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LEDEN 2019
I. MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
„PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2018“
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

S pocitem uspokojení chci občany města
Příbora informovat, že jsme po ocenění za
umístění na prvních místech v celostátních
soutěžích Obec přátelská rodině 2018 a Obec
přátelská seniorům 2018 byli úspěšní i v celostátní soutěži Přívětivý úřad obcí II. typu 2018.
Tato soutěž posuzuje celou řadu kritérií, počínaje hodinami věnovanými zaměstnanci úřadu
pro jednání s občany nad rozsah hodin stanovených zákonem.
Dále jsou hodnoceny např. způsoby poskytování informaci občanům prostřednictvím
SMS, webových stránek, Měsíčníku, případně
městskou televizí LTV a další, kdy na webových
stránkách města je pro občany a jejich potřeby
dostupná celá škála informací o úřadu, o možnostech vyřízení běžných požadavků občanů, tj.
orientace na jednotlivé odbory s konkrétními
jmény úředníků a kontaktů na ně.
Občané mají k dispozici rovněž přehled akcí,
které město pořádá samostatně, zejména

kulturní, případně ve spolupráci s jinými
subjekty.
Úřad dále občanům umožňuje jinde ne zcela
běžné bezhotovostní platby prostřednictvím
terminálu na pokladnách úřadu a návštěvníci
mají dokonce možnost samoobslužného občerstvení v budově radnice.
Veřejnost má rovněž umožněn přístup k drtivé
řadě dokumentů ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města, a to dálkovým
přístupem.
Toto je pouze stručný výběr z celé řady kritérii,
které nám umožnily v celostátní soutěži obstát
a už podruhé dosáhnout na příčku nejvyšší
v celostátní soutěži Přívětivý úřad obcí II.typu
2018.
Využívám tuto cestu také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se o toto ocenění jakýmkoliv
způsobem zasloužili, přes bývalé představitele
samosprávy starostu a místostarostku a samozřejmě prakticky všem úředníkům.

Foto: zdroj Ministerstvo vnitra ČR
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

2. schůze RM v termínu dne 27. listopadu 2018 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Příbora.
- bere na vědomí návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.
- bere na vědomí přehled neukončených aktivit z předchozího volebního období dle přílohy č. 1.
- zřizuje komisi pro životní prostředí o počtu 9 členů.
- jmenuje do funkce předsedy komise pro životní prostředí
Ing. Alenu Malíkovou s účinností od 01.12.2018.
- zřizuje komisi pro regeneraci městské památkové rezervace o počtu 11 členů.
- jmenuje do funkce předsedy komise pro regeneraci městské památkové rezervace pana Stanislava Štefka, DiS.,
s účinností od 01.12.2018.
- jmenuje komisi kultury, cestovního ruchu a sportu o počtu
9 členů.
- jmenuje do funkce předsedy komise kultury, cestovního
ruchu a sportu Mgr. Jiřího Tuzu s účinností od 01.12.2018.
- zřizuje komisi pro občanské záležitosti o počtu 9 členů.
- jmenuje do funkce předsedy komise pro občanské záležitosti PhDr. Marii Monsportovou s účinností od
01.12.2018.
- zřizuje komisi stavební o počtu 9 členů.
- jmenuje do funkce předsedy Komise stavební Ing. arch.
Aleše Makového s účinností od 01.12.2018.
- ukládá Ing. arch. Janu Malíkovi oslovit předsedy politických stran k navržení členů komise životního prostředí,
komise pro regeneraci městské památkové rezervace,
komise kultury, cestovního ruchu a sportu, komise pro
občanské záležitosti a komise stavební a předložit radě
města návrh těchto členů. Termín: 11.12.2018.
- schvaluje plán práce Rady města Příbora na I. pololetí
2019.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit plán práce Zastupitelstva města Příbora na I. pololetí 2019.
- doporučuje zastupitelstvu města ponechat nemovitosti na
ul. Masarykově v Příboře - budovu č. p. 586 a související
pozemky, v majetku města pro účely jejich dalšího využití,
o jehož způsobu a realizaci rozhodnou příslušné orgány
města.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 - 2021 Mateřské školy Příbor,
Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
IČ: 70983364 dle předloženého materiálu přílohy č. 1.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, IČ: 64125891 dle
předloženého materiálu přílohy č. 2.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

2 / Měsíčník města Příbora

dějších předpisů, rozpočet na rok 2019 (snížený v nákladové i výnosové části o 200 000 Kč.) a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 - 2021 Základní školy Npor.
Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, IČ: 70983356 dle předloženého materiálu
přílohy č. 3.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, IČ: 47657707 dle předloženého materiálu přílohy
č. 4.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, IČ: 70929220 dle předloženého materiálu
přílohy č. 5.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace,
IČ: 75088398 dle předloženého materiálu přílohy č. 6.
- schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravený rozpočet na rok 2019 (snížený
v nákladové i výnosové části o 800 tis. Kč) a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020-2021 Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, IČ: 00143651
dle předloženého materiálu přílohy č. 7.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý
výhled rozpočtu města Příbora na roky 2020 - 2021 dle
předloženého materiálu.
17/2/RM/2018 Plán inventur za rok 2018 - změna předsedy ÚIK (č. bodu programu: 17)
- bere na vědomí informaci o změně jména předsedy
Ústřední inventarizační komise (ÚIK Mgr. Pavel Netušil)
za rok 2018.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit od 01.01.2019
roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu v sazbě 540 Kč.
- doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou
vyhlášku města Příbora č.../2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi zpracovat informační
článek do lednového čísla Měsíčníku v problematice poplatku za svoz TKO. Termín: 21.01.2019
- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o umístění a provozování
kontejnerů na textil mezi městem Příborem a společností
TextilEco, a. s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00
Praha 1 v předloženém znění, jehož předmětem je navýšení počtu kontejnerů na textil.

20/2/RM/2018 Pověření členů Zastupitelstva města
Příbora k vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb
a vítání občánků pro volební období 2018 - 2022 (č. bodu
programu:20)
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích Mgr. Silvii Piškytlovou - člena Zastupitelstva
města Příbora k užívání závěsného odznaku za účelem
vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků.
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích Ing. Bohuslava Majera - člena Zastupitelstva
města Příbora k užívání závěsného odznaku za účelem
vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků.
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích MUDr. Mořice Jurečku - člena Zastupitelstva
města Příbora k užívání závěsného odznaku za účelem
vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků.
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích Ing. Janu Svobodovou - člena Zastupitelstva
města Příbora k užívání závěsného odznaku za účelem
vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků.
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. - člena Zastupitelstva města Příbora k užívání závěsného odznaku za
účelem vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb
a vítání občánků.
- pověřuje v souladu s § 108 odst. zákona č. 182/2000 Sb.
o obcích pana Stanislava Štefka, DiS. - člena Zastupitelstva města Příbora k užívání závěsného odznaku za účelem vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání
občánků.
- pověřuje p. Ivanu Žárskou koordinací členů ZM k užívání
závěsného odznaku za účelem vykonávání svatebních
obřadů, výročí svateb a vítání občánků dle následujících priorit: vedení města, členové RM a členové ZM.
21/2/RM/2018, termíny oddacích dnů v Příboře pro rok
2019 (č. bodu programu: 21)
- schvaluje termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2019
vždy od 10 - 15 hodin dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
- nedoporučuje konání svatebních obřadů ve státní svátky
ČR.
22/2/RM/2018 Nabídka nepotřebného majetku (č. bodu
programu: 22)
- schvaluje nepřijmout do majetku města Příbora trvale
nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370,
který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem č. 4/2018/MŠKŠ, č. 5/2018/MŠKŠ,
č. 6/2018/MŠKF a č. 7/2018/MŠKF.
- schvaluje vyřazení trvale nepotřebného majetku ve
vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě 37 083,41 Kč a způsob naložení
s tímto trvale nepotřebným majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem

č. 4/2018/MŠKŠ, č. 5/2018/MŠKŠ, č. 6/2018/MŠKF
a č. 7/2018/MŠKF.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust.
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nové
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Technické služby města Příbora, příspěvková organizace“,
IČ:00143651, dle předloženého návrhu s účinností od
01.01.2019.
- schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcného břemene pro stavbu „REKO MS Příbor Lesní PE-Liten, číslo stavby 7700100465“ na pozemku
parc. č. 677/3 v k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, mezi oprávněným GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem a povinným městem Příborem,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 908-114/2018
zpracovaného GIS-STAVINVEX a. s., na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč plus DPH
v zákonné výši.
- revokuje usnesení č. 19/88/RM/2018 ve znění: „Rada
města rozhoduje o vyřazení poškozených skříní umístěných v budově Městského úřadu Příbor v budově
č. p. 118 na ul. Freudova v Příboře z majetku města dle
přílohy č. 1.“
- rozhoduje o vyřazení poškozených skříní inventární
číslo: 500001355, 500001356, 500001357, 500001363,
500001364 umístěných v budově Městského úřadu Příbor v budově č. p. 118 na ul. Freudova v Příboře z majetku města.
- potvrzuje paní Ivanu Žárskou členkou komise jmenovanou dle „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příbor“ ke dni 27.11.2018.
27/2/RM/2018 Souhlas s umístěním sídla Fotoklubu
Příbor, z. s. (č. bodu programu: 27)
- souhlasí na základě žádosti Fotoklubu Příbor, z. s.,
IČ: 270 26 469 se zápisem sídla tohoto spolku na adrese: Dukelská 1 346, 742 58 Příbor, s tím, že doručovací
adresa bude náměstí S. Freuda č. 19, 742 58 Příbor.
28/2/RM/2018 Návrh rozpočtu města Příbora na rok
2019 (č. bodu programu: 28)
- doporučuje zastupitelstvu města schválit upravený
rozpočet města Příbora na rok 2019 v následujících
objemech:
- Příjmy 180 848,00 tis. Kč
- Výdaje 181 368,00 tis. Kč
- Financování 520,00 tis. Kč v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu rozpočtu města Příbora
na rok 2019.
- ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi zjistit stav, případně
připravit projekt rekonstrukce hřiště Npor. Loma, do
příští RM předložit časový harmonogram projektu včetně realizace. Termín: 11.12.2018
- ukládá Ing. Bc. Andree Novákové, předložit informace o aktuálním stavu řešení problematiky přemnožení
holubů ve městě Příboře. Termín: 11.12.2018
- bere na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů
RM.
Zpracováno dne 6. prosince 2018, plné znění na www.pribor.eu
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INFORMACE PRO OBČANY
ZABEZPEČME VODOMĚRY PŘED ZAMRZNUTÍM!
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům
prodražit. Buďme odpovědní!
Před zimou a v jejím průběhu je
kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na
to, jak zajistit před mrazem domovní
vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí
nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisejí
na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr
umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr
nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit
poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren
nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava
Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo
jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou
izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota
v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním
materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se
někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí
nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede
k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je
zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají
negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve
výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají
za jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného
pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku.
Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů.
Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích
armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Kontakt:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU - POPLATEK ZA PSA
Mgr. Martina Ryndová, odbor finanční Městského úřadu v Příboře

Připomínáme občanům města, kteří dosud neuhradili
místní poplatek ze psů za období roku 2018 i období starších
let, aby tak neprodleně učinili vzhledem k tomu, že splatnost
poplatku již uplynula. Nezaplacením místního poplatku se
poplatníci vystavují dalšímu navyšování poplatku, které je
spojeno s vymáháním nedoplatků.
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Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Příbor, poštovní poukázkou typu A,
anebo bankovním převodem na č. účtu: 19-2225801/0100.
Pro ověření splnění poplatkové povinnosti kontaktujte finanční odbor, tel. 556 455 432.

MĚSTO PŘÍBOR SPUSTILO NOVÝ WEBOVÝ SYSTÉM
PORTÁL OBČANA
Petr Zámrský, specialista – IT, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Město Příbor spustilo v rámci projektu „Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ nový webový
systém Portál občana. Tento portál umožňuje rychlé a pohodlné vyřizování záležitostí s úřadem jednoduše a bezpečně
z domova prostřednictvím internetu. Portálové řešení umožňuje „navštívit“ úřad přes internet, aniž by občané museli
na úřad chodit fyzicky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Díky tomuto řešení mohou občané vyřizovat jednotlivé záležitosti (např. poplatky za psy, poplatky za komunální odpad...) elektronicky, prostřednictvím webové stránky, která
je propojená na ostatní systémy úřadu.
VÝHODY PRO OBČANY:
Můžete kdykoliv komunikovat s úřadem v klidu a pohodlí
domova a formuláře pro životní situace máte vždy po ruce.
Rychle a jednoduše vyplníte žádost s pomocí průvodce, který
Vás celým procesem provede a pomůže s vyplněním. Výhodou je také možnost online platby kartou přes platební bránu.
VÝHODY PRO ÚŘAD:
Protože formulář vyplňuje občan, je menší pravděpodobnost
vyskytování chyb v osobních údajích občana, které se mohou
vyskytnout při opisování. Vzhledem k tomu, že je úřad propojen jedním informačním systémem, tak i oběh samotného
dokumentu se nemusí předávat „z ruky do ruky“, ale jedním
kliknutím se předá příslušenému zaměstnanci. Je to velká
úspora času oproti opisování papírových dokumentů.

