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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový rok se nám celkem rozjel, a tak k Vám letos promlouvám již podruhé. Pandemická situace nás pořád omezuje a ještě nějakou dobu omezovat bude. Jsme z toho už nervózní, neustále posloucháme nové a mnohdy rozporuplné informace, chybí nám společenský život, dětem dokonce chybí
škola a všichni jsme tak nějak v nechtěné „karanténě“… Jenže situace, ve které jsme se ocitli, je pro nás nová, neznámá
a, i když jsou v některých zemích kolem nás opatření tvrdší,
je vidět, že covid má v celém světě pořád navrch.
Původně jsem se ke stávající pandemii nechtěl vyjadřovat,
ale ono to nejde, zvlášť když se koronavirus stává součástí
našich životů a je základním konverzačním tématem, troufám si říct, že nás všech. Já jako rozený optimista však pevně
věřím, že na tuto podivnou dobu naváže čas obrození, že nám
to něco pozitivního přinese a že se jako lidská společnost nad
některými věcmi zamyslíme a mnohé přehodnotíme. Budeme si více vážit obyčejného života!

V roce 2007 bylo zadáno vypracování znaleckého posudku na určení tržní ceny objektu a souvisejících šesti pozemků; cena byla stanovena na 5 900 000 Kč.
Koncem roku 2015 bylo město osloveno s žádostí o prodej nemovitostí právnickou osobou První Real Group, a. s.
Záměrem žadatele o prodej bylo po provedení stavebních
úprav využívat budovu jako ubytovací zařízení motelového
typu pro zaměstnance průmyslových firem v okolí města
a pro turisty. Žadatel nabídl kupní cenu 2 000 000 Kč.
Na základě této žádosti zadalo město v r. 2016 vypracování aktuálního znaleckého posudku na ocenění předmětných
nemovitostí, cena byla nově stanovena na 4 000 000 Kč.
Záměr města prodat nemovitosti na ul. Masarykově byl
zveřejněn 30. 3. 2016–2. 5. 2016. Po termínu určeném pro
podání nabídek byla městu předložena pouze jedna nabídka
právnické osoby Senior domy Pohoda. Tato společnost nabídla odkoupení nemovitostí za 1 Kč a následný provoz by
byl ve spolupráci s městem.
Po úpravě podmínek prodeje – oddělení částí pozemků,
které by měly zůstat v majetku města, byl záměr prodeje opět
zveřejněn ve dnech 20. 12. 2017–21. 2. 2018. Podány byly dvě
nabídky: Ing. Pavel Vokál se záměrem vybudování malometrážních nájemních bytů pro seniory a pro startovací bydlení
(kupní cena 2 400 000 Kč) a společnost Erpeko, a. s., se záměrem vybudování bytů (kupní cena 3 100 000 Kč).
Po další úpravě podmínek prodeje byl záměr zveřejněn ve
dnech 7. 6. 2018–9. 7. 2018. Podány byly dvě nabídky: Erpeko,
a. s., se záměrem vybudování bytů (kupní cena 3 100 000 Kč)
a společná nabídka Heidi rodinné centrum a škola Gaudi
se záměrem rodinného centra, kavárny a školy (kupní cena
500 000 Kč). Podání RC Heidi a školy Gaudi obsahovalo zásadní rozdíly oproti zveřejněnému záměru.

Původně zimní hospodářská škola v Masarykově ulici, foto z archivu města Příbora

Dnes bych se rád vrátil ke svému slibu, že popovídám podrobněji o tom, co mnohé z Vás zajímá – co se bude dít s bývalým Domem dětí a mládeže na ul. Masarykově, č.p. 586.
Na poetické slovo pana místostarosty z únorového Měsíčníku navážu trochu suchými fakty. Na úvod začnu historií této
stavby.
Budova byla postavena v roce 1913 pro účely zemské
hospodářské zimní školy v Příboře. Autorem projektu byl
Ferdinand Burian z Kopřivnice a stavitelem, nám Příborským
dobře známý, Bedřich Karlseder. Budova sloužila různým
účelům – zemědělská odborná hospodářská škola, ubytovna
pro vojsko, internát, učebny atd. V roce 1977 prošla
výraznou rekonstrukcí při přestavbě na Dům pionýrů. Poté
přejmenován na Dům dětí a mládeže. Minimálně od roku
2007 již objekt není provozován k poslednímu uvedenému
účelu, sloužil pouze jako skladovací prostory využívané
Technickými službami města Příbora k uskladnění vánočního
pouličního osvětlení apod. V současné době není využíván
ani technickými službami.
Nemovitosti – budova a související pozemky – byly převedeny do majetku města v roce 1994 na základě zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí.
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Bývalá zimní hospodářská škola v Masarykově ulici, naposledy
tady byl Dům dětí a mládeže Luna, foto z archivu města Příbora

