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BŘEZEN 2019
VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA
PROZÁŘILO SLUNÍČKO
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Opět jsme se vrátili do dob dávných jarmarků, časů našich prababiček a pradědečků, kdy se
Příborem linula vůně šiﬂí a jiných dobrot, ať už
na zahřátí nebo k zakousnutí.
Letošní akce Veselení a mše o pouti sv. Valentina byla celý den prozářena hřejivým sluníčkem, a to také přispělo k velmi vysoké návštěvnosti této tradiční akce. Bohatý doprovodný
program byl zahájen pochodem s bubny v 9 hod.
agenturou Gryﬀ.
V 9:30 hod. v kostele sv. Valentina sloužil
pan farář Jindřich Švorčík mši. Po mši byl kostel
otevřen zájemcům k prohlídce.
Návštěvníci pouti měli v areálu sokolovny
možnost obdivovat tradiční výrobky ve stáncích,
zasoutěžit si, zaposlouchat se a zatančit při jarmarečních písničkách. Pro děti byly připraveny
pohádky a zvěřinec hospodářských zvířat včetně
oslíka, na kterém se děti mohly povozit, nebo se
svézt na tradičním dřevěném kolotoči. Hudební
produkci oživilo vystoupení pěveckého sboru
Valentin. Lidé si tak opět poslechli mimo jiné
i dávné příborské písničky.
Nechyběly stánky s občerstvením, koláčky,
perníčky, příborskými šiﬂemi, horkou čokoládou, kávou, vařonkou, punčem či se zabijačkou. Nechyběli prodejci rukodělných výrobků,
šperků, hraček aj. Snad každý návštěvník pouti
si přišel na své.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
nabídlo dílnu tradičních technologií se zaměřením na len. Zároveň byla ke zhlédnutí výstava
Zboží ukryté v roce 1938. Při té příležitosti
mohli návštěvníci navštívit i severozápadní křídlo piaristického kláštera a malbami zdobený
refektář.
V průběhu dne byly v prodeji losy Valentinského štěstí a po 14. hodině nastalo jejich
losování o pěkné a hodnotné ceny. Ceny věnovali prodejci a řemeslníci poutě a město Příbor.
Kdo si zakoupil los a nemohl se losování zúčastnit, mohl si na webových stránkách města
www.pribor.eu zkontrolovat, zda přece jen nevyhrál. Pokud ano, mohl si v turistickém informačním centru vyzvednout cenu do konce února.
Zbývá ještě poděkovat všem těm, kdo se podíleli na přípravě Valentinské pouti. Děkujeme
všem sponzorům, partnerům, městu Příboru,
neformálnímu cechu podnikatelů, Technickým
službám města Příbora za technické zabezpečení a organizaci prodejců, pracovnicím města
Příbora, Muzeu Novojičínska, p. o., Městské
policii Příbor, LTV Příbor za mediální podporu
a všem ostatním za přípravu jedné z největších
tradičních příborských kulturních akcí.
Věříme, že i v roce 2020 se na nás bude,
stejně jako letos, usmívat sluníčko a návštěvnost bude vysoká, ne-li i vyšší.

Foto: Stanislava Slováková

www.pribor.eu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

5. schůze RM v termínu dne 29. ledna 2019 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- Rada města rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Energetické úspory Základní školy Jičínské v Příboře“, kterou podala společnost JAVORNÍK-CZ-PLUS
s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří,
IČ 253 02 809.
- Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná
nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří, IČ 253 02 809,
na realizaci akce „Energetické úspory Základní školy Jičínské v Příboře“ s celkovou cenou za dílo ve výši
21 842 227 Kč bez DPH členěnou do čtyř etap realizace.
- Rada města podmínila podepsání realizace jednotlivých
etap díla získáním finančního krytí na jednotlivé etapy
díla z rozpočtu města Příbora.
- Rada města schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém
znění, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „IV-128015995, zemní kabel. vedení NN,
Příbor 2359/72, 74, NNk“ na pozemku parc. č. 1966/1
v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu
situace, mezi městem Příborem a budoucím oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV, za jednorázovou úhradu ve výši
1 000 Kč plus DPH v zákonné výši.
- Rada města bere na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49, Příbor“.
- Rada města rozhoduje zrealizovat kompletní dílo „Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy Lidická 49,
Příbor“ při podmínce uvolnění částky potřebné na realizaci díla z rozpočtu města Příbora na rok 2019.
- Rada města ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1.vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy
Lidická 49, Příbor“. Termín: 20.02.2019
- Rada města schvaluje v souladu s Čl. VI odst. 8 Pravidel
pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora převedení částky, o které vítězné nabídky na pronájem obecních bytů za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou
skutečnou výši peněžního závazku na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelné pohledávky po
bývalém nájemci obecního bytu ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░
- Pronájem obecního bytu za podmínky přistoupení
k dluhu (č. bodu programu: 17)
• I. Rada města schvaluje pořadí žadatelů o pronájem
obecního bytu č. 17, Štramberská 1353 v Příboře, za
podmínky přistoupení k dluhu sestupně od nejvyšší nabídky přistoupení k dluhu: 1. ░░░░░░ 2. ░░░░░░
3. ░░░░░░ 4.░░░░░░ 5. ░░░░░░
• Rada města rozhoduje pronajmout byt č. 17, Štramberská 1353 v Příboře, o velikosti 2+1, paní ░░░░░░
░░░░░░, za nabídku přistoupení k dluhu ve výši
185 000 Kč.
- Rada města schvaluje přesun částky ve výši 260 000 Kč
z výdajové části rozpočtu města Příbora roku 2019,
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§ 3635 Územní plánování a projekční práce, položka
„Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na § 3113
Základní školy, položka „Sportovní hřiště ul. Vrchlického“, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hřiště včetně geologického posudku území.
- Rada města bere na vědomí informace týkající se zhotovení discgolfového hřiště v místě zastavitelné plochy
Z69 dle platného územního plánu.
- Rada města ukládá odboru rozvoje města podrobnější zpracování jednotlivých bodů k následnému řešení,
včetně provedení propočtu nákladů na zprovoznění
a stavbu hřiště, dále částky následné jednoroční údržby
území dle propočtu Technických služeb města Příbora.
Termín: 12.03.2019
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit
zájem města Příbora o spolufinancování nových kotlíkových dotací - 3. výzva, připravovaných Moravskoslezským krajem.
21/5/RM/2019 Úrazové pojištění členů JSDH Příbor
(č. bodu programu: 21)
- Rada města schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
kolektivního úrazového pojištění členů JSDH Příbor dle
přílohy.
22/5/RM/2019 Pohledávky z nájmů obecních bytů
(č. bodu programu: 22)
- Rada města bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek
z nájmů obecních bytů.
23/5/RM/2019 Výroční zpráva o poskytování informací
za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. (č. bodu programu: 23)
- Rada města bere na vědomí „Výroční zprávu Městského
úřadu v Příboře za rok 2018 o poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
- Rada města ukládá 1. vedoucí OOSČ 1.1.zveřejnit „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2018
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím“ na Úřední desce
MÚ. Termín: 20.02.2019.
24/5/RM/2019 Likvidace nevyzvednutých nalezených
věcí v roce 2015 - II. pololetí (č. bodu programu: 24)
- Rada města rozhoduje o likvidaci nalezených věcí dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
- Rada města rozhoduje o darování nalezených kol na akci
Kola pro Afriku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- Rada města rozhodla připojit se k mezinárodní kampani
vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2019.
- Rada města rozhoduje v souladu s ust. § 330 odst. 4)
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů o převzetí souboru movitých
věci dle Dražební vyhlášky č.j. 205 EX 108/17 - 81 ze dne
12.11.2018 soudního exekutora Mgr. Davida Boloma do
majetku města v účetní hodnotě 150 000 Kč vč. DPH za
nabídnutou cenu 50 000 Kč vč. DPH.
- Rada města zmocňuje vedoucího odboru organizačního
a správních činností k rozdělení souboru movitých věci dle
Dražební vyhlášky č.j. 205 EX 108/17 - 81 ze dne 12.11.2018
soudního exekutora Mgr. Davida Boloma na věci:

• využitelné pro potřeby města a k jejich jednotlivému
zavedení do majetku města, • využitelné jako dárkové
předměty a vhodné do tomboly na akce konané městem
a k jejich uskladnění ve vhodných prostorách, • určené
k prodeji zaměstnancům města a k jejich prodeji zaměstnancům města za polovinu obvyklé ceny, • nevyužitelné
pro město, neprodejné, bezcenné a k zajištění jejich likvidace prostřednictvím technických služeb.
6. schůze RM v termínu dne 11. února 2019 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Aktualizaci č. 1 Plánu financování a obnovy vodovodů
a kanalizací v majetku města Příbora pro období 20182027 v předloženém znění.
4/6/RM/2019 Návrh RO č. 1 města Příbora na rok 2019
(č. bodu programu: 4)
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2019
v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2019 po zapracování RO č. 1:
- Příjmy 187 253,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města Příbora na rok 2019
o 6 405,00 tis. Kč.

- Výdaje 243 433,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města Příbora na rok 2019
o 62 065,00 tis. Kč
- Financování 56 180,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města Příbora na rok 2019
o 55 660,00 tis. Kč
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit
proplacení příspěvku manželům Boháčovým z programu Dědictví města Příbora pro rok 2018.
- Rada města ukládá 1. vedoucímu odboru ISM 1.1. přepracování pravidel pro přidělování finančních příspěvků
vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor v rámci programu
Dědictví města Příbora. Termín: 20.03.2019
- Rada města souhlasí s použitím plastových výrobků při
výměně oken v budově DPS č. p. 231. 7/6/RM/2019 Veřejná zakázka Odborné učebny ZŠ Jičínská (č. bodu programu: 7)
- Rada města rozhoduje vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská - Vybavení - Učební pomůcky a IT vybavení“ s dodavatelem Z+M Partner,
s. r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935.
- Rada města rozhoduje vybrat nejvhodnější nabídku
a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská - Vybavení - Nábytek“ s dodavatelem AMBRA - Group, s.r.o.,
Potoční 1094, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 25379887.
Dne 15. února 2019 zpracoval Ing. Arnošt VANĚK

POZVÁNKA
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"Řemeslo má zlaté dno"
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Rozhodujete se o budoucím povolání?

Uvidíte ukázky práce těchto profesí:
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 Obráběč kovů
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 Autoelektrikář
Autoelektrikář
Pořadatelé a partneři akce:
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Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě,
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Rozhodujete se o budoucím povolání?
Přijďte se podívat!
Přijďte se podívat!

Za účasti a podpory nejvýznamnějších firem okresu Nový Jičín .
Za účasti a podpory nejvýznamnějších firem okresu Nový Jičín .

Místo konání:
Místo konání:

Sportovní
hala VOŠ,
VOŠ, SOŠ
SOŠ aa SOU
SOU vv Kopřivnici
Kopřivnici
Sportovní hala
Datum konání:
Datum konání:
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16.00 hodin
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3. duben
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4. duben
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Záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
Milí čtenáři Měsíčníku,
přicházíme k vám se staronovou rubrikou „Představujeme Vám...“. Na počátku 21. století ji zavedla Ivana Šindlerová, později
Bolomová, pracovnice městského informačního centra. Několik let se ptala známých osobností Příbora na tytéž otázky, které
uvádím hned v prvním rozhovoru. Rubrika se tehdejším čtenářům velice líbila, těšili se na ni. A protože se domnívám, že ne vše
staré je špatné nebo překonané, s chutí se k této rubrice vracím. Oslovila jsem nejdříve radní - ty, kteří společně se zastupiteli
města rozhodují o současnosti i budoucnosti Příbora. Zda odpoví všech sedm, zatím nevím, ale jisté je, že budu pokračovat
osobnostmi města z různých oborů činnosti. Osobnostmi, které třeba často potkáváte, víte, že jsou ve městě aktivní, a to je vše.
Bude ale samozřejmě záležet na ochotě oslovených. Dnes jsem tady s premiérou, tak přeji pěkné čtení.

Stanislava Štefka, DiS

Stav:
ženatý
Děti:
2 chlapci
Dosažené vzdělání: vyšší odborné
Povolání: vedoucí divize obnovy
památek, jednatel
společnosti
Koníčky: hory (Beskydy), rodina,
práce
V Příboře žije: v letech 1988-1989
a od r. 2012 po současnost
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po
svých rodičích?
Velmi si vážím, že mí rodiče byli a jsou
pokorní a skromní. To je něco, co je pro mě
velmi důležité. Snad jim nedělám v tomto
ohledu ostudu.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Nejraději jsem se svou rodinou, manželkou Aničkou a dětmi Staníkem a Františkem. Je už prakticky jedno, kde jsme,
důležité je, že jsme spolu.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, ﬁlm, hudba.
U knihy je to velmi těžké, spíše uvedu
knihu, kterou jsem četl naposledy „Bůh za
tebe bojuje do poslední chvíle“, rozhovor
s knězem, Marianem Kuﬀou, který se na
východním Slovensku stará o ty nejubožejší z ubohých. Film jednoznačně Vertical
Limit. V hudbě jsem velmi otevřený. Potkáte tam od současného popu, přes taneční hudbu až například po folkór a hudbu
dechovou. Na základní škole jsem aktivně
hrál na baskřídlovku. Taktéž velice rádi
zajdeme s ženou na koncert vážné hudby.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Byly to nejrůznější vlny; od pilota, přes
papeže, egyptologa …. Až jsem pochopil,
že bych si přál být hlavně dobrým – lidským člověkem.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Měl a mám. Je jich mnoho. Velice rád
se inspiruji lidmi kolem sebe, v prvé řadě
v mé vlastní rodině.
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Vzhledem k tomu že jsem věřící, tak
musím říci, že to bylo Boží řízení. Od zá-
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kladní školy, přes střední až vyšší studia
jsem se „motal“ kolem památek, zejména
sakrálních. Asi ve 20 letech jsem dostal
bláznivý nápad a s partou mladých se
pustil do oprav staré křížové cesty. Neměli jsme prakticky nic k dispozici a zpětně
mohu říci, že jsme toho ani moc neuměli 
Ale měli jsme chuť a nadšení a najednou
začalo vše do sebe nějak zapadat, získali
jsme grant od EU, podpořila nás nadace
Vodafon a v neposlední řadě - a to bylo
nejzásadnější - si nás všimla velice zajímavá ﬁrma z oboru.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
V Příboře máme kompletně celou rodinu. S nadsázkou mohu říci, že do Kopřivnice jsem se chodil pouze vyspat. Od
nejútlejšího věku jsme veškerý volný čas
trávili v Příboře, ať už prací na zahradě
nebo na poli, případně prostou návštěvou
příbuzných.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mám rád celé město. Ale speciﬁckou
atmosféru má pro mě historické centrum
města. Když se zklidní, rozsvítí lampy
a projdete se uličkami, máte regeneraci
ducha za sebou.
9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Klouzající lávka, nerovný chodník…
Teď vážně, domnívám se, že naším nejdůležitějším úkolem je měnit a polidšťovat
atmosféru a klima ve městě. Naše město
je krásné, žijí v něm úžasní lidé a je nutné
to vidět! Nechodit zachmuřený a jeden na
druhého se dívat skrz prsty. Je potřeba se
spolu učit žít a mluvit.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký
zajímavý zážitek?
Mám jich několik a z jednoho se do
dneška v noci budím. Když jsme v roce
2017 připravovali na náměstí Živý betlém, snažil jsem se o co nejvěrohodnější
zvířecí kulisu, měli jsme připraveny ovce,
husy, králíky a jelikož mě to přišlo ještě
málo, půjčil jsem si od tety na Prchalově
slepice. Ta mi s opatrností sobě vlastní
slepičky půjčila, vyčistila a doupravila
peří. Vše bylo skvělé až do té doby, kdy
nám chvíli před představením milé slepičky vzlétly, proskočily ohradou a začaly
samostatně obdivovat skvosty náměstí
a MPR. To že jsme je pochytali bez ztráty
kytičky, považuji za malý zázrak.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní
největší úspěch?
To, že jsem se oženil se svou ženou
Aničkou a mám s ní krásnou rodinu. Ale
těžko říci, jestli je to můj úspěch.
12. Napadá Vás nějaká osobní životní
prohra?
Za životní prohru považuji každou
promeškanou příležitost pomoct nebo
udělat radost druhému. Několikrát jsem
sám sebe přistihl, jak se pak po takové
promarněné příležitosti cítím pod psa
a rád bych to napravil...
13. Kdyby to bylo možné se znovu narodit, chtěl byste dělat něco jiného?
Být někým jiným?
Jsem absolutně spokojený tím, kým
jsem. Nicméně je pravda, že jsem několikrát zatoužil proměnit se na krátkou
chvíli v ženu… a pochopit…
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Milí přátelé, přeji nám všem čisté
nebe nad hlavou, radostnou mysl a vše
dobré do každého dne našeho života.
Mnohokrát děkuji za odpovědi
a přeji příjemnou rodinnou i pracovní pohodu.

Irena Nedomová

INFORMACE PRO OBČANY
POČET KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA, KOTLÍKOVÉ DOTACE - 3. výzva
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Vážení občané,
často se objevují dotazy, kolik máme v Příboře kontejnerů,
jaké jsou odměny za vytříděný odpad apod. Černých kontejnerů
na směsný komunální odpad stojí na sídlištích 108, což je na
počet obyvatel, kteří je mají využívat, dostačující. U rodinných
domků mají lidé popelnice s četností svozu dle počtu osob v domácnosti. Dlouhodobě se snažíme navyšovat počty kontejnerů
na tříděný odpad a zefektivňovat jejich umístění. V loňském
roce byla vybudována dvě nová stanoviště – v Klokočově a na
Jičínské ulici. Rovněž byla upravena či rozšířena stanoviště
na Prchalově, na sídlišti na ul. Štefánikově, na Dukelské ulici
a u zahrádek na Fučíkově ulici či v Klokočově. Z již nevyužívaných stanovišť na Masarykově ulici a Npor. Loma jsme naopak
odstranili dláždění a rozšířili plochy veřejné zeleně. Snažíme
se reagovat na Vaše podněty a - pokud je to možné - ustavit
nádoby tam, kde to vyhovuje Vašim potřebám nejvíce.
V současné době je ve městě 93 žlutých kontejnerů na plast,
kovy a nápojové kartony, 62 modrých na papír, 40 zelených na
sklo a 10 bílých na textil. Nově byly přidány bílé kontejnery na
Dukelskou ulici (u křižovatky s ulicí Sv. Čecha) a na Nerudovu
ulici (naproti nádraží). Na drobné elektro jsou 2 červené kontejnery na Dukelské u křižovatky a U Tatry za prodejnou Hruška.
V Klokočově, na Prchalově i na Hájově jsou menší barevné
nádoby na elektro zařízení a nově také box v budově MÚ na
náměstí - v přízemí u vstupu do suterénu, kde jsou i krabice
na svítidla a baterky.
Využívejte, prosím, nádoby ohleduplně, sešlapávejte PET lahve,
nápojové kartony a hlavně papírové krabice, aby se nezaplňovaly kontejnery zbytečně a vešel se do nich i odpad Vašich
spoluobčanů.
Papír se sváží ve středu a plast ve čtvrtek každý týden, sklo
jednou měsíčně - první týden v měsíci. V případě potřeby jsme
připraveni navýšit četnost svozu kontejnerů na tříděný odpad.
Textil i elektro se sváží průběžně – většinou 1x měsíčně, ale
i častěji, to je plně v režii společností, které tyto suroviny dále
využívají. K odevzdání tříděného odpadu mohou občané vy-

užívat i sběrný dvůr v areálu Technických služeb na Štramberské ulici.
Za tyto Vámi vytříděné komodity město za rok 2018 celkem
získalo na odměnách 1,1 mil. Kč, z čehož 983 tisíc Kč je od
společnosti Ekokom za papír, plast a sklo, 99 tisíc Kč za elektrozařízení, svítidla a baterie, 23 tisíc Kč bylo za výhry v soutěžích.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a podílejí se na těchto odměnách, za které se snažíme zlepšovat podmínky pro třídění.
Každoročně připravujeme vzdělávací akce pro veřejnost včetně
programů pro děti základních a mateřských škol. Díky odměnám za třídění odpadu se rovněž snižuje částka, ze které se
vypočítává poplatek za komunální odpad.
V loňském roce jsme pořídili 220 kompostérů různých velikostí pro občany, kteří je využívají pro domácí kompostování. Nadále mají občané možnost zdarma odvážet bioodpad
do kompostárny na Točně, od dubna do listopadu budou opět
rozmístěny hnědé nádoby 770 l svážené 2 x týdně a celoročně
funguje svoz malých hnědých biopopelnic 220 l od rodinných
domů i ze sídlišť.
Zaznamenali jsme posun i v oblasti kvality ovzduší, co do
množství neekologických lokálních topenišť spalujících pevná
paliva. V prvních dvou výzvách kotlíkových dotací vyměnilo
64 domácností své staré kotle za účinnější nové kotle na plyn
či biopaliva. Město přispělo na výměnu těchto kotlů částkou
405 tisíc Kč. Na výměnu kotle přispívá kromě města i kraj a Ministerstvo životního prostředí. Po prvních dvou úspěšných
výzvách se letos otevírá možnost pro další zájemce 3. výzvou
kotlíkových dotací. Všichni, kdo mají ještě starý kotel na pevná
paliva, by toho měli využít a o dotaci si zažádat. Město Příbor
je připraveno podpořit i další žadatele o dotaci, což potvrdily
i orgány města svým hlasováním.
Snažme se společně zlepšit naše životní prostředí ohleduplností, neznečišťováním svého okolí i ovzduší, tříděním odpadů
a jejich umisťováním do nádob k tomu určených úsporně,
nebo využitím služeb sběrného dvora. Děkujeme za spolupráci i vstřícnost.