A jak modul funguje? Občan se zaregistruje a přihlásí na
portál občana. Vybere si formulář zaměřený na konkrétní
životní situaci. Formulář vyplní a odešle. Podle typu formuláře a životní situace se formulář přiřadí příslušnému
zaměstnanci a ten ho zpracuje. O zpracování budou občané
informováni e-mailem. Nutno dodat, že jsou dva typy registrace, a to neověřená a ověřená.
NEOVĚŘENÁ REGISTRACE:
Občan může ihned začít vyplňovat online formuláře, ve
kterých se automaticky předvyplní jeho osobní údaje. Podle typu formuláře může být po jeho odeslání vyžadováno,
aby se dostavil na úřad a osobně podání podepsal. Při této
příležitosti je možné jeho (neověřenou) registraci ověřit (po
předložení občanského průkazu). V přehledech vidí historii
odeslaných podání a ta, která má rozepsaná.
OVĚŘENÁ REGISTRACE:
S ověřenou registrací může občan vyplnit online formuláře
a úřad nebude potřebovat, aby se na něj osobně dostavil. Podání bude rovnou zpracováváno způsobem, jako by jej podal
osobně na úřadě. Zpřístupní se tzv. Osobní účet, kde občan
uvidí poplatky vůči městu, které musí uhradit, a zároveň ty,
které už byly uhrazeny. Nezaplacené poplatky může zaplatit
převodem z účtu. Kromě předvyplněných osobních údajů se
v některých formulářích automaticky předvyplní další údaje,
které jsou už úřadu známé.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, P. O. ZPRÁVA O ČINNOSTI
Ing. Eva Mündleinová, ředitelka Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.

Již několik let Středisko sociálních služeb města Kopřivnice,
p. o., spolupracuje s městem Příborem. Středisko poskytuje
sociální služby, a to i občanům města Příbora. Zaměřuje se
především na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby
ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší. Počet
občanů města Příbora, kteří využívají sociální služby střediska,
za poslední roky roste. V roce 2015 to bylo 12 občanů, v roce
2016 již 15 a v loňském roce 21 občanů. Poskytování sociálních
služeb je finančně velmi náročné. Na činnost se nám daří získávat dotace ze státního rozpočtu, z individuálních projektů Moravskoslezského kraje. Za sociální služby platí i samotní klienti
služeb. To vše však nestačí na pokrytí všech nutných nákladů
na provoz. Rozdíl je dokrýván z rozpočtu města Kopřivnice
formou příspěvku na provoz středisku.
Chceme městu Příboru – jejich zástupcům - poděkovat za vstřícnost při jednáních o možnosti podílet se na spolufinancování
sociálních služeb pro jejich občany na území města Kopřivnice.

Stejně jako v minulých letech, tak i v tomto roce přispělo město
Příbor významnou částkou středisku na provoz sociálních služeb.
Město Kopřivnice si uvědomuje svou odpovědnost vůči občanům a má snahu o další rozvoj sociálních služeb na svém území.
V letošním roce se zástupci města zaměřili na rozvoj sociální
služby denní stacionář. Nyní probíhá celková rekonstrukce bývalé budovy jeslí na ulici Francouzské. Dojde ke změně dispozice budovy tak, aby v objektu mohl působit kromě městské
knihovny, nízkoprahového zařízení „Klub kamarád“, mateřské
centrum i denní stacionář Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p. o. Tím, že středisko získá nový bezbariérový prostor, bude moci vyhovět požadavkům na poskytování této služby
osobám s těžkým a kombinovaným postižením a s poruchami
autistického spektra. Již dnes má zaregistrovány požadavky mj.
i z obcí Skotnice a Hájov. Rekonstrukce tzv. komunitního centra
by měla být hotova v prvním čtvrtletí 2019 a provoz zahájen
v pololetí 2019.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pracovníci Charity Kopřivnice

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2019 bude probíhat ve Vašem
městě Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou
za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou
průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme
ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
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ZMĚNY V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA NOVOJIČÍNSKU
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Moravskoslezský kraj v loňském roce soutěžil nově provozování
autobusové dopravy v celém kraji. Novojičínsko bude (s výjimkou MHD
Studénka a Nový Jičín) provozovat ČSAD Vsetín a Transdev Morava s.r.o.
Noví dopravci se zavázali zahájit dopravu s novým vozovým parkem,
což v případě ČSAD Vsetín znamená sedmdesátku nových autobusů
značek SCANIA a IVECO, ale zejména SETRA. 22 autobusů bude jezdit na stlačený zemní plyn, plynová stanice v Kopřivnici bude fungovat
i pro veřejnost. Autobusy jsou vybaveny WiFi signálem, mnohé i USB
nabíječkami (5 V).
V souvislosti se změnou dopravce došlo od 9. 12. rovněž k úpravě jízdních
řádů. Změny jsou většinou pozitivní. Přibylo zejména večerních víkendových
spojů, nově je s Příborem spojeno mnoho obcí, např. Bílovec, Hodslavice,
Mořkov, Ženklava. Některé změny zde uvedu konkrétněji:
Směr Nový Jičín: O víkendech přibylo 9 nových spojů z Nového Jičína.
V noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je možno jet posledním
nočním spojem v 0:10 hodin. Do Nového Jičína je možno jet nově od 9 do
19 hod. v každou lichou hodinu, specialitou je noční víkendový spoj v 1:11
hod., který z Nového Jičína pokračuje na Mořkov a Frenštát.
Ve všední dny přibyly spoje v 17:15, 19:00, 20:20, 21:15 a 22:15 hod. do
Nového Jičína a v 16:16 a 19:39 hod. z Nového Jičína.
Směr Kopřivnice: Obecně přibylo spojů. Zatímco dříve nebylo možné po
deváté večerní odjet z centra Kopřivnice autobusem, nyní se to v době po
desáté hodině autobusy jen hemží. Občané Hájova dostali dárek: přímé spoje do Kopřivnice (vedené přes Lubinu, nikoli přes Příbor) v 5, 7 a 14:20 hod.
Směr Frýdek-Místek: Přibyla řada nových spojů, především po 14. hodině
a o víkendech (obousměrný dvouhodinový takt). Z Frýdku-Místku lze
konečně jezdit i ve všední dny večer (18:34, 20:03 a 22:03 hod.).
Směr Ostrava: Změn je málo, většina spojů končících v Dubině je prodloužena až na ÚAN. Přibyly „rychlíky“ v 14:11 a 15:21 hod. z ÚANu a ranní
„studentský“ spoj v 7:07 hod. do Ostravy.

Směr Hájov: Díky stavebním pracem na D 48 stoupl počet spojů do
Příbora v pracovní dny z bývalých
tří na stávajících dvanáct. O víkendech jezdí nově čtyři spoje na
Hájov a čtyři z Hájova.
Směr Frenštát p/R.: Kromě již
zmíněného nočního spoje v 1:11 hod. jezdí nově přímý spoj do Frenštátu
nejen v 7:02 hod. (tradiční spoj), ale nově i v 16:07 hod.
Směr Hukvaldy: Nově jezdí dva spoje na Hukvaldy každý víkendový
den. Lze např. odjet v 10:00 hod. na Hukvaldy a vrátit se odpoledním
spojem v 16:45 hod.
Směr Bartošovice: Z Bartošovic jede nový večerní spoj v 19:17 hod. O víkendových dnech jedou tři nové spoje do Bartošovic a tři z Bartošovic.
Směr Studénka, Bílovec: Ve všední dny jedou dva spoje přes Studénku
až do Bílovce, z Bílovce jedou obdobně dva spoje do Příbora.
Směr Trnávka, Petřvald: Většina tradičních spojů do Trnávky je prodloužena až do Petřvaldu. O víkendu je počet spojů zdvojnásoben.
Dálkové linky: Společnost Honzíkovy busy nově spojuje Příbor s Českým Těšínem, Třincem, Jablunkovem a Brnem.
Celkově vzato jde o zlepšení hlavně ve večerních hodinách a o víkendu.
Zatímco v roce 2018 jezdilo v sobotu z Příbora 34 spojů, nyní přibylo
41 dalších, takže o víkendu odjíždí z Příbora 75 spojů (v počtech nejsou
zahrnuty „žluté autobusy“ Regiojetu).
Očekává se, že širší dopravní nabídka spolu se zlevněním dopravy
pro studenty a seniory povede k větší vytíženosti spojů. V roce 2019
dojde k vyhodnocení toho, jak jsou které spoje využívány, a pokud
se ukáže, že jsou některé spoje pro cestující málo zajímavé, dojde
k jejich zrušení.

Foto: Pavel Netušil

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

Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Jarmila Jurečková
Alena Horklová
Jarmila Puhrová
Božena Bajerová
Vlasta Helmová
Věroslava Kabátová
Stanislav Lavický
Marie Šochová
Karla Jahnová
Magdalena Dohnalová
Zdenka Pavlačíková
Pavel Kőnig
Ivanka Galiová
Jiřina Gilarová
Jarmila Reiningerová
Ludmila Sýkorová
Marie Paterová
Jaroslav Strakoš
Zdeněk Pařízek
Jaromir Štěpán

Miluše Bergrová
Aleš Bajer
Zdeněk Bárta
Karel Erle
Ludmila Klečková.

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Bohuslava Randulová,
Marie Juříková
Emilie Škarková
Jiří Jurášek
Jaromíra Kostelníková

INFORMACE PRO JUBILANTY ROKU 2019
PhDr. Marie Monsportová, za komisi pro občanské záležitosti

Vážená paní, vážený pane,
pokud v roce 2019 oslavíte své životní jubileum 85 nebo více let, můžete
očekávat v období tohoto krásného výročí návštěvu některého z členů komise
pro občanské záležitosti města Příbora s drobným dárkem a blahopřáním.
Pokud si tuto návštěvu NEPŘEJETE, prosíme Vás, abyste nám tuto
skutečnost oznámili:
• telefonicky na čísle 556 445 443;
• e-mailem na adrese: matrika@pribor-mesto.cz;

6 / Měsíčník města Příbora

• písemně či osobně na adrese Městský úřad, odbor veřejné správy-matrika, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor.
Prosíme Vás, abyste nám dali vědět také v případě, že si nepřejete
v této souvislosti zveřejnit své jméno v pravidelné rubrice „Jubilanti“
v Měsíčníku města Příbora.
Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí
brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku a zároveň jako souhlas
Děkujeme za pochopení.
s osobní gratulací.

INFORMACE OBČANŮM MĚSTA PŘÍBORA
Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Vážení občané,
pokud v roce 2019 oslavíte své sedmdesáté, sedmdesáté páté nebo
osmdesáté narozeniny, máme pro Vás pozvánku. Město Příbor prostřednictvím komise pro občanské záležitosti pořádá společné setkání
jubilantů. Setkání sedmdesátiletých občanů se uskuteční v měsíci září
2019 a setkání sedmdesáti pětiletých a osmdesátiletých občanů se
uskuteční v měsíci listopadu 2019.
Rádi bychom se s Vámi na těchto akcích setkali, abychom Vám mohli
s malým dárkem, občerstvením a kulturním programem poblahopřát
k Vašemu krásnému životnímu jubileu. Pokud souhlasíte s pozváním,
vyplňte, prosím, níže uvedenou návratku, a my Vám nejpozději jeden
měsíc před plánovaným setkáním zašleme pozvánku. Návratku můžete
odevzdat již nyní osobně na podatelně nebo matrice městského úřadu
nebo poslat poštou na adresu: Městský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
Dále Vás prosíme, pokud si nepřejete zveřejnění svého jména a příjmení v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora,
dejte nám vědět:
1. telefonicky na číslo 556 455 443, e-mailem na adrese:
matrika@pribor-mesto.cz,
2. písemně nebo osobně na adrese: Městský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19,
742 58 Příbor.
Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše
rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním Vašeho jména a příjmení
v Měsíčníku města Příbora. Děkujeme za pochopení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.

