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Ing. Bohuslav Majer, starosta města
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Vážení spoluobčané,
u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví se Zastupitelstvo města Příbora usneslo, tak
jak to bývá zvykem, ocenit své spoluobčany za
příkladnou a obětavou práci ve prospěch města
a jeho spoluobčanů. Návrhy na ocenění spoluobčanů byly na základě výzvy zaslány občany
a spolky města na městský úřad, projednány
v komisi pro občanské záležitosti a předloženy
do Rady města Příbora a následně postoupeny
ke schválení Zastupitelstvu města Příbora.
Zastupitelstvo města Příbora předložené návrhy
projednalo a svým usnesením udělilo Cenu obce:
panu Rudolfu Jarnotovi
za dlouhodobé a obětavé vedení Fotoklubu
Příbor, propagaci našeho města doma i v zahraničí a přínosy pro zachování fotografické
historie regionu i města pro další generace;
panu Lubomíru Jurečkovi
za iniciativu a přínos pro příborský sport
a dlouhodobou obětavou angažovanost ve
Fotoklubu Příbor;
JUDr. Františku Bergerovi
za dlouholeté obětavé řízení Mysliveckého

spolku Příbor-Hájov a přínos pro místní myslivost i dlouhodobé přínosné působení v samosprávě města Příbora;
panu Karlu Erlemu
za odpovědné, přínosné a obětavé vedení
i trénování sportovců TJ Sokol Příbor a organizování sportovních a společenských akcí
této jednoty.
Starosta města Příbora Ing. Bohuslav Majer
na základě návrhu od občanů našeho města
udělil Cenu starosty města
panu Václavu Lazebníčkovi
za dlouholetou společenskou angažovanost
a velmi prospěšnou a obětavou práci pro občany města Příbora i Moravskoslezského kraje ve
funkcích Svazu tělesně postižených v ČR, z. s.
Ceny obce a Cena starosty byly předány oceněným občanům města na slavnostním setkání dne 15. 9. 2018 v refektáři piaristického
kláštera za účasti veřejnosti.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme do
dalšího života mnoho zdraví, hodně tvůrčího
elánu a čas na jejich koníčky i čas na další práci
ve prospěch města a jeho občanů.

Foto: Stanislava Slováková
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

84. schůze RM v mimořádném termínu dne 23. srpna 2018 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Rozhoduje v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva města
Příbora pro volební období 2018-2022 II“, kterou podal uchazeč
CS21 Nextnet, s. r. o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava.
- Schvaluje uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 na pořízení notebooků pro členy zastupitelstva města Příbora pro volební období
2018 – 2022 mezi městem Příborem a společností CS21 Nextnet,
s. r. o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306, za cenu
527.601,00 Kč včetně DPH.
- Souhlasí s vyhlášením informace o pravidelném setkání absolventů
Masarykova gymnázia v městském rozhlase.
- Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 364/2018 mezi městem
Příborem a společností SEMITA, s. r. o., Veřovice 171, 742 73
VEŘOVICE na akci „Rekonstrukce chodníku na ulici Štramberské
v úseku od restaurace Terra Libera po odbočku k řadovým garážím“
snižující cenu předmětu díla na 2.509.080,88 Kč vč. DPH.
- Schvaluje smlouvu mezi městem Příborem a Správou majetku
města Příbor, s. r. o., na dodávku tepelné energie z kotelny Lomená
v předloženém znění.
- Schvaluje výběr dodavatele jednotlivých částí veřejné zakázky
s názvem Odborné učebny ZŠ Npor. Loma Příbor část 1 Dodávka
nábytku Zdeněk Vaněk, Na Záhumenní 358, 747 69 Pustá Polom,
IČ 69584109, část 2 Dodávka IT vybavení a učebních pomůcek FLAME System, s. r. o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,
IČ 26846888, část 3 Dodávka jazykové laboratoře a přidružených
prací WATTWARE, s. r. o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk,
IČ 28607210
- Schvaluje smlouvu mezi městem Příborem a Zdeňkem Vaňkem
na dodávku nábytku ve znění dle schválené zadávací dokumentace
a dle podané nabídky.
- Schvaluje smlouvu mezi městem Příborem a FLAME System,
s. r. o., na dodávku IT vybavení a učebních pomůcek ve znění dle
schválené zadávací dokumentace a dle podané nabídky.
- Schvaluje smlouvu mezi městem Příborem a WATTWARE, s. r. o.,
na dodávku jazykové laboratoře a přidružených prací ve znění dle
schválené zadávací dokumentace a dle podané nabídky.
- Bere na vědomí informace k akci „Bezbariérová Základní škola
Npor. Loma v Příboře“.
- Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 212/2018/SD mezi městem Příborem a společností Severomoravská stavební společnost,
s. r .o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 471 53
849, na akci „Bezbariérová Základní škola Npor. Loma v Příboře“
spočívající v prodloužení doby plnění do 31.08.2018, vypuštění části
„SO 1.1 Podlaha jazykové učebny“ z předmětu plnění díla a snížení
ceny díla o 147 396,19 Kč vč. DPH.
- (Ve funkci Valné hromady) schvaluje ceník tepelné energie kotelny Nerudova, Příbor pro rok 2018.
85. schůze RM dne 4. září 2018 projednala jednací body, z nichž
mj. vybírám:

- Bere na vědomí zápisy z výborů a komisí
- Ukládá vedoucímu odboru ISM připravit a organizačně zajistit
konání veřejného licitačního řízení ve dnech 20. a 21.09.2018 v souladu s usneseními č. 30/06/07/1, 30/06/07/2 a 30/06/07/3, včetně
výběru vedoucího veřejného licitačního řízení. Termín: 15.09.2018
- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o výpůjčce
nemovitostí v k. ú. Příbor pozemků parc. č. 3188 a 3189 a částí pozemků parc. č. 3191/2 a 3197/15, v rozsahu dle zákresu ve výkresu
situace, mezi půjčitelem vlastníkem pozemků městem Příborem
a vypůjčitelem stavebníkem Metrostav, a. s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, pro účely zřízení deponie v rámci realizace stavby
„R/48 Rybí Rychaltice“. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou do
31.12.2020.
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- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu „VDJ
Mniší oprava a rekonstrukce stavební části AK a VDJ“ na pozemcích
parc. č. 86/2 a st. 423, oba v k. ú. Mniší, mezi vlastníkem pozemků
městem Příborem a budoucím oprávněným právnickou osobou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října
1235/169, 709 00 Ostrava, na dobu neurčitou, za jednorázovou
úhradu kalkulovanou sazbou 35 Kč/m2, minimálně však 1 000 Kč,
plus DPH v zákonné výši.
- Souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 1413 v k. ú. Příbor
o výměře cca 900 m2 Společenství vlastníků jednotek LONKA
domu č. 808 a 809 v Příboře, se sídlem Masarykova 809, 742 58
Příbor, IČ 29396689, pro účely individuální rekreace, na dobu 10 let,
za roční nájemné ve výši 1 800 Kč a dalších podmínek dle nájemní
smlouvy v předloženém znění.
- Souhlasí s uzavřením nových smluv:
1. Návrh smlouvy o pachtu a provozování vodovodu v ulici Na
Benátkách v Příboře se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodovodu budovaného v rámci stavby „Zastavitelná plocha Z 43 Příbor“ se
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.,
28. října 1235/169, Mariánské hory, 709 00 Ostrava
3. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících se smlouvou o pachtu a provozování
vodovodu v ulici Na Benátkách v Příboře a dodatku č. 1 ke smlouvě
o pachtu a provozování vodovodu budovaného v rámci stavby
„Zastavitelná plocha Z43 Příbor“ se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava.
- Schvaluje úpravu dopravního režimu na parkovišti v ul. Zámečnické a ul. Čs. armády dle předložené důvodové zprávy.
- Schvaluje odprodej notebooků současným členům ZM za polovinu ceny dle odborného vyjádření a pověřuje vedoucího odboru
organizačního a správních činností podpisem kupních smluv mezi
městem Příborem a jednotlivými členy Zastupitelstva města Příbora
v předloženém znění.
- Schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů v předloženém znění uzavřenou
mezi městem Příborem a realizátorem projektu Post Bellum, o. p. s.,
se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 26548526, jejímž
předmětem je zdokumentovat vzpomínky pamětníků, kteří prožili
důležité dějinné události 20. století.
- Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek
č. 5 ke smlouvě o výpůjčce č. 79/06/RS/SMŠBMH uzavřený mezi
městem Příborem a Základní školou Npor. Loma, Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, IČ 70983356, dle
předloženého návrhu.
- Schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města 2. výzva“ část 2, mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem v předloženém znění, a to v návaznosti na „Smlouvu
o spolupráci při registraci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřenou dne 12.07.2017 a jejího Dodatku č. 1 ze
dne 18.01.2018.
- Schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ 4. část, mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem
v předloženém znění, a to v návaznosti na „Smlouvu o spolupráci
při registraci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
uzavřenou dne 29.01.2016 a také Dodatek č. 1 z 29.06.2016 a Dodatek č. 2 ze dne 13.07.2017.
- Rozhoduje o zhotovení pamětní desky bývalému místostarostovi
panu Ing. Bedřichu Turkovi za jeho výjimečné zásluhy o rozvoj
města a o jejím umístění dle usnesení rady města č. 80/30/1 až
80/30/4 ze dne 26.06.2018.

- Ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi, vedoucímu odboru rozvoje města
začlenit příslušnou finanční částku do rozpočtu města na rok 2019
a následně zajistit do konce června roku 2019 veškeré kroky k její
realizaci. Termín: 14.12.2018
- Schvaluje rozpočtové opatření č. 5 města Příbora na rok 2018
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu.
- Bere na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2018 po rozpočtovém opatření č. 5:
Příjmy
171 166,00 tis. Kč,
což je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4
rozpočtu města Příbora na rok 2018 o 24 639,50 tis. Kč.
Výdaje 261 917,00 tis. Kč,
což je snížení oproti schválenému rozpočtovému opatření č. 4
rozpočtu města Příbora na rok 2018 o 24 639,50 tis. Kč.
Financování 90 751,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti schválenému rozpočtovému opatření
č. 4 města Příbora na rok 2018.
- Schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků
za svobodu a Jednotě Československé obce legionářské v Novém
Jičíně na vydání publikace Komplexní přehled památníků, pomníků a válečných hrobů obětí obou světových válek za podmínky
schválení požadované částky v rámci 5. rozpočtového opatření.
- Doporučuje zastupitelstvu města schválit koncepci cestovního
ruchu města Příbora 2019-2023.
- Schvaluje Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,

z. s., Oblastní odbočka Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín,
IČ 65399447, z rozpočtu města, paragrafu 4349, finanční dar ve
výši 7 000 Kč na aktivity organizace.
- Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle
předloženého návrhu mezi městem Příborem a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočka
Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, IČ 65399447.
- Schvaluje spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín,
IČ 03632661, z rozpočtu města, paragrafu 4349, finanční dar ve
výši 10 000 Kč na pořízení mobilní koupací vany pro Mobilní
hospic Strom života.
- Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle
předloženého návrhu mezi městem Příborem a spolkem Andělé
Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661.
- Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Příborem a WD Okna,
s. r. o., na výměnu oken v budově DPS Jičínská 238, Příbor v předloženém znění.
- Schvaluje upuštění od čtenářských poplatků v Týdnu knihoven
od 01.10. do 05.10.2018.
- Schvaluje upuštění od čtenářských poplatků v Týdnech knihoven
v dalších letech, vždy první týden v říjnu.
Zpracováno dne 17. září 2018, plné znění na www.pribor.eu

INFORMACE PRO OBČANY
REAKCE SMVAK OSTRAVA: KANALIZACE V PŘÍBOŘE
JE PROVOZOVÁNA ŘÁDNĚ DLE LEGISLATIVY
Zdeno Lopušný, vedoucí provozu kanalizačních sítí, oblast Nový Jičín - Opava

V Měsíčníku města Příbora byl v září 2018 publikován příspěvek
místního občana Jiřího Kötta s názvem Ekologie z pohledu města
Příbora. Ten se negativně vymezuje vůči fungování kanalizační sítě
ve městě - především v oblasti poblíž klokočovského mostu, kde údajně přímo do Lubiny vytéká během dešťů fekální znečištění dvěma
kanalizačními výpustěmi. Dovolte mi, abych zveřejněné informace
uvedl na pravou míru a popsal skutečnou situaci v daném místě.

Stoková soustava byla dle schváleného projektu a stavebního povolení řádně uvedena do provozu a zkolaudována příslušným stavebním úřadem. Nejedná se tedy v žádném případě o nepovolené
vypouštění odpadních vod do toku ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.,
v platném znění.

Výustní objekty do Lubiny popisované v článku jsou odlehčovací
komory jednotné stokové soustavy města Příbora. Odkanalizování města začalo být budováno v druhé polovině 60. let minulého
století. Byla navržena a postavena jednotná stoková soustava (tedy
soustava odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitostí, ale také
dešťové vody z domů, komunikací, chodníků, zpevněných ploch
jedním společným potrubím). Stoková síť byla ukončena centrální
mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, která po řadě
modernizací a rekonstrukcí funguje dodnes. V době bez srážek
odtékají splaškové vody stokovou soustavou přímo do popisované
čistírny.

V době bez srážek logicky nedochází k výtoku odpadních vod do řeky.
K odtoku naředěných odpadních vod do Lubiny dochází jen v době
významných srážek tak, jak identifikuje autor článku. Odlehčovací
komory tedy plní funkci, pro kterou jsou navrženy. Současné klimatické podmínky jsou charakteristické střídáním dlouhotrvajícího
sucha bez srážek a nárazových prudkých dešťů, kdy během krátkého
času spadne významné množství srážek. Tento jev má za následek
vznik „přívalových vln“ ve stokové síti, jejichž důsledkem může
být náhlý vtok vysokého objemu odpadních vod do odlehčovací
komory a přetok naředěných vod do toku. Odlehčovací komory
jsou provozovatelem stokové sítě pravidelně čištěny a kontrolovány,
přičemž cílem je provádět kontrolu po každé srážkové události dle
technických a personálních možností.

Součástí jednotné stokové soustavy jsou odlehčovací komory sloužící
k tomu, aby při vyšší intenzitě srážek (například během bouřek),
kdy stokovou soustavou protéká podstatně vyšší objem odpadních
vod, než je běžné, a dochází k vysokému naředění splaškový vod,
byla část vod odlehčena těmito komorami a vypuštěna výustním
objektem. Po snížení intenzity deště a snížení průtoku ve stokách
se funkce odlehčení ukončí a odpadní voda dále odtéká jen stokou
k čistírně. Počet odlehčovacích komor a jejich umístění v soustavě
bylo navrženo odborným projektem podle odvodněné plochy příslušného rozvodí.

Zásadním zdrojem dešťových vod v jednotné stokové soustavě,
který navyšuje průtok v kanalizaci a způsobuje naředění odpadních
vod, je dešťová voda z povrchů místních komunikací. Její odvádění zajišťuje provozovatel kanalizace pro vlastníka komunikací dle
platné legislativy bezplatně. V případě oddílné stokové soustavy, kdy
splaškové odpadní vody ústí přímo do čistírny odpadních vod bez
odlehčovacích komor a dešťové vody odtékají samostatnou kanalizací do vodního toku, by zajišťoval provoz a údržbu samostatné
dešťové kanalizace správce místní komunikace (obvykle tedy město,
obec nebo kraj).

Měsíčník města Příbora / 3

MĚSTO PŘÍBOR ZÍSKALO DVĚ PRVNÍ MÍSTA V SOUTĚŽI
„OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018“
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Město Příbor získalo dvě první místa v kategorii obcí a měst
s počtem 3 001 až 10 000 obyvatel v soutěži „Obec přátelská rodině
a seniorům 2018“, kterou vyhlásilo na konci května letošního roku
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Touto cestou bych chtěla poděkovat pracovníkům městského úřadu,
především pracovnicím odborů sociálních věcí, kultury, odboru finančního, paní ředitelce technických služeb, ředitelce LUNY Příbor,
panu Ing. Hajdovi a všem dalším pracovníkům, kteří se podíleli na
přípravě podkladů do obou soutěží. Díky jejich perfektně odvedené
práci město zvítězilo v obou soutěžích a získalo celkovou dotaci ve
výši 2.200.000 Kč.
Cílem této soutěže je podpora realizace opatření a aktivit zaměřených na rodiny, seniory a na vytvoření přátelského prostředí pro
všechny generace ve městě. V tomto ročníku soutěže byly hodnoceny návrhy obcí na realizaci prorodinných a proseniorských
aktivit a odhodlání podporu rodin a seniorů ve městě prosazovat.
Na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2018
pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ město Příbor získalo
neinvestiční dotaci ve výši 1 100 000 Kč, ze které bude realizováno
celkem pět opatření:
 Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě (např. cyklus přednášek pro bezpečnost dětí v silničním provozu a řešení krizových
situací, vydání bezpečnostních prvků s důležitými tel. čísly aj.).
 Podpora Mateřského centra Zvoneček (např. cvičení, zakoupení
vybavení pro praktické cvičení, zajištění odborných přednášek
aj.)
 Podpora a vytvoření vhodného prostředí příznivého rodině
(zatraktivnění a doplnění městského mobiliáře, výměna dopravního značení dětského dopravního hřiště v městském parku,
nákup dětských jízdních kol, dovybavení veřejných dětských
hřišť, dětského koutku v městské knihovně, pořízení dětského
koutku v Kulturním domě).
 Podpora mezigeneračního soužití a soudržnosti rodin (zajištění akcí s aktivním zapojením rodin: Den dětí a rodiny, Příborská
lávka, Youtuberská show, Zavíraní piaristické zahrady, Mikulášská

jízda - aktivní zapojení rodin a dětí výrobou kostýmů, masek,
soutěžemi apod.).
 Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky
(např. vydání mimořádného čísla Měsíčníku města se zapojením
se a prezentací činných spolků ve městě, přednášky s tématem
rodičovství, partnerství, stres , zdraví aj.).
Ve II. dotační oblasti „Obec přátelská seniorům“ město Příbor rovněž získalo první místo a neinvestiční dotaci 1 100 000 Kč. V této
oblasti bylo také vybráno k realizaci pět opatření:
 Vytvoření příznivého prostředí k setkávání seniorů (např.
vybavení venkovních prostor u domů s pečovatelskou službou
s neformálním posezením a společenskými prvky pro seniory,
zajištění komfortní zóny pro seniory a ostatní návštěvníky při
návštěvě městského úřadu aj.).
 Podpora mezigeneračního soužití, soudržnosti seniorů a proseniorských spolků (např. zajištění Seniorského odpoledne, aktivity a poradenství ke zdraví a akcí pro všechny generace, pořízení
venkovních společenských her pro všechny generace aj.).
 Podpora vzdělávacích aktivit pro seniory (např. zajištění „Příborské muzejní školy (nejen) pro seniory“ pro rok 2018, dovybavení prostor po Muzejní školu, pořízení počítače pro seniory
a zajištění výuky základů pro práci s PC v klubu seniorů).
 Podpora organizací sdružujících seniory (propojení proseniorských organizací - dovybavení prostor pro činnosti Klubu
seniorů, Svazu tělesně postižených – místní organizace a seniorů
v místní části Hájov).
 Podpora vzájemné komunikace mezi rodinami, seniory a aktéry rodinné politiky (např. vydání mimořádného čísla Měsíčníku města, prezentace činných spolků ve městě, informovanost
a přednášky pro vícegenerační rodiny, rodiny pečující o seniory
nebo o osoby se specifickými potřebami aj.).
Poskytnutím více než dvoumilionové dotace prostřednictvím soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“, kterou poskytlo
MPSV a kterému patří touto cestou poděkování, město Příbor
může přispět k vytvoření příznivého prostředí a přátelského soužití
všech generací ve městě.

MĚSTO PŘÍBOR ZAČALO POUŽÍVAT PRO JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A SCHŮZE RADY MODUL E-JEDNÁNÍ
JUDr. Rostislav Michálek, vedoucí odboru organizačního a správních činností Městského úřadu Příbor

Město Příbor provedlo další krok k elektronizaci svých
činností. Nově pro přípravu a pro samotné zasedání zastupitelstva a schůze rady používá modul e-jednání od společnosti
VERA, spol. s r. o. Jednotlivé materiály do těchto orgánů města
jsou vytvářeny, schvalovány a následně distribuovány v novém
prostředí. Členové zastupitelstva a rady mají podkladové materiály k dispozici pouze elektronicky dálkovým přístupem.
Distribuce materiálů v papírové podobě či pomocí CD se
již neprovádí. Dochází tak k úspoře finančních prostředků
a šetření životního prostředí.
Další novinkou je elektronické hlasování. Modul umožňuje
o jednotlivých návrzích usnesení hlasovat elektronicky. Systém nepracuje tak, jako je ve větších městech běžné pomocí
nákladného tlačítkového hlasovacího zařízení, nýbrž přímo
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na služebních noteboocích pomocí tlačítek na obrazovce.
Elektronické hlasování tak není vázáno na umístění tlačítek v konkrétní místnosti, ale lze jej provést kdekoliv, kde je
příslušná internetová síť. Při hlasování na zastupitelstvu, ze
kterého je přenášen přímý přenos, mají občané možnost ihned
vidět na hlasovací tabuli, jak který člen zastupitelstva hlasoval.
Modul e-jednání navazuje na modul e-úkoly, který mj. umožňuje distribuci úkolů z orgánů města přímo konkrétním odpovědným pracovníkům městského úřadu, přičemž hlídá jejich
splnění.
Modul e-jednání byl pořízen v rámci projektu „Rozšíření
a modernizace informačního systému města Příbor“. Věříme,
že bude přínosem pro všechny jeho uživatele.

JAKOU CENU MÁ ELEKTROODPAD?
Skoro každý z nás již dnes
vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů.
Méně zažité máme, že stejně tak
by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení
neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku
bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní
potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty
se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc
je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat
suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů
nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné
kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy,
které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře
zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou
hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních.
Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejenže nejde nic
vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné
cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování
je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní
ekonomické hodnotě elektroodpadu.