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PŘÍBOŘE
Mgr. Hana Ševčíková, MBA, Základní škola Gaudi, s.r.o.

Již 2. 9. 2019 otevře své brány prvním dětem nestátní základní
škola Gaudi, která vychází z principů svobodných demokratických škol. Spolu se školou bude otevřena i školka, pro první
rok nezapsaná do rejstříku škol MŠMT. Hlavním cílem školy
je vytvářet podmínky pro přirozené učení založené na vnitřní
motivaci. Mezi základní hodnoty školy patří důvěra, partnerství,
společné rozhodování a svoboda spojená se zodpovědností. Věříme v celoživotní potřebu vzdělávání a růstu.
Škola bude sídlit v Příboře, v současné době probíhají jednání
o konkrétním objektu. Předností je dosažitelnost školy, venkovní
prostor i nadstandardní vybavení budovy.
Škola je taková, jací jsou v ní lidé. Proto máme velkou radost,
že si k nám nacházejí cestu takoví, kteří mají co předat nejen po
stránce odborné, ale jsou především zralými, autentickými osob-

nostmi, jejichž životní příběh a zkušenosti jsou rovněž zdrojem
učení a poznání.
Bližší informace o škole a další novinky z aktuálního a budoucího
dění v ní se mohou občané dozvědět na besedě SVOBODNÉ
DEMOKRATICKÉ ŠKOLY U NÁS, kterou pořádáme 16. 3. 2019
od 15 h v Kulturním domě Příbor. Přizvali jsme také hosty z Donum Felix – svobodné demokratické školy z Kladna, a sice učitele
a rodiče studenta této školy. Účastníci besedy se mohou těšit na
autentické svědectví a praktické zkušenosti těch, kteří příběh
svobodné demokratické školy píší již 4. rokem.
Podrobnější informace o škole je možné nalézt na webových
stránkách www.skolagaudi.cz.
Poznámka: rezervace míst na besedu (viz program akcí) na:
info@skolagaudi.cz
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INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků
základní školy pro školní rok 2019/2020, bychom Vám rádi
podali základní informace týkající se povinné školní docházky.
Školský zákon stanovuje pro zápis dětí k povinné školní docházce období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských základních školách se uskuteční zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 v úterý 2. dubna
2019.
POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná
povinná školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku. (Pro školní rok 2019/2020 se jedná o děti
narozené od 01.09.2012 do 31.08.2013).
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že je dítěti povolen odklad povinné školní docházky.
Také je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka
dítěte začne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní
v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od
počátku školního roku do konce června příslušného školního
roku. (Pro školní rok 2019/2020 se jedná o děti narozené od
1.9.2013 do 30.6.2014). Toto dítě může být na základě žádosti
jeho zákonného zástupce přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (tedy před dosažením šestého
roku věku), pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.
V tomto případě je povinností zákonného zástupce přiložit
k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
určité doklady, a to
- v případě dítěte narozeného v období od září do konce
prosince doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení,
- v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce
června jak doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře
(dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost)
Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této
věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť
není stanovena povinnost takové žádosti vyhovět.
Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje.
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků,
nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
sedmnáctého roku věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné
školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel
školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní
docházce. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní
stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky
může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický
lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro
jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky
projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění
povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí
školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky
na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá
obcím stanovit školské obvody spádových základních škol na
svém území. Do spádové školy jsou přednostně přijímání žáci
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizince místem pobytu žáka a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje
školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není
zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si
vyberou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově
svým místem pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání
rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy.
Školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem
Příbor jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny
takto:
• Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo
č.p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova,
Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše Janáčka, Lesní,
Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova,
Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na Valše,

Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů,
Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní,
U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova,
Zahradní, Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov.
• Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova,
Frenštátská č.p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Raš-

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

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU „ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2019“ - INFORMACE PRO OBČANY
Alice Buczková, referent odboru finančního Městského úřadu Příbor

Distribuce složenek k úhradě tohoto místního poplatku bude probíhat v průběhu měsíce dubna. Výše poplatku byla
obecně závaznou vyhláškou stanovena na 492,- Kč/osoba/rok. OZV číslo 3/2018 je v plném znění uveřejněna na webových
stránkách města www.pribor-mesto.cz.
Splatnost poplatku byla ponechána v termínu do 31. května 2019, anebo ve dvou stejných splátkách, a to ve výši 246,- Kč,
a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. září 2019.
Poplatek je možné uhradit na pokladně městského úřadu v průběhu úředních hodin:
Pondělí, středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:30 hod.
Úterý, čtvrtek		
8:00 – 11:00
12:00 – 13:00 hod.
Dále také bankovním převodem na účet města číslo 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.
Novinkou od letošního roku bude desetimístný variabilní symbol, který každému plátci již zůstane beze změny stejný i pro
poplatková období dalších let.
Občanům, kteří si již odpady uhradili před distribucí složenek, tyto samozřejmě nebudou zaslány. V případě jakýchkoliv dotazů
můžete volat telefonní číslo 556 455 434.

POZVÁNKA
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
BLAHOPŘÁNÍ
Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
František Trochta
Alenka Lichnovská
Zdenka Pechová
Josef Taichman
Ladislav Pavlík
Vlasta Horečková
Bohumír Trojčínský
Dagmar Valentová
Jiří Marušan
Drahomíra Volná
Edda Nedomová
Růžena Kouřilová
Růžena Pustějovská
Zdeňka Opluštilová
Eva Kubáňová
Josef Černý
Marie Linartová
Danuše Wankeová
Libuše Vodičková
Ludmila Šebestová
Ludmila Sudová
Jan Monsport
Rudolf Jarnot
Jarmila Pojerová
Věra Šimíčková
Milada Judová
Ladislav Pavlačík
Erna Šmídová
Jiřina Šabatová
Marie Kovalčíková
Emília Škarbová
Jozef Štálnik

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Zdenka Kostelníková
Dagmar Valentová
Jiřina Vlkovičová
Milan Pečinka

Ladislav Kokles
Jaroslav Drholecký
Jaromír Tkáč
Adéla Hrnčířová
Eliška Sýkorová
Julie Kabátová
Vlasta Simprová

Stanislav Wank

ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2018
Markéta Hložánková, PhDr. Marie Monsportová, komise pro občanské záležitosti

V roce 2018 pracovali členové komise pro občanské záležitosti
v počtu devíti členů. Dalších 18 dobrovolníků navštěvovalo občany
města, jubilanty, ve 12 obvodech Příbora, včetně jeho místních částí
Hájova a Prchalova.
V průběhu roku 2018 se konalo 10 pracovních setkání. Čtyřikrát ročně
se zúčastnilo jednání komise i dalších 18 členů, kteří si vyzvedávali
dárky pro jubilanty, sdělovali návrhy pro zlepšení kontaktu s jubilanty,
případně řešili problémy, které se vyskytovaly v jejich obvodech. Na
pracovních setkáních, která probíhají dle plánu práce, se pravidelně
projednávalo plnění rozpočtu, operativně se řešily zadané úkoly či
iniciativní návrhy členů nebo obyvatel města.
V roce 2018 proběhlo v Příboře 4x vítání občánků, kde bylo slavnostně přivítáno 54 nových občánků. Komise v této souvislosti zajišťuje
zápisy do kroniky a dárky a ve spolupráci s Mateřskou školou Pionýrů
a ZŠ Jičínskou milý kulturní program. Za ochotu a výbornou spolupráci
patří paní ředitelce Jordánkové, paní učitelce Filipové, paní učitelce
Rejmanové a paní učitelce Hýžové, samozřejmě se všemi účinkujícími
dětmi, velký dík.
V červnu proběhlo jako každým rokem vyhodnocení devíti nejúspěšnějších žáků a studentů příborských základních škol a gymnázia. Komise
pomáhá také při organizaci předávání maturitních vysvědčení.
V září členky předávaly prvňáčkům praktické dárky zakoupené z rozpočtu komise. Ve stejném měsíci se konalo také slavnostní setkání
sedmdesátníků, tentokrát v rekonstruovaných prostorách Kulturního
domu Příbor. Z 38 přihlášených sedmdesátníků se jich na setkání dostavilo 32. V listopadu se pak konalo již čtvrté setkání pětasedmdesátníků
a druhé setkání osmdesátiletých občanů. Na toto setkání se dostavilo
44 oslavenců z přihlášených 51. Komise pro jubilanty zajišťovala kulturní program a zakoupila dárky a květiny pro oslavence. Pro oslavence
tentokrát nakreslily krásné obrázky děti ze Základní školy na Jičínské

ulici v Příboře. Setkání sedmdesátiletých občanů proběhlo za účasti
představitelů města pana starosty Ing. Bohuslava Majera a paní místostarostky Ing. Dany Foriškové, Ph.D. Setkání sedmdesáti pětiletých
a osmdesátiletých občanů se účastnili noví představitelé města pan
starosta Ing. arch. Jan Malík a pan místostarosta Mgr. Pavel Netušil.
O kulturní vystoupení se postarala Umělecká agentura Zuzany Rausové.
Komise se dále podílí i na obřadech výročí svateb. V roce 2018 to
byla jedna zlatá svatba. V prosinci byly zakoupeny vánoční dárky pro
Domov seniorů. Dárky v Domově seniorů byly předány osobně panem
místostarostou za asistence paní Bc. Evy Plišové.
Komise projednává také návrhy na ceny obce a čestného občanství,
pokud jsou v daném roce nějaké předloženy. V roce 2018 projednala
komise 1 návrh na cenu starosty a 6 návrhů na cenu obce. Ceny byly
uděleny v září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
V průběhu roku členky úzce spolupracují s kluby seniorů ve městě,
navštěvují obyvatele Domu s pečovatelskou službou a Domova Příbor.
Komise jednou ročně odměňuje také čestné dárce krve a předává jim
věcné dary. V roce 2018 bylo pozváno k poděkování 19 bezpříspěvkových dárců krve a plazmy.
O akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti si mohou
občané přečíst v průběhu roku v Měsíčníku či na webových stránkách
města, nebo reportáže o nich zhlédnout v Local TV Příbor.
Na závěr zhodnocení činnosti komise prosíme občany, kteří v letošním roce oslaví životní jubileum - sedmdesát, sedmdesát pět či
osmdesát let, aby se přihlásili na společné setkání, která se budou
konat v září a listopadu.
Všichni členové komise a jejích subkomisí pracovali po celý rok 2018
nezištně, iniciativně, s chutí a pochopením pro potřeby obyvatel našeho
města. Za tuto činnost patří všem obrovský dík.

OSLAVA STOPRVÝCH NAROZENIN NEJSTARŠÍ OBČANKY MĚSTA PŘÍBORA
Mgr. Olga Galiová, PhDr. Marie Monsportová, komise pro občanské záležitosti

Krásného životního jubilea sto jedna let se dožila v pondělí 22. ledna 2019 paní
Karla Jahnová v kruhu své rodiny a přátel. V letošním roce paní Jahnová ze zdravotních důvodů nemohla přijet, a tak pozdrav od města Příbora představující gratulaci
podepsanou starostou města, kytičku a dárkový balíček jsme předali v Olomouci
prostřednictvím dcery, u které v současné době paní Jahnová žije a i přes své potíže
se sluchem a zrakem se těší ze svých blízkých.
Paní Jahnové přejeme hojnost všeho dobrého, zdraví, radosti, pohody do každého
nového dne i roku v kruhu jejích blízkých.

8 / Měsíčník města Příbora

VYHODNOCENÍ KVÍZŮ - SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKŮ

MĚSÍČNÍK PRO RODINY - VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - „Známe své město? Aneb Příbor současný i minulý“

Tento kvíz jste mohli vyplnit ve speciálním vydání Měsíčníku pro rodiny. Mohl ho vyplnit kdokoli, komu se
zamlouvaly výhry a chtěl si trošku procvičit své vědomosti o Příboře. Do 31. 1. 2019 přišlo pouze pět vyplněných
kvízů, z toho 2 se všemi správnými odpověďmi (vylosovali jsme 1. a 2. cenu) a tři pouze s jedinou chybičkou
- z nich jsme vylosovali 3. cenu.
Tady jsou správné odpovědi.

MINULOST
1. Kdy byla vydána listina, která je dokladem o vzniku města
Příbora. Uveďte přesné datum.
2. Napište jméno muže, který přivezl do Příbora v r. 1592
příborskou Madonu - soška dodnes zdobí oltář farního kostela.
3. Ze kterého roku pochází první zmínka o příborské škole?
4. Kdy se narodil v Příboře Sigmund Freud? Napište celé datum.
5. Otec slavného hudebního skladatele vyučoval v letech 1835-1848
v Příboře, jeho manželka pocházela ze starého příborského
rodu. Jak se jmenoval jejich slavný syn?

SOUČASNOST
1. Napište název jednoho přítoku řeky Lubiny a za něj název řeky,
do které se Lubina vlévá.
2. Jak se jmenují střediska volného času v Příboře, která nabízejí
pro děti, mladé i dospělé řadu aktivit, kroužků. Napište jména
obou.
3. Jak se jmenuje mobilní hra pro zvídavé děti a hravé rodiče. Měla
v Příboře premiéru během Dnů evropského dědictví (16. 9. 2018)?
4. Kolik žáků a studentů navštěvuje ve školním roce 2018/2019
všechny školy v Příboře? Nápověda byla v LTV.
5. Pod jakým názvem zahájil nový příborský divadelní soubor v roce
2017 svou činnost?

12. 12. 1251
Vavřinec Affelius
(vyšehradský kanovník)
rok 1541
6. 5. 1856
Leoš Janáček

Kopřivnička (Tichávka, Klenos,
ale i např. Lomná)//Odra
Luna, p. o., a Bav klub, s. r. o
Skryté příběh - Freudův zlý sen
1215 žáků a studentů
PŘÍDLO

POSTŘEHY
1. Dům č. 1 v Příboře - která kulturní památka se v jeho těsné
farní kostel Narození Panny Marie
blízkosti nachází.
2. Ve kterém domě v Příboře sídlí městská knihovna?
v piaristickém klášteře - v 1. patře
3. Napište číslo domu, který zdobí reliéf - plastika sv. Jana
č. 41
Sarkandra. Světec v Příboře 3 roky žil jako dítě.
4. Kde v Příboře najdete tak zvanou chytrou lavičku. Její vznik
v zahradách piaristického kláštera
iniciovalo dětské zastupitelstvo.
u bylinkové zahrádky
5. Kterou budovu zdobí 4 alegorické sochy? Jejich autorem
Masarykovo gymnázium
je František Úprka.
VÝHERCI, losovali jsme 18. 2. 2019
1. Vstupenky na kteroukoli akci města v Kulturním domě dle vlastního výběru pro 4 lidi získává: Vl. Šlosar
2. Vstupenky na kteroukoli akci města dle vlastního výběru pro 2 lidi získává: Tereza Knězková
3. Reklamní předměty města Příbora získává: Ivana Hlásenská
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MĚSÍČNÍK PRO SENIORY - VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - „Známe své město? Aneb Příbor současný i minulý“
Kvíz vyšel ve speciálním čísle Měsíčníku pro seniory. Přišly jen 4 vyplněné kvízy, z toho jeden se všemi
správnými odpověďmi. U ostatních jsme zaznamenali více než jednu chybu, proto jsme neodměňovali. Uvádíme
správné odpovědi.
MINULOST
1. Kolik výročních trhů (jarmarků) míval Příbor za rok? Bylo
osm
to nejvíce z moravských měst.
2. Který cech nabyl v Příboře největší důležitosti a měl největší
soukenický
počet členů?
3. Kdo v roce 1615 upravil městský znak Příbora do dnešní podoby?
František z Ditrichštejnu
Uveďte celé jméno.
4. V kterém roce byla v Příboře založena piaristická kolej?
roku 1694
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5. Vznik Hájova a Prchalova počítáme od předání smluv o převzetí
půdy osadníkům, v kterých letech to bylo? Uveďte za sebou obě
data - roky.
6. Významnou osobností 2. pol. 19. stol. byl příborský lékárník,
místní historik, starosta (1900-1905). Zasloužil se o zřízení vyšší
zemské reálky, zavedení vodovodu do města aj. Uveďte celé
jméno i jméno hudebného skladatele z téhož rodu. Jeho písně
Šumění deště, Říkej mi to potichoučku se hrají dodnes.
7. Jak se jmenuje příborský rodák, který byl stíhačem Královského
letectva v Británii za 2. sv. války? R. 2018 by se dožil 100 let.

1797, 1798

Ferdinand Pokorný a Václav Pokorný

Otakar Kresta

SOUČASNOST
1. Jak se jmenují dvě místní části, které byly k Příboru připojeny
Hájov a Prchalov
v 80. letech 20. století?
2. V okolí Příbora je několik lesů - každý má své jméno, uveďte
Frývald, Cihelňák, Hájek, Hájov,
Osičina (stačilo uvést dva)
jména alespoň dvou z nich.
3. Kolik členů má zastupitelstvo v Příboře.
23
4. Kolik rostlin bylo v roce 2015 vysázeno v piaristických
25 000
zahradách?
5. Pod jakým názvem zahájil nový příborský divadelní soubor
PŘÍDLO
v roce 2017 svou činnost?
6. Vyjmenujte alespoň dvě kulturní akce, které proběhly v říjnu
Seniorské odpoledne, Úsměvy Zdeňka
Trošky a jiné, výčet mohl být bohatý
2018 v Kulturním domě.
7. V r. 1999 byla v Příboře na Pasekách slavnostně otevřena
Rodištěm Sigmunda Freuda
cyklotrasa č. 6039. Jak se jmenuje?
8. Který sportovní klub měl v roce 2018 své žáky v českém týmu
Basketbalový klub Příbor
v mezinárodní soutěži (EYBL) probíhající v Lotyšsku a v Polsku?
Vstupenkynanakteroukoli
kteroukoli
akci
města
v Kulturním
dle vlastního
prozískává:
4 lidi získává:
Jarmila Faltínová
Vstupenky
akci
města
v Kulturním
domědomě
dle vlastního
výběruvýběru
pro 4 lidi
Jarmila Faltínová
Výhercům
O výhry
se, prosím,
přihlaste
v turistickém
informačním
centru. centru.
Výhercůmobou
oboukvízů
kvízůgratulujeme.
gratulujeme.
O výhry
se, prosím,
přihlaste
v turistickém
informačním

Za organizátory Mgr. Karolína Najzarová, sociální odbor Městského úřadu, a Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Za organizátory Bc. Karolína Najzarová, sociální odbor Městského úřadu, a Irena Nedomová, Local TV Příbor

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Jako každý
rok, tak i letos
v měsíci březnu a dubnu
plánují technické služby
provést čištění místních
komu n i kací. Jedná se
o strojové zametení (popř.
ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna,
které se během zimy usadily na povrchu komunikací.
Úklid komunikací proběhne dle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram, i umístění přechodného dopravního
značení, je v souladu s platnou legislativou. Žádáme proto
řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným
řidičům udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací. Buďte tedy
prosím ohleduplní, jak ke svému okolí, tak i k zaměstnancům
technických služeb, kteří úklid provádějí.
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Datum
25. 3. 2019
26. 3. 2019
27. 3. 2019
28. 3. 2019
1. 4. 2019
2. 4. 2019
3. 4. 2019
4. 4. 2019
8. 4. 2019
9. 4. 2019
10. 4. 2019
11. 4. 2019
15. 4. 2019
16. 4. 2019
17. 4. 2019
18. 4. 2019
23. 4. 2019
24. 4. 2019

Ulice
Lidická + parkoviště u Sokolovny
Dukelská
Plocha u TS
Místecká -pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány
Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u DPS
Tyršova
odpoledne
Jičínská - za domy čp. 78, 79, 93, 94, 98 a 99
Fučíkova,včetně spojky Jaroše
Masarykova
Komenského spodní část + parkoviště
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křiž. Npor. Loma k ul. Štramberské
Gagarinova
Bezručova
ČSA od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
Ul. 28. října
U Tatry – parkoviště
Myslbekova
Pionýrů + parkoviště
Dr. Čejky + cyklotrasa
Nová
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště
Zd. Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní
Nerudova
Šmeralova
Nádražní
O. Helmy

leden - prosinec 2019
data svozů platná pro
všechny zde uvedené ulice
či místní části

lichý týden

28. 1., 25. 2., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6.,
17. 6., 1. 7., 15. 7., 29.7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9.,
7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.
Myslbekova
Na Benátkách
Na Nivách
Nábřeží Rudoarmějců
Nová
Osvobození
Pod Haškovcem
Říční
Sadová
Sládkova
Sušilova
Tovární
Větřkovská
Vrchlického
Zahradní

9. května
Alšova
B. Němcové
Erbenova
Hluboká
Hukvaldská
Kamenná
Kubínova
L. Janáčka
Lesní
Lomená
Luční
Mánesova
Místecká - od řeky směr F-M
Mlýnská
+ Hájov a Prchalov

PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE
K VÝVOZU VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.

Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz

leden
leden- -prosinec
prosinec2019
2019

18.25.
2.,2.,
18.3.,
1. 4.,
15.22.
4., 4.,
29.6.4.,5.,13.20.5.,5.,27.5.,
datasvozů
svozůplatná
platnápro
pro 21.1.,
28. 1.,
25. 3.,
8. 4.,
3. 6.,
data
6., 15.
8. 7.,7.,22.
7., 5.12.8.,8.,19.26.8.,8.,2.9.9.,9.,16.23.9.,9.,
všechnyzde
zdeuvedené
uvedenéulice
ulice 10.
17.6.,6.,24.
1. 7.,
29.7.,
všechny
30.9.,
14.21.
10.,10.,
28.4.10.,
11., 16.
9. 12.
či místní části
7. 10.,
11.,11.
18.11.,
11.,25.
2. 12.,
12.
28.
Kpt. Jaroše
9. října
května
Myslbekova Remešova
B.Alšova
Buska
Krátká
Na Benátkách Smetanova
Bezručova
Křivá
Stojanova
B. Němcové
Na Nivách
Březinova
Lidická
Sv. Čecha
Erbenova
Nábřeží Rudoarmějců
Čs.Hluboká
armády
Masarykova Nová
Šafaříkova
Dukelská
Místecká - od centra
po řeku
Šmeralova
Hukvaldská
Osvobození
Dvořákova
Na Hrázi
Kamenná
Pod HaškovcemŠtefánikova
Gagarinova
Na Kamenci Říční
Štramberská
Kubínova
Frenštátská
Na Valše
Švédská
L. Janáčka
Sadová
Etzlova
Nádražní
Švermova
Lesní
Sládkova
Hřbitovní
Nám. S Freuda Sušilova
Tržní
Lomená
J.Luční
Rašky
Nerudova
Tyršova
Tovární
J.Mánesova
Hory
O. Helmy
U Brány
Větřkovská
Jičínská
Místecká - od řeky směr F-M Okružní
Vrchlického Úzká
Jiráskova
Ostravská
V Kopci
Mlýnská
Zahradní
Juráňova
Palackého
Viznarova
K.+H.
Máchy
Pol. vězňů
Wolkerova
Hájov
a Prchalov
Kašnice
Ř. Volného
Žižkova
PŘIDĚLENOU
BIONÁDOBU
(hnědé
barvy
o
objemu
240
l) PŘISTAVTE
Komenského
K VÝVOZU VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.

Projekt „Nákup bionádob pro občany města Příbora“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
Kontakt:
Ing. Karin
Juchelková,
731programu
549 482,
www.tspribor.cz
soudržnosti
prostřednictvím
Operačního
Životní
prostředí.

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU

jaro a podzim 2019

JARO - duben 2019
DATUM
2. dubna 2019
úterý
3. dubna 2019
středa
4. dubna 2019
čtvrtek
5. dubna 2019
pátek
(odvoz v po 8. 4.)
9. dubna 2019
úterý
10. dubna 2019
středa
11. dubna 2019
čtvrtek
12. dubna 2019
pátek
(odvoz v po 15. 4.)
16. dubna 2019
úterý
17. dubna 2019
středa

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

9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká
Na Valše - u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za Vodou
Wolkerova - u trati
Komenského - pod letadlem
J. V. Choráze - za obchodem
Hájov
Prchalov - u obchodu
Paseky u Setničků
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy
Vrchlického - u hřiště
Plynová sonda u kotelny na Myslbekově ulici
Myslbekova x U Čecha

Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen
bude následující den v dopoledních hodinách).
Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný,
čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika,
podlahové krytiny - linolea, koberce apod.
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984

VětřkovskáSTANOVIŠTĚ
ulice - u separačních
nádob
PRO KONTEJNERY
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská
ulice
u separačních nádob
ulice 9. května
- u- transformátoru
křižovatka
ulic Sv.
Čecha a Šmeralova
Hájov - naproti
pomníku
ulice
9. května
- u transformátoru
Prchalov
- u kaple
Štefánikova
ulice
- zahrádkářská osada
Hájov
- naproti
pomníku
Myslbekova
ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Prchalov
- u kaple
Hájov
naproti
pomníku
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada
Větřkovská ulice - u separačních nádob
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
Hájov - naproti pomníku
ulice 9. května - u transformátoru
Větřkovská
ulice
- u separačních nádob
Hájov - naproti
pomníku
křižovatka
Sv. Čecha a Šmeralova
Prchalov - uulic
kaple
ulice
9.
května
u
Štefánikova ulice -transformátoru
zahrádkářská osada
Myslbekova
ulice
- mezi kotelnou a RD 1022
Hájov
- naproti
pomníku
Hájov - naproti
pomníku
Prchalov
- u kaple

12. 3. - 19. 3.

březen

19. 3. - 26. 3.

19. 3. - 26. 3.
12. 11. - 19. 11.

Jičínská x sídliště

B. Buzka x Místecká (pod železářstvím)

STANOVIŠTĚ
jaro a podzim
2019 PRO KONTEJNERY

DATUM

březen

Kpt. Jaroše x Fučíkova

Masarykova x Hřbitovní

DATUM
12. 3. - 19. 3.

Okružní - u separačních nádob

Lidická - u Kulturního domu

sudý
lichýtýden
týden

listopad

12. 11. - 19. 11.
19. 11. - 26. 11.

listopad
19. 11. - 26. 11.

Štefánikova ulice - zahrádkářská osada

Myslbekova
ulice - mezi
kotelnou a
RD 1022
KONTAKTY NA TECHNICKÉ
SLUŽBY
MĚSTA
PŘÍBORA

Štramberská 483, 742 58 Příbor
IČ 00143651
DS 77j35ss

Hájov - naproti pomníku

HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, hlášení závad
Mgr. Pavlína Nývltová, sběrný dvůr, zakázky
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Ing. Karin Juchelková, hřbitovnictví, svoz odpadu
Lukáš Kocián, elektro
Kateřina Kollárová, koordinátor, zimní údržba

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví

737 245 980
737 245 981
731 674 984
731 537 130
731 549 482
734 687 726
737 245 983

(14:30 – 16:30 pro objednané)
(14:30 – 16:30 pro objednané)

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC BŘEZEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Duch znojemských katakomb je další ze skvělých historických detektivek Vlastimila Vondrušky. Oldřich z Chlumu přijíždí spolu
s panošem Otou jako jeden z vyslanců českého krále do Znojma,
kde se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtou.
Vše je předem dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ze smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojemského hradu proto očekává spíše
dvorskou slavnost než ostrou půtku vyslanců. Jenže hned druhý
den zmizí jeden z mladých českých šlechticů. Je to o to víc znepokojivé, že o čtyři roky dříve tu stejně nevysvětlitelně zmizel jeho
starší bratr. K dovršení všeho se duch staršího bratra objeví přímo
na hradě a pak zmizí v tajemných katakombách, jimiž je město pod
zemí doslova protkáno.
Už šestá kniha Grahama Mastertona Pohřbení s neohroženou
rusovlasou komisařkou Katie Maguirovou čtenáře opět přivádí do
irského Corku a okolí. V městečku Blarney se ve starém dělnickém
domku najdou pod podlahou pohřbená čtyři těla. Oběti byly zřejmě
zastřeleny již někdy ve dvacátých letech minulého století a každá
z nich má ránu po výstřelu v týlu, což vyšetřovatelům napovídá,
že by v jejich popravě mohla mít prsty IRA. Jenomže dávné vraždy nejsou jedinou starostí mladé komisařky: při stíhání prodejců
pašovaných cigaret dostane Katie zásah na nejcitlivějším místě —
v soukromém životě.

Děj románu Roberta Massella Kříž Romanovců se odehrává ve dvou
časových liniích. Zachycuje jak část života velkokněžny Anastázie,
tak i žhavou současnost. Virolog Frank Slater je společně se svojí
skupinou vyslán na ostrov poblíž Aljašky, kde bylo z moře vyloveno

víko rakve a kde vznikla oprávněná obava, že osoba, která byla pod
tímto víkem pohřbená, mohla být nakažená španělskou chřipkou.
Co však Frank neví, že byl vyloven i zbytek rakve a že osoba, která byla v rakvi pohřbena, měla kolem krku kříž. Kříž tak cenný, že
se o něm nálezci ze zištných důvodů nezmínili. Podaří se Frankovi
zabránit katastrofě, která by mohla vzít životy miliónům? A komu
vlastně patřil ten cenný kříž a jak se na ostrov dostal?

I román Kavárnička na pobřeží skotské autorky Jenny Colganové
potěší a zahřeje na duši, stejně jako všechny, které už u nás vyšly.
Hlavní hrdinka Flora žije spokojeně v Londýně, kde pracuje ve velké firmě a je zamilovaná do svého šéfa. Pracovní cesta zavede Floru
zpět na ostrov, kde se narodila, k otci a bratrům a ke vzpomínkám
na matku. Maminčin sešit plný receptů v ní probudí zapomenutou
vášeň pro vaření, a tak zaplní dobrotami malý krámek na pobřeží,
který má za úkol otevřít. Zprvu trpký návrat otevírá před Florou
nové možnosti, poznání sebe sama a přinese snad i vytouženou
velkou lásku…
Jsou mladé, bohaté, některé i krásné a přesto nejsou šťastné. Tak lze
shrnout osud pěti žen, které jsou hrdinkami románu Jiřího Hanibala Hon na motýly. Spojuje je společný úděl: samota. Měly o svém
životě vysoké představy a nakonec jim nezbývá, než aby poněkud
slevily ze svých nároků nejen v lásce, ale i ve své kariéře, která u nich
dlouho stála na prvním místě. Jak však dozrávají, mění se i jejich
žebříček hodnot a pokoušejí se na poslední chvíli chytit svého vysněného motýla – sňatek, dítě, lásku… V současné Praze je jejich
snažení někdy zábavné, někdy ale také tragické.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Mgr. Hana Schwarzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V neděli 13. 1. jsme již po čtvrté vyjeli s žáky 7. ročníku na lyžařský
kurz do Velkých Karlovic. Počasí nám přálo, tolik sněhu jsme v Karlovicích ještě nezažili. Na tomto kurzu jsme byli v novém složení. Doprovázely nás dvě nové instruktorky, paní učitelka Grodzová a naše bývalá
žákyně Karin Šimíčková. Mladou krev v našich řadách jsme ocenili nejen
my, ale především děti. Měli jsme připravený pestrý program nejen na
sjezdovce, ale i na hotelu. Zábava byla velmi kreativní, takže se nikdo
nenudil. Například skupinová soutěž o nejpovedenější selfie vzbudila
velký zájem a následně o to větší pobavení. Zároveň průběžně probíhal
turnaj ve stolním tenise, jak poroučela tradice.
Ani v tomto roce jsme si nenechali ujít návštěvu wellness centra v hotelu
Horal. Děti zde měly možnost relaxovat v areálu bazénu a následně se
pobavit u bowlingu. Pro všechny je to vždy velký a příjemný zážitek v nádherném prostředí a jsme moc rádi, že i tentokrát se to mohlo uskutečnit.
Závěrem ještě musíme pochválit pobyt na Horském hotelu Kyčerka.
Ten je každým rokem příjemnější, hotel je totiž průběžně renovován
a vylepšován. Personál je velmi vstřícný a ochotný a co musíme velmi
ocenit, je strava. Chutná, pestrá, děti si mohly kdykoliv přidat, takže
i největší jedlíci nikdy nepocítili hlad.
Určitě velké díky patří rodičům dětí, kteří umožnili svým ratolestem
na kurz jet.
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A musíme poděkovat i samotným žákům, protože přes původní obavy
jsme nemuseli řešit žádný kázeňský problém, všichni byli ukáznění,
poslušní a vše proběhlo bez sebemenšího problému.
Moc děkuji svým kolegyním Katce Dolné a Vlaďce Strnadové za skvělou
spolupráci, ochotu a vstřícnost. A velké díky naši zdravotnici Monice
Strakošové za profesionální péči.

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

kde jim pan redaktor nahrávku vyčistil, podle
připraveného scénáře sestříhal a hlavně si deváťáci sami zkusili roli průvodců rozhlasovým
pořadem. A že to nebylo nijak jednoduché – sednout si k mikrofonu a bezchybně a se správnou
intonací přečíst svůj vstup! Všichni to nakonec
zvládli, a tak opravdu vznikly dvě reportáže, které
se stanou součástí databáze Paměti národa.
Rádi bychom poděkovali panu Ulmanovi i panu
Monsportovi, že byli ochotní jít s námi do projektu a byli k nám velmi vstřícní. Také děkujeme koordinátorovi projektu panu Novákovi za
pomoc při tvorbě reportáží. Celý projekt ukončíme 18. března závěrečnou prezentací v Kulturním domě v Příboře, ale už teď víme, že jsme
se všichni dozvěděli mnoho zajímavého, získali
nové zkušenosti, naučili se nové věci a zjistili, že
s dějinami se můžeme seznámit i jinak.

V současnosti se často mluví a píše o tom, jak
je důležité věnovat se ve vzdělávání moderním
dějinám, dějinám 20. století. Jsou různé způsoby, jak s událostmi žáky seznámit, mimo jiné
i prostřednictvím vyprávění pamětníků. Proto
se v letošním školním roce naše škola, ZŠ Npor.
Loma, zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post Bellum.
Žáci 9. ročníku vytvořili dvě pracovní skupiny
(každá má 5 členů) a v prosinci minulého roku se
vydali za dvěma příborskými pamětníky, panem
Stanislavem Ulmanem a panem Janem Monsportem, aby se jich vyptali na jejich životní osudy.
Vyzkoušeli si úlohu rozhlasových reportérů, ptali
se, poslouchali a vyprávění nahráli na diktafon.
Celou nahrávku potom znovu prošli, vytvořili
scénář rozhlasové reportáže a na konci ledna se
vypravili do studia Českého rozhlasu Olomouc,

SEZNAMTE SE S DIVADLEM
Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

hlubšího zážitku z divadelního představení.
V závěrečné části si pak žáci v zapůjčených
kostýmech sami vyzkoušeli stát se herci, kdy
na základě jednoduchého scénáře předvedli
krátkou divadelní inscenaci. Tohoto úkolu se všichni zhostili s nadšením, což vedlo
k velice pěkným výkonům. Děkujeme tímto
sympatickým lektorům za příjemně strávené dopoledne a už teď se těšíme na další
shledání.

Dne 5. 2. 2019 se žáci třídy 9. B. za ZŠ
Npor. Loma Příbor vydali se svou třídní učitelkou do Divadla loutek v Ostravě, aby si
na vlastní kůži vyzkoušeli stát se na chvíli
dramaturgem, režisérem, scénografem nebo
hercem. Tato divadelní dílnička, která trvala
tři vyučovací hodiny, přiblížila studentům
základní divadelní terminologii, tvorbu divadelní inscenace a pokusila se jim osvětlit základní principy divadelního díla pro získání

AKTUALITY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vychovatelky školní družiny, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Po Vánocích se v médiích velice často
objevuje shodné téma – zdravý životní
styl. Ke zdravému stylu patří také pohyb
a to pravidelný. My spolu s dětmi v naší
školní družině CHODÍME. Pokud nelze
být na zahradě školní družiny, chodíme
na vycházky. Využíváme k tomu moderní
technologie – hodinky s krokoměrem.
Kolik toho ujdeme, si zaznamenáváme do
grafu, který visí v šatně na nástěnce. Tak
mají rodiče přehled o našich pohybových
aktivitách. Také spojujeme příjemné s užitečným. S dětmi jsme vyrobili
krmítka pro ptáčky, která jsme umístili do příborských uliček na stro-

my. Při procházkách kontrolujeme krmítka a doplňujeme ptáčkům semínka. Pravidelnou činností jsou i úterní odpolední cvičení podle příběhu a s prvky jógy
pod vedením vychovatelky Lenky. Velkou
výhodou pro nás v družině je i přítomnost asistentek pedagoga. Děti tak mohou
pracovat v menších skupinkách. Pokud
například děti nechtějí s vychovatelkou
pracovat na nějakém výrobku, mohou si
třeba individuálně zahrát společenskou
hru s asistentkou. Asistentky také mnoho času věnují individuální
přípravě dětí na školu. Procvičují s nimi učivo či četbu.

ANGLICKÝ SCRABBLE
Tomáš Světlík a Tereza Malcharová, žáci VII. A, ZŠ Jičínská, Příbor

Dne 29. 1. 2019 jsme navštívili Masarykovo gymnázium v Příboře kvůli
soutěži v anglickém scrabble, kam jsme
museli přijít s velkou slovní zásobou
a sebevědomím. Oba dva jsme se přihlásili dobrovolně, protože nás anglický scrabble a anglický jazyk hodně baví
a chtěli jsme zkusit soutěžit o skvělé ceny
a získat novou zkušenost do života. Celkem byla tři kola po 40 minutách a každý měl cca jednu minutu na svůj tah.

O přestávce jsme se mohli najíst a napít
připraveného jídla a pití a nabrat síly do
dalšího kola. Soutěže se zúčastnilo asi
přes 40 dětí z Moravskoslezského kraje
ze základních škol z druhého stupně, ze
středních škol i gymnázií. Neskončili
jsme ani na prvním, ani na posledním
místě a to jsme tam byli nejmladší. Výherci dostali sadu hry scrabble, ocenění
a diplom. Moc se nám to líbilo a chtěli
bychom soutěžit i příští rok.
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VYHRÁLI JSME V PIŠKVORKÁCH
Josef Németh, kapitán družstva, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Ve čtvrtek 14. února se na příborském gymnáziu bojovalo o první místo v turnaji piškvorek.
Zúčastnilo se 12 týmů z okresu. Účastnily se základní školy i gymnázia. Atmosféra byla
napjatá, ale pořád přátelská. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, přičemž z každé
postoupily dva týmy do semifinále. Do finále se dostaly i místní týmy ZŠ Jičínské a Gymnázium Příbor. Zde byl zápas velice vyrovnaný, ale nakonec titul získalo družstvo „My“
ze ZŠ Jičínské s rozdílem tří bodů.
Vítězný tým tvořili Valérie Malachtová, Radim Juřena a Tomáš Janko z IX. A a Minh
Nguyen a Josef Németh z VIII. A.

HRAJETE SI RÁDI S ČÍSLY? NA JIČÍNSKÉ MÁME ABAKU!
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Protože i na naší škole máme talentované žáky, jsme rádi, že jsme jednou ze škol, která
získala v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ společnosti
MENSA ČR licenci na počítačovou hru s čísly ABAKU. Abaku je nová výchovně-vzdělávací
metoda, která zábavnou formou mění způsob vnímání matematiky a zvládání základních
matematických dovedností u žáků. Pedagogové byli proškoleni a postupně začínají tuto
metodu zavádět do hodin matematiky. Mladší žáci hrají Abaku ve dvojicích s kostkami na
lavici ve třídě, ti zkušenější soupeří na počítači s robotem nebo se spolužákem.
Abaku je početní hra pro jednoho až čtyři hráče. Hru může hrát každý žák ve škole
i doma. Pro tyto účely zakoupila škola Abakukostky, Abaku magnum, Abakukarty. Na
všech počítačích ve škole i doma se mohou naši žáci přihlásit a hrát. Pomocí vylosovaných
číslic a číslic ležících na ploše se vytvářejí početní operace. Žáci sčítají, násobí, odečítají,
dělí, trénují druhé a třetí mocniny a odmocniny celých čísel. Téměř nekonečný počet
kombinací a variant a prozíravé používání bonusových políček vede hráče k přemýšlení.
Abaku se tak stává komplexní hrou, kombinující strategii, logiku a výuku v jednom.
Žáci napříč školou se s hrou ABAKU v tomto školním roce seznamují. V plánu pro příští
školní rok je zkusit hrát LIGU ABAKU.

ŠKOLNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB
Mgr. Dana Lišková, vedoucí klubu, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Od ledna letošního roku na naší škole
nově funguje čtenářský klub. Klub navštěvuje třináct dětí z druhého stupně a schází
se každou středu po vyučování v útulném
a podnětném prostředí školní knihovny.
Je určen nejen knihomolům, ale i žákům,
kteří si dosud cestu ke čtení nenašli. Vždyť
to nejmenší, co mohou žáci udělat pro to,
aby se jim ve škole lépe dařilo, je víc číst.
Zajímá Vás, co se děje v takovém čtenářském klubu a jestli tam není nuda? Program každé schůzky je pečlivě připravený,
s žáky si povídáme o knihách, žánrech, hrajeme různé hry pro podporu slovní zásoby a rozvíjení fantazie (např. Dixit), tvoříme vlast-

ní texty nebo se zabýváme čtenářskými
strategiemi. Základ fungování klubu tvoří
tzv. tři pilíře, jejichž dodržování pomáhá
probudit v žácích lásku ke knihám. Patří mezi ně volný přístup ke knihám, dále
možnost s někým své čtenářské zážitky
sdílet a nakonec čas na samostatné tiché
čtení, který tvoří základ klubové práce.
Na konci každého klubového setkání mají
žáci čas, aby si vybraly knihu „na doma“
nebo nějakou zajímavou knihu ostatním
samy doporučily. A protože naši školní
knihovnu neustále doplňujeme o knižní novinky, je pořád z čeho
vybírat a co objevovat.

