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MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA
Listopad 2021
Bc. Lucie Odehnalová, odbor kultury, školství , sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Byla to první říjnová sobota a krásně
slunečná. Pěkné počasí umocnilo příjemnou atmosféru na náměstí Sigmunda Freuda, kde právě začínal 1. ročník sportovní
akce s názvem Příborský běh. Jak už sám
název napovídá, jednalo se o běh a zavedl
nás kam jinam než do Příbora. Pojďme si
oživit již jen vzpomínky…
Program na náměstí začal v 9.00 hodin registrací dětí do závodu. Pro děti byly
připraveny tři trasy dle věkové kategorie.
Rodiče si fotili děti na památku s krásnými závodními čísly, která financovala
společnost Alliance Laundry. Na pódiu se
již rozehříval moderátor, Marian Žárský
z Frenštátu pod Radhoštěm. Běhat bez
rozcvičky by se nemělo, tak jsme se rozcvičili za doprovodu pestrých písniček.
Závodu pro děti a mládež se zúčastnilo 150 dětí od 1 roku do 14 let. Byla to
moc pěkná podívaná. Děti měly radost
z pohybu a rodiče měli radost z dětí. Pro
nejmenší byl připraven okruh na náměstí
a pro starší děti a mládež dvě delší trasy,
a to 700 m a okruh závodu pro dospělé.
Děti si užily také slavnostní vyhlášení
na pódiu. Tři nejlepší holky a kluci z každé
kategorie (kromě dětí, které běžely s rodiči)
byli odměněni krásnými cenami od našeho
partnera Alliance Laundry. Tato společnost
měla na náměstí během naší akce stánek,
kde prezentovala svou činnost.

kostelem a kolem kostela sv. Kříže. Trasa
vedla krásnými historickými uličkami
typickými pro město Příbor. Trať byla dynamická, členitá i kopcovitá. Dobrovolníci z řad skautů trasu označili a hlídali na
nepřehledných místech. Na trati bojovalo
dohromady 151 závodníků. Atmosféra
byla úžasná, lidé fandili. Štafety vytvořil
také místní divadelní spolek Přídlo, který
se účastnil a běžel v zábavných kostýmech.
Jednu štafetu vytvořil také Městský úřad
Příbor v čele s panem starostou.
Do kroku nám hrála cimbálová muzika Pazúr z Rožnova pod Radhoštěm. Nejen pro děti byla připravena umělá lezecká
stěna přímo na náměstí. Skákací hrad pro
nejmenší byl v obležení. Skauti měli také
svůj stánek s aktivitami pro děti.
Sportovní den byl zakončen slavnostním vyhlášením hlavního závodu, které
uvedl pan starosta svým proslovem, ale
tomu ještě předcházelo moc pěkné a dynamické vystoupení taneční skupiny
LDance pod vedením Jana Tyllicha. Odměny pro tři oceněné v každé věkové kategorii věnovali partneři Alpitrek z Příbora a Cyklosport Prašivka z Frenštátu pod
Radhoštěm.

Musím souhlasit s tím, co řekl pan starosta, a to, že „první ročník jsme nastartovali pěkně a už se těším na ten další“. Pracovníci odboru kultury, školství, sportu
Foto: Stanislava Slováková a cestovního ruchu zorganizovali krásnou
Start dospělých byl lehce zpožděn, ale
sportovní událost. Poděkování patří také
nebylo kam spěchat. Po úvodním slovu organizátora k trase bylo příborským skautům, kteří pomohli s organizací této akce a vynaodstartováno. První vlnu tvořily štafety, pak následovali závod- ložili svůj čas a úsilí v den samotného konání.
níci na trase Sport (cca 9 km) a poslední startovní dopočítávání
Děkujeme všem, kteří se nejen účastnili závodu, ale i těm kteří
zaznělo pro běžce na trase Hobby (cca 4 km). Trasu naplánovali
skauti z Příbora a myslím, že se jim moc povedla. Běželo se histo- se přišli pouze podívat a povzbudit ostatní. Vaše podněty k akci
rickou částí našeho města, musely se zdolávat schody pod farním Příborský běh můžete zasílat na e-mail: priborskybeh@seznam.cz

www.pribor.eu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní slovo starosty tvořím v povolebním čase, a tak bych se k této společensky velmi důležité události rád
vyjádřil. Jsem moc pyšný na to, že žiju
ve městě, kde lidé zodpovědně vnímají
dění ve společnosti a dávají to najevo
i tím, že chodí k volbám. K letošním
volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přišlo v Příboře 67,60 % občanů, a to přesahuje i celostátní průměr,
který byl 65,43 %.
K výsledku voleb bych chtěl říct
jen tolik, že občané Příbora hlasovali obdobně dle hlasování na celostátní
úrovni, což ukazuje na vyspělost příborských voličů a toho si velmi vážím.
Povolební vyjednávání nebudou jednoduchá a je na zvolených poslancích, jak
povedou v dalším volebním období naši
společnost a to, že mají nelehký úkol,
tuší asi většina z nás.
Vrátím se ale z celostátní úrovně na
naši „příborskou“. Začátkem roku 2021
začal odbor kultury, školství, sportu
a cestovního ruchu plánovat zcela novou sportovní akci, a to 1. ročník Příborského běhu. Původní květnový termín musel být, vzhledem ke koronavirové situaci, odložen na říjen. Naštěstí
se tato situace v ČR zlepšila a mohli
jsme 2. 10. odstartovat 1. ročník. Úvodní část programu patřila dětským závodům, kde se závodilo na třech tratích
dle věku. Po poledni odstartovali dospělí na trasách Sport a Hobby a také
kategorie štafet.
Bylo mi ctí být také součástí jedné
ze štafet a postavit se na start. Trasu
vymysleli příborští junáci a myslím si,
že se jim hodně povedla. Terén byl různorodý, uličky úzké a historické, schody
náročné a cílové doběhnutí na náměstí
do prudkého kopce po ulici Místecké
bylo pro mě perfektní.
Celkovou velmi příjemnou atmosféru dobarvila cimbálová muzika Pazúr
a také slunce nad hlavou, které příjemně hřálo. Další detaily o Příborském
běhu si můžete přečíst v tomto čísle
Měsíčníku. Těším se, a určitě nejen já,
na další ročník této povedené sportovní
události, kterou jistě ještě vylepšíme na
základě získaných zkušeností a přidáme taky nějaké novinky.
V letošním srpnu byly dokončeny
opravy budovy naší funkcionalistic-

Setkání s velvyslancem s panem Pavlem Vackem.

Prezentace našeho města na 6. ročníku Kaleiçi
Old Town Festival

Starosta městské části Muratpasa Ümit Uysal

Delegace České republiky Praha 6 a Příbor

ké radnice, která patří k historickému
centru města už od roku 1938 a také
proto už v mnoha ohledech volala po
rekonstrukci. Ta začala už v roce 2013
přestavbou obřadní síně, v roce 2018
stavebními úpravami prostor po spořitelně a poté pokračovala postupně
v jednotlivých etapách podle finančních
možností města. Vyměnila se okna,
opravovala se fasáda, uvnitř budovy se
dělaly nové rozvody, obnovilo se hygienické zázemí, restaurovaly se dveře,
podlahy… a další práce. Asi nejdůležitější součástí stavebních prací bylo zhotovení výtahu v zadním traktu budovy,
a tím se naše radnice stala bezbariérovou. Poslední etapa probíhala od dubna
2020 do konce července 2021. Celková
cena rekonstrukce je 26,9 mil. Kč včetně DPH a dodatečně děkuji všem pracovníkům, kteří se na stavbě podíleli.
Byla to velmi náročná stavba a já věřím,
že si jí budeme všichni vážit a oceníme
uživatelský komfort nových vylepšení.
Na závěr slova starosty se s vámi podělím o nejčerstvější zážitky ze 6. ročníku mezinárodního festivalu starých
měst celého světa v turecké Antalyi –
Kaleiçi Old Town Festival 2021. V této
3500 let staré městské části Muratpasa
– Kaleiçi se letos festival konal ve dnech
14.-17. října. Setkalo se zde 35 historických měst z 21 zemí a náš Příbor byl
letos přizván potřetí. Spolu se zástupci
z Prahy 6 jsme reprezentovali Českou
republiku. Hlavní téma letošního ročníku „Pověsti a legendy historických
měst“ jsme prezentovali loutkovým
zpracováním tří legend, které se vážou
k našemu městu. Rád bych poděkoval
za krásné ztvárnění LTV Příbor, členům divadelního spolku Přídlo a panu
Jaromíru Šamanovi Kostelníkovi za
nádherné loutky. Naše prezentace
měla v Turecku velký ohlas a patřila
k nejlepším ze všech. Součástí našeho
programu v Antalyi bylo také setkání
s velvyslancem Turecka, panem Pavlem
Vackem. Letošní ročník byl procítěn
možností osobního setkání, které se
loni kvůli pandemii uskutečnilo pouze
online přenosem. Dostalo se nám vřelého přijetí od všech účastníků festivalu i organizátorů a starosta Ümit Uysal
nás osobně pozval opětovně na příští
ročník, za což moc děkujeme.
Váš Jan Malík

TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY
Z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 23.09.2021 se uskutečnilo 21. zasedání Zastupitelstva
města Příbora, na kterém bylo projednáno 18 bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Zastupitelstvo města schválilo:
• prodej částí pozemku parc. č. 54/1 v k. ú. Příbor, dotčených
stavbou vstupního schodiště do domu č. p. 366 a stavbou
schodiště na verandu rodinného domu č. p. 366, specifikovaných geometrickým plánem č. 3405-36/2021, jako
pozemky parc. č. 54/4 a 54/5 o souhrnné výměře 10 m2,
paní Jaroslavě Mojžíškové, za kupní cenu 200 Kč/ m2 plus
DPH v zákonné výši a za dalších podmínek dle kupní
smlouvyv předloženém znění,
• uzavření směnné smlouvy, v předloženém znění, jejíž
předmětem je směna pozemků vymezených geometrickým
• plánem č. 3404-37/2021, a to převod pozemku parc.
č. 1836/13 v k. ú. Příbor z majetku města Příbora do vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové a převod pozemku parc.
č. 1986 v k. ú. Příbor z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové
do majetku města Příbora. Náklady související s převodem
pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem,

majetku v celkové účetní hodnotě 97 138,80 Kč mezi
převodcem městem Příborem a nabyvatelem Základní
školou Příbor, Jičínská, dle předloženého návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• prodej nemovitostí na ul. U Brány v Příboře - objekt
č. p. 109 a pozemky parc. č. 1475/2 a 1473/3, vše v k. ú.
Příbor dle žádosti společnosti Stav RK servis s. r. o. ze
dne 01.06.2021.
Zastupitelstvo města souhlasilo:
• s darovací smlouvou mezi městem Příborem a společností Alliance Laundry CE na pořízení herního prvku pro
akci Park u lávky v Příboře ve výši 170 331,70 Kč s DPH,
v upraveném znění dle zápisu.
Zastupitelstvo města rozhodlo:
• o odstoupení od dotací na akce „Zateplení mateřské školy
ve městě Příbor, ulice Frenštátská“, „Zateplení mateřské
školy ve městě Příbor, ulice Pionýrů“ a „Zateplení mateřské školy ve městě Příbor, ulice Švermova",
• o odstoupení od dotací na akci „Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře“, část 5.1a
zateplení budovy a část 5.1b rekuperace.

• Akční plán 2021-2023 dle přiloženého materiálu,

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

• Banku projektů 2021-2024 v rozsahu přiloženého materiálu,

• rozpočtové opatření č. 3 roku 2021 schválené radou města
dne 29.06.2021.