NÁVRATKA

VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PíSMEM

Jméno a příjmení: ………………………..…………………………………………………………… Datum narození: ……………………..……………………
Trvalé bydliště:

………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Podpis: ……………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ PĚTASEDMDESÁTILETÝCH A OSMDESÁTILETÝCH OBČANŮ
PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

Ve středu 14. listopadu 2018 se konalo již
čtvrté setkání pětasedmdesátiletých a zároveň
druhé setkání osmdesátiletých občanů žijících
v Příboře, na Hájově a na Prchalově. Setkání
se uskutečnilo v prostorách Kulturního domu
v Příboře.
Setkání se účastnilo 46 jubilantů z celkově
51 přihlášených občanů, kteří neváhali a využili výzev, nenechali se odradit administrativou,
kterou vyžaduje legislativa, a aktivně se přihlásili
k účasti na této akci, a tím využili jedinečné
příležitosti se společně potkat se svými spolužáky, přáteli i dalšími lidmi a zavzpomínat na
prožitá léta.
Pozvání na toto setkání přijali také představitelé
města pan starosta Ing. arch. Jan Malík, pan
místostarosta Mgr. Pavel Netušil, členka Rady
města Příbora paní Ivana Žárská a PhDr. Marie
Monsportová za komisi pro občanské záležitosti, kteří popřáli oslavencům životní optimismus
k překonávání nesnází přicházejících s věkem.
Slavnostní podvečer provázela svým slovem
paní Mgr. Olga Galiová, členka komise pro občanské záležitosti.
Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci
kytičku, společnou fotografii a fotorámeček s obrázkem, který namalovaly děti ze Základní školy
na Jičínské ulici v Příboře, a nakonec se jubilanti
podepsali do pamětní knihy města Příbora.
Slavnostní přípitek pronesla paní Ivana Žárská
za doprovodu harmoniky v rukou paní Ludmily

Adamcové, která svým uměním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dobrou náladu všech
účastníků plněním hudebních přání jubilantů.
O velmi příjemný kulturní zážitek se postarala
Umělecká agentura Zuzany Rausové, která svým
komponovaným pořadem Od operety k muzikálu zanechala v posluchačích hluboký zážitek
a rozproudila svým zpěvem následnou zábavu
na setkání.
S ohledem na obě již proběhlé společné akce setkání sedmdesátiletých jubilantů a následně
i pětasedmdesáti a osmdesátiletých oslavenců
- chceme podpořit všechny občany, kteří v roce
2019 dovrší sedmdesát, pětasedmdesát či osmdesát let, aby neváhali a kdykoli se přihlásili na
matriku městského úřadu a potvrdili svůj souhlas s využitím osobních údajů pro tyto účely.
Teprve poté mohou být oficiálně pozváni na
společné setkání.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na slavnostním
a příjemném průběhu setkání pětasedmdesátiletých a osmdesátiletých občanů – představitelům města, členkám komise a subkomise pro
občanské záležitosti, Umělecké agentuře paní
Zuzany Rausové, fotografovi panu Lubomírovi
Jurečkovi, ale hlavně všem jubilantům, kteří se
přišli vzájemně potkat, popovídat si a podpořit
se navzájem.
Foto: Lubomír Jurečka

V Local TV Příbor ve 48. zpravodajství s premiérou 24. 11. 2018, www.televize-pribor.cz

Měsíčník města Příbora / 7

OBČANSKÉ ZPOVĚDI
NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ - JAK JSEM SE ODNAUČIL KOUŘIT
Marian Dobiáš

„Již kouří, je to na něj příliš brzy,“ takovou poznámku mi do žákovské knížky napsal v páté třídě základní školy učitel pan Zdeněk Polášek.
Zkoušeli jsme tenkrát na klokočovském splavě s kluky svoji první cigaretu
a jedna dobrá duša - naše spolužačka - mu to pošeptala do ucha. Dovedu
si představit, s jakou chutí o přestávce ve sborovně velmi hlasitě přede
všemi říkal mému otci Felixi Dobiášovi, svému kolegovi: „Ty Felošu, ten
tvůj chachar už kuří!“ Následoval dvojí výprask, prvních pár facek ještě ve
škole a ten větší ještě doma. Výsledkem bylo, že jsem do 18 let o cigaretu
nezavadil. Bohužel, pak jsem začal, zprvu jen občas, po čase už to bylo
i více než dvacet Olympií - tehdy za 6 Kčs za krabičku - denně. V práci jsem
seděl s náruživým kuřákem, neustále jsme si nabízeli a v místnosti by se do
modrého dýmu daly věšet sekerky. Zdravý rozum velel přestat, a tak když
kolega odešel do důchodu, slavnostně jsem poprvé přestal kouřit. Bohužel
jsem to dlouho nevydržel. Ani další pokusy nebyly úspěšné, nepomáhaly
žádné takzvané osvědčené způsoby.
K vítězství pomohla náhoda, kterou jsem nečekal, poněkud drastická, ale
v mém případě účinná. Mládežnická organizace Vítkovických železáren
v Ostravě, kde jsem pracoval, a která měla několik tisíc členů, pořádala
svůj ples, který se i časově kryl s narozeninami mého dobrého kamaráda.
Akce to byla velkolepá, tanec, víno, zpěv, a nejenom víno, připíjelo se na
zdraví, tenkrát se na sále ještě kouřilo, prostě to bylo velkolepé. I stalo se,
že jsem jako netrénovaný piják silně překročil hranici konzumace alkoho-

lu. Následky byly kruté, snad každý to alespoň jednou zažil. Několik dnů
trvající nechuť na alkohol, jídlo i na cigaretu. Když jsem ještě ani po týdnu
nedostal chuť zapálit si, řekl jsem si: „Teď nebo nikdy.“ A podařilo se. Od
té doby, to je už 45 let, jsem nevzal cigaretu do úst a nedal si ani šluka.
Samozřejmě přišly krize, zvláště na Silvestra a na nějaké oslavě. Celý rok
se mi občas zdávalo, že kouřím, a vždy jsem se vzbudil zpocený a byl jsem
rád, že to byl jenom sen.
Moje předsevzetí vydržet podpořila i příhoda z nemocnice, kdy si spolupacient, který měl rakovinu plic, šel na záchod zakouřit, po pár šlucích se
strašně rozkašlal, z pusy se mu vyřinula krev a za chvíli zemřel.
Mnoho kuřáků dnes vehementně protestuje proti zákazu kouření v restauracích a některých veřejných prostorách a vymýšlí různé kličky, jak zákaz
obejít. Měli by to ale zkusit vzít jako příležitost, jak kouření omezit, nebo
nejlépe jak úplně přestat, i když z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké.
Zvláště mladým je třeba neustále vysvětlovat, že nejlepší je vůbec nezačínat.
Těm z Vás, kteří jste si dali do nového roku předsevzetí přestat kouřit,
nabízím svoji shora uvedenou drastickou metodu, v mém případě stoprocentně účinnou a přeji Vám s ní hodně úspěchů.
Poznámka nakonec. Spočítal jsem si, že za 45 let nekouření jsem při průměrné ceně od tehdy 6 Kčs po dnešních 80 Kč za krabičku denně ušetřil
hodně víc než půl milionu korun, což určitě stojí za to. Jenom nevím, kde
ty peníze jsou.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LEDEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Román Extáze Mary Sharrattové nás seznamuje s dospíváním
a zráním Almy Mahler Schindlerové. Krásná, inteligentní a hudebně nadaná Alma chce studovat na prestižní konzervatoři. Její sen
však zmaří rodiče rozhodnutím dceru zajistit vhodným sňatkem.
Má však povoleno soukromé studium hudby u mladého skladatele Zemlinského, do nějž se zamiluje. Rodiče jí vztah rozmluví
– Zemlinsky je příliš chudý. Alma se vzápětí seznamuje s téměř
o 20 let starším skladatelem, dirigentem a ředitelem Vídeňské opery Gustavem Mahlerem. Osudová vášeň vzplane jako požár a dá
vzniknout manželství plnému vrcholů i pádů na samotné dno.
Spisovatel Jaroslav Rudiš v románu Český ráj seznámí čtenáře s partou chlapů, kteří se pravidelně scházejí ve staré sauně za
městem a potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, cítí se svobodní a mohou být
těmi, kým doopravdy jsou. Novela o současných mužích, jejichž
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který
možná obývají ženy…
Francouzský spisovatel Michael Bussi je autorem zajímavého
thrilleru s názvem Nikdy nezapomenu. Jamal si nejprve všimne
červené šály. Pak uvidí i tmavovlasou ženu stojící na kraji hluboké
propasti. Mladík chytí červenou šálu a hází ji ženě jako záchranné lano. Ona však zničehonic skočí dolů. Jamal zděšeně zírá na

nehybnou postavu dole pod sebou. Tělo neznámé ženy leží na studené oblázkové pláži. Její krk je ovázaný červenou šálou. Tohle je
Jamalova verze příběhu…
Detektivní román klasického střihu Hrana lháře napsala britská
autorka Ruth Wareová. Isa a její kamarádky kdysi v internátní škole
hrávaly takzvanou hru na lháře: vykládaly smyšlené historky spolužačkám, učitelkám a vlastně kdekomu. Jenomže jejich poťouchlá
zábava se neobešla bez následků a dívky byly vyloučeny ze školy.
Po dvaceti letech se čtveřice setkává. Roky lhaní si totiž vybraly
svou daň a je třeba uvést věci na pravou míru.
Román Léto divokých květin německé autorky Kathryn Taylorové se odehrává v Cornwallu, kde zažila hlavní hrdinka příběhu
Zoe před čtrnácti lety svou nejhorší noční můru. Zoe se rozhodne
opustit na několik dní svůj dosavadní svět a chce konečně odhalit
tajemství onoho osudového léta…
Filozofující ekonom Tomáš Sedláček nadčasově komentuje události v knize úvah Druhá derivace touhy. Tomáš Sedláček však
na události, které se týkají nás všech, nazírá veskrze jinak, čerstvě:
politiku a ekonomii vnímá optikou filozofie, teologie a psychologie,
rád hledá náš odraz ve filmech a příbězích, po původu dějů pátrá až v prastarých mýtech, zamýšlí se nad českou velikostí v malé
Evropě či západní civilizaci.
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PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
OPĚT SE NA NAŠÍ ŠKOLE NAŠEL ŽÁK, KTERÝ MÁ „ŠIKOVNÉ RUCE“
Mgr. Eva Rečková, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Ve středu 21. listopadu proběhl na Střední škole technické a zemědělské v Novém
Jičíně již 11. ročník soutěže „Šikovné ruce“.
Jako každým rokem se sešlo 48 žáků ze základních škol okresu. Naši školu zastupovala
dvě družstva z 9. ročníku – Vít Brož a Jakub
Havrlant z IX. A a Šimon Pitel a Jonáš Rusek
z IX. B. Vítek a Jonáš pracovali se dřevem –
vyráběli vařečku a prkénko. Jakub a Šimon
pracovali s kovem – vyráběli svěrku. V silné
konkurenci se kluci neztratili. Hodnocení
prováděli mistři střední školy, udělovali body
za jednotlivé části výroby – u dřeva za narýsování, řezání, rozměry, broušení a celkový vzhled, u kovu např. za závity, nýtování,

hrany, povrchovou úpravu, funkčnost atd.
Tento ročník byl navíc zpestřen exkurzí pro
soutěžící i jejich pedagogický doprovod. Exkurze byla ve firmě Varroc Lighting Systems,
která je zároveň hlavním sponzorem celé
této akce. Na závěr proběhlo očekávané vyhodnocení družstev i jednotlivců. V práci se
dřevem obsadil v jednotlivcích 3. místo Vítek
Brož. Za toto své umístění si mohl vybrat
z hodnotných cen. Cenné dárky si ale díky
štědrým sponzorům akce odnesli na památku všichni soutěžící.
Vítkovi blahopřejeme a přejeme, aby své
šikovné ruce uplatnil i ve svém budoucím
povolání.

PROJEKTOVÝ TÝDEN 8. ROČNÍKŮ KNIHA A JÁ
Mgr. Libuše Babaríková, asistentka pedagoga, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

V týdnu od 12. do 16. 11. 2018 se žáci
osmých tříd ZŠ Jičínské Příbor zúčastnili
projektu s názvem Kniha a já. Od pondělí
do čtvrtku se připravovali na páteční prezentaci. Vždy dvojice žáků četla stejnou
knihu, kterou si sama vybrala. Zpracovávali
rovněž charakteristiku postav vyskytujících se v knížce a vyhledávali znaky žánru,
ke kterému jimi vybraná kniha patřila.
Součástí projektu bylo i tzv. Dárkové čtení,
kdy žáci osmých tříd četli svým mladším
spolužákům. Na vlastní kůži se přesvědčili,
že není tak jednoduché postavit se před
třídu malých dětí a číst jim tak, aby je to
zaujalo. Vyvrcholením celého projektu byla
páteční prezentace. Žáci měli v daném ča-

sovém úseku představit žánr, knihu i hlavní
postavu či postavy. Překvapila mne vysoká
úroveň předváděné prezentace, sebejistota, s jakou žáci vystupovali, i to, že žáci
přišli slavnostně oblečeni. Komunikovali
s dospělými na vysoké úrovni a nebáli se
odpovídat na otázky pokládané hodnotící
komisí. Chtěla bych říci, že za poslední léta
své pedagogické praxe jsem se nesetkala
s takovou profesionalitou a vysokou úrovní
prací žáků. Projekt byl tedy podle mého
názoru velmi úspěšný a jistě u mnohých
žáků vzbudil zájem o čtení.
Děkuji všem vyučujícím, kteří se na přípravě náročného projektu podíleli, a mohu říci,
že jsem byla výsledkem nadšena.

