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Vážení a milí spoluobčané,
vítejte u tradičního shrnutí toho, co se v Příboře v nedávné době odehrálo a co nás v nejbližší době čeká.
Červen byl již tradičně ve znamení velkého počtu kulturních akcí.
Hned začátkem měsíce to byl především tradiční Den dětí a rodiny
v městském parku. Brzy na to (10.–11. 6.) se v jednom jediném víkendu
sešlo hned několik akcí: Noc kostelů, divadelní představení Tři v háji
v Kulturním domě v Příboře a Víkend otevřených zahrad s módní
přehlídkou a vystoupením kapely RukyNaDudy. V rámci Noci kostelů
jsme mohli rovněž obdivovat výstavu překrásných fotografií Stáni Slovákové, která s citem sobě vlastním dokáže skvěle zachytit jak městské
kulturní a společenské dění, tak romantické i dynamické přírodní dění
a scenérie. 12. 6. pak následoval Den dětí a rodiny na Hájově.
20. června na mne velmi zapůsobil Cembalový recitál v refektáři
piaristického kláštera. Obdivuji sólistu Jeana Rondeau, který zvládl celý
více než dvouhodinový koncert bez jediné přestávky. Tento čerstvý třicátník již nyní dobývá světová pódia a řadí se k nejvíce respektovaným
cembalistům světa. Na druhé straně nutno uznat, že absence přestávky
učinila koncert náročným i pro samotné posluchače. Koncert se konal
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka.
23. června pak
proběhla Vycházka se
starostou na výletní
místo u vodojemu
na Štefánikovu ulici.
Mám radost, že o tuto
akci byl zájem, protože
tento prostor přímo
volá po nějakém dalším využití. Na akci se
sice ve výsledku spíše
Na vycházce se starostou k vodojemu na
mluvilo o včelách než
Štefánikově ulici byla představena vize spolupráce
o prostoru samotném,
SMVaKu a města Příbora na rekreačním využití
ale to prostě k potéto plochy.
dobným akcím patří.
S jednou výjimkou se
účastníci shodli na tom, že lze (a je to záhodno) využít tento prostor jako
výletní i s tím, že budou v jeho blízkosti i nadále chována včelstva.
Rovněž 24. června se konalo hned několik akcí současně: Zábavné putování za Svatojánským pokladem, Country Garáž v Sokolce a dlouho očekávané vystoupení příborského ochotnického spolku Štěk, jehož představení
neslo název „Co na to Pišta Hufnágl“. Jsem rád, že po určité pauze, kdy
jsme mohli sledovat pouze vystoupení ochotnického spolku Přídlo, bylo
vidět, že máme ve městě divadelní spolky dva a oba že mají co nabídnout.
Hned příští den proběhl 10. ročník klokočovského turnaje ve volejbalu
Klokočov CUP 2022. Tentokrát proběhl na hřišti, které se nám podařilo prosadit do rozpočtu a zrealizovat v roce 2020. Líbí se mi, že prostor,
do něhož město investovalo nemalé částky jak při nákupu pozemku,
tak při realizaci hřiště, je aktivně využíván a slouží dobře svému účelu.
Tentýž den večer pak
proběhlo tradiční Svatojánské metání metel
v parku na nábřeží
Lubiny. Poté, co se
na této akci odmítlo
podílet myslivecké
sdružení, rozhodlo
vedení města o tom,
že akci uspořádá samo
město ve tradiční spoZapálené vatry – metání metel může začít!
lupráci s Lunou Příbor
a technickými službami. Bohatá účast a spokojení účastníci jsou jasným signálem, že akce
má cenu, i když není nabízený guláš zvěřinový. Jen kdyby to pivo tolik
nepěnilo a fronty na něj nebyly tudíž tak dlouhé… No máme alespoň
zkušenost pro příští rok. Nedosti na tom – v tutéž chvíli probíhala ještě
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Žehnání soše sv. Jana Nepomuckého

další akce, a sice rovněž tradiční Benátská
noc, kterou uspořádali příborští hasiči.
Další den se opět sešlo více akcí. V 16 hodin
začala u ZŠ Jičínské pietní připomínka Dne
obětí komunistického režimu. Bohužel se tato
tradiční akce časově zcela kryla s mimořádnou
událostí, kterou bylo slavnostní požehnání
obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého. Akci
připravila příborská římskokatolická farnost
spolu se spolkem Obnova života, památek
a tradic. Sochu požehnal Mons. Antonín
Basler, pomocný biskup olomoucký. Akce
proběhla v parném letním odpoledni, takže
většina účastníků s povděkem přijala pohoštění připravené organizátory. Mi osobně se akce
velice líbila a rád bych za ni organizátorům na
tomto místě opětovně poděkoval.

Na setkání přadlen mě zejména zaujali svébytní
přadláci.

Začátkem července proběhlo v zahradách
piaristického kláštera Setkání přadlen,
pořádané CETRATem Příbor. Měl jsem tu
čest a možnost přivítat na malém prostoru 73
přadlen a přadláků, kteří se sjeli ze všech koutů
Moravy a v několika případech i ze Slovenska.
Mám radost, že staré tradiční technologie
neumírají a stále existují lidé, kterým stojí za
to např. právě zvládnout techniku soukání nití
a předení nebo tkaní tak, že ve výsledku může
být z kopřivových vláken vyrobena prostá halena plnící veškeré základní funkce oděvu. A že
to jde, na to se i nyní v srpnu můžete jít podívat
do muzea, kde uvidíte nejen výrobky a oděvy
vytvořené tradičními technologiemi, ale i díky
krásným fotografiím uvidíte, jak nošení oděvů
či použití nástrojů vypadá v reálu. CETRATu
za tuto aktivitu náleží rovněž velký dík!
Kromě akcí proběhlo koncem června také
předposlední zasedání aktuálního zastupitelstva. S napětím byl očekáván zejména průběh
bodu „Budoucnost památkových objektů č. p.
45 a 46 na náměstí Sigmunda Freuda“. Vedení
města chtělo využít nabídku majitele na odkup
chátrajících domů na náměstí za příznivou
cenu. Za tím účelem nechalo vytvořit studii
možného využití objektů, se kterou seznámili
zastupitele přímo autoři. Na zastupitelstvu pak
proběhla rozsáhlá debata, zda je správně využít

takovou nabídku pár měsíců před volbami
našich požadavků přípravné projekční práce
a zavázat tak následující vedení města k péči
na obnovu povrchů ulic Jičínské a Místecké.
Pokračuje výstavba parkoviště u ZŠ Npor.
o tyto domy (to, že nabídnutá cena je výhodLoma, bližší informace jsou dostupné na webu
ná, přitom nikdo nezpochybňoval). Nakonec
od 9. 6. 2022. Ke stejnému datu naleznete i inzastupitelé rozhodli nevyužít nabídky na
odkup a nechat tento problém na zastupitelstvu formace k rekonstrukci ulice Vrchlického v úseku od ulice NRA až po novou zástavbu za školou
vzešlém z letošních blížících se voleb.
Npor. Loma. Ulice Vrchlického musela být pro
Velmi důležitý byl také bod jednání, v rámci
dopravu uzavřena, na ulici Nové došlo ke změně
něhož zastupitelstvo pověřilo městský úřad
jednosměrného průjezdu na opačný směr.
přípravou 3. změny územního plánu. V této
Probíhá rekonstrukce sportovní plochy na
změně se bude rezervní plocha mezi současnou
ulici Vrchlického – určitě jste si povšimli, že
plochou výstavby Za Školou a ulicí Hukvaldprávě hřiště a další místa pro sport byla po
skou měnit na zónu smíšenou obytnou. To
celou dobu naší prioritou. Pokud jde o často
umožní nejen nabídnout lidem další parcely
diskutovanou problematiku chodníků, každok bydlení, ale vznikne tak také prostor pro
ročně jich opravujeme několik, aktuálně jde
výstavbu nové mateřské školy. Kroky k této
o chodník na ulici ČSA. Na novém hřbitově
výstavbě schválilo zastupitelstvo již v květnu.
chyběla urnová místa, proto bylo nově vybudoPrvním krokem bude územní studie této plováno a zprovozněno 25 ks urnových schránek.
chy, která určí, kde bude v nové ploše komuniOsobně si dlouhodobě kladu za cíl postupkace, kde stavební parcely a kde mateřská škoně zlepšovat dopravní obslužnost ve městě.
la. Současné vedení činí kroky nutné k tomu,
V tomto směru se podařil důležitý krok
aby MŠ mohla být postavena. O tom, zda se
k dalšímu zlepšení – byl vybrán dodavatel
bude či nebude stavět, však musí rozhodnout
zastupitelstvo vzešlé z blížících se komunálních a uzavřena smlouva na akci „Úprava autobusové zastávky Tatra v Příboře“. Zahájení
voleb. Nebude to dříve než na konci nového
bude v 09/2022 a nová zastávka umožní
volebního období – do té doby činíme kroky
jednak cestování i některým handicapovaným
k tomu, aby provizorně mohlo v příštím roce
spoluobčanům, ale zejména umožní současné
vzniknout jedno oddělení mateřské školy
obsloužení zastávky dvěma autobusy a tedy
v budově bývalé ZŠ Dukelské. Tato budova
není pro školku a družinu příliš vhodná a nejen garanci přestupů (zejména ze směru od Hájova
či Brušperka na Nový Jičín).
současné, ale i budoucí vedení města a zejména
Projekčně byla dokončena bezbariérová trasa
příslušné odbory MÚ budou s tímto krokem
přes ulici K. Čapka, kde bylo již také vydáno
mít ještě mnoho práce a starostí.
Na vyvážení můžeme dodat, že na gymnáziu stavební povolení. Přechod od TIC směrem
k náměstí se stane bezpečnější díky zúžení
byly letos v přijímacích zkouškách naplněny
vozovky na ulici K. Čapka. Doprava zde po
dvě třídy čtyřletého studia, ačkoli v minulých
vybudování obchvatu Skotnice ještě dále
sudých letopočtech byl tento počet již mnoho
oslabila, je na čase zdůraznit v tomto prostoru
let redukován pouze na jednu třídu. Vyšší
pěší dopravu. Byl také dokončen projekt úprav
počet tříd znamená nejen větší šanci příborských dětí chodit na střední školu v místě své- chodníku na ulici Tovární. I tento projekt již
má vydáno stavební povolení. V neposlední
ho bydliště, ale je to také lepší pro samotnou
výuku – větší počet tříd umožní větší nabídku řadě je nutno zmínit dokončení projektu výstavby kolumbária na novém hřbitově.
volitelných předmětů a jazyků, zvýší se také
V srpnu očekávejme také zahájení druhé
stabilita úvazků pedagogů. Sluší se poděkovat
etapy obnovy parku u Benátské lávky.
jak náměstkovi hejtmana S. Folwarcznému,
Jak vidíte, děje se toho opravdu mnoho a netak krajskému odboru školství, že vyslechli
méně nás toho v dohledné době čeká. Přejme
mé argumenty a vyšly našemu městu vstříc.
si proto, ať všechna opatření a kulturní i inA nyní k akcím mimo oblast kultury. Již
vestiční akce přispějí k lepšímu životu v našem
počátkem roku jsem vás informoval o mé
krásném městě. A pokud se v srpnu chystáte
snaze zabezpečit opravu povrchů ulic Mísna dovolenou, přeji Vám, ať se vydaří a splní
tecké a Jičínské, které náleží kraji. Vysvětlil
všechno to, co od ní očekáváte!
jsem, proč dává kraj přednost opravám jiných
příborských ulic.
Nyní tedy proběhla
schůzka se SSMS
Nový Jičín, která
chystá na rok 2024
obnovu povrchu ulic
Ostravské a Frenštátské s cílem koordinace prací města
a SSMSK především
v oblasti křižovatky u nádraží, kde
se v současnosti
projekčně připravuje
úprava předprostoru
nádraží včetně ploU příležitosti ocenění Příbora 5. místem v kategorii měst našeho kraje nad 2000
chy autobusových
obyvatel jsem měl možnost si prohlédnout zrekonstruované prostory zámku
zastávek. SSMSK
v Nové Horce.
rovně zahajuje dle
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Telegrafické zprávy z jednání Rady města
Příbora
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 28. 6. 2022 se uskutečnila
68. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno
38 bodů. Přinášíme vám
stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných
bodů.
Rada města schválila:

» Uzavření smlouvy, v předloženém znění,
jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 404/14 a část pozemku parc.
č. 486/2, vše v k. ú. Hájov, mezi vlastníkem pozemků městem Příborem a vypůjčitelem SH ČMS Sborem dobrovolných
hasičů Hájov, IČO 64629503. Výpůjčka se
sjednává na dobu 20 let pro účel vybudování cvičiště pro trénink hasičského sportu.
» Záměr pronájmu budovy č. p. 109 na ulici
U Brány v předloženém znění.
» Podání výpovědi z nájmu nebytových
prostor v objektu bývalé školy Dukelská
1346 nájemci Základní škole a mateřské
škole Gaudi, s.r.o., IČO 07485018.
» Záměr propachtování areálu městského
koupaliště v předloženém znění.
» Smlouvu o dílo v předloženém znění mezi
městem Příborem a společností JAPSTAV
MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČO 25824783, na realizaci akce
„Úprava autobusové zastávky Tatra v Příboře“ s cenou díla 867 168,20 Kč bez DPH.
» Smlouvu o připojení objektu Mateřské
školy Kamarád na ul. Švermova, č. p.
1324, Příbor na centrální zásobování teplem mezi městem Příborem a TP Příbor
s.r.o., IČO 26865327.
» Smlouvu o připojení objektu na ul.
Freudova č. p. 118, Příbor na centrální
zásobování teplem mezi městem Příborem a TP Příbor s.r.o., IČO 26865327 dle
doporučeného termínu OBNF, uvedeného v důvodové zprávě.