• v souladu s ust. § 27 odst. 7 bodu a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, smlouvu o bezúplatném převodu

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

TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY ZE SCHŮZE RADY MĚSTA
Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 05.10.2021 se uskutečnila 54. schůze Rady města Příbora, na které bylo projednáno 37 bodů. Přinášíme vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města schválila:
• uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, jejímž
obsahem je pronájem části pozemku parc. č. 3028/2 v k. ú.
Příbor o výměře cca 10 m2 pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, mezi městem Příborem a vlastníkem pozemku
panem René Hanzelkou, za roční nájemné ve výši 150 Kč,
• 1. zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře“
v rozsahu studie využití budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka
Čecha v Příboře,

2. přesun finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z výdajové části rozpočtu § 3635 Projektové přípravy na § 3113
Základní školy, ORG 603, na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře“,
• uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi městem Příborem a společností ASEKOL a. s., v předloženém znění, jehož předmětem je nový
sazebník odměn v reakci na schválenou novou odpadovou
legislativu,
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• v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
smlouvu o výpůjčce mezi městem Příborem a:

• s obsahem zadání projektu nového veřejného osvětlení
s názvem „Příbor, ul. Npor. Loma a Šafaříkova, rekonstrukce rozvodů VO“,

- Základní školou Příbor, dle přílohy č. 1 (zejména nemovitý
majetek a vybavení učeben)

• s přijetím peněžitého daru Základní školou Příbor do výše
48 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu
o.p.s. na krytí motivačních finančních odměn pro vedení
školy a učitele zapojené do programu kolegiální podpory
v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“,

- Základní školou Npor. Loma, dle přílohy č. 1 (zejména
nemovitý majetek, vybavení učeben a školní jídelny),
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
smlouvu o výpůjčce Sběrného dvora Točna Příbor a RE-USE centra Příbor mezi městem Příborem a Technickými
službami města Příbora, dle přílohy č. 1,
• Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 511367015 o pojištění
majetku a odpovědnosti dle přílohy č. 1, mezi městem
Příborem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., jehož
předmětem je připojištění věcí zvláštní kulturní a historické
hodnoty v rodném domě Sigmunda Freuda,
• darovací smlouvu mezi městem Příborem a Alliance Laundry CE spočívající v darování průmyslové pračky pro potřebu ubytovny v budově Jičínská 247, v předloženém znění,
• Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora
pro rok 2022 pro oblasti:
- provoz a činnost
- granty
- sociální služby.
Rada města jmenovala:
• Pracovní skupinu pro hodnocení programových dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 ve složení:
Ing. Jana Svobodová, Jiří Myška, MUDr. Mořic Jurečka,
Ing. Tomáš Krompolc, Martin Monsport, DiS., Mgr. Jiří Tuza,
Ing. Milan Gabzdyl.
Rada města vyhlásila:
• veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Stavební úpravy sociálního zařízení 2. NP domu č. p. 54 na
Jičínské ulici v Příboře“ dle předloženého materiálu.
Rada města rozhodla:
• dle čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016, o zadávání veřejných
zakázek, o uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy č. p. 565 na
ulici Svatopluka Čecha v Příboře“ mezi městem Příborem
a Ing. Jiřím Hořínkem,
• nevyhovět žádosti pana Bronislava Chaim Bučka o mimořádné přidělení obecního bytu.
Rada města souhlasila:
• s uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem
a městem Příborem, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč na restaurování
kašny - fontány se sochou Hygie na náměstí Sigmunda
Freuda ve znění, které je přílohou č. 3 tohoto materiálu,
• s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 0244/2021
mezi městem Příborem a technickými službami spočívající ve změně termínu plnění vyvolaného pozdější
dodávkou výrobce a dále v dohodě o možných úpravách
platebních podmínek umožňujících dílčí plnění v předloženém znění,
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• se zřízením sídla spolku Gaudi, z. s., v budově Dukelská
1346, Příbor.
Rada města vzala na vědomí:
• současný stav sítě veřejného osvětlení na ulicích Npor.
Loma a Šafaříkově,
• náměty pro zadání projekčních prací v předprostoru prodejny COOP směrem k ulici Jičínské dle zápisu z přílohy
tohoto materiálu,
• výpověď z nájmu městského koupaliště Příbor k 30.09.2022
podanou pachtýřem panem Rudolfem Korčákem,
• žádost společnosti luielei s. r. o. o pronájem budovy na ulici
U Brány č. p. 109 (bývalé WC) a pozemku p. č. 1475/3 v k. ú.
Příbor.
Rada města uložila:
• tajemníkovi navrhnout do rozpočtu města na r. 2022 finanční prostředky na provedení auditu Technických služeb
města Příbora, příspěvkové organizace. Termín: 29.10.2021,
• vedoucímu OIRSM zadat studii předprostoru prodejny
COOP v rozsahu řešeného území dle přílohy a bodů uvedených v důvodové zprávě. Termín: 30.10.2021,
• vedoucímu OBNF projednat se zájemcem luielei s. r. o.
podmínky pronájmu a předložit radě města návrh podmínek pronájmu. Termín: 16.11.2021.
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí:
• celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového
opatření č. 4:

Příjmy

197 684 500 Kč

což je navýšení o 8 778 000 Kč
oproti upravenému rozpočtu
po schváleném RO č. 3.

Výdaje

264 489 500 Kč

což je navýšení o 8 778 000 Kč
oproti upravenému rozpočtu
po schváleném RO č. 3.

66 805 000 Kč

což je beze změny oproti
upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 3.

Financování

Úplné znění dokumentu z jednání rady města
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete
na webových stránkách města Příbora.

aktuální informace
Bc. Eva Srněnská, úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor, úsek právní a kontrolní, informuje, že
Zastupitelstvo města Příbora schválilo pod usnesením č. 12/19/
ZM/2021 nová Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Příbora (dále též „Pravidla“). Pravidla jsou účinná od 01.11.2021,
což znamená, že se vztahují na žádosti o dotace podané po datu
01.11.2021 a finanční vypořádání dotace poskytnuté pro rok 2022.
Schválením nových pravidel dochází k těmto nejvýznamnějším změnám:
- změna terminologie – termín „veřejná finanční podpora“ se
nahrazuje termínem „dotace“,
- elektronické podání žádostí o programovou dotaci,
- elektronické podání finančního vypořádání programové dotace,
- snížení počtu podporovaných oblastí programových dotací ze
čtyř na tři (provoz a činnost, granty, sociální služby),
- druhy dotací poskytovaných z rozpočtu města Příbora - dotace „programová“ (na účel určený poskytovatelem ve vyhlášeném Programu) a dotace „individuální“ (na jiný účel určený
žadatelem v žádosti),
- dosavadní finanční podpora materiálně technické základny
bude nově poskytována formou individuální dotace (dotace
řeší individuální, konkrétní a specifické potřeby konkrétního
žadatele, kdy se zpravidla jedná o mimořádnou a nenadálou
situaci hodnou zvláštního zřetele. Individuální dotaci nelze
poskytnout na projekt, u něhož je nebo byla možnost požádat
o programovou dotaci),
- schvalování a přidělování programových dotací bude v kompetenci ZM (i těch, které byly doposud v kompetenci RM),
- schvalování a přidělování individuálních dotací do 50 tis. Kč
v jednotlivém případě bude v kompetenci RM, nad 50 tis. Kč
v jednotlivém případě v kompetenci ZM,
- hodnocení žádostí a návrh na rozdělení jednotlivých částek
bude připravovat pracovní skupina složená ze zástupců všech
volebních stran zastoupených v ZM. Pro hodnocení žádostí o programovou dotaci bude pracovní skupina jmenovaná
každoročně RM současně s vyhlášením Programů. Pracovní
skupinu pro hodnocení individuálních dotací bude jmenovat
starosta města. RM ani ZM nebudou návrhem pracovní skupiny vázány.
Kromě nových pravidel pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora od roku 2022 byla dále schválena Metodika
k uznatelným nákladům financovaných z programových dotací
města Příbora (dále též „Metodika“). Metodika obsahuje mj. výčet uznatelných nákladů, které je možno z programové dotace
hradit a má tak příjemci usnadnit rozhodování při kategorizaci
uskutečněných výdajů pro zpracování finančního vypořádání,
tedy který výdaj je uznatelný a který nikoli.
V souladu s pravidly schválila Rada města Příbora dne
05.10.2021 pod usnesením č. 17/54/RM/2021 Programy pro poskytnutí dotace pro rok 2022 (dále též „Program“), a to pro oblast
Provoz a činnost, Granty a Sociální služby. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory
účelu určeného poskytovatelem v programu. Poskytovatelem dotace je město Příbor, finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Příbora na základě schválených programů jsou rozpočto-

vými prostředky města Příbora. Poskytnutí, použití a vyúčtování dotace se řídí schválenými programy, pravidly a metodikou.
Kdy lze podat žádost o dotaci pro rok 2022?
- žádost o programovou dotaci, tedy na provoz a činnost, grant
či sociální službu, lze podat v termínu od středy 10.11.2021 do
úterý 30.11.2021 včetně,
- žádost o individuální dotaci lze podat v průběhu celého roku
na základě situace, v níž se žadatel aktuálně ocitl.
Jak lze podat žádost o dotaci pro rok 2022?
- Žádost o programovou dotaci, tedy na provoz a činnost, grant
či sociální službu, lze podat výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím Portálu občana na webové stránce www.pribor.eu (formulář Žádosti o dotaci se nachází v záložce Životní
situace).
- Žádost o individuální dotaci se podává v listinné podobě
(např. na podatelně úřadu, prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb). Žádný jednotný či předepsaný formulář
pro podání žádosti schválen nebyl.
Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech o programovou dotaci: nejpozději do 30.04.2022.
Termín realizace programu: od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Musí se žadatel o programovou dotaci na Portálu občana nejprve nějak identifikovat?
Ano, žadatel se musí nejprve řádně zaregistrovat. Vzhledem
k tomu, že se jedná o online službu veřejné správy a město Příbor
je jedním z poskytovatelů této služby, potřebuje zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje k jemu poskytovaným
službám. Jako orgán veřejné správy je povinen totožnost klienta,
v tomto případě žadatele o programovou dotaci, nejprve ověřit.
K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojení na
tzv. národní bod. Národní bod slouží jako nástroj pro bezpečné
a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy a byl zřízen zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci,
který zároveň stanovuje pravidla pro účastníky procesu elektronické identifikace. Jedná se o nástroj, díky kterému bude v online
prostředí bezpečně ověřena totožnost žadatele, nebo-li o jakýsi
klíč k elektronickým službám veřejné správy. Díky e-identitě bude
moci žadatel dělat různé úřední, či jiné úkony, například zřídit datovou schránku fyzické či podnikající fyzické osoby, zpřístupnit,
či znepřístupnit datovou schránku, zneplatnit přístupové údaje,
přihlásit se do datové schránky (posílat zprávy atd.).
Jak získat e-identitu?
Pro možnost využívat e-identity je potřeba si ji nejprve založit, následně aktivovat a poté se do ní přihlásit. Pro přihlášení
se do e-identity je potřeba použít některý z tzv. identifikačních
prostředků. Ty slouží pro vzdálené prokazování totožnosti. Identifikačních prostředků je několik - buď ty, které nabízí stát, nebo
soukromoprávní společnosti.
Identifikační prostředky nabízené státem:
- Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým
čipem (vydaný po 1. 7. 2018).
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- Mobilní klíč eGovernmentu - identifikační prostředek, který
stát nabízí zdarma.
- NIA ID - identifikační prostředek sestávající se z kombinace
jména, heslo a SMS kódu.
Identifikační prostředky nabízené soukromoprávními společnostmi:
- Starcos čipová karta - poskytuje ji První certifikační autorita,
a.s.
- MojeID - poskytuje ji sdružení CZ.NIC.
- Bankovní identita - aktuálně poskytovaná bankami ČSOB,
Česká spořitelna, Komerční banka, Air Bank a Monety Money Bank.

