
Touto cestou výbor Občanského sdružení děkuje všem našim
aktivním členům za jejich ochotu a čas, který věnovali přípravě
a organizování akcí občanského sdružení. Také děkujeme všem
našim příznivcům a sponzorům, a především vedení města
Příbor za ﬁnanční podporu akcí organizovaných občanským
sdružením.
Pro případné zájemce o podrobnější informace o jednotlivých
akcích, popř. o fotograﬁe z těchto akcí naleznete na našich
stránkách www.klokocov.com
Foto: Karel Till ml.

Karel Till ml., za Občanské sdružení Klokočov

Máme za sebou jubilejní 10. maškarní dětský
ples, který se konal dne 8. 2. 2020 v sále restaurace „U Žabáka“ ve Skotnici. A to z důvodu plného
vytížení Kulturního domu v Příboře. Již dnes vás
děti můžeme ujistit, že ten příští se bude konat
opět v KD Příbor. Letos se z důvodu menší kapacity
sálu mohlo přihlásit jen 60 dětí. Místa v sále se do
puntíku obsadila. Bohužel se ples konal, jak jistě
mnozí z vás vědí, v době chřipkové epidemie. A tak
se týden před konáním začaly děti omlouvat. I tak
jich přišlo 52 a byl to pěkný šrumec. Novinkou pro
objednání jsem vymyslel tabulkový systém, kde si
každý mohl zkontrolovat, zda-li je přihlášen, jestli
je volné místo, nebo se nějaké uvolnilo. Myslím, že
se to osvědčilo, rodiče měli přehled. Proto bude
tabulka i v příštích letech. Termín 11. plesu je již
na stránkách Klokočova.
No, a nyní k samotnému průběhu dne. Od brzkých
ranních hodin probíhaly přípravy. Tradičně chystat
bufet, označovat nabalené ceny ve sbírce, foukání balónků, chystání
hudby, strojení se do kostýmů atd. Potom hodina pauza na oběd a šlo
se na věc. Přesně o půl druhé začaly přicházet první děti v maskách.
Sednout a vybrat si místo mohl každý, kde chtěl. Ještě půl hodinky po
druhé hodině jsme čekali na některé opozdilce a mohlo se opravdu
začít. Po uvítací řeči a krátkém představení, jak bude odpolední show
vypadat, dal klaun HOPík slovo jeho pravé ruce Květince Valince, jejím
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pomocnicím Natce a Lucince, které začaly se všemi
dětmi „řádit“ na parketu, kde bylo plno báječných,
společných tanců. Tu a tam nějaká ta přestávka na
oddych a občerstvení, které hosté nalezli v našem
buﬀ íčku. Byly nabízeny párky v rohlíku, spousta
nealko nápojů, ale také čepované pivko pro tatínky.
Tančení se střídalo se soutěžemi, kterých jsme také
měli dost. Minihokej, opičí dráha, šťouchání míčku
slánkou, židličková atd. Velkým zpestřením pro
děti bylo zápolení tatínků.
Samozřejmě nesmělo chybět vyhlášení tří nejlepších masek. Více naleznete ve fotogalerii. Ještě před
tímto vyhlášením se rozdaly ceny ze sbírky všem
zúčastněným dětem. Tady vyhrával každý los, což
děti zcela jistě ocení. Musím podotknout, že všechny ceny do sbírky zakupuje jako vždy naše sdružení.
No, a nakonec vrcholem a závěrem odpoledne bylo
naše tradiční vypouštění balónku z balkónu, které
si děti mohly odnést do svých domovů.
Po zakončení všichni organizátoři měli napilno a začalo se uklízet
a uklízet. Tímto děkujeme obsluze bufetu, kuchyně, šatny. Nemalou
zásluhu mají také ti, co nebyli vidět. Foukači balónků, řidiči atd. Hlavně
bych chtěl poděkovat našim novým pomocnicím s dětmi. Snad jim
elán vydrží a rády pomůžou i příště.
Podrobnosti o všech akcích naleznete zde v Měsíčníku, na www.
klokocov.com, Facebooku a plakátech.
Foto: Karel Till ml.

Iveta Kocourková, Sbor dobrovolných hasičů Hájov

Sbor dobrovolných
hasičů Hájov uspořádal
v sobotu 8. 2. 2020 v sále
kulturního domu hasičský ples. S pravidelností
každých čtyř let se jednalo
o ples maškarní.
Hasičské plesy na Hájově mají dlouholetou tradici a těší se velké oblibě. Zaplnit
sál v maximální možné míře není nikdy
problém a ani letošní rok tomu nebylo
jinak. Stejně jako vloni se obsadily i prostory tzv. „vinárny“ v suterénu
budovy.
Na úvod přivítal hosty starosta sboru Vojtěch Jalůvka, který s přáním
příjemné zábavy zahájil ples.
K tanci a poslechu zahrála skupina YPSILON, která hosty provázela
napříč hudebními žánry od klasické polky či valčíku až po nejmodernější písně. Atmosféra byla výborná, protože již od prvních tónů byl
taneční parket plný a zábava vydržela až do brzkých ranních hodin.
Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a nemohlo chybět ani
stále zaplněné hasičské „peklo“.
Rovněž byla pro hosty připravena již tradiční slosovatelná hra o ceny.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kterými byli převážně podni-

katelé a živnostníci z naší obce, členové
výboru SDH Hájov a mnozí z řad hostů
plesu.
A protože se jednalo o ples maškarní,
v průběhu večera byly veškeré kostýmy
hodnoceny vybranou porotou a okolo
22. hodiny došlo na očekávané vyhlášení těch nejlepších a nejoriginálnějších.
Ocenění nejlepších masek získaly postavy ze známé pohádky Mrazík, které již
v úvodu plesu při vstupu do sálu i s pohádkovou melodií a tancem zaujaly hosty sálu. Jako další se umístili
zároveň pořadatelé plesu, protože mladí hasiči doslova „obletovali“
hosty celý večer jako hejno much a neustále se přikrmovali na oblíbené
muší potravě – pořádném velkém lejnu. Jednalo se o nejpočetnější
masku večera. Nejen svým kostýmem, ale i celovečerním věrným
vystupováním si hlavní cenu – „zlatou cihlu“ – odnesl představitel
herce Bolka Polívky ve své nejznámější roli Bohuše, ze známé komedie
Dědictví, aneb …
Podle reakcí hostů se letošní ples opět vydařil, panující dobrá nálada
prostupovala celým večerem. Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na
zdárné přípravě i průběhu celého plesu a na hojnou účast se budeme
těšit zase v příštím roce, SDH Hájov.
Foto: Tomáš Plandor

PŘEDSTAVUJI VÁM
Mgr. Marika Bajerová
Stav: vdaná
Děti: Adámek a Anežka
Vzdělání: VŠ – UP Olomouc,
obor fyzioterapie
Povolání: fyzioterapeutka
Koníčky: děti a rodina, práce
V Příboře žila jako miminko a pak
od 7 let věku doposud