BESEDA S PANÍ KRONIKÁŘKOU ANEB TŘI GRANÁTY V TAŠCE
Marie Küferová, žákyně V. A, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Dne 30. ledna 2019 navštívila naši školu
kronikářka města, paní Irena Nedomová.
Se žáky třídy V. A si povídala o II. světové
válce a zejména o tom, jak ji prožili naši
občané. K prohlédnutí přinesla také úplně
novou městskou kroniku vázanou v kůži,
která teprve čeká na svůj první zápis dokumentačním inkoustem. Paní Nedomová
své poutavé vyprávění doplnila několika
fotografiemi a skutečnými příběhy, z nichž
děti nejvíce zaujal příběh o dívce, která
měla za úkol donést tašku s neznámým
obsahem k sousedům. I přes výslovný zákaz
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nakonec neodolala a nahlédla do ní. Poté,
co zjistila, že jsou v ní granáty, vymyslela plán, jak je zamaskovat před domovní
prohlídkou. Popadla husu sedící na vejcích
a pod ni výbušniny skryla. Husa s housaty
i celá rodina nakonec vše šťastně přečkali.
Popis tehdejšího života žáky velice zaujal
a díky němu si také většina z nás uvědomila, jaké máme štěstí, že žijeme v této
době. Když se vyprávění paní Nedomové
blížilo ke konci, všichni byli užaslí a zároveň smutní, že už to končí. Děkujeme
a těšíme se na další setkání!

II. SVĚTOVÁ VÁLKA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
Mgr. Zbyněk Machetanz, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Dokážeme si představit, co je to válka?
Jak se v ní vede obyčejným lidem? Co musí
prožívat děti, mámy a tátové? A je vůbec
skutečná? Články v učebnicích, zažloutlé
fotografie a tabulky s čísly nám tyto zkušenosti předávají jen nepřímo - zbavené
života a jaksi vybledlé. Proto jsme se rozhodli požádat paní učitelku Sobotíkovou,
aby se s námi přišla podělit o své vlastní
zážitky a vzpomínky na tuto dobu. Její
poutavé vyprávění žáky zcela pohltilo a po
dvou hodinách ji jen neochotně propouštěli a srdečně se s ní loučili. Jeden z žáků

pronesl stranou ke svému kamarádovi:
„Nechápu, jak někdo může říct, že staří
lidé jsou nudní...“ V tu chvíli jsem si byl
jistý, že beseda měla smysl.
Každý starý člověk je pokladnicí jedinečných vzpomínek a cenných životních zkušeností, které pokud nejsou sdíleny a zachyceny, jednou nenávratně zmizí. A to by
byla nevyčíslitelná škoda… Takže: Ptejme
se svých babiček a dědečků na to, jak se jim
kdysi žilo. Vždyť, kdo nezná historii, je odsouzen k tomu, ji znovu zopakovat… a válku bychom rozhodně opakovat nechtěli!

MASARYKOVO GYMNÁZIUM V EVROPSKÉM PARLAMENTU
Barbora Skopalová, Dorota Kolářová, 3.A Masarykovo gymnázium Příbor

Někdy na jaře minulého roku nám pan
učitel Petr Caloň řekl o soutěži Euroscola.
Nebylo to povinné. Dotazník na internetu
mohl vyplnit jen ten, kdo chtěl. Týkal se
Evropské unie. Mě osobně baví jak základy společenských věd, tak dění ve světě.
Dotazník jsem vyplnila a čekala. Tak nějak
jsem ve skrytu duše doufala, že se na mě
usměje štěstí. Výhrou totiž byl zájezd do Evropského parlamentu
pro celou třídu.
Na podzim přišel pan učitel do třídy s úsměvem na rtu a papírem
v ruce. Šel přímo ke mně. Nechápala jsem, co se děje. Řekl jen:
„Mám pro vás novinku.“ A postavil se před třídu. Pak už jen
zazněla věta: „Chtěl bych vám oznámit, že Barča pro vás vyhrála
soutěž Euroscola, a to znamená, že v lednu jede celá třída do
Štrasburku na exkurzi do Evropského parlamentu.“ Zůstala jsem
s otevřenou pusou. Přece jsem nemohla být vybrána jako jediná
z celé republiky. Opak byl pravdou.
Krátce na to začaly přípravy. Třída se dělila do tematických
skupin. Témata se týkala lidských práv, zaměstnanosti a podobně. Následně jsme si až do odjezdu v hodinách angličtiny
připravovali argumenty a slovní zásobu na jednání v Parlamentu.
Doplňkovou úlohu měli plnit žurnalisté. Zvolila jsem si tuto roli
společně se spolužačkou Dory.
16. ledna 2019 jsme se ve večerních hodinách vydali na cestu.
Ve Francii jsme se ocitli ráno druhého dne. Po prohlídce malých městeček a různých památek jsme unavení ulehli večer
do postelí. Ráno jsme vstávali brzo, abychom na 8 ráno stáli
před budovou Parlamentu. Už ta sama o sobě je velmi zajímavá
a neobvyklá. Nemohla chybět společná fotografie na památku.
Před vstupem jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Pak
už jsme se rozdělili do skupin podle témat. Nám žurnalistům
byl vysvětlen program a podmínky. Všude přece musí být nějaká pravidla. Společně jsme se odebrali do jídelny na snídani.
Následně jsme vstoupili do velkého jednacího sálu. Uvítalo nás
vedení Parlamentu. Postupně se představily všechny zúčastněné
země. Každou zemi měli během pár minut představit 2 žáci. Za
nás to byl Zdeněk Plešek a Dorota Kolářová. Diskutovali jsme
o záležitostech EU a dotazech žáků na víceprezidenta Parlamentu. My, žurnalisté, jsme při tom pořizovali videa a fotky,
abychom celou událost pořádně zdokumentovali. Odměnou
nám byl krátký oběd. Po něm už jsme v malých jednacích sálech
rozebírali daná témata. Skupina žurnalistů sály navštěvovala
a opět pořizovala záznamy. Zpestřením nám bylo zhlédnutí

360° filmu o Evropské unii. Někomu se točila hlava, ale užili
jsme si to. Nesmělo chybět společné focení u vlajek států. Na
konec programu jsme se s Parlamentem rozloučili hrou Eurogame. Nás zastupoval Roman Kučera. Hra byla formou kvízu.
Ten obsahoval 5 otázek. Klání jsme bohužel prohráli. Roman si
ale odnesl zážitek a památku v podobě mikiny a kšiltovky. Na
úplný konec následoval nástup zástupců zemí s vlajkami. Bylo
to hezké rozloučení.
Celý zájezd byl určitě skvělá zkušenost a my jsme této příležitosti
náležitě využili. Máme nejen zážitek, ale také nové kamarády
z celé Evropské unie.
Výjezd žáků do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku byl
financován v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola. Celková výše dotace byla 6.769,68 euro.
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Z HISTORIE
ZAJÍMAVÁ KULATÁ A PŮLKULATÁ VÝROČÍ PŘÍBORA R. 2019
Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Příbor je město s velmi bohatou historií. Svědčí o tom i každoroční souhrn výročí, která nám přibližují významné nebo zajímavé události ve městě.

UDÁLOSTI
630 let

7. 12. 1389

490 let

1389
12. 7. 1529

455 let
430 let

1564
13. 12. 1589

420 let

1599

335 let
325 let

1684
5. 2. 1694

155 let
150 let

19. 5. 1694
3. 6. 1694
7. 6. 1694
1864
2. 1. 1869

135 let

21. 2. 1884
3. 12. 1884

130 let

27. 8. 1889

125 let

1. 6. 1894
23. 9. 1894
13. 6. 1899

120 let

13. 9. 1899
16. 11. 1899

115 let

18. 9. 1904

110 let

27. 2. 1909

105 let

1914
3. 2. 1914

100 let

100 let

8. 2. 1919
1. 5. 1919
31. 5. 1919
16. 8. 1919
27. 8. 1919
1. 9. 1919
7. 9. 1919
7. 11. 1919

Biskup Mikuláš z Rýzmburka udělil Příboru /a dalším biskupským městům/ právo odúmrtí a právo hradební. Je to nejstarší příborská listina v archivu.
Poprvé se připomíná obec Véska /Niklasdorf/.
Biskup Stanislav Thurzo potvrdil městu vlastnictví lesa Frývaldu, lesa Na pastviskách (Cihelňák) a rybníku na katastru obce.
První zmínka o radnici.
Biskup Stanislav Pavlovský povolil městu vybírat mýtné za přejezd mostu přes Sedlničku v Borovci. Mýto
se vybíralo v domku vedle hostince U Zeleného stromu (na jeho místě je dnes budova s hvězdárnou).
Po Stanislavu Pavlovském stal se olomouckým biskupem František z Dietrichštejnu, velký příznivec našeho města.
Věž farního kostela opatřena hodinami.
Založena piaristická kolej a gymnázium olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejnu, biskup vydal
listinu o založení koleje.
Do Příbora přišli první čtyři piaristé.
Posvěcen základní kámen stavby piaristické koleje.
Zahájen první školní rok na piaristickém gymnáziu, provizorně v č. 48.
Provoz zahájila jedna z prvních příborských továren, Flussova soukenická, vznikla na místě bývalého cukrovaru.
Moravské místodržitelství potvrdilo stanovy spolku Harmonie, prvního dělnického vzdělávacího spolku
na Moravě. Usnesením valné hromady dne 22. 6. 1873 byl spolek rozpuštěn
Frant. Peřina, A. C. Stojan, Ferd. Pokorný na audienci u císaře Františka Josefa I. ohledně zřízení vyšší
zemské reálky v Příboře
Začal provoz košíkářské školy založené z podnětu A. C. Stojana. Škola byla umístěna v č. 304 v ul. Kašnice. R. 1888 byla zrušena pro nedostatek finančních prostředků a malý zájem občanů.
Položen základní kámen ke stavbě školy na Jičínské ulici. Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo už v r.
1888. Děvčata se v té době učila v Armance a chlapci v klášteře (obecná škola). Budova byla otevřena
a vysvěcena 17. 9. 1891, zároveň byla v téže budově otevřena dívčí škola.
První veřejné cvičení Sokola u skotnického splavu Na šištotě (střelnici).
Odhalení pomníku Řehoře Wolného u kostela sv. Valentina. V r. 1945 byl pomník přemístěn k nádraží.
Stavba vodovodu zadána firmě Beneš a Fey z Uherského Hradiště. Obecní výbor rozhodl o zavedení
vodovodu do města v dubnu 1898.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování vodovodu „Jubilejní vodovod císaře Františka Josefa I.“
Firma sdělila obci příborské, že vodovod pro město je dokončen.
Místo kamenné kašny byla na náměstí v závěru r. 1899 postavena litinová kašna. Původní kamenná kašna
stála na náměstí pravděpodobně již v 1. pol. 16. stol. V r. 1813 byla opatřena sochou sv. Zachariáše. Po
jejím nahrazení litinovou kašnou byla socha sv. Zachariáše v prosinci 1899 přemístěna za farní kostel.
Kameny z kašny byly uloženy za kostel sv. Valentina a v r. 1916 použity ke stavbě válečného pomníku před
sokolovnou. Ke 100. výročí byla tato kašna zrekonstruována do původní podoby včetně sochy antické
dívky Hygie a ozdobné rozety.
Slavnostní znovu zprovoznění kašny proběhlo 4. září 1999 v rámci Dne města Příbora
Dostavěna a slavnostně otevřena budova vyšší zemské reálky, nynější Masarykovo gymnázium. Budova
byla vysvěcena arcibiskupem olomouckým dr. Frant. Bauerem. Budovu stavěl příborský stavitel Bedřich
Karlseder. Autorem soch na průčelí je František Úprka. Škola fungovala už od r. 1902, ale v budově měšťanské školy chlapecké.
Manželé Holubovi obdrželi hostinskou koncesi. Po přestavbě domku na Štramberské ulici u lesa Cihelňáku zahájili provoz v později velmi oblíbeném hostinci Točna. Hostinec uzavřen 1972, zbourán 1976.
Brzy po vypuknutí 1. sv. války zřízena v budově reálného gymnázia válečná nemocnice Červeného kříže
pro raněné vojáky
Tilda Bašná z Nového Jičína obdržela licenci k pořádání veřejných kinematografických představení v Příboře a v Kopřivnici. Válka promítání přerušila. Představení byla obnovena 16. 1. 1916.
Prezident T. G. Masaryk dopisem poděkoval městské radě za udělení čestného občanství
(stalo se tak 11. 12. 1918).
Před školou na Jičínské ul. vysazeno ,,Stromořadí národní svobody“ /javory/.
Na náměstí tábor lidu proti lichvě.
Rozhodnutím městské rady Komenského ulice přejmenována na Masarykovu.
První mateřská školka v Příboře, Metodějka, převzata do obecní správy.
Reálné gymnázium převzal do své správy stát - Československo.
Slavnostní otevření sokolovny ve dnech 7. a 8. září
Flussova soukenická továrna zastavila výrobu. 200 dělníků bez práce.
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95 let

1924
2. 9. 1924

90 let

1929

85 let
80 let

24. 2. 1934
20. 2. 1939
1939
30. 9. 1949
6. 9. 1959
16. 10. 1959
1964
5. 7. 1969
4. 10. 1969

70 let
60 let
55 let
50 let

40 let
35 let
30 let

1. 3. 1979
28. 6. 1979
prosinec 1984
1. 5. 1984
3. 1989
19. 4. 1989
20. 10. 1989
5. 11. 1989
11.–12. 11. 1989
27. 11. 1989

25 let

20 let

5. 12. 1989
1994
1.–5. 6. 1994
2.–5. 6. 1994
1994
15. 8. 1994
16. – 18. 8. 1994
23. 9. 1994
23. a 24. 9. 1994
27. 9. 1994
6. - 8. 10. 1994
28. 10. 1994
11. 8. 1999
21. 8. 1999
28. 8. 1999
4. 9. 1999
12. 9. 1999
23. 9. 1999
19. 11. 1999
31. 12. 1999

15 let

29. 3. 2004
září 2004
11. 11. 2004

10 let

1. 4. 2009
16. 4. 2009

Započala regulace Lubiny od splavu u restaurace Mexiko a pokračovala do r. 1928 ke klokočovskému mostu.
Definitivně ukončena výroba ve Flussově soukenické i kloboučnické továrně. Až koncem 20. let začala
firma Fluss a Bochner jen s 20 zaměstnanci vyrábět polotovary klobouků, tzv. šišáky.
V únoru a v březnu - mrazy až mínus 35 st. C, spousty sněhu, školy zavřeny 18. 2.–2. 3., v továrnách se nepracovalo.
Slavnostně otevřena tělocvična přistavená k sokolovně.
První transport příborských občanů na práci do Říše.
Dokončena stavba koupaliště (vedle nynějších tenisových kurtů). Zrušeno v 60. letech 20. stol.
Zrušena pila a cihelna.
První družstevní dožínky.
Zahájen provoz na letišti v Mošnově.
Hasičský sbor se přestěhoval do nové budovy v ul. Sv. Čecha, je tam dodnes.
U cesty do Veselkova údolí odhalena pamětní deska Jožkovi Dobeši, šerifu trampské osady Orinoko.
Odhalen pomník prof. Sigmunda Freuda - dnes je pomník přemístěn za radnici, tehdy byl odhalen v místech, kde stojí dům s pečovatelskou službou - pod bývalou Zetkou.
Otevřena pamětní síň S. Freuda v muzeu.
Zahájen provoz na nově vybudovaném úseku železniční trati Příbor- Kopřivnice.
Otevřena prodejna potravin u pošty, tzv. Zetka.
Založen Velký dechový orchestr Bedřicha Pukovce.
První vystoupení mažoretek (na náměstí v Příboře). Taneční oddělení začalo vznikat v říjnu 1983 pod
vedením Jarmily Bártové.
Začal vycházet Čtvrtletník města Příbora.
Příbor vyhlášen městskou památkovou rezervací s platností od 1. 6. 1989
V muzeu vzpomenuto 50. výročí úmrtí S. Freuda.
Slavnostní mši u příležitosti oslav 130. výročí blahořečení Jana Sarkandra sloužil ve farním kostele arcibiskup olomoucký ThDr. Frant. Vaňák.
I. sympozium S. Freuda za mezinárodní účasti /česko-rakouská konference/. Konalo se v muzeu v Příboře. V muzeu v Příboře se setkali členové psychoanalytické společnosti z Vídně a z Prahy i Brna.
Generální stávka na podporu požadavků Občanského fóra na příborském náměstí.
Přišlo na 500 lidí.
Po 21 letech obnovena činnost Junáka. Schůzku svolal Bedřich Bílský.
Vyhlášen Přírodní park Podbeskydí. Zahrnuje mimo jiné i část kat. území Příbora - lesy Frývald
a Cihelňák.
Oslavy 300 let piaristického gymnázia v Příboře, odborné sympozium.
Městská televize - zkušební vysílání Local TV Příbor.
Začala stavba Domu s pečovatelskou službou (Nosta, s. r. o., Nový Jičín).
Ukončeny práce na stavbě domu s pečovatelskou službou.
Zahradnické práce za radnicí.
Znovuodhalení pomníku S. Freuda za účasti zástupců města i Společnosti S. Freuda.
Sympozium k 55. výročí úmrtí S. Freuda.
S. Freud jmenován in memoriam čestným občanem Příbora, rozhodlo tak městské zastupitelstvo.
Delegace představitelů města Příbora navštívila Rehlingen a podepsala „Prohlášení k utváření vztahů“.
Znovuodhalení desky T. G. Masaryka na domě č. 510 ve Frenštátské ul.
Zatmění Slunce, sluneční kotouč byl ve vrcholné fázi kolem poledne zakryt z 98 %.
Slavnostní otevření cyklotrasy, která vede Příborem a spojuje dvě mezinárodní cyklotrasy. Vede z Kopřivnice přes Paseky do Sedlnice.
Slavnostně otevřena přestavěná kaple na Hájově. Byla postavena v r. 1935. 1996–1999 prošla rekonstrukcí. Kapli světil Mons. Frant. Lobkowicz, biskup Ostravskoopavské diecéze.
Po generální opravě dána do provozu kašna na náměstí u příležitosti 100. výročí její instalace.
Otevřena stálá výstavní síň obrazů, fotografií a dřevořezeb příborských výtvarníků na Nádražní ulici.
Slavnostní otevření závodu IVC Primus, belgické firmy vyrábějící prádelenskou techniku, v areálu bývalé
Tatry Příbor. Přítomen byl i předseda vlády Miloš Zeman.
Příbor navštívil brazilský velvyslanec Sergio Romanet v doprovodu své manželky a tajemníka. Velvyslanec se chtěl seznámit s rodištěm S. Freuda, o kterém hodlal napsat knihu.
Půlnočním projevem starosty Ing. Milana Strakoše a p. faráře Pavla Dvořáka a následným ohňostrojem
slavnostně ukončen rok 1999 a přivítán rok 2000 na příborském náměstí za velké účasti občanů města.
Ministr národní obrany udělil u příležitosti Dne učitelů Záslužný kříž Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli ZŠ
Npor. Loma v Příboře v souvislosti s aktivitami školy ve Stonožkovém hnutí.
Uložení měděné schránky s dobovými dokumenty do věže kostela u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Akci připravil místostarosta Ing. Bedřich Turek, realizoval ji starosta Ing. Milan Strakoš za
účasti příborského faráře Pavla Dvořáka.
Odhalení památníku s letounem Mig 15 čs. letcům z Příbora bojujícím v 2 sv. válce a těm, kteří zemřeli
při výkonu své služby. Dnes je to památník věnovaný všem letcům Moravskoslezského kraje zemřelým
při výkonu jejich služby.
Od tohoto data je Měsíčník Příbora zdarma. Původně byl dodáván přímo do schránek všech domácností.
Na měsíc duben bylo vytištěno 3500 kusů, do schránek bylo vloženo 3400. Postupně se od dodávání Měsíčníku do schránek upustilo. Zdarma ale zůstal a je dodnes k dispozici ve stojanech po městě.
Zahájena stavba pěti a půl kilometrového obchvatu Příbora. Slavnostní výkop se uskutečnil na hranici
Příbora a Lubiny. Obchvat byl otevřen 24. 11. 2011.
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OSOBNOSTI, *narodil se, † zemřel
390 let
290 let