Po registraci a ověření totožnosti se žadatel prostřednictvím Portálu občana a svých přihlašovacích údajů přihlásí přes
e-identitu a následně bude systémem naveden k formuláři žádosti o dotaci.
Bližší informace a dokumenty, vztahující se k poskytnutí
dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2022, jsou k dispozici
na www.pribor.eu. na stránce Občan, v záložce Dotace (do roku
2021 VFP).
V případě jakýchkoli dotazů či informací, týkajících se registrace na Portále občana, ověření totožnosti žadatele či vyplnění
nebo odeslání formuláře žádosti o programovou dotaci na rok
2022, se neváhejte obrátit na Bc. Evu Srněnskou, tel.: 556 455 410
nebo 731 486 419, e-mail: srnenska@pribor-mesto.cz.

MUDr. Marek Suk, Příbor - Paseky

Od léta tohoto roku mají občané Příbora a blízkého okolí
možnost řešit svá přání i zdravotní potíže přímo s plastických
chirurgem. Jedná se o řešení nejrůznějších kožních nádorů, mateřských znamének, některých vrozených vývojových vad (odstávající boltce apod.), řešení degenerativních onemocnění ruky
(operace karpálních tunelů, kontraktur prstů, lupavých prstů)
včetně poúrazových korekcí. Operace jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou a pacienti neplatí nic.
Samostatnou kapitolu pak představuje velké spektrum výkonů estetických, a to nejen pro ženy. V rámci pojišťovny lze provést
redukční operaci prsů (zmenšení) pro neurologické potíže a přetížení páteře. Povislá prsa lze taktéž modelovat nebo malá prsa
naopak zvětšit. Naprostou samozřejmostí jsou operace povislých
horních či dolních víček či lifting pokleslého obličeje stejně jako
léčba nadměrného pocení v podpaží. Ve spektru výkonů nelze

zapomenout ani na korekci jizev či korekční operace v oblasti genitálu. Nejžádanější stále zůstávají ambulantní výkony směřující
k vyhlazení vrásek obličeje a dekoltu aplikací kolagenu či kyseliny hyaluronové. Hitem letošního roku se stala inovativní metoda
ACRS plazmaterapie, kterou je možno použít nejen z estetických
důvodů, ale i u celé řady kožních nemocí. Podstatou metody je
aplikace vlastní plazmy. Ta se získá z jedné zkumavky krve pacienta a po 3 hodinách se vlastní plazma oddělená od krvinek
aplikuje do postižených míst kůže. Plasma (obohacená o růstové
faktory a protizánětlivé interleukiny) je látka tělu vlastní, takže
nehrozí prakticky žádné komplikace. Metoda je velmi jednoduchá, snadno použitelná, s dobrou tolerancí a využít se dá nejen
k léčbě kožních nemocí /akné, lupénka, záněty kůže, významné
řídnutí vlasů/ ale i k omlazení pleti a vyhlazení vrásek. Aplikaci
vlastního séra lze opakovat neomezeně a výsledky po zákrocích
jsou fascinující.
Rád Vás přivítám ve své ambulanci! K vyšetření se můžete
objednat prostřednictvím webových stránek www.estheticon.
cz/chirurgove/suk-marek, kde najdete informace o zákroku,
o který máte zájem. Vstupní konsultace jsou pro všechny klienty
a pacienty z příborského regionu zdarma.
P.S. „Každý jsme nějak narostl a díky plastické chirurgii to
můžeme zlepšit či opravit. Nejhorší je rezignovat a smířit se se
situací, která vám nevyhovuje.“
Těším se na setkání s Vámi

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Od 28. 10. 2021 vstupuje v účinnost tzv. milostivé léto. Cílem tohoto institutu je umožnit lidem v exekuci umořit své dluhy
vůči veřejnoprávním subjektům. Patří k nim například zdravotní
pojišťovny, obce, nemocnice, dopravní podniky, Česká televize,
veřejné vysoké školy a další státní instituce. Na daňové a správní
exekuce se však milostivé léto nevztahuje. Principem je, že dlužník v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradí jistinu, tj. původní výši dluhu a poplatek včetně DPH ve výši 908 Kč. Zbývající
část dluhu se dlužníkovi odpustí. Protože zejména úroky jsou
tím, co dluhy v exekuci navyšuje a činí jejich vymáhání často nekonečným, je milostivé léto pro řadu lidí příležitostí, jak se alespoň části svých dluhů v krátké době zbavit.
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Pokud chcete milostivé léto využít, exekutor, který danou
exekuci vede, o tom musí být předem informován. Doporučujeme zaslat písemnou žádost o přesné vyčíslení jistiny dluhu
a oznámit exekutorovi, že chcete dluh uhradit v rámci milostivého léta. Částku přitom můžete zaplatit jak jednorázově, tak ve
více splátkách. Všechny platby však musí být exekutorovi doručeny ve výše uvedeném termínu.
V případě zájmu o bližší informace navštivte naši Občanskou
poradnu v Příboře na adrese Freudova 118, v přízemí budovy stavebního úřadu.
Konzultační hodiny: úterý 9-12 hodin – bez objednání
13-16 hodin – pro objednané

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
Ing. Dita Kalužová, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor upozorňuje občany města na možnost
výměny kotle na tuhá paliva s podporou Kotlíkových dotací.
Jedná se o 4. výzvu, která bude poslední před zákonnou povinností odstavení kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace nejpozději do
1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň
3. emisní třídy.

Podpora je nově rozdělena pro:
a/ domácnosti s nižšími příjmy, tuto podporu bude začátkem
roku 2022 poskytovat krajský úřad, výše dotace až 95%;
b/ ostatní domácnosti, které mohou podávat žádosti na výměnu starého kotle od října 2021, a to v programu Nová zelená
úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR (výše dotace až 50%). Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR 800 260 500.

Na webu města ve složce Životní prostředí naleznete manuál s podrobnými informacemi
a také v záložce Ovzduší další důležité body ohledně topení, kontrol komínů a kotlů.

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

V měsíci září uspělo město Příbor téměř ve všech soutěžích,
které se věnují odpadovému hospodářství. Vezměme to tedy
chronologicky:
Nejprve nám bylo oznámeno, že jsme uspěli v soutěži O keramickou popelnici, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj spolu se společností Ekokom. Příbor uspěl v kategorii Skokan roku,
protože množství vytříděného roku v loňském roce stouplo
oproti roku 2019 v Příboře výrazněji než v jakékoli jiné obci
v kraji. Podrobnější informace naleznete v Měsíčníku vydaném
v měsíci září.
Již v roce 2020 jsme získali Odpadového Oskara, kterého vyhlašuje společnost Arnika. V tomto roce jsme v kategorii obcí
nad 5000 obyvatel skončili na druhém místě (za městem Fulnek).
V tiskové zprávě Arniky jsme uvedeni jako obec s výrazným poklesem směsného komunálního odpadu v loňském roce, bohužel
v této soutěži se kategorie „Skokan roku“ nevyhlašuje. Nicméně
na stránkách arnika.org lze stále najít Příbor jako příklad dobré
praxe, údaje jsou každoročně aktualizovány.
21. září jsme s ředitelkou technických služeb Ing. Zuzanou
Gřesíkovou a pracovnicí odboru životního prostředí Ing. Ditou

Ceny za Komunální projekt roku 2021 převzali Zuzana Gřesíková za
technické služby, místostarosta Pavel Netušil za vedení města a Dita
Kalužová za odbor životního prostředí

Kalužovou jeli do Prahy převzít ocenění Komunální projekt roku
2021. V tomto roce byly ceny udělovány v sedmi kategoriích, Příbor uspěl v kategorii Odpady s realizací re-use centra. V rámci
slavnostního vyhlašování výsledků byly účastníkům promítány
filmové medailónky všech vítězů jednotlivých kategorií, medailónek příborského re-use centra najdete na stránkách města v aktualitách i v záložce životního prostředí. I v této soutěži bylo ocenění spojené s finanční odměnou 20 000 Kč (stejně jako v soutěži
O keramickou popelnici), tyto peníze budou využity na edukační
programy plánované v re-use centru v příštím roce. Dále jsme při
předávání dostali skleněnou sošku „Srdce na dlani“ (viz foto).

Ceny obdržené v září 2021: Keramická popelnice a Srdce na dlani
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Zvýšení frekvence svozu žlutých i modrých popelnic v loňském roce spolu s dalšími opatřeními vedly ke zvýšení míry třídění v obci až na 60 %, což je v rámci kraje ojedinělý úspěch.
Nový zákon o odpadech ovšem tuto míru třídění přikazuje všem
obcím dosáhnout nejpozději v roce 2025 a nesplnění této míry
třídění bude spojeno s finančními sankcemi.
Je však nutné upozornit, že zatímco zlepšené třídění a snížení
množství směsného komunálního odpadu vedlo k úspoře v odpadovém hospodářství přesahující 900 000 Kč, v příštím roce je
nutno čekat naopak zvýšení výdajů, a to opět nejméně v řádu statisíců korun. Veškerý bioodpad odvezený na kompostárnu platí
město (včetně odpadu uloženého zde příborskými občany) a tato
cena za bioodpad bude v příštím roce navýšena nejméně o 38 %,
skládkovné na skládce bude navýšeno pravděpodobně o 25 %,
výrazně stoupne i náklad spojený s provozem sběrného dvora
(kam od dubna tohoto roku spadá i provoz re-use centra a počet
pracovníků stoupl z jednoho na 2,5) a náklady na pohonné hmoty. Většina z těchto faktorů je plošných a s výrazným nárůstem
nákladů na odpadové hospodářství se tedy nějak musí popasovat
všechny obce v naší republice.
Ve světle těchto nárůstů získává nízké množství směsného
komunálního odpadu z černých popelnic v našem městě zvlášť
na významu, neboť zatímco u nás lze čekat zvýšení nákladů
v objemu mnoha desetikorun na rok a obyvatele, na mnoha
místech se nárůst bude pohybovat v řádech stokorun. Proto
i nadále platí výzva „Třiďte odpad“ a nadále platí i poděkování
občanům za to, že jsme v tomto lepší než většina měst v okolí.
To je také důvod, proč i nadále lze v našem městě čekat nižší
poplatek za sběr a shromažďování odpadu než v jiných městech
našeho okresu.

komise pro občanské záležitosti
Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v listopadu, kteří slaví své jubileum:
Miroslav Macek
Čestmír Šedivý
Miloš Peter
Jarmila Činčalová
Stanislav Piškytl
Jaroslav Pudlo
Jaroslav Adámek

Zdeňka Maléřová
Josef Veselka
Ludmila Durajová
Zdeněk Škoda
Anna Kahánková
Zdeněk Pukovec
Jiří Pavelka

Jubilanti Domova Příbor
Blažena Galiová
Jiří Lošák

Vlasta Milatová

Marie Ollendrová
Eliška Gillarová
Jarmila Kostelníková
František Svoboda
Ludmila Přikrylová
Jana Čechová
Helena Marková

Věra Žáčková
Ludmila Pustějovská
Vladimír Lovecký
Evženie Dvořáková
Zdeňka Ochranová
Vlasta Růžičková
Božena Jahnová

Ludmila Gillarová
Václav Slačík
Anna Jurečková
Emilie Ligocká
Irena Popelková
Marie Vychodilová

Ludmila Pustková

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Po roční pauze se letos opět podařilo navázat na tradici pořádání
setkání jubilantů – sedmdesátníků.
Ve středu 22. září 2021 v odpoledních hodinách se v Kulturním domě
Příbor rozsvítila světla ve velkém sále,
kde se sešli občané Příbora, kteří v letošním roce slavili
nebo ještě budou slavit své sedmdesáté narozeniny. Na setkání
se původně přihlásilo devatenáct zájemců, z nichž se jich akce,
především kvůli zdravotním problémům, nakonec zúčastnilo
šestnáct. I přes tento nízký počet se však sešla dobrá parta, kte-
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rou za všechny přivítala paní Olga
Galiová, členka komise pro občanské záležitosti, která dále předala slovo předsedkyni komise pro
občanské záležitosti PhDr. Marii
Monsportové. Po milém úvodním
projevu paní Monsportové si vzal slovo Ing. arch. Jan Malík, starosta města Příbora, jenž poblahopřál
našim sedmdesátníkům ke krásnému životnímu jubileu a poděkoval jim za práci, kterou mnozí vykonávají pro město. A jak pan
starosta zmínil ve svém projevu, bylo těžko k uvěření, že se se-