ZÁJEZD NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FLORBALU
Ing. Zdeněk Liška, Mgr. Radek Eliáš, Mgr. René Brinda, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Ve středu 5. prosince se 40 vybraných
žáků 3. – 9. ročníku zúčastnilo zájezdu na
ﬂorbalové mistrovsví světa do pražské O2
areny. Díky partnerské spolupráci a v rámci podpory sportu do škol připravil Český
ﬂorbal pro žáky a učitele na vybraná utkání vstupenky zdarma. Náklady na dopravu
byly hrazeny z prostředků Spolku rodičů
a přátel školy při Základní škole Příbor
Jičínská, kterému tímto děkujeme.
I přes časnou ranní hodinu odjezdu
jsme se v plném počtu sešli na vlakovém
nádraží v Příboře a vyrazili na cestu. Ta
proběhla poklidně a pouze s minimálním zpožděním jsme dorazili
do cílové stanice Praha-Libeň, odkud nás už jen pár minut svižné
chůze dělilo od sportovní haly.
Ze spodních řad, které nabízely krásný výhled, jsme mohli
zhlédnout dvě osmifinálová utkání, a přestože nehrála česká ﬂor-
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balová reprezentace, vytvořilo více než 7000
diváků – převážně žáků základních a středních škol – fantastickou atmosféru, ve které
se týmy vítězného Lotyšska i poraženého
Slovenska musely cítit jako doma. Ve druhém utkání proti sobě nastoupila družstva
Dánska a Estonska. Větší sympatie diváků
si svým výkonem získali hráči estonského
národního týmu, vítězství však nakonec
slavili Dánové, kteří se tak probojovali do
čtvrtfinále, ve kterém narazili na naše reprezentanty.
Mnohem důležitější než výsledky zápasů však byl zážitek, který si děti z haly odnesly. Pro pár z nich
to byla vůbec první návštěva hlavního města a pro většinu první
velká sportovní událost. Byli bychom rádi, kdyby to některé žáky
motivovalo k aktivnějšímu sportování a třeba i k reprezentaci naší
školy v různých sportovních soutěžích.

PŘIPÍNÁČEK SE ZÚČASTNIL CELOSTÁTNÍHO FINÁLE
ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU A MULTIMEDIÁLNÍHO DNE V BRNĚ
Josef Németh, František Večeřa, žáci 8. A, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Připínáček se zúčastnil celostátního kola
soutěže Školní časopis roku 2018, která se
konala 9. listopadu. Soutěž probíhala v rámci
Multimediálního dne na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně. Časopis Připínáček skončil na čtvrtém místě v kategorii I. a II. stupeň a získal třetí místo za
obsah.
Během soutěže si redaktoři mohli prohlédnout i časopisy jiných škol. Zúčastnili se také
workshopu zaměřeného na přípravu repor-

táže pro pořad Zprávičky, který je vysílán na
televizní stanici ČT:D. Rozdělili si zde role
na moderátory a redaktory. Skupiny redaktorů měly za úkol napsat scénář pro moderátora. Zpráva byla odvysílaná ještě téhož
dne.
Souběžně se soutěží se odehrával Multimediální den, jehož tématem byla televize. Návštěvníci mohli vidět různá média, např. ČT, Rozhlas,
Televizi Seznam nebo si prohlédnout techniku
pro zaznamenávání informací.

ETIKETA A MY…
žáci 9. ročníku, ZŠ Npor. Loma Příbor

Tak to jsme se zase jednou měli dobře. Ve škole jsme nebyli, ale učili jsme se, to ano. Dostavili
jsme se jednoho listopadového dne do Kulturního domu v Příboře a čekal nás připravený velký
sál a v něm jsme se usadili my, žáci devátého ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor a také deváťáci ze
ZŠ Petřvald. Program o etiketě si pro nás připravili lidé z Městského úřadu v Kopřivnici a jimi pozvaní profesionálové. V úvodu jsme si ujasnili, co to vlastně etiketa je, probrali jsme různé situace,
za všechny například pojem faux pas. Celé dopoledne pak probíhalo v tomto scénáři – probrali
jsme základní pravidla, stolování, ze života, oblékání a také jsme se věnovali pojmu netiketa.
Jasně jsme si ujasnili pravidla našeho dopoledního semináře a pak jsme si stanovili správce archu
a začali jsme se učit a zároveň soutěžit. Není podstatné, kdo soutěž vyhrál, bylo to velmi těsné…
Důležité bylo to, že nás celou dobu provázeli opravdoví profesionálové, kteří nám spoustu věcí
zopakovali, připomněli a také nás mnohé naučili. Děkujeme za smysluplně strávené dopolední
„vyučování“.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Mgr. Irena Bukovjanová a Mgr. Alena Mičkalová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V listopadu končí prvňáčkům období předslabikářového čtení a také práce v učebnici Živé
abecedy. Umí přečíst některá písmena, slabiky a jednoduchá slova. Těší se, až si přečtou celé věty.
Jako odměnu za jejich snahu a píli jsme pozvali mezi školáky pana krále s jeho doprovodem.
Děti ukázaly, co se od září naučily. A tak se ve třídě 1. A a 1. B ZŠ Npor. Loma Příbor zpívalo,
přednášelo, tancovalo, hrály se pohádky a četlo z interaktivní tabule.
A protože vše dobře dopadlo, byli prvňáčci králem slavnostně pasováni na čtenáře a získali
Slabikář, diplom a medaili.
Přejeme našim žákům hodně úspěchů a hlavně radost ze čtení.

PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC
Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Dne 22. 11. 2018 jsme se s žáky osmého ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor vydali do
Olomouce na celodenní výlet. Naše kroky směřovaly do areálu tzv. Korunní pevnůstky,
která nabízí dětem širokou škálu nejmodernějších objevů a poznání hravým a interaktivním způsobem. V muzeu pro nás bylo připraveno více než 200 zábavných exponátů, dílny
pro dobrodružné pokusy, digitální planetárium nebo místnost plná hlavolamů. Prohlídku
jsme měli navíc zpestřenu o výukový program, v němž si žáci zopakovali základní údaje
o třicetileté válce, kterou probírali ve škole na začátku tohoto školního roku. Výlet jsme
zakončili procházkou po olomouckých náměstích, kde jsme si na jedinečných památkách
zopakovali základní znaky barokního stylu. Po šťastném návratu domů nám nezbývá než
vzpomínat a těšit se na příští exkurze a výlety.

POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT
Mgr. Libuše Zahálková a Mgr. Milan Krupa, ZŠ Npor. Loma Příbor

Ve čtvrtek 22. 11. se žáci šestého ročníku ze ZŠ Npor. Loma Příbor vydali do Ostravy (do areálu
Dolních Vítkovic) navštívit Svět techniky. V jednotlivých expozicích se dozvěděli spoustu zajímavostí
z různých oborů lidské činnosti. Seznámili se s různými vynálezy, objevy, výdobytky moderní techniky
– z oblasti kosmonautiky, televize, zdravotnictví, chemie a řady dalších oborů. Kromě toho expozici
provázela spousta interaktivních her a činností, takže si mohli vyzkoušet přímo osobně, jak jsou šikovní.
Podle reakce žáků se jim exkurze líbila a určitě si domů odnesli řadu nových informací a zážitků.
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VÍDEŇ NÁS VÁNOČNĚ NALADILA, KROMĚ JINÉHO…
Mgr. Vladislava Strnadová a žáci 9. ročníku, ZŠ Npor. Loma Příbor

Když jsme nastupovali 16. listopadu před pátou hodinou ranní do autobusu, byli jsme všichni
rozespalí, ale zároveň natěšení. Jak by ne, vždyť jsme mířili do Vídně. Plni očekávání, radostní
a také trochu nervózní. Když jsme míjeli Mikulov, sluníčko se teprve probouzelo, na první zastávce
u Hudertwasserhausu bylo chladno, ale barvy této úžasné stavby nás pomalu, ale jistě rozehřívaly.
No a v zahradách Schönbrunnu se už slunce ukázalo v plné síle, a když jsme vyšplhali na kopec
nad zámkem, pohled na Vídeň byl úchvatný. Při procházce parkem nás udivovaly různé stavby
a také velmi zajímavě střižené stromy. Poté jsme se autobusem dostali do centra a tam jsme obdivovali stavby významných rakouských budov. Všichni jsme toužebně očekávali rozchod, který se
odehrával na náměstí v blízkosti katedrály svatého Štěpána. Najedli jsme se, napili, prošli se kolem
obchodů a pak už na nás čekaly vánoční trhy, které tento den byly poprvé představeny veřejnosti.
Bylo to překrásné. Na radnici probíhaly dílny s pečením perníčků, v parku se bruslilo, stánky byly
nádherně vyzdobené, všude voněl punč, světelná výzdoba brala dech a svezli jsme se i na kolotoči.
V šest večer jsme se rozjeli domů a v naprosté pohodě jsme se kolem desáté hodiny večerní dostali
do Příbora. Další exkurze, která se opět povedla.

HLEDÁM SVOJI PROFESI A NENÍ TO JEDNODUCHÉ …
Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V rámci dlouhodobého školního projektu „Hledám svoji profesi“
jsme opět uvítali nabídku Střední školy technické a zemědělské v Novém
Jičíně strávit jeden den v dílnách na jejich praktickém pracovišti v Šenově.
Cílem tohoto dne bylo seznámit žáky s jednotlivými učebními obory
v oblasti strojírenské, dřevařské a stavební, posílit vztah k manuální
činnosti a ukázat žákům, že práce v učebních oborech může být zajímavá.
Akce se uskutečnila 29. listopadu 2018. Na SŠ odjelo 20 žáků 9. ročníku
s různým očekáváním, co je čeká následující 4 hodiny. Na škole se žáci

rozdělili do 4 skupin a postupně se seznamovali s profesí instalatér,
mechanik, truhlář a vyzkoušeli si i zednické práce.
Přes prvotní obavy žáků i učitelů se akce vydařila ke spokojenosti všech.
Děkujeme pedagogům a studentům SŠ, kteří se našim dětem trpělivě
věnovali, předávali jim zkušenosti, nabídli jim prostory včetně materiálového a strojního vybavení. Každý účastník si vyrobil jednoduchý
výrobek, který si odnesl domů.

…A TRADICE POKRAČUJÍ
Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Předvánoční setkání s bývalými zaměstnanci (vlastně teď už jen se zaměstnankyněmi) je na naší
škole ZŠ Npor. Loma Příbor již tradicí. Jsme v okolí jedna z mála škol, která takovéto posezení pořádá. Letos se uskutečnilo 7. prosince. Připravili jsme pro naše bývalé kolegyně pohoštění s malým
vánočním dárkem.
Společně jsme si všichni popovídali a zavzpomínali na minulá léta.
Pan ředitel popřál všem hodně zdraví, klidu a v předvánočním shonu hlavně pohodu. Naše kolegyně
přišly rády, protože společné setkání v takovém počtu se nedaří každý den. A proto zejména před
vánočními svátky všechny potěší a zahřeje na srdíčku.

SVĚTOVÁ ŠKOLA A PROJEKT „GET UP AND GOALS“
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V letošním školním roce se naše
škola ZŠ Npor. Loma Příbor zapojila do dvou projektů – Světová škola a projekt: „GET UP
and GOALS“
Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských
zemích.

V Česku jej ARPOK implementuje ve
spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou
pedagogové, kteří získávají odborné
znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a dovednosti
v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Pedagogové
dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních
osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.
Světová škola je místem, kde:
• globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
• se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním
a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
• žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
• žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich
řešení;
• je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
• je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.
Snad se nám podaří v obou projektech uspět a rozšířit obzory nejen
našich žáků, ale také své.
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MIKULÁŠSKÁ EXKURZE DO OVOCENTRA
Mgr. Lucie Kilnarová, Mgr. Ivana Říčková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mikuláš, anděl a čert, ti všichni nás přivítali v Ovocentru ve Valašském Meziříčí. Po úvodním
přivítání Mikulášem si všichni třeťáci ze ZŠ Npor. Loma Příbor zasloužili ovocnou nadílku a malou
drobnost pro radost. Prohlédli si sklady s ovocem a zeleninou, kterými je čert a anděl po celou dobu
provázeli. Po výkladu, který po dobu prohlídky probíhal, šli žáci do místnosti, kde byl připraven stůl
plný ovoce k ochutnání. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet dojení krávy na trenažéru a v malém obchůdku
si před odchodem nakoupit sušené ovoce a jiné dobroty.
Téměř každý odešel s kokosovým ořechem a spoustou dojmů a informací.

MIKULÁŠ U NÁS A VE ŠKOLCE
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Už u nás byl! A nejen u nás, na ZŠ Npor.
Loma Příbor, ale také v MŠ Pionýrů. Nevíte
kdo? No přece Mikuláš. Samozřejmě nepřišel
sám, ale v doprovodu pekelných čertů a milých andělů.
Ve středu 5. prosince 2018 si naši deváťáci
zahráli na Mikuláše, čerty a anděly. Každá
třída měla svého vlastního Mikuláše, kterého
doprovázeli hrozivě vypadající čerti a nádherní andělé. Náležitá příprava - kostýmy,
účesy, líčení, černění se –nebyla jednoduchá.
Nezapomenout mikulášskou berli, seznam
hříšníků v pekelné knize a pro ty, co nezlobili, hromadu pamlsků.
Nejdříve se navrátili do míst, kde se oni sami báli, možná někteří i plakali.

Většina z nich navštěvovala totiž MŠ Pionýrů, se kterou naše škola úzce spolupracuje.
Dětičky v mateřince jsou hodné, poslouchají, zazpívaly společně pěknou písničku, a tak
odešli čerti s nepořízenou.
Po velké přestávce pak pokračovali na 1. stupni naší školy. I tady byly slzičky, ale také smích,
písničky, básničky, a dokonce i tance. Deváťáci, tedy Mikuláš, čerti a andílci si vyzkoušeli, jaké to je, když se straší a byli mnohdy
překvapeni reakcí, na kterou nejsou zvyklí.
Malé uplakánky utěšovali a laskavě konejšili.
Na konci dne byli všichni pořádně umazaní, ale také unavení a hlavně –
spokojeni. A teď – vy všichni pekelníci, andělé a Mikuláši – zase až za rok.

