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Telegrafické zprávy ze schůze rady města

Vážení a milí spoluobčané, toto volební období
je obzvláště bohaté na neobvyklé události, které
bychom si nejraději zcela odpustili. Připomenu
problémy s chybějící ordinací praktického lékaře,
covidové události v době, kdy ještě neexistovala
možnost očkování, nebo problémy s plány na
odstěhování CETRATu (muzea) z Příbora.
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Blahopřejeme jubilantům narozeným v dubnu

V únoru jsem již podléhal dojmu, že se situace obrací k lepšímu.
Dnes je jasně patrné, jak jsem se mýlil. Uprchlická vlna spojená
s násilným vpádem ruské armády na Ukrajinu opět dokázala značnou část úřadu přesměrovat na činnosti, se kterými měl úřad dosud
jen pramalé zkušenosti. Rozhodl jsem se seznámit vás s aktuální
situací týkající se uprchlíků v Příboře, ačkoliv v době vyjití Měsíčníku již může být situace dost odlišná.
Události konce února nás podobně jako většinu lidí v Evropě
šokovaly. Rada města okamžitě vyjádřila vůli vyvěsit na znamení
solidarity ukrajinskou vlajku, avšak sehnat ji nebylo vůbec jednoduché. Úřad proto přistoupil k vyvěšení vlajek do oken jednotlivých budov úřadu. 1. března zasedla v mimořádném termínu rada
města a rozhodla jednak o vyvěšení české a ukrajinské vlajky a jednak o převzetí zbytkové pravomoci týkající se pomoci uprchlíkům
starostou města. Starosta tak mohl nadále plnohodnotně koordinovat činnosti spojené s příchodem uprchlíků a rozhodovat ve všech
dílčích záležitostech. Podařilo se mi domluvit ušití vlajky u přátel
ve Frýdku-Místku, takže vzápětí po mimořádné schůzi rady města
mohla být vlajka opravdu vyvěšena.
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První zkušenosti byly krušné. Ukrajinská rodina, kterou jsem
vezl na Černou louku k registraci na půl dvanáctou dopoledne,
prošla registrací, zdravotním pojištěním a dalšími nutnými úkony
až ve tři ráno. Na uprchlíky nebyly připravené školy, školky, ani
volnočasové středisko Luna. Vše se však nesmírně rychle (za den

TIRÁŽ
Měsíčník města Příbora | Periodický tisk
územního samosprávného celku.
Evidenční číslo periodického tisku přidělené
ministerstvem: MK ČR E 10178
Vydavatel: Město Příbor se sídlem na
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.
Příspěvky zasílejte na e-mail. Vydavatel není
zodpovědný za názory a fotografie přispěvatelů.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
DTP a tisk: Kleinwächter holding s.r.o.,
Frýdek-Místek.
Grafický design a editace: Ing. Kristian
Petruf, Příbor.

Periodicita:
Místo vydání:
Číslo vydání:
Den vydání:

První schůzka s ukrajinskými uprchlíky
se na MÚ uskutečnila již 8. 3.

1× měsíčně
Příbor
04/2022
1. 4. 2022

www.pribor.eu
tic@pribor-mesto.cz
556 455 444

až dva) zvládlo. Základní škola Jičínská byla registrovaná jako
jedna z prvních škol pro Ukrajince v okrese, dokonce přijala čtyři
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žáky dojíždějící z Kopřivnice (tam se ředitelé
zorientovali o něco později). Luna nabídla
ukrajinským dětem volná místa v kroužcích, MUDr. Polách se nabídl jako pediatr
a MDDr. Dolejší jako stomatoložka. S místostarostou Kopřivnice R. Lakomým jsem
se domluvil na spolupráci - Kopřivnice nám
nabídla umístění dětí předškolního věku do
jejich zařízení, kde hodlají utvořit skupinku
ukrajinských dětí. Mnoho občanů se obrátilo
na úřad s nabídkou materiální pomoci, s pomocí přispěchaly i některé firmy jako místní
Alliance Laundry CE nebo ČEZ. Pozitivně
nutno hodnotit i sbírky uskutečněné na ZŠ
Jičínské a Masarykově gymnáziu. Solidarita
našich lidí i institucí se ukázala být vskutku
úctyhodná. Lze jen doufat, že nám vydrží.
Na základě konkrétních potřeb pak město
vyhlásilo sbírku materiální pomoci, o jejímž výsledku psát nemohu, protože v době
sepsání článku ještě od vyhlášení neuplynul
ani den.
Praktický kontakt města s uprchlíky pak
zabezpečovala s empatií sobě vlastní vedoucí
odboru sociálních věcí Karolína Najzarová.
Každý týden probíhalo několik koordinačních schůzek, jednak interních v rámci jednotlivých zainteresovaných odborů na úřadu,
jednak šlo o koordinaci postupu jednotlivých
školských zařízení. I tuto spolupráci zde
musím vyzdvihnout a pochválit. V polovině
března pak navštěvovalo ZŠ Jičínskou 17
ukrajinských žáků a ZŠ Npor. Loma další
dva. Rozdíl je dán tím, že naprostá většina
Ukrajinců je ubytována v centru města a jeho
okolí, „za vodou“ jich bydlí podstatně méně.
Situaci aktuálně zjednodušuje skutečnost, že
výrazná většina rodin zde přijela za někým
z Ukrajiny, kdo zde již nějaký ten pátek žije
a pracuje (může to být příbuzný, ale také
např. rodinný přítel).
Samozřejmě se i v našem městě objevily
náznaky nepochopení toho, co se vlastně
aktuálně děje. Probudili se lidé, kteří sice
u žádného jednání nebyli a s ukrajinskými
uprchlíky nemluvili, avšak o to zasvěceněji
tvrdí, jak jim nabízené byty nejsou dobré,
odmítají obnošené šatstvo a neprojevují
žádnou vděčnost. Já jsem byl od počátku
u prvních jednání s Ukrajinci na úřadu, při
jejich ubytovávání a byl s nimi i na školách
i při přebírání darů ze sbírky ošacení na ZŠ
Jičínské, takže si dovolím na tomto místě
jasně vyjádřit svou zkušenost: Nezažil jsem
za celou dobu ani náznakem žádné jiné odmítnutí daru než to, že jedna z žen nesnědla
všechno jídlo v jídelně, protože nebyla zvyklá
na naše kyselé zelí (mimochodem stejně jako
pro Slováky je to i pro ně „kapusta“). Zažil
jsem vděčné chování matky ze střední třídy
v reakci na to, že může bydlet na ubytovně
v jedné místnosti se třemi dětmi, ačkoliv
má sociálky na chodbě a v pokoji si nesmí
pustit ani varnou konvici, i pro čaj si musí
na chodbu do kuchyňky. Šestnáctiletý kluk
po celý týden chodil venku v teplákách,
protože kalhoty se už prostě do zavazadla
nevešly. Zažil jsem zoufalství ženy, která se
dozvěděla o bombardování města, ze kterého
musela utéci, aby přivedla děti do bezpečí.
V Ukrajině zanechala své rodiče a denně

se obává o jejich osud. Chápejte prosím, že
při znalostech těchto skutečností vnímám
“zaručené zprávy” o tom, jak těmto lidem
nic není vhod, že neprojevují vděk a další
nesmysly zvláště citlivě. Ti lidé nejsou ani
lepší, ani horší než my. Vlastnostmi se neliší,
ale mají naprosto jiné osudy, které si často
ani neumíme dost
dobře představit.
Na to bychom měli
myslet při jakémkoliv srovnávání.
Jinou otázkou je
dotaz, zda příliv
uprchlíků neovlivní
pořadník na
městské byty.
Odpověď
je aktuálně
jednoduchá, ale
ve výhledu do
budoucna už to tak
jednoduché není.
Takže aktuálně
městem ubytovaní uprchlíci absolutně
nemají vliv na přístup našich občanů
k městským bytům. Ubytováváme totiž
pouze na ubytovně „hvězdárna“, kde jsme
získali volná místa sestěhováním stávajících
samostatně žijících nájemníků do místností
po dvou. Zakoupili jsme nové postele,
aby matky mohly místnost sdílet s větším
počtem svých dětí. V dubnu plánujeme
poskytnout další místa na ubytovně ve
Fučíkově ulici. Opět jde o místnosti bez
sprchy a WC, tentokrát ve čtvrtém patře
městského domu. Ani zde nejsou žádné
pořadníky, místa nesplňují ani podmínky
pro městem přidělované „sociální bydlení“.
Takže aktuálně nelze mluvit o žádném
vlivu, ale do budoucna nelze vyloučit, že
se někteří uprchlíci začlení do společnosti,
budou si standardně vydělávat a budou se
i oni poohlížet po standardním bydlení
v bytech (ať již městských, družstevních
či soukromých). V takovém případě nelze
vyloučit zpomalení procesu přidělování
městských bytů. Ale v současnosti toto nelze

Masopustní převlek ukrýval sváteční
oblek, neboť z náměstí jsem musel spěchat
na vernisáž výstavy fotografií Krajina
v piaristickém klášteře.
Foto: Lucie Bukovjanová

předjímat, nikdo neví, kdy a v jakém počtu
se uprchlíci budou vracet zpět domů.
Ačkoliv je situace složitá, kulturní život ve
městě pulsuje s novou silou danou ústupem
proticovidových opatření na absolutní minimum. Účastnil jsem se masopustu, oslavil
jsem Den žen v Kulturním domě na akci

Módní přehlídku na akci
Den žen zpestřilo vystoupení
divadelního spolku Přídlo

spojující módní přehlídku s vystoupeními
divadelního spolku Přídlo, 10. března jsem
pak krátce doprovázel Zvonkový průvod
uspořádaný soukromou MŠ a ZŠ Gaudi jako
součást kampaně Vlajka pro Tibet. Je škoda,
že ani letos zastupitelstvo nedokázalo odsouhlasit připomenutí potlačování lidských práv
v této části světa, ale stejně jako vloni se této

Happening v rámci akce Vlajka pro Tibet
v restauraci PapaLoca

kampaně s o to větší chutí chopila příborská komunita. Zřejmě nejvýznamnější akcí
v tomto směru byl happening uspořádaný
v restauraci PapaLoca na náměstí.
V době, kdy čtete tento článek, je již jasné,
jak dopadlo zasedání zastupitelstva dne 23. 3.,
které mělo na programu investiční akce pro
tento rok. Je jich připraveno poměrně mnoho
(k největším patří druhá etapa rekonstrukce
hřiště u ZŠ Npor. Loma) a určitě se jim bude
věnovat nějaký článek v příštím Měsíčníku.
Rovněž jsem zvědav, jak dopadnou zápisy do
našich mateřských škol a do přípravné třídy.
Letos máme s přípravnou třídou dobrou zkušenost a nelze vyloučit, že díky této zkušenosti bude ze strany rodičů větší zájem a budeme
moci takovéto třídy otevřít dvě (na obou ZŠ
po jedné).
Závěrem mého úvodníku chci všem
poděkovat za veškeré projevy solidarity,
úředníkům za jejich práci v náročnějších
podmínkách a přejme si, ať tato doba plná
mimořádných událostí trvá co nejkratší
dobu. Trošku toho klidu bychom si už všichni zasloužili.
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Telegrafické zprávy ze zasedání
zastupitelstva města
Veronika Liberdová, DiS. (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 15. 2. 2022 se uskutečnilo
24. zasedání Zastupitelstva
města Příbora, na kterém bylo
projednáno 15 bodů. Přinášíme
Vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Zastupitelstvo města schválilo:

» uzavření smlouvy, v předloženém znění,
o uzavření budoucí směnné smlouvy,
jejímž předmětem je budoucí směna částí
pozemků v k. ú. Klokočov u Příbora, a to
části pozemku parc. č. 180/2 o výměře
103,4 m2 z majetku města Příbora za části
pozemků parc. č. 184/4, 184/7 a 183 o souhrnné výměře 15,1 m2 z majetku Skarab,
s. r. o. Náklady související s převodem
pozemků uhradí smluvní strany rovným
dílem,
» uzavření smlouvy mezi městem Příborem
a Moravskoslezským krajem, v předloženém znění, o budoucí smlouvě darovací,
jejímž předmětem je převod části pozemku parc. č. 3283/19 v k. ú. Příbor dotčené
v rozsahu cca 63 m2 realizací stavby „Bezbariérová trasa přes ul. K. Čapka v Příboře“ z vlastnictví Moravskoslezského
kraje do majetku města Příbora,
» prodloužení lhůty splatnosti úhrady za
zřízení práva stavby k pozemku parc. č.