šli opravdu občané ve věku sedmdesáti let, na první pohled plní
elánu a energie. K blahopřání se za město Příbor připojili také
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města, a Mgr. Silvie Piškytlová,
členka rady města. Za přítomné jubilanty pak vyjádřil poděkování pan Vladimír Koliba.
Pro oslavence byl připraven již tradiční dárek – hrneček,
pamětní list a květina, které si, po slavnostním přípitku, převzali z rukou představitelů města. Členové komise pro občanské záležitosti připravili pro přítomné pohoštění, které si
mohli všichni vychutnat a zároveň si popovídat za doprovodu
příjemných tónů hudby v podání kapely LAM Trio. Po podpisu
zápisu v pamětní knize následovalo skupinové fotografování
pod vedením pana Jiřího Jurečky, jenž byl tentokrát pověřen
svým tatínkem, panem Lubomírem Jurečkou, který při těchto
setkáních léta věrně fotografuje. Fotografie po celou dobu akce
pořizovala zároveň paní Stanislava Slováková, jejíž fotky slaví
úspěch na nejedné výstavě.
Přípitek doprovodila na harmoniku paní Ludmila Adamcová,
která se postarala o příjemnou atmosféru také o přestávce a po
ukončení kulturního vystoupení. Paní Adamcová má obdivuhodný elán a patří jí velký dík za dlouholetou spolupráci s komisí

pro občanské záležitosti a ochotu kdykoliv vzít s sebou svůj hudební nástroj na společenské akce, k nimž neodmyslitelně patří,
a podpořit tím přátelskou atmosféru. Na setkání nesměli chybět
ani manželé Nedomovi za LTV Příbor, kteří pečlivě zaznamenali
průběh slavnostního odpoledne.
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli
na přípravě této akce. Byly to především členky komise pro občanské záležitosti a jejích subkomisí, fotografové, také vystupující umělci, představitelé města, LTV Příbor a hlavně samotní
jubilanti - ti všichni se postarali o bezproblémový průběh říjnového slavnostního podvečera, který se v pohodovém duchu,
jako to bývá na této akci zvykem, protáhl až do večerních hodin.
Závěrem ještě jedno poděkování kolegyním z odboru sociálního
MÚ Příbor, díky nimž mohla být v letošním roce tato aktivita
podpořena z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině
a seniorům 2021.
Za celou komisi pro občanské záležitosti se již nyní těšíme
na další setkání jubilantů – pětasedmdesátníků a osmdesátníků,
které se uskuteční v měsíci listopadu 2021. Věříme, že občané,
kteří se na setkání přihlásili, se budou cítit stejně dobře jako naši
letošní sedmdesátníci.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
jaro a podzim 2021
DATUM
12. 11. - 19. 11.
listopad
19. 11. - 26. 11.

STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
Větřkovská ulice - u separačních nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralovy
ulice 9. května - u transformátoru
Hájov - naproti pomníku
Prchalov - u kaple
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Hájov - naproti pomníku
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Ing. Silvie Olšovská, Technické služby města Příbora

Technické služby informují občany, že poslední svoz hnědých kontejnerů na bioodpad o objemu 770 l, rozmístěných po
městě, bude uskutečněn v pátek 19. 11. 2021. Nádoby jako každým rokem zaměstnanci technických služeb mechanicky očistí
od nečistot a na zimu uskladní do skateparku. Pravidelný svoz

240litrových bionádob od rodinných domů bude probíhat během listopadu a prosince stále v intervalu 1 x 14 dní. Svozovým
dnem v týdnu je úterý. Harmonogramy svozů občané obdrželi do
svých poštovních schránek. Dále jsou harmonogramy dostupné na
webových stránkách Technických služeb města Příbora.

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer TS Příbor

Rádi bychom vyzdvihli pár projektů, které se nám ve městě podařilo
zrealizovat.
Významné výročí 770 let města
Příbora jsme mohli oslavit ve zrekonstruovaném amfiteátru v městském
parku. Nové materiály a volba barvy
nátěru posunula stavbu zase trochu
směrem do 21. století. Skvělý design
a graffiti zpracoval již tradičně Nikola
„Khoma“ Vavrous. Kromě klasických
symbolů města skrývá toto umělecké
dílo zajímavé detaily. Schválně, kdo
z vás ví, co bylo podkladem pro obrazce zobrazené na stěnách amfiteátru?
Skrze kulturní a sportovní akce, které se velice povedly, se
dostáváme do měsíce října, kdy se začalo s realizací parku u nové
lávky na nábřeží Rudoarmějců. Nový vzhled parku bude propojovat historický nádech městské památkové rezervace, moderní

doby a také spojení člověka s přírodou.
Instalujeme nové moderní prvky mobiliáře a herní prvky. Doplníme výsadbu
stromů, vybudujeme štěrkový trávník
a louku.
Za další úspěch považujeme instalaci nových herních prvků. Jedná se
zejména o sídliště Benátky, kde vzniká
moderní a bezpečné hřiště namísto betonového pískoviště. Nové herní prvky
jsou rovněž doplněny v městském parku a na Hájově, kde vystřídaly staré a již
nevyhovující prvky. Prvky jsou navrženy tak, aby oslovily co největší skupinu uživatelů a ti si na nich užili
spoustu legrace. A jako již tradičně byl doplněn městský mobiliář.
Jedná se o lavičky, stůl a odpadkový koš.
A proto pojďte ven si užít teplé a slunečné dny podzimu.
U nás v technických službách je už v plném proudu příprava
na zimní sezónu.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

Základní uměleckou školu v Příboře navštěvuje ve školním roce 2021/2022 celkem 366 žáků. Škola poskytuje základní
vzdělání ve třech uměleckých oborech. Hudební obor navštěvuje
258 žáků, taneční obor 50 žáků a výtvarný obor 58 žáků. Ve škole
učí 18 pedagogických pracovníků. V hudebním oboru se vyučuje
hra na klavír, housle, kytaru, hra na zobcovou a příčnou flétnu,
klarinet, saxofon, fagot, žesťové nástroje a sólový zpěv.
Škola bude pořádat pravidelné koncerty pro širokou veřejnost
ve městě i mimo město, pokud to situace dovolí (COVID-19). Již
nyní zveme příznivce ZUŠ Příbor na Vánoční koncert, který se
bude konat v Kulturním domě v Příboře dne 14. prosince 2021
v 17:00 hodin.

Zájem o studium v ZUŠ Příbor je obrovský a škola není schopna
vyhovět všem zájemcům o studium.
Škola působí v 1. podlaží piaristického kláštera v Příboře, zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.
Škola má také jedno detašované pracoviště v ZŠ Petřvald na Moravě.
Jsme velmi rádi, že se ZUŠ Příbor dostala do širokého podvědomí
občanů ve městě i mimo město a každoročně naplníme přípravné
ročníky malými dětmi.
Chtěli bychom poděkovat vedení města Příbora za finanční příspěvek, který nám pomůže vybavit školu novými učebními pomůckami.

Mgr. Vlaďka Strnadová, školní metodik, ZŠ Npor. Loma Příbor

Ve chvíli, kdy držíte v rukách další vydání Měsíčníku, je již za školáky 1. čtvrtletí nového školního roku. Roku, který přinesl naději
návratu k normálu. Jaký bude, to ještě nikdo neví, ale začátek jsme
uchopili svižně, energicky, s nadšením.
Přivítání před školou se neuskutečnilo, počasí nám nepřálo, ale
byli jsme ve škole, a to bylo to hlavní. Byla možnost vidět se, popovídat si, sdílet. A to je to nejdůležitější.
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Po nezbytných organizačních záležitostech se rozběhl normální
školní rok, začali jsme se učit. Opakovat, připomínat si zásady chování, učit se být opět spolu. A nebýt jen ve škole.
Výzvu z muzea jsme přijali okamžitě a téměř celý 2. stupeň se zúčastnil výstavy, která nesla název – Dřevěný svět. Předměty, které
byly na výstavě k vidění, pocházely především z 19. století. Část
z nich se pokoušeli žáci poznat, ale úspěšní moc nebyli. Některé

předměty tipovali jako hračky. Kdeže by si děti v 19. století mohly
tolik hrát jako ty dnešní… Nicméně ti, kteří byli pozorní, již vědí,
proč se říká, že se motáš jako motovidlo. Ono totiž motovidlo na
výstavě mají. Jděte se podívat…
Další akcí byla přednáška. A to přednáška pro žáky 8. ročníků. Pozvali jsme k nám do školy paní Gelnarovou, která pracuje na sociálním odboru města Kopřivnice. Chodí k nám opakovaně a přináší nadmíru důležité téma – Syndrom týraného dítěte – CAN.
Žáci poslouchali velmi pozorně, dvě vyučovací hodiny utekly jako
voda. A co je cílem této aktivity? Nejen obeznámit děti s tím, co
vlastně je a není týrání, ale hlavně jim sdělit, kam se mohou obrátit, když potřebují pomoct ony samy, či pomoct někomu, kdo si
pomoci nedokáže.
Máme rádi i kulturní akce. Jednou z nich byla návštěva Divadla
J. Myrona v Ostravě. Žáci 9. ročníků měli možnost zhlédnout muzikál West Side Story. Zážitek to byl mimořádný, některé dívky
neudržely oko suché.  V listopadu se chystáme na další muzikál
– Jesus Christ Superstar. Do divadla jezdíme večer, aby naši žáci
mohli nasát tu kouzelnou atmosféru a prostě vše, co k divadelní
návštěvě patří.
Knihovna – to je náš kamarád. Tedy, paní knihovnice – jsou naše
spřízněné duše. Využíváme jejich povídání o knížkách, chodíme
na besedy… Na jedné takové byli v září žáci 2. ročníků. Paní spisovatelka Danka Stárková pochází z Krkonoš, a protože píše moc
hezké knížky pro děti /třeba Alenka a Krakonoš/, tak ji paní knihovnice pozvaly. Povídání to bylo moc příjemné a dětem se beseda
moc líbila. S žáky 2. stupně se chystáme na další besedu v listopadu. A co se týká knížek, tak máme v naší škole výzvu - Daruj knihu.
Podrobnosti na našem webu.
Pozadu s mimoškolní aktivitou nezůstali ani čtvrťáci. Ti navštívili
Hodslavice a Kunín a zopakovali si vše důležité o našich slavných
rodácích.
Vycestovali jsme i dál. Žáci 6. ročníků byli v planetáriu v Ostravě.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí a informací o hvězdné obloze
i o celém vesmíru a zhlédli program Dobrodružná cesta k planetám. O planetách se totiž učí v zeměpise na začátku školního roku.
Rovněž si prohlédli zajímavé instalace, které jsou ve všech prostorách budovy planetária. Některé si mohli dokonce vyzkoušet i na
„vlastní kůži“. Bylo to opravdu fajn. Dle jejich slov. 
A také u nás byla policie. Zatím městská, ale ke konci října přivítáme i státní policii. Ta městská chodí pravidelně, a to vždy do 1.,
3. a 5. ročníků. Jsme za spolupráci rádi, bezpečnosti není nikdy
dosti. Prvňáčkům se návštěva a přednáška velmi líbila. A co ti
velcí?
Přednáška státní policie bude určena pro 8. a 9. ročníky. Téma –
trestní odpovědnost a kyberprostor. Pojmy, které je důležité objasnit, vysvětlit… Prostě udělat jasno těm, kteří možná ještě netuší,
jak nebezpečný kamarád to může být. Teď mám na mysli hlavně
kyberprostor. Kamarádi jsou lepší naživo, ale vzhledem k tomu, jak
nám covid zkomplikoval život, víme, že setkávání možné nebylo.