Když mi paní Marika otevřela dveře, abychom si domluvily termín setkání, byla celá
v bílém – jako správná fyzioterapeutka.
A já uviděla usmívajícího se anděla. Oči jí
zářily, jemné vlasy poletovaly kolem rozesmátých tváří, smích se nesl celou místností a k tomu údiv: „Já? A v kronice města,
neee!?“ V té chvíli jsem věděla, že jsem na
správném místě – u ženy, která vás nabije
pozitivní energii už jen tím, že se na vás
podívá, u ženy, která má v srdci plno lásky
– nelze si toho nevšimnout, u ženy, která
pomáhá svou prací ke štěstí jiným ženám.
Kdo je Marika Bajerová? Prostě anděl, jen
ta křídla jí scházejí...
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
To je moc krásná otázka a moc za ni děkuji, protože je to možnost, jak ještě mým
rodičům poděkovat. Myslím, že od svých

rodičů mám docela dobré nástroje, jak žít
šťastný život. Po taťkovi jsem zdědila pevnou vůli a odvahu vstoupit do neznámých
vod a plavat (smích). To je něco, za co mu
velmi vděčím. A maminka je mi inspirací
dodnes. Miluji její životní nadhled, stále
se to učím, ještě zdaleka nejsem tam, kde
ona. Je to vlastnost, kterou bych si spíš přála
mít a zatím ji plně nemám (smích) – a to
neupínat svou pozornost na negativní věci
v životě. Všímat si toho, jak život umí být
barevný – za to mamince velmi vděčím.
Oběma velmi děkuji za radostný přístup
nejen k životu, ale i k práci. To je věc, kterou
si uvědomuji teď, když jsem sama rodič.
U nás slovo práce nebylo spojováno se slovem trápení nebo s nepříjemnou povinností, ale s radostí. To, že mi naši ukázali, že
práce je radost – za to jsem jim moc vděčná.
A ještě – když jsme měli přednášku z psychologie, tak nám paní doktorka řekla, ať

napíšeme první větu, která nás napadne
a kterou jsme slýchávali jako děti, že nás
pak zhodnotí – styl výchovy, poznamenání
výchovou. Moje první věta byla: ,Co mě se
ptáš? Máš svoji hlavu? Máš!ʻ Rodiče mě velmi vedli k samostatnosti, taková liberální
výchova. Někdy by mi bylo lehčeji, kdyby
rozhodli za mě, ale oni to fakt nechávali
na mně. A já jim za to moc děkuji, protože
vím, že se mohu spolehnout na sebe sama.
A to, že jsem spokojená v rodině i v práci,
je z velké části i díky nim. Jsem jim velmi
vděčná, že mi nenalinkovali, co mám dělat,
koho si vzít, že mi dali naprostou svobodu
(smích – dobře se vyprávění paní Mariky
poslouchá, až jsem se zasnila, v tom slyším). Teda fakt krásná otázka. Aby člověk
nad rodiči tak spontánně přemýšlel, to ne
– jaksi to vše vnímá, ale aby se nad tím
zastavil a popřemýšlel, to ne. Děkuji vám
(no co říct – já děkuji).
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Pokud to vezmu já jako maminka, tak je
to bytí s dětmi (slyším naléhavost v hlase
a vidím rozzářené oči). Miluji být s dětmi! Naplňuje mě to. Miluji jejich svět. Je
mi to blízké. Jak jim zajiskří oči, když poznají něco nového, jak jsou schopny interpretovat svoje zážitky. To mě velmi baví.
Do toho, když přijdou nějaké chvíle, kdy
jsem schopna v klidu si s manželem vypít
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čaj nebo kávu, to bych tam taky zařadila
(smích, před sebou obě máme vynikající
čaj yogi a donesl ho právě manžel paní
Mariky a věřte, nebo ne – také s úsměvem
od ucha k uchu!).
Jinak je to má práce – je velmi barevná
a svobodná. Díky Claře Lewitové, fyzioterapeutce a mé učitelce, jsem vstoupila do
světa smysluplného a inspirativního pojetí
fyzioterapie. Letos 2. 2. 2020 mne po několika letech zasvěcování jmenovala jako
samostatnou učitelku jejího životního učení
Fyzioterapie funkce, což je velká zodpovědnost, ale pro mne radost a práce snů :) Ve
své praxi, kterou mám s ohledem na věk
mých dětí omezenou, se soustředím hlavně
na gynekologickou fyzioterapii. Léčím ženy
těhotné, po porodu, ženy, které nemohou
otěhotnět či nemohou miminko donosit.
Je to práce plná krásných i bolestných příběhů, je to práce mou duši naplňující. Pak
jsem učitelka Fyzioterapie funkce – učím
studenty fyzioterapie na Ostravské Univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci.
Pořádám kurzy pro lékaře, fyzioterapeuty
a porodní asistentky. A ještě aby toho nebylo málo, pestrost mi rozšiřuje a také mě
těší – práce na časopise. Vychází od roku
2016 2x ročně a je primárně určen fyzioterapeutům i lékařům. Jak vznikl a jak ho vydávám – to by bylo na samostatný příběh.
Nevěděla jsem do čeho jdu, nebyla jsem
nikdy vydavatelkou časopisu, šéfredaktorkou – to byl právě ten vstup do neznámé
vody, do které jsem žuchla ze dne na den.
Přišla myšlenka a začalo se tvořit. Netušila
jsem, že bude takový zájem ze strany akademiků i lidí z praxe. Teď je jeho vydávání
hodně založeno na rodině a týmu přátel.
Osud to tak chtěl, že jsou schopni mi svým
zaměřením pomoci – IT – umělecká stránka – odborné otázky. A moje maminka – za
to jsem jí moc vděčná – se stará, aby se
časopis dostal, kam má.
To jsou moje činnosti… a jsem spokojená.
Má práce protíná každou minutu mého
bdělého života (smích).

Hudba – mám ráda ticho. Absolutní ticho je
mi vzácností, ale potřebuji ho, abych mohla
fungovat. Je to těžké, lidé nejsou zvyklí být
v tichu, jsou roztěkaní a obklopení hluky.
Ale když už si mám něco poslechnout, tak
je to Laurie Anderson, Lou Reed, Leonard
Cohen, z českých Jiří Pavlica, Hradišťan,
také klasická hudba. Hrála jsem na klavír, zpívala. Stále je mým favoritem už od
dětství Edvard Grieg, to je norská hudba.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film,
hudba.
To mi teď hodně „vybarvily“ moje děti.
Vzhledem k věku dětí a mému pracovnímu
nasazení si ani nepamatuji, kdy jsem nějaký film zhlédla, ale to mi nevadí. A když
už tak jsou to pohádky a je pravda!, že teď
u nás frčí Zlatovláska s Jorgou Kotrbovou
a Petrem Štěpánkem. Tam se zpívá. Ta naše
mladší zná slovo od slova (Anežka má 2
roky). Knížky – je to opět návrat k dětství
František Hrubín, Josef Kainar, Jiří Žáček.
Jinak studuji hodně odborné literatury.
A čím jsem sama sebe překvapila poslední
roky, je zájem o historickou literaturu prvních lékařů, záznamy léčitelů – ať už to
byl Kneipp nebo Priessnitz. Je tam spousta
ohromné inspirace. To zas vděčím mamce
Bajerové, která prostě knihy měla doma.
Celá léta mě neoslovovaly a najednou jsem
pochopila, jaké poklady se v nich ukrývají.