Rada města souhlasila:

» Se záměrem propachtovat pozemek parc.
č. 2178/12 orná půda o výměře 5 650 m2
v k. ú. Příbor paní Evě Humpolcové pro
účely zemědělské prvovýroby za podmínek: pacht na dobu neurčitou s 12měsíční
výpovědní lhůtou vždy ke konci zemědělského roku, roční pachtovné ve výši
3 000 Kč/ha s každoročním navýšením
o míru meziroční inflace dle ČSÚ.
» S uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Příborem a firmou Kamenická dílna Orel
Vítězslav, IČO 64083870, jejímž předmětem je oprava schodiště v ul. Úzké,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Rada města vzala na vědomí:

» Vzdání se funkce ředitelky Technic-
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kých služeb města Příbora, příspěvkové
organizace, se sídlem Štramberská 483,
IČO 00143651, paní Ing. Zuzany Gřesíkové ke dni 31. 8. 2022.
» Informaci Mgr. Jarmily Bjačkové, ředitelky Základní školy Jičínské, o výsledku
prověrek bezpečnosti práce ve školní
družině na adrese Svatopluka Čecha
č. p. 565, Příbor.
» Informaci o průběhu a rozsahu projektu
„Sjezd, vjezd na parc. č. 404/14 k. ú. Hájov“.
» Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, o uzavření škol v době
letních prázdnin v termínech: MŠ Švermova: 1. 7.–31. 7. 2022, MŠ Frenštátská:
1. 8.–31. 8. 2022.
» Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, o uzavření školy v době letních
prázdnin v termínu 1. 7.–31. 7. 2022.
» Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2022
z 390 Kč/měsíc na 450 Kč/měsíc.
» Oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2022
z 420 Kč/měsíc na 500 Kč/měsíc.
» Žádost společnosti Obnova života, památek a tradic, z. s., o pronájem budovy
č. p. 109 na ulici U Brány.
» Informaci, že ke zveřejněnému záměru na
propachtování areálu městského koupaliště v Příboře byla podána jedna nabídka
od pana Martina Trojčínského, která
nesplnila stanovené požadavky.
» Smlouvy o připojení objektů Mateřské školy Kamarád na ul. Švermova,
č. p. 1324, Příbor a objektu na ul. Freudova č. p. 118, Příbor na centrální zásobování teplem mezi městem Příborem
a TP Příbor s.r.o., IČO 26865327.

Rada města uložila:

» Vedoucímu OIRSM zajistit zveřejnění
záměru propachtovat pozemek parc.
č. 2178/12 v k. ú. Příbor paní Evě Humpolcové za podmínek dle předchozího
usnesení na úřední desce městského
úřadu na dobu 15 dnů.
» Termín: 8. 7. 2022
» Vedoucímu OIRSM vyzvat pana Ondřeje
Mede k odstranění stavby montované garáže z pozemku parc. č. 1280 v k. ú. Příbor, a to do 30. 9. 2022.
» Termín: 15. 7. 2022
» Vedoucímu OBNF po konzultaci s bezpečnostním technikem zabezpečit nejnutnější opravy budovy č. p. 565 na ul.
Svatopluka Čecha k zajištění bezpečnosti

práce ve školní družině.
» Termín: 30. 9. 2022
» Vedoucímu OIRSM uzavřít se společností
KAMARO PROJEKT, IČO 05782856,
smlouvu na vypracování projektové
dokumentace na akci „Příjezdová komunikace k ZO na ul. Masarykově“ dle
přiložené cenové nabídky.
» Termín: 30. 9. 2022
» Vedoucímu OBNF zajistit zveřejnění
záměru pronájmu budovy č. p. 109 na
ulici U Brány na úřední desce po dobu
min. 25 dnů.
» Termín: 1. 7. 2022
» Vedoucímu OBNF podat výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu bývalé
školy Dukelská 1346 nájemci Základní
škole a mateřské škole Gaudi, s.r.o.,
IČO 07485018.
» Termín: 11. 7. 2022
» Vedoucímu OBNF zveřejnit záměr města
propachtovat areál městského koupaliště
na úřední desce po dobu min. 30 dnů.
» Termín: 5. 7. 2022

Rada města jmenovala:

» Na základě doporučení výběrové komise
do funkce ředitele Technických služeb
města Příbora, příspěvkové organizace, se sídlem Štramberská 483, Příbor,
IČO 00143651, pana Ing. Vladimíra
Pavelku s účinností od 1. 9. 2022 se zkušební dobou dle zápisu.

Rada města rozhodla:

» Dle ust. čl. 5 odst. 3 směrnice RM
č. 2/2022 k zadávání veřejných zakázek
o udělení výjimky z ust. čl. 4 odst. 3 této
směrnice a stanovila dodavatelem zakázky „Oprava schodiště v ul. Úzké“ v hodnotě 619 738 Kč s DPH firmu Kamenická
dílna Orel Vítězslav, Liptáňské náměstí
878, Ostrava-Poruba, IČO 64083870.
» Poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 18 000 Kč
spolku Obnova života, památek a tradic,
z. s., se sídlem Vrchlického 956, Příbor,
742 58, IČO 08335044, účelově určenou
na obnovu kovaného kříže s pískovcovým podstavcem na ul. Štramberské
v blízkosti odbočky z ulice Štramberské
k řadovým garážím a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města
Příbora na rok 2022 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu ve výši 18 000 Kč
mezi městem Příborem, sídlem náměstí
Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 58,
IČO 00298328, a Obnovou života, památek a tradic, z. s., se sídlem Vrchlického
956, Příbor, 742 58, IČO 08335044.
» V souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce „Úprava autobusové zastávky Tatra

v Příboře“, kterou podala společnost
JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449,
742 21 Kopřivnice, IČO 25824783.

Rada města pověřila:

» Vedoucího OIRSM zajistit realizaci
stavby „Sjezd, vjezd na pozemek parc.
č. 404/14 k.ú. Hájov“ dle projektové
dokumentace v předloženém znění.

Rada města neschválila:

» Pronájem části pozemku parc. č. 1280
v k. ú. Příbor pro umístění stavby montované garáže dle žádosti pana Ondřeje
Mede ze dne 21. 3. 2022.

Dne 28. 6. 2022 se uskutečnila
69. schůze Rady města Příbora
ve funkci Valné hromady
TP Příbor s.r.o., na které bylo
projednáno 8 bodů. Přinášíme
vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.

Rada města schválila:

» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR
s.r.o. řádnou účetní závěrku společnosti
TP PŘÍBOR s.r.o. za rok 2021.
» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
převedení hospodářského výsledku za
rok 2021 v částce 463 969,21 Kč, takto:
440 771,21 Kč na účet nerozděleného
zisku, 23 198,00 Kč na rezervní fond.
» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
Finanční plán společnosti na rok 2022.

70. schůze Rady města Příbora
ve funkci Valné hromady
TP Příbor s.r.o., na které byly
projednány 3 body. Přinášíme
vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Rada města schválila:

Rada města vzala na vědomí:

» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření smlouvy o dílo
mezi TP PŘÍBOR s.r.o. jako objednatelem a Ing. Daliborem Bednářem,
IČO 14577950, se sídlem v Ostravě Nové
Vsi, Spojná 192/17, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je provedení stavby
„Nové napojení objektů na CZT z kotelny
Nerudova Příbor – 1. etapa“, ve znění dle
přílohy č. 2.

Dne 1. 7. 2022 se uskutečnila
v mimořádném termínu

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

» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
Dopis auditora a Zprávu auditora k účetní
závěrce 2021 společnosti TP PŘÍBOR s.r.o.
» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
Výroční zprávu společnosti TP PŘÍBOR s.r.o.
za rok 2021.
» Ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
Zprávu Dozorčí rady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. k roční uzávěrce za rok 2021
a k návrhu na rozdělení zisku společnosti.

Telegrafické zprávy ze zasedání
Zastupitelstva města Příbora
Pavla Urbanová (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo
27. zasedání Zastupitelstva města
Příbora, na kterém bylo projednáno
18 bodů. Přinášíme vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Zastupitelstvo města schválilo:

» V souladu s ustanovením kupní smlouvy
č. 235/2020 o předkupním právu odkoupení pozemku parc. č. 2178/28 v k. ú.
Příbor od stávajícího vlastníka za částku
1 647 306 Kč a za dalších podmínek dle
smlouvy v předloženém znění.
» Dle ust. § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování
Územního plánu Příbora ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. A) a dílčích
příloh č. A) 1., A) 2., A) 3., A) 4., A) 5.
a A) 6. podkladového materiálu.
» Rozdělení finančních příspěvků v rámci
programu Dědictví města Příbora pro rok
2022 vlastníkům nemovitostí dle následující tabulky:

č. objekt

akce

celkové
náklady (Kč)

uznatelné
náklady (Kč)

návrh komise
na příspěvek
(Kč)

1

bytový dům, č.
p. 100, ul. Lidická

Výměna okenních
výplní (8 ks)

182 802,50

176 385,28

40 000,00

2

rodinný dům č.
p. 59, ul. Lidická

Výměna okenních
výplní (2 ks)

82 202,70

69 633,08

15 000,00

měšťanský dům č.
3 p. 1, ul. Politických
vězňů

Výměna okenních
výplní (2 ks)

56 350,00

56 350,00

15 000,00

4

Obnova části
sýpka, č. p. 764, ul.
střešního pláště
Ostravská
včetně vikýřů

1 129 094,97

1 129 094,97

240 000,00

5

dům č. p. 415, ul.
Freudova

Okenní (26 ks)
a dveřní výplně
(5 ks)

663 411,20

663 411,20

190 000,00

» Udělení Ceny obce panu Metoději Beranovi.
» Udělení Ceny obce panu Ing. Janu Černochovi.
» Výroční zprávu města Příbora za rok 2021.
» Rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na
rok 2022 v členění a částkách dle přílohy

č. 1 předloženého a výše přijatými usneseními upraveného materiálu.
» Celkové objemy rozpočtu po zapracování
rozpočtového opatření č. 3:

Příjmy

186 606 500 Kč což je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.

Výdaje

261 035 000 Kč což je navýšení o 5 235 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.

Financování

74 428 500 Kč což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 2.

Zprávy z RM, ZM
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Zastupitelstvo města zařadilo:

» Do rozpočtu částku 1 648 000 Kč na
uplatnění předkupního práva k pozemku
parc. č. 2178/28 v k. ú. Příbor dle nabídky
stávajícího vlastníka pozemku.

Zastupitelstvo města snížilo:

» V rozpočtu položku Rezerva o částku
1 648 000 Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo:

» Poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 50 000 Kč Bc.
Janu Tyllichovi, DiS., se sídlem náměstí
Sigmunda Freuda 23, Příbor, 742 58,
IČO 76518817, účelově určenou na dopravu do Budapešti z důvodu účasti taneční
skupiny LDance Příbor v soutěži World
Dance Championship a schvaluje uzavření

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí:

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Příbora
na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu ve výši 50 000 Kč mezi městem Příborem, sídlem náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor, 742 58, IČO 00298328,
a Bc. Janem Tyllichem, DiS., se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor, 742 58,
IČO 76518817.