A možná právě proto se učitelé 7. ročníků rozhodli, že se svou třídou stráví čas jinak. 7. A vyrazila na oblíbenou základnu Kletné, aby
spolu pobyli, zahráli si hry, popovídali si. V šesté třídě tomu říkáme
adapťák. Teď se hodí určitě název prožitkový pobyt. 7. B získala nového třídního učitele a rozhodla se přespat ve škole. Také hráli různé
hry, poznali, jaká je škola v noci, poznávali sami sebe v netypických
situacích. Obě třídy byly nadšené. Jejich učitelé taky. 
A co naši šesťáci? Jedna třída se také rozhodla pro přespání ve škole a ta druhá využila základnu na Kletné. Opět chvíle plné her,
povídání, společného sdílení. Co víc si přát?
O něčem bych věděla. Více spolu komunikovat. Jak s dětmi, tak
s dospělými. Každý máme na něco názor každý chceme mít pravdu. Jak to tedy udělat, abychom byli všichni spokojení? Navzájem
si naslouchat a pak komunikovat. Nebát se říct svůj názor a učit to
i naše děti. Mířím teď na to, že ve škole řeším od počátku školního
roku nepěkné věci mezi dětmi, mezi rodinami. Zjišťuji, že nám všem
covid ublížil. A nemyslím jen tu nemoc. Nebyli jsme spolu, doma
byly různé trable, nedělali jsme to, co jsme měli, návrat do systému
je těžký. Buďme trpěliví, navzájem si pomáhejme a dělejme věci tak,
jak nejlépe v dané chvíli dokážeme. To asi pro začátek postačí.
Pěkné dny, hodně síly a pozitivního myšlení.

Mgr. Jiří Svoboda, koordinátor DofE na Masarykově gymnázium v Příboře

„Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“
je vzdělávací program pro mladé lidi, který
je podporuje v osobním rozvoji a získávání
dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.
Cílem programu je podpořit pravidelné aktivity našich žáků ve
čtyřech provázaných oblastech: dovednostech, pohybu, dobrovolnictví a expedici. Účastníci získají při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění),
stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění).
Masarykovo gymnázium v Příboře do programu vstoupilo na podzim roku 2019 a od té doby se do programu na naší škole zapojilo
93 žáků. V rámci aktivit si žáci nejčastěji volili běh, vaření a úklid
přírody. Do dnešního dne strávili žáci 1 980 hodin sportem, 1 810
hodin učení se novým dovednostem a obdivuhodných 1 685 hodin

dobrovolnickou pomocí. Právě dobrovolnictví je jedním z největších přínosů programu
DofE. Mladí lidé díky programu získávají
zkušenosti, na které v budoucnu mohou navázat, a tím rozvíjet celou společnost.
Jedním z vrcholů programu je vícedenní „Dobrodružná expedice”.
Účastníci během expedice spoléhají jen sami na sebe a svůj tým. Po
celou expedici jsou nezávislí na pomoci zvenčí a veškeré vybavení
a jídlo si nesou s sebou. Žáci gymnázia již absolvovali celkem 41
expedic různých úrovní. Mají za sebou přechod Beskyd, Orlických
hor, Chřibů či Hostýnských vrchů. Spí v lesích, jeskyních, skalách
a u řek, a to vše bez mobilních telefonů. Orientují se pomocí buzoly
a papírových map. Večer je pak čas na oheň a vaření večeře.
Máme za sebou i zahraniční expedice. V srpnu 2021 přechod
Kitzbülských Alp a zdolání 960 metrů dlouhé ferraty (cesta
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v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavena jisticím ocelovým lanem, železnými stupy, případně dalšími pomůckami pro výstup), či zářijový přechod Tenerife s výstupem na
nejvyšší horu Španělska Pico de Teide (3 718 m n. m.)

Na gymnáziu program DofE podporujeme a jsme rádi, že má
mezi žáky úspěch. Nicméně program DofE a expedice by nebylo možné realizovat bez podpory sponzorů a rodičů, kteří stejně
jako my věří, že DofE je správná věc.

Mgr. Jiří Svoboda, koordinátor DofE na Masarykově gymnáziu v Příboře

Součástí programu DofE je i vícedenní dobrodružná expedice. Žákyně Masarykova gymnázia v Příboře se rozhodly, že v rámci svých dvou stříbrných
expedic (celkem 13 účastníků) přejdou ostrov Tenerife a zdolají i nejvyšší horu Španělska Pico de Teide
(3 718 m. n. m.), která je dominantou ostrova.
Dobrodružství začalo v posledním zářijovém týdnu. Z Prahy jsme odletěli přímo na Tenerife, kde
jsme se přemístili na první tábořiště, a expedice
mohla začít.
První noc nás překvapila rychlým a brzkým nástupem tmy, nádhernou hvězdnou oblohou a zároveň pozdním rozedněním. Toho jsme
využívali i v dalších dnech a rádi jsme si
přispali. První den - všude borové lesy,
které pokrývají velkou část ostrova Tenerife. A objev - voda bude nejvzácnější
věcí, kterou si musí každý účastník pečlivě hlídat a vždy jí musí mít dostatečnou
zásobu na celý den. Během celodenního
pochodu jsme totiž nenarazili na jediný
potok či pramen. Naštěstí jsme se pak
k prameni dostali na jednotlivých tábořištích, takže jsme mohli na další den vždy
doplnit zásoby. První den jsme zvládli
asi 25 km a vystoupali 1 500 výškových
metrů. V dálce byl vidět vrchol Teide, náš
cíl. Na druhé, a vlastně i ostatní tábořiště, jsme dorazili většinou až za tmy. Byly
to náročné dny, ale představa odpočinku
všechny vždycky nějak dovedla tam, kam
měli dojít.
Další trasa postupně směřovala k sopce,
pomalu jsme stoupali k našemu cíli. Borové lesy vystřídala sopečná suť, kamení
a prach. Nikde ani keř či kaktus. Absolutní sucho a celodenní trasa v horku
a prachu. Stoupali jsme po svahu sopky
dalších 1 500 výškových metrů. Cesta
náročná, ale odměnou nám byly úžasné výhledy. Navečer jsme
dorazili k Refugio de Altavista. Tento záchytný bod byl sice uzavřen, ale i tak jsme zde postavili náš poslední výškový tábor pod
vrcholem. S příchodem noci se ochladilo a začalo mrznout. Ještě
ráno jsme se potili v tričku a teď tu všichni sedí v péřových bundách a rukavicích. Tyto až čtyřicetistupňové teplotní rozdíly nás
fascinovaly. Pod námi horizonty okolních hor a vše umocněno nízkou oblačností asi 2 000 metrů níže. Sledovali jsme západ slunce
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a hlavně stín vrcholu Pico de Teide, který je nejdelší
na světě (až dvě stě km dlouhý stín). Ten večer všichni
vnímali mohutnost hor a pomíjivost okamžiku. Nejkrásnější večer na expedici.
Po lehce mrazivé, ale nádherné hvězdnaté noci jsme
vyrazili ve čtyři hodiny ráno na poslední úsek
k vrcholu Teide. Čekalo nás posledních, nejtěžších
500 výškových metrů. Za svitu čelovek jsme pomalu
vystoupali až na samotný vrchol. Pico de Teide
(3 718 m n. m.) jsme zdolali těsně před východem slunce. Cíl expedice dosažen - vidět východ
slunce na nejvyšší hoře Atlantiku a Španělska.
Úžasné chvilky na vrcholu, pár fotek, poslední pohledy a začínáme několikadenní
klesání. Z mrazivého vrcholu my klesáme
a teplota bohudíky stoupá - až k plážovým
38°C. První den sestupu musíme zdolat
2 000 výškových metrů, naštěstí dolů.
Celá trasa zase vede jen lávou a sopečným
prachem. V poledne nacházíme velkou
skálu, kde se dá schovat do závětří a uvařit
si oběd. To jsou jediné okamžiky, kdy se
může člověk skrýt před větrem a sluncem.
Za tmy konečně dobýváme tábořiště, kde
všichni úplně vyčerpáni uléhají k zaslouženému odpočinku po nejdelším dni.
Další dvoudenní trasa už směřovala jen
dolů s kopce směr oceán. Poslední část
vedla přes golfové hřiště, kde jsme vzbudili u hráčů obdiv a asi i soucit, když nás
viděli, jak jsme špinaví a unavení. Pohled
na písečnou pláž a velké vlny Atlantického oceánu nás všechny nadchnul a vlil
nám do svalů novou energii. Cestou jsme
rychle odkládali batohy, svlékali se do plavek a naskákali do vln. V této euforii jsme
vydrželi celý den. Oceán byl příjemně
teplý, víc jsme nepotřebovali. Večer jsme
si ustlali na pláži a spokojeně šli spát s myšlenkou, že expedici jsme všichni ve zdraví zvládli a čeká nás pár
dní zaslouženého odpočinku. Koupání v oceánu, odpočinek a návštěvy nedalekého městečka, kde měli výborné restaurace s mořskými plody - vítaná změna po několikadenní expediční stravě.
Celá expedice Tenerife 2021 by se neobešla bez morální a finanční podpory rodičů, vedení Masarykova gymnázia Příbor, Fondu
DofE a Alliance Laundry CE, s.r.o.
Za všechny účastníky expedice děkujeme.

Mgr. Lenka Svobodová, třídní učitelka primy Masarykova gymnázia Příbor

Začalo mariánské léto a prima vyrazila na
adaptační kurz. První z řady společných kurzů,
které na žáky čekají během studia na gymnáziu. Čekal nás týden plný aktivit a společných
zážitků.
Také díky spolufinancování z rozpočtu města
Příbora nám v rámci kurzu s programem pomáhali zkušení instruktoři z řad starších spolužáků. Tato spolupráce se nám léta osvědčuje a jejich přítomnost je pro nové žáky
primy velmi inspirativní. Vždyť i tito instruktoři tu byli sami na
kurzu před sedmi lety jako žáci primy. Vzhlíželi na své starší spolužáky a přáli si jednou dělat instruktory a pomáhat primánům při
adaptaci na novou školu a kolektiv.
Aktivity byly rozmanité. Poetické duše zajásaly při tvorbě vlastních limeriků. Sportovci si ověřili svoji výdrž, když zdolávali nejvyšší vrcholy světa, a stratégové si lámali hlavy, jak nejlépe poskládat čtverečky v Barevné strategii. V rámci kurzu si žáci vyzkoušeli

také praktický nácvik první pomoci, či orientaci v mapě. Bobek není žák primy, ale kopec na
slovenských hranicích, na který jsme si vyšlápli. Odměnou nám byl krásný výhled na okolní
krajinu. Přestože se během dne nikdo nezastavil, večer měli všichni ještě dost energie, a tak se
vyráběly přistávací moduly, kouzlilo s písmeny
při scrabblu či kreslily pohádky. Poslední večer nemohl chybět
zpěv a taneční dovádění. Myslím, že jsme si ten týden všichni užili
a i díky tomu bude celá třída prima.
Limerik
Řekla Lenka svoji primě,
nebudete moje břímě,
budete se učiti
a nikdy nemračiti,
to vše myslím upřímně.

Za pedagogy ZŠ Jičínské Příbor Mgr. Dana Lišková

Ve středu 15. září se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu společnosti Seiferos. Ta do areálu ZŠ Npor. Loma přivezla asi
40 dravců. Žáci měli možnost prohlédnout si zblízka nejen sokola, jestřába, luňáka, káně, poštolku, ale i orly, supa nebo krkavce.
Nechyběly ani různé druhy sov od nejmenšího kulíška přes sýčka,
puštíka, sovu pálenou až po výra velkého. Během výkladu se žáci
dozvěděli mnoho informací o životě dravců, způsobu lovu, rozšíření, ale i o faktorech, které je ohrožují. Atraktivní částí programu
byla možnost pohladit si výra, sledovat dravce při lovu nebo jejich
přivolání na rukavici. Někteří žáci si pak přivolání dravce mohli
sami vyzkoušet.