6. Co Vás přivedlo k Vašemu
povolání?
Osud – (smějeme se obě) – no fakt! Tak
si představte – já ve třeťáku na gymplu,
hlavu plnou plánů a představ, co budu,
a najednou se seznámím s mým mužem,
se kterým jsem dodnes. A vůbec jsem netušila, že jeho maminka má něco společného
s fyzioterapií a ještě jsem na škole dělala
práci, kde jsem se asi 100 studentů ptala na
povědomí o alternativní medicíně a mezi
nimi byla i fyzioterapie. Když jsem po letech svou práci našla, moc jsem se u toho
nasmála. Když jsem se pak dozvěděla, že
Adamova maminka je rehabka, bylo to
pro mě nudné. Představovala jsem si, že si
někdo zlomí nohu a pak se mu léčí. Rehabilitace mě nelákala. Pak jsem ale pocítila
na svém těle práci mamky Bajerové, vzala
mě na několik seminářů, byla jsem v úzkém
kontaktu s Adamovu tetou, rehabilitační lé-
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4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou a už v 5. třídě na základní škole
jsem vydávala časopis, už tehdy jsem byla
šéfredaktorkou a vydavatelkou současně (smích). A pamatuji si, mám takový
záblesk – že v jednom rozhovoru s paní
učitelkou jsem chtěla dělat něco jako alternativní medicínu. Já neměla konkrétní
představu, ale něco takového mě lákalo.
A když se podívám dnes, tak jsem si vlastně
splnila své přání.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Rodiče. Také v tom, že mají spolu krásný
vztah. A to je asi to nejvíc, co mohou rodiče
dítěti dát – vidět to, že láska opravdu může
hory přenášet. A když je člověku velmi špatně, že se má o koho doma opřít. To je něco,
z čeho čerpám po celý život. Vlastně z tohoto pohledu jsou oni zodpovědní za to, že
s mým mužem letos začínáme 20. rok našeho společného života. Je to můj první partner a doufám, že i poslední (v rozesmátém
obličeji se zračí láska). Ale vzorem mi byla
i babička s dědou – rodiče mojí maminky. Babička mě zasvětila do světa pečení
a cukrářství. Naučila mě tvořit těsto, sahat
na něj, dělat třeba koláčky, za to jsem jí
vděčná. Nesmírně ráda peču, tvořím, ráda
hostím, když můžu, a experimentuji. Děda
mě oslovil svým vztahem k bylinám, rostlinám. Pamatuji si jeho ohromnou zahradu,
kde část měl vyhrazenu na své krásné lilie.
Děda mě do tohoto světa přivedl. Když jsem
na gymnáziu zvažovala, čím budu, tak botanika bylo něco, co mě nesmírně bavilo.

kařkou, byla jsem svědkem mnohých diskusí
a začalo mě to fascinovat. Uvažovala jsem
i o učitelství, ale nakonec jsem si na pedagogickou fakultu nedala žádnou přihlášku.
Manžel, který mi dává maximální svobodu, mi v té době řekl: ,Prosím, já nechci, ať
jsi učitelka, učitelka fakt neeee...ʻ (smích).
Tak jsem si podala přihlášky na fyzioterapii
a na medicínu do Prahy, kde jsem díky Bohu
skončila první pod čarou. Myslím, že bych se
na odvolání dostala, ale když jsem poznala
Olomouc, uchvátila mě. A jsem šťastná, že
to je moje alma mater. Jsem ráda, že jsem
vystudovala fakultu, jakou jsem studovala,
protože z toho těžím dodnes. A ráda se tam
vracím v pozici externího učitele 5. ročníku
magisterského studia.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Příbor je můj domov. Pobývala jsem sice
v Olomouci – studovala jsem tam, pak
pracovala, a také s manželem bydlela.
Olomouc má energii velmi podobnou Příboru, města jsou historicky spjatá a jsou
mi laděním velmi podobná. Ale přesto, kde
jsem doma, kde je moje hnízdo – je Příbor.
Mám tady děti, jsem tady se svým mužem.
V lednu jsme začali 20. rok našeho společného života, to je pro nás takové zásadní
datum – i když jsme se brali později. Od
začátku se o mě staral, bral to velmi vážně.
Je to prostě muž od Pána Boha. V Příboře
jsem opravdu šťastná.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Kovárnu. Čajovna je to místo, kde jsme se
seznámili u šálku zeleného čaje. Ale jinak
mám jedno zamilované místo – chodila
jsem na Základní školu Npor. Loma a chodila jsem od fary dolů z kopce – pohled na
řeku mám moc ráda. Naše město nabízí
hezká místa. Já jsem od konce loňského
roku přesunula pořádání svých kurzů do
Příbora a dostáváme jako město pěkné
odezvy. Jezdí tady lékaři a zdravotníci
z naší země i ze zahraničí a moc pěkně
hodnotí, jak na ně město působí. Člověk si
tak uvědomí, že žít v pěkném městě není
samozřejmost. Jsem za to ráda.
9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Nikdy mě nenapadlo nad tím přemýšlet.
(dlouhééé ticho) Ale jo – možná ano. Je tady
problém, kam se jít dobře najíst na náměstí.
Chybí tady život na zahrádkách, v restauracích. Gastronomie je tady chudá a velmi
vděčím projektu Victorina Loca, kteří mi
zajišťují na kurzy komplet cathering – přes
drobné občerstvení až po hlavní jídla a večeře. Byť máme vyhraněná kritéria – aby třeba
strava byla veganská, přirozeně bezlepková
apod. – jsou schopni připravit neuvěřitelná
kouzla. Za to jsem nesmírně ráda. Ale na
náměstí mi chybí restaurace, to je mi líto.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
(A už se zase směje.) Ano vybavil se mi
zážitek a naprosto mě překvapilo, že právě

tenhle – asi jste první, kdo mi takovou otázku položil. Já jsem si jako dítě za pěkného
počasí cestu ze školy krátila přes Lubinu
– přeskakováním přes kameny. Vždycky se
mi to podařilo z jednoho břehu na druhý
suchou nohou. No a jednou o vysvědčení,
asi v 6. třídě, byla jsem holčička s culíkem,
vyzvedla jsem si vysvědčení se samými jedničkami, a že tedy si zase zkrátím cestu.
Bylo sucho, málo vody, a víc než řece se
Lubina podobala zelenému žabinci. A já si
ten den vzala střevíčky a samozřejmě jsem
uklouzla a v tom žabinci jsem se úplně celá
v nové košili, kterou mi maminka k příležitosti vysvědčení koupila, vymáchala. Ale
vysvědčení – a to už se ukázala má zodpovědnost ke vzdělání – jsem držela vysoko
nad hlavou v napřažené ruce. Ani kapka!!!
se papíru nedotkla, ale já jsem přišla domů
pěkně zelená (smích).
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní
největší úspěch?
To, že můžu být maminkou. Za to díky
Bohu. To je nejvíc.

12. Napadá Vás nějaká osobní životní
prohra?
No...tím, že mám víru, jakou mám, a věřím
tomu, že Pán Bůh nám život nedělá těžký.
Ten si můžeme udělat těžký jen my sami,
tak i v životních chvílích, kdy mi opravdu
nebylo dobře a radostně, tak bych to nenazvala jako prohru. Naopak beru to jako
něco, co mi umožnilo dostat se tam, kde
jsem nyní. Takže jako prohra to nemohu
nazývat, ale velké životní zkoušky, to ano,
ty mě potkaly.
13. Kdyby bylo možné se znovu narodit,
chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Určitě ne (řečeno sice něžně, ale rezolutně).
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Připadám si mladá na to někomu něco
vzkazovat, radit. Je to těžké. Ale jo – možná
ať se nebojí změn. Život je neustálý pohyb a aby něco mohlo žít, tak to musí být

v pohybu a každý pohyb je vlastně souhrn
neustále dějících se změn. Tak asi nebát se
otevřít se změnám. Prostě mít tu odvahu,
kterou mám po tatínkovi. (Zase vidím jiskřičky v očích a slyším veselý smích).
Začali jsme tatínkem a tatínkem končíme.
Ano, tak to prostě mám. Jako malá jsem si
uvědomovala hodně maminku a teď dospělá vidím, jakou roli sehrál v mém životě
i tatínek, a jak jsme si podobní. Až si říkám
– to není možné! A to, že vyjde rozhovor
v březnu na jeho 60. narozeniny, to jste mi
nemohla dát pro něj lepší dárek! To jsou životní náhody, které člověk nevymyslí. Aniž
byste cokoli tušila, tak vy přijdete právě
v tento čas. Děkuji.
Ráda jsem přišla. Ráda jsem poslouchala.
Bylo to jako balzám na duši i srdce, moc
příjemné. Jsem ráda, že paní Marika má
povolání, ve kterém pomáhá druhým. Je
k tomu svým postojem k životu i k lidem
předurčena. Děkuji!
Mgr. Irena Nedomová
kronikářka města Příbora