» Prezentaci Ing. arch. Barbory Štefkové,
podklady Ing. Václava Jurgy a podklady
Ing. arch. Vratislava Zíky k památkovým
objektům č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
» Informaci o ukončení jednání se společností
ARTERA LAMELY PŘÍBOR s. r. o. ve věci
zřízení práva stavby a o uzavření budoucí
smlouvy darovací k pozemku parc. č. 2178/7
v k. ú. Příbor z důvodu nedodržení závazku
ze strany účastníka veřejné soutěže.

Zastupitelstvo města uložilo:

» Vedoucímu OIRSM jako pořizovateli
územně plánovací dokumentace města
Příbora zahájit činnosti související s pořízením návrhu Změny č. 3 Územního plánu
Příbora.
» Termín: 30. 6. 2022

Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitelstva města se všemi náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města
Příbora.
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Odvodnění sportoviště přes vodopropustný
povrch zajišťuje drenážní systém
ukončený ve vsakovacích nádržích.
Součástí budovaného sportoviště bude
také přístřešek o půdorysném rozměru
12 × 3 m, který bude ze dvou třetin
otevřený a zbývající třetina bude opláštěná
prkny a bude sloužit jako sklad nářadí.
Otevřená část přístřešku bude užívána
jako venkovní učebna pro žáky a kryté
sezení pro návštěvníky hřiště v době mimo
výuku. Projekt sportoviště nezapomněl ani
na pitný režim budoucích uživatelů, kteří
budou moci pro své osvěžení použít pítko

s pitnou vodou. V neposlední řadě bude
okolí areálu osázeno stromy a keři. Součástí
stavby je také dodání a instalace vkusného
mobiliáře. Zhotovitelem sportoviště je
společnost MERAT s.r.o., Zahradní 1069,
687 51 Nivnice. Celková cena stavby II.
etapy sportovního hřiště je 15,7 mil. Kč.
Město Příbor získalo dotaci z prostředků
státního rozpočtu ČR poskytovaných
prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj na spolufinancování projektu ve
výši 5 mil. Kč. Termín dokončení díla je
smluvně stanoven na 30. 11. 2022.

Město Příbor hledá provozovatele městského příborského
koupaliště. Areál koupaliště je oblíbený v širokém okolí svou
cenovou dostupností, zázemím a zasazením do krásné přírody.
Zájemci mohou podat své nabídky do 15. srpna 2022 do 11.00
h na podatelně Městského úřadu v Příboře. Bližší informace
naleznete na elektronické úřední desce Městského úřadu
Příbor, na stránkách města a na sociálních sítích města.
Zprávy z RM, ZM
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Dne 11. 7. 2022 byla zahájena stavba
II. etapy sportovního hřiště na ulici Vrchlického u ZŠ Npor. Loma. Tato stavba plynule
navazuje na I. etapu dokončenou v minulém
roce skládající se z basketbalového a multifunkčního hřiště. Ve II. etapě se jedná
o realizaci sportovní plochy, běžeckého
oválu, přístřešku, přípojky vody s pítkem
a sadových úprav.
Sportovní plocha bude tvořena umělým
trávníkem v odstínu zelené včetně branek na
kopanou a záchytným oplocením. Dále bude
vybudována atletická dráha s rozběhem skoku
do dálky a pískovým doskočištěm. Materiál
povrchu běžecké dráhy bude umělý vodopropustný odpružený tartan v modrém odstínu.
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Ing. Radoslav Römer (odbor investic, rozvoje a správy majetku
Městského úřadu Příbor)

19500 (mezi obrubníky)

15000

Informace z úřadu

Oddlužení
Gabriela Wittichová, DiS., (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

Každý se může dostat do tíživé životní
i finanční tísně, kdy může mít problém se
splácením svých závazků vůči věřitelům.
Pokud se jedná o jeden dluh, většinou lze
situaci vyřešit splátkovým kalendářem. Může
se ovšem lehce stát, že je člověk předlužen
tak, že své dluhy přestane zvládat a nebude
schopen své závazky plnit. Co v takovém případě dělat? Základním pravidlem je nečekat,
až se situace zhorší. Z dluhové pasti vám může
pomoct oddlužení.
Oddlužení znamená, že dlužník je po 3 nebo
5 letech splácení pravidelných splátek pod
dohledem soudu osvobozen od splacení zbytku
dluhů. O oddlužení může žádat fyzická osoba,
podnikatelé i manželé formou společného
návrhu. Podmínkou je existence dvou a více
věřitelů, u kterých jste v prodlení se splácením
déle než 30 dnů. Pro podání návrhu na oddlužení musí mít dlužník dostatečný příjem,
aby mohl hradit odměnu insolvenčnímu
správci a odpovídající částku svým věřitelům.
Splátka pro oddlužení u jednotlivce musí být
minimálně ve výši 2.300 Kč, u manželů pak
3.500 Kč. Zároveň musí být dlužník schopen
platit výživné (pokud má stanovenou vyživovací povinnost) a dlužné výživné.
Během celého procesu oddlužení musí dlužník spolupracovat s insolvenčním správcem,
musí mít pravidelný příjem, ze kterého bude
moct být provedena srážka na splátkový ka-

lendář, musí hlásit veškeré změny insolvenčnímu správci a soudu, nesmí zatajovat žádné
ze svých příjmů. Zároveň během oddlužení
nesmí poskytovat žádnému ze svých věřitelů
mimořádné splátky a nesmí se dále zadlužovat
a další.
Pokud dlužník splní všechny své povinnosti
během oddlužení, soud dlužníka osvobodí
od placení neuspokojené části pohledávek.
Maximální doba oddlužení trvá 5 let, resp.
60 měsíců. Při zaplacení 100 % svých dluhů
skončí oddlužení kdykoliv v průběhu oddlužení. Lhůta tří let trvání oddlužení je možná
pokud dlužník splatí 60 % svých dluhů,
pobírá starobní důchod, nebo pobírá invalidní
důchod pro druhý a třetí stupeň invalidity.
Občanská poradna v Novém Jičíně – kontaktní pracoviště v Příboře je dle zákona
tzv. akreditovanou osobou a může pomoct
bezplatně připravit a podat návrh na povolení
oddlužení.
V případě potřeby neváhejte navštívit
Občanskou poradnu v Příboře na adrese nám.
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí
Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý:
9:00–12:00 – bez objednávky
13:00–16:00 – pro objednané
(tel. č. 556 879 634)

Výsadba stromů ve volné
krajině v rámci projektu
„Klokočov u Příbora“
Petra Kantorová, DiS. (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského
úřadu Příbor)

V jarních měsících roku 2022 proběhla
plánovaná výsadba dřevin ve volné krajině
v katastrálním území Klokočov u Příbora.
Sadové úpravy, které spočívaly ve vysazení
keřů (kaliny, lísky, hlohu, šípkové růže,
dřínu, rakytníku) a stromů (javory, duby,
habry, jeřáby, lípy, třešeň ptačí), byly navrženy s ohledem na navýšení biodiverzity
území a jako nová zelená vodicí linie v krajině. Výsadba je převážně liniová, kromě
dvou míst, která jsou utvářena skupinově.
Může svým charakterem připomínat mez,

která je účinná pro záchyt vody v území
a zlepšení mikroklimatu. Výsadbu prováděly Technické služby města Příbora spolu
s místními občany. Celý projekt stál okolo
300 tisíc Kč. Polovinu těchto prostředků,
ze kterých bude pokryta výsadba 74 stromů a zavlažovací vaky ve výši 152 200 Kč,
se městu podařilo získat ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, z výzvy č. 4 /2021: Výsadba stromů – individuální projekty.

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

Jubilanti z Příbora:
Marta Šebestová
Zdeňka Krišková
Jaroslava Bolomová
Jana Hajdušková
Soňa Černeková
Božena Svobodová

Jaromír Pustějovský
Marie Fialová
Miroslav Bradna
Stanislav Macek
Zdenka Viznarová
Lumír Vidlička

Jubilanti v Domově Příbor:
Marie Kotišová

Ludmila Křenková

Marie Šustková
Ludmila Žigová
Vlasta Piňosová
Josefa Holáňová
Miluše Bajnarová
Pavol Runák

Václav Filipec
Ludmila Fridrichová
Ján Maniak
Libuše Lisová
Vlastislav Tic
Oldřich Kocourek

Ludmila Tvarůžková

Jaromíra Uhlářová

Marie Makešová
Marta Sklenovská

10. ročník klokočovského turnaje ve volejbalu
Karel Till ml. (za o. s. Klokočov)

Jubilejní desátý klokočovský turnaj ve
volejbalu konaný 25. 6. na „našem“ hřišti
se konal za krásného, slunečného počasí.
Ráno v osm hodin se sešli pořadatelé, aby
nachystali vše potřebné. Kolem deváté jsme
přivítali šest družstev, které se po registraci a zaplacení startovného vrhly ihned na
hřiště. Pak začalo pravé zápolení. Proti sobě
stály týmy: Výpitci, Odpadlíci, Vc Já, Bílý
balet, Pat a Mat, Kopřivnice. Kopřivnický
tým navíc donesl putovní pohár, který vloni
získal. Celý den byl krásně slunečný a upo-

cení sportovci se bili o každý bod. Naštěstí
byla možnost po souboji se ovlažit sprchou.
Sport a zvláště volejbal je kontaktní hra.
O tom se přesvědčil hlavně jeden nejmenovaný z klokočovského týmu, který po srážce
s protihráčem upadl tak nešťastně, že se asi
po dvou hodinách vrátil o berlích a se sádrou na noze. Bral to naštěstí s klidem a sportovně, koneckonců je prý na to zvyklý.:-)
Během celého dne se nabízely chladné
nápoje, čepované pivo a také něco na zub.
Párky s klobásami šly rychle na odbyt a ke

konci akce již nebylo co nabízet. S úderem
16. hodiny se odehrál finálový zápas mezi
Bílým baletem a Kopřivnicí a bylo po všem.
O půl páté se vyhlašovaly výsledky a rozdávaly hodnotné ceny. A jak to nakonec
dopadlo?
Odpadlíci – bramborová medaile, třetí
místo a zároveň poprvé v historii soutěže stáli
na bedně klokočovští Pat a Mat, stříbro bral
tým Bílý balet, no a tým z Kopřivnice obhájil
loňské vítězství, takže klokočovský putovní
pohár, který dovezl, si znovu odvážel. Všem
patří velká gratulace k podanému výkonu.
Úplně ke konci sportovního dne jsme si
u pivka a nějaké té štamprlky popovídali
a pomalu se odebrali odpočívat.
Letošní ročník oproti jiným měla na
starosti Marťa Filipová s bratrem Petrem.
Byla to jejich premiéra a myslím, že dopadla
perfektně. Také všem organizátorům
a obsluze občerstvení patří velké díky. Celý
den v rytmu sportu se vydařil a my se těšíme
na další ročník, ve kterém se, doufejme,
přiblížíme k tomu vysněnému klokočovskému poháru. Fotografie z akce naleznete ve
fotoalbu našich stránek.
WWW.KLOKOCOV.COM

Mistrovství České republiky v požárním
sportu dorostu opět s hájovskou účastí
David Kabát (SDH Hájov), Foto: Martin Kabát (SDH Hájov)