V naší družině se snažíme o to, aby všechny činnosti byly zajímavé
a pro děti přínosné. Prioritou je pro nás i vzdělávání dětí v oblasti
environmentální výchovy. Společně s dětmi jsme ve školní družině
vyráběli hmyzí hotel, kdy si děti také vyzkoušely práci s dílenským
nářadím. Tak jsme v podstatě spojili pracovní výchovu s přírodovědnou. Povídali jsme si o čmelácích zahradních, děti si prohlédly
hnízdo, povídali jsme si o životním cyklu čmeláka i o jeho ochraně. Poté jsme s dětmi pracovali na hmyzím hotelu. Pro naše děti
z přípravné třídy a prvňáčky přijelo karlovarské hudební divadlo
s pohádkou O prasátku Arturovi. Také tato pohádka měla environmentální téma.
V rámci kariérového poradenství jsme dne 17. 9. 2021 využili nabídku firmy BROSE a zúčastnili se jejich dne otevřených dveří
v rámci projektu firmy „Echt Praxe“. Během dopoledne se deváťáci
seznámili s historií a současností této firmy, v níž jsou zaměstnáni
mnozí jejich příbuzní a známí a možná tam jednou bude pracovat
i některý z našich žáků. Žáci byli seznámeni s profesemi, které firma potřebuje. Prohlédli si lisovnu, výrobní linku projektu Tesla,
chemickou laboratoř, sledovali práci robotických linek. Na závěr
poobědvali v závodní jídelně. Zároveň si každý odnesl pěkný dárek. Děkujeme firmě BROSE za možnost návštěvy a rádi se znovu
podobné akce zúčastníme.
Po celý rok 2021 si připomínáme 130. výročí založení naší školy.
Z důvodu epidemiologických opatření jsme bohužel nuceni zvolit jinou formu oslav, než bychom si přáli. Všechny třídy si proto
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připravily krátká vystoupení, která se nějak váží k historii školy.
Tato vystoupení budou propojena do půlhodinového představení,
které bude zveřejněno na webu školy, facebooku i youtubovém kanálu naší školy. Finální video připravil Matouš Smékal ze 7.B.
V rámci oslav proběhne dne 18. 11. 2021 za přítomnosti zastupitelů města Příbora otevření a následné uložení časové kapsle.

Před naší školou budou při té příležitosti umístěny tři výstavní
panely, na kterých je zachycena obrazová historie školy i fotografie školy ze současné doby. Vernisáž proběhne 18. 11. 2021
v 15:00 a vystoupí zde školní pěvecký sbor i školní kapela. Součástí této akce bude i online výstava výtvarných prací žáků naší
školy.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Za příborský ochotnický spolek ŠTĚK Jarda Šaman Kostelník

Po částečném rozvolnění proticovidových opatření se opět
začali členové našeho ochotnického spolku scházet ke své činnosti. Plány máme.
Pracujeme na videodokumentu o historii příborského amatérského divadla. Mimo jiné bude obsahovat fotografie z představení našich předchůdců, které se uchovaly v námi zachráněném
fotoalbu divadelníků ZK Tatra Příbor. A také bude obsahovat
podklady shromážděné už bohužel zesnulým skvělým příborským historikem panem Loukotkou.
Naši autorskou pohádku „O kouzelné jehle“ jsme zatím uložili do šuplíku. Její realizaci jsme totiž žel byli nuceni ukončit těsně
před premiérou- z důvodu covidu.
Protože se ale stále snažíme zejména o vlastní autorskou
tvorbu, začínáme s přípravou opět hry s vlastní dílny „Co na to
Pišta Hufnágl?“. Je opět z autorské dílny našeho předsedy. Bude-

me ji realizovat ve dvou verzích. Jednu verzi jako audionahrávku
ještě v letošním roce, druhou jako vlastní představení. Jedná se
o komedii ze současnosti a věříme, že diváky zaujme a že se budou bavit alespoň tak jako my na zkouškách.
V roce 2022 plánujeme za podpory města a odboru kultury
zorganizovat první ochotnický festival, na který chceme pozvat
amatérské ochotníky z města i okolí.
Samozřejmostí je i naše účast na akcích města jako v dobách
před covidem– především jde o spoluorganizaci každoročního
masopustu. V roce 2022 i s pochováváním basy.
Po období útlumu snad nastávají lepší časy. S nováčky v našich řadách už opět probíhají zkoušky, které jsou skvělé a kamarádské.
Nu, uvidíme…
Se spolkovým pozdravem: „Národ sobě, náš ŠTĚK všem!“

Jiří Myška, předseda

Činnost naší organizace v roce 2021 výrazně ovlivnil Covid 19
a nouzový stav vyhlášený ve druhém pololetí roku 2020 jako opatření proti šíření této nemoci. Činnost byla přerušená do měsíce
července letošního roku. V tomto měsíci došlo k obnově činnosti
a uskutečnění naplánovaných akcí.
V měsíci srpnu se uskutečnil nákupní zájezd do Polska.
V září jsme navštívili Moravský Krumlov spojený s komentovanou prohlídkou slavné Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy
umístěné v tamním zámku.
Další zdařilou akcí byl říjnový zájezd do Divadla Jiřího Myrona
v Ostravě na muzikál West Side Story.

Do konce letošního roku nabízíme účast na členské schůzi,
která se uskuteční 4. 11. 2021 a dále pak ještě jeden zájezd do divadla v Ostravě.
Jako poslední akci plánujeme zájezd do Kroměříže, kde na
tamním Výstavišti Floria proběhne akce Andělské Vánoce. Odměnou organizátorům těchto zájezdů byl vždy plný autobus.
Při tomto hodnocení činnosti musím zdůraznit, že uvedené
akce by nebylo možno zajistit bez podpory města Příbora, které
přispívá na provoz a činnost organizací formou veřejné finanční
podpory z rozpočtu města, za což patří městu a jeho zastupitelům
velké poděkování.

Alena Sochová, SDH Prchalov

V letošním roce byli muži SDH Prchalov zapojeni do Moravskoslezské ligy dvěma družstvy A a B. Celkem proběhlo 12 kol
a konečným vítězem bylo družstvo Prchalov A. Na druhém místě skončilo družstvo Prchalov B. Prchalovští hasiči tak byli v kraji
nejlepší, za což si členové týmů zaslouží poděkování a obdiv.
Družstvo mladých hasičů se v tomto roce nezapojilo do žádné soutěže, ale tréninky pokračovaly. Mladí nacvičovali požární
útok a teď na podzim se připravovali na branný závod, ale bohužel velká nemocnost jim účast znemožnila. Tak snad na jaře.
Jinak byla činnost sboru, tak jako vše, ovlivněna covidovou
situací. Akce, jako hasičský a dětský maškarní ples, jsme nemohli upořádat, protože pořádání akcí nebylo dovoleno. První vlaštovkou byla tradiční škvařenice, kterou se nám podařilo
uskutečnit v menším rozsahu bez hudby, to aby náhodou něko-
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ho nenapadlo zpívat. Letní večer, který už mohl proběhnout po
rozvolnění, bohužel nedopadl dobře, chyběli lidé. Prý jsme vybrali špatný termín, protože všude okolo byly zajímavější akce.
Vynahradili jsme si to při pořádání akce Baví se celá rodina
aneb Prchalovské dožínky. Tuto akci opravdu navštívila a dobře
se bavila spousta lidí z daleka i z blízka. Dle reakcí se akce všem
velmi líbila.
Když to epidemiologická situace dovolila, tak jsme pravidelně pořádali vždy na konci měsíce sousedská posezení.
V čem bychom rádi pokračovali i nadále? Aby měli občané
možnost se potkávat a vyjádřit se k dění ve sboru a ve vesnici.
Všechny akce probíhaly za spolupráce osadního výboru.
Činnost sboru byla rovněž podpořena městem Příborem formou peněžní dotace, za což jsme rádi.

SPORTOVNÍ ŽIVOT
Za tenisový klub Příbor Pavel Grodza

Pomalu končí tenisová sezóna roku
2021 komplikovaná covidem, ale nakonec klidná a úspěšná jemu navzdory. Na
jarních brigádách byly připraveny naše
čtyři kurty ke hře, byť počasí situaci
často komplikovalo a pracující skupinky
musely dodržovat vládní proticovidová
opatření. V jarní sezóně se uskutečnil
memoriál Ladi Bačovice a registrovaní hráči absolvovali mistrovská utkání
v oblastní soutěži ve skupině „B“, ve
které obsadili jako smíšené družstvo
4. místo z osmi zúčastněných týmů.
Prázdniny byly ve znamení dvou mužských turnajů registrovaných hráčů.
První se konal 17.-19. 7. za účasti 21 hráčů a 7 dvojic a vítězi se stali v singlu Petr
Gedeon z Olomouce a v deblu dvojice
Lukáš Korytár ze Zašové s naším Martinem Poledníkem. Druhý turnaj se konal 28.-30. 8. za účasti 23 jednotlivců
a 12 dvojic. Vítězem se stal Adam Ondrašík z Nového Jičína a v deblu dvojice
Matěj Kubín a Jan Marančák z Valašského Meziříčí.
Z akcí pro mládež to byl velký turnaj starších žákyň Příbor Girls 2021,
kterého se zúčastnilo 17 jednotlivkyň
a 7 dvojic. Vítězkou singlu se stala Adéla Martináková z Havířova
a stejná hráčka vyhrála i debl spolu s Ellen Pavlišovou z Orlové.
Členové z řad mládeže pravidelně trénovali na kurtech i v tělocvičně. Během sezóny se účastnili turnajů pořádaných jinými oddíly.
Aktivní byli v sezóně i neregistrovaní hráči. 10. září se konal
tradiční oddílový turnaj čtyřher, tentokrát se vzpomínkou na ne-

dávno zesnulé členy Miru Mackeho
a Mojmíra Bartoše. Vítězi se stali Radim Říčný a Michal Grodza. Mužský
tým ve složení Pavel Herman, Martin
Kobolka a Pavel Fiala se účastnili 2. třídy ligy méněpočetných týmů pořádané
klubem Ostrava Jih.
Tenisové kurty jsou otevřeny pro
veřejnost po sedm dnů v týdnu. Bohužel tenis v současné době amatérské
hráče příliš netáhne, konkurence nových sportů je veliká a bílý sport, dříve
buržoazní, není příliš populární. Přesto jste všichni srdečně zváni.
V září došlo po mnoha letech
také k malé „výměně stráží“. S funkcí
předsedy klubu se rozloučil Ing. Vladimír Těšlík, patří mu za ta léta velké
poděkování, a funkce se po volbě ujal
Ing. Pavel Herman. Kontinuita bude
zajištěna tím, že V. Těšlík zůstává hospodářem klubu a dobrým rádcem novému předsedovi.
Ekonomicky má náš klub právní
subjektivitu, peníze na činnost a provoz areálu se snažíme shánět svépomocí. To by ovšem nestačilo, proto jsme
vděčni za podporu TJ Příbor a městu.
Díky patří i všem další podporovatelům.
Závěrem nezbývá než si přát do dalších let příliv nových hráčů
a příznivců tenisu a třeba i drobných přispěvatelů, pro které jsou
zajištěny nadstandardní hrací podmínky. Příboru bohužel chybí
tenisová hala, ale blízkost Kopřivnice a nyní i Mošnova dává příležitost i k zimnímu hraní.