Dne 13. 9. 2018 zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o podaných nabídkách a zejména nesouhlas klubu
nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“ s prodejem nemovitostí. Důvodem nesouhlasu byla nízká kupní cena a přesvědčení, že předmětné nemovitosti by měly zůstat v majetku
města s budoucím využitím např. pro potřeby sociálních služeb pro občany města. Současně ZM vzalo na vědomí petici
občanů města proti prodeji předmětných nemovitostí a následně zastupitelstvo města odložilo řešení využití nemovitostí na další volební období.

Když to tedy shrnu: V uplynulém volebním období bylo
sice původním záměrem města nemovitosti prodat, žádná
z podaných žádostí o prodej však nebyla akceptována a převážil názor, že vhodnější bude ponechat nemovitosti v majetku města s tím, že město samo s využitím dotačních titulů
vybuduje a bude provozovat zařízení pro seniory. Po uplynutí
poloviny funkčního období stávajícího zastupitelstva musel
být tento názor přehodnocen. Stalo se tak hlavně z důvodu,
že Moravskoslezský kraj, s kterým jsme vyjednávali spolufinancování na rozšíření stávajícího Domova pro seniory,
bohužel nakonec na spolupráci nepřistoupil. Odůvodnění
Moravskoslezský kraj zaslal písemně a v jednoduchosti se
odvolával na vznik Domova seniorů v Kopřivnici (kde je zřizovatelem právě Moravskoslezský kraj) a také na koronavirovou finanční krizi. Prověřili jsme také možnost provozování
domova seniorů pouze městem, ale to se ukázalo finančně
velmi náročné a investice do přístavby budovy ve výši zhruba
100 000 000 Kč není v silách města.
Dne 10. 2. 2021 zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje nemovitostí na ulici Masarykově pro účel provozování
domova se zvláštním režimem a poskytování odlehčovací
služby. Takové zařízení bude poskytovat pomoc pro občany

s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Tento záměr
podpořil také náměstek Moravskoslezského kraje pan Jiří
Navrátil, protože takových zařízení v naší oblasti není dostatek. Samotný prodej by se měl projednávat na zastupitelstvu
v květnu tohoto roku. Tak držme pěsti, aby to vyšlo a Příbor
měl další kvalitní sociální službu na svém území.
Na závěr bych se ještě zmínil o některých záležitostech,
na které se občané často ptají. Proč visí smuteční vlajka na
budově piaristického kláštera? Jde o dočasné řešení v době
rekonstrukce radnice. Tuto vlajku úřad vyvěšuje v případech, když umře člověk, který pracoval na Městském úřadě
v Příboře. Další časté dotazy se týkaly toho, jak bude řešena
situace pacientů paní doktorky Bohumínské. Zde bych rád
upozornil, že město není zřizovatelem ordinací praktických
lékařů. Jedná se o soukromá zařízení. Přesto se pokusíme vyvolat jednání se zdravotním střediskem a zjistit možná řešení
tohoto problému.
Do dalších dnů Vám přeji hlavně zdraví a užívejme života,
protože ho máme jen jeden!
Jan Malík, starosta města Příbora

TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY města
Jana Lipovská, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 02.02.2021 se uskutečnila 42. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno 28 bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města schválila:
• Základní údaje akce „Cyklopropojení u křižovatky Příbor
– západ“,
• plán účetních odpisů na rok 2021 Základní škole Npor.
Loma Příbor, Školní 1510, příspěvkové organizaci, ve výši
31 000 Kč; příspěvkové organizaci Školní jídelně Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458, ve výši 180 000 Kč;
Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, ve výši
25 000 Kč; Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 Kč; LUNĚ PŘÍBOR, středisku
volného času, příspěvkové organizaci, ve výši 11 000 Kč;
Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, ve výši 2 800 000 Kč,
• pro rok 2021 ziskovou přirážku na oběd v doplňkové činnosti Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace, a příspěvkové organizace
Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458
ve výši 2 Kč/oběd,
• z neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz roku 2021
Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace,
účelově určenou částku ve výši 1 985 000 Kč, která bude
podléhat finančnímu vypořádání a je tvořena následující
položkou: č. ú. 502 - spotřeba energie 1 985 000 Kč (elektrická
energie 5020330),
• prodloužení kulturních akcí pořádaných SH ČMS Hájov, a to Floriánkové posezení dne 01.05.2021 od 16:30
do 23:00 hod., v areálu výletiště pod Obecním domem,
Letní večer od 24.07.2021 od 20:00 hod. do 25.07.2021

do 03:00 hod., a sportovní akci Hasičskou noční soutěž
v areálu výletiště pod Obecním domem od 04.09.2021 od
19:00 hod. do 05.09.2021 do 03:00 hod., za předpokladu
možnosti pořádání akcí dle epidemiologické situace související s nákazou covid-19,
• smlouvu o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů v předloženém znění,
uzavřenou mezi městem Příborem a realizátorem projektu
Post Bellum, z. ú., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00
Praha 1,
• pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 15 na ul. U Tatry
1488 v Příboře za smluvní nájemné dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Rada města rozhodla:
• pronajmout byt č. 15 na ul. U Tatry 1488 paní Kateřině Pavlištíkové za smluvní nájemné ve výši 10 200 Kč/měsíc bez
služeb.
Rada města vyhlásila:
• veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Cyklopropojení u křižovatky Příbor - západ" v předloženém znění.
Rada města uložila:
• vedoucímu OIRSM zprostředkovat jednání vedení města
Příbora se zástupci společnosti Jednota spotřební družstvo
v Hodoníně za účelem projednání stavebních úprav objektu
č. p. 1524 na ul. Jičínské v Příboře,
• vedoucímu OIRSM zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce
MÚ Příbor záměr města pronajmout společnosti Alza.cz a. s.,
IČO 270 82 440, část pozemku parc. č.126/1 v k. ú. Příbor,
o výměře cca 5 m2, v rozsahu dle zákresu ve fotomapě na
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podkladu katastrální mapy, pro umístění typizovaného boxu
pro vyzvedávání zásilek, za podmínek:

• žádost spolku LUNGTA ve věci připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet",

−− pronájem na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou,

• informace o průběhu akce „Rekonstrukce objektu č. p. 118".

−− roční nájemné ve výši 12 000 Kč plus DPH v zákonné
výši, s každoročním navýšením o míru meziroční inflace
dle ČSÚ.

Rada města souhlasila:
• s rozšířením předmětu díla „Projektová dokumentace objektu č. p. 118" o další stavební úpravy plynoucí z požadavků
správce objektu dle předloženého materiálu,

Rada města vzala na vědomí:
• informaci o připravovaných úpravách objektu č. p. 1524 na
ul. Jičínské v Příboře, spočívajících v rozšíření plochy prodejny COOP zazděním stávajícího podloubí, v přemístění
bankomatu a vybudování nového chodníkového tělesa na
pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Příbor podél čelní části objektu,
v rozsahu dle přílohy č. 2,

• s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací,
do výše 90 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, na úhradu
nákladů na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme
školám k úspěchu".

• „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2020
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím",