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál.
Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem
městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.
V Příboře můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve
sběrném dvoře (na ulici Štramberské 483, po a stř 8-11
a 12-17, so 8-12 h) nebo je lze zanést do malé sběrné
nádoby, která je umístěna ve vestibulu městského úřadu
na náměstí Sigmunda Freuda 19, v budově MÚ - Freudova
118 a v budově Technických služeb na ulici Štramberské
483, volný přístup vždy v dopoledních hodinách, v úřední
dny až do 17 h.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli
zaplatit za recyklaci nebezpečných
odpadů.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.

Ke zveřejněni připravila Ing. Dita Kalužová,
odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

DOMA AŽ DO KONCE
Ing. Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Zůstat doma až do konce není
pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace,
které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal
doma a nemusel strávit toto období
v nemocnici nebo jiných zařízeních.
Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou.
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně
nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr
svého života strávit mezi svými blízkými.
„Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od
fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně
podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje
Bc. Bronislava Husovská, DiS., ředitelka Ondrášku.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři,
zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici
pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně
7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždějí každý den za
pacienty domů. Naším cílem je udržet vysokou kvalitu života

až do úplného konce. Není
to lehká práce, ale vždy
nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho
jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava
Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od
paní pečující o svého muže:
„Manžel se denně těšil na
příchod sestřiček. Byly milé,
veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek
našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné)
nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu
být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž
by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na
území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA,
do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR.
Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo
www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více
informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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OBNOVA FASÁDY PŘÍBORSKÉ RADNICE
Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

V současné době se dokončují stavební úpravy související s obnovou fasády příborské radnice a občané města se často dotazují
na její konečný vzhled a připomínkují, že od opravy očekávali jiný
výsledek. Tyto otázky jsou zcela logické, a proto bychom chtěli
v tomto článku na dotazy spoluobčanů reagovat a co nejvíce je
seznámit s celým procesem přípravy a realizace této stavební akce.
Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou. Navíc se jedná
o budovu přestavěnou v podobě funkcionalistické architektury,
která má výsadní postavení v rámci České republiky, protože patří
mezi několik málo funkcionalistických radnic v ČR.
Veškeré práce na objektu tedy podléhají důsledné kontrole za strany
pracovníků památkové péče. A to už od fáze projekční přípravy
až po vlastní provádění stavebních prací, kdy jsou kontrolovány
stanovené postupy a vybírány vzorky jednotlivých používaných
materiálů.
Už v úvodu článku byl zmíněn pojem obnova. Toto je zásadní
informace pro další posuzování stavu fasády. Záměrem provedené obnovy, nikoliv tedy rekonstrukce, byla především oprava
nesoudržných částí a trhlin v omítkách, odstranění vzdutých částí
omítek a doplnění chybějících omítek. Vše v souladu se závěry
výsledků laboratorního vyhodnocení stávajících omítek prováděných v technologické laboratoři Národního památkového ústavu
v Praze a v souladu s odborným návrhem na restaurování prvků
z umělého kamene (teraca).
V případě břízolitových omítek na velkých plochách ze strany
ulic Jičínské a Karla Čapka se omítky vyčistily, odstranily se její
nesoudržné části, proškrábly a doplnily větší praskliny, doplnily se
omítky podobného složení a granulometrie a po vyschnutí se provedla celoplošná fixace přípravkem s čistým silikátem draselným.
Zásadním problémem u této technologie je sjednocení barevnosti
a struktury opravených a původních břízolitových omítek, což je
nejvíce diskutovaným problémem této stavby. Protože sjednotit
barevnost břízolitových omítek prováděných s odstupem několika
let je velmi diskutabilní a téměř nemožné. Velká diskuze se proto
vedla na téma možnosti použití celoplošného probarveného nátěru. Tento však na břízolitových fasádách památkových objektů
není z pohledu památkové péče akceptovatelný. Jedním z hlavních
důvodů je zachování povrchového materiálu v co nejpůvodnějším
provedení, které v sobě obsahuje přísady slídy a vytváří efekt odrazu
slunečního svitu při dopadu slunečních paprsků na fasádu radnice.

Plošným nátěrem by byly taktéž setřeny i tmavší tóny v současné
pórovité omítce a narušila by se tak její plastičnost.
U vápenné omítky ze strany náměstí je pohled památkové péče
příznivější, a proto v tomto případě byla celá plocha přeštukována
a proveden sjednocovací probarvený nátěr.
Na radnici tvoří velkou část fasády i teracové omítky šedé a červené
barvy. I zde byly použity obdobné postupy jako v případě břízolitových omítek. Vzduté části byly odstraněny a nově nataženy, viditelné
trhliny v teracu byly vyspraveny, malé byly ponechány. Určené
plochy s dříve provedenými nevhodnými opravami byly odstraněny
a nově nataženy. Kompletně byly plochy vyčištěny od skapávajících
nečistot. Po dokončení oprav teracových ploch je plánován celkový
sjednocovací nátěr s fixativem proti stékání barvy. Tento nátěr však
nelze chápat jako zcela sjednocující barevný nátěr, ale pouze jako
prostředek pro zachování přirozeného vzhledu teraca.
Kromě vlastních omítek byly součástí této stavební zakázky i jiné
práce, které přispěly ke zlepšení stavebně technických vlastností
budovy a v řadě případů vrátily na budovu prvky odpovídající
funkcionalistickému charakteru budovy. Z těch hlavních jmenujme
alespoň: Opravu a repasi hodin na věži, očištění nápisu RADNICE
v úrovni střechy, výměnu dveří k městské policii, instalaci nového
nápisu MĚSTSKÁ POLICIE, repasi vchodových dveří do budovy,
repasi všech mříží na oknech městské policie, repasi a výměnu
zámečnických prvků (zábradlí, madla, mřížky), výměnu klempířských prvků (žlaby, svody), instalaci kabelů vyhřívajících v zimě
střešní žlaby a svody, instalaci nových zásuvek pro vánoční osvětlení, vyčištění a impregnaci všech venkovních schodišť, výmalbu
podloubí a v neposlední řadě je potřeba také zmínit sanaci vlhkosti
obvodového zdiva na západní straně budovy.
V průběhu prací probíhaly za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, projektanta a pracovníků památkové péče kontrolní dny, na
kterých se řešily postupy prací. Ne vždy byly pohledy všech zúčastněných na průběh prací a konečný výsledek shodný. Postupně ale
vždy došlo ke kompromisním dohodám a to především s vědomím,
jaká jsou nastavena pravidla pro stavební práce na nemovité kulturní památce a jak musí být práce provedeny, aby mohlo město
uplatnit svůj nárok na dotační prostředky ve výši 800 tis. Kč, které
má přislíbeno na tuto akci od Ministerstva kultury ČR.
Také v Local TV Příbor v 38. zpravodajství s premiérou 17. 9. 2018

NOVÁ TRŽNICE
Ing. Romana Šašinková, DiS., odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Mnoho z Vás jistě zpozorovalo změny
ohledně tržnice a prodejních míst v centru
města. Úvaha nad přesunem tržnice vznikla
v jarních měsících tohoto roku, kdy revizní technik konstatoval krátkou životnost
přístřešku pro prodejce. Nutností bylo
tedy zvážit všechny možnosti a případně
najít nové, vhodnější místo krátkodobého
prodeje. Nabízelo se několik variant, kdy
vybraná a ekonomicky nejméně náročná
varianta reagovala na objem prodávaného
zboží a frekvenci prodeje.

Vizualizace návrhu prodejního pultu

tradici prodeje v podloubí, v těsné blízkosti
náměstí, kdy jsou chráněni od vnějších vlivů
jak prodejci a zboží, tak kupující. V území
je zachována i dobrá dopravní dostupnost
pro zásobování. Tvarosloví a materiál byl
vybírán s ohledem na následnou údržbu
mobiliáře a směřování k cílenému typu prodávaného zboží, tedy navození atmosféry
zeleninového trhu a prodeje farmářských
výrobků.

Nový prodejní pult v podloubí

Zbourání staré tržnice uvolnilo prostor novým koncepcím. Hlavní vstup na náměstí
se opticky otevřel a při průjezdu městem
historickou zástavbu neruší pohled na dřevěný přístřešek. Co však s prostorem bude
dál, je otázkou budoucnosti, aktuálně však
bude navýšena kapacita parkovacího stání
v blízkosti náměstí, což všichni jistě rádi
přivítáme.

Veškeré návrhy byly řešeny v komisi pro regeneraci městské památkové rezervace a postoupeny dále k rozhodnutí členům rady.
Vybrána byla podoba prodejního pultu,
který je umístěn v podloubí měšťanských
domů (u domu č. p. 9). Návrh reagoval na
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PODĚKOVÁNÍ
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Dne 14. 8. 2018 obdržel pan starosta Ing. Bohuslav Majer e-mail od pana
Daniela Lištvana, že při rozsáhlé rekonstrukci svého bytu v Ostravě našel
pod podlahou schovanou kroniku našeho města od roku 1918 do roku 1945.
Ukázalo se, že jde o opis. Originál je bezpečně uložen ve Státním okresním
archivu v Novém Jičíně. Opis této kroniky pořídil
a titulní list nakreslil ředitel ústavu pro hluchoněmé pan Eduard Hradil. Jsem osobně ráda, že
v dnešní době se ještě najdou lidé, kteří si cení
vzácných věcí a ochotně se obrátí na původní majitele a nalezenou věc darují původnímu majiteli.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Danieli Lištvanovi, že nalezenou kroniku nevyhodil

do kontejneru, ale obrátil se na nás a dokonce i osobně přijel z Ostravy,
aby ji osobně předal a městu daroval. Velmi si cením tohoto přístupu
a ještě jednou moc děkuji a přeji panu Lištvanovi mnoho úspěchů do
dalších let.

Foto: Stanislava Slováková

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjen, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Miloslav Polášek
Dalibor Chromečka Mojmír Vlček
Olga Frančíková
Karel Jurásek
Vojtěch Monsport
Božena Runáková
Helena Vaňková
Anna Hlaváčová
Anna Pustějovská
Vlasta Váňová
Anna Štixová
Jan Šajtar

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Hildegarda Faldynová Eva Volná Milena Gloriková Vlasta Sopuchová

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PO PRÁZDNINÁCH BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Prázdniny skončily a děti se opět vracejí do školních
lavic a na přechody pro chodce v blízkosti příborských základních škol se vracejí i strážníci městské policie. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu uspořádala
Městská policie Příbor preventivní dopravně bezpečnostní preventivní akci, ostatně jako každý rok, která proběhla
v prvních dnech nového školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své
zdraví a bezpečnost silničního provozu. Akce byla zaměřena
zejména na cestu dětí a mládeže po komunikacích do školy,
ze školy a hlavně na bezpečné přecházení po přechodech pro
chodce. Při hlídkování u přechodů strážníci mnohdy řídí hustý provoz
a usměrňují nepozorné chodce, kteří spěchají na přijíždějící autobus či
do školy a přecházejí vozovku mimo přechody nebo se různě nevhodně
chovají. Činnost strážníků v rámci této akce nebyla zaměřena pouze

na usměrňování silničního provozu u přechodů pro chodce,
ale také na řidiče, kteří jezdí v obci nepovolenou rychlostí
a ohrožují tak účastníky silničního provozu mimo jiné i děti.
Mimo několika případů překročení nejvyšší povolené
rychlosti a několika případů neukázněných chodců, kteří
přecházeli vozovku mimo přechod pro chodce, můžeme
konstatovat, že se začátek školního roku obešel bez vážných problémů. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně,
neboť strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při
usměrňování dopravy přispěli k bezpečnosti v silničním
provozu bez ohrožení přecházejících chodců. Tímto však
aktivita MP nekončí. Strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat, kdy budou po celý školní rok před začátkem vyučování
hlídkovat na přechodech pro chodce a dohlížet na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.

DARUJ KREV S MĚSTSKOU POLICIÍ
Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie Příbor

V transfuzním oddělení novojičínské nemocnice se
5. září 2018 konala akce „Daruj krev s městskou policií“,
do které se zapojilo 18 strážníků z Městské policie Nový
Jičín, Odry, Studénka, Frýdek-Místek a v neposlední řadě
také dva strážníci naší městské policie, a to David Richter a Alois Chvíla.
O mimořádné hodnotě krve není sporu. Právě strážníci, kteří se při výkonu služby setkávají s různými krizovými

Foto: Městská policie Nový Jičín

situacemi, to ví velmi dobře. O to více si ceníme
ochoty strážníků městských policií darovat svou
krev a pomoci tak lidem, kteří jí nezbytně potřebují.
Jelikož se do akce zapojili i prvodárci, věříme, že tato
akce inspirovala a motivovala také další nové dárce.
Děkuji tímto všem, kteří se k výzvě připojili,
a věřím, že se do podobné akce v budoucnu opět
zapojíme.
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor
IČ 00143651
DS 77j35ss

HLÁŠENÍ ZÁVAD

DATUM
STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU
Jiráskova x Šafaříkova
PODZIM - říjen 2018
2. října 2018

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Ing. Karin Juchelková,
hřbitovnictví, prodejní akce
Lukáš Kocián, elektro
Kateřina Kollárová, koordinátor

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
obchod@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
sluzby@tspribor.cz

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
731 549 482

elektrikar@tspribor.cz
koordinator@tspribor.cz

734 687 726
737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU
PODZIM - říjen 2018

Dukelská
úterý DATUM Švermova x STANOVIŠTĚ
PRO KONTEJNERY
Šmeralova x Gagarinova
Jiráskova x Šafaříkova

2. října 2018Okružní u separačních nádob
x Dukelská
3. října 2018
úterý Kpt. Švermova
Jaroše x Fučíkova
středa
Šmeralova x Gagarinova
Jičínská
x
sídliště
Okružní u separačních nádob

3. října 2018Lidická - u Kulturního domu
Kpt. Jaroše x Fučíkova
středa
4. října 2018
Masarykova
x Hřbitovní
Jičínská x sídliště
čtvrtek
Lidickáx -Místecká
u Kulturního(pod
domuželezářstvím)
B. Buzka
4. října 2018

Masarykova
x Hřbitovní
x brána
bývalé TATRY
čtvrtek 9. května
5. října 2018
B. Buzka
x Místecká (pod železářstvím)
pátek
9. května
x Osvobození
9.
května
x
brána
bývalé TATRY
(odvoz v po5.8.10.)
října 2018B. Němcové x Hluboká
pátek
9. května x Osvobození
Na Valše - u kurtů
(odvoz v po 8.10.)
B. Němcové x Hluboká

9. října 2018
úterý

Na Hrázi

Na Valše - u kurtů
9. října 2018Štramberská x Bezručova
Na Hrázi
úterý

Pod Haškovcem
Štramberská x Bezručova
10. října 2018
Větřkovská
x Sušilova
Pod Haškovcem
středa
10. října 2018
Větřkovská
Sušilova
x xZa
Vodou
středa Vrchlického

Vrchlického
Za Vodou
Wolkerova
- u xtrati
11. října 2018
Wolkerova - u trati
Komenského
- pod letadlem
11. října 2018
čtvrtek
- pod letadlem
čtvrtek J. V. Komenského
Choráze - za obchodem
J. V. Choráze - za obchodem

Hájov - naproti pomníku
12. října 2018
Hájov - naproti pomníku
12. října 2018
pátek pátek Prchalov - u obchodu
Prchalov - u obchodu
(odvoz v po
15.10.)
(odvoz v po 15.10.)
Paseky u Jurečků
Paseky u Jurečků

Stojanova
x Smetanova
Stojanova
x Smetanova

16. října 16.
2018
října 2018
Smetanova
x K.H.
H.Máchy
Máchy
x K.
úterý úterý Smetanova
O. Helmy
O. Helmy

Vrchlického
hřiště
Vrchlického
- u- uhřiště
října 2018
17. října 17.
2018
Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici
středa Plynová
sonda u kotelny na Myslbekové ulici
středa
Myslbekova x U Čecha

Myslbekova x U Čecha

VOK bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující den
vždy
v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující den
HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA VOK bude přistaven
v dopoledních
hodinách).
Do hodinách).
VOK patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový),
v dopoledních
matrace,
peřiny, zrcadla,
sanitární
keramika,
podlahové
krytiny (dřevěný,
- linolea, koberce
apod.
Do VOK patří
odpad
velkých
rozměrů:
starý
nábytek
čalouněný,
plastový),
Kontaktní
osoba TSsanitární
Příbor: Mgr. keramika,
Pavlína Nývltová,
tel.: 731 674krytiny
984
matrace, peřiny,
zrcadla,
podlahové
- linolea, koberce apod.

www.tspribor.cz

Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Čerstvý vzduch a humor jsou lékem na všechno. A protože luftu, přesněji čerstvého vzduchu, je ve městě málo, zavede nás oblíbená česká
autorka Ivanka Devátá na hory, k rybníku, k moři. A spát se bude všemožně – pod širákem, ve stanu, na chatě či chalupě, ale i v hotelu nebo
penziónu. V nové knížce fejetonů Kde spí lufťáci autorka zavzpomínala na spoustu milých a úsměvných historek.

Akční vojenskošpionážní thriller Stínová válka z pera amerického
válečného veterána Seana McFatea je přesvědčivý a autentický. Elitní
válečník Tom Locke dostane neobvyklý a riskantní úkol: přísně tajnou
černou operaci na Ukrajině. Má týden na to, aby zachránil rodinu
tamního oligarchy. Locke se na misi pečlivě připraví – netuší ale, co
vše je v pozadí…

Povzbudivý román s názvem Kaktus se svéráznou hlavní hrdinkou napsala britská autorka Sarah Haywoodová. Susan Greenová je ve svých
pětačtyřiceti letech nezávislá, samostatná a svůj život má naprosto pod
kontrolou. Bydlí sama v londýnském bytě a pěstuje kaktusy. Rozhodně
nehodlá plýtvat časem na nelogické vztahy plné citových zmatků. Rodina
i kolegové v práci ji sice považují za nepřístupnou podivínku, ale Susan
tento způsob života vyhovuje. Jenže pak se vlivem nečekaných událostí
začne její pečlivě vybudovaný řád hroutit a Susan si postupně uvědomuje,
že neovládá všechny aspekty svého osudu… a že to nemusí být špatné.

Kriminální román Geira Tangena Srdcerváč rozvíjí mezi řádky téma
hledání identity, užívání drog a toho, jak těžké je dospívání v současném Norsku. Novinář Viljar Ravn Gudmundsson je opět zatažen do
dramatického případu. Jednoho rána mu zavolá jeho sedmnáctiletý
syn – je vyděšený a potřebuje pomoc. Na soukromém mejdanu předešlou noc se dal dohromady s dívkou svých snů. Vzbudil se vedle ní
a chvíli nemohl být šťastnější… jenže dívka je mrtvá.

Silný příběh amerického autora Johna Greena s názvem Jedna želva za
druhou je vtipný, chytrý a citlivý návod na to, jak přežít, když se nám
všechno vymyká z rukou. Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu zabývat se záhadným zmizením miliardáře Russella Picketta. V sázce je však
odměna sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejkurážnější kamarádka Daisy se
nemůže dočkat, až se pustí do pátrání. Aza se snaží být dobrou dcerou,
skvělou kamarádkou, vzornou studentkou a schopnou vyšetřovatelkou.
Zároveň však bojuje s úzkostí a nekončícím vírem obsedantně-kompulzivních myšlenek.

Americká spisovatelka Emily Bleekerová napsala poutavý román Tajemství modrých dopisů. Luke si připadá v koncích. Vyrovnává se se
ztrátou milované manželky Natalie, stará se o jejich tři děti. Jednoho
dne mu začnou chodit dopisy v modré obálce, které Natalie napsala
ještě před svou smrtí a v nich mu radí, jak má dál žít. Luke v nich narazí
na tajemství, které možná obrátí celý jeho dosavadní život v prach –
lhala mu Natalie o jejich dětech? A kdo je ten neznámý člověk, jenž
dopisy posílá?
OZNÁMENÍ: 11.10. bude Městská knihovna v Příboře z provozních
důvodů uzavřena, děkujeme za pochopení.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
STAVEBNÍ PRÁCE V ZŠ NPOR. LOMA
Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Během školních prázdnin probíhaly na naší škole stavební úpravy. Jednalo se o vybudování
dvou zdviží do patra školy, úprava atria a dobudování dvou bezbariérových WC.
V atriu zmizel vyvýšený betonový ostrůvek, změnil se tvar dlažby, byly vysázeny nové rostliny
a celé atrium díky kamínkům zbělalo.
Teď už jen čekáme na lavičky a po jejich instalaci už budou moci žáci za příznivého počasí trávit
v novém atriu velkou přestávku.
Zdviže by měly být dokončeny do konce září, zatím bylo namontováno na schodištích nové zábradlí.
V měsíci říjnu se začne budovat jazyková učebna, vybavení kabinetů novým nábytkem a nákup
nových učebních pomůcek.

ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ
Mgr. Marcela Šumberová, Mgr. Dana Lišková, Základní škola Jičínská Příbor

Sotva skončily prázdniny, naši šesťáci nezasedli jako ostatní ve školních lavicích, ale opět
sbalili batůžky a vyrazili na adaptační pobyt. První
dny školy strávili v rekreačním středisku U Kateřiny ve Štramberku. Pod vedením zkušených
lektorů utužovali vzájemné vztahy, navazovali
nová přátelství, učili se spolupracovat, prosazovat svůj názor, ale také naslouchat názorům
druhých. Připravené aktivity byly často nejen fyzicky a časově náročné, ale hlavně zaměřené na

rozvoj schopnosti řešení problémů a vzájemnou
komunikaci. Nic nepřekoná pocit z úspěšně vyřešeného úkolu, na kterém pracovala celá třída
a který se zpočátku zdál neřešitelný. Ten pocit
„já to dokážu/my to dokážeme“ si s sebou každý
žák pak přináší nejen do školy. Věříme, že žáci
si pobyt užili a dozvěděli se něco nového nejen
o svých spolužácích, ale i o sobě samých. Pobyt
šesťáků ve Štramberku byl realizován z veřejné
finanční podpory města Příbora.
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE JIČÍNSKÉ
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Základní škola Jičínská zahájila nový školní rok přivítáním
žáků 2. – 9. tříd na školním dvoře. V devět hodin bylo přivítáno 51 prvňáčků z celkového počtu 380 žáků. K dětem i rodičům promluvila paní ředitelka i paní místostarostka Ing. Dana
Forišková. Slavnostního zahájení se zúčastnila i paní Mgr. Olga
Galiová z komise pro občanské záležitosti. Od zřizovatele a školy
žáci obdrželi dárkové balíčky a od Spolku rodičů a přátel školy
dostali barevné kšiltovky.
Prioritou pro tento školní rok je:
1. Začleňování čtenářské gramotnosti do výuky. Naše škola patří
k jedenácti školám ČR, které se zapojily do projektu „Pomáháme školám k úspěchu – čtenářská škola.“
2. Pokračování projektu GlobalSchools, který žákům přibližuje
aktuální globální problémy a zároveň rozvíjí jejich občanské
postoje a kompetence k učení, komunikaci, řešení problémů,
atd.
3. Vybudování odborných učeben pro cizí jazyk a přírodopis.
4. Oslava 100. výročí založení republiky.

V souvislosti se stavebními pracemi děkuji všem zaměstnancům, kteří se ochotně v neděli 2. 9. 2018 zapojili do úklidu
školy, aby se mohla v pondělí ráno žákům zpřístupnit.

A ZNOVU ZAČÍNÁME
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Dne 3. září se už po pětatřicáté
otevřely dveře naší školy ZŠ Npor.
Loma Příbor žákům, učitelům
a hlavně natěšeným prvňáčkům
i s jejich rodiči.
Větší děti začaly školní rok už tradičně na prostranství před školou,
kde je přivítal ředitel školy Mgr. Ján
Drtil, představitelé města - starosta
Ing. Bohuslav Majer a paní Naďa
Střelková, za školskou radu pak její
předseda MUDr. Aleš Polách. Prvňáčky ve školní jídelně přivítali jejich budoucí starší spolužáci, nové
paní učitelky a za město pan starosta
a Mgr. Marie Monsportová.
Aby škola nebyla pro děti jen obyčejné vzdělávací zařízení, připravili
jsme pro ně spoustu akcí, které vycházejí z našeho loga „Svět pro děti“,
kdy ve slově SVĚT je zahrnut Sport,
VĚdění a Tvořivost.
Protože většina dětí ráda sportuje
a soutěží, mohou si naši žáci ověřit
své schopnosti ve Vánočním turnaji
ve vybíjené pro 4. a 5. ročníky, na lyžařských kurzech pro malé
i velké, na bruslích na zimním stadionu, ve florbalu i u stolního
tenisu o přestávkách, v miniházené i basketbalu a mnoha dalších
sportovních aktivitách.
Vzdělání je hlavním úkolem každé školy, ale nemusí to být vždy
jen vzdělávání v lavicích. Proto pořádáme i letos pro děti mnoho
exkurzí, zájezdů a návštěv divadel a koncertů, muzeí i knihovny.
Naši historii poznávají např. v muzeu J. A. Komenského v Přerově,
v Hodslavicích v rodném domku F. Palackého, v kunínském zámku,
na dějepisných exkurzích v Archeoparku v Chotěbuzi, ve Štramberku, v Olomouci, v Darkovičkách a Hrabyni.
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Důležitým úkolem školy je vzbudit
u dětí zájem o přírodu a její ochranu.
K tomu přispěje i přírodovědná soutěž 3. – 5. tříd, tentokrát o rostlinách
na téma „Pro krásu i pro zdraví“, oslavy Dne Země, sběr papíru pro adoptované hulmany v ostravské ZOO,
exkurze do záchranné stanice živočichů v Bartošovicích a v neposlední
řadě i ekologické programy sdružení
Hájenka. Tradice naší země i cizích
zemí poznávají děti v projektových
dnech Vánoce a Velikonoce u nás
i v jiných zemích.
Je samozřejmé, že důležitou součástí vzdělání je i výchova k péči o své
zdraví a bezpečnost. K tomu jsme pro
děti připravili program Zdravá pětka,
Den zdraví, kurzy dopravní výchovy,
besedu s policií, s hasiči apod.
Svou tvořivost mohou děti uplatnit
ve výtvarných soutěžích (např. na
podzim soutěž „O nej… strašidlo“,
na jaře pak soutěž o nejhezčí ilustraci
nebo obálku oblíbené knihy). Svoje
literární schopnosti mohou předvést v soutěži „Malý spisovatel“.
Během stonožkových týdnů ukážou, že ani charita pro ně není cizí,
a vymyslí spoustu aktivit, při kterých získají nemalé finanční částky
pro hnutí „Na vlastních nohou“. Před Vánocemi se děti představí
na Vánočním koncertě. Deváťáci si na Den učitelů vyzkoušejí, jak
to vypadá, když se postaví na místo učitelů a snaží se vpravit nepozorným žáčkům alespoň něco ze svých vědomostí.
A na závěr všeho snažení odměníme hodné i ty méně hodné žáčky
Dnem dětí plným soutěží, her, dobrot a pěkných cen.
Doufáme, že i tento školní rok se vydaří stejně jako těch čtyřiatřicet
před ním.

HISTORICKÉ HORIZONTY
PŘÍBOR PŘED 100 LETY, ČESKOSLOVENSKO
Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Válka
1. světová válka zasáhla do životů miliónů lidí, občané Příbora nebyli
výjimkou. Situaci ve městě popsal v kronice města pan kronikář Jan Andrys. Kronika je dostupná na www.pribor.eu nebo na stránkách Státního
okresního archivu v Novém Jičíně. Jan Andrys píše, že už 17. a 18. 11. 1914
byly organizovány odvody domobranců od 32 do 37 let. O rok později byli
odvedeni muži od 37 do 42 let a vzápětí šli k prohlídkám i nejstarší muži
od 42 do 50 let. „Nebylo rodiny, která by se nestrachovala o své muže.“
Dokonce 1. 8. 1915 začal prof. tělocviku při učitelském ústavě Václav Sehnal
cvičit 16 a 17leté mladíky v pořadových vojenských cvicích.
Vojsku tehdy neušel téměř nikdo. „Že se při povolávání k vojsku nedbalo
potřeb a zájmů obyvatelstva, je zřejmo též z toho, že pro nedostatek personálu byla zavřena lékárna od 13. do 18. listopdu 1916. Pak přidělena do
lékárny síla vojenská a teprve potom propuštěn byl z vojny majitel lékárny,“
píše J. Andrys.
Konec 1. světové války - vyhlášení Československa
Musela to být velmi tíživá doba. Blížil se rok 1918. „...obyvatelstvo
neklesalo na mysli. Zprávy z bojišť nesvědčily o příznivém postavení rakouských a německých armád. Vyčerpaná těla a utýrané hlavy vzpružovala
naděje a plná důvěra v brzký a spravedlivý konec války. Nikdo se netajil se
svou radostí. Tehdy se již lidé nebáli konfidentů, každý s klidem a veřejně
projevoval své smýšlení. Pohnutí vzbuzoval pohled , kterak každého rána
tísnilo se před prodejnou novin p. Jana Löﬀelmanna v čís. 109 v Piaristické ulici množství lidí čekajících na nové zprávy. Člověk nejprostší vedle
inteligenta, mladík a stařec, žena a muž, všichni bez rozdílu s netajenou
radostí a uspokojením hlasitě oznamovali si zprávy nepříznivé Rakousku,
ale zato dvojnásob milé Čechům.
Tak stihl nás státní převrat 28. října 1918.
Zpráva o něm přišla do Příbora časně ráno 29. října. Jásot a radost byla
všeobecná, všude však zachována důstojnost, každý si byl vědom vážnosti
okamžiku. Ustaven národní výbor.“
Obyvatelé okamžitě vyzdobili své domy a všude, kde oko dohlédlo bylo
vidět české prapory. Příborští chodili po ulicích a odstraňovali symboly
monarchie i vojáci si sundávali z čepic císařská jablíčka a místo nich si
připínali dvoubarevné červenobílé stužky. Odpoledne uspořádali studenti
a žáci místních škol průvod městem. Hlavní oslava probíhala večer na
příborském náměstí, kde obyvatelé manifestovali za účasti studentstva
a českého dělnictva posíleného dělníky z Kopřivnice a ze Štramberka.
K manifestantům promluvil první předseda místního národního výboru
a ředitel reálného gymnázia Jaroslav Simonides.
Ne všude se ale lidé radovali. Konec války, zdá se, přijali všichni, ale vznik
Československé republiky a konec Rakousko-uherské monarchie nebyly
všem po chuti. Na rozdíl od Příbora v jiných městech - např. v Novém
Jičíně se proti vzniku Republiky demonstrovalo...* Ale o tom za chvíli.
„V příštích dnech se vraceli z front příborští vojáci, mnohdy i se zbraněmi.
Jak se později ukázalo, velmi se to hodilo,“ píše pan Bohumil Vlach.
Během 1. světové války bylo 24 mužů z Příbora nezvěstných, padlo a zemřelo 45 - mezi nimi např. Rudolf Kalmus (+1916, jsou známé jeho dopisy
z fronty adresované bratrovi v Příboře. Dopisy vydala Irena Kopecká
v působivé knize Stoleté svědectví).
Do Klokočova se nevrátilo 22 mužů - jejich jména jsou vyryta na pomníku
v Klokočově - byl odhalen 28. 10. 1921. Vésečanů padlo ve válce 13.
Za Rakousko-Uherska starostoval v Příboře František Wuschke. Radními
byli – František Horil (pivovarník), Jakub Šitavanc, Vilém Hadschuh, Hubert
Luley, František Kladiva, Josef Kaluža, František Hüttler, JUDr. Otakar Kříž.
1. 11. 1918 byl zvolen první místní národní výbor: předsedou se stal
Jaroslav Simonides, ředitel místního reálného gymnázia a vládní rada.
Vedl školu do r. 1922, pak onemocněl a v r. 1923 ve věku 67 let zemřel.
1. náměstkem byl zvolen JUDr. Otakar Kříž, notář; 2. náměstkem
MUDr. František Libiger, městský lékař; jednatelem Jan Sýkora; zapisovatelem dr. Josef Kratochvíl, oba profesoři gymnázia. Dalším členy byli
Alois Dohnal, zvěrolékař; František Horil, pekař; Ignác Kožnar, ředitel
školy; Hubert Luley, velkoměšťan; P. Matouš Markytán, katecheta; Viktor Neusser, rytmistr; František Novák, správce nemocenské pokladny;
dr. Vladimír Pokorný, lékárník; František Střelec, okresní soudce; Josef

Štyvar, rolník; František Talpa, odborný učitel; JUDr. Adolf Vaněk, advokát;
František Wuschke, velkoobchodník.
V Klokočově byl po válce starostou Jan
Mikš a ve Vésce Antonín Holášek. Národní výbory byly zrušeny 13. 12. 1918.
Příborské prapory
Zatímco v Příboře se místní občané radovali a konec války i vznik
Československa přivítali s radostí,
Němci žijící na území nové republiky se nechtěli se situací smířit. Žít
v Československu? Ne. Na Moravě
– 30. října vyhlásili němečtí poslanci
severní Moravy a Slezska novou provincii německého Rakouska Sudetland J. Simonides, první předseda NV
s hlavním městem Opavou, německy
v r. 1918, zdroj SOkA Nový Jičín
Troppau. Provincii Sudetland zahrnovalo Opavsko, Frývaldovsko, Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko, Bílovecko, Vítkovsko i přilehlé obce Příborska
a Novojičínska. Odpůrci Československa organizovali tzv. lidovou obranu
- Volkswehr. Vznikla i v Novém Jičíně, kde ji podpořila radnice, vedení pošty
a tabákové továrny. Novojičínští Němci svolávali protičeské demonstrace
a organizovali protičeské provokace. Např. německé sedláky nabádali, aby
nedodávali Čechům potraviny.
Totéž se dělo i v jiných částech republiky – u Znojma, v Pošumaví, v severních Čechách. Tyto samozvané vlády se snažily vyjednávat s vládou
v Praze, ale bezvýsledně.
*4. 11. 1918 předseda ONV MUDr. Adolf Hrstka vyzval mladé české vojáky
navracející se z války, aby vytvořili v okrese Národní gardu. Organizovala
se v Příboře - byla tady pro ni nejlepší podmínky. V Příboře totiž existovalo
tzv. Etapní velitelství bývalé rakouskouherské armády. To disponovalo
puškami, kulomety, municí, velkými zásobami kvalitní kůže a vojenského
sukna. Měli kompletní krejčovskou a obuvnickou dílnu s plným počtem
dělníků, kteří šili vojenské stejnokroje a vojenskou obuv. Toto bývalé velitelství převzal český důstojník nadpor. Romuald Ščudlík a prohlásil ho
za čs. posádkové velitelství. Jeho první úlohou bylo zorganizovat národní
gardu. Přihlásilo se tolik vojáků - dobrovolníků, i se zbraní v ruce, že brzy
byl postaven celý prapor se třemi setninami - každá měla 100 mužů. Praporu velel Hynek Stromayer-Vojanec. Brzy se přidaly jednotky z Hodslavic
a Starého Jičína - nakonec vznikl i druhý prapor, oba měly kulometné čety.
Druhý prapor vedl nadpor. Jan Grosser. Oficiálně byly prapory nazvány
jako 1. a 2. Příborský dobrovolnický prapor. Členové praporů pocházeli
většinou z měst Novojičínska. Nábory se konaly v Příboře, v Klokočově,
Hodslavicích a na Starém Jičíně.
Situace byla – podle dobových dokumentů napjatá a vážná. Příborský
prapor obsadil nejdříve 21. - 22. 11.1918 Nový Jičín. Stalo se tak překvapivě a rychle. Novojičínský Wolkswehr se nezmohl na odpor. Příborský
prapor ukořistil 400 pušek, jeden kulomet, 100 pistolí a revolverů. Všechny
úřady, policie byly obsazeny Čechy, bylo zde zřízeno posádkové velitelství.
Velitelem se stal Příborák Alfons Jandl. Postupně Příborský prapor obsadil
další obce – Fulnek, Odry, nádraží v Suchdole n. O. , 1. 12. Bílovec - tam
byla ponechána pro pořádek malá jednotka pod velením por. Kocourka
z Příbora. Ve Fulneku se Němci nechtěli vzdát, a tak se tam zasahovalo
2x – podruhé zde byla ponechána malá vojenská jednotka pod velením
Adolfa Pančeka z Příbora.
Mohlo by se zdát, že už bude klid. Němci se ale nevzdávali. V roce 1919 opět
začaly v některých místech vypukat nepokoje, a protičeské demonstrace
(Fulnek, Odry, Nový Jičín). V Novém Jičíně Němci připravovali velkou
demonstraci, dav napadl české vojáky kamením, pak vojáci ze zadních
řad vystřelili do vzduchu a v té době byl zasažen velitel hlídky – šikovatel
Hynek Kresta z Příbora.
Nepokoje se opakovaly po celých Čechách a na Moravě až do 10. 9. 1919,
kdy rakouská vláda podepsala s čs. vládou mírovou smlouvu.
„Význam praporů nebyl nikdy dostatečně doceněn, byl však výstrahou
německým nacionalistům, kteří se nechtěli smířit, že žijí na území Československa s Čechoslováky.“ (Fr. Marušan)
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Příborský prapor 1918-1919, zdroj SOkA Nový Jičín

Příbor tak sehrál rozhodující úlohu při konstituování nového státu, prapory
se zasloužily o prosazení čs. státnosti v okrese Nový Jičín.
V bojích proti Sudetlandu padli tři Příboráci – Josef Jalůvka, Josef Raška
a František Viznar.
O činnosti Příborských praporů a nelehké situaci po vyhlášení republiky
podrobněji a pěkně píše Bohumil Vlach v Dějinách města Příbora a letos
vyšla kniha. Těžká doba dolehla na Libhošť autorů plk. B. Vlacha, O. Sobka
a P. Horáka, kterou 5 000 Kč podpořilo i město Příbor.
Počet obyvatel
V r. 1910 žilo v Příboře, Klokočově a ve Vésce celkem 7 674 obyvatel, z toho
371 Němců a 85 jiných národností.
V r. 1919 se v Příboře narodilo 101 dětí (8 nemanželských), ve Vésce 27,
z toho 3 nemanželské a v Klokočově 42, 2 nemanželské. I takové údaje se
kdysi zapisovaly.
Při sčítání lidu v r. 1921 i přesto, že se miminka rodila, lidí ubylo na 7 174
obyvatel. A ubývalo jich dál.
V r. 1931 - opět při sčítání obyvatel - se ukázalo, že přímo z Příbora odešlo 604 obyvatel. Další úbytek nastal v r. 1938, kdy se odstěhovali mnozí
úředníci, učitelé, profesoři. Tehdy měl Příbor s Klokočovem i Véskou jen
6 877 obyvatel.
Tíživá hospodářská situace
Lidé se na život bez války velmi těšili. Co je ale zklamalo, byly ceny zboží.
Jan Andrys napsal: „Toužebně očekávaná láce se nedostavila. Naopak
drahota vzrostla měrou nebývalou.
Nebudeme tuto rozebírati příčin drahoty, ježto drahota byla jevem všeobecným i v cizině a doufáme tudíž, že pravá její podstata bude jednou
objasněna národohospodáři.
3. 6. 1919 - tíživá hospodářská situace donutila městskou radu vydat
vyhlášku - a to na požádání dělnictva po táboru lidu:
1. Městská rada vyzývá co nejdůrazněji a naposled pány obchodníky, živnostníky a zemědělce, aby při prodeji svého zboží spokojili se s zisky co
nejmírnějšími, a tím umožnili všemu obyvatelstvu snesitelné živobytí.
2. Obecní rada odmítá jakoukoli odpovědnost za další neblahé následky
vyvolané neuposlechnutím tohoto vyzvání.
3. Obecní rada bude sama každý zjištěný případ lichvy důsledně stíhat.“
Další vyhláška vyšla 26. 5. 1919:
„Kdo má látky k výrobě prádla a šatstva, nitě, obleky prádlo, kůži surovou
i hotovou, obuv, zásoby ve výrobnách a prodejnách klobouků, zboží pletené
a trikotové, je povinen své zásoby přihlásit okresnímu hospodářskému
úřadu do 48 hodin.“
Příbor stihla (stejně jako i jiná města) velká nezaměstnanost: Pro ty, kteří
byli bez práce a ty, kteří neměli ani kde bydlet, začala v r. 1926 vznikat
vagonová kolonie - město koupilo vyřazené vagony a umístilo je na konci
Bezručovy ulice. V r. 1937 tady bylo 12 obývaných vagonů, bydlelo v nich
44 osob.
Pro ty nejchudší a nemajetné byla místa v chudobinci vedle kapličky
sv. Alžběty. V chudobinci (špitálku) žilo v r. 1919 - 21 osob.

Vagónová kolonie, r. 1958, zdroj Archiv města Příbora, foto L. Loukotky
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Průmysl
Flussova kloboučnická továrna - výroba byla zahájena jen
v omezené míře.
Flussova soukenická továrna - zpočátku vyráběla na 1/4 kapacity, v r. 1922 výrobu zastavila úplně.
Reiserova pletárna - nejdříve musela být výroba zastavena, ale
v r. 1923 práce opět začaly, v dalších letech produkce rostla
Moravskoslezská továrna šamotových kamen a strojních
sporokrbů Františka Neussera - za války se proměnila ve vojenskou oděvnu, po válce opět vyráběla kachle, ale v r. 1923
musela zastavit výrobu.
Továrna na pletené zboží Simona Mandlera - v r. 1922 se
přestalo vyrábět, po roce se výroba opět rozjela a továrna
fungovala do roku 1934, za okupace (1939) zde působila firma
Piechatzek Werke, Berlin
Pletárna Schnurer a Co. - na rok se výroba zastavila, ale od
r. 1923 opět vyráběla a to až do okupace. Pak sice nezavřela, ale už nepletla,
opravovala vojenské prádlo a uniformy.
Pivovar - nejstarší podnik, v letech 1919-1938 se zde vařilo černé pivo
a za války 3°.
Cihelna a pila - fungovaly, zaměstnávaly v průměru 65 dělníků.
Výrobna likérů - Ludvík Friedezký ji založil v r. 1923, zaměstnával 20 osob.
Rodina za 2. sv. války zahynula v Osvětimi.
Tiskárna Jana Richtera - v tiskárně pracovalo 10-12 osob, po 37 letech
působení v Příboře se tiskař přestěhoval do Frýdku.
Jen pomalounku se neutěšená hospodářská situace za 1. republiky vylepšovala.
Politická situace, vedení města
15. 6. 1919 proběhly první volby do obecních zastupitelstev. Lidé do
nich vkládali velkou naději.
V Příboře volby dopadly takto:
Českosl. sociálně demokratická strana dělnická 889 hlasů 12 mandátů
(např. Klement Helma, obchodník)
Českosl. strana lidová
827
11 mandátů
(např. učitel Oldřich Otáhal nebo obuvník Ludvík Michalík, známý hasič)
Československá národně demokratická strana
388
5
(např. dr. Vladimír Pokorný, lékárník)
Živnostenská politická strana
215
3
Republikánská strana českého venkova - agrární 146
2
1
Demokratiche Wirtschaftspartei
97
1. náměstkem se stal Jiří Mezírka (strana lidová), ředitel měšťanské školy,
2. náměstkem zámečník Jan Zajíc (soc. dem. strana).
Starostou byl zvolen Jaroslav Svoboda, úředník kopřivnické vozovky, vykonával funkci do září 1920. Pak se funkce ze zdravotních důvodů vzdal.
Nahradil ho Alois Dostál - sociální demokrat, úředník vozovky ve Studénce.
Starostoval dvě volební období.
Od r. 1927 v Příboře starostoval Oldřich Otáhal - lidovec, učitel. Rodák
z Uherského Ostrohu žil v Příboře od r. 1910, vyučoval na dívčí škole. Svůj
úřad zastával až do 10. 10. 1938, do okupace Příbora.
V Klokočově byl v r. 1919 zvolen starostou František Dorčák (soc. dem.)
a ve Vésce František Jurečka (soc. dem.)
Elektrifikace
Město Příbor bylo po válce bez elektrického proudu a bez plynového
osvětlení, bylo odkázáno výlučně na svícení a topení petrolejem, toho bylo
nedostatek! Stejně jako uhlí. Město proto žádalo ministerstvo veřejných
prací o příděl petroleje a uhlí - „k vaření pro 1080 úplně nezásobených
domácností a k zimnímu vytápění 118 místností školních a úředních.“ Uhlí
podražilo od roku 1914 - z 2,46 K na 10,80 K v r. 1918.
Co se týče elektřiny - v r. 1913 vyráběl
elektrický proud dynamem ve své
bednářské dílně Augustin Kupka dodával elektřinu do Katolického
domu na kinematografická představení a do dalších asi 4-5 domů.
Vedení města se nakonec - v roce
1921 s elektrárnami dohodlo a Příbor
byl nákladem 850 000 Kč elektrifikován. Hned po zavedení elektrického
proudu do Příbora tehdejší farář Filip
Pospíšil zažádal o osvětlení sousoší Panny Marie uprostřed náměstí
a příležitostné osvětlení kostela.
Klokočov a Véska byly elektrofikovány o něco později, Benátky 1931,
Špitální ulice, zdroj Muzeum No- Paseky 1933.
vojičínska, p. o.