2178/7 v k. ú. Příbor a lhůty pro složení jistiny na dodržení regulace zástavby
pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor,
a to do 15.03.2022, s tím, že uvedené
platby budou k tomuto datu připsány na
příslušné účty města. Jistina na dodržení regulace zástavby bude převedena na
depozitní účet města, úhrada za zřízení
práva stavby nebude složena do notářské
úschovy, jak stanoví Pravidla č. 2/2020,
ale bude převedena přímo na příjmový
účet města,
» uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 1 mezi
městem Příborem a Základní školou
Npor. Loma Příbor, jejímž předmětem je
poskytnutí návratné finanční výpomoci
v roce 2022 určené na předfinancování
projektu „Modernizace vybavení odborné
výuky ZŠ Npor. Loma Příbor“ v rámci
Programu 11703 - Integrovaný regionální
operační program a bude vrácena nejpozději 31. března 2023.

Zastupitelstvo města neschválilo:

» odkoupení části objektu č. p. 1524 na ul.
Jičínské v Příboře dle nabídky vlastníka
budovy Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně z důvodu nevyužitelnosti objektu
pro rozvojové záměry města.

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí:

» oznámení společnosti SG-real Servis,

spol. s r. o., o změně názvu a sídla společnosti na ARTERA LAMELY PŘÍBOR
s. r. o., se sídlem Sokolovská 586/7, 779
00 Olomouc, IČO zůstává beze změn,
» informaci pořizovatele územně plánovací
dokumentace města Příbora o zpracování
zprávy o uplatňování územního plánu
v uplynulém období v souladu s § 55 odst.
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v aktuálním
znění.

Zastupitelstvo města jmenovalo:

» v souladu s § 47 odst. 1) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v aktuálním znění,
Ing. arch. Jana Malíka jako určeného člena zastupitelstva, který bude s pořizovatelem Územního plánu Příbora projednávat
Zprávu o uplatňování územního plánu
a Změnu č. 3 ÚP Příbora.

Zastupitelstvo města se zavázalo:

» schválit převod nevyčerpaných investičních finančních prostředků z rozpočtu
města roku 2021 ve výši 1 283 000 Kč
na akci „Zpevněná plocha a odvodnění p. č. 2922/224 k. ú. Příbor“, které budou
zapracovány do rozpočtového opatření č. 1
tohoto roku.
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 22. 2. 2022 se uskutečnila
61. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno
24 bodů. Přinášíme Vám
stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných
bodů.
Rada města projednala:

» návrh rozpočtového opatření č. 1 města
Příbora na rok 2022.

Rada města rozhodla:

» o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy komunikací a zpevněných
ploch na ulici Vrchlického“ - společnosti
SEMITA - DS s. r. o.
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Rada města schválila:

» smlouvu o dílo v předloženém znění mezi
městem Příborem a společností SEMITA - DS
s.r.o., na realizaci akce „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického“ s cenou díla 10 975 337,77 Kč bez DPH,
» uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města - 3. výzva“ - 5. část (a)
v předloženém znění mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem na částku
7 000 Kč, vztahující se k projektu realizovaného krajem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/
0.0/19_117/0009638, a to v návaznosti na
Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva“, uzavřenou dne 2. 7. 2019
a jejího Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2020,
» uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města - 3. výzva“ - 5. část (b)
v předloženém znění mezi městem Pří-

borem a Moravskoslezským krajem na
částku 7 000 Kč, vztahující se k projektu
realizovaného krajem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP
138986/2019, a to v návaznosti na Smlouvu
o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“, uzavřenou dne 2. 7. 2019 a jejího
Dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2020,
» poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS
na podporu organizace XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR,
která se uskuteční v roce 2022 v Chebu,
» darovací smlouvu v předloženém znění uzavřenou mezi městem Příborem a Nadačním
fondem GAUDEAMUS, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč
na podporu organizace XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR a SR,
která se uskuteční v roce 2022 v Chebu.

Rada města souhlasila:

» s uzavřením smlouvy o dočasné adopci
hrobového místa a hrobového zařízení na
starém hřbitově mezi městem Příborem,
Technickými službami města Příbora
a paní Bc. Dianou Koukalovou, která je
přílohou č. 1 podkladového materiálu,
» s přijetím peněžitého daru Základní
školou Npor. Loma Příbor až do celkové
výše 90 000 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“ a na knihy,
» s přijetím peněžitého daru Základní
školou Příbor, Jičínská, až do celkové výše
90 000 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“ a na knihy,
» s instalací schodišťové sedačky v domě s pečovatelskou službou na ulici Čs. armády 233.

Rada města vyhlásila:

» veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Doplnění dvou
parkovacích ploch na Štramberské ulici
u křižovatky s ulicí Npor. Loma“ dle
předloženého materiálu.

Rada města doporučila
zastupitelstvu města:

» schválit záměr propachtování areálu městského koupaliště v předloženém znění.

Rada města vzala na vědomí:

» technický stav mostů a lávek na území
města Příbora.

Rada města nesouhlasila:

» se zhotovením kopie původní pamětní
desky z roku 1931 a jejím umístěním na
fasádu rodného domu Sigmunda Freuda.

Rada města uložila:

» vedoucímu OIRSM předložit do rozpočtového opatření č. 2 města Příbora pro
rok 2022 návrh na zařazení finančních
prostředků potřebných pro zpracování
projektové dokumentace na investiční
akci Rekonstrukce ulice Březinovy. Termín: 30. 6. 2022,
» vedoucímu OIRSM zabezpečit aktualizaci
projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby „Oprava
mostu M-02 na ulici Tovární, Příbor“.
Termín: 30. 11. 2022,
» vedoucímu OIRSM zabezpečit aktualizaci
projektové dokumentace „Oprava mostu
M-04 přes Sýkoreček, Příbor“. Termín:
30. 11. 2023,
» vedoucímu OIRSM předložit cenovou nabídku na zpracování odborného pasportu
hrobových míst na starém hřbitově v Příboře. Termín: 31. 3. 2022,
» vedoucímu OŽPD informovat radu města
o možnostech využití dotačních titulů
v novém programovém období 2021-2027
s možným doporučením využití v roce
2022-2023. Termín: 31. 3. 2022.

Telegrafické
zprávy ze
schůze
rady města
v mimořádném
termínu
Veronika Liberdová, DiS., Odbor
organizační a správních činností
Městského úřadu Příbor

V mimořádném termínu dne
1. 3. 2022 se uskutečnila
62. schůze Rady města
Příbora, na které byly
projednány 3 body. Přinášíme
Vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Rada města zmocnila:

» starostu města dle § 102 odst. 3 zákona
č. 125/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k rozhodování o opatřeních při řešení uprchlické krize na dobu
od 1. 3. 2022 do 5. 4. 2022.

Rada města souhlasila:

» s vyvěšením státní vlajky České republiky a Ukrajiny.
Úplné znění dokumentu ze schůze rady města
se všemi náležitostmi a informacemi naleznete
na webových stránkách města Příbora.

Příboráci jsou lidmi
dobré vůle
Mgr. Karolína Najzarová (vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor)

Příbor se stal v nedávné době zázemím pro rodiny přicestovalé z Ukrajiny.
Jsme moc rádi za vlnu entuziasmu a pomoci, která se mezi Vámi zvedla
a díky které bylo vykonáno mnoho dobrého. Děkujeme všem jednotlivcům, organizacím i firmám jakkoliv zapojeným do pomoci, učitelům i žákům základních škol i gymnázia, lékařům, překladatelům, zaměstnancům
městského úřadu, občanům města pocházejícím z Ukrajiny a také všem
dobrým lidem, jejichž pomoc je nám neznáma.
Rádi bychom Vás poprosili o pokračování Vaší pomoci prostřednictvím
sbírky, kterou město pořádá. Věci, které ve sbírce sháníme, vycházejí
z konkrétních potřeb rodin ubytovaných nejen v městských prostorách,
ale kdekoliv v Příboře. Přispět můžete konkrétními věcmi, které najdete
v seznamu zveřejněném na webových stránkách města. Více informací na
přiloženém plakátku.

Zprávy z RM, ZM
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Městská
policie Příbor
informuje

Změny novely
energetického zákona
od 1. ledna 2022

Eva Durčeková, DiS. (Městská policie Příbor)

Gabriela Wittichová, DiS. (sociální pracovnice, Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s.)

Městská policie Příbor slaví v roce 2022
30 let od založení. Při této příležitosti proběhne v sobotu 14. května 2022 v prostorách
městského parku na Lidické ulici v Příboře
akce pro širokou veřejnost.
V průběhu odpoledne bude prezentována
práce městských policií, Policie České republiky, jednotky SDH, nebudou chybět ukázky,
vystoupení, soutěže a také bohaté občerstvení.
Pomyslnou tečkou za odpoledním programem bude vystoupení skupiny Hodiny, která
spolupracuje se skupinou Kryštof.
Na hojnou účast se těší strážníci Městské
policie Příbor a město Příbor.

Příbor čekají
dočasné změny
v dopravě
Jana Lipovská, DiS. (odbor investic, rozvoje
a správy majetku Městského úřadu Příbor)

Společnost ZLINMARK DZ s. r. o. zastupující Inženýrské a dopravní stavby v Olomouci,
a. s., plánuje objízdné trasy z důvodu uzavření
mostů č. 486-011 a 486-012 v Dolním Sklenově, které se dotknou i obyvatel Příbora, ale
především obyvatel Hájova.
Společnost ZLINMARK DZ s. r. o. informovala město Příbor o objízdných trasách, a to:
a) Tranzit nad 12 t – objízdná trasa je
navržena po dálnici D48 mezi exity 30
a 38. Dále po silnici I/58 až po křížení se
silnicí II/486. Objízdná trasa je navržena
jako obousměrná.
b) Vozidla do 12 t – objízdná trasa je navržena po silnicích III/04825h, III/4806
přes Hájov a III/4863 zpět po napojení na
II/486. Objízdná trasa je navržena jako
obousměrná.
Dle Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace je předpokládaný
termín uzavírky komunikace od 4. 4. 2022
– 31. 3. 2023.
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Od nového roku dochází k výrazným
změnám v novele energetického zákona, která kromě regulace energetických
zprostředkovatelů a vzniku jejich registru výrazně posílila práva spotřebitelů.
Spotřebitelé tak budou moci jednodušeji
vypovědět nevýhodné smlouvy. Jaké
změny tedy pro spotřebitele od ledna 2022
nastávají?
Od ledna 2022 dává zákon právo spotřebitelům kdykoliv - bez postihu a bez
finančního plnění vypovědět závazek ze
smlouvy s energetickým zprostředkovatelem bez aplikace výpovědní doby.
Zároveň má spotřebitel právo odvolat
plnou moc k uzavření smlouvy o dodávce
elektřiny či plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu
a ke změně nebo zrušení závazku z takové
smlouvy. Za finanční plnění se v tomto
případě nepovažuje odměna, která je uvedená ve smlouvě, nebo její část za poskytnuté služby. Plná moc, kterou spotřebitel
udělil zprostředkovateli, automaticky
zanikne po jednou roce. Toto platí i na
smlouvy zpětně. Bez postihu bude možné
vypovědět smlouvu i v případě, kdy spotřebiteli zaniklo užívací nebo vlastnické
právo k odběrnému místu, např. z důvodu
stěhování či prodeji nemovitosti. Zpro-

středkovatel dále musí spotřebiteli předat
písemné vyhotovení smlouvy o dodávce
energií, kterou za vás uzavřel, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy,
nejpozději však ke dni zahájení dodávky
energií. Nově také dle zákona mají zprostředkovatelé povinnost vás informovat,
že s vámi jednají jako zprostředkovatelé,
musejí se prokázat osvědčením, sdělit
svou totožnost, adresu sídla, IČ a registrační číslo. Dále je možné odstoupit od
dodávkové smlouvy, kterou uzavřel zprostředkovatel, a to do 15. dne po zahájení
dodávky. Od 1. července se bude muset
každý zprostředkovatel energií registrovat u Energetického regulačního úřadu,
navíc bude muset splňovat podmínky na
vzdělání, praxi a bezúhonnost a získat
pětiletou licenci od ERÚ. Svou registraci
budou muset zprostředkovatelé stihnout
do 30. září 2022, jinak svou činnost nebudou moci vykonávat.
Pro bližší informace k tomuto tématu
můžete navštívit Občanskou poradnu
v Příboře na adrese nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí Městského
úřadu Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý: 9.00–12.00 - bez objednávky
13.00–16.00 - pro objednané

ILCO Linka

Život s umělým vývodem (stomií)
Bronislav Tučný (předseda ILCO Novojičínska – spolku stomiků)

Život s umělým vývodem (stomií) – pro
jednoho trápení, pro druhého naděje na
život. Každý příběh je jiný. Ovšem díky
pacientské organizaci České ILCO, z. s.,
která oslaví v letošním roce 30 let, se těmto
pacientů dostává náležité pomoci.
Vytvoření stomie je velký zásah do
života každého z nás a může mít vliv i na
naši psychiku. Zejména v období krátce
po operaci není snadné se s novou situací
vyrovnat. Abychom tuto situaci usnadnili nejen stomikům, ale i jejich blízkým,
rozhodli jsme se zřídit v rámci projektu
„Ano, my můžeme“ ILCO linku psychologické podpory, která je určena pro všechny
pacienty se stomií (nebo před jejím vytvo-

řením) a také pro jejich blízké. Cílem je
poskytnout psychologickou podporu, která
pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají. Garantem
ILCO Linky je Doc. PhDr. Dr.phil. Laura
Janáčková, CSc., a druhou konzultantkou
je Bc. Diana Mikulecká Doležalová.