17. 11. 1629
15. 1. 1729

285 let

23. 9. 1734

255 let

1764

220 let

1799

200 let

13. 4. 1819

180 let
165 let

21. 6. 1839
3. 7. 1854

160 let

24. 4. 1859
28. 11. 1859

135 let

18. 12. 1884

130 let

1889
6. 12. 1889
23. 12. 1889

110 let

21. 2. 1909

100 let

23. 11. 1909
10. 1. 1919

95 let

20. 10.1919
24. 7. 1924

85 let

1934

80 let

23. 9. 1939
6. 9. 1939

70 let

1949

60 let

19. 7. 1959

* Giovanni Pietro Tencalla, architekt. Stavěl mj. piaristickou kolej v Příboře
* Ant. Wolný (v Kroměříži), malíř, autor dvou velkých obrazů sv. Vendelína a sv. Isidora ve farním kostele.
A. Wolný žil v Kroměříži a v Příboře.
† 16. 3. 1776, byl pohřben na hřbitově u kostela sv. Valentina.
* Václav Pokorný (ve Skalici n. Sáz.). V r. 1756 se přistěhoval do Příbora a založil zde první lékárnu v č. 113.
† 12. 9. 1779 v Příboře - před 240 lety
Lékárnu č. 54 postavil Ludvík Pokorný (žil v Příboře *1803 †1883).
* Antonín Netter, první příborský poštmistr. Na poštu byl jmenován dekretem dvorské komory 21. 3. 1785.
16. 11. 1790 koupil dům č. 35 (tzv. palác), v němž byla pošta. Poštmistrem byl do r. 1806. † 23. 6. 1810
* Josef Pur (v Příboře), městský lékař, lidumil, národní buditel, starosta v letech 1850–53.
† 5. 2. 1874 - před 145 lety
* Amálie Grulichová (v Příboře), provdána Janáčková, matka L. Janáčka.
† na Hukvaldech 16. 11. 1884 - před 135 lety
† Bonifác Buzek, zemřel v Brně, (*31. 1. 1788 v Příboře), profesor, člen piaristického řádu, buditel, filosof.
* Leoš Janáček (Hukvaldy), hudební skladatel. Jeho matka Amálie Grulichová pocházela z Příbora
(*1819 v Příboře, † 1884 na Hukvaldech).
* Jiří Mezírka (ve Zlíně), ředitel měšťanské školy v Příboře, zakladatel příborského rybářského spolku.
* Antonín Svoboda (v Příboře), malíř pokojů a malíř obrazů. Autor obrazů na stěně schodiště v Masarykově
gymnáziu. Vystavoval své obrazy na Okresní živnostensko-průmyslové výstavě v r. 1930 v Příboře.
* Oldřich Otáhal (v Palkovicích), učitel na dívčí škole, starosta města v letech 1927–38, za jeho starostování
byla vybudována nová radnice, poslanec Národního shromáždění. Do Příbora přišel z Moravského Ostrohu.
† 1953 v Novém Jičíně, pohřben na starém hřbitově.
* Melanie Malečková (v Příboře), učitelka, překladatelka z francouzštiny. Mimo jiné přeložila pohádkovou hru
belgického básníka M. Maeterlincka Modrý pták, kterou v r. 1922 sehrál dramatický odbor příborského Sokola.
* Josef Luňáček (v Příboře), prof. na gymnáziu v Příboře, malíř. Na dvou obrazech zachytil Valentinskou pouť v Příboře
* PhDr. Eugen Dostál (v Příboře), universitní profesor, historik umění, působil v Brně. Ve svých spisech se
zabýval deskovou malbou gotickou i středověkou architekturou a malbou.
† 23. 1. 1943 v Brně
* Jan Václav Sládek (na Hukvaldech), malíř, studoval na reálném gymnáziu v Příboře (1920–28) a tamtéž učil
v letech 1945–46. Znal se velmi dobře s Leošem Janáčkem. Příbor byl častým námětem jeho obrazů.
† v Ostravě 19. 10. 1992.
* Čestmír Hrnčárek (v Příboře), učitel, kulturní a vlastivědný pracovník.
† Ferdinand Pokorný, zemřel v Příboře, lékárník - dům č. 54, místní historik a vlastivědný spisovatel, starosta
města v letech 1900–1905. Autor díla Příborský okres. Spoluzakladatel českých spolků v Příboře - Sokola,
KČT, Čs. červeného kříže a dalších, nálezce Příborského kancionálu. Čestný občan měst Kopřivnice, Hranice.
(*1846 v Příboře v domě č. 54)
* František Marušan (v Příboře), učitel, hudební historik a badatel. † 9. 10 1990
* RNDr. Miroslav Bajer DrSc. (Příbor), fyzik a matematik, vysokoškolský profesor, prorektor Vysoké školy
báňské v Ostravě, děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské, autor několika vědeckých knih.
† 3. 5. 1979 - před 40 lety. Je po něm pojmenována jedna z ostravských ulic.
* Rudolf Jarnot (Český Těšín), fotograf, který se svou tvorbou nesmazatelně zapsal do dějin Příbora. Fotografoval město ve všech jeho podobách a digitalizoval staré fotografie. Rudolfa Jarnota známe i jako vášnivého fotografa krajiny a hor. 45 let vedl příborský Fotoklub. Od r. 2012 je jeho emeritním předsedou. V r. 2014
převzal od Svazu českých fotografů ocenění za zásluhy o fotografii i poděkování Ministerstva kultury za
mimořádné a rozsáhlé aktivity v oblasti fotografického umění. Ocenění má na svém kontě mnoho. V roce
2018 dostal Cenu obce Příbora i Cenu obce Frenštátu p. R.
† prof. Sigmund Freud, příborský rodák, zemřel v Londýně. * 6. 5. 1851 v Příboře
† František Juraň, sochař. Zemřel v Ostravě v nemocnici, kde se musel podrobit operaci po nelidských výsleších gestapa. (*25. 11. 1870 v Příboře).
† Antonín Brotan, zemřel v Brně (* 1873 Ždánice), příborský hudební skladatel, ředitel chlapecké školy
v letech 1926–33, sběratel lidových písní, autor známého pochodu Sokolů - Hoj, vzhůru, pestrý sokole.
† MUDr. Mořic Remeš, zemřel v Olomouci, vrchní lékař Čs. státních drah v Olomouci, geolog, paleontolog,
vlastivědný spisovatel. V Olomouci působil od r. 1892 - po studiích ve Vídni. Je zde po něm pojmenována
jedna z ulic. (*21. 7. 1867 v Příboře v č. 33)

Pozn. půlkulatá výročí podbarvena
Zdroje: Loukotka, L.: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; Jurok, J. a kolektiv autorů:
Dějiny města Příbora; Baláš, M.: Kulturní místopis Novojičínska. Foto: Muzeum Novojičínska, p. o.

Transport na práci do Německa 1969, odhalení památníku S. Freudovi
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1977, stavba Zetky otevřené 1979

KULTURNÍ HISTORIE
ZAMYŠLENÍ NAD OSUDEM SBÍREK NEJEN FRANTIŠKA TALPY
JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře

V obecném povědomí je představa, že jedním ze smyslu exis- ve Sborníku Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě. Věnotence institucí, jako jsou muzea, je trvale uchování určitých věcí. val se také malbě. Své sbírky daroval (jak uvedeno na informačním
I když asi ne „navěky“, přece jen po dobu přesahující nejen jeden portále města Příbora) Vysoké škole báňské a muzeím v Příboře
lidský život, ale i několik generací. Dalo by se dokonce říci, že a v Místku. Tyto informace pocházejí nejen z internetových stránek
města Příbora, ale také ze soukromého archivu rojde o úkol hlavní. Podle definice Mezinárodní
diny Františka Talpy, do něhož jsem měl možnost
muzejní rady je muzeum stálou nevýdělečnou
nahlédnout. Zajímalo mne, jak to dnes vypadá se
institucí ve službách společnosti a jejího rozvoje,
sbírkami věnovanými muzeím.
otevřenou veřejnosti, která získává, uchovává,
Podle vyjádření Geologického pavilonu prof.
zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné
Pošepného, VŠB – Technická univerzita Ostradoklady o člověku a jeho prostředí za účelem
va nejsou ve sbírkách vedeny žádné předměty od
studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Bohužel
Františka Talpy. Z Muzea v Příboře odpověděli,
skutečnost může být zcela odlišná.
že od Františka Talpy mají různé předměty, avšak
Z médií je znám případ rozkrádání exponátů
žádné ve sbírkách archeologických a geologických.
v muzeu v Litoměřicích, kde zaměstnanci odciStejná odpověď přišla z Muzea Novojičínska. Rovzili deset tisíc exponátů. Husitský kancionál se
něž Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku nemá nic
tak přes několik prodejů z České republiky doz Talpových archeologických nálezů či jeho geolostal do Německa a nakonec se ocitl v Rakouské
gických sbírek. Dalo se předpokládat, že vzhledem
národní knihovně. Dokonce při rekonstrukci
ke svému poslednímu působišti by stěžejní část
Národního muzea vyšly najevo různé čachry
Talpových sbírek mohla být ve Frýdku-Místku.
s muzejními exponáty. Např. ve sbírce drahých
kamenů, považované za jednu z nejcennějších, František Talpa. Zdroj: z archivu Avšak ani dlouhá mailová korespondence a osobní
návštěva v muzeu nevedly k objevení sebemenší
se má nacházet unikátní kašmírský safír o váze p. Ing. Ivana Talpy, CSc.
stopy. Prý je vyloučeno, že by tam cokoli od Fran19 karátů, jehož cena byla odhadnuta na desítky milionů korun. Už tam ale není. Někdo jej vyměnil za syn- tiška Talpy (dokonce ani to jméno nikdo neznal) v depozitářích měli.
tetický saf ír v hodnotě několika stokorun. Místo pětikarátového Dochovaly se však doklady v rodině Františka Talpy.
Podle dokumentu vyhotoveného ředitelem Lašského muzea
diamantu je ve sbírce bezcenné broušené sklo. A nejde jen o tyto
případy, zmizelo toho docela dost. Nikdo neví, jak se to mohlo stát. ve Frýdku (dnes Muzeum Beskyd) Jožou Vochalou byly Talpovy
Prý pravděpodobně před rokem 1990, ale možná již v 60. nebo archeologické sbírky odvezeny do muzea v květnu roku 1953.
70. letech minulého století. Prostředí, ve kterém jsou uchovávány V následujícím měsíci dne 5. 6. 1953 František Talpa zemřel.
Město se se svým čestným občanem (stal se jím 4. 12. 1947)
cenné předměty a kde vládnou podobné nepořádky, je pro podobná „záhadná“ zmizení ideální. Lhůty, v nichž probíhají inventury rozloučilo dne 8. června 1953 na náměstí v Místku, kde za Lašské
a kontroly sbírek (pokud se vůbec něco kontroluje), jsou takové, muzeum pronesl nad rakví projev ředitel muzea Joža Vochala. Jeho
že se na miliónové škody přijde, až když je vše dávno promlčené. projev se dochoval a lze z něj citovat:
„…věda není jen vynálezem učenců, i lidé s menším školním
Takové prostředí může snadno uvést v pokušení i poctivce.
vzděláním se mohou na ní podíleti, jestliže
Když se po něčem v muzejních depozitářích
ovšem vynikají duševní bystrostí a jestliže si
pátrá, často se hledané exponáty nenajdou. Jev praxi života osvojili dostatečné duševní fonden můj známý, který je archeologem, mi o tom
dy. A mezi takové schopné tvůrčí osobnosti,
vyprávěl. Vydal se do muzea, v němž měly být
které se propracovaly na výši vědeckého prauloženy sběry již nežijícího neprofesionálního
covníka, náležel i náš ředitel místecké měšarcheologa. Chtěl je porovnat se současnými
ťanské školy František Talpa, kterého nejen
nálezy ze stejného místa. Podle evidence tam
naše Lašské muzeum, ale i odborné kruhy
tyto nálezy měly být, ve skutečnosti tam ale
archeologie československé považovaly za věnebylo nic. Prý situace u nás nijak neobvyklá.
deckého pracovníka. Okolo Lašského muzea,
Mám s tím také zkušenost. Pouze jednou jsem
jako kolem každého muzea, shromáždil se záse obrátil na muzeum, abych se podíval na ulostup vlastivědných pracovníků, z nichž řediteli
žené exponáty. Chce to ale vysvětlení.
Františku Talpovi v rámci výzkumu přírody
Na informačním portále města Příbora je
připadly úkoly z oboru pravěké archeologie.
mezi osobnostmi města jako jsou Sigmund
Freud a Mořic Remeš (o něm psal Neviditelný Na tržišti, František Talpa, olej 1920. Stýkal se s archeologickými odborníky a osvojil
pes 3. 7. 2017 – OSOBNOST: Mauric Remeš) Zdroj: z archivu p. Ing. Ivana Talpy, CSc. si během let mnoho vědomostí a zkušeností,
na základě nichž podnikal po celou řadu let
uveden František Talpa. Narodil se 4. 12. 1867
v Příboře, kde vystudoval německé gymnázium a pak učitelský průzkum přírody celého našeho Místecka, Frýdecka a Příborska.
ústav. Byl odborným učitelem na měšťanské škole. V první světové Výsledkem jeho dlouholetého vědeckého průzkumu bylo zjištění,
válce po výcviku v Těšíně a Krakově byl poručíkem v rakouském že náš kraj v povodí řeky Ostravice, Olešné a Lubiny není mlavojsku. Po vzniku Československa sloužil v republikánské národní dého, nýbrž velmi starého lidského osídlení, že tu na mírných
obraně. Aktivně se účastnil spolkového života. Redigoval regionální vyvýšeninách u Staříče, nad Sviadnovem a Místkem, nad Hodovlastivědný časopis. Po válce byl krátce zástupcem ředitele měšťan- ňovicemi a Palkovicemi žil člověk před mnoha tisíci léty. Byly to
ské školy v Kopřivnici. Od roku 1922 působil jako ředitel měšťanské objevy vědeckého rázu, které byly prověřeny povolanými odborníky,
školy v Místku. Do penze odešel v roce 1928. Zabýval se botanikou, jež jeho údaje prohlásili za správné a doložené. Výsledky svých
geologií a archeologií. Publikoval v odborných časopisech, zejména dlouholetých studií i zpracoval, širší veřejnosti je představil na
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dvou výstavách v Místku v roce 1946 a 1947 a nyní je daroval do
místeckého oddělení Lašského muzea, kam jsme je před měsícem
odvezli. Právě před měsícem nám je pomáhal balit, stěhovat a ještě
vysvětloval a poučoval, když se se svými sbírkami loučil. Děkuji
panu řediteli Talpovi i jménem Lašského muzea i jménem sboru
vlastivědných pracovníků za jeho velkou životní práci, kterou
vykonal pro lepší poznání naší užší vlasti a slibuji zde, že jeho
odkaz budeme opatrovati pro generace příští. Čest jeho památce!“
Dalo by se očekávat, že tak cenná sbírka, jak ji popisuje tehdejší
ředitel muzea, bude mít trvalou expozici v jednom z četných sálů
muzea, že neskončí v bednách, v nichž byla do muzea přivezena.

A pokud zůstane v depozitáři, že o ni bude náležitě postaráno.
Kde je muzejní evidence, do které byla v roce 1953 zapsána? A co
se stalo s darovanou sbírkou? Bez nadsázky lze říct, že v Muzeu
Beskyd nebude moc sbírek, které by byly hodnotnější než Talpova
archeologická sbírka, která mohla být chloubou muzea. To by ale
česká muzea nesměla být něčím na způsob „černých děr“, v nichž
vše cenné časem nenávratně mizí.
Článek byl již publikován v internetovém deníku Neviditelný pes
(14. 2. 2019): http://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura-k-cemu-vlastne-slouzi-muzea-d7p-/p_kultura.aspx?c=A190212_214923_p_kultura_wag

HISTORICKÉ HORIZONTY
JOSEF VÁCLAV ŠTIVAR 8. 3. 1919 - 26. 11. 1974
Mjr. v. v. Ladislav Jerguš, Svaz letců Příbor, z. s.

V minulém roce jsme připomněli sto let od vzniku naší republiky, jejíž úspěšný chod byl poznamenán i nepříjemnými událostmi. Tou nejhorší byla okupace nacistickým Německem. Na
osvobození od této poroby se účastnili i příborští občané. Já jsem
– jako bývalý výkonný letec – v Měsíčníku Příbora připomenul
letce. A to především proto, že data jejich narození jsou z období formování a vzniku republiky. Na závěr zmíněného článku
jsem uvedl, že k tomu nejmladšímu se podrobněji vrátím tento
roku, kdy by se dožil sto let. Prostřednictvím něho upozorňuji
na morálku, čest a smysl pro povinnost, která odvála tyto mladé
muže za hranice své vlasti, aby jí opět navrátili svobodu. Jsou víc
než příkladem pro dnešní generaci. Velice pěkným způsobem
to připomenul i pan Igor Jalůvka, který ve dvou pokračováních
přiblížil osudy jednoho z nich, plk.
Otakara K r e s t y .
Josef Václav Štivar se narodil
8. března 1919 v Příboře, Benátky č. 51, Marii a Josefu Štivarovým. Z devíti dětí zůstaly pouze
tři děvčata a on. Proto otec sedlák, chtěl aby Josef po něm převzal statek. Ten od mladých let
tíhnul k létání. Po absolvování
obecní i měšťanské školy, začal
navštěvovat hospodářskou školu
v Příboře. Již tehdy byl účastníkem leteckého kurzu v Hrabůvce a byl cvičen na pilota v rámci
akce „Tisíc pilotů republice“. Bylo
J. V. Štivar
tedy samozřejmé, když nastoupil do vojenské presenční služby,
pokračoval v pilotním výcviku.
Poddůstojnickou a pilotní školu
absolvoval u 2. leteckého pluku v Olomouci. Vše přerušila
okupace 15. března 1939. Vrací
se domů, ale dlouho nečeká. Již
v květnu se nezdařil odjezd za
hranice. Povedlo se to v červnu
za vydatné pomoci jeho staršího
kamaráda Oldřicha Helmy.
Po krátkém pobytu v Polsku se
daří odjet do Francie a k letectvu
se dostává přes cizineckou legii.
Vypukla 2. světová válka. Ze svazku legie byl uvolněn a nastupuje J. V. Štivar se svým kamarádem
k čs. vojsku a do výcviku francouz- Ladislavem Valouškem, který
ského bombardovacího letectva. mluvil v Příboře při ukládání urny.

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

Získal pilotní odznak a diplom, povýšen do hodnost desátníka.
Po napadení Francie nacistickým Německem se ale k bojovému
útvaru již nedostal.
V červnu 1940 je přes Oran, Casablanku a Gibraltar dopraven
do Liverpoolu a ještě ten den – 12. 7. – převezen do stanového
tábora Chonmondeley. 25. 7. 1940 je přijat do RAF (Royal Air
Force – Královské letectvo) a skládá přísahu anglickému králi. Je
mu přidělena hodnost AC2. Výcvik ale zahajuje až v březnu 1941.
Na podzim dokončil pokračovací výcvik na letounu Hurricane
a v lednu 1942 obdržel diplom a odznak pilota-stíhače. Povýšen do
hodnosti T/Sgt/Pil. Je přidělen k 57. OTU, kde prodělal operační
výcvik na letoun Spitfire. Dne 28. 4. 1942 přidělen k 310. čs. stíhací
peruti v Exeteru a zúčastnil se bojové činnosti perutě. 1. 7. 1942
povýšen do čs. hodnosti rotný.
Během následného operačního turnusu mu postupně byla
udělena hodnost Flight Sergeant,
čsl. hodnost rotmistr a 1. 9. 1943
Warrant Oﬃcer. V listopadu se
hlásil k tvořícímu se letectvu
v SSSR. Ze zdravotních důvodů
nebyl přijat.
27. 4. 1944 se oženil s Angličankou Mary Finnieston. Musel se
podrobit operaci nosních polypů
a po rekonvalescenci byl odvelen
ke 313. čs. stíhací peruti, se kterou
se zúčastnil dalších bojů. Povýšen do hodnosti Pilot Oﬃcer a čs.
J. V. Štivar
štábní rotmistr. Během roku 1945
dále povýšen do hodnosti Flying
Oﬃcer a čs. podporučík. V srpnu
1945 se vrátil do Československa
a 1. 1. 1946 povýšen do hodnosti
poručík. Počátkem roku 1946 byl
demobilizován a v březnu mu byla
udělena poslední čs. medaile „Za
zásluhy 1. st.“.
Celkem obdržel tato vyznamenání :
4 x Čs. válečný kříž 1939
Čs. medaile „Za chrabrost“
Čs. medaile „Za zásluhy 1. st.“
Čs. vojenská pamětní medaile
1939-1945 Star (V. Británie)
The Air Star (V. Británie)
Atlantic caps (V. Británie)
J. V. Štivar
The Defence Medal (V. Británie)
The War Medal (V. Británie)