Pošta
sídlila na radnici, v r. 1921 byla vyloupena. V r. 1924 se začalo jednat o stavbě
nové pošty, začalo se s ní v r. 1934.
Regulace Lubiny
začala 15. 1. 1923, skončila 10. 10. 1928.

Radostný průvod na 1. máje 1926, zdroj Muzeum Novojičínska, p. o.

Spolky
Některé spolky fungující před válkou zanikly, jiné vznikly a neměly dlouhého trvání (Osvětový sbor - řídil a zřizoval knihovnu a v lidové škole učil
např. počtům, občanské nauce, češtině, anatomii... - postupně s novým
zákonem o státních zaměstnancích se všichni učitelé vzdali v tomto spolku
učitelských funkcí a sbor zanikl).
Další spolky obnovily svou činnost: Ústřední matice školská - už v r. 1885
založila první mateřskou školku Metodějku, fungovala i po válce, v r. 1919
ji převzala do své správy obec; Národní jednota - přičinila se o zrušení
„zbytečných německých tříd v Příboře“ ; Sokol; Orel; hasiči; rybáři; chovatelé;
loutkové divadlo TJ Sokol. To od listopadu 1919 díky paní uč. Zdeňce Malečkové hrálo pravidelná představení - např. Kašpárek princem, Kouzelné
housle, Čert a Káča..... Sociální péče pokračovala v činnosti Sirotčího
spolku - v r. 1918 bylo v Příboře 150 sirotků podporováno.
Nakonec vznikly spolky nové - např. Čs. obec legionářská,
Volná myšlenka čs., Sportovní klub Příbor, Sportovní klub
Klokočov aj.
Zajímavosti
Čestná občanství
Během prosince 1918 udělila městská rada čestné občanství
prezidentu T. G. Masarykovi a dalším pěti členům vlády, dokonce i inspektoru armády Josefu Svatopluku Macharovi, spisovateli Aloisi Jiráskovi aj. jako výraz díků za vznik republiky.
Vichřice
V lednu 1919 ohromná vichřice vyvrátila v obecních lesích
mnoho stromů. Za prodané dřevo stržilo se 19.228 Kč.
Nespokojenost s cenami zboží
V lidu nastala nespokojenost s cenami zboží a „všeobecně
se volá po snížení cen“.
22. 1. 1919 se sociální demokraté na schůzi domáhali zlevnění cen „potřeb životních“.

28. 1. se dokonce utvořila komise pro zkoumání cen a zásob zboží u obchodníků. Ke zlepšení poměrů to ale nevedlo.
31. 1. na náměstí se konal tábor lidu proti lichvě, dokonce bylo do Příbora
povoláno vojsko, protože se očekávaly nepokoje.
V červnu byl v celé zemi nedostatek chleba a 24. 6. ohlásil velkoobchodník
Wuschke, že má zásoby toliko do konce července. „Dávka chleba snížena na 1 kg pro osobu na týden. Touto událostí mysl lidu opět rozjitřena
a starosta Fr. Wuschke, který se po celou válku tak svědomitě staral o zásobování města, je podezříván z nepoctivosti. Žádá tedy městskou radu
o revizi svých účtů.“ Výsledek revize oznámil starosta na schůzi obecního
zastupitelstva 20. 9. 1919:
„Po prohlédnutí aprovisačních účtů a knih bývalého starosty pana Frant.
Wuschkeho bylo shledáno, že v letech 1914 a 1915 prodával městu Příboru
mouku laciněji nežli ji nakupoval, od r. 1916 do 1. srpna 1918 se ziskem 20
h na metráku, od 1. srpna 1918 se ziskem 2 K na 1q.“
Pojmenování ulic
Na návrh dr. Vladimíra Pokorného byly změněny názvy některých ulic
a nové pojmenovány. Nové jméno získaly např. ul. 28. října, ulice Bonifáce
Buzka, Svatopluka Čecha, Jaroslava Vrchlického atd.
Byty
Ježto za války se nestavělo, nastal po válce velmi citelný nedostatek bytů...
„nedostatek bytů trvá v Příboře podnes, nestaví se“. (psáno v r. 1921)
Věžní hlídka
1. 2. 1922 byla zrušena věžní hlídka.
Závěr
Zdá se, že se lidem ani po 1. sv. válce nežilo nijak růžově. Hospodářská krize
zastihla mnohé a výrazně ovlivnila jejich životy. Dnes si vůbec nedokážeme
představit, jaké to tehdy bylo! Nezbývá mi než si povzdychnout s nadějí
v srdci i radostí v hlase - „Není jak nám - v dnešní době všech možných
(i nemožných) výdobytků! V době míru.“
Zdroje: Kronika města Příbora, Bohumil Vlach: Dějiny města Příbora,
Fr. Marušan: Odboj na Příborsku
Poznámka: Město Příbor - pracovnice odboru kultury a cestovního
ruchu vydaly ke 100. výročí založení První republiky „Duch času“ - osm
stran zajímavého čtení. Neváhejte a zajděte si pro něj do turistického informačního centra. Zatím je k dostání - zamyslíte se nad ním i pobavíte.

Náměstí do roku 1929, zdroj soukromý archiv D. Buzka

Věžní hlídač, zdroj
Archiv města Příbora

PŘÍBORSKÉ MOSTY, LÁVKY A BRODY Z POHLEDU HISTORIE, 2. ČÁST, dokončení
Igor Jalůvka

Mockova lávka
Jedná se o lávku, která spojovala břehy Lubiny mezi rozhraním Vésky
a Benátek na jedné straně, a ulicí Josefa Hory na příborské straně řeky.
Nejpozději v meziválečném období dostala svůj neoficiální název podle
obyvatele domu č. 874 na severním konci Benátek. Těžko říci, které
přemostění řeky bylo zhotoveno dříve, zda tzv. Mockova lávka, anebo
klokočovský most. Jisté je, že na plánech či mapách města z 18. století
(Chrámkův pohled a 1. vojenské mapování) nefiguruje žádné z nich.
Ale na vojenském mapování jsou zaznačeny pouze brody, lávky byly pro
svou nízkou nosnost pro přesun vojska nepoužitelné. Je tedy možné,
že tzv. Mockova lávka již mohla ve 2. polovině 18. století stát, tak jako
(teoreticky možná) klokočovská lávka, avšak dosud ne klokočovský most.
Jak obyvatelé Klokočova, tak Vésky museli často docházet do Příbora,
minimálně za účelem trhu, „ouřadu“ či bohoslužby. Pokud by během
takové cesty využívali pouze –dosti vzdálené– lávky pod kostelem, výhodné svou polohou jen pro poddané z Benátek, neměli by to snadné.
Brody sloužily většinou pro přejezd koní a povozů, jednotlivé osoby je

na své cestě do kostela či na radnici rozhodně nepoužívaly. Osobně jsem
tedy toho názoru, že minimálně (Mockova) lávka již ve druhé polovině
18. století stála, pokud ne lávka klokočovská.
Historicky je existence Mockovy lávky poprvé doložena až na mapě
stabilního katastru z r. 1833 (obr. 1). Na obrázku jsem k lávce připsal
číslici „2“ (číslo „1“ má lávka pod kostelem). Pro názornost jsem dokreslil
i lávku u nádraží, na obrázku označenou „(4)“, která však stála až koncem
19. století. Během povodní 19. století je několikrát zaznamenáno stržení
„mostů přes Lubinu“, takže předpokládáme, že lávka rovněž vzala zasvé.
Například v dubnu 1843 byl vypsán konkurz na její opravu; znamenalo
to, že předcházející povodní byla lávka poničená. Známé je foto torza
lávky během velké vody v srpnu 1925.
Zde jsem nucen uveřejnit notoricky známý snímekz meziválečného období, jenž zachycuje zakončení lávky a přechod přes koleje u ústí dnešní
ulice J. Hory (obr. 2). Jde o foto z počátku 20. let, před provedením regulace řeky. Můžeme si na něm všimnout „šraněk“, jak se říkalo menším
závorám. Ty tehdy ještě nebývaly červenobílé, jako jsou dnes, nýbrž bílé.
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Obr. 1: Most (3) a dvě lávky [(1) a (2)] na katastrální mapě města

(Je až k nevíře, že toto výstražné označení u nás zavedli teprve Němci
koncem roku 1938.) „Šraňky“ jsou jakoby „polostažené“ a marně bychom
u nich hledali budku pro obsluhu. Přitom závory na přejezdu u nádraží
a u klokočovského mostu obsluhovala až do druhé poloviny 60. let závorářka. Je proto docela možné, že „šraňky“ u Mockovy lávky si chodci sami
přizvedávali, a sloužily tak vlastně především pro zabránění vstupu dětí
na kolejiště (v blízkosti přechodu je vidět několik výstražných tabulek).
Na jiném známém snímku vidíme podobné „šraňky“ i u železničního
přechodu pod kostelem, kde ústí dnešní Stojanova ulice.
Za okupace nesla Mockova lávka heroické pojmenování „lávka Krále Raymunda“ (König ReymundSteg). Není mi jasné, zda se zde jedná o Raimonda
z Poitiers (1099 – 1149), anebo o některého z hrabat z Toulouse, tedy
Raimonda IV. až Raimonda VII., kteří žili mezi lety 1041 až 1249. Všechno
to byli vojevůdci, rytíři, jež se více či méně vyznamenali v době křížových
výprav. A kdoví, zda to vůbec věděl i onen německý úředníček, jenž na
radnici přejmenovával příborské ulice a místní názvy (jméno Reymund
znamená v doslovném překladu „král světa“; španělsky rey = král, mundo
= svět). Nicméně, jak zaznamenal Luboš Loukotka, lávka byla protržena
při velké vodě na jaře 1942; zbytky lávky nařídili Němci rozebrat, avšak
znovu postavit již nikoli. Do dnešní doby nebyla lávka obnovena. Podíváme-li se opět na obr. 1 a číslo „2“ (Mockovu lávku) si odmyslíme, tak
dostaneme současný obraz přemostění řeky, který je dost žalostný; vidíme
velkou mezeru mezi klokočovským mostem a lávkou pod kostelem. Oproti 19. století je to
markantní krok
zpět. Je proto
velkou ostudou
městských zastupitelů a místních politických
uskup ení o d
roku 1989 do
dnešní doby, že
se nedokázali
dohodnout na
Obr. 2: Mockova lávka před regulací řeky, na náspu znovupostavení
Mockovy lávky.
bílé „šraňky“
Klokočovský most
Jak jsem napsal v předcházející kapitole, v 18. století (po r. 1728) pozdějšímu mostu dost možná předcházela lávka. Historicky je klokočovský
most doložen na mapě stabilního katastru z r. 1833 (obr. 1), číslice „3“.
Zde již vidíme přesný průběh císařské silnice, která se táhne z Šibeňáku
Jičínskou ulicí přes náměstí a pokračuje Místeckou přes most ve směru
na Rychaltice. Most byl samozřejmě dřevěný. Kdy byl zhotoven, se můžeme jen dohadovat: mohlo to být kolem r. 1800, možná během napoleonských válek, dost možná až po jejich ukončení. Jako jiná přemostění
Lubiny, vícekrát podléhal během 19. století rozběsněnému vodnímu živlu.
V červenci 1845, po velké průtrži mračen, byly podle Kämmerlingových
zápisů strženy „mosty přes Lubinu“, takže předpokládáme, že i ten jediný
– klokočovský. Za necelé dva roky, v červnu 1847, byl během obrovské
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povodně stržen most znovu. Po první světové válce bylo
v souvislosti s novými stavebními technologiemi, které se
týkaly i výstavby nových, železobetonových mostů, přistoupeno k rekonstrukci dřevěného mostu (obr. 3), který
měl nosnost 5 tun. Luboš Loukotka píše, že počátkem
října 1924 byl starý most rozebrán, byl postaven most
provizorní a byly položeny základy k novému mostu.
Avšak počátkem srpna 1925 přišla velká povodeň, která
ohrozila provizorní most. Práce se táhly, protože nový
most byl zkolaudován až roku 1928, ale jeho design byl
ovlivněn nastupujícím duchem funkcionalismu (obr. 4).
Za okupace nesl klokočovský most název „most Franka
von Weyburga“ (Frank von WeyburgBrücke). Kdo byl
výše jmenovaný aristokrat, se ani mně ani mým přátelům
z Prahy zjistit nepodařilo; předpokládám, že nejspíš nějaký buršácký hrdina. Koncem dubna 1945 na moravsko-slezském pomezí a v Beskydech docela vydatně pršelo,
takže řeky byly poměrně rozvodněné, ale ne ještě vylité
z břehů. Jednotky 4. ukrajinského frontu pod velením
armádního generála Jerjomenka (Α. И. Eрёменкo; Češi
tehdy nevěděli, jak se ruské písmeno „ё“ přečte, takže
budoucí maršál se musel s naším komolením svého jména smířit, i během svých pozdějších oficiálních návštěv
Ostravy v 50. a 60. letech) v podstatě ukončily hlavní část
Ostravsko-opavské operace, když byla 22. dubna osvobozena Opava a 30. dubna Ostrava. Po těchto bojích zaútočila sovětská vojska 38. armády gen. Moskalenka na Fulnek a Olomouc,
18. armáda gen. Gastiloviče pokračovala ve směru na Čadcu, Velké Karlovice a Rožnov pod Radhoštěm, zatímco vojska 1. gardové armády gen. Grečka měla postupovat ve směru na Místek, Příbor, Nový Jičín a po Moravské
bráně dále na jihozápad. (Andrej A. Grečko tedy Příbor osvobodil historicky dvakrát: poprvé 6. 5. 1945
vyhnal Němce,
podruhé 21. 8.
1968 – již jako
ministr obrany
Sovětského svazu – zlikvidoval
demokratizační
proces v naší
sp ole č no sti.)
Grečkovy útvary tak 1. května
osvobodily Hra- Obr. 3: Dřevěný klokočovský most (před rokem 1924)
bovou a Vratimov, 2. 5. Frýdek, o den později Paskov a až 4. května obchvatem z východu
dobyly Místek. Zbytkům německých vojsk tak zůstávala ze Slezska jediná
úniková cesta na Moravu směrem na Příbor, přes most na Ostravici ve
Sviadnově. Jen menší část stihla dříve obejít Místek z jihu a přes Palkovice
ustoupit na Frenštát a k horám.
O důležitosti klokočovského mostu z vojensko-taktického hlediska svědčí
to, jak pečlivě ustupující Němci připravili jeho destrukci. Odpálení mostu měli jištěno ze tří domů na nábřeží: z čp. 282 na Friedbergerstrasse
(Místecké), z přízemí dnes již neexistujícího, tzv. dělnického činžáku
v RadetzkyGasse (dnes Na Kamenci) a pak někde z prostor zrušených
dílen Flussovy kloboučnické továrny na Dietrichsteinlände (Smetanově
ulici). Nálož odpálená 22 minut po půlnoci 6. května 1945 klokočovský
most úplně rozlomila. Po rozednění dorazivší Rusové organizovali přebroďování svých jednotek na třech místech, ale o tom jsem již psal minule.
V 70. letech jsem coby dítě školou povinné slýchával, že „sovětští vojáci
nám pomáhali stavět nový klokočovský most“. Bylo to ale trochu jinak. Na
stavbu nového mostu rozhodně neměli čas. Sovětská ženijní rota pouze
zprovoznila funkci rozlomených částí mostu vytvořením dřevěné spojnice,

Obr. 4: Klokočovský most je již hotov, vozovku ještě čekají úpravy

jakési přepony zaklíněných mostních ramen, na kterou mohly armádní
vozy pomalu najíždět (ono nejslavnější foto klokočovského mostu to potvrzuje). O kousek výše– proti proudu řeky–byl pak postaven v zimě 1945-46
dřevěný provizorní most. Zbytky zničeného mostu rozebírali a odklízeli
Němci. (Á propos – po válce se v češtině pár let psalo slovo „Němci“
s malým „n“. Nebyl důvod psát ho s velkým…) Teprve r. 1950 byl otevřen
nový železobetonový most. Ten sloužil 60 let. Koncem července 2010
začala jeho generální oprava, provoz motorových vozidel byl odkloněn
a tentokrát o něco níže –po proudu Lubiny– byla postavena provizorní
lávka pro pěší. Provoz na novém mostě byl zahájen 1. prosince 2010.
Lávka, později most u nádraží
I když se píše o mostě u nádraží, dle historických pohlednic tam stála
nejprve lávka. A dokonce dost pozdě. Ve kterém roce byla postavena, není
zřejmé. Ale dobu výstavby můžeme trochu vydedukovat z topografických
podkladů. Na mapě druhého vojenského mapování (tzv. Františkova), jež
probíhalo na Moravě v letech 1836-40 (mapy se tiskly po r. 1852), vidíme
od severu k jihu zakreslen klokočovský most, Mockovu lávku a lávku pod
kostelem. Ač namáhám oči, jak mohu, na mapě třetího vojenského mapování (1876-78) kromě klokočovského mostu řeku nic neprotíná; vojáci
vůbec nepovažovali za vhodné se nějakými lávkami zabývat. Je ale zajímavé, že na mapě je zakreslena železniční trať ze Studénky do Štramberka,
která však byla zprovozněna až v roce 1881. Mapa tedy buď zaznamenává
předpokládanou trasu budoucí vlakové dopravy, anebo mám k dispozici
pozdější výtisk, který obsahuje nové korekce. V každém případě bude rok
zprovoznění železnice (1881) ovlivňovat i nutnost postavení nové lávky.
Dejme tomu, že nádraží by se bylo postavilo blíže středu města a hlavní
městské zástavby, např. poblíž klokočovského mostu, v ulici Na Kamenci.
V tom případě by nebylo třeba stavět žádnou novou lávku či most. Jsem
proto přesvědčen, že nová železniční trať a především poloha nádraží si
tak vynutila stavbu další lávky poblíž něho, ale dalším důvodem jistě bylo
i rozšiřování zástavby na Benátkách proti proudu řeky. Nová lávka se
tedy nutně musela postavit brzy po roce 1881. Že se skutečně jednalo
o lávku, nikoli o most, ukazuje obr. 5. Jeho spodní část zachycuje stav před
rokem 1903, protože dosud není provedena nástavba 1. patra budoucího
hotelu U Nádraží, ani nestojí tzv. pavilonek, horní část již obsahuje vše.
Ale z obrázku je zřejmá i jiná skutečnost: na rozdíl od pozdějšího mostu,
tehdejší lávka překlenovala řeku asi o 80 m výše proti proudu řeky, přibližně naproti malému parkovišti u ústí dnešní Erbenovy ulice. Když pak
v červnu 1923 rozhodlo městské zastupitelstvo o výstavbě nového mostu
u nádraží, konstatovalo se, že „starý most byl stržen povodní“. Protože
před tímto datem je poslední povodeň zaznamenaná v Příboře roku 1912,
předpokládám, že lávka u nádraží, která byla docela nízká, byla povodní

Obr. 5: Lávka u nádraží byla o 80 metrů výše proti proudu než dnešní most

stržena. Nejspíš již nebyla během první světové války obnovena.
Moravský zemský výbor tedy povolil stavbu mostu u nádraží v srpnu 1925.
Jak píše Luboš Loukotka, stavba byla dokončena a kolaudační protokol byl
vystaven 29. 9. 1926. Po dvouleté záruční době byla provedena superkolaudace, dle protokolu z 29. 3. 1928. Za okupace se most nazýval „Radegastův most“ (Radegast Brücke). Radegast údajně ztělesňuje pohanského
boha, kterého si přisvojují jak Germáni, tak Slované. Ale s tímto jménem
se setkáváme i v historii, minimálně dvakrát. Podle Viktora Timury byl
Radegast (630 – 664) jedním z knížat Venedů a Obodritů, tedy Polabských Slovanů. Podle Oskara Cvengrosche byl Radagaisis (330 – ?) králem
Vandalů-Hastingů, v té době usazených na střední Visle (též Vątali, čti
Vantali = Vantalové), východně a severovýchodně od dnešního Krakova.
A Vandalové patřili rovněž mezi Slovany, i když ve škole se samozřejmě
učí něco jiného.
Most u nádraží vydržel 30 let; 29. 6. 1958 byl stržen povodní. V září se
postavil nový most, se stavbou pomáhali vojáci posádky Mošnov. Ale 8 let
na to přišla další velká voda: v létě 1966 ho vodní živel roztrhl na několik
částí. Most bylo třeba znovu postavit, pevnější než dosud. Zkolaudován
a předán městu byl 16. 6. 1968, nedávno tedy oslavil padesátiny.
V článku použité fotografie - obr. 2, obr. 3 a obr. 4 pocházejí ze sbírky Rudolfa
Jarnota, oba snímky na obr. 5 jsou ze sbírky Františka Andrleho.