PAMĚTI PŘÍBORA A PŘÍBORSKA
Josef Kresta

Pantáta Veselka věří též ve vasrmany*. Chcete, aby vam včil
povidal o vasrmanech?“
„Povídejte, pantáto.“
Pozoruji pantátu Veselku. Menší člověk, věkem kolem osmdesáti
let, ale stále ještě čilý. Obličej podlouhlý, lstivá očka a dost šedých
vlasů na hlavě. Přistihl jsem ho doma letní dobou, kdy měl na sobě
staré obnošené kalhoty a barevnou košili. Právě zaléval květiny za
okny: fuchsie a pelargonie, jaké na těch oknech pěstovala i moje
nebožka matka. To mě těší.
Vidím, že pantáta Veselka pozoruje i mne. Jaksi se mu podobám,
neboť přešel do vykání. Tak jsme se navzájem překontrolovali
a pantáta v řeči pokračuje: „Tož dobře posluchajte. To je pravduci,
na mu hřišnu dušu – a udeřil se do prsou –, bo sem to zažil sam.
Jednuc jsem šel domu z hospody tak kole desatej hodiny v noci.
Trošku svitil měsíc. Rohlíček. Vlezu na lavku přes řeku Lubinu –
je to blizko sedlaka Bzirskeho za šlachtu* - hledim a hledim – vv
prostředku lavky sedi černy pes. Oči zelene. Pes na mne hledi –
a já jsem dostal strach. Nazadek sem nemoh, bo by spadnul do
vody – lavka su enem dva tramy položene vedle sebe – a překročiť
psa sem si netrufal. Moh by vyskočiť a zhodiť mne do vody. Je
tam hlybka*, utopil by se. Tu mi napadlo udělať svaty křiž. Ledva
sem to udělal, pes hup do vody…“
„A vy nohy na ramena, že?“
„Nu baj sem zdrhal* ztamocuď*. A jak! Ani mašina na štrece*!
Dyť byste zdrhal tež.“
„Anebo se vam to všechno jen zdálo, pantáto. Šel jste z hospody,
kdoví co se vám zdálo?“
Nedůvěra pantátu Veselku zřejmě mrzí. Hladí si nos, přemýšlí
a pak povídá: „Každý može mluviť to aji on. Dyby toho psa na
lavce neviděli inši* lide“, vyhazuje trumf pantáta Veselka. „Můj
tatinek a moje maminka tak za štrnast dni po mne šli v noci tež

po tej lavce. Domu. Nu, a vidíte: zasej na tej lavce ležel ten černy
pes s ohnivyma očama. Cufnuť* nemohli bo byli na lavce dva za
sebu, a tož si tatinek zpoměl na to, co sem udělal ja. A pes hup
do vody! Ešče včil by chtěl negdo mluviť, že to nebyl vasrman?“
Pravím pochybovačně: „A či to nemohl být pes Bzirského, který
čekal na lávce na svého hospodáře až se vrátí z města?“
Pantáta Veselka je podrážděný až hrůza. Ale ještě má v zásobě
trumf. Praví: „My co zme toho psa viděli, zme edem obyčejni lide.
Nam se može věřiť a nemusi. Co ale byste řekli na to, že jednuce*
v noci chtěl přejiť po tej lavce aji jeden znamy oﬁcir*, a též teho
psa viděl. Chtěl sahnuť po svoji šabli, ale nemoh zdvihnuť ruku.
Tož hleděl na teho psa a pes zasej na něho svojima zelenyma
očama. Tu si oﬁcir dodal kuraže, vytah šablu a zahnal se na psa.
Pes nic. A tu se oﬁcir vratil a nešel po tej lavce.“
„Pěkný oﬁcir. Měl šavli, a ještě měl strach?“
„Nale dajte si přecej řecť, že vasrmani byli,“ zarytě stojí na svém
Veselka.
„A proč nyní nejsou?“
„Bo jich panačci* zažehnali. Aji ostatní strašidla. Počkajte“, chytá
mě za rukáv, „ešče vam dopovim o tych vasrmanech. U Kiřpona (řezníka Kirschbauma), vite, to je ten, co ma na chalupě
podobiznu Jana Sarkandra, tam měli tovaryša silného jak dub.
ten tovaryš rubal* maso. Jednuc přišel k němu do kšeftu jakýsik
člověk, pořáď vybiral maso, ale nic nekupoval. Tovaryš se na něho
dožhral* a useknul mu kus prsta. Musky se na tovaryša podival
zboku, zahrozil zkrvavenym prstem a řek: Šak ja tě dostanu! Vzal
kupene maso a odešel. Tu deprem tovaryšovi napadlo, že to moh
byť vasrman. Dostal strach aji dyž ten kunčoft* byl enem takovy
malučky krempeliš* A tak mily tovaryš cele dva roky nešel kole
vody. Ale potem na všecko zapomněl. Dyž jednuc šel přes plytky
potok u Kateřinic, gde se ani malučke děcko neutopi – utopil se.
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Za bileho ďňa. Lide ho našli v tej křikopce* gzichtem ve vodě.
Vasrman se mu pomstil.“
„No ja, nedivte se, když vasrman má takovu silu, když se naji
masa.“ Usmívám se.
Pantáta Veselka je celý bez sebe. Na to nepřišel, že duchové nejedí
lidské pokrmy.
(Pokračování příště.)
Slovníček příborského nářečí podle Josefa Kresty:
cufať – couvat / dožhrať se – dopálit se / edem – jenom / hlybka – hloubka / inši – jiný / jednuc – jednou / krempeliš – malý

člověk, mrzák / křikopa – příkop / kunčoft – zákazník / oﬁcir
– důstojník / panaček – kněz / rubať maso – vysekávat maso /
šlachta – porážka / štreka – železnice / vasrman – vodník / včil
– nyní, teď / zdrhať – utíkat / ztamocuť – odtamtud
Děkuji Mgr. Pavlu Šustalovi, vedoucímu Státního okresního archivu Nový Jičín, za udělení souhlasu s publikováním vzpomínek
J. Kresty a za kromobyčejnou ochotu při vyhledávání archivního
materiálu.
K vydání edičně připravil Mgr. Tomáš Motlíček.

HOVORY Z POHOVKY
MgA. Ivo Saniter, klavírista a hudební pedagog, První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s., Kopřivnice