JAKÝ BYL LETOŠNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MGP?
Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová, Masarykovo gymnázium Příbor

Rozmanitý, pestrý, živý. Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia
zčásti vsadili na osvědčenou klasiku, zčásti připravili řadu nových a netradičních aktivit.
Jedno křídlo přízemí bylo tento rok věnováno historii. Hosté si mohli
prohlédnout výstavu žákovských prací inspirovanou 100. výročím založení
Československa. Žáci si vybrali klíčové momenty československých a českých dějin a velmi originálně je zpracovali formou malby na europalety.
Zároveň byla v učebně k vidění originální výstroj vojáka z 1. světové války
a uniforma italského legionáře, kterou našel na půdě náš žák. V další třídě
byla přichystána expozice materiálů dokumentujících historii gymnázia.
Z druhého přízemního křídla se po celé dva dny linuly rozmanité vůně,
jež měly svůj původ v učebně chemie a chemické laboratoři a v učebně
francouzského jazyka, ve které žáci připravovali originální francouzské
palačinky.
Zájemci o studium se nejvíce pohybovali v blízkosti informačního centra
v prvním patře. Zajímali se o učební plány, studijní literaturu, podmínky
přijímacího řízení a možnosti přípravy na přijímací zkoušky. Naše škola
nabízí přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka. Kurzy proběhnou
od konce ledna do začátku dubna 2019 a jsou určeny všem zájemcům
o studium na naší nebo jiné střední škole. Podrobnější informace včetně
přihlášky naleznete na webových stránkách školy (www.gypri.cz).
V učebně anglického jazyka se mohli návštěvníci občerstvit čajem, popovídat si s naším lektorem a vyzkoušet si anglickou verzi hry scrabble,

v učebně českého jazyka ocenit úspěchy školního časopisu Restart, v učebně fyziky být svědky zajímavých pokusů a v učebně biologie nahlédnout
do mikroskopu a podstoupit měření tlaku či vitální kapacity plic.
Velmi zajímavá akce se letos uskutečnila v učebně zeměpisu. Žáci si připravili workshop na téma „Zero Waste aneb Život bez odpadů“. Poutavou
formou prezentovali výsledky projektu, do něhož se zapojili, a dali návštěvníkům několik jednoduchých, ale účinných rad, jak omezit produkci odpadů. Ti si pak jako dárek mohli odnést ručně šitý látkový sáček na potraviny.
V horním patře byla představena chromebooková učebna a opravdu rušno
bylo po oba dva dny v aule. Během pátečního odpoledne byl na programu
koncert školního sboru s názvem „Sto let československé písně“. Školou se
tak nesly melodie z různých období našich dějin. Chvilku jste si připadali
jako v prvorepublikovém filmu s Oldřichem Novým, chvilku jako proletáři
při budování socialismu, poté jste se přenesli v čase na diskotéku zlatých
osmdesátých. V sobotu proběhl kytarový a pěvecký recitál dvou žáků
druhého ročníku ve spolupráci s absolventem školy. V pátek i v sobotu
vystoupil školní divadelní soubor Žluté S.A.K.O. s krátkou hrou „Fanynka“.
Pokud byste se k nám rádi podívali i vy, budete mít šanci hned zkraje
příštího roku. Další den otevřených dveří proběhne ve středu 30. 1. 2019.
Těšíme se na vaši návštěvu.
V LTV Příbor 50. týden 2018 a 2. týden 2019, www.televize.pribor.cz
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HISTORICKÉ HORIZONTY
DETAILY KOLEM SESTŘELENÍ OTAKARA KRESTY KRESTA A HERMICHEN
Igor Jalůvka

Poslední boj Sgt. Otakara Kresty

12. dubna 1942, den před Velikonocemi, byl bezoblačný, teplý
a slunečný den. Sgt. Kresta vzlétl se svým Spitfire Mk.Vb z letiště 313.
(československé) perutě v Hornchurch, v hrabství Essex (viz obr. 1).
Peruti již v té době velel S/Ldr Karel „Čárli“ Mrázek (4 vítězství) a Kresta
měl být jeho „číslo“ neboli „dvojka“ v rámci Mrázkovy červené sekce.
Jednalo se o stíhací doprovod lehkých bombardérů DouglasBoston,
které měly za úkol provést bombardování seřaďovacího nádraží Hazebrouck v blízkosti města Cassel ve Francii. Bombardérů však bylo
jen 9 a jejich těsný doprovod mělo tvořit několik britských stíhacích
křídel, až 150 stíhaček. Podle operačního záměru měly stíhačky 313. perutě
tvořit tzv. horní krytí, ale nikoli ve
prospěch bostonů; měli vyprovokovat
Luftwaﬀe a donutit ji k boji, skočí-li
na špek. Rendez-vous spojeneckých stíhaček s bombardéry nad Kanálem a jejich rádiový provoz neunikl pozornosti
německé odposlouchávací služby i linii
pozemních radiolokátorů Freya, které
okamžitě „zvedly“ do vzduchu hotovostní „stodevadesátky“ III. skupiny stíhací
eskadry JG 26, která byla umístěna na
letišti Lille-Vendeville. Komodorem eskadry byl tehdy major Gerhard Schöpfel
(40 vítězství) a velitelem III/JG 26 kapitán
Josef Priller (101 vítězství). Nadporučík Rolf Hermichen měl ve štábním roji funkci Adjutant der Gruppe, byl tedy pobočníkem velitele
III. skupiny Prillera. (Někteří britští autoři píší, že Hermichen byl tehdy Staffelkapitänem, údajně velitelem 7. letky JG 26. Není to pravda,
velitelem 7/JG 26 byl v té době kapitán Klaus Mietusch /72 vítězství/.
Major Mietusch padl 17. září 1944 nad Cáchami /Aachen/ coby velitel
III/JG 26, v kokpitu svého Messerschmittu Bf 109 G–14, v souboji
s americkou stíhačkou Mustang.) Vzdušná situace se ale od počátku
nevyvíjela podle přání britských operačních důstojníků. V anglosaské
memoárové literatuře není celá akce popisována příliš podrobně; píše
se, že byly hlášeny dvě drobné potyčky s německými stíhači a jeden Bf
109 byl sestřelen. Něco pravdy na tom bude, protože III. skupina JG 26
měla skutečně v roce 1942 jednu letku vyzbrojenou Messerchmitty Bf
109 F–4, avšak samotnou akci nejpřesněji popisuje František Fajtl ve své
knize „Létal jsem s Třistatřináctkou“. Píše, že „bombardéři zakufrovali“
a namísto ve směru na Cassel vlétli do departementu Pas-de-Calais,
tedy jižně od nařízeného kurzu. Němci celé britské uskupení pokryli
rádiovým rušením, které spojeneckým stíhačům rvalo uši a kódovanou
řeč cupovalo k nepoznání. Jakmile 313. peruť vystoupala do nařízených
20 000 stop (asi 6 100 m), dostala hlášení od letové kontroly, že jsou
sledováni desetičlennou skupinou stíhačů Luftwaffe ve 25 000 stopách
(tedy o 1 500 m výše) a že ta se k nim přibližuje zprava. Nikdo ze stíhačů
perutě však žádnou nepřátelskou stíhačku neviděl, ač natáčeli hlavy,
jak mohli. Teprve v poslední chvíli si všimli bílých kondenzačních čar,
které kreslily výfuky motorů focke-wulfů a messerschmittů, a nechvalně
známých žlutých břich a směrovek eskadry JG 26. Němci, jež zaútočili
z převýšení, se rozdělili na dvě skupiny; jedna rozčísla stíhací doprovod a druhá se vrhla mezi bombardéry. Velitel perutě Mrázek se svou
červenou sekcí se ocitli v zuřivém kolotoči v individuálních soubojích.
Mrázkovi se podařilo dlouhou dávkou pokropit FW 190, až se z něj
zakouřilo, ale vzápětí ho napadly další dvě „stodevadesátky“ a těžce
ho svíraly; zasáhly ho do trupu, křídel a ocasních ploch. Vysekal se
z prekérní situace, ale nemohl se dovolat své „dvojky“ – Kresty.
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DOKONČENÍ

Teprve po přistání perutě na domovském letišti se ukázalo, že Kresta chybí (missing = nezvěstný). Nicméně, akce se hodnotila jako úspěšná:
souboje 313. perutě odvrátily německé nebezpečí od bombardérů, které
se bez vlastních ztrát vrátily domů, i když jejich spěšně odhozené pumy
patrně hazebroucké nádraží mnoho nepoškodily. Fajtlovo „číslo“, Sgt.
Prokop Brázda, sestřelil ve spolupráci se svým velitelem jednoho FW
190 jistě, další německou stíhačku poškodil velitel peruti Mrázek. Němci
v tomto boji skutečně ztratili dva focke-wulfy a jejich piloti padli. (Bohužel, 24. dubna 1942 se 313. peruť zapletla do boje se „stodevadesátkami“
z III/JG 26 a během souboje byl Sgt. Brázda smrtelně zraněn.) Sestřelení
Otakara Kresty nebylo nikým z perutě
zpozorováno. V podstatě to ani souboj
v pravém slova smyslu nebyl, sestřelení
jeho stíhačky muselo být neuvěřitelně
rychlé, díky bleskovému německému
úderu. Až po válce, když se porovnávaly deníky zajatých německých pilotů
s britskými záznamy, se zjistilo, že sestřelení našeho rodáka má na svědomí
Rolf-Günther Hermichen a že Kresta
byl jeho 13. obětí.

V zajetí

Otakar Kresta opustil těžce poškozený letoun na padáku. Byl zajat a protože
měl vykloubené rameno, strávil šest dnů
v nemocnici v Saint-Omer. Odtud putoval k výslechům do tábora Dulag
Luft (Durchgangslager der Luftwaffe = tranzitní tábor pro letectvo)
v Oberurselu, severozápadně od Frankfurtu nad Mohanem, kde ho
vyslýchali zpravodajští důstojníci Luftwaffe.
Odtud byl převezen do tábora Stalag Luft III (Stammlager der
Luftwaffe III = kmenový /sběrný/ tábor pro letectvo) u města Sagan
v Dolním Slezsku (dnes Żagań v západním Polsku; česky Zaháň).Tento
zajatecký tábor pro příslušníky spojeneckých letectev zřídili Němci
na jaře 1942 a v jednu chvíli v něm zadržovali přes 10 000 válečných
zajatců. V táboře, známého ze slavného filmu „Velký útěk“ z r. 1963,
kde se mj. v úloze válečných zajatců setkaly i tři herecké hvězdy ze
„Sedmi statečných“, však nepobyl dlouho. Nedočkal se tak prokopání
tunelu Harry a slavného útěku z tábora na konci března 1944. (Ze 76
uprchlých letců byl československé národnosti Arnošt Valenta, po
dopadení byl spolu s 50 dalšími spojeneckými letci esesáky popraven.
Proti tomuto činu protestovali u Hitlera i někteří piloti Luftwaffe, např.
Adolf Galland /103 vítězství/.)
Poté byl Kresta odeslán do dalšího tábora Stalag Luft I u města
Barth v Meklenbursku. Zde strávil dlouhých 13 měsíců, než byl v listopadu 1943 převezen do tábora Stalag IV-B u městečka Mühlberg/
Elbe v Sasku, nedaleko Torgau.
Otakar Kresta po druhé světové válce v repatriačním dotazníku
uvádí, že než přišel do zajateckého tábora Stalag XI-B ve Fallingbostelu
v Dolním Sasku, v severozápadním Německu, kde zůstal do 6. dubna
1945, byl do 29. března 1945 na „pochodu smrti”.
Protože Fallingbostel byl osvobozen až 16. dubna 1945, je pravděpodobné, že Otakar Kresta byl pak jedním z 12 000 britských válečných
zajatců evakuovaných z tohoto tábora na počátku dubna 1945. Vězni
pochodovali po dobu 10 dnů na severovýchod, směrem na Lübeck, než
došli východně od Labe do vesničky Gresse, již v Meklenbursku. Tam
dal táborový vůdce RAF, r. 1940 sestřelený pilot bombardéru Whitley
– James “Dixie” Deans (1913 – 1989) německému veliteli, plukovníku
Ostmannovi, na výběr, zda chtějí být zajati Rusy, anebo Brity. Němci

za předpokladu, že Deans bude schopen navázat kontakt s britskou
6. vzdušnou výsadkovou divizí, souhlasili. O dva dny později již celá
skupina válečných zajatců pochodovala zpátky britskými liniemi.