LEOPOLD KROMPOLC - JMÉNO NA POMNÍKU V KLOKOČOVĚ
Marian Dobiáš

Jako v téměř všech městech a vesnicích i v Příboře v části Klokočov stojí
památník obětem obou hrozných světových válek, díky starostlivosti vedení
příborské radnice nově krásně opravený. Každé jméno vytesané v kameni
ukrývá osud člověka, který mohl žít, ale i smutek jeho blízkých, kteří se
svého milého nikdy nedočkali.
Jedno ze jmen na památníku nese jméno mého strýce Leopolda Krompolce,
kterého jsem bohužel nikdy osobně nepoznal. Zde je jeho příběh.
Pan Leopold Krompolc se narodil v roce 1917 a své mládí prožil s rodiči
a sestrou Vladislavou v obci Klokočov u Příbora. Po maturitě na reálném
gymnáziu v Příboře začal pracovat jako technický úředník v Tatře Kopřivnici.
Byl veselý, plný života, měl rád sport a byl výborný společník.
Zvrat u něj i celé rodiny přinesla německá okupace v roce 1939. Obsazení
republiky, vypjaté podmínky v práci, ponižující chování ze strany Němců
vyvolávaly u něj, jako u mnoha dalších, zvláště mladých lidí, odpor. To ho
přivedlo k aktivní odbojové činnosti. Spolu s dalšími třemi spolupracovníky
se zapojil do pomoci partyzánskému odboji. V situaci lístkového přídělového
systému na potraviny zajišťovali jídlo pro partyzány i uprchlé ruské zajatce.
Jeho maminka neustále zjišťovala, že jí mizí jídlo z domácnosti a že syn v noci
na kole odjíždí z domova neznámo kam. Podílel se i na transportu zbraní
pro partyzány do Beskyd a ukrývání uprchlých ruských zajatců na Spálově.
V roce 1943 po atentátu na Heydricha se běsnění Němců vystupňovalo. Neví
se, jak se gestapo dostalo skupině na stopu, ale 31. srpna 1943 byli všichni
členové skupiny zatčeni a převezeni na gestapo v Opavě. Tam byla posléze
předvedena i jeho sestra ke konfrontaci.
Uviděla svého bratra se strašně opuchlou tváří, vybitými zuby, levou ruku
měl zlomenou a bezvládnou, téměř nebyl schopen mluvit. Tvrdil, že rodiče
ani sestra o ničem nevěděli, a tak byla nakonec propuštěna. Bylo to jejich
poslední setkání, až koncem roku 1943 byli rodiče předvoláni na radnici
v Příboře a starosta jim přečetl oznámení, že jejich syn byl v koncentračním

táboře Mauthausen popraven. Starosta na rodiče řval, že udělali městu
ostudu, že vychovali takového zrádce říše.
Trest na sebe nenechal dlouho čekat. Do rodinného domku rodičů byla
nastěhována německá rodina - manželé a syn, člen SS, která měla na ně
dohlížet a převychovávat je. Museli se sestěhovat do dvou místností a zbytek
domu zabrala tato německá rodina. Žili dále v neustálém strachu, kdy budou
odvezeni do koncentráku, nebo popraveni.
Po válce vyprávěli, jak hrubě se k Čechům chovali němečtí bývalí spoluobčané a jak fanaticky podporovali Hitlera. Ti z nich, kteří se mu postavili, byli
už na počátku války zlikvidováni.
Příchod Rudé armády do Příbora z 5. na 6. května 1945 byl opravdovým
osvobozením. Typické bylo, když německá rodina utíkala na koňském povoze před postupující Rudou armádou, tak Němka křičela: „Jenom se moc
neradujte, my se jednou vrátíme a pak budete všichni viset.“
Rodiče po osvobození s nadějí čekali, že se snad syn vrátí, že přežil. Jeden
z navrátilců jim potvrdil, že ho v Mauthausenu viděl. Bohužel nikdy se návratu nedočkali a ani nevěděli, kde je jeho hrob. Jako nanejvýš spravedlivé
hodnotili rozhodnutí o odsunu Němců. Rodiče rovněž nepřijali nabídku
na převzetí domu po odsunutých Němcích s tím, že mají kde bydlet a dům
jim syna nenahradí.
Kdyby se dožili dnešních dnů, stěží by uvěřili, že u nás je část lidí, kteří poklonkují před sudetoněmeckým landsmanšaftem, kteří stavějí pamětní desky
údajným německým obětem českých zločinů, kteří se chválí, že bojovali ve
wehrmachtu, kteří odstraňují památky na Rudou armádu, pomlouvají Ludvíka Svobodu a překrucují události osvobození Československa v roce 1945.
Tito lidé by se měli v pokoře postavit před památníky se jmény padlých,
popravených a umučených hrdinů a uvědomit si, že nebýt těch, kteří položili životy za naši svobodu, nebyli bychom tu ani my - ani oni - ani naše
republika, jejíž sté výročí založení nyní oslavujeme.
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KULTURNÍ HISTORIE
WESTERN A POPULÁRNÍ KULTURA V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Film a populární kultura obecně patřily v období První republiky k základním pilířům společenského dění a komunikačního vztahu mezi kulturním průmyslem a širokou veřejností.
V souvislosti s prvorepublikovým historickým horizontem bývá
nejvíce zohledňována československá kinematografie a její herecké a filmařské osobnosti. Tematické rozpětí populární kultury je v tomto období ovšem mnohem širší a poukazuje na
hlavní zájmové priority čtenářské obce a filmového publika. Ve
20. a 30. letech docházelo v našem kulturním prostředí k silné
návaznosti na tradiční vzorce rozvinuté již za Rakouska-Uherska. Onou tradicí je především detektivní, dobrodružné a romantické čtení, jehož popularita je charakteristická pro všechna
období moderní historie, včetně aktuální současnosti. Populární literatura a film jsou založeny na opakování a variování zápletek, postav, prostředí, příběhů i způsobů vyprávění, kterými si
získávají náklonnost široké veřejnosti. Přestože byly – a dodnes
v některých případech stále jsou – tyto modely zábavy kritikou
označovány za „brak“, „kýč“ či „umělecky podřadný“ artikl, nalézají nadále enormní popularitu u širokého publika vyhledávajícího napětí, romantiku a dobrodružství.
Na základě kritické potřeby rozlišování mezi intelektuální a populární kulturou se již za Rakouska-Uherska a První republiky
začalo v odborném i denním tisku rozlišovat mezi tzv. „vysokým“ a „nízkým uměním“, případně také mezi „uměním“ a „komercí“. Velký vliv měla na tento estetický pohled právě masová
obliba populárního čtení a filmové podívané, které byly pevnou
součástí tehdejší kulturní orientace široké veřejnosti. Obraz kultovních románů a filmů byl z žánrového hlediska velmi podobný
dnešní době. V literární oblasti dosáhly vedle detektivek a dobrodružných sešitů značné obliby také dívčí romány a westerny,
které vycházely v podobě brožované série rodokapsů. Zejména
westernové příběhy z Divokého západu či exotického prostředí
Mexika a Jižní Ameriky měly mnohem širší souvislosti s klubovými a zájmovými spolky tehdejší mládeže. Patří mezi ně především skautská organizace Junák a trampové, jejichž zájmový
horizont i vyznávání zálesáckého způsobu života silně vychází
z americké historie a kultury 19. a počátku 20. století. Skauti
(z anglického termínu scout – špeh, vyzvědač, průzkumník)
a trampové (tramp – původní význam tulák) jsou silně zakořeněni v historii amerického Západu.
Táboření, trampování a vandrování, které představují pevnou
součást skautingu a trampingu, jsou zároveň charakteristickými rozpoznávacími atributy westernu v jeho literární, hudební, výtvarné a filmové podobě. V tomto ohledu docházelo do
určité míry k významovému propojování mezi životním stylem
těchto skupin a kulturním ztvárněním dobrodružného vyprávění z Divokého západu. Zatímco skautský plstěný klobouk byl
převzat z modelu americké armády a kanadské jízdní policie,
čeští trampové se často oblékali jako postavy z literárních a filmových westernů. Jak za Rakouska-Uherska, tak i v období První republiky byly v biografech pravidelně uváděny spektakulární
hollywoodské westerny, které se často promítaly v několikadílných cyklech jako tematické série na pokračování. Divácká popularita těchto snímků nebyla určována pouze žánrovým zaměřením, ale také ústředními hrdiny ztvárňovanými oblíbenými
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herci. V rakousko-uherském a prvorepublikovém kontextu se
tak začalo formovat také lidové označení kovbojka, které je ve
vztahu k žánru velmi nepřesné a používalo se často jako hanlivé
označení pro sériové pistolnické příběhy. Podívejme se na tento
termín z bližší významové perspektivy.
V tehdejším denním tisku, filmových časopisech i na distribučních plakátech k jednotlivým snímkům se často můžeme setkat
také s dalšími terminologickými variantami jako cowboyský film
nebo cowboyský seriál. Naše publikum si spojovalo v tomto období western především s historickým obrazem Ameriky, jehož
součástí byli i kovbojové – honáci dobytka. Evropské westerny
byly u nás distribučně zastoupeny mnohem méně, čímž nevznikl příliš velký prostor k porovnání různých národních podob
žánru. Western z jednotlivých evropských národních kultur
znala naše veřejnost zejména z románů Karla Maye nebo Emilia
Salgariho, které poskytovaly čtenáři prostor pouze k osobní fantazii na základě napínavého čtení. Western jako název filmového
žánru v této době ještě neexistoval a filmová distribuce (plakáty,
fotosky, programové brožury) i filmová publicistika používaly
právě pojmy jako cowboyský film, který vycházel z vizuální stylizace hlavního hrdiny i prostředí honáků dobytka. Toto označení není aplikovatelné na němé francouzské, německé či italské
westerny vycházející ze zcela odlišných kulturních prvků. V evropských modelech žánru se více setkáme s variacemi napínavých příběhů, než s historickým obrazem Ameriky.
Největší zastoupení měl u nás western za První republiky v literární oblasti, kde se na jeho vydávání zaměřovalo několik knižních nakladatelství nesoucích v názvech jména jejich zakladatelů. Mezi nejznámější patřila Toužimský & Moravec, Josef Richard
Vilímek a Alois Hynek. Vedle řady amerických autorů, Němce
Karla Maye a Itala Emilia Salgariho, zde vycházely westernové
romány od několika dalších evropských spisovatelů. Z Francie
byl našim čtenářům tento žánr známý z napínavého vyprávění
Gustava Aimarda, Gabriela Ferryho, ale také Julese Verna, který
psal zejména dobrodružné a fantastické romány. Z německých
autorů byli u nás vydáváni např. Friedrich Gerstäcker, Fritz Steuben nebo Bruno Traven. Western měl literární zastoupení také
u českých autorů, z nichž se na příběhy z Divokého západu často
zaměřoval Eduard Fiker. Nejrozšířenější formou westernového
čtení byly především dvě časopisecké série, v nichž vycházely
i napínavé příběhy jiného žánrového zaměření, zejména detektivky a dobrodružné romány. V obou případech se jednalo vedle
návštěvy biografu o pevnou součást tehdejší popkultury, zábavy
a trávení volného času úzce spojenými s velkou čtenářskou oblibou těchto žánrů.
Sériově vydávané sešitové čtení Rodokaps (název vznikl zkrácením původního titulu Romány do kapsy) a Rozruch. Romány
vzrušené chvíle plnily kultovní funkci ve vztahu k westernu také
jiným způsobem než zábavnou literární formou. Na titulních
i zadních stránkách obou periodik vycházely ilustrace, kresby
i filmové fotografie a plakáty z dobových hollywoodských westernů, které zatraktivňovaly vydávané příběhy široké čtenářské
obci. Vizuální podoba rodokapsů a sešitových edic tak obecně
spoluvytvářela popularitu a kultovní postavení příběhů z amerického Západu v rakousko-uherském a prvorepublikovém kul-

turním kontextu. Fotografie z filmových westernů vycházely
často v kolorovaných podobách, čímž vytvářely efektní reklamu
pro návštěvníky novinových stánků. Některé romány psali také
čeští autoři, kteří byli na obálkách sešitů často uváděni pod anglickými pseudonymy. Zatímco filmové westerny byly později
v období Protektorátu Čechy a Morava na plátnech kin omezeny jako zboží nežádoucí americké kultury, rodokapsové westerny vycházely až do roku 1944.
Výtvarnou ikonografii westernu zastupovaly v První republice
také knižní ilustrace Zdeňka Buriana, který pracoval pro některá nakladatelství jako Toužimský & Moravec a Josef Richard Vilímek. Burian již v tomto období ve své ilustrační tvorbě definoval
charakteristické vizuální prvky žánru, které byly později příznačné pro filmové westerny v různých národních evropských
kinematografiích. Především pak pro italský a španělský western 60. a 70. let. Jedná se zejména o mexický kolorit zahrnující
haciendy, lidové dekorativní kostýmy, typologii zbraní i náznaky násilí spojené s rituálním vztahem postav ke zbraním. Tyto
prvky nalezneme také v Burianových ilustracích k románům
Karla Maye z oblasti severní a jižní Ameriky a Mexika, kde prezentovaly tehdejším čtenářům jednu z prvních vizuálních představ o mayovském pojetí napínavého čtení z Divokého západu.
Zdeněk Burian se tak stal předchůdcem grafických a výtvarných
motivů, které byly v 60. a 70. letech pevnou součástí vizuálního
pojetí distribučních filmových plakátů ke snímkům rozmanitého žánrového zaměření. Burianův tvůrčí přístup k ikonografii
westernu definoval u nás na dlouhá léta tento žánr jako sociokulturní fenomén.
Mezi vyznavače severoamerické, jihoamerické a mexické kultury patřil v tomto období také cestovatel, dobrodruh, fotograf,
etnograf, botanik, sběratel a spisovatel Alberto Vojtěch Frič,
který vedle svých reportáží z cest psal také romány s indiánskou
tematikou pro děti. Frič navštívil také Severní a Jižní Ameriku i Mexiko, kde zkoumal způsob života, společenské rituály
a kulturní tradice různých indiánských kmenů. Své poznatky
zprostředkovával české veřejnosti především literárními formami naučně poznávacích cestopisů i fiktivních dobrodružných
románů s prvky westernu. Některé z Fričových knih oživil ilustracemi opět Zdeněk Burian, který svými výtvarnými motivy
zkonkrétnil našim čtenářům exotický obraz vzdálených mexických a jihoamerických končin. V letech 1923 a 1924 Frič navštívil Mexiko, kde nedlouho předtím (1910–1917) probíhala
mexická revoluce vedená Panchem Villou a Emilianem Zapatou. Rovněž tyto dějinné události byly u nás již v období První
republiky známé jako historické pozadí napínavého vyprávění

a dobrodružného a westernového čtení. Historicky skutečné
postavy Pancha Villy a Emiliana Zapaty byly často líčeny jako
hrdinové fiktivních příběhů.
Přestože western nemá v naší kinematografii pevné produkční
zastoupení, natáčely se filmy tohoto žánru jako ojedinělé projekty již v období Rakouska-Uherska. Patří mezi ně zejména snímek Sokové (1911) Antonína Pecha, z něhož se dochovalo pouze
torzo několika scén. Za První republiky vznikl další western Titimekův náhrdelník (1919) Václava Binovce, jehož kopie se podle filmových historiků zcela ztratila a zůstaly k dispozici pouze
některé fotografie a distribuční reklamní materiály. V obou filmech je prezentován exotický obraz Mexika, což úzce souvisí
s tehdejší oblibou příběhů se vzdáleným jižanským koloritem
mexických plání a jihoamerických pamp. Konkrétně Binovcův
snímek propojuje ve svém vyprávění české a mexické kulturní
prvky. Ústředním hrdinou je český dobrodruh hledající v Mexiku poklad Aztéků uložený v Titimekově hrobce. Mexiko se stalo
dějištěm také dalšího westernu Pancho se žení (1944) Rudolfa
Hrušínského a Františka Salzera, který je parodií na westernová dobrodružství. Film vznikal za komplikovaných podmínek
již v období Protektorátu, ale do distribuce byl uveden až po
osvobození v roce 1946. Všechny tyto snímky byly i odrazem
popularity literárních westernů.
Závěrem bych se chtěl ještě zmínit o kontextu populární kultury
amerického Západu a exotického Mexika v souvislosti s Příborem. V období První republiky v roce 1929 vznikla v zátočině
Lubiny trampská osada s názvem Orinoko, jejímž šerifem byl
členy sdružení zvolen Jožka Dobeš. V této lokalitě, jejíž název
pojmenovaný podle stejnojmenné jihoamerické řeky se dochoval dodnes, stál podle příborského historika a kronikáře Lubomíra Loukotky a pamětníků také dřevěný srub ve stylu amerických trampů. Původní podoba Orinoka se nedochovala, neboť
v roce 1976 ustoupila rozsáhlým terénním úpravám. Druhou
„zamerikanizovanou“ příborskou lokalitou je bývalá restaurace
Mexico, k jejímuž názvu se přímo váží historické události spojené se středoamerickým kontinentem. V této restauraci byli
v druhé polovině 19. století verbováni žoldnéři k vojenskému
tažení Maximiliána I. do mexického města Vera Cruz proti republikánským rebelům vedeným sesazeným prezidentem Benitem Juarézem. Rovněž tato historická epizoda, které se účastnili
i příborští vojáci, se stala součástí rozmanitých variací populárních příběhů – včetně westernových románů z mexické série od
německého autora Karla Maye.
Děkuji paní Mgr. Ireně Nedomové za poskytnutí materiálů k tématu příborského Orinoka a Mexika.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
JAK DOPADLY JANÁČKOVY CHODNÍČKY?
Vladimír Bilský, KČT Příbor

V sobotu 15. září 2018 pořádal Klub českých turistů v Příboře
pochod okolím Příbora a Hukvald pod názvem Janáčkovy chodníčky. Tento pochod má dlouholetou tradici od r. 1976 a v roce
2003 jsme přidali i cyklotrasy. Nyní máme trasy pro pěší 10, 15,
25 a 50 km a cyklotrasy 30 a 60 km.
Na letošním 42. ročníku bylo celkem 83 osob. Pochodu se
zúčastnila i skupina turistů z Polských Katowic a Tychy, dále přijeli
turisté z Hradce Králové, Brna, Ostravy, Frýdku-Místku, Kopřivnice, Štramberku a samozřejmě nejvíce místních z Příbora a okolí.

Nejdelší trasu 50 km šli 4 turisté a na kolech vyjelo 24 účastníků.
Nejmladší turistkou byla dvouletá Sofinka ze Štramberka - cyklo
30 km, a nejstarší Rudolf Kubica, ročník 1933, absolvoval trasu 15 km.
V cíli dostal každý účastník párek a čaj, účastnický list, silikonový
náramek s názvem pochodu a reflexní pásku.
Letošnímu pochodu počasí přálo, i když páteční déšť nám smyl
barvu červených fáborků, ale do cíle přišli všichni.
Děkujeme všem, kteří se pochodu zúčastnili. Děkujeme také městu
Příboru za finanční podporu této akce.
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OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VALENTINA UKONČENA!
Martin Monsport, varhaník

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám s velkou radostí oznámit, že práce na opravě
a výstavbě nových varhan v kostele sv. Valentina v Příboře byly
úspěšně dokončeny a varhany byly předány k užívání. Práce na
varhanách započaly dne 13. 6. 2016 a byly dokončeny úspěšnou
kolaudací.
Nové varhany jsou volnou restaurátorskou kopií původního příborského barokního nástroje. Dispozice nástroje je rekonstrukcí podle
dochované Staudingerovy původní smlouvy. Nástroj má tradiční
ucpávkové vzdušnice a řemeslné provedení varhan se snaží co nejvíce vycházet z řemesla, které bylo Staudingerovi blízké. Zvukově
se varhany přibližují k počátku 19. století a vycházejí ze zvukové
koncepce dochovaných Staudingerových nástrojů.
FINANČNÍ NÁKLADY OBNOVY VARHAN

1. Polychromie varhanní skříně se špaletovým oknem, zástěnami
a hracím stolem
793 951 Kč
2. Varhanní stroj s trojicí klínových měchů a s repagulem pro hlavní
stroj
4 038 225 Kč
3. Obnova podlahy kůru kostela

Konečná cena s DPH za projekt i s kompletní
skříní včetně zástěn a špalet:
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

231 110 Kč

5 063 286 Kč

1. Družstvo Katolický spolkový dům v Příboře

3 000 000 Kč

2. Dotace Ministerstva kultury ČR

1 027 283 Kč

3. Obnova podlahy – Program regenerace MPR
Příbor částka

100 000 Kč

4. Projekt Adopce píšťal (246 dárců)

576 400 Kč

5. Zbývající částka byla pokryta z darů a finančních prostředků
Římskokatolické farnosti Příbor.

Za pomoc při realizaci tohoto díla patří velký a upřímný dík zejména členům výboru Družstva Katolický spolkový dům v Příboře,
Ministerstvu kultury ČR, Římskokatolické farnosti Příbor, městu
Příboru a hlavně všem dárcům, kteří se zapojili do projektu „Adopce
píšťal“, protože bez jejich finanční pomoci by toto dílo nemohlo být
dokončeno. Varhany byly požehnány při slavnostní mši svaté v neděli 30. 9. 2018 pomocným biskupem Ostravsko-opavské diecéze
Mons. Mgr. Martinem Davidem.
Zároveň mi dovolte Vás pozvat na již druhý koncert nových varhan,
a to na koncert Baroque Tria (varhany, trumpeta, hoboj), který se
uskuteční v sobotu 6. 10. 2018 v kostele sv. Valentina. Na koncertě
vystoupí pan Pavel Hromádka (trumpeta), pan Tomáš Tón (varhany)
a pan Dušan Foltýn (hoboj). Věřím, že pozvání na koncert přijmete.
Ještě jednou Vám všem děkuji za pomoc, spolupráci a podporu
v průběhu celé výstavby varhan.