V srpnu 1945 proběhla v Praze velká sláva.
Po návratu do vlasti poslal Štivar dopis
Do vlasti se vrátili českoslovenští letci z Velké
rodičům Oldřicha Helmy, ve kterém nejdřív
Británie. Jak píše své sestře, po slavných chvípopsal okolnosti přechodu hranic a posléze
lích návratu, po velkých dojmech, přicházejí
chvíle ve Franci a Velké Británii. V závěru
všední dny, starosti o existenci v obnoveném
dopisu píše:
státě, o denní chléb. Tu se po přetrpěných zku„Tak skončil můj dobrý kamarád, jeden
šenostech dostaví hluboké rozčarování. Píše:
z našich nejnadanějších pilotů, jeden z prv„Návštěva u Tebe a ve Tvé rodině byla skvělá,
ních, kteří procházeli nejhorší protiletadlovou
ale divím se, proč v Praze ještě setrvávám. Asi
palbou tehdejší doby, bombardující německé
jsem byl zhýčkaný tím pořádkem v Anglii a teď
cíle, jenom aby odvrátili invasi Anglie, a tím
těžko přivykám tomu, co kolem sebe vidím. Jsou
nepřímo připravili půdu porážky německého
to dva úplně rozdílné světy! V Anglii jsem se
zlotřilého vedení. Mnoho bylo těch, kteří Oldu
všude setkával s pravdou, slušností a poctivostí.
následovali a mstili jeho smrt. Mnoho je jich
Tady? Kdo je hrubec a umí mlátit hubou, je
pochováno po celé západní Evropě a i v Anglii,
na tom dobře. Chamtivost, lež, bezohlednost
mnoho pohltilo moře, ale oni a ti kdož zbyli na
té, průkopníky připravené půdě, bez ustání pra- Vzácná fotograﬁe, zřejmě ještě nepub- a haštěřivost mne tady nejvíce zarážejí. Klucovali a přinesli zároveň se všemi spojeneckými likovaná. Jsou na ní ti, kteří se po válce ci ze Západu jsou všude odstrkováni. …. Už je
silami vítězství nad Němci a vysvobození všem vrátili do vlasti a vyfoceni v Příboře. jasné, že bez nějakého strýčka se k dopravnímu
porobeným národům a také našemu. Oběti Zleva Štivar, Vaněk, Olšovský a Kresta. letectvu nedostanu. Opravdu jsem si takhle naši
novou republiku nepředstavoval“.
byly velké: téměř 70 % našich hochů zaplatilo
Hluboce zklamán z prozíravého postoje vůči západním letsvoji odvahu a touhu po odplatě věcí nadevše nejdražší SVÝMI ŽIVOTY. Doufám a věřím, že toho národ nikdy nezapomene, že udrží cům se v červnu 1947 vrací legální cestou do Anglie. Má různá
to, proč těch pár za 12 milionů občanů následovalo Dr. Eduarda zaměstnání, pere se o svou existenci. Vstupuje proto opět do RAF
Beneše do vyhnanství už v době, kdy se celý Západ domníval, že se a v létech 1961-64 slouží na Kypru. V roce 1966 je pensionován
a nastupuje na místo v bance Vedra. Téhož roku opět navštíví svou
zlotřilým a loupežným Německem dá jednat a mír udržet.
Doufám, že národ nezapomene žít a budovat v tom, pro co ti vlast. Stalo se tak ještě dvakrát. Zdraví moc neslouží a 26. 11. 1974
naši hoši umírali. A ty věci jsou: Svoboda lidu, Svoboda myš- po dalším infarktu umírá.
Urna s jeho popelem byla 9. února 1975 uložena do rodinného
lení, mluvení i provádění. Opravdová demokracie, demokracie
MASYRYKOVA. Bude-li toto žít, nebyla oběť Oldy a všech těch hrobu v Příboře za značné účasti příborských občanů. Proč jsme
my, tehdejší letci u toho nebyli? Proč to bylo před námi utajeno?
druhých marná.
Rozloučil se s ním jeho přítel z války, pilot Ladislav Valoušek.
Znal jsem Oldu dobře a mohu směle tvrdit, že hrdina byl.
Nejen svou smrtí, ale svým životem, tím každodenním životem Řekl, že jeho popel přijímá země, za jejíž svobodu čestně a poa prací. Osudem nám byl odňat, ale v srdcích těch, kdož ho znali ctivě bojoval, na kterou nikdy nezapomněl a rád se do ní vracel.
V roce 1990 byl morálně rehabilitován a povýšen do plukovnické
bude žít na věky.
hodnosti.
Čest budiž jeho památce.“
V těchto slovech je obsaženo všechno. Proč odjížděli do ne- Pozn.: Zdrojem k napsání těchto řádků byl materiál z archivu
známa, neznalí, co je čeká. Pouze povinnost naplnit slova přísahy Ing. Václava Langera, který mu věnovala rodina Josefa Štivara,
a navrátit republice ztracenou svobodu. O to více byli rozčarováni především neteř paní MUDr. Eva Petrová. Z tohoto zdroje jsou
i uvedená fota.
po návratu.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
SÁZEJTE LÍPY, VYZÝVAJÍ PŘÍBORŠTÍ VČELAŘI
Ing. Jiří Tuza, předseda ZO ČSV Příbor

Počátky příborské Základní organizace Českého svazu včelařů
lze vystopovat již v roce 1906, kdy byl založen „Pobočný spolek
včelařský pro Příbor a okolí“. V r. 1911 již příborští včelaři pořádali první výstavu. V roce 1930 se v Příboře konal krajský sjezd
včelařů spojený s „Krajinskou živnostenskou výstavou“. Již před
německou okupací a následnou 2. světovou válkou i po jejím vítězném konci pořádal Příborský svaz včelařů mnoho vzdělávacích
akcí a přednášek pro své členy i ostatní občany a podílel se i na
společenském dění ve městě. První včelařský ples byl organizován
již v roce 1957.
K dnešnímu dni sdružuje ZO ČSV Příbor 70 včelařů s 1112 včelstvy v Příboře a okolí (Trnávka, Kateřinice, Závišice, Lubina,
Skotnice, Hájov, Stikovec, Skorotín, Prchalov). Staráme se i o výchovu mladých včelařů ve včelařském kroužku mládeže, jehož
členové se zúčastňují soutěží i na celostátní úrovni a dosahují
výborných výsledků. Velmi úspěšnou a oblíbenou společenskou
akcí pořádanou naší organizací je „Včelařské odpoledne“. Je určeno
pro celou rodinu a všechny věkové kategorie občanů. Veškerou
pomocnou a organizační činnost spojenou se zajištěním akce
vykonávají zdarma dobrovolníci – včelaři, rodinní příslušníci

a známí. Ukázkový úl se včelami se vždy těší pozornosti dětí i dospělých. Ke spokojenosti návštěvníků přispívá již tradičně chutný
guláš, pivo, medovina i něco ostřejšího. K poslechu v r. 2018
hrála cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Alespoň tímto
skromným příspěvkem se snažíme udržovat naše národní a etnické zvyky a tradice, vzdorovat naplánovanému přeformátování
našeho vědomí postupným vymazáváním naší etnické slovanské
a národní české a moravské příslušnosti a slovanské vzájemnosti.
Nejen kvalitní med, ale i opylovací činnost včel je to, čím nám
všem jsou včely užitečné, čím pomáhají udržovat zdravé životní
prostředí. Jsme rádi, že pochopení a podporu pro naši spolkovou a chovatelskou činnost nacházíme i u vedení města Příbora,
které nás i v loňském roce podpořilo finanční částkou v celkové
výši 24000,-Kč. Využili jsme ji k nákupu kvalitních včelích matek
a oddělků z uznaných chovů pro naše členy.
Závěrem dovolte malou prosbu všem, kteří mají tu možnost – sázejte nové lípy! Lipový strom, náš národní strom, je včelařsky velmi
užitečný. Lipový med (světlý i tmavý) je jedním z nejkvalitnějších
medů a k Příboru patří. Bohužel, lip v Příboře ubývá a času není
nazbyt, neboť lipový strom nese plný užitek až po zhruba 30 letech...
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VÝROČNÍ SCHŮZE ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU
V PŘÍBOŘE V ROCE 2019
Jan Diviš, předseda AK v Příboře

I. Z činnosti AK v roce 2018
publikace Přehled výzkumů po částech. V prv♦ Úvod. Výroční schůze AK se konala 3. 1. 2019
ní části byly předloženy hroty šípů s řapem typu
za přítomnosti 7 členů (Bohumil Borovička,
Štrambek – Krnov. Článek vyšel v časopisu PřeJan Diviš, Daniel Fryč, Josef Šobáň, Jiří Tihled výzkumů 59 – 1.
chánek, Ladislav Jurášek a JUDr. Aleš Uhlíř).
V druhém příspěvku budou prostřednictvím
Počet výborových schůzí vedeni AK byl v mikreseb zdokumentovány štípané nástroje podle
nulém roce 45. Archeologický klub v Příboře
způsobu použití. Bude se jednat o nástroje se
úzce spolupracuje s pobočkou pro Moravu
srpovým leskem a škrabadla. Prostřednictvím
a Slezsko České archeologické společnosti,
fotografií připomeneme archeologické výzkumy
při své práci se řídí stanovami uvedené orprováděné v sedmdesátých letech 20. století na
ganizace. Mnozí členové AK se každoročně
této významné lokalitě.
účastní pravidelného setkání členů pobočky
Ve třetím závěrečném příspěvku bude nakresleČAS a v jejím vedení máme dva zástupce
na další štípaná industrie – nože, hroty a drobné
(J. Tichánek, M. Vokáč).
vrtáky a čepelky. Všechna štípaná industrie bude
♦ Vzpomínka na zesnulého člena AK.
přirovnávána se stejnými typy nástrojů z okolMgr. Ladislav Diviš (* 26. 3. 1947 Kněžice
ních lokalit v oblasti Poodří. Na konci článku
Výběr hrotů šípů typu Štrambek +1. 2. 2018 Třebíč )
bude úvaha o nálezech hlazené industrie.
Krnov a jiných hrotů ze širšího okolí
Absolvent Univerzity Karlovy, vyučoval TV Příbora a Kopřivnice (neolit)
Několik článků bylo v roce 2018 zveřejněno také
a ČJ na středních školách v Telči a Třebíči.
v Měsíčníku města Příbora. (Jan Diviš).
Vynikající všestranný sportovec. Výborný
ve sportovní gymnastice. Čtyřikrát vybojoval
Příspěvky JUDr. Aleše Uhlíře.
1. místo v republice ve vícebojích OZ (1974
Doggerland – evropská „Atlantida“?, Neviditel– 1977), čs. rekordman ve šplhu na laně (5 m
ný pes 9. 1. 2018.
za 2,44 s). Dvakrát byl nejlepším sportovcem
Baltische Feuersteinknollen im Bereich der
okresu Třebíč. Vicemistr ČSSR (stříbrná meFeuersteinlinie im Oder-Teil der Mährischen
daile) v desetiboji (1974). Měl rád dobré lidi,
Pforte (Tschechische Republik), Geschiebekunpoezii, krásnou prózu, architekturu, hudbu
de aktuell Heft 1/2018, Gesellschaft für Geschiea další umění. Procestoval mnohé cizí země
bekunde, Hamburg (článek o výskytu pazourků
nejen Evropy. Autor dvou velmi pěkných
v glaciálních sedimentech oderské části Moravi úspěšných knih „Paměti Kněžic, Uhřičic,
ské brány a jejich použití jako materiálové suPříbora a jiné příběhy“ a „Zlatonosná říčka
roviny. Vyšel v německém odborném časopise
Brtnice“. V knize Zlatonosná říčka Brtnice…
Geschiebekunde aktuell, vydávaném SpolečnosHladké Životice 3. Hrot trojúhelníve spolupráci s dalšími přispěvateli autor za- kového tvaru.
tí pro výzkum souvků v Hamburku).
chytil jedinečnosti uvedené říčky s jejími příTěžilo se v Jeseníkách v pravěku zlato? Diskuse
toky a rybníky. Dále tvůrce seznámil čtenáře s jednotlivými své- k článku Zdeňka Kohoutka Pozvánka do „hornické krajiny Jeseráznými obcemi v povodí toku, s architekturou, pověstmi i osob- níků“, Archeologie Moravy a Slezska 2017. Česká archeologická
nostmi oblasti. Malebná příroda i zajímavá architektura je doku- společnost, pobočka pro Moravu a Slezsko.
mentovaná uměleckými fotografiemi V. Petra, ing. J. Hedvábné- Úvaha o možnosti pravěké těžby kamenné suroviny z ledovcových
ho i snímky malíře ing. A. Venhody. Texty doplňují i významné sedimentů v oblasti maximálního rozsahu pleistocenního zalednění
archeologické i historické poznatky J. Diviše, Ph.D. M. Vokáče, oderské části Moravské brány, Archeologie Moravy a Slezska 2017.
ing. A. Obůrky, PhDr., Z. Měřínského aj. Mgr. Ladislav Diviš se Zobrazení tváře pravěkého člověka nebo hříčka přírody? Archeozajímal o činnost ostatních členů AK a o jejich nové pravěké ob- logie Moravy a Slezska 2017.
jevy a nálezy. Velmi rád a často navštěvoval Příbor.
Výstava Slované na Horním Pováží, Archeologie Moravy a Slez♦ Přijetí nových tří členů Archeologického klubu v Příboře:
ska 2017.
1. Ladislav Jurášek (Frenštát p. R.)
Nejstarší umění na výstavě v Dallasu. Neviditelný pes 13. 3. 2018.
2. Dr. Milan Vokáč (Třebíč)
Úvaha o dobrovolnosti a nezávislosti v archeologii. O dobrovol3. JUDr. Aleš Uhlíř (Frýdek-Místek)
nících v archeologii na Moravě, Zprávy České archeologické spo♦ Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeo- lečnosti, Supplément 107, Česká archeologická společnost, Praha
logického materiálu a provádění povrchových sběrů na ar- 2018.
cheologických lokalitách již dříve objevených – zapojili se Unikátní nálezy – Paleolitické artefakty z jaspisu v České republivšichni členové AK. Průzkumy a sběry byly prováděny v širším ce. Neviditelný pes 24. 11. 2018. V České republice dosud neznáokolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hra- mé použití jaspisu jako kamenné suroviny v paleolitu. EnviWeb.cz
nic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem 1. 12. 2 018.
se jednalo o více než 100 vycházek, převážně individuálních.
Příspěvky Jiřího Tichánka, Ladislava Juráška a Aleše Uhlíře
♦ Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – v časopise Archeologie Moravy a Slezska 2018. Česká archeoloprovádí se velmi pečlivě a to včetně fotografické dokumentace gická společnost, pobočka pro Moravu a Slezsko. Za Václavem
nalezených artefaktů a aktualizací katalogů (Jan Diviš).
Němcem: Jiří Tichánek. Ještě jednou tvrz v Bítově (okr. Nový Ji♦ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku.
čín). Příspěvek ze života pobočky. Jiří Tichánek – Ladislav JuráV poslední publikaci Přehled výzkumů začal publikovat Daniel šek.: K lokaci popraviště v Bílovci, okr. Nový Jičín
Fryč další neolitické nálezy, tentokrát ze širšího okolí Příbora, Paleolitické nálezy z Karolina: Aleš Uhlíř – Ladislav Jurášek
lokalitu Hájov I. Tato významná archeologická lokalita byla ob- Ojedinělé nálezy pazourku na neobvyklých místech mohou soujevena před více než 50 lety zakladatelem a tehdejším před- viset s jeho používáním při rozdělávání ohně: Aleš Uhlíř
sedou AK Jiřím Fryčem. Obsáhlá, fundovaná a pečlivá práce Poznámka k jazykovědným článkům Igora Jalůvky: Aleš Uhlíř
Daniela Fryče bude prezentována v několika číslech odborné Výstava v Nasher Sculpture Center (Texas, Dallas): Aleš Uhlíř
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Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vědeckými pracovníky. Také v roce 2018 jsme realizovali
konzultace s odbornými a vědeckými pracovníky (z Moravského
zemského muzea a Archeologického ústavu v Brně). Předběžné
jednání J. Diviše s pracovníky vedení Moravského zemského muzea v Brně o věnování své archeologické sbírky muzeu.

II. Plán činnosti na rok 2019.
♦ Činnost podle odstavců 4 až 6 z bodu I.
♦ Plánujeme zájezdy (Praha, Pálava).
III. Diskuse a závěr.
♦ Panelová diskuse nad novými nálezy.

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
Jan Matula, člen Klubu důchodců

V neděli 20. ledna jsme se sešli na výroční členské schůzi, která
se konala ve společenské místnosti Obecního domu. Celkově jsme
zhodnotili minulý rok a řekli si něco též k činnosti v letošním roce.
Schůzi řídila paní Miroslava Matoušová. V úvodu přivítala jednotlivé hosty, kteří přijali naše pozvání. Byli to starosta města Ing. arch.
Jan Malík, místostarosta Mgr. Pavel Netušil, člen rady města pan
Radek Jurečka a předseda osadního výboru Ing. Ondřej Sýkora.
Naše předsedkyně paní Alena Kubečková připomněla, že jsme se
v minulém roce rozloučili se dvěma našimi členkami. Minutou ticha
jsme uctili jejich památku. Poté seznámila přítomné s kulturním
a společenským děním klubu. Panu Josefu Kabátovi poděkovala
za práci ve výboru, jehož členem byl nepřetržitě od jeho založení
v roce 1998. Zároveň jsme ho obdarovali malým dárkem.
Vzpomněla také, že jsme společně důstojně oslavili 20 let trvání
Klubu důchodců. Samozřejmě nezapomínáme na kulatá výročí

našich členů a vždy kromě blahopřání přidáme kytičku. Naše předsedkyně nás dále informovala, že kroniku bude psát po zesnulé Ludmile Matulové naše členka paní Marta Krestová. V průběhu roku
postupně přivítala nové čtyři členy, kteří přibyli v našem kolektivu.
Vyslovila přání, že bude s představiteli města a obce nejméně tak
dobrá spolupráce, jak tomu bylo dosud. A my si těch dobrých vztahů
umíme vážit. Jsme velice rádi, že si všichni pozvaní našli čas v neděli
odpoledne a přišli mezi nás. V diskuzi vystoupili nejprve hosté.
Starosta a místostarosta byli mezi námi poprvé. Naše jednání se
jim líbilo a vyslovili přesvědčení, že spolupráce s námi bude dobrá.
Členové klubu využili našich představitelů a dotazovali se na různé
věci spojené s naší obcí.
Na závěr paní Kubečková s paní Matoušovou poděkovaly za práci
v minulém roce všem členům. Popřály jim všechno nejlepší do
letošního roku.

KLUB RINGA VYHRÁL VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Kája Till ml., za Klub ringa TJ Sokol Příbor

Klub ringa TJ Sokol Příbor, který již jistě znáte, byl pozván na
25. ročník turnaje ve Valašském Meziříčí. Již při smluveném srazu
bylo jasné, že tady není něco v pořádku. Kromě nás, příborských
Sokolů, se dostavila asi stovka dalších hráčů. Nešlo jen o počet lidí,
ale hlavně o jejich věk. Průměr byl něco kolem 9 let!!! Co teď? Přece
nebudeme hrát s dětmi z prvního stupně základní školy, si řekli někteří z nás a už už sedali do auta, že vezmou nohy na ramena a tradá
směr Příbor. Naštěstí někteří vyčkali příchodu organizátorky, která
nás z obav vyvedla a srdečně uvítala v řadách sportovců. Těch bylo
neuvěřitelných 149!! I organizátoři tvrdili, že tak velkou účast mají
poprvé v pětadvacetileté historii pořádání tohoto turnaje. Naštěstí
měli v plánu rozdělit týmy do tří skupin. Mladší a starší žáci a tzv.
senioři či „důchodci“, viz fotografie na https://ringopribor.rajce.
idnes.cz/ringopribor_-_turnaj_Valasske_Mezirici_2.2.2019/.
Zúčastnily se týmy z celé republiky - Praha, Brno, Ostrava, Opava,
Příbor atd. atd. No a bitva mohla začít. My z příborského Sokola-----Sokolíci, Krychlíci a Hájovští jsme nebyli logicky spolu ve skupinách. Dospělí vytvořili pět skupin, každá z nich o pěti týmech. Po
velmi častých, tvrdých bojích, kde nebylo nouze o tvrdé pády a lety
vzduchem, jsme se nakonec všechny tři sokolské týmy potkaly v jediné skupině o 1., 2., 3. místo. Tady už bohužel, nebo snad bohudík,
víme, jak kdo hraje, takže to byly opravdu nervy. Výsledky setů byly
velmi vyrovnané a pěkně jsme se všichni zapotili. No, nakonec .....
• bronz brali Krychlíci
ve složení: Oli, Romík,
Jarda, Lubošek,

Po skončení turnaje většina z nás odjela do svých domovů a Igi,
Gabča, Romča a Kája si šli ještě unavené svaly zrelaxovat do tamějšího Aquaparku. Po dojezdu do Příbora jsme si šli odpočinout do
svých domovů, protože zítra, tedy v neděli, jsme měli opět trénink
v RINGU!!!!
Děkujeme touto cestou ještě jednou TOMOVI z Valmezu https://
www.zlatesipy.cz/ za pozvání a těšíme se snad v příštím roce na
shledanou a sportu ZDAR.
www.ringopribor.webnode.cz

• stříbro padlo do rukou Hájovským: Jardovi, Peťovi a Andrejce
• a Zlaté trenýrky při
vyhlašování vítězů
si slavnostně oblékli
a mohli se v nich projít Sokolíci ve složení:
Kája, Igi, Gabča a Valinka.
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SPORTOVNÍ ŽIVOT
OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2017/2018 Z POHLEDU
HC NOVATOP HÁJOV
Rudolf Wojcik, hráč HC Novatop Hájov