Po válce

Po návratu do vlasti působil Otakar Kresta u letectva jako učitel létání
v Pilotní škole pokračovací jednomotorové (PŠPj) v Prostějově. V této funkci
setrval až do 6. 12. 1949, kdy byl jako
„západní letec“ režimem vyhozen –
„poslán na dovolenou“ a degradován
na vojína. Byl dokonce vyšetřován pro
tzv. spolupráci s imperialistickými
mocnostmi. Civilní zaměstnání mu
kvůli politickým pokynům shora měl
odvahu dát málokdo.
Do 20. srpna 1951 pracoval coby
skladník v závodě Tatra Kopřivnice.
Další 4 roky jako řidič v ČSAD Kopřivnice, následnou štací byla dílna
Zástroj Příbor, kde se živil jako dělník. Poté přešel opět do Tatry Kopřivnice, kde pracoval jako dílenský plánovač, a od 9. listopadu 1960
byl dispečerem v Tatře Příbor. Uvolněnější politická atmosféra 60. let
nakonec umožnila Krestovi neměnit zaměstnání, ve kterém působil až
do svého odchodu do penze 15. září 1973.
Po roce 1964 počala komunistická moc prezentovat bývalé letce
RAF v „lepším světle“, alespoň se o nich začalo psát. Byl pomalu zahájen proces jejich částečné rehabilitace. Dokonce jim byl nabídnut
návrat k létajícímu personálu u Československých aerolinií. Ti, kteří se
přihlásili a následně prošli zdravotními prohlídkami, pak opravdu (na
několik let) zasedli za řízení dopravního Iljušinu Il–14. Otakar Kresta
však již žil poklidným životem v Příboře, nicméně vojenská hodnost
mu byla vrácena. Když se 5. května 1965 odhalovala v Příboře pamětní
deska na nově pojmenovaném nábřeží Rudoarmějců, Krestu vidíme na
fotografii v letecké uniformě majora ČSLA, kde dominuje s nášivkou
Královského letectva a se všemi obdrženými vyznamenáními (viz obr.
2). V hloučku členů Svazu protifašistických bojovníků tam spolu s ním
postává i „paragán“ Oldřich Vodička. V roce 1967 se Otakar Kresta znovu oženil a po svém odchodu do penze (1973) se ve svých pětapadesáti
letech odstěhoval do Bystřičky. Po roce 1989 se dočkal plné rehabilitace
od ministra národní obrany. V roce 1990 se spolu s ostatními letci ze
západní fronty dočkal morálního odškodnění a byl povýšen do hodnosti
plukovníka ve výslužbě, finančně však odškodněn nebyl. Plukovník
Otakar Kresta zemřel 10. října 1992 v Bystřičce.

Rolf-Günther Hermichen – Krestův protivník

Shodou okolností se jak Otakar Kresta, tak jeho soupeř Rolf-Günther
Hermichen narodili v posledním roce předchozí světové války. Zatímco
Kresta v našem Klokočově, Hermichen v sasko-anhaltském Wernigerode
ve středním Německu. Po absolvování elementárního a pokračovacího
leteckého výcviku se Hermichen účastnil
francouzského tažení, kde získal 4 vzdušná vítězství. Za bitvy o Británii si zapsal 3
sestřely a po přeložení na východní frontu získal další tři. V březnu 1942 se vrátil
nad Kanál a působil u JG 26, avšak koncem ledna 1943 již byl zase na východní
frontě, kde získal dalších 8 sestřelů. Dlouho tam ale nepobyl. V polovině června
byl přeložen na západní frontu, kde se
zapojil do tvrdých bojů s americkými
těžkými bombardéry. Tehdy zaznamenal výrazné úspěchy. Byl schopen během
20 minut sestřelit až 4 těžké bombardéry.
Po svém 61. vítězství ho Hitler vyznamenal 26. března 1944 Rytířským křížem(viz obr. 3). V květnu byl stažen z operačního létání, ale koncem války
byl jmenován velitelem II. skupiny JG 104. 19. února 1945 pak obdržel
od Hitlera ještě Dubové ratolesti k Rytířskému kříži. Po ukončení války
byl – jako většina přeživších německých stíhacích es ze západní fronty –

internován a pečlivě vyslýchán spojeneckými zpravodajskými důstojníky.
Za svou bojovou kariéru získal 64 ověřených leteckých vítězství (což je
stejný počet jako daleko známější stíhací pilot japonského námořního
letectva – Saburo Sakaya). Z tohoto počtu bylo 56 sestřelených letadel
získaných na západním válčišti, což ho
řadí na 16. místo v tabulce úspěšnosti
„Westliche Experten“. Ale Luftwaffe
vedla i tabulku úspěšnosti sestřelů
spojeneckých těžkých čtyřmotorových
bombardérů – tzv. viermotorig. S počtem 26 sestřelů těchto bombardovacích kolosů byl dokonce na 5. místě.
Mnoho informací z poválečné
doby jsem o něm nenašel. V nové Bundesluftwaffe patrně nesloužil, protože
dle novinového článku z r. 1964 byl
již personálním ředitelem známého
prodejního řetězce – společnosti Kaufhaus Group Karstadt AG v Essenu.
V červnu 1980, již jako řediteli a hlavnímu zástupci společnosti Karstadt
AG, Essen, mu byl propůjčen Záslužný kříž 1. třídy od spolkového
prezidenta, coby významnému občanu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Toto ocenění získal jako jeden ze třiceti osobností veřejného
života – ředitelů, lékařů, vědců, pedagogů, generálů, starostů apod. Někdy v té době patrně odešel do penze. Rolf-Günther Hermichen se dožil
velmi vysokého věku; zemřel 23. května 2014 ve věku nedožitých 96 let.
Po jeho smrti se v burlingtonské aukční síni ve státě Ontario v Kanadě, specializující se na vojenské insignie, vydražila rukávová předloketní
nášivka Jagdgeschwader Schlageter (stíhací eskadra Schlageter) z jeho
důstojnické vycházkové uniformy, a to za 455 dolarů. A v r. 2016 se
prodával v mnichovské aukční síni jeho pilotní odznak, Dubové ratolesti
a Rytířský kříž k Železnému kříži.

Bojovat ve jménu zla není hrdinství

Je skutečností, že Rolf-Günther Hermichen dostával za války vyznamenání od Hitlera a po válce ho vyznamenal demokratický spolkový
prezident. Jakkoli to zní paradoxně, pro německou realitu poválečného
vývoje na tom nic „paradoxního“ není a u Hermichena vidíme typický
„přerod v demokrata“, v podnikatele. Aniž budeme uvažovat, zda Hermichen osobně přesvědčeným nacistou za války byl či nebyl, skutečností
zůstává, že bojoval za ideje Hitlera, za nacismus. A německý nacismus
patří nesporně mezi největší zlo, které s sebou 20. století přineslo. Nacismus však nebyl jen prázdným pojmem, za ním se skrývaly skutečné
činy lidí, i když po válce byli všichni Němci ukřivdění a s nacismem a se
svým bývalým vůdcem nechtěli mít nic společného. Hermichen však
volbu měl: odmítnutím bojovat za Hitlera by nad sebou jistě podepsal
rozsudek smrti, mohl však dezertovat; příležitosti k tomu rozhodně byly.
Nikdo nepopírá, že by snad Krestův přemožitel nebyl vynikajícím pilotem; nemůžeme o něm ale říci, že by byl hrdinou. Kategorií
„hrdina“ se totiž vesměs označuje člověk, který bojuje za správnou
věc. Rolf-Günther Hermichen ale bohužel za správnou věc nebojoval, ať už
si o Hitlerovi myslel to či ono. Důsledek
jeho pilotního umění – 64 sestřelených
letadel a patrně ještě více zmařených
životů spojeneckých letců – mluví sám
za sebe. V tomto ohledu můžeme říci,
že Kresta – na rozdíl od Hermichena
– skutečným hrdinou byl, protože se
postavil zlu, i když neměl takové bojové úspěchy jako jeho soupeř. Hermichenovou osobní tragédií bylo, že se
narodil ve špatné době ve špatné zemi,
a stál tak později na špatné straně fronty.
A to je právě největší tragédie samotného
německého národa: že Hitler sice vyhrál
ve svobodných volbách, ale pak, za několik let, poslal syny svých voličů
do války; že nacismus zneužil vynikajících schopností mladých chlapců
a vytvořil z nich dokonalé stroje na zabíjení, podobné jako byl stíhací
pilot Hermichen.
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ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
POD POKLIČKOU JEDNÉ RODINY,
PŘEDNÁŠKA O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Mgr. Kateřina Okáčová, klíčový pracovník, Viafamilia.cz

Přednášku pořádal spolek Academia Via Familia, z. s., z Příbora. Sešli jsme se ve středu 14. 11. 2018 v krásném prostoru
refektáře piaristického kláštera. Akce byla pro občany města Příbora v rámci osvěty veřejnosti k tématu náhradní rodinné péče
zdarma. Navazuje na cyklus „Mýty a fakta v NRP“ a tentokrát
jsme nahlédli pod pokličku jedné pěstounské rodiny z Vendryně.
Pěstounka je také hudebnice a během přednášky zazněly její vlastní
krásné písně s doprovodem kytary. Rodina má v péči 2 přijaté děti
k vlastní dceři, která se jim nečekaně narodila v době, kdy již měli
o pěstounskou péči zažádáno. Dověděli jsme se o každodenních
radostech a starostech s dětmi, které si do života přinesly citovou
deprivaci. Znamená to hodně práce, ale o to více radosti z každého

dosaženého krůčku. V rámci přednášky jsme také zhlédli videa
z projektu hledamerodice.cz
Touto cestou děkujeme všem, kteří naši akci podpořili.

DOMOV PŘÍBOR, P. O., A JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Mgr. Romana Závodská, DiS., sociální pracovnice Domova Příbor, p. o.

Již druhý rokem se náš Domov Příbor, p. o.,
zapojil do projektu s výstižným názvem „Ježíškova
vnoučata“. Tento projekt nese s sebou úžasnou
myšlenku její tvůrkyně, kterou je novinářka Olga
Štrejbarová. Smyslem projektu je udělat radost vánočním dárečkem
osamělým seniorům, kteří často nemají nikoho blízkého a dárek na
Vánoce nedostali již několik let. Vánoční svátky tak byly pro ně obdobím
osamělosti, ne chvílemi radosti strávenými s blízkými.
Projekt Ježíškova vnoučata zaštiťuje Český rozhlas. Propojuje tak lidi
v domovech pro seniory a dalších státních i nestátních zařízeních
s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání či zážitek,
nebo poskytnout věcný dar.
Náš domov pro seniory má „šťastných“ 13 seniorů, kteří se mohou
těšit na splnění svých přání. Polovina přání již od Ježíškových vnoučat
dorazila a zbytek je „na cestě“.
Díky projektu si senioři mohli přát také další tři věcné dary pro společnou radost a využití. Jedná se o vánoční stromeček do jídelny, šicí

stroj a materiál pedig do „hobby dílny“. Vánoční stromeček budou
klienti společně zdobit s personálem, mohou se tak podílet na vytvoření vlastní vánoční atmosféry a vzájemně ji sdílet. Materiál do hobby
dílny poslouží pro vlastní kreativní tvorbu a posilování zručnosti při
tvorbě košíčků, zvonečků a jiných motivů na Velikonoce, Vánoce či jiné
příležitosti. Stejně tak pro aktivizaci seniorů do hobby dílny využijeme
šicí stroj na tvorbu látkových dekorací.
Dárky budeme slavnostně předávat ve středu 19. 12. 2018 od 10. hodin v prostorách jídelny. Již nyní jsme v očekávání a věříme, že všem
udělají radost a vytvoří tu pravou vánoční atmosféru.
Velmi děkujeme všem lidem s upřímným srdcem, kteří se rozhodli
potěšit naše seniory a vytvořit úsměv na jejich tváři a možná i slzy
dojetí. Velmi si toho vážíme.
Více o projektu Ježíškova vnoučata se můžete dočíst na webových
stránkách:
https://www.jeziskovavnoucata.cz/p/o-projektu
https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ PŘÍBOR, P. O.,
A SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ
Mgr. Romana Závodská, DiS., sociální pracovnice Domova Příbor, p. o.

všem účastníkům: „Za co byste se dnes ocenili?“
Od září 2018 náš domov pro seniory – DoKdo chtěl a měl, co k tomuto říci, se podělil o své
mov Příbor, p. o., nadále spolupracuje s Dobropocity a myšlenky. Poté se sdílely zkušenosti a růzvolnickým centrem ADRA. ADRA je mezinárodní
ná témata v souvislosti s dobrovolnickou činností
humanitární organizací, která v České republice
u našich uživatelů-seniorů. Supervizor poskytl
působí již od roku 1992. Naše zařízení úzce spoodbornou podporu přítomným dobrovolníkům
lupracuje s pracovníky dobrovolnického centra
v jejich „práci“. Setkání bylo protkáno příjemnou
Frýdek-Místek, kanceláří v Novém Jičíně, které
a uvolněnou atmosférou. Nechybělo ani malé
zabezpečuje pro nás, jakožto tzv. „přijímací orgaobčerstvení a na závěr milé poděkování ze stranizaci“, nábory dobrovolníků, vstupní pohovory
ny koordinátorky dobrovolnického centra všem
a školení dobrovolníků včetně péče o ně samotné. Ludmila Adamcová (vpravo) a Soňa
zúčastněným, a to „zdravým“ dárkem v podobě
Mimo i jiné neformální aktivity pořádáme v na- Koláčková (vlevo) s paní ředitelkou.
vitamínů za dobrou spolupráci.
šem Domově supervizní setkání dobrovolníků.
Dnešní supervize byla „speciální“ a netypická, neboť byli na ni pří- Bližší informace o humanitární organizaci ADRA a dobrovolnictví
tomni nejen dobrovolníci, ale také sociální pracovnice, aktivizační najdete na webových stránkách:
pracovník, vedoucí přímé péče a ředitelka Domova. Spíše se nesla https://www.adra.cz/nadace-adra
v duchu společného setkání. Supervizi vedl PhDr. Petr Adamus, Ph.D., https://www.adra.cz/dobrovolnictvi
svým nenásilným a příjemným způsobem. Setkání zahájil otázkou ke
Zpracováno 6. 11. 2018

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

REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY
Mgr. Kamila Demlová, ředitelka Domova Příbor, p. o.