VÝLET DO PRAHY
Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

Tak se nám pomalu blížil konec prázdnin a skupina některých členů
hasičského výboru s partnerkami vyrazila poslední srpnovou neděli na
prohlídku hlavního města. Vyjeli jsme za deštivého počasí vlakem ze
Studénky, kde se nám během cesty počasí měnilo naštěstí k lepšímu.
Cesta nám dobře uběhla, panovala veselá nálada. Jen v Kolíně jsme
měli menší přestávku kvůli náhlé překážce na železniční trati.
A když už jsme se pomalu blížili k Praze, tak bylo slunečno. Pěkné
počasí nám vydrželo po celou neděli. Nejprve jsme se přivítali s průvodkyní, která se nám velice ochotně věnovala včetně odborného

výkladu. Dopoledne jsme navštívili Novomlýnskou vodárenskou věž
s expozicí z historie hasičů a požárů. Jedná se o technickou stavbu ze
druhé poloviny 17. století, sloužící k zásobování okolní části Nového
Města vodou. Z posledního patra byl pěkný výhled na okolí jako třeba
na Žižkovský vysílač nebo blízké nábřeží Vltavy. Poté jsme se prošli
uličkami na Staré město do zajímavé středověké restaurace, která nás
téměř ve tmě zavedla stovky let zpět až do středověku. Nicméně jsme
byli s jejími službami plně spokojeni. A to nám navíc před odchodem z restaurace přichystali nečekané menší překvapení. Přechod
z tohoto prostředí opět do slunečné ulice byl na očích určitě znát.
Dalšími uličkami jsme se přemístili na břeh řeky Vltavy, kde jsme si
hodinu projeli po klidné řece třeba i kolem Karlova mostu. Pohled
z řeky na různé památky a život podél Vltavy je zase přece jen jiný.
Další procházkou podél vody přes různé uličky nám průvodkyně
ukázala další neznámá místa, která jsme si velice rádi prohlédli. Jde
třeba o nejstarší strom v Praze (platan) z 12. století, různé moderní
prvky mladých architektů nebo třeba nejužší pražskou uličku. Po cestě
jsme se stavili do známé hospůdky U Fleků. Harmonikář hrál známé
kabaretní písničky a většina z nás vyzkoušela černé pivo. Za chvíli
jsme byli na Václavském náměstí, kde jsme se s naší velice ochotnou
průvodkyni rozloučili a směřovali pomalu k hlavnímu nádraží.
A pak jsme unaveni sedli do vlaku a uháněli zpět do Studénky.
Účastníci, kteří využili možnost tohoto zajímavého výletu, byli
s celým nedělním programem spokojeni a zase mají další zážitky.
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KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 2018
Karel Till ml., za o. s. Klokočov

Je konec letní sezóny a v našem
Klokočově se konala stěžejní tradiční
akce. Klokočovský krmáš, který každoročně sdružuje nejen Klokočovské,
ale i přespolní, začíná. Den po příborské pouti se již spoustu let scházejí
sousedé, kamarádi a známí, aby se pobavili v posledních letních dnech. To
se v letošním roce opravdu podařilo.
Letošní ročník byl krásně slunečný, bez
mráčků i deště. Již od brzkých ranních
hodin bylo jasné, že se krmáš podaří
a účast bude hojná.
Je zatopeno, pod kotlem praská oheň…
základ pro guláš by byl. A už se krájí cibule a hned na to maso, aby šla jedna
věc za druhou. Každý má v tento den
svůj důležitý úkol, aby vše bylo, jak má
být - bečky s pivem v lajně za sebou,
oplatky, palačinky, hamburgery, párky v rohlíku, hranolky aj., co vám rády
prodají naše ochotné „prodavačky“. To
je krátký výčet nabízených lahůdek.
Nesmím zapomenout vyzdvihnout klasické topinky s tvarůžkovou pomazánkou, které se staly tradicí, když už není
co nabídnout.
Pro děti byl zajištěn velký skákací hrad,
kde si mohly zdarma zaskotačit, jako
na každé předešlé akci. Tradiční, hodně
žádané přetahování lanem nemohlo chybět. Toho se ale ujaly naše
děti, protože dospěláci neměli nejspíš dostatek sil. Ti, ale naši mládež efektivně povzbuzovali a nakonec se i teda někteří přidali. Možná jsem se ještě nikdy nezmínil o tom, že koláčky, které každoročně

jsou tak žádané, dodává paní Bolková.
Tím ji moc děkujeme. Zadělává na
první dávku rok co rok ve čtyři hodiny
ráno a spolu s dalšími pomocnicemi při
tom množství končí někdy před polednem, takže jsou vždy nejen čerstvé, ale
snad mluvím za všechny, když napíšu,
že i luxusní.
Po celé odpoledne zajišťoval hudbu náš
Petr, který si to za mikrofonem patřičně
užíval.
Odbila 22. hodina večerní a akce se ponořila do ticha. Na zemi zůstaly kelímky, plechovky a nedopalky od cigaret.
Hřiště jsme v úterý dali opět do pořádku a mohli zazimovat. Nyní se můžeme
těšit na další letní sezónu, kde se spolu
zase uvidíme. Samozřejmě, že se na Vás
budeme moc těšit.
Závěrem k hodnocení musíme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém chodu krmáše, všem, co
přispěli formou dobrovolného vstupného, a v neposlední řadě děkujeme za
finanční podporu formou grantu městu
Příboru.
Nyní si dáme krátkou pausu, a posléze
začneme chystat turnaj ve volejbalu,
který se koná tradičně mezi vánočními svátky. Poté následuje Klokokočovský ples, který byl letos
vynechán. Detaily se dozvíte s předstihem na www.klokocov.com,
v Měsíčníku města Příbora, na našem facebooku, a plakátovacích
plochách.....

BOROVEC A PŘÍBORŠTÍ RYBÁŘI
Milan Konvička, člen výboru MO ČRS Příbor

Borovecké rybníky jsou velmi dobře známé nejen občanům regionu, ale díky tomu, že na nich hospodaří a produkují násadové
ryby rybáři MO ČRS Příbor jsou známé po celé ČR. Rybníky píšou
svou historií od roku 1966. V současné době jsou využity k odchovu
násad candáta, kapra, ostroretky a lína. Všechny ryby slouží jako
násada do lovných revírů v celém kraji. V menším množství se kapr
v průběhu podzimních výlovů dostane na stůl všem občanům, kteří
o něj projeví zájem při výlovech rybníků.

Dalším problémem nejen na rybnících v Borovci, ale i na řece Lubině a Sedlničce je výskyt predátorů zastoupených vydrou, kormoránem, volavkou a morčákem. Těmto predátorům se v krátké době
podařilo téměř úplně vyhubit původní rybí obsádky. Tento boj je
těžký a zde pomůže jen nový legislativní přístup vládních orgánů
spojený i s širokým názorem veřejnosti. Prozatím rybáři prohrávají,
ale myslíme si, že ryby a ostatní vodní živočichové do vody patří.
Proto znovu a znovu vysazujeme násady ryb do našich revírů.

Chov ryb je tou hlavní pracovní náplní příborských rybářů, ale proti nim v posledních letech stojí několik nepřátel. Je to především
sucho, které je výsledkem klimatických změn, ale dost možná i výsledkem neodborných zásahů do přírody člověkem. Máme tady na
mysli hlavně rychlé odvodnění krajiny. Stačilo pár větších vod a zvítězila betonová loby a zprůtočnění všech potoků a řek nám vodu
rychle odvedlo z krajiny, místo aby se voda zachytila v rybnících,
poldrech, popřípadě v mokřadech. V okolí Boroveckých rybníků
došlo taky vinou meliorací k výraznému úbytku vody, a to v potoce Zamrlinka a Mutinovém potoce. V současné době jsme podali
návrh k Státnímu pozemkovému úřadu na vytvoření mokřadu na
prameni Zamrlinky a chystáme se podat další návrhy i pro Mutinův
potok.

O rybníky projevila zájem i Ostravská univerzita, která postavila na
našich rybnících dva projekty. Ty využívají toho, že se významně
staráme o to, aby byla zachována biodiverzita v této lokalitě. Jak
uvádějí členové týmů, tak tato lokalita je vzácný biotop pro mnoho
druhů vážek, vodních skokanů a rosniček. Bližší informace podáme
později.

Pro zmírnění následků sucha pracují na rybnících v Borovci aerátory pro udržení kyslíku ve vodě a jeden rybník pokusně udržujeme
i přidáváním bakterií, které příznivě působí na udržení kyslíku ve
vodě. Tato dvě opatření však nejsou levná a jistě by bylo daleko levnější a přirozenější mít v zásobě dostatek vody.

Co však závěrem chceme říct. Všechno naše úsilí a činnost velmi dobře podporovalo současné vedení města Příbora. Bez této
spolupráce bychom nebyli schopni takto pokračovat v naší práci. Jsme si toho vědomi a děkujeme vedení města za všestrannou
podporu.

Dalším naším dobrým výsledkem je zahájení výstavby nové „hospodářské budovy“, která bude mít mnohostranné využití a to nejen
pro rybáře. Podařilo se nám vyřešit několik problémů s nákupem
potřebných ploch od SPÚ. Stavba by měla být ukončena v druhé
polovině roku 2019. Věříme, že účastníky doražení Borovce v roce
2019 již přivítáme v nových prostorách.
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OSLAVA 20 LET ZALOŽENÍ KLUBU DŮCHODCŮ NA HÁJOVĚ
Jan Matula, člen Klubu důchodců Hájov

Sešli jsme se v neděli 26. srpna 2018 v sále kulturního střediska
na slavnostní schůzi a připomněli si celých 20 let trvání klubu.
Také jsme zavzpomínali na začátky, jak nám je přiblížili přítomní
zakládající členové. Velkou zásluhu měla na vzniku paní Barbora
Zárubová, která mimochodem zastávala funkci předsedkyně celých 18 let, a paní Julie Žabenská. Podařilo se jim oslovit všechny
důchodce a získat tak do klubu 55 zakládajících členů. První klubovnu jsme získali v budově školy, kterou jsme svépomocí upravili. O tyto stavební úpravy se nejvíce staral pan Jan Kuchař. Bylo
nutné provést zednické úpravy včetně nové podlahy, vymalování,
nátěrů oken, opravy plotu a dalších potřebných věcí. Ruce k dílu
přiložil každý podle svých možností. Není možné ani vyjmenovat
všechny, kdo v prvopočátcích pomohli, stejně bych na někoho zapomněl. Pamětníci velmi ocenili podporu starosty města Ing. Milana Strakoše a místostarosty pana Monsporta a Ing. Turka, kteří

činnost klubu podporovali. Když byla zřízena v budově školy školka, tak jsme se přestěhovali do společenské místnosti v obecním
domě. Také hodně hlavně s organizačními věcmi pomohl pan
Vlastimil Matula, který tehdy zastával funkci předsedy osadního
výboru a poté vstoupil do klubu důchodců.
Celou slavnostní schůzi 26. 8. řídila předsedkyně paní Alena Kubečková. Poděkovala všem členům, kteří pomohli v začátcích,
i těm, kteří se starají o činnost dodnes. Vzpomněla také na zemřelé členy - minutou ticha jsme uctili jejich památku. Slavnostní
schůze se zúčastnili zástupci osadního výboru s předsedou panem
Radkem Jurečkou. V rámci diskuze nebo spíše besedy odpověděli
i na dotazy, které nás jako občany zajímají. Při výtečném občerstvení a harmonice jsme poseděli až do večerních hodin v dobré
náladě, za zpěvu a tance.

KULTURNÍ ŽIVOT
ZAMYŠLENÍ - KULTURA NENÍ PEŘÍČKO
Letošní rok je rokem zamyšlení. Po celé republice se slaví
výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu, blíží se nám volby do obecního zastupitelstva. Lidé rekapitulují, co se událo v naší republice, obecní politici zase to, co
se jim podařilo prosadit.
Já se také často zamýšlím nad svou prací – na práci v kultuře –
pro Vás – pro občany města Příbora. Věřte mi, že to není práce
vůbec jednoduchá. Každému z Vás se líbí něco jiného a těch,
kteří respektují naprosto odlišný vkus jiných, je opravdu málo.
A proto se setkáváme s kritikou toho či onoho. Ale tato kritika
mi nevadí – zaměřuji se na všechny věkové kategorie a jak už
to tak bývá – nikdy se nezavděčím všem, tak to je a tak to také
bude. Také mi nevadí konstruktivní kritika. Kritika s návrhem
vylepšení – pokud je v silách našeho odboru, tak si z ní vezmeme ponaučení a v budoucnu se snažíme, abychom nedostatky
odstranili.
V posledním roce se dějí ale věci úplně jiné. Ti z Vás, kteří v neděli navštívili Dny evropského dědictví na náměstí S.
Freuda, jistě slyšeli závěrečný proslov pana konferenciéra.
Jako by mi z duše mluvil – čím to je, že se snažíme za každou cenu hledat na všem to zlé? Návštěvníci přijdou na akci
a ihned začnou vše kritizovat. Záchodků je málo, občerstvení
je málo, jakoby snad nikdo z nich nepřišel na samotný koncert, který trvá třeba jen hodinu. A za vše může „město“. Musím říci, že jsem se k napsání tohoto článku velmi odhodlávala
a bojovala sama se sebou, zda ho zveřejnit. Ale řekla jsem si,
kdy jindy než nyní. Možná se na mě budete mnozí zlobit, ale
nemůžeme si za to, že nikdo už nechce chodit na akce prodávat např. občerstvení, sami? Ten, který jde do stánku prodávat, musí nakoupit velké zásoby, musí se dopravit, musí si
najmout prodavače a tak dále a tak dále. A pak na akci dorazí hrstka lidí, což jim nepokryje ani toho prodavače. Mnozí
z hostů ještě při zjištění, že např. pitíčko pro děti stojí o 5 Kč
více než v blízkém Penny, tak se obrátí a jdou do toho Penny
a ještě jim není „blbé“ kritizovat, že tam na akci na prodej nic
nemáme. Jsou samozřejmě případy, kdy 5 Kč je pro někoho
hodně peněz, to pochopit umím a neodsuzuji toto chování,
ale v 90 % tomu tak není.

20 / M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a

Také se nám často stává (naposledy na pouti), že je město kritizováno za to, že u nějaké akce nejsou zpřístupněny nejbližší
záchody, není již zmiňované občerstvení, nedají se sólistům
kytky apod. Chápu Vaše rozhořčení, ale musím Vás touto cestou uctivě poprosit, abyste rozlišovali u akcí, kdo je pořadatelem. Město má na svých akcích vždy záchodky otevřené s průběžným úklidem, občerstvení se snažíme zajistit (i když je to
někdy velmi těžké, viz slova výše). Když to není naše akce, tak
si musí zajistit vše potřebné pořadatel (pořadatelé v Příboře
navíc na tyto akce dostávají finanční prostředky formou grantů
a jsou právě i na tyto náklady) – pokud poprosí o spolupráci,
tak se mu vždy snažíme pomoci. Bohužel, mnohdy, pořadatelé na občanský servis zapomínají a dostaneme od lidí „za uši“
my. A věřte mi, že nás to velmi mrzí. Za své chyby si ručíme
a bereme následky, ale za chyby ostatních opravdu nemůžeme.
A poslední věc, kterou mám na srdci, je stěžování si obyvatel, že
o akci nevěděli. Všechny akce zveřejňujeme v Měsíčníku, v rozhlase, na webových stránkách, na facebookových stránkách, na
výlepových plochách, na informačních tabulích, zasíláme info
formou sms (kdo není zaregistrován, stačí se obrátit na mou
osobu), informuje se v městské televizi, větší akce mají upoutávku v rádiích a v novinách. Jakou jinou formu máme ještě zvolit?
Nezlobte se na nás, ale na to, abychom vhazovali do každé domácnosti letáčky do schránky, anebo osobně klepali na dveře, na
to opravdu nemáme finanční prostředky. Budu velmi ráda, když
nám své náměty na širší propagaci poradíte, rádi je využijeme,
pokud budou v našich finančních možnostech.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří navštěvujete naše akce –
jsme moc rádi. Jsme rádi i za ty návštěvníky, kteří si zabrblají
– i to k tomu patří. Dávno již neplatí jakási roky naučená fráze,
že Příbor je mrtvé město – věřte, že není. Stačí si jen z nabídky
vybrat. A jestli Vám zrovna Váš žánr ve městě chybí, dejte nám
vědět, snažíme se dělat kulturu pro všechny, a pokud to bude
jen trochu možné, vyjdeme Vám vstříc.
Neberte můj článek jako kritiku na Vás, spíše mi jde o to, abychom se zamýšleli nejen nad druhými, ale také sami nad sebou.
S úctou Ing. Iveta Busková,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

PŘIJELA POUŤ …
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V neděli 9. září se Příbor zaplnil pouťovými stánky a atrakcemi. Dopoledne uspořádal Spolek hudebníků Příbor koncert Swingového orchestru
Bedřicha Pukovce. Škoda jen, že pořadatel (Spolek hudebníků Příbor)
nepamatoval na občanský servis, ale určitě se shodneme všichni na tom,
že lidé chodí na koncerty především kvůli hudebnímu zážitku a v případě
tohoto koncertu byl zážitek jako vždy opravdu nádherný. Jako host vystoupil také Vladimír Lichnovský alias Elvis Presley.
Návštěvníci poutě mohli jako každý rok navštívit výstavu drobného zvířectva pořádanou ve Středisku chovatelů anebo se pokochat výstavou
Dámou v každé době v Muzeu a pamětní síni S. Freuda. Rovněž zde byla

připravena dílna tradičních technologií s možností vyzkoušení. Pro věřící
se konaly mše svaté a pobožnost na ukončení poutě.
Nechyběly kolotoče, střelnice, stánky s občerstvením.
Pouťový den uzavřel v městském parku koncert Rock&Roll Marcela
Woodmana. Marcel Woodman rozproudil téměř každého, a i když se
návštěvníci styděli jít tančit na parket, tak se pohupovali radostně na
místě a prozpěvovali.
Počasí nám přálo, děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce
a speciální poděkování patří Pivovaru Koníček, který se o nás na koncertě
Marcela Woodmana staral.
Také v Local TV Příbor, více na www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková

SPORTOVNÍ ŽIVOT
KEMP V ROŽNOVĚ SE ZNOVU POVEDL.
VŠICHNI PŘEŽILI A DOMŮ NIKDO NECHTĚL
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Základní škola 5. května v Rožnově pod Radhoštěm (děkujeme panu
školníkovi, že nás opět mile přivítal) už po několikáté v řadě přivítala na
konci srpna družinu basketbalistů BK Příbor, kteří v jejích prostorách
absolvovali týdenní soustředění.
Do Rožnova přijelo, vlastně spíš přišlo, protože vlakem se jelo pouze do
Veřovic, zbylých zhruba 11 kilometrů ušli účastníci předsezónního kempu
po vlastních, 86 dětí a 10 trenérů (Miroslav Slovák, Robert Bukovjan, Petr
Bobko, Michaela Drtilová, Libor Piškytl, Pavel Bobko, Jan Říčka, Petr Holub,
Martina Mazáčová a Irena Bukovjanová) s jediným cílem: užít si skvělý
týden a postavit základy na blížící se náročnou basketbalovou sezónu.
To se díky výborně připravenému programu tréninků i doprovodných
akcí a soutěží opět podařilo. „Cíl soustředění je stále stejný. Vrátit děti po
letních prázdninách do trochu normálního modu a připravit je znovu na
to, že je čekají dvakrát, třikrát a některé i čtyřikrát týdně pravidelné tréninky a o víkendech utkání,“ uvedl šéftrenér BK Příbor Miroslav Slovák.
„Prostředí v Rožnově nám tohle všechno umožňuje. Máme k dispozici
tělocvičny, venkovní hřiště i spoustu kopců v okolí pro výběhy či jen třeba
výlety,“ doplnil Miroslav Slovák.
Jak už bývá tradicí, v Rožnově „se nehraje“ na ročníky, ale děti jsou losem rozděleny do barevných týmů, které mezi sebou soutěží v různých

Basketbalového kempu v Rožnově pod Radhoštěm se o prázdninách zúčastnila téměř stovka dětí.
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

basketbalových či kondičních disciplínách (Cooperův test, skákání přes
švihadlo, běh na 60 metrů, opičí dráha, běh přes překážky, střelba na
koš, výběh do schodů, orientační běh atd.). Z vítězství se radoval modrý tým (další týmy byly žlutý, zelený, růžový a bílý) ve složení Denisa
Hejtmánková, Štěpán Novák, David Straka, Tereza Masopustová, Hana
Tomaškovičová, Ondřej Linart, Tereza Hladíková, Erik Havel, Patrik
Frydrych, Adéla Jurečková, Lucie Krejčí, Magdaléna Kulihová, Nela
Holubová, Simona Jemelková, Filip Špaček a Michal Mazáč.
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