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

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

Dne 10.02.2021 se uskutečnilo 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora, na kterém bylo projednáno 13 bodů. Přinášíme
vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných
bodů.
Zastupitelstvo města stanovilo:
• sankci za neoprávněné a smluvně nevypořádané užívání
pozemků města ve výši odpovídající nájemnému nebo pachtovnému za roční užívání předmětného pozemku, minimálně
však ve výši 500 Kč,
• nový termín uzávěrky přihlášek do veřejné soutěže o zřízení
práva stavby na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor, a to
23.04.2021 do 13:00 hod. Nejpozději v tomto termínu musí
být přihlášky prokazatelně doručeny na Městský úřad Příbor,
tzn. převzetí přihlášky musí být potvrzeno zaměstnancem
městského úřadu s uvedením data a času,
• v souladu s § 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro účely pořízení Změny č. 2 Územního
plánu Příbora určeným zastupitelem Ing. arch. Jana Malíka.
Zastupitelstvo města schválilo:
• prodej pozemku parc. č. 2178/46 v k. ú. Příbor do vlastnictví
pana Martina Rašky a paní Ing. Nikoly Raškové za kupní cenu
ve výši 1 043 490 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění,
• prodej pozemku parc. č. 2178/11 v k. ú. Příbor do vlastnictví
pana Zdeňka Přibyly a paní Terezy Přibylové za kupní cenu
ve výši 1 471 120 Kč plus DPH v zákonné výši a dle dalších
podmínek kupní smlouvy v předloženém znění,
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• podmínky pro prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře (viz Úřední deska).
Zastupitelstvo města uložilo:
• vedoucímu OIRSM zveřejnit po dobu 60 dnů záměr prodeje
nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře - budovy č. p. 586
a souvisejících pozemků o celkové výměře 4 955 m2.
Zastupitelstvo města souhlasilo:
• v souladu s § 55a odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s pořízením Změny č. 2 Územního
plánu Příbora zkráceným způsobem spočívajícím v rozšíření
stávající plochy SV (smíšená výrobní) - Z 20 na úkor stávající
plochy DS (dopravní stavby) - Z 18 a ve změně plochy OV
(občanská vybavenost) - Z 43B na plochu BD (bydlení v bytových domech) - Z 43B, vše v rozsahu uvedeném v důvodové
zprávě tohoto materiálu.
Zastupitelstvo města podmínilo:
• v souladu s § 55a odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Příbora
v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě úhradou nákladů
souvisejících se zpracováním Změny č. 2 Územního plánu
Příbora včetně zpracování úplného znění Územního plánu
Příbora po jeho změně č. 2 navrhovatelem změny.

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

aktuální informace
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Dne 11.12.2019 byla usnesením č. 26/9/ZM/2019 schválena Směrnice zastupitelstva města č. 8/2019 k udělování Cen
obce a čestného občanství města Příbora.
Dle této směrnice může návrhy na udělení čestného občanství podat na příslušném formuláři člen Zastupitelstva
města Příbora.
Návrhy na udělení ceny obce může podat člen Zastupitelstva města Příbora, komise pro občanské záležitosti, kterýkoli
občan města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města Příbora. Podá-li návrh občan města nebo
právnická osoba, musí návrh podpořit svým podpisem nejméně
50 občanů města Příbora, kteří dosáhli věku 18 let. V záhlaví
podpisového archu a na každé jeho další straně musí být uvedeno jméno osoby, která je navrhována a rok podání návrhu. Vedle
podpisu občana musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum
narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Komise pro občanské záležitosti dále návrhy zpracuje
a předá Radě města Příbora, ta je projedná a postoupí Zastupitelstvu města Příbora.
Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě
v Příboře, odboru organizačním a správních činností - na po-

datelně, na matrice nebo na webových stránkách města Příbora.
Směrnice je k nahlédnutí na webových stránkách města
a na Městském úřadě v Příboře.
Návrh musí obsahovat:
• jméno a příjmení a datum narození navrhovaného občana;
• bydliště navrhovaného občana; v případě, že se jedná o občana již zemřelého, pak poslední bydliště;
• souhlas navrhované osoby; v případě, že se jedná o občana
již zemřelého, pak souhlas osoby blízké;
• zdůvodnění návrhu na ocenění;
• jméno či název navrhovatele;
• datum předání návrhu na MÚ.
Návrhy musí být v letošním roce podány na městský
úřad elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou, písemně poštou nebo osobně na podatelnu
městského úřadu nebo na pracoviště matriky nejpozději do
30.04.2021.