V pořadí již 22. sezóna hájovskéFinále se odehrálo na kopřivnickém
ho celku byla nabitá událostmi, zápasy
ledě v sobotu 31. 3. 2018 od 13:00. Těšilo
a hlavně vítězstvími a úspěchy. Hokejisté
se velkému zájmu především hájovských
další ročník zahájili velmi brzy. Poprvé
fanoušků. Utkání se hrálo ve vysokém
se zúčastnili Letního poháru Kobry na
tempu, se šancemi na obou stranách. Po
stadiónu v pražském Braníku. Ačkoli
dvou třetinách svítil na ukazateli skóre
turnaj probíhal v horkém letním období,
vyrovnaný stav 2:2. Po návratu ze šaten,
byl velmi kvalitně obsazen. To se ostatně
kde si vzal slovo hlavně dlouholetý pilíř
projevilo hned v úvodních dvou zápasech
obranných řad Martin Novák, se na led
Novatopu, ze kterých hokejisté odešli povrátil úplně jiný tým. Hájovským hokejisraženi. Ale jako již mnohokrát prokázali
tům se totiž ve 3. třetině povedl málo vídai nyní vůli po vítězství a v posledním, klíný kousek. Sedmi gólovou smrští naprosčovém zápase skupiny zabrali a připsali si
to deklasovali svého finálového soupeře
důležitou výhru. Ve čtvrtfinále se hráčům Bronzová sestava HC Novatop Hájov z Letního poháru
a v poklidu si dokráčeli k vítězství v poHájova podařilo zaskočit domáměru 9:3. Týmu se tak poprvé,
cí celek a postoupit tak do bojů
co hraje 2. ligu, podařilo obhájit
o medaile. Po neúspěchu v semititul! Z individuálních výkonů se
finále si hráči spravili chuť v zásluší vypíchnout hlavně vítězství
pase o bronz, kde dokázali zdolat Celková bilance HC Novatop Hájov za sezónu 2017/2018
v kanadském bodování 2. ligy
Kosti team v poměru 4:3, čímž si
MFHL Milana Žáčka a ocenění
zajistili konečné 3. místo v turnaji. Hned na začátku sezóny tak zapsali pro nejlepšího brankáře 2. ligy MFHL Filipa Strnadela.
pěkný úspěch, který byl ještě podtrhnut individuálním oceněním pro
Závěr sezóny si tým pod vedením kapitána Radka Jurečky ještě
Radima Droždiaka,který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. zpříjemnil na MČR Amatérů divize „B“ v Liptovském Mikuláši. Jelikož
Se sebevědomím z Letního poháru mohli vstoupit hokejisté Há- se turnaj konal až na konci dlouhé a náročné sezóny, nebyl bohužel
jova do Kopřivnické městské Filiphockey ligy, kde nastupují v její plně obsazen, avšak několik předních slovenských týmů si účast na
druhé výkonnostní skupině. A protože do dalšího ročníku, jubilejního turnaji nenechalo ujít. I tak se ale z důvodu nižšího počtu družstev
10. pro HC Novatop Hájov ve 2. lize MFHL Kopřivnice, vstupovali turnaj zkrátil o jeden hrací den, konkrétně na dva, a hrál se systémem
jako obhájci titulu, stál před hájovskými hokejisty nelehký úkol jeho dvou zápasů každý s každým. S tímto náročným, leč spravedlivým
obhajoby, se kterou mohlo pomoci právě i nově nabyté sebevědomí. systémem turnaje se hokejisté HC Novatop Hájov poprali slušně.
Ve skupině se mužstvo potkalo s dalšími devíti týmy ve dvoukolovém Závěrečný pohled na tabulku se pro hokejisty Hájova leskl bronzovou
systému každý s každým. Pro postup do závěrečného finále, které ur- barvou. I z tohoto turnaje si tedy Hájov odvezl cenné 3. místo. Navíc
čuje konečného vítěze soutěže, musel tým zvítězit v co největším počtu se Lukáši Navrátilovi podařilo stát se nejproduktivnějším hráčem
zápasů z celkového součtu 18 utkání. V průběhu soutěže se k tradič- celého turnaje.
ním rivalům v podobě Petřvaldu nebo Mošnova zařadil i tým Bruins,
Sezóna 2017/2018 tak byla pro HC Novatop Hájov jednou z nejkterý do 2. ligy MFHL postoupil po loňském vítězství ve 3. lize. Právě úspěšnějších v celé historii klubu. Podařilo se mu poprvé obhájit titul
s tímto celkem sehráli hokejisté Novatopu nejtěžší utkání základní mistra 2. ligy MFHL Kopřivnice včetně vítězství po základní části. Ze
části, kdy oba zápasy skončily nejtěsnějším rozdílem jedné branky. dvou turnajů si družstvo navíc přivezlo dvě bronzové medaile a ve
Právě týmy Hájova a Bruins se pevně usídlily na čele tabulky. Jelikož se všech soutěžích, do kterých hráči Novatopu nastoupili, posbírali
HC Novatop Hájov dařilo plnit roli favorita ve většině utkání, zakončil několik individuálních ocenění.
základní část 2. ligy na prvním místě s pouhými dvěma prohrami. Na
Vedení týmu a všichni hráči by tímto chtěli vyjádřit velké podědruhém místě tabulky se umístilo mužstvo Bruins, které se tak stalo kování fanouškům a všem sponzorům, bez kterých by těchto úspěchů
finálovým soupeřem Hájova ve 2. lize MFHL.
nešlo dosáhnout.

HC Novatop Hájov po vítězství ve 2. lize MFHL

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

HC Novatop Hájov na MČRA divize "B"v Liptovském Mikuláši

FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE PRIMUS CUP 2019
Vladimír Jalůvka, trenér mládeže FK Primus Příbor

První únorový víkend patřil ve sportovní hale Masarykova gymnázia v Příboře fotbalovému oddílu FK Primus Příbor, který zde
pořádal již druhý ročník halového fotbalového turnaje o Pohár FK
Primus Příbor.

Nejprve v sobotu 2. 2. 2019 přišla na řadu naše před-přípravka
(ročníky 2012 a mladší), která v dopoledním silně obsazeném turnaji
přivítala své soupeře. Jako loni k nám přijely týmy z Frýdku–Místku,
Vítkovic, Nového Jičína a Zašové. Mezi nováčky v tomto roce patřily
týmy z Frenštátu pod Radhoštěm, Hukvald a dokonce stejně jako
domácí se dvěma týmy přijel FC Baník Ostrava. Hned od úvodu
bylo vidět, že se na hřištích budou odehrávat lité boje. Nasazení
bylo úžasné, padala jedna branka za druhou. Skvělou atmosféru
vytvořili rodiče, kteří neúnavně povzbuzovali své ratolesti po celou
dobu turnaje. Z vítězství se nakonec radoval tým FC Baník Ostrava,
který jen díky lepšímu vzájemnému zápasu odsunul na druhé místo
tým MFK Vítkovice. Třetí místo obsadil domácí FK Primus Příbor
„A“, který dokonce atakoval příčku nejvyšší, ale pak přišla nešťastná remíza s Frenštátem a bylo po nadějích. Naše „béčko“, složené
z hráčů mladších a těch, co teprve nedávno začali trénovat, obsadilo
sice poslední desátou příčku, ale zkušenosti tímto získané jim už
nikdo nevezme a příští rok budou tahouny našeho týmu právě oni.
Nicméně výsledky v této kategorii nejsou podstatné, jde nám především o radost ze hry a ta byla znát na všech účastnících turnaje.
(LTV - reportáž 12. zprávy 2019)
Odpoledne pak přišla na řadu naše starší přípravka (ročníky
2008/2009), která přivítala pět stejně starých soupeřů. Od začátku
bylo znát, že za vítězstvím kráčí mužstvo MFK Karviná, které až na
poslední zápas s Frenštátem své soupeře přehrávalo. V dramatickém

souboji dokázala Karviná nad Frenštátem zvítězit 2:1 a brala zlato.
Stříbro připadlo Frenštátu a bronz se stěhoval k našim sousedům
do Mošnova. Naši borci obsadili čtvrté místo a nechali tak ještě za
sebou týmy FC Hlučín a TJ Trojanovice – Bystré.

V neděli 3. 2. 2019 bojovaly dva naše týmy mladší přípravky (ročníky 2010/2011). Opět musím říct, že se nám podařilo přizvat velmi
kvalitní týmy, které mezi sebou předváděly opravdu nádherný fotbal. Turnaj byl velice vyrovnaný a rozhodoval každý urvaný bodík.
Samotní trenéři si pochvalovali vyrovnanost turnaje. Z vítězství se
radovalo družstvo ŠSK Bílovec, které ztratilo jediný bodík za remízu
s týmem FC SO Bruntál, který nakonec skončil druhý. Až v posledním dramatickém utkání se rozhodovalo o tom, kdo skončí třetí a po
urputném boji, skvělém výkonu a vítězstvím nad Frenštátem 1:0 bral
třetí příčku domácí FK Primus Příbor „A“, který tak poskočil o tři
místa a přeskočil týmy z Frýdku – Místku, Kopřivnice a Vítkovic.
Naše „béčko“ obsadilo osmou příčku.
Závěrem musím podotknout, že ohlasy, jak z úst trenérů, tak
i diváků byly velice pozitivní a všichni byli s organizací a chodem turnaje velice spokojeni. Po celou dobu byl pro návštěvníky k dispozici
bohatě zajištěný bufet a dokonce byl připraven i fotokoutek, kde se
děti mohly nechat vyfotit se svými fotbalovými idoly jako například
s Cristianem Ronaldem, Lionelem Messim a dalšími.
V turnajích budou ještě pokračovat v sobotu 23. 2. 2019 od 08:00 do
17:00 hodin naši mladší (ročníky 2006/2007) a starší žáci (ročníky
2004/2005), kteří se taktéž utkají se svými soupeři ve stejné hale
o Pohár FK Primus Příbor.
Všechny výsledky na našich stránkách www.fkprimuspribor.cz.

OZNÁMENÍ A POZVÁNKA
OZNÁMENÍ
– MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD, PŘÍBOR
Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370
přijme zaměstnance na pozici
správce zahrady s nástupem od 18. 3. 2019.
Pracovní doba správce je v pracovní dny v odpoledních hodinách, o víkendu
v dopoledních i odpoledních hodinách dle dohody s dalším správcem.
Požadavky k výkonu správce zahrady jsou manuální zručnost
a zodpovědný přístup k práci.
Bližší informace získáte na tel.: 556 725 246.

Klub českých turistů Příbor pořádá 9. a 10. 3. 2019 zájezd:

Velký Meder a Dunajská Streda
koupání
Cena zájezdu:

1 450 Kč – členové KČT

1 600 Kč – nečlenové

1 300 Kč – děti KČT

1 400 Kč – děti nečlenové

V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze, pojištění a vstupné na bazén po oba dny.
Přihlášky a záloha do 25. 2. 2019 - datum narození a adresa pro pojištění č. obč. průkazu.
Platit můžete každé pondělí od 14 do 16 hod. v SVČ Luna ul. Dukelská Příbor
nebo na kontaktní adrese i na účet KČT, odbor Příbor
- č. ú. 1762515339/0800
Odjezd: Příbor 9. 3. Sokolovna v 5 00 hod., další časy a místa odjezdu budou oznámeny
po uzávěrce přihlášek.
Návrat: Příbor 10. 3. 2019 Sokolovna do 22 00 hod.
Přihlášky: Vladimír Bilský

E-mail: v.bilsky@seznam.cz

Tel.: 737 375 203
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KULTURNÍ NOSTALGIE
„PŘÍBORSKÝ“ SESTŘIH ITALSKÉHO WESTERNU
TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

V tomto textu se propojuje má osobní vzpomínka z dětství s filmovou historií a k jeho napsání mě již před časem přivedla pointa vážící
se k jednomu příběhu. Patřím ke generaci, která vyrůstala nejen na
projekcích filmů v kinosálech, ale také – a především – na videokazetách, na nichž jsme postupně objevovali doposud nedostupné tituly.
Ty byly postupně v intenzivním množství k dispozici nejen v několika
příborských videopůjčovnách, ale také v okolních městech, kam jsme
s kamarády podnikali všemi možnými dopravními prostředky cestu za
lákavými snímky rozmanitých žánrů od akčních filmů přes westerny
a thrillery až po horory. Poté jsme u malé televizní obrazovky s vrčícím
videorekordérem dlouhá odpoledne i večery sledovali snímky, které
se do naši distribuce dostávaly s mnohaletým zpožděním. U nás byly
většinou uváděny jen na VHS a na tehdy nově vznikajících TV kanálech (OK3, FTV Premiéra, Nova) v první polovině 90. let. Možnost
zhlédnout mnohé filmy nebylo běžnou samozřejmostí, jak je tomu od
doby nástupu internetu a nových médií (DVD, Blu-ray), ale kulturní
raritou spojenou se smyslem pro dobrodružné objevování a touhou
po poznávání teritorií různých národních kinematografií.
Videokazety půjčoval v první polovině
90. let v provozovně
Duyvis Video také
Pavel Nedoma. Ačkoliv se nejednalo
o videopůjčovnu
v pravém slova smyslu s širokým tematickým a žánrovým
repertoárem videokazet zahrnujícím
všechny oblasti filmové podívané, nalezl jsem v půjčovně
zajímavé tituly, které
rozšiřovaly a kompletovaly mé poznávání kinematografie.
Vzpomínám si především na dva filmy,
jež mě – podobě jako
v mnoha jiných příZ natáčení filmu Tenkrát na Západě (1968). Foto:
padech – zlákaly vySoukromý archiv producenta Claudia Manciniho.
zývavými předními
obaly VHS krabiček. Jednalo se o britský western Hannie Caulder
(Hannie Caulder, 1971) režírovaný hollywoodským režisérem Burtem
Kennedym ve Španělsku a americký televizní western Čtyři oči (Four
Eyes and Six-Guns, 1992), který natočil v USA britský režisér Piers
Haggard. V obou případech útočily z VHS přebalů na mé zrakové
smysly ozbrojení protagonisté obou snímků: herečka Raquel Welch,
sex symbol 60. a 70. let, a herec Judge Reinhold. Má intenzivní vzpomínka se ovšem váže ke zcela jinému filmu, kterým je epický italský
western Tenkrát na Západě (C‘era una volta il West, 1968) Sergia
Leoneho a který již v té době patřil k několika snímkům, jež jsem znal
vizuálně i hudebně nazpaměť v každém jeho záběru.
U videonahrávky s Leoneho filmem pořízené z TV, kterou jsem neustále přetáčel, abych se znovu vrátil k stylistickému pojetí některých
scén a záběrů, se zamotala videopáska a kazeta nešla přetáčet. Bylo
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možné ji přehrát pouze do místa, kde byla smotaná páska. Protože
jsem věděl, že Pavel Nedoma opravoval videokazety, zašel jsem za ním
a požádal ho o opravu pásky. Když mi Pavel sdělil, že poškozená část
pásky se bude muset vystřihnout a slepit s navazující částí neporušeného kotouče, byl jsem konfrontován se skutečností, že přijdu o část
filmu, ale na druhé straně jsem ho tak opět mohl vždy dokoukat celý
až do konce. V této fázi vznikl zcela odlišný příběh – odehrávající se
tentokrát i mimo fiktivní rámec vyprávění Leoneho westernu –, jehož
význam jsem si uvědomil až mnohem později, když jsem studoval na
univerzitě filmovou vědu. Pavel se opravou videokazety nezáměrně
stal střihačem filmu, jehož napínavému vyprávění tak vtiskl nový
obsahový a významový horizont. Při vystřižení poškozené části videopásky došlo k porušení lineární kontinuity vyprávěcí struktury
dvou po sobě následujících scén, jejichž chybějící části stavěly diváka
do situace aktivního zapojování vlastní fantazie. Musel si na základě
vlastní rekonstrukce dějových událostí domýšlet, co se v chybějících
fragmentech filmu odehrává.
K vytržení dějového kontextu došlo ve dvou dialogových scénách
odehrávajících se za denního světla v interiéru. První scéna rozvíjí
rozhovor mezi nájemným zabijákem Frankem (Henry Fonda) a majitelem železniční společnosti Mortonem (Gabriele Ferzetti), kde dochází
k názorové konfrontaci obou mužů kvůli původně neplánovanému
vyvraždění irské rodiny McBainů. Druhá scéna zobrazuje setkání bývalé prostitutky Jill (Claudia Cardinale) s psancem Cheyennem (Jason
Robards) na McBainově ranči, kde se divák dovídá, že Cheyenne není
zodpovědný za masakr její rodiny. Nový sestřih obou scén způsobený
opravou poškozené videopásky měl za výsledek návaznost chybějícího
konce první scény s chybějícím začátkem následující scény, čímž došlo
k postupu, který se v naratologii (teorii vyprávění) nazývá nespolehlivý vypravěč. Jinými slovy, novým sestřihem a opětovným spojením
zkrácených verzí obou scén Pavel ve filmu neúmyslně rozvinul princip
zatajování informací, kterým ještě více posílil napínavý vývoj situací
a jednání jednotlivých postav spojených s vraždou McBainovy rodiny.
K významovému posunu došlo v „příborském“ sestřihu Leoneho
westernu Tenkrát na Západě i z formálního hlediska, neboť pozvolné
překrytí dvou záběrů v opravené části poškozené videopásky (nejednalo se o typ střihu zvaný prolínačka) spojilo šumy a ruchy z první scény
s lyrickým hudebním motivem Ennia Morriconeho v následující scéně.
Tato zdánlivě nepodstatná experimentální zkušenost, která vedla jak
k záchraně filmové kopie westernu na videokazetě, tak i k jeho novému
sestřihu je především dokladem mediálního a technologického vývoje
kulturní historie. Zatímco v současnosti již většina filmů (s výjimkou
některých archivních kopií uložených ve filmotékách) nepředstavuje
díky možnostem internetu raritní a nedostupnou záležitost, v období
videokazet 80. a 90. let byly mnohé filmy vzácností a jejich zhlédnutí
nebylo vždy běžně opakovatelným rituálem. V intencích historického
myšlení o kultuře a kinematografii mi tato zkušenost postupně otevřela
dvě možnosti vnímání mediálního obrazu: nejdříve Pavlův sestřih
obou scén Leoneho filmu s jejich novou významovou návazností a poté
poznání proměnlivosti kulturní historie, jejíž jednotlivá období mají
pro každou příslušnou generaci svůj pevný význam.
Děkuji Tizianě Mancini a Claudiovi Mancinimu za poskytnutí a umožnění publikování fotograﬁe z ﬁlmu. Děkuji také Pavlu Nedomovi za
experiment, který se pro mě stal kulturní nostalgií i jednou ze zkušeností, jak vnímat kinematograﬁi. Jeho původně nezáměrný tvůrčí
přístup vtiskl obsahu obou scén nový význam.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC BŘEZEN 2019
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

ÚTERÝ 5. 3. 2019, 16:30 hod.
PŘÍBORSKÝ MASOPUST, NÁMĚSTÍ S. FREUDA
Pro všechny příznivce tradičních kulturních akcí a také pro všechny, kteří mají chuť a zájem se dobře pobavit a společně vytvořit
příjemnou atmosféru je připraven PŘÍBORSKÝ MASOPUST.
Setkání všech masek a maškar je v 15:30 hodin na náměstí, masopustní průvod vychází v 16:00 hodin z náměstí Místeckou ulicí
uličkami pod kostelem sv. Kříže přes Benátky, Vésku, Klokočov
a bude zakončen v hostinci U Čechů.
STŘEDA 6. 3. 2019, 17:00 hod.
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ MIRKA LIPOWSKÉHO,
GALERIE NA RADNICI
Město Příbor a Fotoklub Příbor Vás zvou do Galerie na radnici na
výstavu fotografií Mirka Lipowského na téma Toulky přírodou.
„Touto výstavou bych chtěl ukázat krásy České republiky a především Beskyd. Nejsou to žádná umělecká díla. Jsou to fotograﬁe tak,
jak vidím přírodu já při svých toulkách. Vidím krásu, která je tady
s námi a kolem nás. Některé tyto fotograﬁcké okamžiky nabízím
k nahlédnutí, k zamyšlení i k nesouhlasu,“ zve k prohlídce výstavy
sám autor. Výstava potrvá do 5. 5. 2019.
SOBOTA 9. 3. 2019, 18:00 hod.
DEN PRO ŽENY, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Město Příbor připravilo u příležitosti Mezinárodního dne žen
zábavný podvečer s módní přehlídkou v Kulturním domě Příbor.
Kromě módní přehlídky se ženy mohou těšit na prodejní prezentace módy, kosmetiky a zdraví. V ceně vstupenky je obsaženo
i občerstvení. Na závěr akce slosování vstupenek o dárkový poukaz
na módu Dream Dress v hodnotě 3.000 Kč. Po akci je možno si
posedět, poklábosit při reprodukované hudbě. Vstupné 100 Kč.
STŘEDA 13. 3. 2019, 17:00 hod.
MAXIPES FÍK, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek,“'oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
,,To už mu můžeme říkat Fík,“' řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství
začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až
do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo,
dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?
Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí
a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem
zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp.
Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce
i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! ,,Tak neváhejte
a přijďte. Bude psina! Haf!''.