Jak tomu už bývá zvykem poslední 4 roky,
opět jsme měli na Mistrovství České republiky v požárním sportu zastoupení.
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Tentokrát si účast na republice zajistili výhrou
krajského kola Jakub Kabát a Hana Mošťková.
Letošní mistrovství se konalo 3. července
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ve vzdáleném Ústí nad Labem. Cesta trvala
necelé 4 hodiny, ale už před osmou jsme byli
na místě s dostatečným předstihem. Závod-

níci si obhlédli stadion a trenéři jim mezitím
přeměřili a převážili náčiní. Poté už se šlo na
prezenci po jednotlivých krajích.
V deset hodin se konal slavnostní nástup
s pochodem, událost, kterou chce každý mladý
hasič zažít. Všechno vyvrcholilo zazněním
české státní hymny a už se šlo soutěžit.
Jako první se představili dorostenci v běhu
na 100 m s překážkami. V bouřlivé atmosféře
se Jakubovi podařilo zaběhnout čas 19:64,
který mu v této disciplíně stačil na 11. místo.
Po odběhnutí dorostenců šly na svoje pokusy
také dorostenky. Hanka se v této disciplíně
umístila na nádherném 2. místě s časem 18:82
a zajistila si tím pohár za tuto disciplínu.
Po odběhnutí první disciplíny šli trenéři se
svými svěřenci na oběd, kde probrali všechno
ohledně taktiky na druhou a konečnou disciplínu – dvojboj.
Jakub zde zopakoval 11. místo s časem 17:70
a už jen vyčkával, na které místo to ve výsledku vyjde. To ale Hanka měla určitě jiné
ambice. Po 2. místě ze stovek se očekávalo, co
předvede na dvojboji. Nakonec se svým osobním rekordem v této disciplíně s časem 18:74

si doběhla pro 7. místo. A všichni v napětí
čekali, jak to nakonec dopadne.
Slavnostní nástup začal netradičně, když
jako první byl odměněn za fair-play Jakub
Kabát. Bylo to překvapení, proto všechny fanoušky zajímalo, za co toto ocenění bylo. Poté
jsme se dozvěděli, že za půjčení hadic a rozdělovače při disciplíně 100 m s překážkami.
Po této příjemné zprávě pro hajovského
hasiče se už začaly vyhodnocovat jednotlivé
disciplíny. Hanka se při stovkách postavila
na stupně vítězů a odnesla si pohár za druhé
místo a získala tak titul vicemistryně České
republiky!
Tak a teď už konečné výsledky. Jakub Kabát
se v celorepublikové konkurenci v kategorii
střední dorost umístil na pěkném 13. místě.
Hana Mošťková se v téže kategorii umístila na
nádherném 4. místě.
Následovalo už jenom týmové focení a odjezd
zpět na Hájov.
My už jenom doufáme, že s blížící se novou
hasičskou dráhou se budou tyto skvělé úspěchy
hájovských hasičů dostavovat i v dalších letech.
Závěrem bych chtěl poděkovat Závišicím za

možnost trénování na jejich tartanové dráze,
bez které na této úrovni již lze jen stěží v nabité konkurenci obstát.

Oprava fotbalového hřiště
Marek Rydzoň (FK Primus Příbor)

Na fotbalovém hřišti v Příboře proběhla
regenerace travnaté plochy. Bylo potřeba již
udělat tuto opravu z důvodu velkého zatížení,
díky velké členské základně našich fotbalistů.
Zelený pažit dostal nový nádech a také to bude
znát na vzhledu trávníku.

Turnaje

Mladší přípravka se zúčastnila turnaje
v Jakubčovicích, kde naši malí borci
vybojovali krásné 2. místo.
Také starší přípravka odehrála turnaj na domácí
půdě, který byl velice vyrovnaný. Po těžkých
zápasech skončili kluci na krásném 2. místě.
Také se odehrál turnaj mladších žáků ve
Vlčovicích. Jinak suverénní žáci v lize se
velice trápili a obsadili v těžké konkurenci
3. místo.

Renovovaná socha sv. Jana Nepomuckého
u Boroveckých rybníků
Karel Greiner (dopisovatel České národopisné společnosti, bývalý Tatrovák, průvodce farním kostelem Příbor)

S příchodem letního slunovratu v roce
2022 se naše město Příbor obléklo do
slavnostního šatu. Proč? Na návrší
u Boroveckých rybníků se v neděli
26. června v 16 hodin sešlo velké
shromáždění turistů z širokého okolí, aby
uctili nově restaurovanou sochu sv. Jana
Nepomuckého. Hlavní aktér, Stanislav

Štefek, skvělý organizátor se tak velkého
aktu zmocnil dokonale.
A co se dělo ve farním kostele? Ve
stejnou dobu v odpoledních hodinách jsem
ani netušil, jak velkou návštěvu uvítám
z Polska. Před kostel přichází několik desítek
návštěvníků s přáním si prohlédnout interiér
kostela. Dokonce před hlavním oltářem

zpívají písně z návštěv poutních míst.
Z areálu okolí kostela nejvíce zaujala Lurdská
kaple. 42 spokojených poutníků z Osvětimi
a Katovic se vrací do autobusu.
„Navštívili jsme Štramberk! Příbor
již potřetí! Nyní jedeme na přehradu
Žermanice." Taková slova určitě potěší.
Překvapením je i šest turistů z Běloruska.

Kluby, spolky, organizace
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Taneční skupina LDance poprvé
na mistrovství světa!
Dagmar Leinveberová a Jan Tyllich (vedoucí taneční skupiny)

Tanečníkům ze všech hlavních soutěžních
kategorií se v letošní sezóně nesmírně
dařilo. Dětská, juniorská i hlavní věková
kategorie získala 8. května na zemském kole
Mistrovství Moravy Czech Dance Tour tituly
Mistrů Moravy v hobby freestyle formacích
a obdržela nominace na Mistrovství světa
WDA – World Dance Association konané
v maďarském hlavním městě Budapešti.
Hlavní vedoucí Dagmar Leinveberová a Jan
Tyllich tak měli dva týdny na rozhodnutí, zdali této jedinečné možnosti využít, či nikoli.
Museli zohlednit velké výdaje za dopravu,
ubytování, startovné a další, jelikož v té době
probíhala téměř každý víkend moravská
a celorepubliková kola v Praze a dalších
velkých městech České republiky a výdaje
rodičů se pohybovaly každý víkend přes tisíc
korun za tanečníka. A každý názor rodičů
byl pro vedoucí velmi důležitý. Avšak nutkání
vyzkoušet mezinárodní soutěž v jiném státě,
získat spoustu nových zkušeností, zajistit
tanečníkům nezapomenutelný zážitek a také
podpora ze strany rodičů nakonec rozhodla
k přihlášení tanečníků do soutěže. Začal
tak několikadenní maraton získávání darů
a financí, díky kterým se LDance mohla
zúčastnit mistrovství světa. V první řadě
vedoucí oslovili své známé a fanoušky přes
sociální sítě, odeslali hromadný e-mail
rodičům, díky kterým získali hlavní finanční
prostředky na ubytování, startovné a výdaje
v Budapešti. Jako další vyplnili žádost
o individuální dotaci od města
Příbora na dopravu a již nezbývalo
než jen čekat, zda-li seženou
dostatek financí na zrealizování
tak nákladné cesty. A povedlo se!
Díky těmto rodičům, organizacím
a společnostem získala taneční
skupina LDance sponzorské dary,
kterými tanečníkům uhradila
ubytování v krásném hotelu
Regnum Residence se snídaní,
který se nachází v historickém
centru Budapešti, startovné pro
48 tanečníků a výdaje přímo ve
městě. Ještě jednou ze srdce všichni
tanečníci děkují:
1. Paní Wanke – Promet Group a.s.
Ostrava 2. Pan Kelnar – společnost
Haar CZ s.r.o., společnost SK Mont
Nový Jičín, s.r.o. 3. Pan Bonk
– osobní dar 4. Paní Vysocká –
RI Okna a.s. 5. Paní Fleischmanová
– osobní dary od synů 6. Pan
Jalůvka – osobní dar.
Přišla na řadu úhrada cestovného,
které se za poslední týdny opravdu
rapidně zvýšilo. Vedoucí tedy
podali žádost na město Příbora
o individuální dotaci ve výši
50 000 Kč k částečné úhradě
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cestovného. Tato žádost byla Zastupitelstvem
města Příbora 22. 6. 2022 schválena.
Vedoucí a tanečníci by tímto chtěli poděkovat
i našemu malebnému městečku Příbor za
tuto dotaci a možnost reprezentovat město na
mistrovství světa.
A teď k samotné Budapešti. 18. června
v ranních hodinách vyrazil autobus se
48 tanečníky, dvěma trenéry a rodiči směrem
do Budapešti. Do hlavního města Maďarska
dorazili také další rodiče a příbuzní auty, aby
tanečníky pořádně povzbudili a sami si užili
tento zážitek a poznali krásy historického
města. Po příjezdu k hotelu se tanečníci
s trenéry ubytovali a vyrazili do ulic. Společně
se prošli na večeři, zatančili si před maďarským
parlamentem, oslavili narozeniny dvou
tanečnic a vyrazili podél řeky zpět do hotelu.
V neděli ráno po snídani všichni tanečníci,
včetně rodičů a trenérů, vyrazili autobusem
směr sportovní hala, kde se již od čtvrtečního
odpoledne konalo mistrovství světa v různých
tanečních disciplínách. Nedělní den byl určen
streetovým disciplínám, kterým se LDance
věnuje. A okolo sedmnácté hodiny začaly
streetové kategorie pro malé a velké formace.
Jako první se předvedly nejstarší členky
z hlavní věkové kategorie s choreografií
Who run the world? a za doprovodu písní
od Beyoncé zatančily svůj nejlepší výkon
v malých streetdance formacích. Ve velké
konkurenci nakonec skončily před branami
stupňů vítězů, na 4. místě.

Mezitím se již zahřívaly a protahovaly
děti z kategorie KIDS A, které následně
soutěžily ve velkých streetdance formacích.
S choreografií Mimi šéfky, která byla
vytvořena na námět animovaného filmu,
děti obsadily nádherné 3. místo. A se slzami
v očích běžely převzít medaile, pohár a vyfotit
se, jako 2. vicemistři světa.
Jako poslední reprezentovaly LDance,
Českou republiku a město Příbor největší
naděje, a to juniorská kategorie, které trenéři
pro letošní sezónu vytvořili choreografii
s názvem Mortal Kombat. Sestava je
inspirována arkádovou bojovou hrou
Mortal Kombat, takže v ní divák zhlédne
spoustu streetových tanečních stylů, ale
také akrobacie, gymnastiky a bojových
scének. Dvacet juniorek bojovalo ve velkých
streetdance formacích a během vyhlašování
by se napětí dalo krájet. Juniorky z Příbora
nakonec získaly 2. místo a pyšní se tak titulem
vicemistryně světa pro rok 2022.
LDance vyrazilo na Mistrovství světa
s velkou pokorou. Tanečníci i trenéři
se těšili na společný výlet, velkou
zkušenost a získání spousty inspirace od
zahraničních tanečníků. To, že by se některá
z choreografií mohla umístit, na to nikdo
nepomyslel. A nakonec z neděle na pondělí
dorazilo zpátky do Příbora spoustu šťastných
tanečníků s medailemi na krku, hrdých
trenérů s poháry a vítal je dav pyšných
rodičů. A to je přeci ten nejkrásnější pocit!

Víkendový pobyt mladých hasičů z Hájova
Martin Maléř (SDH Hájov), Foto: Martin Kabát (SDH Hájov)

Opět po roční přestávce způsobené pandemií
jsme se dne 30. 6. 2022 vypravili s mladými
hasiči SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů
Hájov na prodloužený víkendový pobyt. Místem pobytu jsme zvolili námi oblíbený sportovně relaxační areál Orlovny v obci Veřovice.
Zorganizování a plánování probíhalo se značným předstihem. Naplno vše začalo ve čtvrtek
30. června v odpoledních hodinách srazem před
hasičskou zbrojnicí místní části Hájov. Naložily
se batohy do aut, zkontroloval se seznam a provedl se nástup účastníků. Přesun z místní části
Hájov do obce Veřovice pojali mladí hasiči netradičně, zdatnější na kolech a ti méně zdatní naším
hasičským autem. Naplánovanou trasu na kolech
z Hájova, přes obce Mniší, Tichá, město Frenštát
pod Radhoštěm s výjezdem na místní dominantu lokality Horečky kolem vrcholu hory Velký
Javorník s cílem v obci Veřovice zvládli všichni

na jedničku s hvězdičkou. Ihned po příjezdu jsme
se ubytovali, mladší děti v budově, starší si začali
stavět stany a čekala na nás večeře.
Každý den byl zahájen budíčkem a snídaní.
Vzhledem ke slunečnému a poměrně i teplému
čtvrtečnímu počasí jsme se rozhodli vyrazit do
nedaleké obce Mořkov na koupaliště, kde jsme
si to náramně užili. V sobotu jsme uskutečnili
výšlap na nejvyšší bod Veřovických vrchů horu
Velký Javorník s opékáním špekáčků.
V rámci pobytu mladší a starší děti také využily možnost venkovního a vnitřního zázemí
areálu k různým společným aktivitám – tenis,
nohejbal, volejbal, společenské hry. Krásné
dny plné zážitků jsme končili společně v kruhu u ohně smažením vaječiny a bramboráků.
Čtvrtečním dnem nám vše začalo a nedělním
končilo. Provedl se úklid budovy, venkovních
ploch, sbalily se stany. Návrat domů do místní

Zázraky se dějí...
V našich životech se často dějí
věci, pro které bylo vynalezeno
pojmenování, říkáme jim zázrak.
Jsou zázraky v různých prostředích, časech
a při rozličných událostech. Jeden se udál v neděli 26. 6. 2022 na návrší u Boroveckých rybníků. V tento den pomocný biskup olomoucký
Mons. Antonín Basler požehnal obnovenou
sochu sv. Jana Nepomuckého. Každý z nás, kdo
znal stav celého prostoru u sochy sv. Jana, byl

části Hájov byl opět na kolech a autem, vše se
zvládlo bez obtíží. V podvečer jsme dorazili
do naší hasičské zbrojnice, kde jsme se rozešli
s krásnými zážitky do našich domovů. Mladší
a starší hasiči si zaslouží pochvalu za vzorné
chování, s jakou pílí, snahou vše zvládli a jak
k zadaným úkolům přistupovali.
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov
tímto děkuje městu Příboru, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy a Moravskoslezskému kraji za finanční výpomoc
formou grantů.
Poslední slova díků patří rodičům, kteří nám
pomohli s přepravou, a maminkám, které
nám upekly něco na zub. Dále děkujeme
vedoucím za jejich ochotu a práci. Užili jsme
si spoustu krásných chvil, na které jen tak nezapomeneme. Mladí hasiči se už těší na příští
rok, určitě zase vyrazíme.