finance a ekonomika
Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Když se řekne výživné, většině z nás se vybaví vyživovací
povinnost rodičů vůči dětem. Existují však i další druhy vyživovacích povinností, kterým se budeme postupně věnovat
v následujících několika vydáních Měsíčníku.
Nejprve se zaměříme na vyživovací povinnost mezi manžely. Občanský zákoník stanoví, že manželé mají k sobě vzájemnou vyživovací povinnost a mají mít stejnou životní úroveň. Znamená to, že pokud spolu manželé žijí, měli by se oba
podílet na zajištění chodu domácnosti a společných výdajích
a každý z nich by měl mít po uhrazení těchto výdajů k dispozici pro svou potřebu zhruba stejnou částku. Pokud jeden
z manželů svou vyživovací povinnost vůči druhému manželovi neplní, je možné výživné vymáhat soudně. Soud při určování výše výživného přihlédne také k tomu, jakým způsobem
manželé pečují o společnou domácnost. Teprve v případě, že
manžel svou vyživovací povinnost plnit nemůže, přechází tato
povinnost na děti.
V některých případech může vyživovací povinnost k manželovi přetrvat i po rozvodu manželství. Jedná se o případy, kdy
rozvedený manžel objektivně není schopen sám se uživit a tato
neschopnost živit se sám vznikla v manželství nebo s manželstvím souvisí. V praxi může tento nárok uplatnit například
matka na rodičovské dovolené, která celodenně pečuje o malé

dítě a nemůže proto nastoupit do zaměstnání. Hovoříme tedy
o výživném rozvedeného manžela. Výživné může být nižší než
v době trvání manželství, mělo by totiž rozvedenému manželovi zajistit pouze „přiměřenou“ životní úroveň. Vyživovací
povinnost mezi bývalými manžely není časově omezena. Ve
výjimečných případech může soud rozvedenému manželovi,
který rozpad manželství nezapříčinil a kterému byla rozvodem
způsobena vážná újma přiznat výživné, které mu zajistí v zásadě stejnou životní úroveň jako v manželství. V této výši může
být výživné přiznáno jen po dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu 3 let od rozvodu.
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, pokud
oprávněný uzavře nové manželství či registrované partnerství
nebo pokud se bývalí manželé dohodnou, že namísto měsíčních splátek výživného vyplatí povinný oprávněnému bývalému manželovi jednorázovou částku, tzv. odbytné.
Chcete-li získat bližší informace k tomuto tématu, můžete
navštívit naši Občanskou poradnu v Příboře na adrese Freudova 118, v přízemí budovy Stavebního úřadu.
Konzultační hodiny:
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
13:00 – 16:00 hodin – pro objednané
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Petra Richterová, odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře

V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022 bychom vám rádi podali
základní informace týkající se povinné školní docházky.
Školský zákon stanovuje pro zápis dětí k povinné školní
docházce období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V příborských základních školách se uskuteční zápis k povinné školní
docházce pro školní rok 2021/2022 v úterý 13. dubna 2021.
POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná povinná školní docházka.
Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku. (Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od
01.09.2014 do 31.08.2015).
Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také
je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte
začne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku.
Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní
v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce června příslušného školního roku.
(Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od 01.09.2015
do 30.6.2016).
Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
roce (tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností
zákonného zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění
povinné školní docházky určité doklady, a to:
- v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
- v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června jak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře (dětského
lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost)
Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této
věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není
stanovena povinnost takové žádosti vyhovět. Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje.
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků,
nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
sedmnáctého roku věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky,
- občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů,
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné
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školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní
docházce. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický
lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro
jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost
k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního
pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá
obcím stanovit školské obvody spádových základních škol na
svém území. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, v případě cizince místem pobytu žáka a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného
ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské
obvody jednotlivých spádových základních škol, není zároveň
dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou
školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem
pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na
základě správního řízení ředitel školy.
Školské obvody spádových základních škol zřizovaných
městem Příborem jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005
stanoveny takto:
• Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice
9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č.p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše
Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na
Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců,
Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční,
Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská,

Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka Nejedlého,
místní část Hájov.
• Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova,
Frenštátská č.p. 1366 až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagarinova,
Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, Karla
Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského, Krátká, Kpt. Jaroše,

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

dopravní problematika
Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku Městského úřadu Příbor

Od 12. 1. 2021 začala v místní části Klokočov platit nová
úprava dopravního režimu, která byla realizována na základě
dohody zástupců občanů Klokočova, prosazujících rozdílné pohledy na stanovení maximální rychlosti na místních komunikacích v Klokočově, a zástupců města.