Jak funguje ILCO Linka?

Konzultace na ILCO Lince je dostupná od
7. 2. 2022 do 31. 12. 2023 každých 14 dní
vždy v pondělí 16.00 – 18.00. Psychologické konzultace jsou zdarma na tel. čísle:
725 556 889. Cena hovoru je běžná podle
tarifu volajícího. Více informací naleznete
na webu www.ilco.cz

Informace ke svozu bioodpadu
Ing. Silvie Olšovská (Technické služby města Příbora)

Technické služby informují občany, že první
svoz hnědých kontejnerů na bioodpad o objemu 770 l bude uskutečněn v pátek 8. 4. 2022.
Následně bude svoz probíhat vždy dvakrát
týdně, a to vždy v úterý a pátek. Výjimku
mohou tvořit dny se státními svátky.
Od dubna bude již také probíhat pravidelný
svoz 240litrových bionádob od RD v intervalu
1×/14 dní. Svozovým dnem v týdnu zůstává
úterý. Harmonogramy svozů jsou dostupné na
webových stránkách města i technických služeb.

vlastně bioodpad z města Příbora putuje.
V první řadě svozové vozidlo odpad převezme od rodinných domů, sídlišť a velkých
nádob rozmístěných po městě a následně
jede celý náklad vozidla vysypat na místní
kompostárnu. Mnohokrát se stane, že osádka
svozového vozidla i zaměstnanci technických
služeb musejí z nasbíraného odpadu vlastnoručně vybírat PET láhve, kartóny, tašky,
sáčky, oblečení, a dokonce se zde nalezla
i mikrovlnná trouba. Po přetřídění největších
nečistot nastupuje na řadu proces kompostování. Ten nějakou dobu trvá. Jakmile je
kompost hotový, opět bioodpad ve formě
kompostu putuje k vám občanům, a to i skrze
zeleň města. Kompostárna plastové obaly či
jiné nežádoucí odpady není schopna zpracovat
a mimo to veškeré kompostovací procesy jsou
nežádoucími příměsmi v podobě plastů dost
komplikované a celý provoz se prodražuje.

vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na
skládce, nebo se jinak bez dalšího využití
zlikviduje.
Pokud naleznete na své nádobě na odpad
cedulku s nápisem „NEVHODNÝ ODPAD“,
obsluha svozového vozidla usoudila, že se ve
vaší nádobě vyskytuje odpad, který na skládku nepatří. V tomto případě máte možnost
odvézt odpad na Sběrný dvůr Točna.
Děkujeme občanům za dodržování pravidel pro třídění odpadů a věříme, že se
situace už s dalším svozem odpadu zlepší.

Do černých nádob patří jen to, co
nejde dále vytřídit

Do hnědých nádob patří jen
bioodpad rostlinného původu

V souvislosti se začátkem sezóny prací na
zahradě bychom chtěli důrazně apelovat na
občany, aby do nádob na bioodpad vhazovali
skutečně jen biologický materiál rostlinného
původu.
Z vlastní praxe bohužel víme, že ne všichni občané třídí vše tak, jak by měli, proto
bychom Vám rádi dali informace o tom, kam

Jarní úklid
komunikací
Ing. Pavelka Vladimír (Technické služby
města Příbora)

V měsíci dubnu bude pokračovat již
započaté čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení
(popř. ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna,
které se během zimy usadily na
povrchu komunikací.
Úklid komunikací probíhá dle níže
uvedeného harmonogramu. Harmonogram i umístění přechodného
dopravního značení je v souladu
s platnou legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu
stání v označených lokalitách.
Buďte prosím ohleduplní k našim
zaměstnancům, ať mohou svou práci
odvést co nejlépe. Děkujeme.

Stejná situace se opakuje i s černými nádobami
na směsný komunální odpad. Do těchto nádob
patří pouze odpad, který nelze dále recyklovat.
Obsah těchto nádob končí na skládce odpadů,
kde již nemá další využití. Je důležité si uvědomit, že pokud vy danou věc nepotřebujete, někomu jinému se může hodit. Z tohoto důvodu je
zde v Příboře vybudováno Re-use centrum, kde
můžete nepotřebné věci přenechat potřebným
a nevyhodit je rovnou na skládku.
Každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další „koloběh“ odpadu – pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak
jeho recyklaci a znovupoužití. Pokud ho
Plán strojového čištění komunikaci s uzavřením parkovacích míst
DATUM

ULICE

Počet DZ B29 Poznámka

Umístění DZ

21.3.2022 Lidická + parkoviště u sokolovny

3

Dukelská
Plocha u TS
22.3.2022
Místecká - pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
23.3.2022
Zámečnická – parkoviště u DPS
Tyršova
24.3.2022 Jičínská - za domy čp. 78,79, 93, 94, 98 a 99
Fučíkova, včetně spojka Kpt. Jaroše
28.3.2022 Masarykova
Komenského u letadla + parkoviště
29.3.2022 Komenského u MŠ +parkoviště za Zetkou
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice
30.3.2022
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
31.3.2022 Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křižovatky Npor. Loma k ul. Štramberské
4.4.2022 Švermova
Gagarinova
Bezručova
5.4.2022 ČSA od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
Ul. 28. října
U Tatry – parkoviště
6.4.2022
Myslbekova

5
1
1
1
6
2
1 odpoledne
2
3
4
3
2
1
1
2
2
3
1
1
2
3
1
3
6

14.3.2022

7.4.2022

3

24.3.2022

Pionýrů + parkoviště

11.4.2022 Dr. Čejky + cyklotrasa
Nová
12.4.2022
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
13.4.2022 Zd. Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
14.4.2022 Nerudova
Šmeralova
Nádražní
19.4.2022
O. Helmy

3
1
4
4
2
4
3
2
2
2
2

7.3.2022
8.3.2022

9.3.2022
10.3.2022

15.3.2022
16.3.2022
17.3.2022
21.3.2022

22.3.2022
23.3.2022

28.3.2022
29.3.2022
23.3.2022
24.3.2022
5.4.2022
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Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.
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Optické sítě v Příboře
Jana Lipovská, DiS. (odbor investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor)

V loňském roce započala firma VV & J, s. r. o.,
Vinařického náměstí 206, Týn nad Vltavou,
s výkopovými pracemi v sídlištní zástavbě na pravém břehu řeky Lubiny za účelem rekonstrukce
a pokládky optické sítě společnosti CETIN, a. s.,
a TelcoInfrastructure, s. r. o., a to na ulicích: nábřeží Rudoarmějců, Choráze, Pionýrů, Dr. Čejky, Zdeňka Nejedlého, U Tatry a Lomená.
Při pokládání kabelů optické sítě nebylo
možné vždy projít pod komunikací tzv. protlakem z důvodu vedení jiných inženýrských
sítí a komunikace musela být překopnuta.
Na konci roku 2021 došlo k dokončení prací
na pokládce kabelů a provizorně byly zpětně
opraveny zpevněné plochy a provedeny terénní úpravy. Konečné úpravy budou dokončeny
na jaře 2022, kdy po zimním období dojde
k sednutí zeminy.
V této lokalitě bude možno postupně od jarních
měsíců roku 2022 napojit jednotlivé byty na instalované datové sítě prostřednictvím dodavatelů, kteří započnou nebo již započali oslovovat své
potenciální zákazníky. Uživatelé bytů se rovněž
mohou rozhodnout zůstat i u svých dosavadních
poskytovatelů internetových služeb.
Své služby v této lokalitě bude poskytovat
i společnost T-Mobile, a to prostřednictvím
sítě společnosti CETIN, a. s.

V současné době probíhá jednání dodavatelů
datových sítí s majiteli bytových domů o napojení jednotlivých bytů na optickou síť.
Po dohodě s jednotlivými dodavateli předkládáme veřejnosti informace o aktuálním stavu
připravenosti napojení bytových domů, kde bude
možné realizovat napojení jednotlivých bytů.
Současně s výkopy za účelem pokládky optických kabelů probíhala v závěru roku 2021
také rekonstrukce vodovodního řadu na ul.
9. května a na nábřeží Rudoarmějců. Tuto rekonstrukci prováděla firma LXM Group, a. s.,
Malostranská 579, Šenov u Nového Jičína,
která je povinna provést finální úpravy vč.
komunikací v jarních měsících 2022 za příznivých klimatických podmínek.
V listopadu 2021 započala firma VV & J, s. r. o.,
také s výkopovými pracemi za účelem pokládky optické sítě společnosti TelcoInfrastructure a T-Mobile na ul. Čs. armády a u bytových
domů na ul. Frenštátské.
V letošním roce bude stejná firma
VV & J, s. r. o., pokračovat s výkopovými pracemi v jarních měsících za příznivých klimatických podmínek, a to na ulicích Šafaříkova,
Npor. Loma a Štramberská.
Tyto práce budou ale zahájeny až v okamžiku, kdy dodavatel zemních prací uvede do

pořádku všechny plochy, které byly dotčeny
pokládkou optických rozvodů v roce 2021.
Obyvatelé bytových domů, kteří budou dotčeni výkopovými pracemi, budou s předstihem vyrozuměni o zahájení výkopových prací
vylepením letáčku na jejich bytovém domu.
I v této lokalitě bude na rozhodnutí uživatelů
bytů, kterého poskytovatele internetových
služeb si vyberou. Na rozdíl od sídlištní
zástavby na pravém břehu Lubiny zde nebude
své služby nabízet společnost CETIN, a. s.
Ve druhé polovině roku 2022 je předpoklad, že především společnost T-Mobile bude
pokračovat v zasíťování dalších ulic směrem
k sídlištní zástavbě na ulicích Fučíkově,
Dukelské a dále až k ulici Jičínské. Zde ještě
probíhají jednání o případné spoluúčasti
jiných poskytovatelů. O konkrétním zahájení
prací a možnostech napojení budeme veřejnost
průběžně informovat.
Městu se podařilo stavební záměry jednotlivých společností zkoordinovat tak, aby v co
největší míře využily společných kabelových
tras, v některých úsecích bude připoloženo
i nové vedení veřejného osvětlení. A především budou muset firmy provádět plošné
opravy chodníků a komunikací, které budou
jejich pracemi dotčeny.

Seznam budov s možností napojení na nové datové rozvody optické sítě v Příboře
Ulice

TelcoInfrastructure – ČEZ NET

T-Mobile

CETIN

U Tatry

1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488,
1496, 1497, 1498

1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488,
1496, 1497, 1498

1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488,
1496, 1497, 1498

Choráze

1489, 1490, 1491, 1503, 1504, 1505,
1506, 1507

1489, 1490, 1491, 1503, 1504, 1505,
1506, 1507

1489, 1490, 1491, 1503, 1504, 1505,
1506, 1507

1499, 1500, 1501, 1502

1499, 1500, 1501, 1502

1499, 1500, 1501, 1502

Místecká

1114

1110

1110

Dr. Čejky

–

1516, 1518

1516, 1518

Pionýrů

–

1508, 1509, 1511, 1512, 1513

1508, 1509, 1511, 1512, 1513

nábřeží Rudoarmějců

–

1515

1514, 1515, 1517

Lomená

–

1128, 1129

1128, 1129

Zdeňka Nejedlého

Splatnost místního poplatku ze psů
Mgr. Martina Ryndová (odbor finanční Městského úřadu Příbor)

Vážení občané, správce místního poplatku ze
psů, odbor finanční Městského úřadu Příbor,
upozorňuje držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů, která nastala 31. března
2022.
V případě, že jste poplatek do dnešního dne
ještě neuhradili, učiňte tak co nejdříve, a to
na pokladně Městského úřadu Příbor, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou
typu A. Sazby poplatku zůstávají stejné jako
v loňském roce.
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V případě nejasností Vám rádi poskytneme
další informace na tel. čísle: 556 455 432 nebo
na e-mailu: ryndova@pribor-mesto.cz
Pokud uvedete správci poplatku svůj e-mail,
budou Vám informace k platbě zasílány prostřednictvím e-mailu a poplatek ze psů tak
můžete platit bezhotovostně z domova.
Číslo účtu pro zaplacení poplatku ze psů je:
19-2225801/0100

Příborský běh, to je běžecká
a historická perla v jednom
Bc. Lucie Odehnalová (odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor)

Příborský běh aneb Běžecká perla
2021 v Moravskoslezském kraji
dle čtenářů SvětBěhu.cz.V sobotu
7. května 2022 se bude konat
jeho druhý ročník, ten první se
opravdu vydařil a možná právě
proto získal tento titul.
První část programu závodního dne je věnována
dětem a mládeži. Budou pro ně připraveny tři závodní trasy a také slavnostní vyhlášení na pódiu.
Druhou část programu odstartuje hlavní závod
pro dospělé. Trasa závodu vede historickou částí
města Příbora. Místo startu a cíle je situováno na
náměstí Sigmunda Freuda, kde také během celého
sportovního dne probíhá doprovodný program.
Trasa závodu je tvořena okruhy. Jeden okruh
měří 2,3 km. Trasy pro dospělé jsou dvě, a to
hlavní závod trasa SPORT (4 okruhy) a trasa
HOBBY (2 okruhy). Okruh závodu nás zavede
do úzkých podkostelních uliček a zákoutí s kouzelnou atmosférou. Trať je technická, členitá
a nechybí také výběh do schodů. Trasu vymysleli a naplánovali příborští junáci.
Registrovat se mohou také štafety. Co takhle
sestavit rodinnou štafetu nebo se hecnout s kolegy z práce? Tento rok je Příborský běh sou-

částí Lašské běžecké ligy. Na hlavním závodě
– SPORT trase - závodník získá cenné body do
Lašské běžecké ligy. Každého závodníka čeká
v cíli účastnická medaile a dobrý pocit ze sebe
samého. V rámci startovného vás čeká také
drobné občerstvení a dárečky od sponzorů.
Všechny potřebné informace jsou zde:

www.priborskybeh.cz. Informace pravidelně
aktualizujeme. Registrace do závodů probíhá od
14. 2. (do 3. 4. možno v rámci registrace objednat také pamětní tričko).
Přijďte si zazávodit, pobavit se a strávit čas
v historické perle Moravskoslezského kraje, ve
městě Příboře.