Před několika týdny ses vrátil ze Senegalu. V tomto ročníku soutěže Africa Eco
Race jsi vybojoval krásné třetí místo. Jedeš
za sebe, za Tatru nebo se cítíš i jako reprezentant České republiky? A už
jsi ten úspěch jaksepatří
oslavil?
Ano, bylo to parádní, stát
na střeše kabiny a držet
v ruce trofej za bronz! Jezdím především za mé partnery, kteří mi umožňují si
plnit své dětské sny. Jsem
nesmírně rád, že můžu
jezdit s vozem značky Tatra, který se vyrábí v našem
regionu, do světa a prezentovat tak náš um a naši práci.
Grafika: Tomáš Kopřiva
Patříš mezi známé příborské osobnosti. Většina občanů města jistě ví, že jsi automobilový závodník, který jezdí závod Monaco-Dakar, ale možná už
netuší, jak ses vlastně k této činnosti dostal?
Já bych to tak nepřeháněl. Každopádně cesta k tomu, co dělám,
nebyla právě jednoduchá. Začalo to první účastí české posádky
na Dakaru v roce 1985. Pak další rok nastoupila Tatra a já byl na
gymplu v Olomouci. Poté jsem nastoupil na Vysoké učení technické
do Brna a zažil na vlastní kůži sametovou revoluci na vysoké škole.
Poté mi došlo, že když něco chci, že pro to musím něco udělat
a ne čekat a stěžovat si. Ve čtvrtém ročníku jsem si pořídil první
soutěžní Tatru 805 a přestavěl na truck-trial a první závody jsem jel
v roce 1992 v Belgii právě s „kačenou“. Po ukončení Vysokého učení
technického jsem odešel do Tatry za prací, kde jsem od roku 1993
pracoval. Poprvé jsem jel na Dakar jako navigátor Karla Lopraise,
ročník Granada Dakar 1995, a hned jsme jej vyhráli! Bylo a je to
úžasné! Dělat práci, která vás baví a do které se těšíte!
Někteří novináři Tě nazývají „kapitán Sólo“, protože jezdíš
sám, bez navigátora, bez mechanika. Jak se během závodů
cítíš? Nemáš někdy pocit nejistoty nebo strachu? Nepropadneš
nikdy nějaké depresi či dokonce panice?
Při první své sólo jízdě jsem měl veliký respekt, který se posléze
proměnil v euforii, v radost, v pocit svobody! Na nějaké jiné myšlenky nemám vůbec čas!
Má závod Africa Eco Race nějaký jiný než prestižní význam pro
automobilku Tatra? Odráží se Tvé úspěchy v komerční oblasti?
Firma Tatra mne využívá na prezentační a zkušební akce na po-
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lygonu nebo přímo u zákazníka. Snažím se, abych fabrice vrátil
investice do mne vložené, a abych byl maximálně efektivní. Moc
důležitý je dobrý pocit.
Pomáhají Tvé zkušenosti ze závodů i při vývoji a technických
inovacích ve výrobě?
V továrně pracují velmi zkušení vývojáři, konstruktéři a zkušební
technici, kterým velmi rád v rámci svých dovedností třeba poradím.
V jednom interview ses zmínil, že dvanáctiválcový motor se
700 HP, který máš ve svém voze, už výkonem nestačí. Jak se
bude dále postupovat? Zvolí se jiná pohonná jednotka, nebo lze
ze stávajícího motoru ještě nějakou úpravou „vyždímat“ vyšší
výkon? Anebo dojde třeba ke spojení s jinou převodovkou?
Je to očekávatelný vývoj, určitě chci zůstat u Tatra motoru přímo
vzduchem chlazeného, snad se motorářům podaří vyšší výkon.
Obvykle zdůrazňuješ, že Tatra je čistě mechanická. Znamená
to, že závodní kamiony jiných značek jsou plné elektroniky?
Ano, taková je doba a vývoj. Jsem spíše „retro“ závodník než týpek,
který nahrává mapy motoru a ladí motor přes computer. Zatím mi
to tak vyhovuje. Převodovka je v jednání.
Aleš Loprais, který se účastní toho vlastně „nepravého“ Dakaru, přesedlal na vůz značky Praga V4S DKR (i když má údajně podvozek Tatra, motor Iveco a automatickou převodovku
Allison). Ty zůstaneš věrný tatrovce?
Ano, pokud budu moci, budu šťastný. Co jiného než Tatra!
Jako chlapec jsem se setkal s prezidentem Ludvíkem Svobodou.
Na jeho otázku, čím bych chtěl být, jsem bez váhání odpověděl,

že automobilovým závodníkem. Sice jsem kdysi jako dělník
pracoval u mnohonásobného vítěze evropské i světové rallye
Franze Wittmanna a později byl sousedem pilota F1 Nikiho
Laudy, nicméně závodníkem jsem se nestal. Co bys doporučil
mladým fanouškům motorismu, kteří mají podobný sen?
Jít do toho a usilovně každý den na realizaci pracovat. Důležitá je
zralá úvaha a trpělivost.
Tvá manželka je úspěšnou módní návrhářkou, která je známá
mj. používáním nejmodernějších technologií, např. nanovlákna. Jak to jde dohromady s tvým konzervativismem, kdy v době
digitalizace a ohromného rozvoje elektroniky, máš nejraději
ocelové lanko?
Nevím, každý máme svou cestu. Ocelové lanko není špatné. Tam,
kde jezdím, zatím nic lepšího nevymysleli.

Máš ještě letos naplánovanou nějakou akci s tzv. „balai“ vozy,
se kterými poskytuješ logistickou podporu v jiných závodech?
Ano, měli bychom jet se zametacími vozy do Maroka na Morocco
Desert Challenge 2020. Potom možná ještě do Tunisu.
Nejsi příborský rodák. Jak se ti v Příboře žije a do jaké míry
se zdejší lidé zajímají o tvou kariéru a úspěchy?
Ano, jsem naplavenina. V Příboře ale jsem už doma. Pěkně se
tu žije s milovanou ženou a dětma. Mám rád kopce okolo. Je
tady moc pěkně. Myslím si, že asi lidé vědí, co dělám, někdy to
probereme u piva.
Přeji Ti, Tomáši, mnoho sportovních úspěchů. Ať ještě mnohokrát dojedeš k onomu magickému Růžovému jezeru v Senegalu.
Děkuji pěkně za šikovné otázky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Třpytivá hodina je román o vášni, zármutku, ztrátě a tajemstvích od britské autorky Iony Greyové. Život Seliny Lennoxové
je nekonečný večírek, který má jediný cíl: vyhnout se nudné
budoucnosti, kterou jí naplánovali její bohatí rodiče. Jedné noci
vstoupí do jejího života chudý malíř Lawrence Weston a Selina
si je jistá, že našla pravou lásku. Když ji však postihne tragédie,
musí volit mezi tím, co je bezpečné, a tím, co je správné.
Americký autor S. A. Lelchuk vytvořil v knize Chraň mě před
zlými muži novou akční hrdinku – Nikki Griﬃnovou. Nikki není
typické soukromé očko. V kanceláři nad svým knihkupectvím
se kromě radosti ze čtení věnuje i pátrání po jistých mužích. Po
mužích ubližujících ženám. Nikki jim s potěšením uštědřuje lekce,
aby i oni poznali bolest a bezmoc. Poslední případ se ale trochu
zvrtne a Nikki už se jen snaží zůstat naživu…
Úplně cizí lidé je název dalšího napínavého thrilleru australské spisovatelky Liane Moriarty. Tříčlenná rodina, manželský
pár, dva nezadaní muži a dvě rozvedené ženy – ti všichni se
scházejí na desetidenním léčebném pobytu v luxusních lázních
uprostřed pustiny. Na stránkách TripAdvisoru na tohle zařízení
jedni pějí ódy a slibují zázraky, zatímco druzí před ním důrazně
varují a hrozí žalobami. A našich devět nových hostů hned po

příjezdu zjišťuje, že některé zdejší léčebné postupy jsou přinejmenším hodně netradiční.
Historický román Na zemské stezce Martina Nesměráka
nás zavádí do první třetiny 13. století. Na zemské stezce v blízkosti
landštejnské zemské brány dojde k přepadení kupecké výpravy
a k vraždě rakouského šlechtice. Pozadí tohoto zločinu se snaží
rozkrýt Adalrik ze Sichelbachu, velitel hradní posádky. Zdá se, že
stopy vedou do blízkého Hradce. Jedná se o náhodné loupežné
přepadení nebo souvisí vražda s výbušnou politickou situací na
neklidné hranici? Anebo má ještě širší mocenské souvislosti?
Američanka Megan Collins napsala strhující thriller Zimní
sestra. Před šestnácti lety se Sylviina sestra Persefona nevrátila
domů. Vyšla si pozdě večer s přítelem, s nímž měla zakázáno se
stýkat. Tři dny se pohřešovala, než našli její tělo – a tato vražda
zůstává i po letech nevyřešená. Sylvie po letech začíná odhalovat
tajemství, která plní jejich dům, i to, co se skutečně stalo tu noc,
kdy Persefona zemřela.
Další pokračování slavné série Tom Clancy napsal Mike
Maden. V thrilleru V oku bouře se hlavní hrdina příběhu, Jack
Ryan, Jr., ocitá v předních liniích kybernetické války, a to přímo
uprostřed vražedné tropické bouře…