Došlo k posunutí svislého dopravního značení IZ8a „Zóna
s dopravním omezením“ s piktogramy B20a „Nejvyšší povolená
rychlost“ (30), A7b „Zpomalovací práh“ a A12b „Děti“ s textem
POZOR DĚTI z ulice 9. května od domu č.p. 1130 na ulici Tovární k mostu přes vodní tok Klenos a na ulici Boženy Němcové
od kruhového objezdu k domu č.p. 1231.

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
Ing. Dita Kalužová, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

S účinností od 1. 1. 2021 začaly platit nové zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností … č. 541
– 545/2020 Sb., v důsledku čehož bude nezbytné vydat nové
obecně závazné vyhlášky o systému odpadového hospodářství
i o poplatku na další roky. V roce 2021 ještě vše zůstává v platnosti, ale již se pracuje na nových předpisech, v nichž bude
řešen i sběr textilu a jedlých olejů. Ze zákona vzniká povinnost
jejich třídění od 1. 1. 2025, ale textil se v Příboře třídí do bílých
nádob již řadu let a oleje je možno odevzdávat na sběrném
dvoře též.
Nově bude letos v Příboře zaveden nádobový sběr jedlých
olejů a tuků, a to do speciálních oranžovo-černých nádob, které
budou rozmisťovány do vybraných míst v průběhu léta. Občané
budou včas informováni obvyklými prostředky.

Průběžně se budou vyměňovat a čipovat nádoby na směsný odpad (na Hájově již výměna proběhla). Upozorňujeme, že
všechny nádoby jsou majetkem Technických služeb města Příbora a občané by se k nim měli chovat s vědomím, že poškození
cizí věci je trestné. Množí se případy zničení nádoby vysypáním horkého popela, což do plastové nádoby nelze. V takovém
případě není možná výměna poškozené nádoby za novou bezplatně. Dávejte, prosím, do popelnic jen chladný popel z uhlí.
Pokud topíte pouze dřevem, můžete vychladlý popel dávat i do
kompostérů, bionádob, či si jím pohnojit záhonky nebo trávník.
Do černé nádoby na směsný odpad patří jen již netříditelný
odpad (zbytky masa, kosti, znečištěný textil, plast či papír, popel z uhlí a hygienické pomůcky). Potřebujeme nadále redukovat množství odpadů končícího na skládce, nový zákon zvedá
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podstatně skládkovné. Loňský rok ukázal, že navýšení četnosti
svozu papíru a plastu (s nápojovými kartony, kovy) se současným
zvýšením počtu nádob či stanovišť skutečně zvedlo množství vytříděných odpadů a snížilo množství směsného komunálního odpadu. To se odrazilo na zvýšení odměn za třídění a na úsporách
skládkovného. Za to občanům děkujeme a i nadále se budeme
snažit zajišťovat optimální podmínky pro třídění (tašky, biosáčky,
kompostéry, úprava stanovišť) a nezvyšovat poplatek za využívání systému OH, i když je ze zákona nutná nová vyhláška a město
na sběr a využívání komunálního a tříděného odpadu stále doplácí statisíce korun ze svého rozpočtu. Výrazně podprůměrná cena
poplatku za odpady v Příboře (ve srovnání s okolními městy) je

možná jen díky podprůměrnému množství směsného komunálního odpadu v našem městě a nadprůměrné míře třídění.
Dále připomínáme důležitost uzavírání nádob, obzvláště při
letošních nadílkách sněhu. Mnohdy je kontejner otevřený a vepředu vyčuhuje poslední donesený odpad, ale zadní část nádoby je poloprázdná. Prosím, vhazujte odpad i dozadu a zavírejte
nádoby, ať již barevné, nebo černé. Dbejte na maximální třídění
(tzn. včetně bioodpadu, textilu a kovů - na webu města Příbora, záložka Životní prostředí/Třídění odpadu lze nalézt, co kam
patří, případně vytisknout a umístit v domě i pro sousedy, co
nemají počítač).
Spolupráce všech se vyplatí opět všem. Děkujeme.