Jan Monsport

ohromen změnou, která se zde udála. Prostranství kolem sochy sv. Jana je vyčištěno, upraveno
a byly zde vysázeny nové lípy. Největší proměnou ovšem prošla socha samotná. Místo polorozpadlé, zpustošené a takřka zničené sochy
zde stojí očištěná a opravená socha doplněná
o atributy světce, socha, která žehná a vzhlíží
z nově vybudovaného podstavce do krajiny.
Vstup do tohoto „magického“ místa povede
nově alejí ovocných stromů, kterou by zde
a v takové podobě před rokem nepředpokládal
nikdo z nás. Zázrak...

Tomuto zázraku však bylo pomoženo. Kdo se
přičinil a kdo uzdravil toto místo?
Bylo to celá řada jedinců, organizací, nicméně
jeden člověk, jeden zarputilec nad všemi ční.
Stanislav Štefek. Člověk, který celou tuhle akci,
tenhle zázrak vytrvale tlačil, sunul až do dnešní
podoby, do dnešního vzhledu. Celou proměnu
Standa zakončil slovy „Dokonáno jest“.
Jeden známý kněz kdysi řekl: „Je jedno, co dobrého v životě děláš, ale vždy to musíš dělat s láskou.“
Domnívám se, a snad nejen já, že celé toto
dílo bylo s láskou zhotoveno.

Tatra
v Příboře, 6. díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V roce 1974 byly v rámci rozvojového
záměru automobilky přesunuty některé

Kluby, spolky, organizace
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výrobní dílny z karosářsko-montážního
závodu (KMZ) v Kopřivnici do závodu
Příbor. Především šlo o výrobní střediska
8473 (vybavení karosérie osobního vozu
– dílovedoucí Jaroslav Sasín), stř. 8474
montáž elektro vybavení vozidla a sedlárny
stř. 8472, jejichž předákem byl dílovedoucí
Bohumil Czekaj a meziskladu montáže
osobních vozů. Ten vedla Libuše Juřenová.
Vrchním dílovedoucím těchto montážních
středisek byl jmenován Ing. Leo Kelnar.
S ohledem na nutnost zlepšení organizace
práce byly uskutečněny změny ve vedení
závodu i jednotlivých středisek – na funkci
výrobního náměstka byl místo Jana Lundy jmenován Vítězslav Klajný, na funkci
technického náměstka Jaromír Šrubař, do
funkce výrobního dispečera Jan Šimečka
a Jan Lunda, vrchním dílovedoucím se stal
Vojtěch Raška a dílovedoucím střediska
8466 byl jmenován Karel Dybal.
Vládním usnesením bylo potvrzeno rozhodnutí o výstavbě nové dvoulodní haly pro
svařovnu a lakovnu karoserií T 613 v Příboře s termíny zahájení stavby v roce 1975
a ukončení o dva roky později.
V r. 1974 bylo vyrobeno 1 671 vozidel
T 3 603 a v rámci ověřovací série smontováno 11 vozidel T 613.
K 30. červnu 1975 byla oficiálně ukončena výroba osobního automobilu T 603

Poslední karosérie T 603

a v Příboře začala sériová výroba osobního automobilu T 613. Celkem bylo za
období od náběhu výroby modelu T 603
v roce 1956 do jejího ukončení v roce 1975
vyrobeno 20 422 osobních vozidel T 603
různých modifikací.

4. Výroba nového osobního
automobilu TATRA T 613 (období
1975–1990)

V druhé polovině 60. let padlo rozhodnutí zahájit vývoj nového modelu osobního
automobilu TATRA, který by navazoval na
dlouholetou úspěšnou tradici tatrováckých
osobních vozidel, ale zároveň byl nositelem
nových technických řešení a akceptoval
moderní trendy v oblasti konstrukce a výroby osobních automobilů.
Kopřivničtí konstruktéři vyvinuli
nový, osmiválcový, vidlicový vzduchem
chlazený motor s objemem válců 3498 cm3,
rozvod 2x2 OHC, výkon 123,5 kW (167 k)
při 5 200 ot/min, zadní náhon, 4stupňová
manuální převodovka. Karosérie automobilu byla dílem renomované italské firmy
Carrozzeria Vignale. Reprezentační limuzína vyšší střední třídy měla délku 5030 mm,
rozvor 2990 mm, šířka 1810, hmotnost
1690 kg. Maximální rychlost 190 km/hod.
Při konstrukci byla využita mnohá řešení podvozkových skupin prototypu Tatra

Dlouhá přední kapota nové „šestsettřináctky“ dává
pocit bezpečí, dlouhý rozvor poskytuje dostatek místa
na předních i zadních sedadlech

603X. To spolu s umístěním motoru nad
zadní nápravou mělo velký vliv na mimořádně dobré jízdní vlastnosti vozidla.
První 4 prototypy byly vyrobeny v roce
1969 a postupně přes ověřovací série v roce
1973 a 1974 byla 1. 7. 1975 zahájena
v závodě TATRA Příbor sériová výroba
osobních automobilů T 613.
V prvním pololetí 1975 bylo ještě vyrobeno
posledních 874 vozidel T 3 603 a ve druhém
pololetí pak již 227 nových modelů osobního
automobilu T 613. V závodě tehdy pracovalo
1 088 zaměstnanců, z toho 536 žen.
V roce 1975 se na základě rozhodnutí
vedení národního podniku TATRA Kopřivnice stal závod TATRA Příbor finálním
výrobcem osobních automobilů s povinností zabezpečovat vývoj, výrobu i prodej
vozidel. K plnění plánovaných úkolů byla
přijata řada investičních a organizačních
opatření.V rámci realizace rozvojového
záměru závodu bylo v roce 1975 v TATŘE Příbor investováno do nových strojů
a zařízení celkem 10 miliónů korun. Šlo především o stroje a zařízení do nových dílen,
kterými byly válcová zkušebna na lince
konečné montáže, brzda motorů, hydraulické zvedáky na pracoviště repase, dopravník
na kompletaci dveří a sedadel či odsávací
zařízení splňující platné hygienické předpisy
na pracovištích.

Malé automaty stř. 8463 – seřizovač pan Kelnar

Vzpomínky na Františka Pochylu
mladšího
(část 23.) Jiří Šajer (Pokračování deníku Františka Pochyly)

Ihned po okupaci spolupůsobil František
Pochyla při zakládání odbojového podzemního hnutí v boji proti německým okupantům.
Jejich odbojová skupina se zpočátku jmenovala „Za vlast“, později „Obrana národa“.
Dělal spojku mezi Místkem a Frýdlantem nad
Ostravicí. Síť této organizace byla rozvětvena
po celém Pobeskydí. Činnost byla prozrazena
a těsně před velikonočními svátky v dubnu
roku 1941 byl gestapem zatčen velitel Obrany
národa okresu Místek Bohumil Čupa. Vězněn
byl v Ostravě, Olomouci a pak v Breslau
(Vratislavi). Přes mučení nikoho neprozradil.
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Věděl, že bude odsouzen k smrti, a přesto
povzbuzoval ostatní milým slovem nebo
aspoň laskavým pohledem. V Breslau se s ním
setkal ve vězeňské kuchyni František Kudělka
z Frýdlantu, který byl odsouzen na deset let.
Pracoval ve věznici jako údržbář. Když se
zeptal, co tam dělá, Miloš odpověděl: „Dva
životy by mi nestačily na paragrafy, co mně
nasadili na odbojovou činnost.“ 10. prosince
1942 ho navštívila sestra Anežka. Dozorci
lživě naznačovali možnost propuštění. Vracela
se domů plna nadějí. O to tvrději pak dolehla
na rodinu jeho poprava. Miloš byl po odchodu

své sestry spolu
s dalšími šesti
vězni odveden do
popravčí kobky.
Tam na předtištěném formuláři napsal svůj poslední dopis
mamince a pár slov sestře a bratrovi. Vzpomíná na jednotlivé lidi, omlouvá se každému,
kterému snad ublížil, věří, že budoucnost bude
lepší. A pak, nezlomen, řídil poslední sbor
svého života, sbor šesti odsouzenců, kterým
notuje píseň „Kde domov můj“. Popraven byl
10. 12. 1942 v 18.34 hodin. Mezi těmi, na kte-

ré ve svém posledním dopise vzpomínal, byl
také František. Maminka Bohumila Čupy se
nakonec rozhodla jeho poslední dopis věnovat
Františku Pochylovi.
Poznámka:
Bohumil Čupa (*5.2.1909 Metylovice, okres
Frýdek-Místek – †10.12.1942 Vratislav)
Záhy ztratil otce. Za největších obětí maminky vystudoval na učitelském ústavě v Opavě.
Odveden byl v roce 1929, kdy nastoupil ke
3. divizi, absolvoval školu důstojníků v záloze
(42/195). Na vojně dosáhl hodnosti poručíka. Po návratu z vojny vyučoval v Místku.
Nejdříve na obecné škole, po odborné zkoušce
na chlapecké měšťanské škole. Po prezenční

službě se ještě několikrát k armádě vrátil.
Jako učitel byl u svých žáků velice oblíbený,
zachovala se vzpomínka jednoho žáka: „Organizoval také různá sportovní klání mezi třídami, soutěžilo se v počtech, diktátu, přednesu básní a čtení. Vítěz dostal například balík
ořechů.“ Když šel do třídy na hodinu, již na
chodbě hrál na housle písničku, kterou si poté
společně se žáky zazpívali na začátku hodiny
a také na konci výuky. Cvičil v Sokole, sám
vedl cvičení žáků a dorostenců. Připravoval
nedělní výlety, akademie, šibřinky, organizoval jarní přespolní běhy, v zimním období běh
na lyžích. Založil a vedl ochotnický kroužek,
pěvecký sbor. Napsal pásmo o řemenářích

a zvycích v Metylovicích v krajovém nářečí;
dokonce vysíláno Radiojournalem v Ostravě
(bohužel se nezachovalo).
Za mobilizace působil ve funkci velitele
kulometné roty, hodnocen jako energický
a iniciativní, veselé a otevřené povahy. Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně
národa. Organizoval územní členění okresu
Místek a vytvořil nové obvody v Místku,
Frýdlantě, Paskově, Palkovicích, Brušperku
a Hukvaldech. Podílel se také na přípravě povstání ve svém okrese. Stal se velitelem okresu
Místek po Karlu Rozehnalovi.