Vážení spoluobčané,
v rámci zkvalitňování poskytované sociální služby připravujeme
rozsáhlejší rekonstrukci Domova, jejímž investorem je zřizovatel
příspěvkové organizace Moravskoslezský kraj. Nyní jsme v poslední fázi před samotným předáním stavby vybrané stavební firmě
a plánujeme všechny kroky potřebné k zajištění přesunu osob
i materiálně technického zázemí. Cílem rekonstrukce je vytvoření
komfortnějšího prostředí se samostatnými koupelnami, WC, větší
podlahovou plochou a celkově velkorysejšími prostorami. Bonusem pak bude navýšení kapacity na 67 lůžek, vybudování požárně
bezpečnostního zařízení signalizujícího včasné zjištění možného
požáru a bezbariérový vstup z výtahu na zahradu.
S připravovanou rekonstrukcí dojde k dočasnému přestěhování
celého Domova do objektu Gymnázia a Střední průmyslové školy
elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě p. Radhoštěm na adrese:
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Žádosti o přijetí do
domova pro seniory budou stále přijímány sociálními pracovnicemi
- do termínu zahájení rekonstrukce ve stávajícím objektu, poté již
v náhradním objektu ve Frenštátě p. Radhoštěm. V náhradním objektu
budou uživatelé ubytováni ve stejném složení svých spolubydlících,
nedohodnou-li se s vedením Domova jinak. Předpokládaná doba
dočasného přestěhování je odhadována na 12 měsíců.
V průběhu rekonstrukce zažádáme o navýšení kapacity a změna
bude promítnuta také v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Po rozšíření nekryté podlahové plochy horní terasy budou vybudovány
čtyři nové dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Dojde k úplnému
zrušení třílůžkových pokojů a navýšení počtu dvoulůžkových pokojů. Společenské místnosti a kanceláře budou situovány v přístavbě.
Revitalizací objektu získáme nová sociální zařízení do současných
pokojů, rozšíření technického zázemí v suterénu, rozšíření dveří
pro pohodlnější manipulaci s lůžkem a vybavení společných chodeb
novou podlahovou krytinou, ochrannými prvky a obložením.
Nově navrhované pokoje jsou navrženy v souladu se směrnicemi pro
provoz objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Jedná se zejména o manévrovací možnosti vozíků všemi místnostmi
a prostory, chodby vybavené postranními madly, dveře s dostatečně
širokými dveřními křídly, sociální zařízení s ochrannými prvky pro
imobilní uživatele.
V rámci stavby bude v okolí doplněna nová zámková dlažba a zpevněná plocha pro stání aut 10 míst + 1 vyhrazené stání pro osoby
se zdravotně tělesným postižením. Změn dozná i okolí Domova.
Zahradu pojmeme jako relaxační i užitkovou zónu s odpočinkovými
zákoutími a jednoduchou výsadbou.
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 556 720 047 nebo
556 723 143.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HÁJOVĚ 2018
Tomáš Bordovský, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

V sobotu 1. prosince 2018 se prostranství před
Obecním domem na Hájově zcela zaplnilo malými
i velkými návštěvníky, kteří se přišli podívat, zda
i letos na Hájov zavítá Mikuláš se svou družinou.
Program zahájily děti z místní mateřské školky, které svými vánočními koledami navodili příjemnou
předvánoční atmosféru.
Po 17. hodině se rozezněly čertovské zvonky. Kočár s Mikulášem,
andělem a čerty tažený koňmi předjel před Obecní dům na Hájově.
Mikuláš pozdravil všechny přítomné a společně s andělem rozsvítil
krásně nazdobený vánoční strom. Čertovská družina mezitím hlídala
dárky, které Mikuláš přivezl
hodným dětem.
Po rozsvícení vánočního stromu se děti seběhly kolem Mikuláše a anděla, kteří je za hezkou básničku nebo písničku
obdarovali drobným dárkem.
Čerti také nezaháleli a rozdávali hodným dětem krásně
zdobené perníčky a zároveň
proháněli zlobivé děti. Na
tvářích dětí se objevil úsměv
u některých i slzička, ale i to
k mikulášské nadílce patří.
O tom, že na Hájově jsou děti
hodné svědčí i to, že žádné
s sebou neodvezli …
Po rozdání dárků Mikuláš
a jeho družina nasedli zpět do
kočáru, rozloučili se s malými
i velkými návštěvníky a slíbili,
že příští rok přijedou zase.
Vzhledem k velmi chladnému
počasí, které v sobotu večer na
Hájově panovalo, pořadatelé

připravili pro malé návštěvníky horký čaj a párek v rohlíku a pro ty
větší svařené víno a další pochutiny, které všem přišly k chuti.
Velké poděkování patří všem, kteří se se Sborem dobrovolným hasičů Hájov na této vydařené Mikulášské nadílce podíleli - osadnímu
výboru, Lize žen Hájov, která napekla a krásně nazdobila medové
perníčky, místní mateřské školce za kulturní vystoupení, Technickým
službám města Příbora za výzdobu vánočního stromu a obecního
domu a v neposlední řadě městu Příboru za poskytnutí finanční
podpory pro zajištění této akce.
V LTV Příbor zpravodajství s premiérou 24. 12. 2018,
www.televize-pribor.cz
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DOMOVĚ SENIORŮ
Mgr. Kamila Demlová, ředitelka Domova Příbor, p. o.

„Rok se s rokem sešel“. Těmito slovy jsme
zahájili tradiční setkání uživatelů Domova
Příbor na prosincové kavárničce letos poprvé za milé účasti zástupců dobrovolnického
centra ADRA, příbuzných, kteří přinášejí radost a optimismus,
i bývalých zaměstnanců, Ludmily Adamcové a Soni Koláčkové.
Poslední zmiňované dámy patří ke stálicím Domova, jež nikdy
nezklamou. Naše poděkování patří ale všem za jejich odhodlání,
protože není těžké s dobrovolnictvím začít, ale těžší je vydržet.
Za jejich nezištnou dobrovolnickou činnost jsme jim poděkovali
věcným dárkem a ženám také kyticí. Slavnostního odpoledne se

zúčastnilo opravdu hodně seniorů a bavili jsme se společně nad
výkonem Mikuláše, čerta a líbezných andělů v podobě mladých
slečen, kterým to neskutečně slušelo. Přes veškerou snahu upevnit
masku Mikuláše došlo i k malému „faux pas“, kdy mikulášská
čepice neunesla tíhu dobrých skutků a odpadla. Je tu prostě čas
adventu, doba zklidnění a čekání na Vánoce a každé laskavé slovo
násobí pocit sounáležitosti a sblížení bez ohledu, zda se senioři
setkávají se svými blízkými doma nebo v prostředí Domova.
A jsou-li spokojeni, pak je to odměna pro nás, pro personál.
Vážení spoluobčané, kolektiv zaměstnanců Vám přeje zdraví,
štěstí, lásku a pohodu po celý rok 2019.

KULTURNÍ ŽIVOT
PLACKOVÁNÍ
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

V roce 2018 odbor kultury a cestovního ruchu vyhlásil pro děti soutěž PLACKOVÁNÍ. Podle počtu nasbíraných placek děti
dostanou zaslouženou odměnu. Odměna pro ně bude připravena k vyzvednutí od 14. 1. 2019 v turistickém informačním centru.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na viděnou na akcích v roce 2019 

ČERTOVINY A MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Nejdříve v sobotu ovládli klášter čerti,
poté v úterý na náměstí rozsvítil vánoční strom Mikuláš
V sobotu 1. prosince podzemí piaristického kláštera doslova
ovládli čerti. Kdo se nebál a navštívil akci Čertoviny, tak mohl vidět
čertovskou školu, chrápající a dovádějící čerty, pekelný kotel s hříšnicí a samozřejmě také samotného Lucifera. Pro děti byla připravena
soutěžní stanoviště a čertovské divadélko.
Všem, kteří přišli a museli čekat pekelnou řadu do podzemí, děkujeme za shovívavost, jelikož peklo více jak 20 hříšníků najednou nezvládne.
V úterý 4. prosince se prostor před radnicí v Příboře proměnil
v peklo a nebe. Odvážné děti zkoušely váhu hříchů a dopadlo to dobře – většina z nich putovala přímo do nebe a ty trošku zlobivější se

mohly z hříchů vyzpívat. Takže nový přírůstek do pekla nebyl žádný.
Děti také psaly dopisy Ježíškovi a po náměstí rozdávali tři krásní andělé andělská poselství.
Od 17 hodin vystoupil s pásmem vánočních písniček Pavel Novák
a v 17,30 hodin na náměstí přijel s čertovskou družinou Mikuláš, který rozsvítil vánoční strom.
Zářivá očička, úsměv na tváři, ale i uplakané tváře strachem z čertíků,
tak takto to vypadalo opět na Mikulášské jízdě v Příboře.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli – především Technickým službám města Příbora, Městské policii Příbor, Příborskému amatérskému divadelnímu spolku PŘÍDLO,
dětskému zastupitelstvu, Jaromíru Kostelníkovi s loutkami a hlavnímu sponzorovi akce ČEZ ESCO.

Foto: Stanislava Slováková
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V Local TV ve zpravodajství s premiérou na Štědrý den, www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislava Slováková

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

STŘEDA 2. 1. 2019
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě fotografií Lenky Malinové na téma Zanzibar a cestování. Výstavu v obou
patrech radnice můžete zhlédnout do 5. 3. 2019.
SOBOTA 5. 1. 2019, 18:00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT
I letos se můžete těšit na tradiční Novoroční koncert, na kterém se
představí Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor
s hosty Janáčkovy filharmonie Ostrava se svými sólisty. Moderuje
Pavel Handl. Koncert se uskuteční ve velkém sále Kulturního domu
Příbor, začátek v 18:00 hodin. Vstupné: 200 Kč.
SOBOTA 26. 1. 2019, 20:00 hod.
OBECNÍ PLES
Ve všech prostorách Kulturního domu se uskuteční tradiční obecní
ples. K tanci a poslechu stejně jako předešlé roky zahraje skupina
Rivieras show band, která dokáže tanečníky pořádně roztančit a dobře pobavit. Připraven je opět zábavný program, ve kterém vystoupí
mj. taneční pár Jan Tyllich s Lenkou Komínkovou, akrobatické vystoupení Space Construction.
Vstupné 300/250 Kč.
PONDĚLÍ 28. 1. 2019, 18:00 hod.
MŮŽU K TOBĚ?
Situační komedie, jejíž děj se odehrává na dvou odlišných místech.
V psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru, které

slouží jako její čekárna. S humorem a ironií řeší zamotané mezilidské vztahy a civilizační problémy, které naši předci vůbec neznali.
Pomoc zde postupně hledají politik trpící stihomamem, promiskuitní
nymfomanka, bývalý vrcholový hokejista, nedávný vítěz reality show,
modelka a dealerka kreditních karet. Pomůže pacientům odborník
na lidskou duši, nebo upovídaná majitelka bistra se školou života?
Obsazení: Pavlína Mourková, Kristýna Podzimková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Jindra Kriegel, Michal Kavalčík, Bořek Slezáček,
Josef Hervert.
Vstupné: 250 Kč, Kulturní dům Příbor.

PŘIPRAVUJEME:
• 5. 2. 2019: Čarodějky v kuchyni, Kulturní dům Příbor
• 17. 2. 2019: Veselení a mše o pouti sv. Valentina
• 20. 2. 2019: Miloš Meier Drumming Syndrome, Kulturní dům Příbor
• 27. 2. 2019: Minipárty s Karlem Šípem, host: J. A. Náhlovský,
Kulturní dům Příbor
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!
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PROGRAM AKCÍ – LEDEN 2019
KULTURNÍ
PROGRAM – LEDEN 2019

Datum
Pondělí
31. 12.
Úterý
1. 1.
Středa
2. 1.

Program

Název

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

Ohňostroj

TURISTICKÝ VÝLET

Novoroční pochod
„Čtyřlístek“

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ

Zanzibar a cestování

Sobota
5. 1.

TURISTICKÝ VÝLET

Zimní výstup na
Masarykovu chatu
na Beskydě

Sobota
5. 1.