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor (s použitím jiných materiálů)

Společnost TextilEco a.s. již několik
let působí v našem městě a sbírá do
jedenácti bílých kontejnerů použitý textil, obuv a hračky. Textil
tak zbytečně nekončí jako odpad na
skládce. Jen za loňský rok 2020 se
v bílých kontejnerech vybralo 33 tun.
Kdyby toto množství skončilo v černých nádobách, bylo by odvezeno na
skládku, město to stálo 60-70 tisíc
korun. Navíc společnost TextilEco
platí městu za každou umístěnou nádobu paušální roční poplatek.
Dle nového odpadového zákona
č. 541/2020 bude platit povinnost
třídit textil v obci, a to nejpozději od
1. 1. 2025. Město Příbor má náskok, třídíme již řadu let.
Koncem loňského roku byly u nás dvě bílé nádoby vyměněny za nový typ kontejneru s názvem Chytrý tučňák. Jedná
se o nádoby na Lidické ulici u Policie ČR a na Dukelské ulici
u křižovatky s ulicí Sv. Čecha. Chytrý tučňák je nejnovější typ
sběrného kontejneru společnosti, na jehož vývoji se podíleli
designéři z brněnského Vysokého učení technického. Jde o automatizovanou hygienickou výdejnu a sběrnu zásilek na solární pohon pro bezkontaktní službu. Jedna část kontejneru
slouží opět ke sběru textilu, druhá k bezkontaktnímu hygienickému vydávání a přejímání zásilek. Novinkou inovovaného

sběrného kontejneru jsou výdejní
boxy, které využívá e-shop second
handu Genesis k předávání svých
balíčků s textilem a zásilek. „Díky
novému systému získá člověk na
jednom místě možnost oděvy, které
nepotřebuje, odevzdat a současně
si může oděvy, které se mu líbily
na e-shopu, vyzvednout. Nabízíme
tak kompletní službu, která v maximální míře prodlužuje životnost
oděvů v lidské populaci, stejně tak
se v maximální možné míře šetří životní prostředí," vysvětluje Romana
Filipová ze společnosti TextilEco.
Zákazníci internetového obchodu
s použitým oblečení si tak své objednávky mohou vyzvednout
prakticky kdykoli.
Další změnou jsou solární panely na střeše, které tučňáka dobíjejí energií. Dále kontejner obsahuje USB porty, jimiž si lidé
mohou nabít svůj mobil. Současně je každý kontejner vybaven
senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v okolí kontejneru.
Více informací najdete na www.textil-eco.cz, www.genesis-eshop.cz.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí textil a ostatní složky komunálního odpadu.

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor

Bioodpad z domácností je nejvhodnější
separovat doma do samostatné nádoby
(misky, kbelíku, apod.) a tuto pak jednoduše vysypat do kompostéru či hnědé
popelnice (kontejneru). Ke kompostování jsou vhodné pouze biologické odpady,
kam patří:
- běžný bioodpad ze zeleně: tráva, listí,
drobné větvičky živých plotů, apod.
- popel ze dřeva, stará zemina
- zbytky ovoce a zeleniny, pečiva i vařených jídel rostlinného původu (brambory, těstoviny, rýže, apod.)
- kávová sedlina a čajové pytlíky, filtry
z kávovaru
- zvadlé květiny, zemina z květináčů,
větvičky, plevel
- skořápky z vajíček a ořechů
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- papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití, i nasáklé rostlinným olejem,
lepenka (v menším množství – např. kartonová krabice od pizzy natrhaná na kusy)
- podestýlka, piliny, zbytky zrníček z klece
andulek či jiných domácích ptáčků.
Do bioodpadu nepatří kusy masa a kosti!!!
Nevhazujte, prosím, bioodpad do hnědých
popelnic v klasických plastových sáčcích!
Igelitové sáčky se v přírodě rozkládají desítky let. Je možno využít speciální kompostovatelné sáčky, které jsou z papíru nebo
bioplastu. Tyto sáčky vypadají podobně
jako běžné plastové sáčky, ale liší se tím, že
nepředstavují ekologickou zátěž. Jsou vyrobeny z biomasy, která se postupně rozloží.
Biosáčky je možno si bezplatně vyzvednout
na podatelně městského úřadu. Nicmé-

ně s ohledem na jejich zvyšující se pořizovací cenu a také na
zvýšené množství plastů všeho typu v hnědých nádobách ze
sídlišť, žádáme občany, aby zvážili nutnost používání sáčku.
Jak je uvedeno na začátku článku, nejlépe kompostovatelný je
holý bioodpad.