Foto: Stanislava Slováková

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

Jubilanti z Příbora:

Emilie Bělunková
Barbora Sopuchová
Marie Ščudlíková
Liboslav Heja
Pavel Srovnal
Jana Nagyová
Amil Švidrnoch
Irena Grolmusová
Ludmila Duchajová
Ludmila Fiedlerová
Bohumil Faltín
Helena Paulíková
František Dobečka
Božena Volná
Jana Godulová
Jiřina Pyclíková

Jaroslav Olšovský
Vlasta Sedláčková
Olga Pustějovská
Štefania Barvíková
Oskar Roš
Pavol Moravčík
Marie Rašková
Kristina Hanušková
Jiřina Tymlová
Julie Žabenská
Stanislava Nedomová
Danuše Zapletalová
Františka Potůčková
Julie Hozová
Vlastimil Lys

Anna Drozdová
Drahomíra Janečková
Jana Jeřábková
Ludmila Kořínková
Zdenka Nováková

Evžen Raida
Milan Šoral
Vilém Šponer
Vlasta Vágnerová
Dagmar Žingorová

Jubilanti v Domově Příbor:

Informace z úřadu
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Krajské asistenční
centrum pomoci
Ukrajině - KACPU
Místo:

Co je doporučeno mít s sebou:

Výstaviště Černá louka, pavilon A
Černá louka 3235, 702 00 Moravská Ostrava
GPS souřadnice: 49°49'59.200"N, 18°17'35.861"E

Provozní doba:
 pondělí - neděle - nonstop

 osobní doklady,
 v případě, že máte možnost tisku, vyplněný

formulář Žádost o udělení dlouhodobého víza
(k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/
informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

Jakou pomoc zde najdete:
 zajištění registrace a povolení k pobytu,

Doprava:
MHD tramvaj č. 4, 10, 12, 14 – zastávka Výstaviště
Autobusem č. 99 – zastávka Divadlo loutek
nebo Výstaviště
Parkování: příjezd/výjezd od Havlíčkova nábřeží

 zajištění ubytování,
 zajištění transportu do místa ubytování,
 zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
 informace o sociálních dávkách,
 zajištění základních potřeb (potravinové balíčky,

Tlumočení zajištěno

hygienické potřeby, první pomoc a další),

 psychosociální pomoc,
 poskytování informací,
 dětský koutek.

Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů
(prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):
Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop: +420 974 801 802
Informační web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
email: ukrajina@mvcr.cz

www.nasiukrajinci.cz

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

železné kovy
neželezné kovy
(hliník, měď)

60 %
plasty

26 %

4%

2%
sklo

2%

6%

nevyužitelné
součásti

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!
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Zpráva o činnosti TJ Příbor v r. 2021
Tělovýchovná jednota Příbor, z. s.,
poskytuje ve svých sportovních
zařízeních zázemí pro více než
300 registrovaných sportovců
všech věkových kategorií a také
pro širokou sportující veřejnost.
Tak, jako tomu bylo na celém světě, i pro
organizace zajišťující sportovní aktivity
znamenala covidová opatření velké omezení
v činnosti. Není pro sportovce nic horšího
než zákaz sportování, který od ledna uzavřel
sportovní halu i saunu na dlouhých 5 měsíců.
Buďme rádi, že se z důvodu rozvolnění
restrikcí mohla od června zase využívat
všechna sportoviště i tělocvičny.
Registrovaným sportovcům se rozeběhly
všechny soutěže a naplno si tak zase mohli
pověřit své dovednosti v zápasech a soutěžích.
Ve sportovní hale provozují svou činnost
oddíly aerobiku, sportu pro všechny, malé
kopané, nohejbalu, florbalu a sportovního
klubu vzpírání. Pro veřejnost je určen i provoz fit centra a sauny, kde si můžete zakoupit
i občerstvení.

Bohumína, Šumperku, Brna B, Brna C,
Náměště a domácího Příbora. Naše družstvo ve složení Filip Kouřil, Nikolaj Petrov,
David Prudký, Ondřej Kotrc, Radek Vlasák
a Tomáš Bortel nakonec v silné konkurenci
obsadilo 5. místo.
Velkému zájmu se těší také cvičení pro

David Prudký a jeho úspěšný
pokus v nadhozu 118 kg

nejmenší děti 2+, ve kterém se zábavnou
formou malé ratolesti učí koordinaci pohybu
a pod zkušeným dohledem dělají své první
sportovní krůčky. Cvičení je každé pondělí
od 16 h a zveme všechny rodiče z řad široké
veřejnosti.

Cvičení s dětmi

Oddíl florbalu

Na fotbalovém stadionu sportují členové FK
Primus Příbor, v tenisovém areálu Tenisový
klub Příbor a na ranči u Michálků pak provozuje činnost Jezdecký oddíl Příbor.
30. 10. uspořádal oddíl vzpírání závody
2. ligy mužů za účasti mužstev Holešova,

Občanům, kteří by chtěli začít s pohybovými aktivitami, uvádíme širokou paletu oddílů
při TJ Příbor, které přijímají nové členy nebo

Fotbal nezná přestávky
Řeklo by se, že fotbal v zimě spí a čeká na lepší
počasí, ale není tomu tak. Horečně se rozbíhají
přípravy, halové turnaje i přípravné zápasy,
které mají týmy nachystat na chvíli, kdy se opět
rozběhnou venkovní soutěže. A nejinak je tomu
i u našeho klubu.
Již od začátku letošního roku se tým mužů pod
vedením velezkušeného trenéra Tibora Takáče
připravuje na jarní část soutěže, ve které po
podzimu figuruje na 6. místě tabulky. Tréninky, které probíhají 3× týdně, byly již doplněny
i dvěma přípravnými zápasy. V prvním si naši
chlapci poradili s celkem FC Vlčovice-Mniší 3:1,
v druhém naopak nestačili na TJ Slavoj Jeseník

K. Bordovský

zájemce o pohybové aktivity.
Oddíl sport pro všechny – předsedou
oddílu je Drahomíra Sattková. Jeho náplní
je cvičení pro širokou veřejnost a všechny
věkové kategorie, zejména cvičení rodičů
s dětmi a cvičení pro seniory. Cvičení probíhají ve sportovní hale TJ Příbor na Štramberské ulici.
Oddíl aerobiku – jeho činnost zajišťuje
Bc. Tereza Konečná. Cvičení probíhají ve
sportovní hale TJ Příbor na ulici Štramberské
pravidelně 3× týdně a jsou rozdělena do tří
druhů aerobního cvičení: aerobik, posilování
a kruhový trénink.
Oddíly nohejbalu – předsedou oddílu je
Petr Demovič. Tréninky probíhají celoročně
ve sportovní hale TJ Příbor.
Oddíl malé kopané – předsedou oddílu je
Mgr. Vladimír Strnad. Tréninky probíhají
celoročně ve sportovní hale TJ Příbor.
Oddíl florbalu – předsedou oddílu je pan
Václav Maťátko. Tréninky probíhají celoročně ve sportovní hale TJ Příbor.
Jezdecký oddíl – předsedou oddílu je Petr
Michálek a svou činnost provozuje na ranči
u „Michálků“.
SK vzpírání Příbor, z. s. – předsedou
sportovního klubu je Bc. Libor Bolom.
Tréninková činnost mládeže a mužů probíhá
3 x týdně vždy ve „vzpírárně“ sportovní haly
TJ Příbor, z. s., na Štramberské ulici.
Tenisový klub Příbor, z. s. – předsedou
tenisového klubu je Ing. Pavel Herman.
Tréninková činnost probíhá v areálu tenisových kurtů v Příboře a v zimních měsících ve
sportovní hale TJ Příbor, z. s.
Fotbalový klub - FK Primus Příbor, z. s.
– předsedou klubu je Zdeněk Bajer. Členové
fotbalového klubu všech věkových kategorií
pravidelně trénují v areálu fotbalového stadionu nebo využívají tělocvičny a zázemí na
základních školách Npor. Loma a Jičínské.
Nedílnou součástí fungování veškerých
zájmových organizací je i úhrada nákladů na
služby a energie, což je u sportovních příspěvkových organizací vždy nelehká úloha.
Velké poděkování tak patří zastupitelům
a vedení města Příbora za finanční podporu!

Libor Buček (člen výkonného výboru a trenér mládeže)

nad Odrou a prohráli 3:2. Je však třeba říci, že
oba soupeři se pohybují v soutěži o patro výše.
Nezahálí ovšem ani ostatní družstva našeho
klubu. Mladší i starší přípravky se účastní
halových turnajů v rámci okresní i krajské
ligy, ze kterých si odvážejí velmi pozitivní a do
budoucna zajímavé výsledky. Nejinak je tomu
i u družstev mladších a starších žáků. Pověstnou
třešinkou na dortu pro tyto naše borce je tradiční halový turnaj FK Primus Cup, ve kterém
se poměřují nejen s týmy naše kraje, ale i s týmy
ze Slovenska. Je radost vidět, že i v tak nabité
konkurenci, mezi týmy, jakými jsou např. FC
Baník Ostrava (dívčí akademie), MFK Havířov,

FK Fotbal Třinec, FK Hôrky, Juventus Žilina, se
naše děti rozhodně neztratí a hrají o medailová
umístění. Navíc, tyto věkové kategorie ještě čeká
v nejbližších týdnech soustředění, které jistě
našim mladým nadějím dopomůže k vynikajícím
výsledkům v jejich soutěžích.
Obecně lze očekávat, že náš příborský fotbal
čeká napínavé jaro, které bude naplněno nejen
dobrými výsledky, ale i fotbalovou radostí
z pohledných akcí, okořeněnou množstvím gólů
v soupeřových sítích.
Ostatně, přijďte se sami přesvědčit, jste srdečně
zváni. Sezona začíná již začátkem dubna!

Kluby, spolky, organizace
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Bruslení v Kopřivnici
Dalibor Matula (člen výboru SH ČMS SDH Hájov)

Poslední únorovou neděli dopoledne spoustu
z nás vyrazilo individuálně do Kopřivnice.
Tam jsme měli pronajatou ledovou plochu na
zimním stadiónu. Stala se z toho v posledních
letech taková tradiční sportovní akce pořádaná hasiči, i když jsme ji museli ze známých
důvodů loni mimořádně vynechat.
Akce byla určena zejména všem dětem, ale
také mládeži s dospělými z naší obce. Doplnilo nás ještě pár členů z okolních obcí. Holt,
končící zima nám opět neumožnila užít si
tyto radovánky na místním rybníku. A tak to
bylo pro nás všechny o to vzácnější. Někteří
ještě využili možnosti si těsně před bruslením
nechat nabrousit své brusle.
Hlavně děti se na to moc těšily, že si společně
vše plně užijí. A taky si to plně užily, to mi věřte!
Na účasti to bylo hned poznat. Sešlo se nás
na ledě přesně 88 lidí! K tomu dalších 10
nebruslících přišlo tuto akci alespoň podpořit

z prostoru za mantinely.
Jinak to byla dosud
největší účast. Většinu
z nás jednoznačně
tvořily děti a mládež. A všichni byli na ledě naprosto spokojeni. Radost pohledět, jak si krouží
ve skupinkách dokola, dělají různé své dětské
piruety a další parády. Starší děti pomáhaly těm
mladším. A těm nejmenším dětem pomáhali
hlavně jejich rodiče. Vidět bylo i pár těch našich
hasičských čepic na celé ploše.
Někteří si vzali také hokejku s pukem a nahrávali si mezi sebou. A zastříleli si v určeném
rohu ledové plochy na hokejové branky.
Vidět byly občas pády, objevil se u nich hlavně úsměv nebo občas ukápla nějaká ta slzička.
Kdo už nemohl, tak si šel na chvíli odpočinout
na střídačku. A taky se napít teplého čaje,
který určitě přišel vhod. Stihli jsme si taky

Foto: J. Křenek

udělat tradiční společnou fotku na památku.
Jen tak tak jsme se na ni všichni vešli.
A najednou jsme slyšeli za mantinelem hluk
rolby. Dětem se vůbec z ledu nechtělo! Jak
rychle uběhl čas určený pro nás. Podstatné ale
bylo, že jsme měli vůbec příležitost si to plně na
ledě užít. Tak to má být. Zajímavé bylo pozorovat unavené děti s krásně červenými tvářemi.
A jistě pořádně hladové. Právě totiž nastal čas
sundat brusle a vrátit se domů na určitě výborný nedělní oběd. Co dodat závěrem? Snad se na
této sportovní akci potkáme i v příštím roce.
Z ohlasu jednoznačně zaznělo, že děti jsou
určitě pro. Tak to je pro hájovské hasiče rozhodně ta správná výzva. Děkuji všem za účast.