KULTURNÍ ŽIVOT
Stanislav Štefek, DiS., radní města Příbora

Jako každý rok, tak i letos těsně před začátkem vánočních
svátků se na příborském náměstí uskutečnil Živý betlém – scénické ztvárnění příběhu narození Ježíše v chudé betlémské stáji.
Do příprav se s vervou pustilo již měsíc dopředu více jak 35 osob,
většinou z řad příborské farnosti. Všechno směřovalo k sobotě
21. 12., kdy v 15:00 hod. představení začalo. O tom, že byl Živý
Betlém opravdu „živým“ nás od začátku přesvědčilo nejen pěkné stádečko malých dětských oveček, ale taktéž déšť, který se
začal na Příbor snášet a postupně sílil. Jaké bylo počasí tenkrát
v Betlémě, nevíme, možná mohlo být právě tak jako tentokrát

u nás. Jistotou však je, že obloha zářila jasem a nad krajinou se
rozprostřel mír a klid. Velmi podobný pocit jsem osobně měl i já
a jsem velice vděčný, že se tato akce mohla uskutečnit. Dovolte
mi, abych na tomto místě poděkoval všem účinkujícím, hudebníkům, technickému zázemí, městu Příbor i římskokatolické
farnosti. V neposlední řadě bych však rád poděkoval Vám milí
spoluobčané za vytvoření radostné a pokojné atmosféry a vytrvalost zůstat i v nepříznivém počasí.
Kéž je pro nás pro všechny rok 2020 nadějí a jistotou, že i když
se někdy zatáhne, slunce opět jistě vyjde.
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Antonín Volný, za Spolek hudebníků Příbor

Náš Spolek hudebníků v minulém roce 2019 vystupoval jak
na Novoročním koncertu, jako symfonický orchestr v lednu
v Kulturním domě Příbor, tak i na koncertech ve Studénce,
Příboře a Fulneku jako swingový orchestr a na místních akcích,
jako například na Dnu válečných veteránů v Příboře a vzpomínkové akci Výročí osvobození Hájova jako dechový orchestr.
Zvlášť bychom chtěli vyzdvihnout již tradiční Pouťový koncert
našeho swingového orchestru v městském parku, který se konal
v neděli 15. září 2019, na nějž jsme z velké části použili veřej-

nou ﬁnanční podporu od Městského úřadu Příbor. Zbytek této
podpory jsme použili na nákup vybavení orchestru, jako jsou
stojany, noty a elektrické součásti ke klávesovým nástrojům.
Chtěli bychom touto cestou vedení našeho města srdečně poděkovat za přidělení podpory a věříme, že i v letošním roce tuto
podporu, která přispívá ke kvalitním vystoupením, obdržíme.
My se na oplátku vynasnažíme, abychom přispěli našimi vystoupeními k obohacení kulturního života v našem krásném městě
Příboře.

Jaromír Kostelník, předseda příborského ochotnického spolku Štěk

Měsíc se s měsícem sešel, rok má nové
datum a Příborský ochotnický spolek
ŠTĚK je tady s novým představením. Zůstali jsme nejenom věrni autorské tvorbě,
ale i žánru. Bylo by škoda nevyužít nadšení
našich dětských herců a tak jsme zvolili
zase pohádku.
Je volným pokračováním našeho úspěšného představení „Smítko mezi loupežníky“
a můžete tak znovu fandit rozpustilému
čertíkovi, radovat se nad potrestáním

zlých čarodějnic Pumelice a Matelice, stejně jako loupežnice
Lotrasky. A to vše díky vtipu malého Smítka a pomoci kouzelné
jehly a jejího sluhy čerta Bublifuka. A jako správná pohádka vše
v království potrhlého krále Cecilia I., královny a generála Bucha
skončí slavnou svatbou. A kdo bude nevěsta a kdo ženich – to si
necháme jako takové malé tajemství.
Dovědět se to mohou ti, kteří se na nás přijdou podívat a podpořit tak naše snažení.
A kdy? Ve čtvrtek 19. března v 17:30 hod. v Kulturním domě
v Příboře bude veřejná generálka, na kterou srdečně zve celý
soubor heslem: „Národ sobě, Štěk všem!“

Lukáš Bencalik, ředitel festivalu Freudfest

Na konci léta 2019 se v městském parku uskutečnil první
ročník festivalu Freudfest. Během dvou dnů bavily kapely jako
Sebastian, UDG nebo Chinaski a David Koller téměř 2 500 návštěvníků. Na první ročník slušná návštěvnost, a proto se pořadatelé rozhodli akci zopakovat. Letos na konci srpna ve dnech
28.–29. 8. 2020 se uskuteční druhý ročník festivalu. Mezi hlavní
taháky bude patřit určitě nejlepší slovenská kapela současnosti
IMT Smile nebo britská hudební skupina Asian Dub Foundation.
Pořadatelé věří, že se z festivalu stane tradiční akce nejen pro
Příbor a blízké okolí. Více informací o programu nebo o vstupenkách naleznete na www.Freudfest.cz nebo v TIC Příbor.
Foto: Marek Žídek
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Datum

PROGRAM AKCÍ – BŘEZEN 2020

Pondělí
2. 3.
Úterý
3. 3.
Středa
4. 3.
Pátek
6. 3.
Neděle
8. 3.
Úterý
10. 3.
Pátek
13. 3.
Pátek
13. 3.
Středa
18. 3.
Čtvrtek
19. 3.
Sobota
21. 3.
Pondělí
23. 3.
Úterý
23. 4.
Sobota
28. 3.
Úterý
31. 3.
Sobota
4. 4.

Program

Název

DIVADELNÍ POHÁDKA

Maková panenka

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Mým krajem II
(Tomáš Esler)

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Den pro ženu

ONE MAN SHOW
DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
KREATIVNÍ
PODVEČER PRO ŽENY
GASTRONOMICKÁ
AKCE
SPORTOVNÍ PLES
SWINGOVÝ KONCERT
PŘEDNÁŠKA
O TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
COUNTRY KONCERT
SETKÁNÍ BUBENÍKŮ
VÝTVARNÉ
ODPOLEDNE
VELIKONOČNÍ
JARMARK

Vysavač
(Bob Klepl)
Pigmalion
(divadelní hra G. B. Shawa)
Dámský klub
(tvorba velikonoč. věnce)
Zabijačkové hody
Sportovní ples
(hraje Ypsilon band)
Když na sále spustí basa
aneb Perly české operetky
Proč naše myšlenky
mohou zlepšit zdraví…
Dobrý večer s písničkou
(Country Garáž)
Podvečer v rytmu bubnů
s prvky muzikoterapie
Velikonoční dílna

ÚKLIDOVÁ AKCE
V OKOLÍ PŘÍBORA

Velikonoční jarmark
(doprovodný program)
České tajemno
(host: Arnošt Vašíček)
Ukliďme svět,
ukliďme Česko

Do 31. 3. 2020

DOČASNÁ VÝSTAVA

Příbor v krajce

28. 11. 2019 až
1. 6. 2020

DLOUHODOBÁ
VÝSTAVA

Makovníky, okravčáky,
kocury, brňáky, bandury

STÁLÁ VÝSTAVA

Historie výroby osobního
automobilu Tatra
v Příboře

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
INTERAKTIVNÍ POŘAD
PRO ŠKOLY

Mým krajem II
(Tomáš Esler)
Velikonoce za starých
časů

Od 7. 6. 2019
3. 3.–5. 5.
23. 3.–7. 4.