O připojení Klokočova k městu a nejen o tom
(3. díl) Igor Jalůvka

Velká rodina

Ve druhé polovině 19. století Místecká ulice
dále nabývá na významu. Bylo to zásluhou
továren, z nichž se většina nacházela n a
katastru Klokočova. Již v roce 1809 zřídil
Samuel Perl u č. 72 v Klokočově koželužskou
dílnu. Její koupí Janem Raškou st. před r. 1859
a přeměnou na dílnu tkalcovskou připravil
půdu švýcarskému Němci Albertu Reiserovi
(1889), který se soustřeďoval na výrobu punčochového zboží. Textilka, kterou po druhé
světové válce známe coby MOP /Loanu/
Lonku, zaměstnávala počátkem 20. století
na 400 osob, převážně žen. Roku 1862 byla
v Klokočově založena továrna F. Neussera na

šamotová kamna, kachle a stavební ozdoby.
František Neusser zastával i funkci starosty
Klokočova. Fabrika stála na konci Místecké
vpravo od cesty, před nynější benzínovou
pumpou, přibližně v místě dvojposchoďového
bytového domu (čp. 1103). Největší textilku
v Klokočově však založil Šimon Mandler r.
1885, opět přímo na Místecké ulici, tentokrát vlevo. Továrna kromě punčoch vyráběla
i drobnější konfekci; před první světovou
válkou to byla největší továrna ve městě,
zaměstnávala na 850 dělníků a dělnic. Nám je
známá až jako podnik Tatra. Za světové války,
v letech 1915–16, zde měli dělníci stanovenou
denní pracovní dobu 10,5 hodin a k tomu ještě

2 hodiny práce přesčas pro válečné účely,
pracovali tedy 12,5 hodin denně. Dalšími
textilkami byla továrna na sukno Jana Rašky
ml. (1862), později coby kloboučnická továrna
Ignáce Flusse (1883), ale ta již stála na příborské straně nábřeží, stejně jako Schnürerova
pletárna (1901) v nynější „hvězdárně“.
Ve výše uvedených textilkách pracovaly
především ženy, a to nejen z Příbora, Klokočova a Vésky, ale též ze Skotnice, Prchalova,
Skorotína a Drholce. Muži tam zpravidla vykonávali jen funkce vedoucích a mistrů. Chtěl
jsem tím říci, že přestože provázanost tovární
části Klokočova s Příborem byla veliká, samotný Klokočov – coby vesnice – si dlouhou
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dobu uchovával určitou „pokrevní samostatnost“. Obyvatelé Klokočova byli totiž jednou
velkou rodinou, pokrevně navzájem spojeni.
Synci a dcery klokočovských sedláků, bližších
i vzdálenějších sousedů, se brali mezi sebou,
jejich grunty a polnosti se spojovaly, a to se
táhlo historií této vesnice už od středověku.
Luboš Loukotka se kdysi zabýval rozborem
pozemkových knih i farní kroniky, přičemž
došel k závěru, že rodová, tedy pokrevní
příbuznost veškerých obyvatel Klokočova je
zajímavá. Jak mi sdělil někdy v dubnu 2011,
tuto pokrevní jednotu si Klokočov uchovával
velice dlouho, minimálně do konce 40. let 20.
století. Je známou skutečností, že v jednotlivých vesnicích na Novojičínsku dominují
určitá příjmení, která markantně převyšují
příjmení ostatní. Přitom nositelé těchto jmen
se dušují, že spolu žádný rodinný vztah nemají. Ale mají. Půjdeme-li do historie, dozvíme
se zajímavé věci… K takovým obcím s dominujícími příjmeními patří kupř. Drholec,
Mniší, Prchalov, Albrechtičky či Rybí. Ale
jistě bychom našli i další vsi. Dokonce jsem
zaslechl názor, že i samotní obyvatelé dané
vesnice „vypadají všichni skoro stejně“, ale
tento názor zavání spíše recesí...

Klokočovské ohníčky

Mnozí skalní obyvatelé Klokočova, především ti dříve narození, slýchávali od svých
rodičů nebo prarodičů, jak se před válkou
chodilo v neděli odpoledne na procházku
na paseky „k ohníčkům“. O co vlastně šlo?

Uprostřed první světové války, v roce 1916,
prováděla jakási vrtná společnost pokusné
vrty na Petrovských polích, což byly pozemky na západním svahu Hončovy hůrky, od
bývalé střelnice na hřbet hůrky. Vrtalo se až
do hloubky 827 m, přičemž uhlí bylo nalezeno v hloubce 258 m. Mohutnost sloje není
známa. Po ukončení prací zůstal v zemi kráter
o průměru asi půl metru, částečně zasypaný.
Jednou došlo nedopatřením k náhodnému
odhození hořící zápalky v blízkosti kráteru,
přičemž z něj vyšlehl plamen, který se již
nepodařilo uhasit. Brzy bylo kolem několik
menších ohníčků, neboť stačilo zavrtat holí do

země a přiložit hořící zápalku. Tyto ohníčky
se staly na nějakých dvacet let dostaveníčkem tuláků a žebráků, kteří tam přespávali.
Ohníčky celkem nikomu nevadily, ale po válce se říkalo, že je za války zasypali Němci, prý
z důvodu zatemnění proti spojeneckému bombardování. Němci je skutečně zasypali, ale již
na počátku války, kolem r. 1939, a podařilo
se jim to až po několika marných pokusech.
Ohníčky zřejmě způsoboval karbonský zemní
plyn, z 92 % tvořený metanem.

Příště pokračování.

Korejské sopranistky vystoupily
v refektáři piaristického kláštera
Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová

Podvečer druhého červencového svátku
obohatil kulturní dění v Příboře Komorní koncert operních melodií za doprovodu komorního
orchestru Ostravských sólistů. Již potřetí
uvítaly působivé prostory barokního refektáře piaristického kláštera korejské sopranistky pod vedením temperamentní Soyung
Yu. Hudební vystoupení se do našeho města
vrátilo po dvouleté covidové pauze zásluhou
ambasadora celé akce Josefa Pukovce, flétnisty Janáčkovy filharmonie v Ostravě, agentury
CMS Vienna a za přispění města Příbora.
Sopranistky Suji Kim, Gu Juan, Seol
Kang, Dahee Park, Minsook Park a Junghee Kim upoutaly svými skvělými pěveckými výkony příborské publikum. Sálem
zcela zaplněným milovníky operní hudby,
ale i přilehlou piaristickou zahradou, se
nesly tóny skladeb J. Haydna, G. F. Händla, G. Pucciniho, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna, J. Offenbacha, G. Rossiniho
a dalších mistrů za hudebního doprovodu
komorního orchestru Ostravských sólistů
(R. Herodes, M. Mutinová – housle, A.
Herodes – viola, A. Starý – klavír, L. No-
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votný – violoncello, L. Kavík– kontrabas
a „náš“ J. Pukovec – flétna).
Z českých autorů byl v programu zastoupen
A. Dvořák slavnou árií Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka (zpěv Minsook Park).
Bouřlivým potleskem ocenili posluchači interpretku Seol Kang, která přednesla svižnou
sopránovou árii Quandome' n vo' z druhého
jednání Pucciniho opery La bohème.
V žánrově pestrém repertoáru nechyběla
oblíbená skladba z amerického muzikálu
Jekyll & Hyde F. Wildhorna (hudba) a vloni
zesnulého L. Bricusse (text) Once Upon A Dream v podání profesorky zpěvu Junghee Kim.
Skladba nebyla zvolena náhodně. Muzikál je
totiž velmi populární právě v Jižní Koreji.
Přes hodinu dlouhý hudební zážitek uzavřela komická skladba jiného italského hudebního skladatele, G. Rossiniho, duet pro
dva soprány a klavír Duetto buffo di duegatti
(Vtipný duet dvou koček), zpěv Soyung Yu
a Junghee Kim, klavír A. Starý.
Korejské sopranistky a sólisty Janáčkovy
filharmonie v Ostravě odměnilo publikum
v závěru koncertu vřelým potleskem ve

Kulturní informace

stoje. Těšíme se na jejich další vystoupení
u nás v Příboře!

Muzeum Novojičínska, příspěvková
organizace – Centrum tradičních
technologií Příbora město Příbor
srdečně zvou na

Příborskou muzejní
školu pro seniory XII
Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na potřeby a požadavky
seniorů 21. století.
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí
a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat
se, dozvídat se novinky z vědy a současně
se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe
je základním východiskem Muzejní školy.
V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně
jako v loňském úspěšném roce) každý týden
navštěvovat přednášky zaměřené na zcela
nová témata z oborů historie, archeologie,
národopisu, biologie a ochrany kulturního
i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým
zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvá-

řené rozmanitými
podobami lidských
projevů i činností. Tyto
dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea Novojičínska.
Odbornost jednotlivých přednášek garantují
jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.
Podzimní soubor 11 přednášek bude
probíhat každé pondělí v konferenčním sále
piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.
Muzejní škola se uskuteční od 19. září do
28. listopadu 2022.

Závazné přihlášky (zápis)
přijímáme v příborském muzeu ve
čtvrtek 1. 9. 2022 (od 8.00 do 11.00
hod.)
Cena cyklu přednášek: 400 Kč
Omezená kapacita: 60 osob

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného.
Po zaplacení již nebude možné částku vrátit.
V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na
školní výlet, který se uskuteční v pátek 7. října 2022.
Cíl a cena výletu bude ještě upřesněna.

Knižní novinky na měsíc srpen
Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

Německá spisovatelka Lea Kampe napsala
příběh z varšavského ghetta s názvem Irena
Sendlerová Anděl z Varšavy. Jedná se o příběh
těžko uvěřitelných hrůz i odvážných činů a obětí.
Mladá žena Irena Sendlerová se nikdy nesmířila s nespravedlností a krutými restrikcemi
uvalenými na židovské spoluobčany. Více než
dva tisíce pět set lidí přežilo jen díky tomu, že se
našla hrstka statečných, kteří se odmítli smířit
s terorem a místo toho bojovali o každý další život.
V edici Původní česká detektivka vyšla další
kniha z pera Jarmily Pospíšilové Palec a selská
pýcha. Emeritní policejní vyšetřovatel Viktor
Palec vykonává v obci Kročín funkci starosty
a občas pomůže policii s vyšetřováním. Při
vyklízení stodoly objeví noví majitelé pod podlahou sklípek a v něm lidské ostatky. Zjistí se,
že jde o bývalého majitele, posledního z rodu
Bajerů, který tu hospodařil po řadu generací.

Jak zemřel a kdo ho pohřbil ve stodole?
Román Vinohrad Stříbrný měsíc od Susan
Malleryové splňuje všechna kritéria letního
čtení na dovolenou. Na první pohled se zdá,
že Mackenzie má všechno – krásný domov,
přátele a úspěšnou kariéru vinařky v rodinném podniku BelApres. Ale má to háček:
není to její rodina, ale manželova. Vlastně
všechno v jejím životě je spjato s jejím manželem Rhysem. Takže když si s Rhysem přiznají,
že je jejich manželství v troskách, Mackenzie
hrozí, že o vše přijde. Rhysova matka Barbara,
která všem vládne pevnou rukou, dá Mackenzie na výběr: buď bude dál pracovat ve vinařství jako zaměstnankyně, nebo musí odejít…
Další osudy rytíře Ondřeje z Rohatce popisuje František Niedl v historickém románu
Železná rukavice. Ondřej z Rohatce se
usadil na hradě Jenčov, avšak ne všichni jsou

z takového stavu nadšeni. Co je asi může
k tomu bezvýznamnému hrádku přitahovat
a proč kvůli tomu musí umírat lidé?
Americká autorka Kate Quinn vydala další
historický román Kód růže. Jedná se o napínavý příběh z druhé světové války. Zachycuje
fascinující svět dešifrovatelů Enigmy očima tří
mimořádných žen, které pracovaly v zámečku Bletchley Parku v nejvyšším utajení na
porážce nacistů. Píše se rok 1947 a jedna z žen,
Beth, žije uvězněná v psychiatrické léčebně,
protože se údajně „zhroutila“. Ve skutečnosti
byla nespravedlivě obviněna a zná temné
tajemství – v Bletchley Parku působil zrádce.
A právě ten se postaral, aby byla „uklizena“
do ústavu. Na světě existují jen dva lidé, jimž
Beth důvěřuje natolik, aby se na ně obrátila
s prosbou o pomoc…

Pasování
prvňáčků
Silvie Bahnerová (Městská knihovna Příbor)

Na konci června, po roce usilovné práce dětí
i paní učitelek, proběhlo „pasování prvňáčků
na čtenáře“. Pasovány byly děti ze ZŠ Jičínské
i ZŠ Npor. Loma. Počasí nám přálo, takže
akce mohla proběhnout v klášterní zahradě.
Děti se naučily číst a psát, v průběhu roku
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navštívily knihovnu a seznámily se s profesí
spisovatelky, kterou jim představila autorka
knih pro děti Markéta Vítková. Jak může
vypadat scénické čtení předvedli dětem herci
Tereza Hrabalová a David Vacke v pohádce
Jana Wericha O rybáři a jeho ženě. Pasované
děti dostaly z projektu na podporu čtenářské
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka knihu Dubánek a tajný vzkaz, kterou pro tento projekt napsala Klára Smolíková,
a také přihlášku do knihovny. Na všechny
děti i rodiče se moc těšíme.