Princové jsou na draka
aneb Pohádkový karneval 2022

Martina a Ľubomír Čermákovi (za sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře)

Po dvouleté pauze vyplněné vládními opatřeními v souvislostí s koronavirovou pandemií
ožil velký sál bývalého „Mexika“ rejem karnevalových masek. V letošním roce jsme zvolili pohádkové téma, a tak děvčátka provětrala
princeznovské róby a kluci měli volnou ruku
ve výběru rytířské zbroje, loupežnických
převleků, dračích masek a dalších postav
pohádkové říše. Prostory sálu jsme společným
úsilím s týmem pomocníků přetvořili na trůní
sál s královskými trůny a celým programem

děti i jejich dospělý doprovod provedli král
a královna. Společně s necelou stovkou dětí
jsme se vydováděli při tanci, nechybělo vyhlášení a odměnění nejpovedenějších masek,
zahráli jsme si celou spoustu karnevalových
her a soutěží. A tancem „vyšťavené“ účastníky jsme, věřím, povzbudili slovem o důvěře
v Pána Boha, který má i v současné nelehké
době vše pevně v rukách.
Během programu nechyběla oblíbená
kavárna a pohoštění pro děti i rodiče a závě-

Povedlo se... MASOPUST
Prvý den měsíce března na náměstí v odpoledních hodinách začalo podivné hemžení.
V jindy vcelku poklidných prostorách mohli
obyvatelé i náhodní návštěvníci vidět krále,
žábu, bábu s dědkem v nůši, medvěda a spoustu jiných nezvyklých postav a postaviček.
Do města nezavítala žádná herecká společnost
a nedělala si tak reklamu pro svá představení,
jako to bývalo zvykem v dřívějších dobách, jak
by se mohlo zdát. I když s herci měl celý ten
mumraj přece jenom něco společného. Příborský ochotnický spolek Štěk se spojil s vedením
města, odborem kultury i skvělými místními
muzikanty a podařilo se dát dohromady vše
potřebné pro oslavu masopustu.
Tato dříve našimi předky dodržovaná a oblíbená tradice pozvolna upadala do zapomnění.
A to časem i na vesnicích. A pokud se někde
udržela, stala se málem folklorní atrakcí.
V Příboře tomu bylo nejinak. Masopustní
průvody v první polovině dvacátého století
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rečné losování tomboly, při které byl každý
los výherní. Celou akci hodnotíme jako velmi
vydařenou, návštěvnost překročila naše očekávání a již nyní se těšíme na další ročník.

Jaromír Kostelník (Příborský ochotnický spolek ŠTĚK)

Foto: Stanislava Slováková

ještě organizovali členové různých spolků, zejména divadelních ochotníků, a pak zanikly.
Naštěstí se vyskytla parta nadšenců, která
začala obnovovat staré tradice. A to nejenom
oslavu masopustu, svěcení palem, házení

metel ale i Valentýnskou pouť, mimochodem
zřejmě první pouť v roce v celé naší vlasti.
Tito znovuobjevitelé tradic si opravdu zaslouží
naši úctu.
A tak i díky nim se na našem rynku scházeli
před čtvrtou odpolední malí i velcí, ti v maskách i ti bez nich, aby se zúčastnili masopustního průvodu. Dámy z odboru kultury nabízely přítomným koláčky k zakousnutí, pánové
z vedení města něco ostřejšího pro zahřátí,
do toho vyhrávala kapela. Nálada byla skvělá
a skvělé bylo i počasí.
Po roční pauze způsobené bacilem se masopust letos opět povedl na výbornou.
Bylo se nač dívat. Masek bylo možná o něco
míň než v roce 2020 /v roce 2021 z důvodu
covidu masopustní průvod nebyl/, ale o to
více než jindy bylo dětí. A co více -- přibylo
dospělých diváků. A aby se příliš nelišili, tak
si aspoň namalovali fousy nebo červený nos.
V čele průvodu pochodoval člen Štěku coby

principál s medvědem a za nimi celý houf
maskovaných účastníků i jen přihlížejících.
A skvělé bylo i to, že s nimi pochodovali
i znovuzakladatelé, kteří si našli čas a přišli
podpořit nás své pokračovatele. Průvod procházel Příborem, zastavoval se u domů, popřál
majiteli a ochutnal, co mu hospodář nabídl.
A zase dál. Cesta končila v Kulturním domě,
kde účastníci stihli guláš i vyhlášení nejhezčích masek.
Celý masopust, masopustní veselí i průvod,
byl parádní, organizace klapla na výbornou,
poděkování patří všem, kteří se na přípravě

i vlastním průběhu podíleli.
Muzikantům za neúnavné
muzicírování, vedení města
a kultury za pochopení i finanční výpomoc, navštíveným
obyvatelům za milé přijetí i občerstvení, kolegům ze Štěku za
přípravu i účast v průvodu, všem
zúčastněným za dobrou náladu.
Škoda jenom, že se oslovení dalších příborských spolků minulo
účinkem. Průvod mohl být ještě
větší a barvitější.

Foto: Stanislava Slováková

11. klokočovský maškarní Ples
Klokočovské sdružení pořádalo 12. března již
11. ročník maškarního plesu pro děti. Nádherné odpoledne plné zábavy, her, tance a smíchu
prožily naše děti v Kulturním domě v Příboře.
Úvodem mi dovolte pár organizačních vět...
V této opravdu nelehké době a navíc po roční
pauze, kdy z důvodu covidové situace jsme
nemohli loni dětem udělat maškarním plesem
radost, naše očekávání bylo potvrzeno. Ani ne
do týdne po oficiálním vyhlášení byla kapacita
z poloviny obsazena. Ještě den před konáním
akce se ozývali rodiče se žádostí, zda-li by
mohli přijít. Neodmítali jsme a operativně řešili velký zájem. Proto bych chtěl požádat pro
příští ročníky všechny zájemce, rodiče, aby
pokud možno rezervovali dítkům místa do
termínu objednání. Sledujte proto včas naše
stránky, kde s předstihem uvádíme podmínky
a termín plesu. Sledujte proto hlavně odkaz
celoročního plánu akcí našeho sdružení, aby
vám něco neuniklo. Neradi bychom kohokoli
odmítali. O náš ples je opravdu veliký zájem
a my jsme za to neskutečně rádi, že se hlavně
dětem líbí. Proto prosím všechny rodiče, aby
sledovali jak naše webové stránky www.klokocov.com, tak facebook Klokocov u Příbora, plakátovací plochy, příborský Měsíčník.
Opravdu se vyplatí vše sledovat, předejdete
nepříjemnému zjištění, že se na vás nedostane
volného místa.
No, to byla taková formální, nutná informace a teď k samotnému plesu, jak probíhal...
Již od ranních hodin jsme měli co dělat. Připravovali jsme vše nutné, aby se dětem líbilo.
Občerstvení, výzdoba, hudba, balení tomboly, šatna atd. V bufetu si mohly děti koupit
popcorn, párek v rohlíku a jiné laskominy.
Dospělí měli možnost čepovaného piva, víno
a také něco tvrdšího. V nabídce byla také
spousta nealko nápojů.
Již od půl druhé se začali scházet hosté,
bohužel většina ještě o půl třetí nedorazila,
což trochu posunulo naplánovaný program.
Chtě nechtě jsme museli začít. Celkem 72 dětí
z 82 přihlášených uvítal opět klaun HOPík
a také celý den děti provázel, jemu pomáhaly
ELFKA Naty, KLAUNÍK Vali a KOČIČKA
Any. Ty měly na starosti chod her, odměny
atd. Ty probíhaly po celé odpoledne, kde se
střídaly s tancem a volnou zábavou. Děvčata
předcvičovala a děti s velkým odhodláním
a radostí po nich opakovaly. Po každé soutěži
či tanci byly dětem rozdávány malé sladkosti,

kde byl o ně pokaždé pořádný boj. A opět jsme
jako každým rokem zapojili rodiče s dětmi
a zahráli „židličkovou“ i jiné společné soutěže.
Přesně v 17.00 h se rozdaly dary všem dětem,
které si mohly při vstupu zakoupit obálku
s výherním lístkem. Následovalo vyhlášení
tří nejlepších masek plesu. Lištička na třetím,
Myška Minnie byla druhá a Vodníček bral
zlatou medaili. Všechny tři nej masky si
odnesly nádherné dortíky, které nám napekla
paní Hejčová z Kopřivnice, která nám je dělá

Karel Till ml. (za klokočovské sdružení)

Závěrem chci poděkovat za naše sdružení
správci Kulturního domu za vstřícný přístup
a bezproblémový chod, panu Jakubu Nedomovi za perfektní a ochotnou práci, kdy nám
nabídl možnost projekce fotografií z minulých
ročníků našich plesů. Tato projekce fotografií „běžela“ po celé odpoledne na plátnech.
Na náš maškarní ples se nikdy nevybíralo
vstupné, ale možnost dobrovolného tady
byla. Tímto patří velké díky všem, co vhodili
jakýkoli obnos.

Foto: Stanislava Slováková

již třetím rokem v řadě. Tímto jí moc děkujeme. Je nutné podotknout, že všechny ceny
byly zakoupeny naším sdružením, stejně tak
dortíky a veškeré náklady na zorganizování
plesu.
Ihned poté následovalo tradiční klokočovské
vypouštění balónků, kde si každé dítko ulovilo ten svůj. Hned na to proběhlo hromadné
focení všech masek.
To už jsme se ale dostali k šesté hodině
podvečerní a museli jsme z důvodu pouze hodinového limitu úklidu ukončit celé zábavné
odpoledne. Navíc se již děti s rodiči z velké
části odebírali do svých domovů. Bohužel
jsme nestihli všechny naplánované soutěže
a tanečky. Tak máme alespoň na příští rok co
zařadit.

Samozřejmě velké díky patří každému, kdo
se podílel na přípravách a samotném chodu
akce, předně všem pořadatelům.
My všichni, členové občanské sdružení, jsme
rádi za velký zájem o naše akce, protože jak
jistě víte, to je naším záměrem... stmelovat
a sdružovat lidi a hlavně děti. Protože v dnešní
době počítačů, tabletů a smartphonů je opravdu těžké spoustu dětí od nich odtrhnout, navíc
v této omezující době.
Těšíme se na naše společné shledání na dalších kulturních akcích. Proto znovu opakuji,
sledujte hlavně naše internetové stránky, kde
se dozvíte vše nutné, včetně fotografií z akcí,
nebo jejich odkazy.
Reportáž z plesu ve zpravodajství LTV - 13. týden
s premiérou 27. 3. 2022.
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Co se děje u nás ve škole
Mgr. Dana Lišková (za pedagogy ZŠ Jičínské Příbor)