PONDĚLÍ 1. 10. 2018
15:00 h
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
SENIORSKÉ ODPOLEDNE
K svátku Mezinárodního dne seniorů, který se celosvětově slaví 1. října, připravily odbor kultury a cestovního ruchu a odbor sociálních věcí
společensko-zábavné odpoledne pro všechny dříve narozené, seniory,
ale i pro širokou veřejnost. Na Seniorském odpoledni v Kulturním domě
v Příboře bude k poslechu hrát Marcel Zmožek.
Marcel Zmožek je hudební skladatel, textař a zpěvák, který již 25 let
úspěšně působí na domácí hudební scéně. Jeho písně se staly velmi oblíbenými, a to především díky silné melodice, která navazuje na rodinnou
tradici jeho otce - hudebního skladatele Jiřího Zmožka, autora mnoha
hitů, např. Už mi lásko není dvacet let. I tento úspěšný šlágr Marcel přirozeně na svých vystoupeních zpívá.
Na návštěvníky této akce čeká také drobné občerstvení.
Vzhledem ke skutečnosti, že město Příbor získalo dotaci v rámci projektu
Obec přátelská seniorům, je vstup na tuto akci zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je ale potřeba mít vstupenku, kterou lze získat v pokladně
Kulturního domu či v turistickém informačním centru.
STŘEDA 3. 10. 2018
18:00 h
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
Zveme Vás srdečně na zábavný pořad se Zdeňkem Troškou, který je nejen o filmech, ale i o jídle a dietách ve všech podobách. A jak pan režisér
slíbil, přijde i na historky z natáčení a bujarého mládí. Vtip, humor a nadsázka je motto celého večera.
Pořad trvá 2x60 minut s přestávkou, během které mají diváci možnost
napsat na lístečky své dotazy.
Vstupné 200 Kč. Předprodej již zahájen.
SOBOTA 6. 10. 2018
17:00 h
KOSTEL SV. VALENTINA
TRIO BAROKNÍ HUDBY, STARÁ HUDBA PO CESTÁCH EVROPY
Trio barokní hudby vzniklo koncem 90. let minulého století jako sdružení
tří sólistů, kteří se spojili k provozování staré hudby. Od počátku soubor
vyhledává skladby starých mistrů pro nástrojové složení trubka, hoboj
a varhany, které dají vyniknout kombinacím trubky a hoboje, nebo umělci přistupují k úpravám skladeb dle dobových zvyklostí. Soubor natočil
tři CD z chrámu sv. Ducha v Opavě – Barokní hudba v Českých zemích,
Češi a barokní Evropa z farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně (Studio
Matouš, Praha) a Barokní hudba napříč Evropou z chrámu sv. Václava
v Ostravě (Radioservis, Praha), které se setkaly s vynikajícím oceněním
odborných časopisů Harmonie, Varhaník a Českého rozhlasu.
Členové souboru: Pavel Hromádka - trubka, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – varhany.
Vstupné 50 Kč. Předprodej již zahájen.
PONDĚLÍ 8. 10. 2018 od 14:00 h
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
BAZAR
Opět jako vloni pořádáme podzimní a zimní bazar dětského, těhotenského a jiného oblečení a obuvi. V rámci této akce budete mít možnost
si pronajmout stůl, sami si své oblečení ocenit a prodat. Cena pronájmu
stolu 230 x 80 cm je 80 Kč, ½ stolu 115 x 80 cm je 40 Kč.
Objednávky na pronájem stolu zasílejte na adresu
kahankova@pribor-mesto.cz, pro více informací volejte tel. 731 130 861.
Příprava od 12 hod., samotný prodej od 14 h. do 19 h. v Kulturním domě Příbor.
Vstup volný.
PÁTEK 12. 10. 2018
18:00 h
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
KONCERT MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hříček
i autor introvertních rockových opusů, stejně jako melodicky silných
působivých balad, skladatel symfonické a scénické hudby se zcela původním rukopisem, vyhledávaný producent i mentor mladých hudebníků, je široce respektovanou individualitou, což konečně dokumentuje
i řada vítězství a ocenění v odborných anketách. Jeho Trio je prvotřídní
instrumentální seskupení pro opravdové hudební gurmány. Legendární
kytarista Michal Pavlíček (Pražský výběr, Stromboli, BSP…), skvělý klávesista a skladatel Michal Nejtek (AGON, Face Of The Bass, David Koller
Band…), vynikající basák Martin „Maťo“ Ivan (Aneta Langerová, Lešek
Semelka SLS, Kamil Střihavka a Leaders, M.Imrich Tango, Krucipüsk,
B.S.P., Precedens, Mother’s Funkers, RockOpera Praha, muzikál Králové
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Avalonu…) a představitel mladé české (nejen) rockové generace bubeníků Michal Daněk alias „Kolouch“ (Votchi, Keep Flexi, Dekolt, Friday’s
Gang). V podání těchto profesionálních interpretů uslyšíte nejnovější autorské skladby z pera Michala Pavlíčka. Pestrý repertoár pochází přirozeně z Pavlíčkovy dílny a jak sám říká, jde o skladby „rychlé a dynamické,
tajemné a přemýšlivé, odlehčené a provokativní“. MICHAL PAVLÍČEK
vydává autorské album Pošli to tam a představí ho i na tomto jedinečném
koncertu.
Vstupné 300 Kč. Předprodej již zahájen.
SOBOTA 20. 10. 2018 od 08:00 h
NÁMĚSTÍ S. FREUDA
FARMÁŘSKÉ TRHY
Technické služby města Příbora a odbor kultury a cestovního ruchu Vás
zvou od 8 do 12 hod. na náměstí S. Freuda na FARMÁŘSKÉ TRHY.
Od 10 hod. trhy oživí vystoupení swingové kapely Lam Trio. K poslechu
zahrají pohodovou muziku první republiky a vytvoří tak stylovou hudební kulisu.
ÚTERÝ 23. 10. 2018
19:00 h
KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
SBOROVNA
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské
mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika
celé naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet,
v čem to vlastně žijeme.
Hrají: Pavel Trávníček, Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Trávníčková.
Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě.
17:00 h POMNÍK PADLÝCH KLOKOČOV
PÁTEK 26. 10. 2018
100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Starosta města Příbora zve občany na vzpomínkovou akci u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Setkání se
uskuteční pomníku padlých v Klokočově, ul. 9. května v 17:00 h., hudební
doprovod Dechový orchestr mladých Příbor.
PÁTEK 26. 10. 2018
18:00 h
PIARISTICKÝ KLÁŠTER
KONCERT JULIE SVĚCENÉ A VÁCLAVA MÁCHY
Ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu jsme si pro
Vás připravili koncert Julie Svěcené a Václava Máchy. Julie Svěcená, dcera
známého českého houslisty Jaroslava Svěceného, je právem označována
za zářivou hvězdu české houslové školy. Její úspěchy v prestižních mezinárodních soutěžích ji řadí k mimořádným hudebním osobnostem.
Na klavír ji doprovodí další ze skvělých mladých umělců Václav Mácha.
Vstupné 150 Kč. Předprodej již zahájen.
STŘEDA 31. 10. 2018
18:00 h
PIARISTICKÁ ZAHRADA
ZAVÍRÁNÍ PIARISTICKÉ ZAHRADY
Stejně jako loni i letos se velmi oblíbené piaristické zahrady na zimu
uzavřou. V den uzavření jsme připravili od 17 h. doprovodný program
pro děti. Vystoupí Míša Růžičková. Nebudou chybět soutěžní stanoviště.
I letos uvítáme děti, ale i dospělé v maskách. Doneste vydlabanou dýni
či svícen, rozzáří zahradu a vy získáte malou odměnu. Přineste si lucerničku nebo lampion. Se zahradami se rozloučíme světelným průvodem
a slavnostně uzavřeme bránu.
Za nepříznivého počasí se zábavný program přesouvá do Kulturního
domu.
Vstup volný. Tato akce je financována v rámci projektu Obec přátelská
rodině.
PŘIPRAVUJEME:
2. 11. 2018: koncert skupiny Jablkoň
7. 11. 2018: vernisáž Fotoklubu Příbor
9. 11. 2018: Mezinárodní den válečných veteránů
11. 11. 2018: koncert skupiny Fragile
25. 11. 2018: divadlo Hledám děvče na Boogie Woogie
Změna programu vyhrazena.
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!
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knihovnaPříbor
Příbor
556
556725
725037
037
Městská

Úterý2.
2.října
říjnaod
od17:00
17:00hh
Úterý
ZÁHADY
VÝCHODNÍHO
PRUSKAANEB
ANEB
ZÁHADY VÝCHODNÍHO PRUSKA
KAM
SE
PODĚLA
JANTAROVÁ
KOMNATA
KAM SE PODĚLA JANTAROVÁ KOMNATA
Přednáška spisovatele
spisovatele aa ředitele
ředitele TV
TV Kinosvět
Kinosvět
Přednáška
TVWAR
WARMilana
MilanaZachy
ZachyKučery.
Kučery.Vstupné
Vstupné30
30Kč,
Kč,
aaTV
vstupenkybudou
budouslosovány.
slosovány.
vstupenky
Městskáknihovna
knihovnaPříbor
Příbor
556
556725
725037
037
Městská

Středa3.
3.října
říjnaod
od18:00
18:00hh
Středa
ÚSMĚVY ZDEŇKA
ZDEŇKA TROŠKY
TROŠKY SSPÍSNIČKAMI
PÍSNIČKAMI
ÚSMĚVY
SIMONYKLÍMOVÉ
KLÍMOVÉ
SIMONY
Koná se
se vvKulturním
Kulturním domě
domě Příbor.
Příbor. Předprodej
Předprodej
Koná
vstupenek
v
TIC
Příbor.
Město
Příbor
vstupenek v TIC Příbor.
Město Příbor
Čtvrtek4.
4.října
říjnaod
od17:00
17:00hh
Čtvrtek
JAKNA
NAPŘÍŠERY
PŘÍŠERY--LITERÁRNÍ
LITERÁRNÍSALÓN
SALÓNPRO
PRO
JAK
DĚTI
DIVADLO
MALÉHRY
DĚTI - DIVADLO MALÉHRY
Čtení, vypravování,
vypravování, promítání,
promítání, písničky
písničky aa ruský
ruský
Čtení,
samovar pro
pro děti
děti od
od 44 let,
let, rodiče
rodiče aa prarodiče.
prarodiče.
samovar
Vstupné 40
40 Kč,
Kč, děti
dětizdarma,
zdarma, možnost
možnostrezervace
rezervace
Vstupné
knihovně.
vvknihovně.
Městskáknihovna
knihovnaPříbor
Příbor
556
556725
725037
037
Městská

Probíhajícívýstava
výstavado
do6.
6.listopadu
listopadu
Probíhající
Z
PRVNÍ
ŘADY
Z PRVNÍ ŘADY
Galeriina
naradnici
radnicina
nanám.
nám.S.
S.Freuda
Freuda19.
19.
VVGalerii

MěstoPříbor
PříboraaFotoklub
FotoklubPříbor
Příbor
Město

Sobota6.
6.října
říjnaod
od18:00
18:00hh
Sobota
BAROQUETRIO
TRIO--KONCERT
KONCERT
BAROQUE
Konáse
sevvkostele
kostelesv.
sv.Valentina.
Valentina.
Koná

MěstoPříbor
Příbor
Město

Sobota6.
6.října
říjnaod
od14:30
14:30hh
Sobota
DRAKIÁDA
DRAKIÁDA
Konáse
sena
nakopci
kopcinad
nadkoupalištěm
koupalištěmRicco.
Ricco.
Koná

Dětskámisie
misieaabratrská
bratrskájednota
jednotabaptistů
baptistů
Dětská

Pondělí8.
8.října
říjnaod
od14:00
14:00hh
Pondělí
BAZAR
BAZAR
Koná se
se vvKulturním
Kulturním domě
domě Příbor.
Příbor. Nabízíme
Nabízíme
Koná
možnost
vlastního
prodeje
oblečení
a
obuvi.
Pro
možnost vlastního prodeje oblečení a obuvi. Pro
rezervaci
prodejního
stolu
kontaktujte
Ditu
rezervaci prodejního stolu kontaktujte Ditu
Kahánkovou, tel.
tel. č.č. 731
731130
130861,
861, e-mail:
e-mail:
Kahánkovou,
kahankova@pribor-mesto.cz
MěstoPříbor
Příbor
kahankova@pribor-mesto.cz
Město
Úterý16.
16.října
říjnaod
od17:00
17:00hh
Úterý
PŘEDNÁŠKA--Hrabata
Hrabatazz Hückeswagenu
Hückeswagenu
PŘEDNÁŠKA
novýchpoznatcích
poznatcíchtohoto
tohototématu
tématubude
budehovořit
hovořit
OOnových
PhDr.
Jiří
Jurok,
CSc.
Piaristický
klášter
Příbor.
PhDr. Jiří Jurok, CSc. Piaristický klášter Příbor.

PhDr. Jiří Jurok, CSc.
PhDr. Jiří Jurok, CSc.

Pátek12.
12.října
říjnaod
od18:00
18:00hh
Pátek
MICHALPAVLÍČEK
PAVLÍČEKAATRIO
TRIO
MICHAL
Koná
se
v
Kulturním
domě
Příbor. Předprodej
Předprodej
Koná se v Kulturním domě Příbor.
vstupenek
v
TIC
Příbor
a
na
pokladně
Kulturního
vstupenek v TIC Příbor a na pokladně Kulturního
domuPříbor.
Příbor.
domu
MěstoPříbor
Příbor
Město

Neděle14.
14.října
říjnavv18:00
18:00hh
Neděle
VĚDA,VÍRA
VÍRAAAOCHRANA
OCHRANAŽIVOTNÍHO
ŽIVOTNÍHO
VĚDA,
PROSTŘEDÍ.
PROSTŘEDÍ.
PřednáškaP.P.Mgr.
Mgr.etetMgr.
Mgr.Marka
MarkaOrka
OrkaVáchy,
Váchy,Ph.D.
Ph.D.
Přednáška
piaristickémklášteře,
klášteře,vstup
vstupzdarma.
zdarma.
VVpiaristickém

MOKDU-ČSL,
KDU-ČSL,Farnost
FarnostPříbor
Příbor
MO

Sobota20.
20.října
říjnaod
od8:00
8:00hh
Sobota
FARMÁŘSKÉTRHY
TRHY
FARMÁŘSKÉ
Konajíse
sena
nanáměstí
náměstíS.
S.Freuda.
Freuda.
Konají

MěstoPříbor
Příbor
Město

Úterý23.
23.října
říjnaod
od15:00
15:00hh
Úterý
ODPOLEDNESSPASTELKOU
PASTELKOU
ODPOLEDNE
Tvůrčídílna
dílnapro
proděti
dětii icelou
celourodinu.
rodinu.Vyhodnocení
Vyhodnocení
Tvůrčí
výtvarné soutěže
soutěže ke
ke 100.
100. výročí
výročí založení
založení
výtvarné
Československa.
Československa.
Městskáknihovna
knihovnaPříbor
Příbor
556
556725
725037
037
Městská

Pátek26.
26.října
říjnaod
od17:00
17:00hh
Pátek
VÝROČÍVZNIKU
VZNIKUSAMOSTATNÉHO
SAMOSTATNÉHO
VÝROČÍ
ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Konáse
seuupomníku
pomníkupadlých
padlýchvvKlokočově,
Klokočově,
Koná
ul.9.
9.května.
května.
MěstoPříbor
Příbor
ul.
Město
Pátek26.
26.října
říjnaod
od18:00
18:00hh
Pátek
JULIESVĚCENÁ
SVĚCENÁ++VÁCLAV
VÁCLAVMÁCHA
MÁCHA
JULIE
KONCERT
KONCERT
Konáse
sevvpiaristickém
piaristickémklášteře.
klášteře.
MěstoPříbor
Příbor
Koná
Město
Pondělí29.
29.října
říjnado
do30.
30.října
říjnaod
od8:00
8:00hh
Pondělí

LEGOTÁBOR
TÁBOR
LEGO
Koná se
se vvcentru
centru Dětské
Dětské misie,
misie, Jičínská
Jičínská 549.
549.
Koná
Přihlašováníonline
onlinena
nawww.detskamisie.cz
www.detskamisie.cz
Přihlašování
Dětskámisie
misiePříbor
Příbor
Dětská

Středa31.
31.října
říjnaod
od17:00
17:00hh
Středa
ZAVÍRÁNÍPIARISTICKÝCH
PIARISTICKÝCHZAHRAD
ZAHRAD
ZAVÍRÁNÍ
Konáse
sevvpiaristických
piaristickýchzahradách.
zahradách.
Koná

MěstoPříbor
Příbor
Město

OTEVŘENÉCHRÁMY
CHRÁMYdo
do31.
31.10.
10.2018
2018
OTEVŘENÉ
KOSTELNAROZENÍ
NAROZENÍPANNY
PANNYMARIE
MARIE
KOSTEL
OTEVŘEN
PRO
VEŘEJNOST
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST
So:od
od 9:00
9:00do
do12:00
12:00aaod
od13:00
13:00do
do17:00
17:00hh
So:
Ne:
od
13:00
do
17:00
h
Ne: od 13:00 do 17:00 h
Pocelou
celouotevírací
otevíracídobu
dobuzajištěn
zajištěnprůvodce.
průvodce.
Po

Pátek2.
2.listopadu
listopaduod
od18:00
18:00hh
Pátek
KONCERTSKUPINY
SKUPINYJABLKOŇ
JABLKOŇ
KONCERT
Koná se
se vvKulturním
Kulturním domě
domě Příbor.
Příbor. Předprodej
Předprodej
Koná
vstupenekvvTIC
TICPříbor
Příboraana
napokladně
pokladněKulturního
Kulturního
vstupenek
domu
Příbor.
domu Příbor.
Město Příbor
Město Příbor
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Pondělí12.
12.listopadu
listopaduvv17:00
17:00hh
Pondělí
VERNISÁŽVÝSTAVY
VÝSTAVY
VERNISÁŽ
„ZBOŽÍUKRYTÉ
UKRYTÉVVROCE
ROCE1938“
1938“
„ZBOŽÍ
Kompletní
nález
velkého
souboru předmětů
předmětů
Kompletní nález velkého souboru
z
galanterního
a
smíšeného
obchodu
konce
z galanterního a smíšeného obchodu zzkonce
30.
let
20.
století.
Prezentace
ojedinělého
nálezu
30. let 20. století. Prezentace ojedinělého nálezu
dokumentujícího důležitou
důležitou součást
součást každokaždodokumentujícího
dennostikonce
konce30.
30.let
let20.
20.st.
st.
dennosti
Výstava
potrvá
do
1.
června
2019.
Výstava potrvá do 1. června 2019.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

MUZEUMAAPAMĚTNÍ
PAMĚTNÍSÍŇ
SÍŇS.
S.FREUDA
FREUDA
MUZEUM

Lidická 50 – piaristický klášter
Lidická 50 – piaristický klášter

Úterý:
Úterý:
Středa:
Středa:
Čtvrtek:
Čtvrtek:
Sobota:
Sobota:

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00 h
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h
9:00 – 17:00 h
9:00 – 17:00 h

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH
HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny denně
Kurty
jsou
pro
veřejnost
otevřeny
od 9:00.
Hraní
je možno
domluvit
předemdenně
přímo
od
9:00.
Hraní
je
možno
domluvit
předem
přímo
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO
na
kurtech
restaurací
MEXIKO
739 705 255
.
ul. Na
Valše) (za
nebobývalou
na telefonu
739
705
255
.
ul. Na Valše) nebo na telefonu
Tenisový klub Příbor, z. s.
Tenisový klub Příbor, z. s.

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - denně
VYSÍLÁNÍ
LOCAL TV Příbor - denně
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h

Ve
16:30,
304:30,
minut10:30,
- 4x denně
od 22:30
pondělíhdo neděle.
30
minut
4x
denně
od
pondělí
neděle.
Pátky - vysílali jsme před 20do
lety,
r. 1998.
Pátky
před 20
lety,ar.LTV.
1998.
Soboty- vysílali
- pořadyjsme
z archivu
Příbora
Soboty
pořady
z
archivu
Příbora
a
LTV.
Neděle - premiéry zpráv 2018.
Neděle
premiéry
zpráv
2018. stran, hnutí,
Od 8. -10.
- reakce
kandidátů
sdružení
výsledky
voleb v stran,
Příboře.
Od
8. 10. -na
reakce
kandidátů
hnutí,
sdružení
na výsledky voleb
v Příboře.
Na www.televize-pribor.cz
vždy
o den později.
Na www.televize-pribor.cz
vždy
den později.
 776
725o 909,
608 738 793
776 725
909, 608 738 793
PROVOZNÍDOBA
KNIHOVNY
PROVOZNÍ
DOBA KNIHOVNY
Oddělení
pro dospělé:

Oddělení
pro8:00
dospělé:
Po:
– 12:00

Po:
Út, čt, pá: 8:00
8:00––12:00
12:00
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00

13:00 – 15:00 h
13:00
14:00––15:00
18:00hh
14:00 – 18:00 h

Oddělenípro
promládež:
mládež:
Oddělení

Po:13:00
13:00––15:00
15:00hhÚt,
Út,čt:
čt: 13:00
13:00––17:00
17:00hh
Po:

Městskáknihovna
knihovnaPříbor
Příbor
556
556725
725037
037
Městská

FITCENTRUM
CENTRUMPŘÍBOR
PŘÍBOR
FIT

Sportovníhala
halaTJ
TJPříbor,
Příbor,ul.
ul.Štramberská
Štramberská
Sportovní

Po,st,
st,pá:
pá: 9:00
9:00––12:00
12:00 13:00
13:00––21:00
21:00hh
Po,
Út,čt:
čt:
13:00––21:00
21:00hh
Út,
13:00

739805
805227
227
739

ODDÍLAEROBIKU
AEROBIKUTJ
TJPŘÍBOR
PŘÍBOR
ODDÍL

Sportovníhala
halaTJ
TJPříbor,
Příbor,ul.
ul.Štramberská
Štramberská
Sportovní

Po:
Po:

9:30hh
9:30
16:00 h
16:00 h
20:00 h
20:00 h
18:45 h
18:45 h
20:00 h
20:00 h
20:00 h
20:00 h

St:
St:
Čt:
Čt:

Bodyball,Overball
Overball- -Draha
Draha
Bodyball,
Rodiče s dětmi Draha, Terka
Rodiče s dětmi Draha, Terka
Bodystyling - Terka
Bodystyling - Terka
Kruhový trénink - Terka
Kruhový trénink - Terka
Bodyball, overball - Draha
Bodyball, overball - Draha
Aerobic, body workout - Terka
Aerobic, body workout - Terka

tereza.sattkova@seznam.cz,  724 963 164
tereza.sattkova@seznam.cz,  724 963 164

SAUNA PŘÍBOR
SAUNA PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, čt: 15:00 – 21:00 h muži
Po, čt: 15:00 – 21:00 h muži
Út, pá: 15:00 – 21:00 h ženy
Út, pá: 15:00 – 21:00 h ženy
St, so: 15:00 – 21:00 h společná
St, so: 15:00 – 21:00 h společná
Sauna otevřena od 17. 9.
 739 805 227
Sauna otevřena od 17. 9.
 739 805 227
CVIČENÍ TAI-CHI
CVIČENÍ
TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma
v Příboře
Základní
Npor.doLoma
v Příboře
Čtvrtek: škola
od 19:00
20:00
h.