HISTORICKÉ HORIZONTY
Jiří Šajer

Z dopisů Františka Pochyly, které napsal bratru Josefovi:
Usolje 31. srpna 1919
.... Již několik dní je v Irkutsku delegace. My (totiž jízdní baterie Kulikovského – možná, že jsi o ní dost slyšel) budeme mít
přehlídku zároveň s úderným batalionem. Stojí asi dva dny cesty
odsud. Tak tam pojedeme. Rozhodně, že se tam uvidím s Frantou
Foglarovým. Byl jsem s ním několikrát. Před zimou byl raněn šrapnelovou kuličkou, ale mluvil jsem s ním, když už byl zas u části
zpět. Popovídáme si zas něco o Příboře. Teď mu povím víc novostí.
Jak jsem Ti již dříve psal, s Karlem Rychtrovým jsem mluvil těsně
předtím na frontě, než šli na oddych. Bylo už tenkrát zima a my
neměli co kouřit, a to víš, že je to horší než nejíst. Musím se po
něm zeptat u druhého pluku. Je u kulometné roty, ale nevím teď

u kterého batalionu. Co nejdřív se to ale dozvím. Lojza Holubů
u devátého pluku byl podporučík, možná, že už je poručík. František Štěpán (co se mnou studoval na reálce) je u zvěrolékaře, no
a Vašek Michalík je u třetí pořád. Je podporučíkem a je vyznamenán sokolem. Plně si toho zasluhoval. To víš, že jsme Příboru nikdy ostudu neudělali a tatínci, vy se za nás stydět nemusíte. Viktor
Michalík je u pátého pluku ve štábu. Všichni jsme zdrávi, to se
samo sebou rozumí. Mráz kopřivy nespálí. Bolí mě ale poznámka
ve Tvém dopisu, že strany u nás zas stojí proti sobě a zas se perou.
Ještě více mě ale bolí Lojzíkův* stesk po naší armádě zde a po naší
bývalé jednotě. Chápu ubohého hocha. Cožpak nikdo nevěří těm
našim dobrým klukům, kteří zde v Rusku a na Sibiři ztratili své
zdraví, zrak, sluch, údy? Nikdo za nimi nestojí a nikdo je nehájí?
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Dopouští se a dovolují beztrestně dokonce urážky těch hochů od všelijakých vagabundů v kavárnách? („Legionáři v Rusku jsou ulejváci!“,– řekl někdo invalidům.
– Tak píší Lidové noviny nebo Národní
listy.) Když jsme to četli v Deníku, některý z nás smutně svěsil hlavu, jiný se zas
trpce zasmál, některý zaskřípěl zuby a sevřel v ruce nagajku**. (Lojzík Ti poví, co je
to a nač se to může též používat.) Ti hoši
to dovedou mlčky snést a trpět, ale my
bohdá za ně doma promluvíme! A že se to
zas všechno hašteří? Co kdo udělal, kdo
udělal víc a co by ještě měl udělat? Není
divu! Vždyť bychom museli zapřít tu svou
„milou“ slovanskou svárlivou povahu.
Táhne se s námi jako kletba a teprve, když
nás někdo bije, podáme si ruce. Dřív to ale
nejde. A ti naši ruští bratři si je nepodávají, ačkoliv už mají záda celá modrá od vzájemného bití. No ale teď již dost o tom.

za ve spaní chytne pod krk vedle ležícího
Frantu a řve: „Chyťte jííí, držte jííí!“ Franta se rozčílí, rýpne jej do žeber a povídá:
„Blázne starej, cožpak si myslíš, že ti holka
uteče, to tě nemůže ani ve snu napadnout!“
Honzík, celý vyděšený: „To ne, Frantíku,
ale zdálo se mi, že delegace ujíždí ze Sibiře
bez nás!“ A mnoho jiných vtipů. Včera přijel z Irkutska můj kamarád Svitavský. Viděl
tam, když delegaci ukazovali film našeho
cvičení s uderňáky v Nižně-Udinsku. Je prý
to velice hezké. Jak jsem Ti totiž o tom psal,
stříleli jsme ostrými granáty i šrapnely.
Američané a Angličané to chtěli zpočátku
fotografovat. Když ale viděli, že by mohli
dostat nějakým kouskem železa po hlavě,
raději odešli a řekli, že takové špásy a takový sport oni nemají rádi. Celý film teď odveze delegace k Vám. Možná, že jej uvidíš. Též
naše defilé prý je pěkné. Napřed jde pěchota, pak povozky a pak naše baterie. Vpředu
jede poručík Svitavský*** (on byl tenkrát
dočasně velitelem) a trubačem a pak hned
za ním já a podporučík Vagenknecht. Mně
se zrovna před delegací splašil kůň a začal
skákat. Lekl se bubnu. Kdybys náhodou ten
film někdy někde viděl a já se tam na plátně,
totiž na koni , házel jako pytel holoubat, tož
řekni, že toho chlapa neznáš a neříkej, že je
to Tvůj brácha....
Mrzne už, trochu sněhu napadlo. Až napadne více, zapřáhneme trojku do saní a pojedeme na hon. Jsou tady zajíci (bílí) i srny.
V létě tady naši stříleli hodně kachen a husy
divoké. Naši páni však měli už nejradši kachny přímo na talíři. Ale střílet je nechtěl nikdo. Kdyby tady byl se mnou u baterie Vašek, to bychom jezdili spolu. Samému se mi
nechce sedět v lese třeba celý den a noc. Rád
jezdím na koni. To je moje zábava. Vydržím
se toulat třeba celé odpoledne, když mám
čas. Teď mám pěkného bujného hřebce majorova. On málo jezdí a můj byl chromý...

20. září 1919
Udělal jsem v psaní dlouhou přestávku. Odejeli jsme do Nižně Udinska.
Měli jsme tam defilé před delegací. Bylo
též cvičení s udárňáky na ostro. Na štěstí
jsme nikoho nezabili.
Usolje-Sibiř 28. října 1919
...Dnes jsme slavili výročí osvobození našeho národa. Dopoledne se celá
naše baterie seřadila, přečetl se rozkaz
generála Syrového a pak major pronesl
krátkou řeč, ve které „doufá“, že dvouleté
výročí již snad budeme oslavovat doma.
No, snad... Ale budou-li nám spojenci tak
rychle posílat ty své kocábky jako posílají
nyní, tak se poslední Čechoslovák dostane ze Sibiře tak v červnu nebo v červenci
roku 1921. Dost brzy, že ano? V našich
„Houpačkách“ máš pořád nějaké vtipy,
co se týče našeho odjezdu. Jo, abys jako
věděl, „Houpačky“ je humoristický ilustrovaný časopis, kterým se obveselují
smutné duše našich bratrů, toužících po
maminkách. Onehdá tam byl obrázek
Čechoslováka, stojícího na břehu Japonského moře roku 1980. Čeká ještě na loď.
Je už celý vousatý, obrostlý mechem, na hlavě mu rostou houby
a po těle lišejníky. V hotýlku si udělali vrabci hnízdo. Nebo: Hon-

Poznámky:
*Alois Baar
http://www.legie100.com/krev-legionare/13104/
**nagajka = bič, důtky
***Josef Svitavský http://www.legie100.
com/krev-legionare/101951/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Německá spisovatelka Katharina Fuchs napsala podmanivou
ságu Dvě hrsti života o osudech dvou žen na pozadí převratných
historických událostí dvacátého století. Píše se rok 1914 a Charlotte
vyrůstá na statku bohatého hospodáře. Anna ze Sprévského lesa takovou idylu nezažívá, zná jen práci a přísnou disciplínu. V románu
budeme sledovat jejich neobyčejnou životní pouť až do doby, kdy se
jejich osudy protnou.

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

Krimiromán Ve stínech skotského autora Garetha R. Hallidaye
čtenáře zavede do mlh Skotské vysočiny a k průlivu Minch, kde
se na horizontu ztrácejí ostrovy a z osamělých domů mizí lidé…
Šestnáctiletý Robert přijde domů pozdě, jako obvykle se pohádá
s otcem a zavře se v pokoji. Pak beze stopy zmizí. Stejně jako před
několika týdny jeho matka. Inspektorka Monika Kennedyová právě
vyšetřuje případ těla, které bylo nalezeno na severozápadním pobřeží

Skotské vysočiny. Intuice jí napovídá, že jednou smrtí tento případ
rozhodně nekončí…
Román Oceán mezi námi britské spisovatelky Gill
Thompsonové je inspirovaný skutečnými událostmi. Za druhé světové války nabídla australská vláda, že se postará o válečné sirotky
a najde jim nový domov. To je i osud malého chlapce, jehož matka
zahynula při bombardování. V Perthu jej adoptuje rodina bohatého
úředníka. Jenže chlapcova matka přežila a po návratu z nemocnice
se zoufale snaží najít svého syna.
Zábavný román Takový prima věk o následcích toho, když
se snažíme dělat správné věci ze špatných důvodů, napsala Kiley
Reidová. Aby zaplatila složenky, chodí Emira hlídat malou dcerku dobře situovaných manželů Chamberlainových. Když ji jednou
večer pošlou s její svěřenkyní do supermarketu, ochranka ji obviní

z únosu. Proč? Protože tříletá Briar je běloška, zatímco Emira je
černoška. Jakmile se o incidentu dozví Briařina matka, rozhodne se,
že takovou nespravedlnost musí odčinit. Tím se rozehrává novodobá komedie mravů, či spíše dobrých úmyslů – které však nemusí až
tak dobře dopadnout.
Naše oblíbená spisovatelka Alena Jakoubková napsala pro své
čtenářky další román - Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají.
Verena Suková, módní návrhářka a majitelka butiku s luxusním
oblečením, stojí na životní křižovatce. Po desetiletém bezdětném
manželství, které skončilo rozvodem, se musí rozhodnout, co si
počne. Je jí pětatřicet, práce ji zcela pohlcuje, ale ráda by konečně
měla děti. Má prodat butik, nebo přestat navrhovat večerní šaty pro
celebrity? A kde se vůbec může rozvedená žena seznámit s vhodným kandidátem na druhého manžela a otce jejích dětí?

KULTURNÍ ŽIVOT

VÝSTAVA: DŘEVĚNÝ SVĚT
Dlouhodobá výstava
Od 26. června 2021 do 31. ledna 2022
Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci
dřevěných artefaktů pocházejících z tradičního prostředí. Výstava svým charakterem odpovídá novému zaměření CETRATu
a její poslání spočívá především v inspiračním charakteru.

Pátek 17. prosince, 17. 00 hod.
Adventní podvečer - Na přástkách
Refektář
Komponovaný poetický podvečer
Vstup zdarma
Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, a město Příbor.

EXPOZICE: EXPERIMENTÁRIUM
Interaktivní expozice zaměřena na poznání rozličných textilních surovin a tradičních textilních technik. Jsou zde představeny běžné i netypické textilní suroviny, jejich zpracování, textilní techniky předení, tkaní, výroba šňůr, krosienka aj. Vybrané
techniky je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet.

Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek		
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
sobota		
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Státní svátek – středa 17. listopadu 9.00 – 17.00

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2021
Sobota 11. prosince, 9.00 – 13.00
Setkání betlemářů v Příboře VIII
Expozice muzea oživí tento den devět řezbářů, předvádějících
řezbářské techniky při výrobě betlémů. V rámci programu bude
možné zakoupit některé jejich výrobky.
Vstupné 15 Kč
Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, a město Příbor.

Vstupné
plné: 30 Kč

snížené: 15 Kč

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

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme budovy, parky, cesty… a také mnoho lidí. V podstatě všechno, co děláme, odráží
prostředí, ve kterém jsme vyrůstali a ve kterém žijeme. Kulturou
člověka se myslí jeho chování k lidem, k přírodě i k okolí a já jsem
velmi rád, že ji na ministerstvu kultury můžeme ovlivňovat podporou spolků a organizací v jejich činnosti.
Za poslední měsíce se na mě obrátilo mnoho lidí s prosbou
o pomoc ohledně dotačních titulů. Byl jsem až překvapen, kolik
spolků i obcí z Moravskoslezského kraje vytváří prostor pro společné setkávání lidí. Za to jim patří obrovský dík.

Nyní máme v běhu ještě dotační tituly na podporu profesionálního umění (hudbu, divadlo, tanec, výtvarné umění, festivaly...), regeneraci památek a památkových rezervací, muzejnictví,
či např. podporu národností kultury, literárních akcí, vydávání
periodik, knihoven. Všechny dotační tituly naleznete na našich
stránkách https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html.
Stále platí má nabídka - pokud budete mít jakékoliv dotazy,
určitě se na mne (jiri.vzientek@mkcr.cz) obraťte.
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY
LUNA PŘÍBOR

www.lunapribor.cz

PROGRAM NA LISTOPAD 2021
5. listopadu

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Z CHORVATSKA

12. – 14. listopadu

SEMINÁŘ AIKIDÓ

Pátek 18:00, LUNA

Pátek od 17:00, neděle
do 12:00, LUNA

Občerstvení si zajišťuje každý sám. Fotodokumentaci s sebou
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

Akce určena pro členy kroužku aikidó. Lektoři: Roman Stopka a
Stanislav Jaroš
Cena: 350 Kč (strava, ubytování, lektoři).
Zájemci se mohou přihlásit do 9.11.