V únoru bylo příjemné zimní
slunečné počasí, a tak malí
lyžaři, pod laskavým vedením
instruktorů ze Ski Sněhulky,
tentokrát sbírali zkušenosti
v areálu Opálená v nedaleké
Čeladné. Pro mnohé to bylo
úplně první setkání s tímto
zimním sportem a doufáme,
že určitě nebylo poslední.
V rámci kariérového poradenství se ve
čtvrtek 17. 2. žáci VIII. A zúčastnili projektového dne Strojírenství – tradice našich
předků na Střední technické a zemědělské
škole v Novém Jičíně. Za pomoci učňů a pod
dohledem učitelů a mistrů z této školy si
žáci vyzkoušeli práci instalatérů, truhlářů,
zedníků a strojařů. Žáky tento projektový
den velmi bavil, všichni se zapojili aktivně,
snažili se a byli spokojeni, jak se jim dařilo.
Stejný projektový den pak čeká v březnu i na
žáky VIII. B.
Od poloviny února 2022 fungují u nás
na škole dva nové kroužky. Prvním z nich
je taneční skupina pro žáky II. stupně.
Tréninky skupiny probíhají v dívčí tělocvičně
vždy ve středy od 14:30 do 15:30. Věnujeme
se modernímu tanci, street dance i základům
latinskoamerických tanců, především tanci
salse. Hlavním úkolem naší nové „dance

company“ je se
společně potkat, pobavit a rozhýbat svá
těla. Kroužek vedou
paní učitelka Lišková a paní učitelka
Moravčíková. Účast
na trénincích je zatím více než hojná.
Další novinkou na
škole je mediální
kroužek, který
probíhá v pondělí
od 13:00 do 14:00.
Žáci se zde naučí
základní informace
o televizním zpravodajství i žurnalistice, učí se shromažďovat, hodnotit, vytvářet
a prezentovat zprávy o dění v naší škole.
Žáci také zjistí, jak kriticky uvažovat o vlivu
hromadných sdělovacích prostředků, naučí se
psát vlastní zprávy, které budou prezentovat
na školním YouTube kanálu. První vysílání je
naplánováno na duben 2022. Kroužek vedou
paní učitelka Moravčíková a pan učitel Eliáš.
Nultý ročník Pancake day se uskutečnil
1. 3. 2022 u nás na školním dvoře. Tato tradice palačinkového závodu vznikla v městečku
Olney, kde jedna hospodyně při přípravě
palačinek uslyšela zvony svolávající na mši,
a tak se rozběhla v zástěře s pánvičkou v ruce
do kostela, aby náhodou nezmeškala. I my
jsme si takový běh vyzkoušeli. Počasí nám
přálo, a tak fanoušci mohli z plných plic

podporovat družstvo své třídy. Všichni se
moc dobře bavili a vznikla u nás tak pěkná
nová tradice.
Ve světle událostí posledních týdnů nezůstala
ani naše škola stranou a zapojila se pod vedením Žákovské samosprávy do akce „Pomoc
pro Ukrajinu“. Vybíralo se především teplé
oblečení pro děti i dospělé, obuv, trvanlivé
a balené jídlo. Vybralo se neuvěřitelné množství věcí a všem dárcům tímto moc děkujeme!
V první polovině března jsme přivítali na
naší škole první ukrajinské žáky. Dosud
jich máme čtrnáct, ale jistě to není konečný
počet. Se začleňováním jim pomáhají jak
pedagogové, tak vybraní žáci ve třídách, kteří
se jim stanou průvodci. Doufáme, že se jim
bude u nás líbit.

struktérů a techniků téměř potají připraven
nový model T 603, jehož první prototyp
byl vyroben v roce 1955. Po zahájení sériové
výroby osobního automobilu T 603 v Tatře
Kopřivnici (18. prosince 1956) se výroba
podvozkových a motorových dílů postupně
převáděla z mateřského podniku TATRA
Kopřivnice do závodu v Příboře.
Továrna v Příboře v tomto období prošla
opět řadou změn. Výrobní program byl
v letech 1951 až 1956 zaměřen převážně na
výrobu dílů pro motory nákladních automobilů T 114 a na výrobu kolejových vozíků
Tatra (drezíny). S náběhem výroby nového
osobního automobilu T 603 se však sorti-

ment vyráběných dílů zcela zásadně změnil
a většina strojních kapacit byla využita na
výrobu dílů pro osobní automobil.
Po zvládnutém náběhu výroby se produkce
šestsettrojky postupně zvyšovala. V roce
1958 již bylo vyrobeno 576 kusů vozidel
T 603, v roce 1959 to bylo 800 automobilů
a v roce 1960 se poprvé podařilo vyrobit
více než tisíc vozů. Celková roční produkce
v roce 1960 dosáhla 1220 automobilů T 603.
V roce 1959 v rámci reorganizace výrobních kapacit byla část výroby z Příbora
převedena na Slovensko. Výroba kolejových vozíků do Trnavy a výroba drobných
karosářských dílů do Trstené. Výroba dílů

Foto: Mgr. Eva Rečková

Tatra
v Příboře 2. díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V minulém čísle Měsíčníku jsme první
díl vyprávění o historii výroby osobních
automobilů v našem městě ukončili rokem
1951, kdy se na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČSR továrna v Příboře
stala součástí národního podniku Tatra
Kopřivnice. Je paradoxem, že uvedené ministerstvo v témže roce rozhodlo o zastavení
výroby osobních vozidel v kopřivnickém
závodě a převedlo výrobu Tatraplánu a následně i nákladního vozu T 805 do Mladé
Boleslavi (1951 a 1952). Nadřízené orgány
se však posléze podařilo přesvědčit, aby se
výroba nového reprezentativního automobilu vyšší třídy, v návaznosti na dosavadní
úspěšné modely osobních automobilů Tatra
T 87 a T 600 Tatraplán, vrátila do Kopřivnice. V pražské konstrukční kanceláři a kopřivnickém vývojovém oddělení byl mezitím
díky nezměrnému nadšení a obětavosti kon-
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pro motory Tatra 114 byla zcela ukončena. Z Kopřivnice do Příbora se přemístila
montáž motorů osobních automobilů T 603,
rozšířila se automatová výroba strojních
dílců a jednoduchých dílů karoserie.
V letech 1951 až 1959 měla továrna
Tatra Příbor přibližně 330 zaměstnanců
a do jejího vedení byli postupně jmenováni
Alois Valchař, Jan Lunda, Alois Smolík
a Jaroslav Drápala. Do Příbora umístil

Svařovna karosérií T 603 v Tatře Kopřivnici

n. p. Tatra Kopřivnice i výchovu učňů, a tak
vlastně vzniklo v Příboře první tatrovácké
učňovské zařízení, které ve městě fungovalo
až do oficiálního vzniku pracovních záloh.
Pro ubytování učňů byla upravena bývalá
textilní továrna Schnürer (nyní ubytovna
s hvězdárnou na Jičínské ul.) a bývalá zemědělská škola (na Masarykově ul. naproti Domovu Příbor). Vyučování se konalo v učitelském
ústavu (bývalá piaristická kolej- nyní CETRAT,

Pracovníci výrobních dílen závodu TATRA
Příbor - první zprava vedoucí dispečer Izidor
Wolovicz (rok cca 1958)

knihovna a ZUŠ) a praxe učňů probíhala
v dílnách Tatry Příbor.
V roce 1961 byla v závodě Tatra Příbor
zahájena výstavba nové dvoulodní haly a po
jejím dokončení se do ní přemístila výroba
dílů na motory T 603 ze ZVIL Plzeň. Ze
základního podniku Tatra v Kopřivnici byla
do závodu TATRA Příbor přemístěna výroba podvozkových částí a montáž převodovek
osobního automobilu T 603.

Montáž motorů T 603 v Tatře Příbor- zleva Jan
Suda, pan Šostek, Láďa Domitra

Vzpomínky
na Františka
Pochylu
mladšího
(část 19.) Jiří Šajer
(Pokračování deníku Františka Pochyly)

11. června 1920

Večer jsme byli na stanici Oberjen. Častá
jezera s ostrovy, jezírka. V poledne na depu ve
stanici dvě indiánské ženy, za stanicí je vidět tábor Indiánů. Večer jsme pozorovali požár lesa.

12. června 1920

Krajina je bohatější, více obydlená, jsou
zde pěkné farmy. Večer jsme se přiblížili ku
Quebecu. Zabočili jsme před městem na sever
obloukem k letnímu táboru – Valcartieru
(městečko nedaleko Quebecu – ubytování v
anglickém vojenském táboře).
13. června 1920 Přivítání Angličanů. Jejich
hudba nás vedla do tábora. Bubny, píšťaly, jiného není nic slyšet. Tempo je rychlé.
Nastěhovali jsme se do palátek rozestavěných
na louce nedaleko od řeky. Sprchy, prádelny,
Angličané a Angličanky celý den jezdí v automobilech prohlížet tábor.

Poznámky:

Velitelem tří kanadských transportů o počtu
10.000 mužů byl podplukovník Vuchterle. 1.
července 1920 byla k příležitosti kanadského
národního svátku slavnostní přehlídka všech
tří transportů. Železniční trať mezi Vancouverem a Quebecem, po které se v roce 1920 vra-

cely transporty československých legionářů,
byla postavena v letech 1881 až 1885. Byla to
první kanadská transkontinentální železnice o délce 4 633 km. Stavební práce začaly
v roce 1881, jejich provedením byl pověřen
Američan holandského původu William Cornelius Van Horne. Trasu přes prérii postavili
velmi rychle. Stavba trvala pouze 15 měsíců.

Historie
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Ovšem položit kolejnice přes Skalnaté
hory (Rocky Mountains) bylo obtížnější. Vlaky s materiálem se pohybovaly
od zásobovací základny Winnipegu
směrem na západ. Každý vezl množství
materiálu, které bylo potřeba k položení jedné míle (1,6 km) trati – kolejnice,
pražce, telegrafní stožáry a materiál na
stavbu mostů. Kvůli lavinovému nebezpečí musela být trať chráněna střechami proti sněhu a na nejnebezpečnějším
úseku byl postaven tunel. Trať se táhne
kolem řeky Bow, která musela být několikrát přemostěna, průsmykem Kicking Horse, za jezerem Shuswap vedly
koleje přes pohoří Coast Mountains a
skoro neprůchodným průsmykem Fraser Canyon. Původně měla trať končit
v Port Moody u Burrard Inlet, Van
Horn však naléhal, aby byla trať postavena až
k dnešnímu Vancouveru. Trasa byla dostavěna 7. listopadu 1885. Vznik této železnice byl
jednou z nejdůležitějších událostí vedoucí ke
vzniku Kanady jako státu. I když v současnosti
přepravuje zejména zboží, v minulosti byla po
celá desetiletí jediným dopravním prostřed-

kem, který přepravoval cestující na
dlouhé vzdálenosti a umožnil kolonizaci
a ekonomický rozvoj západní Kanady.
Poblíž Québecu se nachází 272 stop
vysoký vodopád Montmorency. Leží
na řece Montmorency, která po pár set
metrech ústí do řeky Svatého Vavřince.

Tatra v Kulturním domě Příbor
Karel Greiner

Jednou z úspěšných akcí roku 2022 bylo
setkání s kurátorem Muzea nákladních
automobilů v Kopřivnici. Radim Zátopek promluvil i na kameru LTV Příbor v prostorách
Kulturního domu, kde probíhá stálá výstava
historie již bývalého závodu výroby luxusních
osobních automobilů – TATRA PŘÍBOR.
V Kopřivnici si také připomínají velké výročí
zahájení významné akce, jež ovlivnila výrobu
slavné značky TATRA. Je to již 50 let, kdy
přišel na svět slavný ROZVOJOVÝ ZÁ-

MĚR. 1972–2022. Byl tu předpoklad vyrábět
dvojnásobek počtu nákladních automobilů.
V roce 1972 se vyrábělo sedm a půl tisíce
nákladních aut za jeden rok. Cíl byl vytyčen
na rok 1980. Z montážní linky má vyjíždět
15 000 nákladních automobilů. Tak velké
navýšení výroby obnášelo i získání dalších
kvalifikovaných dělníků. Dokonce se začalo
stavět nové sídliště KOPŘIVNICE – SEVER.
V samotné továrně se staví lisovna. Rozjíždí
se nová slévárna. Rok 1980? Cíl je dosažen!

Končí výroba T–148 a nabíhá nový typ T–815.
Dokonce se podařilo vyrábět 16 tisíc nákladních automobilů za jeden rok. To bylo před
„listopadem“ 89.
A stará slévárna? To je právě dnešní
Muzeum nákladních automobilů. Pamatuji
si ještě v roce 1973 starou slévárnu. Prach
a žhavé odlitky!
Co říci závěrem? Přejme si více takových
besed v Kulturním domě Příbor. Děkujeme.

Bodyscapes – umění, ne válka
Jane McAdam Freud

Na této výstavě můžete vidět několik
abstraktních portrétů. Obrazy mají obecně
formát „virtuálního setkání“ se standardní
obrazovkou o 9 sekcích, což představuje náš
nový způsob komunikace od příchodu covidu.
Mnoho hlav nemá žádné výrazné rysy a některé vyjadřují výraz bolesti nebo utrpení.
Jak řekl Sigmund Freud: „Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbené zaživa
a vyjdou později ošklivějšími způsoby."
Jiné zobrazují zkreslenou perspektivu.
V tomto změněném světě od covidu nyní
zažíváme válečný šok.
Tento šok znamená, že všichni nevědomě
zažíváme svou budoucnost s určitou mírou
nejistoty. Tuto nejistotu musíme potlačit,
abychom mohli pokračovat ve svém životě
a naplnit své plány.
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V umění můžeme tyto těžké emoce zažít a pomoci je uvolnit. To může být jedině pozitivní.