BESEDA O ZÁHADÁCH

Místo / Organizátor

Kulturní dům Příbor
Město Příbor / Liduščino div.
Piarist. klášter, 1. patro
Město Příbor / Fotoklub Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Kulturní dům Příbor
Studio DVA divadlo
Kulturní dům Příbor
Město Příbor / soubor Pod věží
Městská knihovna Příbor
Městská knihovna Příbor
Hostinec U Čechů
Hostinec U Čechů
Kulturní dům Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor
Kulturní dům Příbor
Městská knihovna Příbor
Městská knihovna Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor / Country Garáž
BAV klub Příbor
BAV klub Příbor
Městská knihovna Příbor
Městská knihovna Příbor
Náměstí Sigmunda Freuda
Město Příbor / Tech. služby
Městská knihovna Příbor
Městská knihovna Příbor
Sraz u radnice na náměstí
Městský úřad Příbor
Galerie v radnici
Město Příbor
Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor
Foyer Kulturního domu
Příbor
Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve
spolupráci s městem
Piarist. klášter, 1. patro
Město Příbor / Fotoklub Příbor
Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska Příbor

Čas

Vstup

17:00 hod.

70,- Kč

17:00 hod.

volný

17:00 hod.

100,- Kč

18:00 hod.

400,- Kč
450,- Kč

17:00 hod.

50,- Kč

17:00 hod.

volný

Od
11:00 hod.

volný

19:00 hod.

250,- Kč

18:00 hod.

100,- Kč

17:00 hod.

30,- Kč

19:00 hod.

50,- Kč

18:00 až
19:30 hod.

50,- Kč
100,- Kč

15:00 hod.

volný

8:00 až
12:00 hod.

volný

17:00 hod.

30,- Kč

8:30 hod.

volný
volný

Pondělí a
středa od
13:00 do
17:00 hod.
17:00 hod.

30,- Kč
15,- Kč
volný
volný
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

POZVÁNKA
Komorní orchestr Kopřivnice spolu s žákovským orchestrem při ZUŠ Zdeňka Buriana NOTA srdečně zvou na společný „Koncert bez hranic“, který se uskuteční v pátek 3. 4. 2020 od 17:00 hodin
v Katolickém domě v Kopřivnici. Posluchače čeká pestrý program od hudby barokní až po ﬁlmovou.
Vstupné dobrovolné.

INZERCE

Vyčistím koberce, sedačky, interiér automobilu. Jiří Marek, tel.: 739 640 626.
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

Instituce / Kroužky / Kurzy

Otevírací doba

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda

Út–čt: 8:00–12:00 / 13:00–16:00 hod.
So: 9:00–17:00 hod.

Rodný dům Sigmunda Freuda

říjen–březen:
Út–ne: 9:00–16:00 hod.

Městská knihovna Příbor

Galerie v radnici

Oddělení pro dospělé:
Po: 8:00–12:00, 13:00–15:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00–12:00, 14:00–18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Po: 13:00 –15:00 hod.
Út, čt: 13:00 –17:00 hod.

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037

Po, st: 8:00–11:00 / 12:00–17:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00–11:00 / 11:30–14:00 hod.
Vernisáže a výstavy fotografií.

Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19
 556 455 444

Turistické informační centrum
Příbor

Po–ne: 8:00–12:00 / 12:30–17:00 hod.

Kulturní dům Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Piaristický klášter Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka dubnového čísla:
středa 18. 3. do 17:00 hod.

Local TV Příbor
BAV klub Příbor,
středisko volného času, s. r. o.
Luna Příbor,
středisko volného času
Fit centrum Příbor
Oddíl aerobiku TJ Příbor

Sauna Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní školy Příbor
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Adresa / Kontakt

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: www.muzeum-pribor.cz
E-mail: muzeumpribor@seznam.cz
 556 725 191
Adresa: Zámečnická 117
Web: www.freudmuseum.cz
E-mail: rodnydum@seznam.cz
 556 722 200

Vysílání – denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h
Pátek – pořad: Stalo se před 20 lety
Sobota – pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle – zprávy 2020, premiéra
Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Po, st, pá: 9:00–12:00 / 13:00–21:00 hod.
Út, čt: 13:00–21:00 hod.
Po: 9:30 hod. Bodyball, overball - Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi
- Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling
- Terka
St: 18:45 hod. Kruhový trénink - Terka
20:00 hod. Bodyball, overball - Draha
Čt: 18:30 hod. Aerobic, body workout -Terka
Po, čt: 15:00–21:00 hod. muži
Út, pá: 15:00–21:00 hod. ženy
St, so: 15:00–21:00 hod. společná

Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: tic@pribor-mesto.cz
 556 455 444
Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
739 681 287
Adresa: Lidická 50
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/piaristickyklaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
605 227 756
Adresa: Zámečnická 117
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
tic@pribor-mesto.cz
 731 632 994
Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793
Adresa: Masarykova 489
E-mail: info@bavklubpribor.cz
 556 723 778, 739 080 862
Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
556 725 029, 732 902 256
Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227
Adresa: Štramberská 1361
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
 724 963 164

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

Čt: 19:00–20:00 hod.

Adresa: Školní 1510
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz

Út: 17:45–19:15 hod.

Adresa: Jičínská 486
Web: www.jenpajoga.cz
 603 119 174

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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Tělovýchovná jednota Příbor, z.s.
a sportovní kluby FK Primus, Tenis a Vzpírání

Vás zvou na

Sportovní Ples
13.března 2020
Kulturní dům Příbor
Začátek 19:00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina

YPSILON BAND

Další zábavu zajistí :
Taneční pár Michal Kozub a Tereza Bogaczova
Taneční skupina LDance
Petr „KARI“ Karásek
Slosovatelná hra o ceny
Slosovatelné vstupenky
Cena vstupenky včetně večeře 250 Kč
Předprodej vstupenek - Fit centrum ve sportovní hale na ul. Štramberská

Městská knihovna Příbor
Vás srdečně zve v rámci Národního

týdne trénování paměti na přednášku

Mgr. Martiny Burianové, trenérky paměti III. stupně

PROČ NAŠE MYŠLENKY MOHOU
ZLEPŠIT ZDRAVÍ MOZKU I TĚLA
19. března 2020 v 17 hod.

Přednáška rekapituluje teoretické hypotézy i praktické rady
autorů J. Dispenzy, D. R. Hamiltona, A. Hawka a dalších. Ti se shodují, že
naše myšlenky pozitivně nebo negativně ovlivňují chemické procesy
a zdraví nejen mozku, ale i celého těla a tím i kvalitu života. Nabízejí
mechanismy, jak s energií myšlenek pracovat.
Vstupné 30 Kč
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Městská knihovna Příbor
pořádá besedu
se spisovatelem a záhadologem

PhDr. Arnoštem Vašíčkem

sobota

4. dubna
Pojďme společně
uklidit okolí Příbora!

31. 3. 2020

Sraz v 8.30 hod.
před budovou radnice

Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy

S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.

v 17.00 hodin
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud
nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují svou tajemností. Záhadné
archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost je
daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.

Organizuje MÚ Příbor společně s Junákem - Skautem, Dětským zastupitelstvem
a panem Martinem Domitrou, Sdružením nezávislých Příbor je náš domov.

Vstupné 30,- Kč

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
vyhlašuje výtvarnou soutěž u příležitosti celonárodních oslav připomínajících
350. výročí úmrtí J. A. Komenského a zároveň 430. výročí jeho narození

JAK

Jan Amos Komenský
Soutěž, inspirovaná dílem Jana Amose Komenského, je příležitostí ke kreativnímu
vyjádření osobního pohledu na školu a vzdělávání. Úkolem je vytvořit, nakreslit obrázek
ve formátu A4. Každý se může zapojit pouze s jedním soutěžním příspěvkem. Soutěžit
se bude ve dvou kategoriích.