KONCERT

Pondělí
7. 1.
Středa
9. 1.
Čtvrtek
10. 1.
Sobota
12. 1.
Středa
16. 1.
Sobota
19. 1.
Úterý
22. 1.
Středa
23. 1.
Sobota
26. 1.
Pondělí
28. 1.
Úterý
29. 1.
Středa
30. 1.
Neděle
2. 2.
do
1. 6. 2019

Novoroční koncert,
symfonický orchestr

HUDEBNÍ AKCE

Podvečer v rytmu bubnů
s prvky muzikoterapie

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Míčové hry

KONCERT

Novoroční operní koncert

PLES

Společenský ples

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Míčové hry

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ
DÍLNA

Keramické, hedvábné
a korálkové tvoření

Místo / Organizátor
Náměstí S. Freuda
Město Příbor

Čas

Vstup

24:00 h

volný

Náměstí S. Freuda u radnice
Klub českých turistů Příbor

13:00 h

volný

Galerie na radnici
Město Příbor

17:00 h.

volný

Klub českých turistů Příbor
sraz u Sokolovny

7:30 h

Ceny na plakátu

Kulturní dům Příbor
Sdružení hudebníků Příbor
a město Příbor

18:00 h

200,- Kč

BAV klub Příbor

17:30 h

volný

13:30 h

volný

Tělocvična Dukelská
Luna Příbor
Refektář piarist. kláštera
Soyung Yu, J. Pukovec ml.,
město Příbor
Kulturní dům Příbor
KDU-ČSL Příbor
Tělocvična Dukelská
Luna Příbor

18:30 h

dobrovolný

19:00 h

100,- Kč

13:30 h

volný

Luna Příbor

14:00 –
18:00 h

200,- Kč
100,- Kč

15:00 h

volný

13:30 h

volný

20:00 h

300,- Kč
250,- Kč

18:00 h

250,- Kč

Městská knihovna Příbor

17:00 h

30,- Kč

Tělocvična Dukelská
Luna Příbor

13:30 h

volný

Luna Příbor

9:00–
12:00 h

50,- Kč

VÝTVARNÁ AKCE
PRO DĚTI

Odpoledne s pastelkou

Městská knihovna Příbor

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Míčové hry

PLES

Obecní ples

Tělocvična Dukelská
Luna Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor

DIVADLO

Můžu k tobě?

(situační komedie divadla Artur)

CYKLOTURISTICKÁ
PŘEDNÁŠKA

Na kole do hor
a zapadlých koutů Gruzie

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Míčové hry

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ

Dopolední tvoření
pro kreativní děti

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA

Zboží ukryté v roce 1938

Velký a malý výstavní sál
Muzeum a Pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum Novojičínska, p.o.

Plný:
30,- Kč
Snížený
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTU
AKTIVNÍ OBEC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Starosta města Příbora Ing. arch. Jan Malík společně s místostarostou Mgr. Pavlem Netušilem převzali z rukou regionálního
manažera společnosti ASEKOL pana Zdeňka Kovaříka certifikát Aktivní obec Moravskoslezského kraje.
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY
INSTITUCE,
KROUŽKY A KURZY

Instituce / Kroužky / Kurzy

Otevírací doba

Adresa / Kontakt

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda

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:
vždy 18. den v měsíci do 17:00 hod. odpoledne

Local TV Příbor
BAV klub Příbor,
středisko volného času, s. r. o.
Luna Příbor,
středisko volného času
Fit centrum Příbor
Oddíl aerobiku TJ Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní škola 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
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.
Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.
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
16:00 hod. Rodiče s dětmi
20:00 hod. Bodystyling
St: 18:45 hod. Kruhový trénink
20:00 hod. Bodyball, overball
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout

– Draha
– Draha, Terka
– Terka
– Terka
– Draha
– Terka

Čt: 19:00 – 20:00 hod.
Út: 17:45 – 19:15 hod.

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: Školní 1510
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz
Adresa: Jičínská 486
Web: www.jenpajoga.cz
 603 119 174

INZERCE
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POZVÁNÍ NA KULTURU
Klub českých turistů Příbor
zve na autobusový zájezd

v sobotu 5. 1. 2019

Zimní výstup
na Masarykovu chatu na Beskydě

Odjezd: Příbor, Sokolovna 7.30 hodin, (ostatní nástupní místa dle
zájmu)
Cena: (doprava autobusem)
člen KČT
dospělý
250,- Kč
dítě (do 15 let)
230,- Kč

ostatní
270,- Kč
250,- Kč

Trasy:
Bílá – Bumbálka 8 km, přes Beskyd 9,5 km, přes Bobek 13,3 km
Bumbálka – chata Beskyd – Bumbálka 3 km
Bumbálka – chata Kmínek – Bumbálka 7 km
Předpokládaný návrat: do 18:00 hodin
Přihlášky do: 31. 12. 2018 na e-mail: 1.kctprobor@email.cz
nebo u Vladimíra Bilského tel. č. 737 375 203
Platba: na účet KČT č.ú. 1762515339 / 0800 nebo u V. Bilského
Těší se na Vás vedoucí zájezdu Věra Dostálová.

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

email: info@bavklubpribor.cz

Mob.: 739 08 08 62

PODVEČER

V RYTMU BUBNŮ
S PRVKY MUZIKOTERAPIE

Kdy:

7. 1. 2019
17:30 - 19:00

Kde: v BAV klubu

na ul. Masarykova 489
Setkání bubeníků, hra na africké bubny
djembé, výuka rytmů. Zveme všechny, kteř í

se chtějí naučit a zopakovat základní
rytmy a zažít radost souznění při
společném bubnování. Technika je
vhodná pro děti i dospělé. Pro ty,
kteří nemají vlastní buben, možnost
zapůjčení.
Nutno se předem přihlásit.

www.bavklubpribor.cz
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ODPOLEDNE S PASTELKOU
22. ledna 2019 v 15.00 hodin
v Městské knihovně Příbor

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarné odpoledne

do městské knihovny. Vyrobíme si obrázek pomocí prstu
namočeného do temperových barev . Obrázek si na závěr
zarámujeme.
knihovna@knihovna-pribor.cz
556 725 037, www.pribor.knihovna.info
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NA KOLE DO HOR

A ZAPADLÝCH KOUTŮ GRUZIE
29. ledna 2019 v 17 hod.
Městská knihovna Příbor
Šumperský cestovatel Radomír Čížek
odletěl v červenci 2017 na měsíční
výpravu na kole po Gruzii. Cílem jeho
cesty, jejíž první část absolvoval spolu
s parťákem Danem a během níž
našlapal cca 2300 km, bylo zdolat její
nejvyšší horská sedla a nahlédnout do
každodenního života obyčejných lidí
žijících v nejodlehlejších oblastech
této překrásné země, kam vedou
pouze špatné a ještě horší cesty.
Vyprávět však nebude pouze
o krásách přírody a zajímavých
setkáních, ale také o tom, jak snadno
a rychle se může životní výprava změnit
v noční můru, a o tom, že i sebelepší
plán trasy je k ničemu, když vám cestu
neustále kříží nepřízeň osudu.

Vstupné 30 Kč

knihovna@knihovna-pribor.cz

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

BAV klub Příbor - středisko

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

volného času, s.r.o.

Tel.: 739 080 862
BÚ: 271 286 370 297 / 0100

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ

na muzikál

ROMEO A JULIE
(Poselství lásky)

Kdy: v sobotu

16. 3. 2019

Odjezd: v 17:15 hod. od Sokolovny v Příboře
Nejslavnější Shakespearova tragédie od
hvězdného ostravského tandemu Borise
Urbánka a Jaromíra Nohavici slibuje
strhující hudbu a podmanivé texty.

Jevištní verzi muzikálu s libretem a v režii
Šimona Cabana uvedeme s nádhernými
Shakespearovými verši v překladu Jiřího
Joska. Dávný příběh dvou nejznámějších
milenců ožívá znovu barvami jak z pláten
slavných malířských mistrů. Krásný
výpravný romantický muzikál o lásce.
(Předprodej v BAV klubu.)
Nutno uhradit do konce ledna.
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LUNA PŘÍBOR

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

Mobil: 739 080 862
web: www.bavklubpribor.cz

Pondělí

Úterý

Název kroužku/kurzu

Středa
Čtvrtek

Míčové hry.

11. - 13. 1.

Akce pro členy kroužku.
Přihlášky do 8. 1.

300 Kč
Strava, ubytování

Keramické tvoření
Hedvábné tvoření
Korálkování – náramek

100, 200 Kč
100 Kč + materiál
100 Kč

LUNA K. Bukovjanová
778 013 156

50 Kč

LUNA K. Bukovjanová
778 013 156
LUNA
J. Lupíková
604 188 186
LUNA K. Bukovjanová
778 013 156

13:30

Hodina

Místo

14:30 – 16:00

Ateliér

Kytara akustická

16:00 – 17:00

Sál

Kapela

17:00 – 18:30

Zkušebna

Djembe bubnování – rodiče s dětmi

15:30 – 16:30 Klubovna – djembe

9:00 – 12:00

Djembe bubnování - pokročilí

16:30 – 18:00 Klubovna – djembe

9:00 – 12:00

Podvečery v rytmu bubnů
- pro veřejnost

18:00 – 19:30 Klubovna – djembe

8:00 – 16:00

Kuličky - rodinný klub

10:00 – 11:00

Dramatický kroužek

15:00 – 16:30 Klubovna – djembe

RC modely aut

15:30 – 17:30

Ateliér

Fiťáček - sportovní a taneční kroužek
od 4 let

16:30 – 17:30

Sál

Stolní tenis – klub
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí

Djembe pro školy

Sál

Pá od 17:30
Ne do 11:00

19. 1.

14:00 - 18:00

2. 2.

14:00 – 15:00

Sál
Sál

Na základě objednávek

6. 2.

25. 2. – 1. 3.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PO – ČT

STOLNÍ TENIS

PO

ZUMBA

PO a ČT

AIKIDÓ pro dospělé

PO

TRAMPOLÍNKY

ST

DESKOVKY

ST

TANEC PRO RADOST

4. 1.

VÝVOJ ŘEČI
u dětí do 3 let
BÁSNIČKY, TANEČKY,
ŘÍKADLA
ZIMNÍ KRAJINA

15:00 – 17:00
18:00 – 19:00
18:00 – 20:00

16:00 – 18:00

10:00 – 12:00

9. 1.

9:00 – 12:00

Kulturní a divadelní klub návštěva akcí, včetně zájezdů

Dle místa a času konání akcí

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

Aktuální informace sledujte na: www.bavklubpribor.cz

PŘIPRAVUJEME

Dopolední tvoření
pro kreativní děti.
Soutěže, hry pro malé děti
a rodiče.
Pro děti do 13 let. Možnost
přihlášení na jednotlivé
dny v týdnu.

800 Kč
Jednotlivý
den200 Kč

PRAVIDELNÉ AKCE

Tělocvična
Dukelská
LUNA

10 Kč

LUNA

40 Kč, permanentky 400 Kč/10 vstupů

LUNA

60 Kč

LUNA

80 Kč, permanentky 800 Kč/10 vstupů

LUNA

30 Kč

LUNA

1 100 Kč/11 vstupů

LUNA

18:00 – 19:00

11. 1.
-

ODPOLEDNE
SOUSTŘEDĚNÍ
KROUŽKU STREET
DANCE
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ
DÍLNA

PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ
MINIKARNEVAL

19:00 – 20:00

18:00 – 19:00

AKCE

9.,16.,23.,30.1. SPORTOVNÍ

Šikulové

Orientální tance
Středa

e-mail: luna@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz

PROGRAM NA LEDEN 2019

Rozvrh činnosti kroužků
od listopadu pro šk. rok 2018/19
Den

středisko volného času, příspěvková organizace

10:00 – 12:00

16. 1.

10:00 – 12:00

18. 1.

10:00 – 12:00

23. 1

10:00 – 12:00

25. 1.

10:00 – 12:00

30. 1.

10:00 – 12:00

„O LEDOVÉ
KRÁLOVNĚ“
VALENTÝNSKÉ
TVOŘENÍ
BÁSNIČKY, TANEČKY,
ŘÍKADLA
VÝVOJ ŘEČI
u dětí do 3 let
„JAK TUČŇÁK STAVĚL
SNĚHULÁKA

MATEŘSKÉ CENTRUM
Beseda s Mgr. K. Kuncovou

LUNA

Zábavné aktivity

40 Kč

LUNA

Tvoříme z krupice

40 Kč

LUNA

Pohádka

40 Kč

LUNA

Výrobky z keramiky

40 Kč

LUNA

Zábavné aktivity

40 Kč

LUNA

Praktická ukázka
s Mgr. K. Kuncovou
Pohádka

40 Kč

LUNA
LUNA

J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186

J. Lupíková
604 188 186
R. Fialová
607 953 300
J. Lupíková
604 188 186
R. Fialová
607 953 300
V. Kalmusová
730 904 512
J. Buryanová
605 433 967
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
J. Lupíková
604 188 186
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INZERCE A REKLAMA

Přijďte, těšíme se na Vás!

Vedení Gymnázia Mikuláše Koperníka
v Bílovci a všichni zaměstnanci a žáci si Vás
dovolují pozvat na

Den otevřených dveří,
který se uskuteční na naší škole

v úterý 29. ledna 2019 od 14 do 18 hodin.
Studenti Vám ukážou v laboratořích chemie, fyziky
a biologie spoustu zajímavých pokusů, průvodci odpoví
na všechny otázky.
V rámci DOD proběhnou přijímací zkoušky
nanečisto.

Aktuální informace vždy najdete na www.gmk.cz
nebo volejte na tel. +420 556 414 431.
Otevíráme také obor s rozšířenou výukou matematiky.
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#tanecnivecery
www.tanecni-vecery.cz

pro dospělé

start

místo

20. 1. 19
od 16:00

Příbor

Kulturní dům

cena

1600,osoba
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