Kulturní informace

Program Muzea Novojičínska,
příspěvková organizace

Centrum tradičních technologií Příbor – duben 2022

VÝSTAVA:
Dřevěný svět

» Dlouhodobá výstava
» Prodlouženo do 31. května 2022

běžné i netypické textilní suroviny, jejich
zpracování, textilní techniky předení, tkaní,
výroba šňůr, krosienka, aj. Vybrané techniky
je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet.

a druhá z Těšínského Slezska. Po celý den bude
možné si zakoupit drobné občerstvení a navštívit výstavu v CETRAT Příbor „Kopřivové šaty“.

PRO ŠKOLY:

Úterý, středa, čtvrtek
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00

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.

28. 3. – 13. 4. 2022

POŘADY:

Sobota 2. července 2022, od 9.00 – 17.00

Den s archaickými technologiemi

Tvůrčí setkání českých, moravských,
slezských i slovenských přadlen
a přadláků v Cetrat Příbor

Sobota 23. dubna 2022, 9.00 – 16.00 hod.
Každoročně představujeme vybrané
archaické zaniklé rukodělné technologie.
Tentokrát se mimo jiné zaměříme i na
experimentální archeologii a barvení textilu
přírodními barvivy a pigmenty. Tyto techniky
bude prezentovat odbornice na barviva
starých Slovanů Mgr. Lucie Rucká, vedoucí
Archeoparku Chotěbuz z Muzea Těšínska.
Těšit se můžete také na dobovou hudbu. Pořad je vhodný nejen pro dospělé, ale také pro
rodiny s dětmi.
» Akce se koná u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel.
» Vstupné snížené 40 Kč

EXPOZICE:
Zaniklý svět rukodělné výroby

Expozice je věnována tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. Ve
čtyřech sálech mohou příchozí zhlédnout
celou řadu svébytných technik, které byly
využívány v tradičním lidovém prostředí.

Experimentárium

Interaktivní expozice zaměřena na poznání
rozličných textilních surovin a tradičních
textilních technik. Jsou zde představeny

Dřevěný svět

Velikonoce za starých časů

Interaktivní program pro MŠ a ZŠ tematicky
zaměřený na období Velikonoc.

PŘIPRAVUJEME:

„Od každodenní dřiny k životnímu stylu
a novým hodnotám“
Protože nastal čas plánování dovolených
a aktivit na léto, informujeme již nyní všechny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu,
aby si mohli zapsat do deníčku či kalendáře
nultý ročník setkání přadlen v Příboře.
Setkání se zúčastní více než 70 přadlen z různých koutů České i Slovenské republiky, které
budou příst na kolovratech, vřetánkách
a dalších nástrojích používaných
v minulosti na ruční
zhotovování nití.
Akce bude přístupná široké veřejnosti
a uskuteční se v piaristických zahradách
patřících k budově,
v níž se nachází
Centrum tradičních
technologií.
O hudební doprovod se postarají
cimbálové muziky
– jedna z Valašska

Otevírací doba muzea

Vstupné

Dospělí............................................. 80 Kč
Snížené............................................ 40 Kč
(žáci, studenti 6 – 26 let; senioři nad 65 let)
Rodinné vstupné............................... 150 Kč
(max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let)
Děti do 6 let....................................zdarma
Výstavy............................................ 40 Kč
(jednotné vstupné)

Kontakt:

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

Expozice

Experimentárium

Kulturní informace
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Datum
Pátek
1. 4.
Sobota
2. 4.

Sobota
2. 4.
Pondělí
4. 4.
Úterý
5. 4.
Úterý
5. 4.
Středa
7. 4.
Pátek
8. 4.
Sobota
9. 4.
Neděle
10. 4.
Úterý
12. 4.
Úterý
12. 4.
Úterý
12. 4
Středa
13. 4.
Čtvrtek
14. 4.
Pátek neděle
15.-17. 4.
Úterý
19. 4.
Středa
20. 4.
Sobota
23. 4.
Sobota
23. 4.
Sobota
23. 4.
Sobotaneděle
23.-24. 4.
Úterý
26. 4.
Úterý
26. 4
Pátek
29. 4.
Sobota
30. 4.
Neděle
1. 5.
Neděle
1. 5
Úterý
3. 5.
Čtvrtek
5. 5.
Sobota
7. 5.
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PROGRAM AKCÍ – DUBEN 2022
Program

Název

Místo / Organizátor

Čas

Vstup

KONCERT

Country večer

18:00 hod.

100 Kč

JARMARK

Velikonoční jarmark

8:00 hod.

volný

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

MPR v pověstech
s výstupem na věž

9:00 hod.

30 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ

K. Stiborková: Jiný svět

17:00 hod.

volný

PŘEDNÁŠKA

Jak zbavit tělo toxinů
pomocí bylinek

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

volný

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Sportovní odpoledne

Luna Příbor, tělocvična

13:30 hod.

volný

PŘEDNÁŠKA

Jídlo v Bibli

VÝSTAVA

Bodyscapes – Art not War

PLES

Náš ples

KONCERT

Biblické pásmo Haleluja

BIBLICKÉ ČTENÍ

Bible: Celonárodní čtení

BJB Příbor
Bývalá restaurace Mexiko
Nám. S. Freuda 29
Bývalá obuv
Kulturní dům Příbor
nas.ples@email.cz
Kostel sv. Valentina
Římskokatolická farnost Příbor
BJB Příbor
Bývalá restaurace Mexiko

18:00 hod.

volný

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Sportovní odpoledne

KREATIVNÍ PODVEČER

Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Nám. S. Freuda
Město Příbor
Sraz - informační centrum
Město Příbor
Piaristický klášter Příbor
Město Příbor

10:00 hod.
20:00 hod.

info k akci
viz plakát
250 Kč/
400 Kč

17:00 hod.

volný

15:00 hod.

volný

Luna Příbor, tělocvična

13:30 hod.

volný

Dámský klub

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

volný

BUBENICKÁ SHOW

Miloš Meier-Drumming
Syndrome

Kulturní dům Příbor
Město Příbor

18:00 hod.

280 Kč

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Velikonoční prázdniny

Luna Příbor

8:00 hod.

50 Kč

STEZKA PRO DĚTI

Po stopách zajíčka Pikly

Start u Rodného domu
S. Freuda
Město Příbor

9:00-16:00
hod.

volný

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Sportovní odpoledne

Luna Příbor, tělocvična

13:30 hod.

volný

KINO

Bambitka 2

PRODEJ KNIH

Burza knih

VÝSTAVA KVĚTIN

Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor

17:00 hod.

120 Kč

9:00-11:00
hod.

volný

Flora Olomouc

Luna Příbor

7:00 hod.

320 Kč

DEN ZEMĚ

Čistá Lubina 22

OS Klokočov

8:00 hod.

volný

MEZINÁRODNÍ DEN
PAMÁTEK A SÍDEL

Program ke Dni ...
- viz plakát

Náměstí, památky, zahrady,
klášter
Město Příbor

--------------------------------------------------------------

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Sportovní odpoledne

Luna Příbor, tělocvična

13:30 hod.

volný

MINIKURZ MASÁŽE DĚTÍ

S knížkou do života

Městská knihovna Příbor

16:00 hod.

volný

ČARODĚJNICKÉ
ODPOLEDNE

Slet čarodějnic

16:00 hod.

volný

PLES

Obecní ples

20:00 hod.

300 Kč

DEBATA O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ

Zasazení stromu

15:00 hod.

volný

10:30 hod.

volný

17:00 hod.

volný

16:00 hod.

volný

KONCERT
VERNISÁŽ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ
PIETNÍ AKT
PŘÍBORSKÝ BĚH

Kulturní informace

PŘIPRAVUJEME

Městský park Příbor
Město Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Za bývalou ZŠ Dukelskou
Místní sdružení ODS

Prvomájový koncert
Lašský dechový orchestr
Odvrácená tvář města
(Ladislav Pekárek)
77. výročí osvobození
Příbora

Chodba u městské knihovny
Město Příbor a Fotoklub Příbor
Náměstí S. Freuda
Město Příbor

Příborský běh

Město Příbor

Městský park Příbor

9 – 22 hod.

volný

info k akci
viz plakát
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
MĚSTA PŘÍBORA
sobota 2. dubna 2022

Městská památková rezervace
v pověstech s výstupem na věž

s Irenou Nedomovou

sobota 23. dubna 2022

Barokní Příbor

se Sabinou Máchovou

sobota 21. května 2022

Městská památková rezervace

se Sabinou Máchovou

sobota 4. června 2022

Městská památková rezervace
v pověstech s výstupem na věž
s Irenou Nedomovou

sobota 18. června 2022

Městská památková rezervace
se Sabinou Máchovou

Sraz vždy u TIC Příbor v 9:00
Vstupné 30 Kč
www.pribor.eu

Inzerce a pozvánky
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2022
1324

www.casrock.cz/manicky-na-lyse-2022

VYSTOUPÍ:

MÁNIČKY NA LYSÉ
PENZISTOR

20 Inzerce a pozvánky

1. DUBNA 2022

chata emil zÁTOPEK | 11:00

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

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

Burza knih

v Kulturním domě
Příbor

26. dubna 2022 v 16.00 hodin v městské knihovně

minikurz masáže dětí a kojenců
s lektorkou Michaelou Čechovou
Masáže dětí a kojenců mají
pozitivní vliv na psychický i fyzický
vývoj dítěte, dávají mu pocit klidu,
pohody a bezpečí.
Na přednášku přijďte i s dítětem,
techniky můžete rovnou provádět,
s sebou si vezměte podložky a deky.

NABÍZÍME MOŽNOST VLASTNÍHO PRODEJE KNIH
pronájem stolu o rozměru 230 x 80
pronájem 1/2 stolu o rozměru 115 x 80

80 Kč
40 Kč

CENY PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ SI URČUJETE SAMI
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 20. DUBNA 2022
V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU PŘÍBOR

SOBOTA 23. DUBNA 2022

9:00 - 11:00
Na setkání je třeba se předem přihlásit na tel.: 603 883 672
nebo na e-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
WWW. PRIBOR.EU

Inzerce a pozvánky
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PŘEDNÁŠKA DAGMAR LANGOVÉ

JAK ZBAVIT TĚLO TOXINŮ
POMOCÍ BYLINEK?
5. dubna 2022 v 17 hodin
v Městské knihovně Příbor
Vstup volný

Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do městské knihovny.
Velikonoce se blíží, vyrobíme si tedy veselé jarní dekorace. Přineste si bílou
vlnu na ocásky pro zajíce a vyfouknutá vajíčka na dekorace na zavěšení. Děti či
vnoučata vezměte s sebou!

22 Inzerce a pozvánky

Občanské sdružení Klokočov

pořádá k MEZINÁRODNÍMU DNI ZEMĚ akci

ČISTÁ LUBINA 22
Přijďte s námi vyčistit naši řeku a hlavně její břehy!
Sraz 23. 4. 2022 v 8 hodin

u mostu na parkovišti Místecká ulice,

9. května (u Drtilů). Odpadové pytle budou k dispozici. Doporučujeme pevnou
obuv, nejlépe gumáky, rukavice a třeba něco na zahřátí.

Vysoké brodicí holínky vítány. Cíl trasy a dodatečné informace se dozvíte na místě.
Občerstvení pro všechny zúčastněné připraveno.

Oficiální zakončení a vyhodnocení bude na hřišti v Klokočově.
Nejen příborské cesty
či ulice, 19:13:46
00422EC_upravy_tel_cisel_100x50mm.pdf
1 21.01.2022
naše řeka si zaslouží také být čistá,...přece.
WWW.KLOKOCOV.COM
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HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ.

Velmi atraktivní provize až 10% z výběru.

*více informací na www.expresscash.cz

www.expresscash.cz

734 201 612

Nabízíme práci na HPP na pozici strojníka, řidiče
nákl.aut,pomocného stavebního dělníka zájemci hlaste se na tel.:608918070 nebo
608772951, své životopisy
Nabízíme práci na HPP na pozici strojníka, řidiče můžete zasílat na email: japstav@japstav.cz
nákl.aut,pomocného stavebního dělníka Inzerce a pozvánky 23
zájemci hlaste se na tel.:608918070 nebo

BODYSCAPES
- ART NOT WAR

8. dubna
dále

a

8th April
onwards

Hodiny

Hours

10—12

10 - 12

14—16

14 - 16

Str - Sob

Tue - Sat

nam. Sigmunda Freuda 29, Pribor, 742 58
mail@janemcadamfreud.com
www.janemcadamfreud.com

5 .

K V Ě T N A

2 0 2 2

77. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
1 6 : 0 0

MĚSTA PŘÍBORA

www.pribor.eu

U PAMĚTNÍ DESKY „VLASTENCŮM A OSVOBODITELŮM“
PŘED RADNICÍ, NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR

24 Inzerce a pozvánky

PO STOPÁCH
ZAJÍČKA PIKLY

15. - 17. dubna 2022
Start U
rodného domu
Sigmunda
Freuda
9:00 - 16:00
Nezapomeň si vzít
tužku!