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 a R. Stopka, tel. 773 650 441

13. listopadu

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

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

Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Vede: K. Fojtíková
Hedvábné tvoření – malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč (barvy) + materiál (šátek, kravata).

Vede: K. Bukovjanová

Pletení z papíru
Vstupné: 200 Kč (papírové ruličky, barvy).
Vede: P. Kavanová
Akvarel – téma minerály a horniny
Malování technikou akvarelu, která je na závěr doplněna
o kreativní výšivkou.
Vstupné: 200 Kč (akvarelový papír, barvy, bavlnky).
Akce pro veřejnost, nutná rezervace místa!

Vede: K. Večeřová

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

19. – 20. listopadu

Pátek od 17:00, sobota
do 16:00, LUNA

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO TÁBORA „HADINKA“

Program: hry, soutěže, zábava
S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, obuv, věci
na spaní, toaletní a psací potřeby, láhev na pití, batůžek, baterku.
Cena: 300 Kč
Akce určena pro táborníky z letního tábora a vedoucí.
Na akci se můžete přihlásit do 17. 11. 2021.

Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

26. listopadu

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

ADVENT V LUNĚ

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

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

27. listopadu

Sobota 5:00 – 21:00
odjezd od LUNY

ZÁJEZD DO ADVENTNÍ BRATISLAVY

Návštěva památek a předvánočního jarmarku se slovenskou
průvodkyní Z. Godárovou.
Akce pro veřejnost.
Cena bude přesněna později.
Přihlásit se můžete do 22. 11. 2021.

Informace: L. Nenutilová 732 902 256

LUNA PŘÍBOR

MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“
Listopad 2021

1., 8., 15., 22., 29.listopadu

MÍČKOHRANÍ

Pondělí, 10:00 – 11:00 LUNA
R. Rojíčková, tel. 724 329 473

Program je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí s využitím
míčkování, zábavných smyslových pomůcek, pohybových aktivit
a říkanek. Pro děti od 1 roku.
Vstupné: 50 Kč

4., 11., 18., 25.listopadu

CVIČENÍ PRO MAMINKY

Čtvrtek, 9:00 – 10:00 LUNA

K. Leblochová, tel. 722 922 326

s možností využití dětského koutku. Nutná telefonická rezervace!
Vstupné: 50 Kč

3. listopadu

Hrátky

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

5. listopadu

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
Společný program pro rodiče s dětmi.

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

Šmudlíci
KERAMICKÉ TVOŘENÍ

10. listopadu

Hrátky

J. Lupíková, tel. 604 188 186

J. Lupíková, tel. 604 188 186

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

12.listopadu

Šmudlíci

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA

Společný program pro rodiče s dětmi.

J. Lupíková, tel. 604 188 186

MARTIN NA BÍLÉM KONI – prstové barvy.

19. listopadu

Šmudlíci

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

J. Lupíková, tel. 604 188 186

HOLUBIČKA PRO ŠTĚSTÍ

24.listopadu

Hrátky

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

J. Lupíková, tel. 604 188 186

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

26. listopadu

Šmudlíci

Pondělí, 10:00, LUNA

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

Společný program pro rodiče s dětmi.

VYRÁBÍME ADVENTNÍ VĚNEC

S Lunou se nenudíte!

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do
městské knihovny. Přineste si manikúrové nůžky nebo jemné
pinzetové nůžky přímo určené ke krajkovému vystřihování.
Nadcházející adventní čas přivítáme jemnými vystřihovánkami
v našich oknech.
Budeme si u kávy nebo čaje povídat o adventních tradicích.

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

32. SVÍCE PRO 17. LISTOPAD
přijďte s námi oslavit

32. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE
setkání a zapálení svíček se uskuteční

ve středu 17. listopadu 2021 v 17 hod.
na náměstí S. Freuda v Příboře před radnicí
Občerstvení: štrúdl, čaj a svařené víno
Srdečně vás zveme
MS ODS Příbor
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Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci
Vás srdečně zvou na

Dny otevřených dveří
v pátek 26. 11. 2021 od 14:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu 27. 11. 2021 od 9:00 do 12:00 hodin
„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola se stodvacetiletou tradicí.
Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující
absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole
humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost
našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné
výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že
zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání
na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší
škole pouhou frází.“
Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu
v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém
těchto vynikajících výsledků dlouhodobě dosahujeme.
aktuální informace naleznete na stránkách
školywww.gypri.cznebogymnaziumpribor

Ringo club při TJ Sokol Příbor
pořádá již

ALTAJ
VELEHORY SIBIŘE

Osmý veřejný Mikulášský turnaj v ringu
o putovní pohár
pro tříčlenná družstva

Nejvyšší pohoří Sibiře nabízí
nevšední podívanou: ledové
štíty, nekonečnou tajgu,
rozkvetlé stepi i horské
veletoky.
Prehistorické
mohyly dávných kultur zde
rezonují se šamanskými
rituály i se širou duší
ruského člověka.

30. listopadu 2021
v 16:30 hodin
Městská knihovna Příbor

Honza Husák

turnaj se uskuteční

11. prosince 2021
od 10:00
v tělocvičně TJ Sokol, Lidická 544

Registrace proběhne před začátkem turnaje v tělocvičně.
Vstupné 40,- Kč

Pro družstva neplatí žádná věková omezení, mohou být smíšená a je možno si přibrat
jednoho náhradníka na střídání. Startovné za družstvo je 100,- Kč.
Na místě bude určitě něco k zakousnutí a teplé nápoje,
poblíž je restaurace Sokolka.

Informace a dotazy na e-mailu: lubikmike@seznam.cz
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inzerce a reklama

Svatomartinské hody

v Restauraci U Čápa

17. 11. - 28. 11. 2021

Čtyřchodové menu pro 1 osobu - 396 Kč
- Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem
- Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou
- Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím, bramborovými
a houskovými knedlíky
- Svatomarrnský koláč s mákem, tvarohem, nebo povidly 1ks

Další nabídka

Předkrm
100 g Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem ............................... 75 Kč
Polévka
0,33 l Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou ... 65 Kč
Hlavní chod
4 kg Celá tradiční svatomarrnská husa dozlatova upečená s jablky,
dušeným červeným zelím a bramborovými knedlíky 4-6 porcí,
podávaná formou švédských stolů ......................................................... 1296 Kč
500 g Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím,
bramborovými a houskovými knedlíky ..................................................... 296 Kč
450 g Pečená husí prsíčka s vinnými hruškami, červeným zelím
a bramborovým knedlíkem ....................................................................... 288 Kč
Dezert
3 ks Svatomarrnské koláče s mákem, tvarohem, nebo povidly ........................ 57 Kč
Nápoje
0,2 l Svatomarrnské víno (bílé, růžové, červené) .......................... 39 Kč
0,75 l Svatomarrnské víno (bílé, růžové, červené) ........................ 148 Kč
0,5 l Svatomarrnský jantarový speciál 13°Litovel .......................... 35 Kč
0,5 l Husar 12o polotmavý ležák pivovar Koníček ........................... 34 Kč

Akce v Příboře 2021 - sledujete www.pribor.eu a facebook města Příbora

Vánoční dárky vyrobené v Příboře

Vinotéka U Radnice

Vyberte si v našem E-shopu:

Výherní listina
Klubu přátel dobrého vína za říjen 2021
1. CENA: Dárkový poukaz na degustaci vín pro dvě
osoby – klubové číslo
201
2. CENA: Karton bílých lahvových vín z Vinařství
NEOKLAS– klubové číslo
120
3. CENA: Dárkový poukaz na degustaci vín pro
jednu osobu– klubové číslo
83
4.CENA: Třílitrový box vína dle vlastního
výběru– klubové číslo
407
5.-10. CENA: Láhev vína z Vinařství NEOKLAS
klubová čísla:
421, 146, 75, 231, 470, 277
Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen klubu.
5% sleva není automatická. Pro uplatnění slevy je nutné při placení uvést
klubové číslo. Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Kusová výroba z řemeslné dílny
Ručně vyráběné dárky
(možný osobní odběr)
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NOVĚ NAJDETE SLOSOVACÍ LISTINU I NA STRÁNKÁCH

www.vinotekauradnice.cz
facebook: @vinotekapribor

Zakázkové krejčovství Marcies. Alšova 994, Příbor. Tel: 737 743 121

... škola mnoha možností

Ekologie a biologie

obor budoucnosti,
na vysokou školu i do praxe

MATURITA

univerzální obor
pro práci s kovy

Agropodnikání

Nástrojař

pěstování rostlin, chov zvířat,
mechanizace

Mechanik strojů
a zařízení

Strojní mechanik
(zámečník)

ceněný specialista
na přesnou práci

VÝUČNÍ LIST

Obráběč kovů

soustružení, frézování,
CNC stroje

Opravář
zemědělských strojů

strojař s maturitou
a širokým uplatněním

všestranný strojírenský obor

Truhlář
ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY B,T,C

Podnikání

nástavbové studium
ekonomického zaměření,
dvouleté denní
nebo tříleté dálkové,
pro absolventy
všech tříletých učebních oborů

SVÁŘEČSKÝ
PRŮKAZ
MOTIVAČNÍ ODMĚNY
A
KRAJSKÁ STIPENDIA
PRAXE
U ZAMĚSTNAVATELŮ

DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

GYMNÁZIUM MIKULÁŠE
KOPERNÍKA BÍLOVEC

ZAHRANIČNÍ
PRAXE Erasmus+

přijďte se podívat na pracoviště
U Jezu 7 a Šenovská 574

pátek 3. 12. 2021

pečlivá práce
s krásným materiálem

Tesař

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 11. 2021
Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci si vás
dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který
se uskuteční 23. 11. 2021. Těsíme se na vás!

stavební profese
se širokým uplatněním

Instalatér

řemeslo i pro elektronicky
řízené systémy

Zedník

obor pro řadu stavebních
specializací

Virtuální prohlídku školy a spoustu informací
pro uchazeče najdete na:

pojdna.gmk.cz

Stavební práce
dvouletý obor

www.tznj.cz

11 - 17 hod.

@GMKBilovec
@gmkbilovec.cz

sobota 4. 12. 2021

@GMKBilovec

8 - 12 hod.

Mariane 2 nabízí výjimečné prostor� pro vaši rodinnou oslavu, svatbu nebo
přátelské posezení. Přijďte si vychut�at kouzelnou at�osfér� historického
domu na náměstí v Příboře.
Nabízíme také uby�ování ve st�lových apar��ánech, dětský koutek,
promítací plát�o, venkovní at�ium, garáž.
Politických vězňů 2, Příbor

www.mariane2.cz

tel.: 777 754 902
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PODPOŘTE OD 1. DO 30. LISTOPADU
SBÍRKU KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V TIC PŘÍBOR.
PŘIPNUTÍM VLČÍHO MÁKU SI PŘIPOMEŇTE ŽIVOTNÍ OSUD JAROSLAVA
LOHRERA-LOMA I DALŠÍCH VÁLEČNÝCH HRDINŮ A PŘISPĚJETE NA
ZDOKUMENTOVÁNÍ JEDINEČNÝCH OSUDŮ PRO SBÍRKU PAMĚŤ NÁRODA.
ZDROJ: HTTPS://OSTRAVA.ROZHLAS.CZ/PRIBOR-VZPOMENUL-STO-LET-OD-NAROZENI-JAROSLAVA-LOHRERA-LOMA-HRDINY-OD-SOKOLOVA-6952070

Měsíčník města Příbora
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