Představení trvá cca 60 minut bez přestávky. Činohra spojená
s loutkou vhodná pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč.
NEDĚLE 24. 3. 2019, 17:00 hod.
NEPRODEJNÉ MANŽELKY, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá prodat
svoji autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení obchodního jednání přejí i placenou dámskou společnost. Co se ale
stane, když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví i manželky
obchodníků a kupující tyto dámy považují za objednané luxusní
prostitutky? Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše...
Dětem a puritánům se vstup nedoporučuje :-) Hrají herci z Divadla Devítka. Vstupné 50 Kč.
ČTVRTEK 28. 3. 2019, 19:00 hod.
VYSOKÁ HRA, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
Mistrně sehraný tým podvodníků se snaží o velkolepý podvod,
který jim už několikrát vyšel. Točí se tu velké peníze, velké lži, city
a na konec i vraždy. Ovšem oběť není zase tak hloupá a bezmocná,
jak se zdá, tudíž divák může očekávat nečekané finále. Detektivní
komedie Divadla Pavla Trávníčka. Hrají: Yvetta Blanarovičová,
Pavel Trávníček, Pavel Skřípal, Hana Tunová a Pavel Dytrt. Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
• 1. 4. 2019: Koncert skupiny Maxíci, piaristická zahrada
• 3. 4. 2019: Miroslav Donutil, Ptejte se mě, na co chcete …,
KD Příbor
• 6. 4. 2019: Velikonoční jarmark
• 10. 4. 2019: Pavel Žalman Lohonka & SPOL – 50 let na scéně,
KD Příbor
• 13. 4. 2019: Mezinárodní den památek a sídel
• 20. 4. 2019: Koncert skupiny BANDA
• 20. 4. 2019: Nejkrásnější světové písně v podání: Andrea
Kalivodová, mezzosoprán, Jakub Pustina, tenor,
Marta Vašková, piano, KD Příbor
• 24. 4. 2019: SUPERGROUP CZ, jmenovitě vystoupení Michala Pavlíčka, Kamila Střihavky, Romana Dragouna, Jana Hrubého,
Vladimíra Kulhánka a Miloše Meiera, KD Příbor
• 30. 4. 2019: Slet čarodějnic, piaristická zahrada
Vstupenky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního
domu Příbor v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo
on-line na http://kulturnidum.pribor.eu anebo v turistickém informačním centru.
Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně
zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

INZERCE A REKLAMA

PRONÁJEM
nově zrekonstruovaných prostor
ve středu města Příbora
(cca 80 m2) na rehabilitační
centrum, kancelář, fitness nebo
obchod a podobně.
Informace na: 722 969 472
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Datum

PROGRAM AKCÍ – BŘEZEN 2019
PROGRAM
AKCÍ – BŘEZEN 2019
Program

Název

Čas

Vstup

13:30 hod.

volný

15:30 hod.

volný

Restaurace U Čápa

18:00 hod.

Knihy z piaristické
knihovny

Muzeum a pamětní síň
S. Freuda v Příboře

viz
plakát

17:00 hod.

volný

Výroční koncert školy
65 let
Společenský
klokočovský ples
Velký Méder
a Dunajská Streda
Maxipes Fík
(činohra s loutkou)
Alzheimerova choroba
v rodině

Refektář piarist. kláštera
ZUŠ Příbor
Restaurace U Žabáka
OS Klokočov
Sraz u Sokolovny
KČT Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor

17:00 hod.

volný

Neděle
3. 3.
Úterý
5. 3.
Středa
6. 3.

POLITOLOGICKÁ
PŘEDNÁŠKA

(Ne)důvěra v EU

TRADIČNÍ MASOPUST

Příborský masopust

CESTOPISNÁ BESEDA

Africa Eco Race 2019
(host: Tomáš Tomeček)

Čtvrtek
7. 3.

KOMENTOVANÁ ČETBA
KNIH

Čtvrtek
7. 3.
Sobota
9. 3.
Sobota-neděle
9. – 10. 3.
Středa
13.3.
Středa
13. 3.
Pátek
15. 3.
Ptátek
15. 3.
Pátek – neděle
15. 3. – 17. 3.
Sobota
16. 3.
Sobota
16. 3.
Pondělí
18. 3.
Úterý
19. 3.
Sobota
23. 3.
Sobota
23. 3.
Sobota
23. 3.
Neděle
24. 3.
Neděle
24. 3.
Úterý
26. 3.

JUBILEJNÍ KONCERT
SPOLEČENSKÝ PLES
TURISTICKÝ ZÁJEZD
DIVADLO PRO MALÉ DĚTI
NAUČNÁ PŘEDNÁŠKA
GASTRONOMIE

Zabijačkové hody

SPORTOVNÍ PLES

Tenkrát na Západě

DESKOVÝ TURNAJ
TVOŘIVÁ DÍLNA
BESEDA O ŠKOLSTVÍ
KONCERT IRSKÝCH
MELODIÍ

9. ročník Příborských
deskovek
Keramické a hedvábné
tvoření, korálkování
Svobodné demokratické
školy u nás
The Irish Melody

Místo / Organizátor

Piaristický klášter Příbor
KDU-ČSL Příbor
Náměstí Sigmunda Freuda
Město Příbor

Muzeum Novojičínska, p. o.

Sokolovna
5:00 hod.

viz
plakát
viz
plakát

17:00 hod.

50 Kč

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

30 Kč

Hostinec U Čechů

od
11:00 hod.

volný

Kulturní dům Příbor
TJ Sokol Příbor
Sokolovna Příbora
TJ Sokol Příbor

19:00 hod.

19:00 hod.
viz plakát

viz
plakát
viz
plakát

14:00 –
18:00 h
15:00 –
18:00 hod.

www.luna
pribor.cz

17:00 hod.

volný

Městská knihovna Příbor

17:00 hod.

30 Kč

Kulturní dům Příbor
OS Klokočov
Refektář piarist. kláštera
AVF z. s. Příbor

14:00 –
18:00 hod.

dobrovolný

14:30 hod.

volný

BAV klub Příbor

16:00 hod.

volný

15:00 hod.

volný

17:00 hod.

50 Kč

15:00 hod.

volný

19:00 hod.

250 Kč

16:30 hod.

volný

Luna Příbor
Kulturní dům Příbor
ZŠ Škola Gaudi, s.r.o.
Refektář piarist. kláštera
ZUŠ Příbor

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Dvě tváře Persie
(Írán)

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI

9. dětský maškarní bál

OSLAVA 10. VÝROČÍ
Academia Via Familia

Narozeninová oslava

AKCE PRO RODINY S DĚTMI

Vítání jara

AKCE PRO RODINY S DĚTMI

Vítání jara

DIVADELNÍ KOMEDIE

(Ne)prodejné manželky
(situační komedie)

Náměstí S. Freuda
Luna Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor, Divadlo Devítka

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI

Odpoledne s pastelkou

Městská knihovna Příbor

Čtvrtek
28. 3.

DIVADELNÍ KOMEDIE

Vysoká hra
(detektivní komedie)

Pondělí
1. 4.

POPOVÝ KONCERT

Koncert skupiny Maxíci

Kulturní dům Příbor
Město Příbor, Divadlo
P. Trávníčka
Piaristická zahrada Příbor
Město Příbor

50 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INZERCE A REKLAMA
spol. s r.o.

Hřbitovní 74a, Nový Jičín

tel. 605 925 932, L. Mlčoch
pevná linka 556 709 032, www.tranas.wz.cz, e-mail: kamenictví@post.cz

 využijte naši nabídku na zhotovení pomníku nebo rekonstrukci hrobu
ze skladových zásob v loňských cenách navíc nyní se slevou
NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE

JARNÍ SLEVA 20 %
itově, přijedeme i v sobotu a neděli

Navštivte naši provozovnu se zkušenými pracovníky a porovnejte ceny, kvalitu, sortiment zboží. Kvalitní služby zde
poskytujeme už více jak 40 let. Bezplatně poradíme přímo na hřbitově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu
a neděli.
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INSTITUCE,
KROUŽKY A KURZY
INSTITUCE,
KROUŽKY
A KURZY

Instituce / Kroužky / Kurzy

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda

Otevírací doba

Adresa / Kontakt

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 725 191

Rodný dům Sigmunda Freuda

Říjen – březen:
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod.

Městská knihovna Příbor

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

Adresa: Zámečnická 117
Web: www.freudmuseum.cz
E-mail: rodnydum@seznam.cz
 556 722 200

Turistické informační centrum
Příbor

Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod.

Kulturní dům Příbor

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

Piaristický klášter Příbor

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

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka dubnového čísla:
pátek 15. 3. do 17:00 hod.

Local TV Příbor

Vysílání - denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h
Pátek - pořad: Stalo se před 20 lety
Sobota - pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle - zprávy 2019, premiéra

BAV klub Příbor,
středisko volného času, s. r. o.
Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.

Fit centrum Příbor

Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod.
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod.
Po: 9:30 hod. Bodyball, overball
– Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi
– Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling
– Terka
St: 18:45 hod. Kruhový trénink
– Terka
20:00 hod. Bodyball, overball
– Draha
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout – Terka

Oddíl aerobiku TJ Příbor

Sauna Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní škola Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.

Po, čt: 15:00 – 21:00 hod. muži
Út, pá: 15:00 – 21:00 hod. ženy
St, so: 15:00 – 21:00 hod. společná

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037
Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: mic@pribor-mesto.cz
 556 455 444
Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
739 681 287
Adresa: Lidická 50
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/piaristickyklaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
605 227 756
Adresa: Zámečnická 117
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
mic@pribor-mesto.cz
 731 632 994
Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793
Adresa: Masarykova 489
E-mail: info@bavklubpribor.cz
 556 723 778, 739 080 862
Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
556 725 029, 732 902 256
Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227
Adresa: Štramberská 1361
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
 724 963 164
Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

Čt: 19:00 – 20:00 hod.

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

Út: 17:45 – 19:15 hod.

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

INZERCE A REKLAMA
Dámské krejčovství Marcies. Alšova 994, Příbor. ÚT – PÁ: 9.00 - 15.30 h
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POZVÁNÍ NA KULTURU

(Ne)Důvěra v EU
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
Neděle 3.3.2019 v 16:30 hod
v Piaris�ském klášteře v Příboře

Důvěra v Evropskou unii v Evropě upadá, lidé pochybují o výhodách demokracie.
Proč tomu tak je? Proč je demokracie a svoboda důležitá? Nedůvěra v EU vyústila
ve Velké Británii až v brexit. Složitá jednání nám ukazují, že odchod Británie bude
bolestivý a utrpí obě strany. Co bude dál?
Demokracie a právní stát. Dva neodlučitelné pojmy. V Maďarsku je právní stát
na hraně. Mnoho politiků z celé Evropy režim maďarského premiéra Orbána kritizuje.
Mnoho politiků k němu ale také vzhlíží. Proč je tomu tak? Na to všechno se vám budu
snažit odpovědět a tyto složité problémy vysvětlit.

PŘÍBOR

VSTUP ZDARMA

www.pribor.kdu.cz

Africa Eco Race 2019
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Občanské sdružení Klokočov, z. s., vás zve na 17.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘÍBOR
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

VÝROČNÍ KONCERT ŠKOLY
▪ 7. BŘEZNA 2019 V 17:00 HODIN
▪ REFEKTÁŘ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V PŘÍBOŘE

▪ VYSTOUPÍ ŽÁCI, ABSOLVENTI, PEDAGOGOVÉ A PŘÁTELÉ ŠKOLY

9. 3. 2019 v restauraci „U Žabáka“ od 19.00h.
Tradiční odjezd autobusu od Majky Krejcarové
18:15 h se zastávkou u Drtilů.
K tanci a poslechu nám bude hrát tradičně
živá kapela
MARASBANDA.
Těšit se můžete na slosovatelnou hru o ceny,
program, domácí koláčky
a jiné občerstvení zajištěno.

Předprodej místenek 16. 2. od 14:00 hod.v hospůdce JAAL,
kde můžete donést také ceny do sbírky.
Cena slosovatelné vstupenky je 230,- Kč včetně večeře.

Na příjemnou zábavu se těší Vaše, naše sdružení
WWW.KLOKOCOV.COM

ALZHEIMEROVA CHOROBA V RODINĚ
 projevy nemoci v jednotlivých stádiích
 praktické rady, jak s nemocnými komunikovat
 jak doma vytvořit bezpečné prostředí
 dostupné informace, jak nemoc zpomalit

Mgr. Martina Burianová, trenérka paměti III. stupně
12. března v 17 hod.
v Městské knihovně Příbor
Vstupné 30 Kč
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„Tenkrát na Západe“

9. ročník Příborských deskovek
Kdy: Od pátku 15. 3. 2019 do neděle 17. 3. 2019
Kde: V prostorách sokolovny TJ Sokol Příbor, Lidická 544, Příbor
Startovné do turnaje: členové TJ Sokol zdarma,
děti 30 Kč, přihlášení předem 50 Kč, ostatní 60 Kč

Program plesu:

15.3.2019

zahájení v 19:00 h

K poslechu a tanci budou hrát



Živá hudba – country kapela „Stačí říct“
DJ hudba – nejlepší západní taneční hity
(od 60. let - po rok 2018)

Pro zpestření bude připraveno:





Sexy Western tance - REBEL Dance Group
Western Show - Anny Barvínková
(efektní vystoupení s kolty a americkými honáckými biči)
Noční překvapení – kankán
Slosování vstupenek o hlavní ceny

v Kulturním
dome
v Príbore

Přespání pro zájemce v tělocvičně TJ Sokol –ve vlastních spacácích, za cenu 50 Kč na noc.
Jde o turnaje v deskových hrách a to:
Bang!
pátek od 20:00 hod.
Osadníci z Katanu sobota od 10:00 hod.
Carcassonne
sobota od 15:00 hod.
Dominion
neděle od 09:00 hod.
V době mimo turnaje bude probíhat volné hraní deskových her, které zájemcům rádi
vysvětlíme. Pokud se chcete zúčastnit a některou hru neznáte, dostavte se hodinu před
začátkem a organizátoři Vás ji naučí. Na turnaj je třeba přijít 30 min. před začátkem.
Z turnajů je možnost se kvalifikovat na mistrovství České republiky.
Další informace na www.cihelnyhvozd.wz.cz nebo tel. 607 985585.

K uspokojení gastro smyslů:



Plný bar dobrého pití
– od vody až po ohnivou vodu
Výborná western večeře – kovbojská bašta

Předprodej vstupenek
ve Fit centru od 1. 3. 2019.
Zajištěno občerstvení a bohaté ceny do slosování.
Stylové oblečení není povinné, ale je VÍTÁNO.

Srdecne
vás
zveme

Sportovní ples TJ Príbor

The Irish Melody
Základní umělecká škola Příbor
si Vás dovoluje pozvat na
koncert irských melodií

dne 18. března od 17:00 hodin

v refektáři piaristického kláštera v Příboře.
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Sponzoři akce:

Organizátoři: oddíl deskových her, TJ Sokol Příbor

Občanské sdružení Klokočov vás srdečně zve na

9. dětský maškarní
bál
,

který se bude konat v Kulturním domě Příbor

23. 3. 2019

Menší děti vyžadující dohled jen v doprovodu rodičů
nebo rodinných příslušníků. Nechte prožít své děti pěkné
a zábavné odpoledne plné her, tance, překvapení a smíchu.
Těšit se můžete na klauna Hopsalína, věhlasné a tolik
žádané vypouštění balónků, ocenění tří nejlepších masek.

Vstupné dobrovolné
Velká soutěž o ceny. Cena losu 50 Kč, kde každý los vyhrává.
Ten si můžete zakoupit u vstupu.
Velké občerstvení (i pro dospělé) zajištěno.

Pro předpokládaný velký zájem
prosím volejte co nejdříve a rezervujte si místa
(počet dětí i dospělých), nejpozději do 20. 3.

Na tel.č. 725 707 515 nebo pište na email:
kajatill@seznam.cz
Na děti se těší O. s. Klokočov

WWW.KLOKOCOV.COM

ia z.s. Příbor

Zveme děti, mládež, rodiny, veřejnost na

ítání jara
v sobotu

23.3.2019

od 16:00h

v areálu BAV klubu Příbor
na ul. Masarykova

od 14:00 hod. do cca 18:00 hod.

oslava

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 e-mail:Info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

Narozeninová oslava

V programu:
 jarní tvoření – panenky pro štěstí, zdobení stromu
života, kreslení mandal, jarní dekorace.
 soutěže a hry motivované jarními tradicemi, hledání
pokladu, bubnování, opékání klobás, trampolína, slackline, stolní tenis, streetball a další.
V podvečer:
V 18h rituální zapálení ohně čerty, tanec kolem ohně –
symbolu světla, vzdání pocty matce Zemi, otci Slunci.
Vystoupení bubeníků.
I v letošním roce se opět zapojíme do
X. ročníku Keltského telegrafu,
kdy se celá česká země spojí ohňovým
poselstvím. Ze stanoviště BAV klub Příbor,
cca ve 20h, vyšleme světelný signál, čas
nám určí vrchní čert a OHŇOSTROJEM propojíme
Severní a Jižní Moravu. Akce se koná za každého počasí,
budova k dispozici.

Narozeninová oslava
Academia Via Familia

z.s. Příbor

23. března 2019 od 14.30 h

Zveme všechny přátele AVF a širokou veřejnost z
Academia Via Familia
z.s10.
. Příbo
veřejnost z Příbora a okolí na jedinečnou
oslavu
výročí
AVF
r
0. výročí AVF

30 h

0

23. března 2019 od 14.30 h

ZvemeRefektář
všechny Piaristického
přátele AVF a širokou
veřejnost
z
kláštera
v Příboře
Příbora a okolí na jedinečnou
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Lidická
50 10. výročí AVF

boře

Občerstvení

SC Gospe
l
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Pěv
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Korálky
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RefektářM
Piaristického
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Kamarád
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MŠ

Kamarád ýstava
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l
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ODPOLEDNE S PASTELKOU
26. března 2019 v 15.00 hodin
v Městské knihovně Příbor

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarné odpoledne
do městské knihovny. Budeme vyrábět jarního motýla z drátků
a silonek. Silonky si doneste s sebou.

Městská knihovna Příbor
tel: 556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz, www.pribor.knihovna.info
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OZNÁMENÍ A NABÍDKY
V souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.
a Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 3/2005, kterou se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Příborem
a část společného školského obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS

k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020,
který se bude konat

v úterý 2. dubna 2019 od 13:00 do 18:00 hod.
na základních školách:
 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
 Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace

K zápisu plnění povinné školní docházky se dostaví
zákonný zástupce s dítětem
 narozeným od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
 s odloženou školní docházkou z r. 2018

 na žádost zákonného zástupce může být zapsáno k plnění povinné
školní docházky i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014

U zápisu předložte:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce


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



Město Příbor
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LUNA PŘÍBOR, SVČ

LUNA PŘÍBOR, SVČ
pořádá

pořádá

24. 5. – 26. 5. 2019

zájezd do Olomouce

na jarní výstavu květin



v sobotu 27. dubna 2019.
Odjezd autobusem
v 7:00 hodin od Luny Příbor.
Cena zájezdu 200 Kč, děti 150 Kč.
Přihlásit se můžete do 24. 4. 2019 v LUNĚ PŘÍBOR, SVČ,
telefon 556 725 029, e-mail: lupikova@lunapribor.cz.

*Podolie*Trenčín*Bojnice*
*Žilina*Pltě*Čičmany*

Prohlídka měst a kulturních památek.
DOSPĚLÍ:

3 950 Kč (jednolůžkový pokoj)
3 550 Kč (dvoulůžkový pokoj)
3 350 Kč (trojlůžkový pokoj).

DĚTI DO 15 LET:

3 050 Kč (dvoulůžkový pokoj)
2 900 Kč (trojlůžkový pokoj).

DĚTI DO 6 LET:

2 800 Kč (dvoulůžkový pokoj)
2 650 Kč (trojlůžkový pokoj)

V ceně 2x nocleh, 2x polopenze (snídaně, večeře), 2x pobytová
taxa, doprava, 4 vstupy do památek, průvodcovská služba.
Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,
telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz.

INZERCE A REKLAMA

Penzion U Čápa nově nabízí:

WELLNESS
Privátní vířivka a finská sauna pro Vás.
Rezervace: +420 602 705 637
penzion.ucapa.cz

@PenzionUCapaPribor

*Wellness ve zkušebním provozu. Kapacita vířivky 5 osob.
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Restaurace U Čápa vyhlašuje:

TIPOVACÍ SOUTĚŽ
“KDY PŘILETÍ ČÁPI”
ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O
HODNOTNÉ CENY
VÍCE INFORMACÍ NA FACEBOOKU A
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

@restauraceUcapa
restaurace.ucapa.cz

EC19010_Inzerce_Pribor_189x134mm.indd 1
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OBECNÍ PLES V PŘÍBOŘE
Petra Richterová, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V sobotu 26. ledna 2019 se konal Obecní ples v Kulturním
domě Příbor. Na úvod přivítali hosty starosta města Ing. arch. Jan
Malík a pan místostarosta Mgr. Pavel Netušil a po slavnostním
přípitku zahájili ples.
V doprovodném programu vystoupil taneční pár mezinárodní
třídy Jan Tyllich a Lenka Komínková, tajil se nám dech při zhlédnutí akrobatického tance pod názvem SpaceEye v podání Alžběty
Moravcové a skupinové akrobacie FunTime Athletics Nový
Jičín. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Rivieras Show
Band.

Kolektiv pracovníků Školní jídelny Komenského Příbor pod
vedením paní Olgy Skřivánkové připravil velmi chutné večeře
a rozmanité občerstvení.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny nebo finanční příspěvky do slosovatelné sbírky
a podpořili tak tento Obecní ples.
Atmosféra byla výborná, což dokládala zábava až do ranních hodin.
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu celého plesu, a příští rok se budeme v těchto prostorách
opět těšit na viděnou.

Foto: Stanislava Slováková
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