Prvomájový

KONCERT
Lašský dechový orchestr
1. května 2022 v 10:30
Městský park Příbor

www.pribor.eu

www.pribor.eu

U PŘÍLEŽITOSTI 166. VÝROČÍ
NAROZENÍ ZAKLADATELE
PSYCHOANALÝZY SIGMUNDA FREUDA
SE USKUTEČNÍ PŘEDNÁŠKA

ŽIDÉ
V PŘÍBOŘE
Přednáší Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
z Historického ústavu AV ČR

6. KVĚTNA 2022 | 16:00 |
PIARISTICKÝ KLÁŠTER PŘÍBOR
vwww.pribor.eu
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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
022 V PŘÍBOŘE
ří 2
Informační schůzka
pro rodiče předškoláků

Kdy: středa 6. dubna 2022, 16:00
Kde: Kulturní dům Příbor, Lidická 560
pro děti s odkladem povinné školní docházky
malý počet dětí ve třídě
děti se připraví na vstup do 1. třídy ZŠ
bezplatná docházka
možnost stravování ve školní jídelně
ranní i odpolední družina
zapojení do mimoškolních činností

Biblické pásmo
Haleluja
Koncert se uskuteční v neděli 10. .2022 v 17.00 hodin
v kostele svatého Valentina v Příboře.
Účinkují:
Pěvecký sbor Schola a sólisté
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z tohoto koncertu bude prostřednictvím
Charity České republiky zaslán na pomoc Ukrajině.

...více informací na schůzce...

Město
Příbor

MĚSTSKÝ PARK
PŘÍBOR

SLET
ČARODĚJNIC

ĚTI
ZÁBAVNÉ SOUTĚE PRO D
PÁTEK 29. DUBNA 2022
16:00 - 18:00

ZA KOSTÝM MALÁ ODMĚNA
www.pribor.eu
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Římskokatolická farnost Příbor
Vás srdečně zve na koncert

Vážení spoluobčané, zveme Vás

v neděli 1. 5. 2022 v 15:00 h
k účasti na

4. dubna 2022 - 25. dubna 2022

VÝSTAVA OBRAZŮ MGR. KARLY STIBORKOVÉ
PIARISTICKÝ KLÁŠTER PŘÍBOR

JINÝ
SVĚT

ZASAZENÍ STROMU
na pozemku za bývalou základní školou na

Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna 2022 v 17:00

Dukelské ulici. Přijďte se s námi podělit
o své názory na životní prostředí v našem
městě, říci nám, s čím jste spokojeni a co
by se naopak mělo v dalších letech zlepšit.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Členové místního sdružení ODS

www.pribor.eu

V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou
města Příbor č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem
Příborem, se uskuteční

Zápis do

mateřské školy

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023

od 8 do 15 hodin
v úterý 3. května 2022

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
www.skolka-pribor.cz, e-mail frenstatska@skolka-pribor.cz
Zde probíhá zápis i pro MŠ pracoviště Švermova.

Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, Příbor
www.ms-pribor-pionyru.cz, e-mail mspionyru@tiscali.cz

K zápisu si přineste:
vyplněnou žádost o přijetí
vyjádření dětského lékaře
o očkování
prostou kopii rodného
listu dítěte

Povinné předškolní vzdělávání
ve školním roce 2022/2023 se
vztahuje na děti, které dosáhnou
pátého roku věku k 31. 8. 2022,
a na děti s odkladem povinné školní
docházky.

V souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.
a Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Příbor a část společného školského obvodu základní
školy se uskuteční

ZÁPIS do 1. třídy
od školního roku 2022/2023,
který se bude konat

v úterý 5. dubna 2022
od 13 do 18 hodin

Na základních školách:
Základní škola Příbor, Jičínská 486
www.zsjicinska.cz
Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510
ww.zs-lomapribor.cz
Podrobné informace k zápisu
do základních škol budou zveřejněny
na webových stránkách škol
a informaci o školských obvodech
základních škol
najdete také na adrese
www.pribor.eu
K zápisu plnění povinné školní docházky
se dostaví zákonný zástupce s dítětem
narozeným od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
s odloženou školní docházkou z r. 2021

U zápisu předložte:
rodný list dítěte
občanský průkaz zák. zástupce

Podrobné informace
k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny ve
školách, na webových stránkách škol a informaci
o stanovených školských obvodech mateřských
škol najdete také na webových stránkách města
www.pribor.eu.
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Vinotéka U Radnice
&První příborská sýrárna

1.
2.
3.

Výherní listina za březen 2022

CENA: Tři láhve šumivého vína
- číslo 33
CENA: Dvě láhve šumivého vína
- číslo 22
CENA: Jedna láhev šumivého vína - číslo 57

První výherce vánočního zájezdu do Vídně
je člen Klubu s číslem 37.
Nově losujeme výhry z čísel věrnostních plastových karet
Klubu přátel dobrého vína.
Platnost původních placek skončila koncem roku 2021.
Přeregistrace stávajících a registrace nových členů
probíhá ve Vinotéce U Radnice.
U příležitosti 10. výročí otevření
Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ deseti
jednodenních adventních zájezdů do Vídně.
Losujeme účtenky členů Klubu zaregistrované vždy
za aktuální kalendářní měsíc.
Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz
Výhercům srdečně blahopřejeme.

BAV klub Příbor -

Kdy: Čtvrtek 14. 4. 2022 od 8h do 16h
V období velikonočních prázdnin
připravíme pro děti pestrý program:
např. hry a soutěže na zahradě nebo v klubovně,
trampolíny, hledání pokladu – čokovajíček,
velikonoční tvoření-malování vajíček,
pletení tatarů, velikonoční dekorace,
keramika, bubnování, SKÁKACÍ HRAD

Cena: 240 Kč
Zahrnuje: 3x denně stravu, práci personálu, trenérů
a lektorů, náklady na program, sportovní vybavení

Na akci nutno dítě přihlásit a uhradit zápisné
do 31. 3. 2022.
Další informace rádi sdělíme telefonicky.

LUNA PŘÍBOR

MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“

Duben 2022

4., 11., 25. dubna

MÍČKOHRANÍ

Pondělí, 9:00 – 10:00,
10:00 – 11:00 LUNA

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

R. Rojíčková, tel. 724 329 473

1. dubna

Šmudlíci

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

JARO – prstové barvy

6. dubna

Hrátky

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA

v sobotu 23.dubna 2022.
Odjezd autobusem
v 7:00 hodin
od Luny Příbor.
Cena zájezdu 320 Kč.
Přihlásit se můžete do 20. 4. 2022
v LUNĚ PŘÍBOR, SVČ,
telefon 556 725 029,
e-mail: lupikova@lunapribor.cz.

J. Lupíková, tel. 604 188 186

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

8. dubna

Šmudlíci

Společný program pro rodiče s dětmi.

J. Lupíková, tel. 604 188 186

VELIKONOČNÍ ZÁPICH

13. dubna

Hrátky

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

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

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

20. dubna

Hrátky

Společný program pro rodiče s dětmi.

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

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

22. dubna

Šmudlíci

Společný program pro rodiče s dětmi.

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

J. Lupíková, tel. 604 188 186

MALÁ ČARODĚJNICE – vařečky s sebou

27. dubna

Hrátky

Vstupné: 50 Kč

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

TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA

29. dubna

Šmudlíci

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

Společný program pro rodiče s dětmi.

PAMPELIŠKA Z PAPÍRU - koláž

S Lunou se nenudíte!
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Tel.: 739 080 862

aby rodiče mohli pracovat

pořádá

na jarní výstavu květin

www.bavklubpribor.cz

VELIKONOČNÍ BAREVNÝ
DEN PRO DĚTI,

LUNA PŘÍBOR, SVČ
zájezd do Olomouce

středisko volného času, s. r. o.

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

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

LUNA PŘÍBOR

www.lunapribor.cz

PROGRAM NA DUBEN2022

5., 12., 19., 26. dubna

Úterý 13:30 – 14:30, LUNA

5

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Sportovní hry ve spolupráci se ŠD Sv. Čecha.

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186

9. dubna

PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALU

14. dubna

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

23. dubna

FLORA OLOMOUC

Sobota, Fryčovice

Čtvrtek 8:00 – 12.00, LUNA

Akce pro mladší žáky florbalových kroužků.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Velikonoční tvoření pro děti i dospělé.
Cena: 50 Kč
Zájemci se mohou přihlásit do 12. 4. 2022

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

Sobota odjezd v 7:00,
příjezd do 16:00, LUNA

Zájezd na jarní výstavu květin.
Cena: 320 Kč (doprava)
Přihlásit se a zaplatit můžete do 20. 4. 2022
Akce pro veřejnost.

30. dubna

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Sobota 14:00 – 18:00, LUNA Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Hedvábné tvoření- malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál.
Akce pro veřejnost. Nutná rezervace místa!

Vede: K. Fojtíková
Vede: K. Bukovjanová

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

PŘIPRAVUJEME:
LÉTO 2022
1. 7. - 10. 7.

Letní tábor „Hadinka“, Klokočov, Vítkov

8. 8. - 12. 8.

Příměstský turistický tábor

1 250 Kč

22. 8. - 26. 8.

Tvořivý tábor

1 800 Kč

26. 8. – 4. 9.

Chorvatsko, Mali Lošinj – pobytový zájezd

4 700 Kč/ 4 500 Kč

Cena poukazu: děti do 3 let bez nároku na postel a stravu 2 500 Kč, děti do 6 let
5 300 Kč, děti do 12 let 5 700 Kč, děti a mládež do 18 let 5 900 Kč, dospělí 6 500 Kč.
Strava – polopenze: děti do 12 let 1 000 Kč, ostatní 1 550 Kč.

S Lunou se nenudíte!

OBKLADY-DLAŽBY koupelen, sprchových koutů, kuchyní, balkonů, garáží a jiné.
Rychle, kvalitně, praxe 45 let, tel. 731950701.
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INTERNET PO OPTICE -FTTH
Kabelová televize CORSAT
nejkvalitnější způsob pro vysokorychlostní přenosy dat, multimediální aplikace a pro
připojení do internetu. Domácí varianta FTTH znamená dovedení optiky až k
samotnému uživateli do obývacího pokoje bytu, do již vybudované účastnické
zásuvky s příslušnými porty pro telefonii, datové služby a TV bez nutnosti natahovat
optický kabel ze schodiště přes celý byt.
Výhody optické sítě Fiber-To-The-Home:
- bezkonkurenčnost kapacity přenosu, vysoká rychlost přenosu dat
- velmi vysoká spolehlivost a stabilita
- vysoká bezpečnost, odolnost vůči nežádoucímu odposlechu
- odolnost vůči elektrickému rušení, atmosférickým vlivům
- nejmodernější technologie
- možnost doplnění o digitální televizi, IPTV a telefon
Tarif - internet

Rychlost až (Mb/s) (L1)

Měsíční poplatek

50 / 5

199 Kč

FIBER STANDARD

100 / 50

345 Kč

FIBER SUPER

300 / 100

395 Kč

FIBER SUPER 2

500 / 150

585 Kč

FIBER MAXI

1G / 200

849 Kč

FIBER START

FixProTV - televize do PC, mobilu, tabletu, smartTV

Připojte svou chytrou televizi k internetu a využívejte možnosti, které Vám tato služba
nabízí, jako je třeba:
- možnost pozastavit program, na který se právě díváte,
- pustit si znova od začátku pořad, který již běží (timeshift, tj. časový posun),
- nahrát Váš oblíbený seriál, zprávy, film či dokument a později se na něj podívat.

Vyzkoušejte 1 měsíc zdarma, co FixProTV umí:

zkusit.fixprotv.cz

CORSAT s.r.o. Nový Jičín
kancelář Příbor – Lidická (vedle Penny Marketu)
po 13-16hod. st 8-12 13-16 hod. pá 8-12 hod.
corsat@corsat.cz
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23. DUBN A - 24. DUBNA 20 22

MEZINÁRODNÍ
DEN PAMÁTEK
A SÍDEL
Turistické informační centrum Příbor

sobota 23. dubna 2022 v 9:00
Komentovaná prohlídka Barokní Příbor
Vstupné 30 Kč

Piaristický klášter Příbor

sobota 23. dubna 2022 v 16:00
All Brass Band
Koncert žesťového kvintetu

Kulturní dům Příbor

neděle 24. dubna 2022 v 16:00
Jste kavalír, to znám...
Komorní a smyčcový orchestr pod vedením
Zdeňka Pukovce.
Zpívají Martin Frynta a Kateřina Juřenová.
Pořadem provází MUDr. Pavel Hanzelka
Vstupné 100 Kč

PAMÁTK Y OTEVŘEN Y V SOB OTU

9 :00 - 16: 00

www.pribor.eu
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Příborský
běh
2.

7. 5.
2022

ročník

SPORT trasa

HOBBY trasa

ZÁVOD ŠTAFET

DĚTSKÝ BĚH

9,2 km

4,6 km

+ Doprovodný
program

Město
Příbor

Více informací a REGISTRACE

www.priborskybeh.cz
Partneři:
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