Čtvrtek: od 19:00 dohttp://taiji-pribor.webnode.cz
20:00 h.

http://taiji-pribor.webnode.cz
POWERJÓGA
POWERJÓGA
Každé úterý v tělocvičně
ZŠ Jičínské, Příbor
Každé
úterý
v
tělocvičně
ZŠ
Jičínské, Příbor
Od 17:45 do 19:15 h.
OdPavla
17:45
do 19:15
h. 119 174 www.jenpajoga.cz
Jeníková,
 603
Pavla Jeníková,  603 119 174 www.jenpajoga.cz

Info o akcích: www.pribor.eu
Info
o akcích:
www.pribor.eu
Změna
programu
vyhrazena!

Změna programu vyhrazena!

INZERCE

mob. 605 925 932 L. MLČOCH
Hřbitovní 74a, Nový Jičín
tel. 556 709 032, www.tranas.wz.cz, e-mail: kamenictvi@post.cz

NYNÍ NABÍZÍ

DUŠIČKOVOU SLEVU 20 %
na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky).
Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme
za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou
nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.
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POZVÁNÍ NA KULTURU

1. 10. –5. 10. 2018
Vyhlašujeme amnestii čtenářských
poplatků!

Prosíme zapomnětlivé čtenáře,
aby vrátili vypůjčené knihy!

Přihlašujeme nové čtenáře
zdarma!
Prodáváme vyřazené knihy a časopisy!

Úterý 2. 10. v 17 hod.
ZÁHADY VÝCHODNÍHO PRUSKA
Milan Zacha Kučera
Čtvrtek 4. 10. v 17 hod.
LITERÁRNÍ SALÓN PRO DĚTI
„Jak na příšery“
Divadlo MALÉhRY

knihova@knihovna-pribor.cz

tel.:556 725 037
www.pribor.knihovna.info

EC PRO ŽENY
N
TA

JAK NA PŘÍŠERY
LITERÁRNÍ SALÓN PRO DĚTI
DĚTI季

Městská knihovna Příbor
DIVADLO MALÉhRY BRNO

DANIELA ZBYTOVSKÁ
BARBORA SEIDLOVÁ
NIKOLA ZBYTOVSKÁ

Luna Příbor, středisko volného času

4. 10. 2018

s Janou Buryanovou Kravalovou

v 17 hodin

Každou středu 18-19 hod
od 3. 10. 2018

Bojíte se čerta? Bojíte se strašidla?

cena: 1100,- za pololetí (11 lekcí)
Uvolnění, radost a rozproudění ženské energie
v tanci orientálním, intuitivním a volném ...
Přijetí a spojení se sebou v relaxacích,
zpívání a intuitivním malování ...
Těším se na vás
www.tanecjana.flox.cz
www.tanec.unas.cz
Tel: 605 433 967
email: tanec.unas@email.cz

Městská knihovna Příbor
556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz

www.pribor.knihovna.info

Tento pořad se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury

Nebo čarodějnice?
Tak se přijďte poradit do našeho
literárního salónu, jak na ně!
S každou bytostí na světě se
totiž dá domluvit, jen musíte najít
společnou řeč!
Hodinové čtení a vyprávění pro
děti od 4 let je doplněno
promítáním obrázků, písničkami
a hraním si.
Během čtení se podává čaj
z ruského samovaru.
Romantické posezení pro děti,
jejich rodiče, či prarodiče.
Vstupné 40 Kč, děti zdarma
Rezervace v knihovně
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Klub českých turistů Příbor
zve na autobusový zájezd

v sobotu 6. 10. 2018

Pulčínské skály
nebo Lačnovské skály

Odjezd: Příbor, Sokolovna 7.00 h, Kopřivnice, KB 7.10 h, Štramberk,
Palárna 7.15 h,
Cena: (doprava autobusem)
člen KČT
dospělý
250,- Kč
dítě (do 15 let)
230,- Kč

ostatní
270,- Kč
250,- Kč

Trasy:
Lužná - Hradisko - Pulčínské skály - Pulčín 10 km (možno prodloužit
na 15 km nebo zkrátit na 6 km)
Lužná - Lačnovské skály - Čertovy skály, motorest (9 – 12 km)
Předpokládaný návrat: 18:00 h
Přihlášky do: 1. 10. 2018 na e-mail: 1.kctprobor@email.cz
nebo u Vladimíra Bilského tel. č. 737 375 203
Platba: na účet KČT č.ú. 1762515339 / 0800 nebo u V. Bilského
Těší se na Vás vedoucí zájezdu Věra Dostálová

LUNA PŘÍBOR
středisko volného času
otevírá

CVIČENÍ SM SYSTÉM
podle MUDr. R. Smíška
Zahajovací schůzka se koná ve čtvrtek

11.10.2018 v 17:00

v LUNĚ PŘÍBOR
pod vedením Petry Šenkové.
Cena: dospělí 800 Kč/10 lekcí,
dospělý + dítě 1 000 Kč/10 lekcí
Cvičení SM Systém umožňuje tělu návrat k přirozenému
fungování svalového aparátu i celého pohybového
systému. Jeho vliv se projevuje nejen tím, že mizí bolesti
páteře, ale i kloubů.
Je možné zapůjčení cvičebních pomůcek (lano + podložka).
Informace:
LUNA PŘÍBOR, SVČ, telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,
e-mail: luna@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz
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PhDr. Jiří Jurok, CSc.

Původ, kolonizace, odboj a zánik
rodu pánů a hrabat
z Hückeswagenu a Příbora
v letech 1228 - 1367
Nové poznatky
Páni a hrabata z Hückeswagenu a Příbora působili na
severovýchodní Moravě ve své moravské větvi ve třech
dosud známých generacích v letech 1228 - 1307.
Patrně z důvodu odboje proti českému králi
Přemyslu Otakaru II. a poté králi Janu
Lucemburskému po roce 1307 ztratili svůj
majetek na Příborsku a Frenštátsku. Nově se
podařilo přičlenit k hrabatům z Příbora pátou
generaci rodu se dvěma příslušníky rodu
v letech 1355 - 1367.

Úterý 16. října 2018 v 17:00 hod.
v zasedacím sále piaristického kláštera
v Příboře

Vstup zdarma
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58

email: info@bavklubpribor.cz

BAV klub Příbor -

Tel.: 556 723 778 nebo 739 08 08 62

středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail: info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.:556723778 mobil:739080862

PODVEČER
V RYTMU BUBNŮ

Nabízíme PRÁZDNINOVÝ

BAREVNÝ DEN PRO DĚTI

S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Kdy:

v pondělí 22.10.2018
18.30-20.00
Kde: v BAV klubu na ul. Masarykova

V úterý

DÝŇOHRÁTKY
30.10. 2018 – od 9 h - podzimní prázdniny -

připravíme pro děti od 1. – do 5. třídy pestrý program : tvoření z dýní a
jiných přírodních materiálů, bubnování, soutěže v klubovně i venku,
trampolína, slackline, jízdy s RC modely apod.

Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, výuka rytmů. Zveme
všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat základní rytmy a zažít
radost souznění při společném bubnování. Technika je vhodná pro
děti i dospělé. Pro ty, kteří nemají vlastní buben, možnost zapůjčení.
Nutno se předem přihlásit.

Obědy přivezeme za úhradu ze školní jídelny (nejsou v ceně akce).
Akci nutno uhradit a dítě přihlásit do čtvrtku 25. 10. 2018. Uveďte čas, kdy se dítě
dostaví a kdy odejde, tudíž, dle zájmu, může být akce celodenní.
Více na www.bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

Klub Českých turistů Příbor pořádá 13.

a 14. 10. 2018 zájezd

Velký Meder a Dunajská Streda - koupání
Cena zájezdu:

1 400 Kč – členové KČT

1 550 Kč – nečlenové

1 200 Kč – děti KČT

1 300 Kč – děti nečlenové

V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze, pojištění a vstupné na bazén po oba dny.
Přihlášky a platba do 25. 9. 2018 - datum narození a adresa pro pojištění, č. obč. průkazu.
Platit můžete každé pondělí od 14 do 16 hod. ve SVČ Luna ul. Dukelská, Příbor,
na kontaktní adrese, nebo na účet 1762515339 / 0800.
Odjezd: 13.10. Příbor u Tatry ve 4.45 hod.
„Sokolovna“
v 5.00 hod.,
další časy a místa odjezdu budou oznámeny po uzávěrce přihlášek.
Návrat: 14. 10. Příbor „Sokolovna“ do 22 00 hod.
Přihlášky:

E-mail: v.bilsky@seznam.cz

Vladimír Bilský
Tel.: 737 375 203

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
LUNA PŘÍBOR

Podzimní prázdniny v Luně TÁBOROVÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Z TVOŘIVÉHO TÁBORA
29. října / pondělí / 8:00 - 16:00 / LUNA
Program: výtvarné tvoření, procházka, hry
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby.
Akce pro děti z tvořivého LT a jejich kamarády.
Cena: 100 Kč (svačina, oběd, materiál)
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 26.10.
Informace: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, tel 604 188 186

středisko volného času, příspěvková organizace

Dukelská 1346, 742 58 Příbor
+420 556 725 029, luna@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz

PROGRAM NA ŘÍJEN 2018

Podzimní prázdniny v Luně TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
30. října / úterý / 8:30 - 12:00 / herna TJ Sokol
Startovné 10 Kč
Informace: K. Erle, J. Lupíková 604 188 186

SOUSTŘEDĚNÍ TANEČNÍCH KROUŽKŮ
13. - 14. října / sobota-neděle / LUNA
Akce pro členy tanečních kroužků Renaty Fialové.
Cena: 150 Kč (strava, ubytování)
Zájemci se mohou přihlásit do 11.10.
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

PŘIPRAVUJEME
30.11.
Adventní věnce
1.12.
Kurz Ebru s lektorkou Tess Gemelovou
8.12.
Zájezd do předvánoční Wroclawi

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
17., 24., 31. října / středa / 13:30 - 14:30 / tělocvična, ul. Dukelská /
Informace: J. Lupíková , tel 604 188 186

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
18. října / čtvrtek / 17:00 / LUNA
Informace: L. Nenutilová, tel: 732 902 256

STŘEDA S JARKOU

PÁTEK S JARKOU

PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
26. října / pátek / 15:00 - 17:00 / školní zahrada MŠ Švermova
ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermova.
Pohádkové putování s plněním různých zábavných úkolů.
Startovné: 20 Kč (drobná odměna)
Podrobné informace budou uvedeny na samostatném plakátku.
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

3.10. Zahajovací schůzka
10.10. Tanečky, písničky, říkadla
17.10. Hra s básničkou a pohybem
24.10. Povídání o zvířátkách
31.10. Pohádka „ O dráčkovi „“
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186

5.10. Zahajovací schůzka
13.10. Malování pastelkou – vzpomínka na léto
20.10. Zdobení okrasných dýní - s sebou přírodní
materiál
26 10. Obrázky podzimní motivy / listy s sebou
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Šmudlíci - Výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi
10:00 – 11:00 / vstupné 40 Kč

Společný program pro rodiče s dětmi
10:00 – 11:00 / vstupné 40 Kč

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA
27. října / sobota / 14:00 - 18:00 / LUNA

PRAVIDELNÉ AKCE

Keramické tvoření
Volná tvorba.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč
Vede: K. Fojtíková.

STOLNÍ TENIS

Hedvábné tvoření
Malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál
Vede: K. Bukovjanová

AIKIDÓ pro dospělé

KLASICKÝ A MODERNÍ BALET

Pondělí – pátek / 15:00 – 17:00 / v Luně
Vstupné: 10 Kč

Středa / 18:00-19:00 / v Luně
Vstupné: 700 Kč/10 vstupů
Vede: J. Konečná

Pondělí a čtvrtek / 18:00 – 20:00 / v Luně
Vstupné: 50 Kč
Vede: R. Stopka, tel. 773 650 441

Korálkování
Šitý náhrdelník.
Vstupné: 100 Kč
Vede: V. Kalmusová
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné si rezervovat místo!
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

ZUMBA®

Pondělí / 18:00 – 19:00 / v Luně
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/11 vstupů
Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300

SOUSTŘEDĚNÍ STREET DANCE
26. - 28. října / pátek 17:00 hod - neděle 12:00 / LUNA
Akce určena pro děti kroužku Street Dance.
S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím a dobrou náladu.
Cena: 300 Kč (ubytování, strava)
Přihlásit se můžete do 23.10.
Informace: J. Lupíková 604 188 186

TRAMPOLÍNKY

Pondělí / 19:00 – 20:00 / v Luně
Vstupné: 80 Kč, permanentka 800 Kč/11 vstupů
Nutná rezervace místa!
Vede R. Fialová, tel. 607 953 300

1

TANEC PRO RADOST

Středa / 18:00-19:00 / v Luně
Vstupné: 1 000 Kč/11 vstupů
Vede: J. Buryanová Kravalová

LATINO DANCE

Čtvrtek / 18:00 – 19:00 / v Luně
Vstupné: 750 Kč/10 vstupů
Nutná rezervace místa!
Vede L. Vališová, tel. 607 007 418,
lucye.v@centrum.cz

M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 29 2

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 5
email: info@bavklubpribor.cz

Tel.: 556 723 778
Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Návrh na rozvrh činnosti kroužků
od října ve šk. roce 2018/19

Den

Pondělí

Hodina

Místo

Šikulové

Název kroužku/kurzu

14:30 – 16:00

Ateliér

Kytara akustická

16:00 – 17:00

Sál

Kapela

17:00 – 18:30

Zkušebna

Djembe bubnování – rodiče s dětmi

16:00 – 17:00 Klubovna – djembe

Djembe bubnování - pokročilí

17:00 – 18:30 Klubovna – djembe

Podvečery v rytmu bubnů
- pro veřejnost

18:30 – 20:00 Klubovna – djembe

Kuličky - rodinný klub

10:00 – 11:00

Dramatický kroužek

15:00 – 16:30 Klubovna – djembe

Taneční kroužek

15:00 – 16:30

Sál

RC modely aut

15:30 – 17:30

Ateliér

Fiťáček - sportovní a taneční kroužek
od 4 let

16:30 – 17:30

Sál

Orientální tance

18:00 – 19:00

Sál

Středa

Stolní tenis – klub
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí

14:00 – 15:00

Sál

Středa
Čtvrtek

Djembe pro školy

Neděle

Kurz tance

Úterý

-

Sál

Na základě objednávek

17:00-19:00

Kulturní a divadelní klub návštěva akcí, včetně zájezdů

Kulturní dům

Dle místa a času konání akcí

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

www.bavklubpribor.cz

OZNÁMENÍ LTV Příbor

TECHNICKÁ ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ

Držitel regionální licence na vysílání stanice Local TV PLUS společnost Local TV PLUS, spol. s r. o., ukončila 12. července
vysílání v režimu SD a nainstalovala zařízení, které umožňuje
vysílání pořadů ve vyšším rozlišení, v tzv. HD režimu.
Nepříjemným faktem tohoto přechodu je skutečnost, že na
starých televizích, které nejsou vybaveny dekodérem
MPEG-4 (H.264), vysílání LTV PLUS nenaladíte. Pokud tedy
ještě nechcete vyměnit starou televizi za novou, řešením je
dokoupení set-top boxu s podporou DVB-T2. (Investice
v řádu stovek korun.) Protože na standard DVB-T2 bude
v dohledné době přecházet většina televizních stanic, bude
obnova přijímacího zařízení nezbytná. Pokud ale máte
novější typ TV přijímače a LTV Příbor nemůžete od července
zachytit, bude stačit znovu naladit, reinstalovat 59. kanál,
na kterém LTV stále vysílá.
Pokud jste napojeni na kabelovou síť společnosti Corsat,
pak opětovně přelaďte svou televizi v pásmu DVB-C a LTV
se vám objeví v 35. předvolbě.
Věříme, že i nadále zůstanete našimi diváky.
Vysíláme denně ve čtyřech časech:
4.30 - 5.00 h 10.30 - 11.00 h 16.30-17.00 h 22.30-23.00 h
V programu z Příbora mapujeme dění ve městě a také
odpovídáme na vaše dotazy. Je jich stále hodně, ale posílejte
další. Položíme je zodpovědným osobám a zveřejníme.
Za LTV Příbor Mgr. Irena Nedomová

Kontakty: LTV Klimkovice, tel. 556 420 360, sekretariát

Corsat , tel. 556 710 590, 603 531 164

Vysílání také na www.televize-pribor.cz

MUZEUM V PŘÍBOŘE – VÝZVA, OBUV
Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda
v Příboře se v souvislosti s přípravou výstavy o výrobě
filcových papučí zhotovovaných na formě (tzv. makovníků,
brňáků, okravčáků, banďur, vazáků, masláků, kocurů ) obrací
k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci tohoto
fenoménu. Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví tuto obuv,
aby ji zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní
a dokumentační účely. Vděční budeme i za další údaje týkající
se této obuvi.
Velmi děkujeme za jakékoli informace o papučích, jejich
výrobě, příhody spjaté s jejich užíváním a také jak se jim říkalo
u Vás doma.

Tel.: 556 725 191
E-mail: pribor@muzeumnj.cz

PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
etnolog, vedoucí pobočky Muzea
Novojičínska, p. o. – Muzeum
a pamětní síň S. Freuda v Příboře
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MUZEUM V PŘÍBOŘE – VÝZVA, PLAKÁTY
Muzeum v Příboře se v souvislosti s potřebou rozšířit sbírkovou
kolekci plakátů z 1. poloviny 20. století a mladší období obrací
k veřejnosti se žádostí o pomoc. Pokud máte doma starší plakáty
z Příbora a chtěli byste je darovat do muzea, neváhejte prosím
kontaktovat pracovníky muzea v Příboře. Máme zájem nejen
o plakáty z kulturních, společenských a hudebních akcí, ale také
o politické plakáty či různé typy výzev, které mají vazbu na Příbor
a nejbližší okolí.
Plakáty v muzeu přijímáme od května 2018.
Děkujeme.
Tel.: 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
Václav Michalička, Muzeum Novojičínska, p. o.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

INZERCE

VFU Ovocná a okrasná
školka Příbor
 Zahájen prodej ovocných stromků
,
v kontejnerech
 Prodej širokého sortimentu
okrasných stromků
 Prodej doplňkového zahrádkářského
zboží
Kontakty

Tel.: 556 722 069
E-mail: skolkapribor@seznam.cz
Web: www.skolkapribor.cz
Z KONCERTU 14. 9. 2018 - 100. výročí narození VÁCLAVA POKORNÉHO

Foto: Stanislava Slováková
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PŘÍBOR OPĚT PO ROCE SLAVIL DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Město Příbor jako člen Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska se
i v letošním roce připojilo k oslavám Dnů
evropského dědictví.
Program započal v pátek 14. září v 18 hodin
v Kulturním domě vzpomínkovým koncertem Říkej mi to prosím potichoučku.
Vystoupila skupina Václava Marka & his
Blue Star a vzdala tak hold našemu rodákovi Václavu Pokornému, který se v Příboře
narodil před 100 lety. Koncertu se zúčastnily také dcery Václava Pokorného a syn jeho
spolužáka Zdeňka Petra, který rovněž jeho
tvorbu velmi ovlivnil. Přítomní návštěvníci byli až dojati, jelikož se díky písním
Václava Pokorného vrátili myšlenkami zpět
do svého mládí. Tato akce se uskutečnila
díky finanční dotaci z Ministerstva kultury.
V sobotu 15. září byl v městském parku
zasazen strom svobody - pamětní lípa, jako
vzpomínka na 100. výročí vzniku samostatného Československa. A ve vzpomínkách
program pokračoval i dále, a to odhalením pamětní desky příborskému rodáku,

akademickému sochaři Františku Juraňovi.
V odpoledních hodinách byly předány ceny
obce a cena starosty. Ceny obce byly uděleny panu Rudolfu Jarnotovi, Lubomíru
Jurečkovi, Karlu Erlemu, JUDr. Františku
Bergrovi, cenu starost y získal Václav
Lazebníček. Nechybělo také přivítání
zástupců přátelského polského města
Przedborz. Kulturní program pokračoval
vystoupením swingové skupiny Lam Trio
s následným promítáním filmu 28. říjen
1918 na Moravě. Sobotní den byl ukončen tanečním večerem v městském parku.
K poslechu i tanci hráli Rockoví lišáci.
Neděle 16. září odstartovala VIII. příborským muzejním ránem s poeticky
komponovaným pořadem o kontrabasu
s Marianem Šidlo Friedlem v Muzeu
a pamětní síni S. Freuda. Oficiální zahájení
oslav zaměřených na výročí 100. založení republiky proběhlo v 14:00 hodin na
náměstí Sigmunda Freuda. Město Příbor
navštívil sám T. G. Masaryk. Následoval
ně kol i k a ho d i nov ý pr vore pu bl i kov ý

program – zazněly písničky první republiky, představili se vojáci, byli jsme svědky
módních přehlídek šatů, klobouků a plavek
a mnoha dalšího.
Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy jsme bezplatně otevřeli
nejširší veřejnosti nejzajímavější památky.
V kostele sv. Valentina proběhl koncert
v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, v Kulturním domě byla nainstalována
výstava Svazu letců Příbor 100 let československého letectví. Probíhaly komentované
procházky s pověstmi města s kronikářkou
Irenou Nedomovou. Návštěvníci se mohli
projet po městě kočárem s koňmi. Také si
mohli v rámci Skrytých příběhů zasoutěžit
v pátrací hře Freudův zlý sen.
Oslavy Dnů evropského dědictví byly ukončeny závěrečnou salvou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se podíleli na programu, organizačním a technickém zajištění akce, a budeme
se těšit na viděnou opět za rok na Dnech
evropského dědictví 2019.

V Local TV Příbor ve zpravodajství po volbách, v říjnu 2018 - více na www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková
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