Poděkování za krásný hudební zážitek
Autor a foto: Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor)

Domov Příbor, příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje, se může pochlubit
pravidelným a bohatým programem, který
nabízí seniorům aktivní a smysluplné trávení
volného času. Jednou z oblastí, kterou neopomíjíme, bývají akce hudebního charakteru,
jelikož hudba člověka doprovází celým životem
a každý z nás si přece rád zazpívá nebo zanotuje
nějakou melodii. Pravidelně proto pořádáme
Kavárničky za přispění harmonikářky paní
Ludmily Adamcové, pozvání přijímá pěvecký
sbor Valentin, hrát na kytaru a harmoniku chodí bývalý zaměstnanec s manželkou,
jednou ročně nás také rozveselí cimbálovka
na zahradě Domova nebo pan Kristián Šebek
z Divadla Slunečnice z Brna se svými šlágry
a mnoho dalších umělců. Jsme nesmírně rádi,
že se k nám vracejí úžasní lidé, kteří svým mistrovským výkonem a také srdíčkem vykouzlí
vždy dobrou atmosféru, a naši senioři si s nimi
zpívají, pobrukují a podupávají do rytmu.
Jedním z klenotů letošního roku bylo vystoupení dua B&D Strings – vystoupení dvou
úžasných umělkyň, které rozezněly společenskou místnost za doprovodu houslí a violonce-

lla. Koncert se konal ve
čtvrtek 16. června 2022
v odpoledních hodinách
a zážitek to byl vskutku
mimořádný. Každý kousek
byl uveden krátkým
proslovem, a pak jsme už
mohli zavřít oči a nechat
se nést na vlnách slavných
melodií. Zazněly kousky
například od W. A. Mozarta – Malá noční hudba,
A. Vivaldiho – sonáta
Zima ze Čtvera ročních
období, J. S. Bacha – Invence, L. Cohena – Alelujah. Během hodiny dále
pak vyniklo svižné Boogie
Woogie, Italská sonáta nebo hudba z filmu
Forrest Gump a mnohé další. Každý kus byl
oceněn pochvalným potleskem a bezchybně
provedené melodie se musely líbit i těm, kteří
nemusí být příznivci vážné hudby. Chceme
tímto jmenovitě poděkovat paní Juditě Šprochové (violoncello) a paní Alžbětě Falcníkové (hou-

sle) za překrásný hudební zážitek, který všem
zúčastněným dopřály. Pochvalu si zaslouží také
přístup, jakým se tyto ženy prezentovaly. Hrály
se stejným nadšením, jako by v obecenstvu
seděly nejvlivnější osobnosti světa. Moc si toho
vážíme a věříme, že jsme se neviděli naposledy
a budeme pokračovat ve spolupráci.

Program Muzea Novojičínska, p. o.

Centrum tradičních technologií Příbor – srpen 2022

VÝSTAVA:

2. července 2022 – září 2023

„Pravěké“ kopřivové šaty

Deset let intenzivních výzkumů a experimentů s kopřivovým vláknem v Centru
tradičních technologií Příbor má svůj výstup
v podobě působivé výstavy „Pravěké“ kopřivové šaty. Ta prezentuje nejen samotné
šaty zhotovené výhradně z vlákna kopřivy
dvoudomé, ale také další doplňky a součástky.
Všechny artefakty byly zhotoveny experimentálním způsobem pouze primitivními rukodělnými technikami bez použití moderních
technologií a kovových nástrojů.
Výstup je součástí dlouhodobého prezentačního projektu Experimenty z CETRATu.

EXPOZICE:
Zaniklý svět rukodělné výroby
16
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Expozice je věnována tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. Ve
čtyřech sálech mohou příchozí zhlédnout
celou řadu svébytných technik, které byly
využívány v tradičním lidovém prostředí.

Experimentárium

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

PŘIPRAVUJEME:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií Příbor
a město Příbor

Příborská muzejní škola pro
seniory XII

Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie,
archeologie, národopisu, biologie a ochrany
kulturního i přírodního dědictví. Odbornost
jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci
Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných
muzeí, univerzit a specializovaných institucí.
Termín:
pondělky 19. 9. – 28. 11. 2022 (9.00 –10.45 hod.)
Cena cyklu přednášek: 400 Kč
Omezená kapacita: 60 osob
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8.00
do 11.00 hod.

Pořad: Mariánská pouť: 110 let muzea
v příboře

Jednodenní výstava k výročí 110 let muzea. Vystaveny budou předměty související s historií piari-

stického kláštera, učitelského ústavu, Krajinského
muzea a s Centrem tradičních technologií Příbor.
Neděle 11. září 2022; 9.00 – 16.00

Pořad: Příborské muzejní ráno–
Živá kultura

Tematický program realizovaný pravidelně
u příležitosti EHD (Dny evropského dědictví)
ve spolupráci s městem Příborem.
Sobota 17. září 2022; 8.00–9.00
Vstup do muzea po celý den zdarma.

Otevírací doba muzea

Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00

Kontakt:

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

Datum
Pátek
5. 8.
Sobota
6. 8.
Sobota
6. 8.
Sobota
6. 8.
Pátek
12. 8.
Pátek
12. 8.
Pátek
19. 8.
Sobota
20. 8.
Sobota
20. 8.
Sobota
20. 8.
Sobota
20. 8.
Pátek
26. 8.
Sobota
27. 8.
Neděle
28. 8.

„Pravěké“ kopřivové šaty

PROGRAM AKCÍ – SRPEN 2022

Program

LETNÍ KINO
KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
ZÁBAVA
HUDBA
KONCERT – KŘEST CD

LETNÍ KINO
LETNÍ KINO
KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

ZÁBAVA
ZÁBAVA
HUDBA
LETNÍ KINO
HUDBA
KONCERT

Sobota
3 . 9.

SETKÁNÍ

Sobota
3. 9.

ZÁBAVA

Neděle
11. 9.

POUŤ

Název

Místo / Organizátor

Čas

Vstup

Městský park Příbor
21:15 hod.
120 Kč
Promlčeno
Město Příbor
Tajemství starého hřbitova
Sraz u TIC
9:00 hod.
30 Kč
Město Příbor
s I. Nedomovou
Hřiště Prchalov
12:30 hod.
volný
100 let SDH Prchalov
SDH Prchalov
Městský park Příbor
20:00 hod.
100 Kč
Revivalový festiválek
Město Příbor
Zahrada piaristického kláštera
18:00 hod.
volný
„Mejdan v Garáži“
Country Garáž, město Příbor
Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Srdce na dlani
Město Příbor
Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Dračí země
Město Příbor
MPR
Sraz u TIC
9:00 hod.
30 Kč
Město Příbor
se Sabinou Máchovou
Za klubovnou včelařů u řeky
13:00 hod.
volný
Včelařské odpoledne
ZO ČSV Příbor
SDH Příbor
19:00 hod.
50 Kč
Benátská noc
Zahrada hasičské stanice
Kateřina Steinerová
Zahrada piaristického kláštera
18:00 hod.
volný
Město Příbor
& Her Swing Boys
Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Chlupáčci
Město Příbor
Sokolovna
18:00 hod
50 Kč
Country Garáž v Sokolce
Country Garáž
Letní koncert
Zahrada piaristického kláštera
18:00 hod.
volný
Město Příbor
s flétnou a kytarou
PŘIPRAVUJEME
Masarykovo gymnázium
8:00 hod.
volný
Sraz abiturientů
Příbor
Prchalovské hřiště
SDH Prchalov, OV Prchalov
12:30 hod.
volný
Prchalovské dožínky
a občané obce Prchalov
Pouťový koncert – Leona
Městský park Příbor
volný
Město Příbor
Machálková
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Pozvánka ČSSD ke komunálním volbám
Za kandidáty do Zastupitelstva města Příbora Jan Krišák, DiS., předseda MO ČSSD Příbor

Vážení spoluobčané,
Česká strana sociálně demokratická byla, je a věříme, že i nadále bude součástí politického života v našem městě. To ale především záleží na Vás - na voličích - a samozřejmě na tom, jak Vás,
voliče, program a snažení kandidátů ČSSD do komunálních voleb 2022–2026 osloví.
Ve volebním období 2014–2018, kdy byli zástupci naší strany ve vedení města, se podařilo zrekonstruovat Kulturní dům Příbor, na Prchalově vytvořit z prodejny příjemný kulturní stánek,
vyměnila se okna a obnovila fasáda naší radnice, rozjely se práce na rekonstrukci objektu „hvězdárna“, projekčně se řešilo re-use centrum na kompostárně, výměna oken a fasáda ZŠ Jičínské,
rekonstruovaly se místní komunikace a chodníky a mnoho dalšího.

Pro volební období 2022–2026 jsme si stanovili tyto hlavní programové cíle:
•

Efektivní a ekonomické využívání financí a majetku města pro spokojenost občanů města;

•

Nadále podporovat získávání dotací a grantů z EU, od státu a kraje;

•

Podpora individuální bytové výstavby ve vybraných lokalitách města, včetně developerské výstavby bytových domů;

•

I nadále řešit opravy komunikací a chodníků na území Příbora, Hájova a Prchalova;

•

Neustále zlepšovat životní prostředí města a jeho okolí, včetně obnovy a výsadby zeleně;

•

Podporovat činnost městské policie při udržování bezpečného města;

•

Dotačně pomáhat sportovním a zájmovým organizacím města, spolkům, podporovat aktivity mládeže a kulturní aktivity ve městě;

•

Podporovat činnosti směřující k udržení úřadu moderního a přátelského pro občany i návštěvníky;

•

Zavádět pro úsporu energií u budov v majetku města postupně dle finančních možností alternativní zdroje energie (např. fotovoltaiku a další);

•

Koncepčně a realisticky řešit využití objektu č.p. 1346 (bývalá ZŠ Dukelská) - školní družina, mateřská škola, základní škola apod.;

•

Realisticky a dle demografie řešit nedostatek míst v předškolních zařízeních našeho města.

Vážení spoluobčané, využijte svého volebního práva, přijďte prosím k volbám a volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mějte šťastnou ruku.

KDU-ČSL PŘÍBOR

5 P pro Příbor

Prosíme
o Vaši
podporu

5 bodů pro spokojenější život
1. Příbor – město rodiny a sportu

4. Příbor - fungující město

2 Příbor - město vzdělanosti

5. Příbor – zelené město

• Dostupné bydlení pro rodiny s dětmi
• Podpora individuální rodinné výstavby
• Podpora společenských aktivit pro seniory
• Podpora mateřského centra a dětských skupin
• Podpora komunitního a spolkového života
• Podpora sportovních a volnočasových aktivit ve městě

• Školy a školky – perly našeho města
• Obnova a rozvoj předškolních a školských zařízení,
práce s dětmi a mládeží
• Vdechneme život do chátrajících školských zařízení
(ZŠ Dukelská, družina Svatopluka Čecha)
• Zajištění dostatečných kapacit pro předškolní
i školská zařízení

3. Příbor - město kultury

• Rekonstrukce chátrajících objektů na náměstí (č.p. 44, 45),
vybudování bytů a komerčních prostor
• Zasadíme se o otevření restaurace
• Zajistíme obnovu památek ve městě
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• Vedení města chápeme jako službu občanům
• Žádný problém občanů není tak malý,
aby se jim město nezabývalo
• Aktivní a přívětivé město – Městský úřad pro občany
• Zlepšíme úklid a péči o zeleň, naše město rozkvete
• Vrátíme život na naše náměstí

• Podpoříme využití obnovitelných zdrojů na městských
i soukromých objektech
• Zajistíme zvýšenou výsadbu stromů a zeleně
• Zrealizujeme opatření pro zadržování vody v krajině

S RESPEKTEM K LIDEM
A NAŠEMU MĚSTU!