Kategorie A. – téma „ Moje knihovna“

(věk 6-11 let)

Kategorie B - téma „ Jan Amos Komenský“

(věk 12-19 let)

KDY:

3. 2. 2020 - 20. 3. 2020

J A K

Své obrázky posílejte v uvedeném termínu na adresu: Městská knihovna Příbor, Lidická
50, 74258 Příbor nebo přineste osobně do Městské knihovny v Příboře. Nejhezčí obrázky
budou 24. 3. 2020 oceněny.

(JAN ÁMOS KOMENSKÝ)
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BAV klub Příbor – středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, 742 58 Příbor

Info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

mobil: 739 080 862

Barevné HEC prázdniny
v době jarních prázdnin
4denní tábor pro školní děti

Termín: pondělí 2. 3. – čtvrtek 5. 3. 2020
děti možno přihlásit i na jednotlivé dny

Místo: budova a areál BAV klubu

Předběžná zvýhodněná cena 150,- Kč/den platí jen pro
děti rodičů, kteří odevzdali nebo odevzdají
Potvrzení o postavení na trhu práce.
Cena zahrnuje – celodenní stravu, práci personálu, trenérů a lektorů,
náklady na program, sportovní vybavení, výlet do Beskyd atd.
Vážení rodiče, letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu,
kde čeká děti pestrý program – výlet do Beskyd, zimní nebo jarní sporty, discgolf,
soutěže, tvoření, trampolíny, tanec, keramika, hra na africké djembe bubny, jízda s RC
modely a další zábava. Jeden den plánujeme dobrodružný program i do pozdních nočních
hodin. O děti se do rána postaráme. Dotazy rádi zodpovíme i telefonicky.

Odevzdejte, prosím, přihlášky a platbu za tábor do 14. 2. 2020.

Bližší informace a přihlášky na

www.bavklubpribor.cz
V souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.
a obecně závaznou vyhláškou města Příbor č. 3/2005, kterou se
stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Příbor
a část společného školského obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS

k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021,
který se bude konat

v úterý 7. dubna 2020 - od 13:00 do 18:00 hod.
na základních školách:
 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
 Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový
Jičín, příspěvková organizace

K zápisu plnění povinné školní docházky se dostaví
zákonný zástupce s dítětem
 narozeným od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 s odloženou školní docházkou z r. 2019

 na žádost zákonného zástupce může být zapsáno k plnění povinné
školní docházky i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015

U zápisu předložte:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce


Podrobné informace k zápisu do základních škol budou zveřejněny na webových
stránkách škol a informaci o školských obvodech základních škol najdete
také na adrese www.pribor.eu



Město Příbor
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Pozvánka na Den otevřených
dveří na ZŠ Npor. Loma Příbor
Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ na naší škole, který se bude
konat v sobotu 28. března v době od
10:00 do 14:00 hodin.
Předškoláci si mohou vyzkoušet
„ŠKOLU NANEČISTO“ – program je
přichystaný právě pro ně. Připraveny
budou také tvořivé dílny zaměřené na
velikonoční výzdobu, fotokoutek,
výstava žákovských prací a nebude
chybět ani tradiční školní bufet
s mnoha dobrotami ve školní jídelně.
Přijďte nás navštívit,
těšíme se na Vás!

List1

OZNÁMENÍ

Plán strojového čištění komunikaci
s uzavřením parkovacích míst

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, PŘÍBOR
Mateřská škola Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 přijme zaměstnance na
pozici správce zahrady s nástupem
od 16. 3. 2020.
Pracovní doba správce je v pracovní dny
v odpoledních hodinách, o víkendu
v dopoledních i odpoledních hodinách dle
dohody s dalším správcem.
Předpokladem je manuální zručnost
a zodpovědný přístup k práci.
Bližší informace získáte na tel.:
556 725 246.

DATUM

Počet PoznáDZ B29 mka

ULICE

23.3.2020 Lidická + parkoviště u Sokolovny
24.3.2020 Dukelská
Plocha u TS
25.3.2020 Místecká -pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
26.3.2020
Zámečnická – parkoviště u DPS
30.3.2020

3
5
1
1
1
6
2

odpo1 ledne
2
3

Tyršova
Jičínská - za domy čp. 78,79, 93, 94, 98 a 99
Fučíkova včetně spojka Jaroše

31.3.2020 Masarykova
Komenského spodní část + parkoviště
1.4.2020
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ul.
2.4.2020
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
6.4.2020 Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křiž. Npor. Loma k ul. Štramb.
7.4.2020
Gagarinova
Bezručova
8.4.2020 ČSA od Jičínská po křižovatku S Frenštátskou
Ul. 28. října
U Tatry – parkoviště
9.4.2020
Myslbekova

4
3
1
1
2
2
3
1
2
3
1
3
6

14.4.2020 Pionýrů + parkoviště

3

15.4.2020 Dr. Čejky + cyklo trasa
Nová
16.4.2020
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
20.4.2020 Zd. Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
21.4.2020 Nerudova
Šmeralova
Nádražní
22.4.2020
O. Helmy

3
1
4
2
2
4
3
2
2
2
2

Místní komunikace v rozpisu neuvedené
budou čistěny bez dopravního omezení.

INZERCE A REKLAMA

Stránka 1
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Vinotéka U Radnice
Výherní listina za měsíc únor 2020

1.
2.
3.

cenu vyhrává – registrační číslo 255
Sýr – Baby gouda 1 kg
cenu vyhrává – registrační číslo
32
Pětilitrový box vína dle vlastního výběru
cenu vyhrává – registrační číslo
35
Třílitrový box vína dle vlastního výběru
Všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Podmínky účasti na slosování: Jako členové Klubu přátel dobrého
vína můžete využívat speciální výhody a akce, které jsou určeny
pouze pro majitele klubového odznaku. Registrovat se můžete
zdarma ve Vinotéce U Radnice. Každý člen klubu má
automaticky 5% slevu na celý nákup. (Sleva neplatí na
dlouhodobě zlevňené zboží, nebo zboží nabízené za akční
ceny). Do slosování o speciální ceny bude zařazen každý člen
klubu, který bude mít alespoň čtyři nákupy měsíčně, nebo
nakoupí minimálně za 500 Kč v daném měsíci. Doba na
vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování.
Vinotéka U Radnice
&
PRVNÍ PŘÍBORSKÁ SÝRÁRNA
Nádražní 418, Příbor
Kontakt: mobil 725 519 725
Rána s čistou hlavou

SEBEOBRANA - KUNG FU

1. MĚSÍC ZDARMA
Nekompromisní sebeobrana využívající sílu protivníka, je vhodná
pro muže i ženy. Rozviň své psychické a fyzické dovednosti. Nauč
se naslouchat svému tělu. Fyzická a pohybová zdatnost není pro
začátečníky podmínkou. Treninky jsou individuálně přizpůsobeny
pro každého.
KDY: ÚTERÝ OD 18:00 DO 20:00, ČTVRTEK OD 18:30 DO 20:30
KDE: ZŠ Alšova, Kopřivnice
KONTAKT: tel.:605 207 782, wing-chun.post.cz, www.wing-chun.eu
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Restaurace U Čápa
vyhlašuje

TIPOVACÍ SOUTĚŽ
“KDY PŘILETÍ ČÁP?”
PÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE
O HODNOTNÉ CENY
Od 1. března můžete
začít tipovat na naši FB
stránce, kdy k nám na
komín dorází první čáp.

DEJ LIKE NAŠÍ
STRÁNCE
TIPUJ PŘÍLET
VYHRAJ
HODNOTNÉ CENY

restauraceUcapa
restaurace.ucapa.cz
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