Komunistická strana Čech a Moravy
Za KSČM v Příboře Ing. Zdeněk Pařízek

Vážení spoluobčané,
volební období 2018–2022 jde do finále a jsme na prahu nových komunálních voleb. Zastupitelé za KSČM vždy prosazovali zájmy široké
veřejnosti. Naší prioritou bylo hospodárné nakládání s prostředky města, bezpečnost a pořádek, sociální politika, podpora kulturního a
sportovního vyžití všech generací a samozřejmě i fungující školství, zdravotnictví a vše potřebné pro spokojený život našich občanů,
včetně podpory sociálních služeb. Podporovali jsme investiční akce ve prospěch široké veřejnosti, zejména rekonstrukci radnice
s bezbariérových přístupem, rekonstrukci četných chodníků, opravy komunikací, vybudování nových parkovacích míst, podporovali
jsme přidělení dotací a grantů na činnost sdružení, spolků, sportovních a volnočasových organizací.
A v tomto všem bychom v případě důvěry voličů rádi pokračovali. Náš volební program pro období let 2022–2026 je zaměřen zejména
na udržení vysokého standardu bezpečnosti ve městě a přilehlých obcích, naším cílem je zlepšení stavu čistoty, veřejné zeleně a péče o
hřbitovy, rozpracování projektů pro navýšení bytového fondu, zajištění kapacit mateřských a základních škol. Rovněž i nadále chceme
být nápomocni v oblastech sportovního, kulturního a volnočasového vyžití všech věkových skupin občanů. Máme zájem investovat do
rekonstrukcí parků a vybudovat nové lesoparky v oblasti Příbor – jih za zahrádkářskou osadou ulice Fučíkovy a podél ulice Štefánikovy.
Naším zájmem je, aby se nám všem v našem malebném městečku a jeho místních částech dobře žilo a cítili jsme se zde jako v útulném
domově.

Vážení občané, jsou před námi opět volby do zastupitelstva města Příbora.
V posledních volbách se Piráti stali nováčky, kteří uspěli a dostali se tak díky vašim hlasům do zastupitelstva města.
Podařilo se nám ve spolupráci s koaličními partnery prosadit programové body směřující k usnadnění a zkulturnění
života ve městě. Hned od začátku nového volebního období se ušetří finanční výdaje města snížením počtu zastupitelů
z 23 na 21. Ne všechny body však byly prosazeny, ale to je o vyjednávání a kompromisu v politice.
Jedním z neprosazených bodů je vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na projekty občanů.
V následujícím volebním období chceme jít cestou pokračování v úspěšných akcích města, jako jsou například
dokončení areálu sportoviště u ZŠ Npor. Loma, stavební úpravy školní družiny na ulici Sv. Čecha, prodloužení
autobusového zálivu na zastávce Tatra, rozšíření kapacity nového hřbitova a aktuálně navýšení kapacity mateřských
školek. Přínosem pro naše město byly a budou i nadále zkušenosti a kontakty získané na základě působení Pirátů na
Krajském úřadě MSK.
Nabízíme možná méně líbivý program bez líbivých slibů, které nelze splnit.
Rádi bychom od vás v blížících se volbách dostali opět důvěru. Uděláme vše pro to, abychom si tuto důvěru právem
zasloužili.

Za Piráty Jiří Demel

Komunální volby 2022
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Společně pro Příbor
Již podruhé se o přízeň příborských občanů uchází sdružení nezávislých kandidátů „Společně pro Příbor“. Vzniklo
na jaře roku 2018 na základě názorové blízkosti lidí vyvíjejících ve městě Příboře nejrůznější aktivity: šlo o některé
učitele místních základních škol i gymnázia, neformální spolek „Příbor v pohybu“, lidi z prostředí Coworking
centra, kluby politických stran TOP 09 a Strany zelených aj. Tak široké rozpětí nebylo možno soustředit pod
hlavičku žádné politické strany, proto jsme sbírali podpisy občanů Příbora pod nezbytnou Petici, díky které jsme
mohli vstoupit do voleb jako sdružení nezávislých kandidátů.
V uplynulém volebním období jsme pracovali v zastupitelstvu i radě našeho města a zanechali zde poměrně
čitelnou stopu. Místostarosta Pavel Netušil se osobně angažoval v mnoha oblastech: zřízení cyklobusové
a skibusové linky do Beskyd, linky do Hranic s přestupy na expresy do/z Prahy, řešení chybějící ordinace
praktického lékaře, boj proti přestěhování CETRATu (příborského muzea) do Nové Horky… Díky jeho iniciativě
rovněž tento rok po dlouhé době otevřelo Masarykovo gymnázium v Příboře dvě třídy čtyřletého studia, ačkoliv
dřív byla v sudých létech otevírána pouze jedna třída.
Našimi programovými prioritami jsou především zdravé veřejné finance, podpora aktivit příborských spolků (formálních i neformálních sdružení; společenských, kulturních i sportovních)
a péče o naše životní prostředí. Mnoho úsilí jsme věnovali přípravě na stavbu nové mateřské školy v lokalitě Za Školou – tuto snahu bychom rádi dotáhli až k realizaci.
Stejně jako v minulém volebním období chceme i nyní občanům nabídnout zajímavou a atraktivní kandidátní listinu. Nabízíme především vysoce odborně vzdělané kandidáty v ekonomicky
aktivním věku a po dobré zkušenosti z končícího volebního období máme mezi kandidáty opět většinou ženy. Ženy (alespoň ty na naší kandidátce) často překypují nápady, dobře komunikují
a jsou nositelkami důležitých vizí. Budeme tedy velice rádi, pokud se tyto potenciální kvality podaří reálně naplnit.
V komunálních volbách je právě volič tím, kdo rozhoduje nejen o vítězných stranách, ale také o výsledném pořadí kandidátů. Příbor je krásné město, které si zaslouží zodpovědné vedení.
Dáte-li nám svou důvěru, budeme aktivně a zodpovědně pracovat na tom, abychom si tuto důvěru i nadále zasloužili.

Mgr. Pavel Netušil

Ing. Milan Gabzdyl
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Mgr. Tereza Palacká

Mgr. René Brinda

Bc. Aneta Obercianová

Ing. Martin Kubáň

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE
v Příboře, v sobotu 20. 8. 2022 od 13,00 hod.,
za včelařskou klubovnou, u řeky naproti nádraží.

Medovina, guláš, pivo, medovník, medové perníčky,
koláčky, cimbálová muzika „Pramínky“, tombola ….
ukázkový úl se včelami, skákací hrad pro děti.

Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici nejlépe v
Příboře, popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte. Peníze
mám. Tel. 737 190 613
Komunální volby 2022

Uzávěrky Měsíčníku

Červenec–prosinec 2022
pondělí 15. 8.

středa 16. 11.

pátek 16. 9.

pondělí 5. 12.

pátek 14. 10.
Inzerce a pozvánky
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LETNÍ KINO
Městský park Příbor, vždy od 21:15

ČERVENEC

Pá 1. 7. Příšerákovi 2
Pá 8. 7. Po čem muži touží 2
Pá 15. 7. Známí neznámí
Čt 21. 7. Tři tygři ve filmu: Jackpot
Pá 29. 7. Vyšehrad: Fylm

100 Kč
100 Kč
100 Kč
120 Kč
120 Kč

SRPEN

Pá
Pá
Pá
Pá

5. 8. Promlčeno
12. 8. Srdce na dlani
19. 8. Dračí země
26. 8. Chlupáčci

120 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

www.pribor.eu

KŘEST CD
“MEJDAN V GARÁŽI”

PIARISTICKÁ
ZAHRADA
PŘÍBOR
12. SRPNA 2022
18:00

20. SRPNA 2022 OD 18:00
PIARISTICKÁ ZAHRADA PŘÍBOR
SOUČÁSTÍ VYSTOUPENÍ BUDE TANEČNÍ MINILEKCE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PŘÍBOR

pořádá v sobotu 20. 8. 2022
od 19.00 hodin
v zahradě hasičské stanice
PŘÍBOR

BENÁTSKOU
NOC
K tanci a poslechu hraje hudba:
Bohaté občerstvení zajištěno:
tradiční hasičský guláš, párek
v rohlíku, hasičská klobása,
pivo, alko a nealko nápoje.

ARION

Vstupné - 50 Kč
Srdečně Vás zvou
PŘÍBORŠTÍ HASIČI.

28. SRPNA 2022 OD 18:00
PIARISTICKÁ ZAHRADA PŘÍBOR

LETNÍ
KONCERT
S FLÉTNOU
A KYTAROU
Mariia Mikhailova - flétna
Libor Janeček - kytara

Setkání abiturientů
Masarykova gymnázia v Příboře
v roce 2022
Vážení abiturienti,
srdečně Vás zveme na pravidelné abiturientské setkání všech absolventů
naší školy od nejstarších po maturitní ročník 1977 (včetně). Setkání se
uskuteční v sobotu 3. 9. 2022 v aule Masarykova gymnázia v Příboře.
Program setkání:
8:00 - 10:00 posezení v prostorách školy s možností prohlídky školy
10:00 - 12:00 slavnostní zasedání v aule školy

- kulturní vystoupení žáků školy
- vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše
- vystoupení zástupce abiturientů MUDr. Mořice Jurečky
- vystoupení starosty města Ing. arch. Jana Malíka
- vystoupení hosta setkání Mgr. Ireny Nedomové
na téma „Piaristický klášter a zahrada, historie a současnost“

Srdečně Vás zvou a na Vaši účast se těší organizátoři setkání
MUDr. Mořic Jurečka
zástupce abiturientů

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy
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PODÍVEJTE SE
NA
ANGLICTINASMACHYM.COM

ZDARMA
odebírejte YOUTUBE KANÁL
nová výuková videa

ZDARMA 2x týdně
Inzerce a pozvánky 25

Nabídka jazykových kurzů
anglického jazyka
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci
své doplňkové činnosti ve školním roce 2022/2023 jazykové kurzy
pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad široké veřejnosti.
Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí).
S ohledem na případná hygienická a epidemiologická opatření budou
jazykové kurzy probíhat prezenční nebo distanční formou.
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut)
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Lektoři:
plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
Cena kurzu:
4.800,00 Kč na celý školní rok 2022/2023
Počet osob v kurzu: 6 - 10
Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin
Začátek kurzů: v týdnu od 19. 9. 2022

Více informací včetně přihlášky naleznete na
www.jazykovaskola.gypri.cz
www.gypri.cz

Nabídka sportovně pohybových
kurzů pro děti a mládež
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci
své doplňkové činnosti ve školním roce 2022/2023
sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež.
Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách:
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let)
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let)
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let)
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let)
Kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut)
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Lektoři:
plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
Cena kurzu:
1.800,00 Kč na I. pololetí školního roku 2022/2023
Počet osob v kurzu: 6 - 12
Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin
Začátek kurzů: v týdnu od 26. 9. 2022
Více informací včetně přihlášky naleznete na
www.skokanek.gypri.cz
www.gypri.cz

Vinotéka U Radnice
& První příborská sýrárna

1.
2.
3.

Výherní listina za červenec 2022

CENA: Karton bílého vína
– číslo 97
CENA: Třílitrový box vína
– číslo 28
CENA: Jedna láhev šumivého vína – číslo 109

Dalším výhercem vánočního zájezdu do Vídně
je člen Klubu s číslem 2.
Výherci zájezdu do Vídně: 17–120–60–26–2
Jsme v polovině losování. Ještě pět členů Klubu má šanci
vyhrát, a to včetně nových členů. Podmínky členství
v Klubu přátel dobrého vína zjistíte ve vinotéce.
U příležitosti 10. výročí otevření
Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ deseti
jednodenních adventních zájezdů do Vídně.
Losujeme účtenky členů Klubu vydané za nákup
vždy za aktuální kalendářní měsíc.
Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz
Výhercům srdečně blahopřejeme.
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2. ro

čník

ART
FREUD

uzávěrka
prodloužena do

31. 12. 2022

TEMATICKÉ OKRUHY:
I. Fantaskní světy
II. Freudovy portréty
III. Freudův rodný dům a pohovka
IV. Freudova psychoanalýza

Více informací
naleznete zde:
www.freudmuseum.cz www.pribor.eu
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Městský park
Příbor

Sobota | 6. srpna, 2022
20:00

REVIVALOVÝ
2022

OLYMPIC REVIVAL BAND
LUCIE REVIVAL
ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND

www.pribor.eu

VSTUPNÉ
100 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V TIC
PŘÍBOR, ON-LINE:
HTTPS://KULTURNIDUM.PRIBOR.EU/
NEBO NA MÍSTĚ.