Na přiložené fotografii je obsah jedné hnědé nádoby ze sídliště. Plasty kompostovat nelze ani na kompostárně! Prosím,
buďte ohleduplní a třiďte bioodpad. Dávejte do nádob to, co
tam patří!
Veškeré nádoby na odpad zavírejte. Děkujeme.

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

Blahopřejeme jubilantům narozeným v březnu, kteří slaví své jubileum:
Zdenka Tvarůžková
Jaroslav Šrámek
Irena Drápalová
Jiří Bolechovský
Libuše Jahnová
Jaromír Bajer
Marie Žilíková
Josefa Kadurová
Jan Bolek
Emil Czárán
Jana Matušová
Ludmila Bradáčová
Jiří Kvita
Marie Barvíková
Jiřina Cholevová
Vladimír Bilský
Vojtěch Ondruška
Václav Honč
Svatopluk Dresler
Pavla Foldýnová
Marie Petrášová
Jubilanti Domova Příbor
Zdenka Kostelníková
Anna Neuwirthová
Anna Černochová
Stanislav Wank

Jaroslav Kovařík

Zdeňka Bajerová
Alois Kublák
Vladislav Kršňák
Miroslav Konečný
Jaroslav Čierny
Rudolf Jarnot
Vlasta Simprová

Zdenka Pechová

Jiřina Vlkovičová

Josef Taichman
Josef Černý
Jarmila Pojerová
Erna Šmídová
Jozef Štálnik
Adéla Hrnčířová
Julie Kabátová
Vlastimil David

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Tradice a pověry obecně už nemají tak vážný charakter, jako
měly ještě i na začátku minulého století. Lidé žili více v souladu
se svou vírou, potažmo s přírodou, a tradice předávané z generace na generaci pro ně měly až posvátný charakter. Stejně
tak samotný svatební obřad požíval větší úcty a vážnosti, než
je tomu dnes. Romantika se z něj ještě nevytratila, ale dnešní
lidé již nejsou tak svázáni pověrami, které jdou s některými
svatebními rituály ruku v ruce. Dodržování svatebních tradic je
v současnosti již spíše záležitostí pro pobavení snoubenců a přítomných svatebních hostů. Každá svatba je jiná nejen napříč zeměmi světa, ale také už i napříč jednotlivými rodinami a jejich
pohledem na samotný svatební obřad. Staré zvyky se pomalu
vytrácejí, ale naštěstí je ještě můžeme na mnoha veselkách pozorovat. Podívejme se na ty nejčastější, které se praktikují na
různých místech naší republiky.
Svatební koláčky, kterými se zvou svatební hosté, jsou odlišné dle tradic daného kraje. Snoubenci je rozvážejí budoucím
hostům sami, obvykle dva týdny před svatbou, někdy i spolu
se svatebním oznámením či pozvánkou na hostinu. Pečou se
ale také koláče, které se používají jako ozdoba svatební tabule
a také jako poděkování svatebčanům za účast na svatbě, za přání
a dary. Mohou se dávat také dalším lidem, kteří se podílejí na
organizaci svatby. Výslužku předává hostům většinou maminka
nevěsty. Svatební koláče se dávají do ozdobných pytlíčků nebo
krabiček.
Dost možná tou nejčastější tradicí na českých svatbách jsou
svatební vývazky. Jsou to jednoduché svatební mašličky s myrtou, které mají svatební hosté připevněny na klopě a jasně říkají,
kdo patří mezi svatebčany. Vývazky dříve pomáhali snoubencům vyrábět nejbližší kamarádi. Dnes se dají běžně zakoupit
již hotové ve specializovaných obchodech a fantazii se meze

nekladou. Mašličky mohou být nahrazeny i jinými vhodnými alternativami. Ženich, případně jeho otec a svatební svědek mají
obvykle provedení malé svatební kytičky na klopě obleku.
Svatební kytici by nevěsta měla poprvé vidět až ve svatební
den, když ji ženich donese. Zdomácněly u nás již i některé ze
zahraničních zvyklostí. Z anglosaských zemí to je např. házení
svatební kytice. Nevěsta si po skončení obřadu, či po prvním
tanci a fotografování stoupne zády k neprovdaným dívkám,
které se svatby účastní, a hodí kytici za sebe. Ta ze svobodných
dam, která hozenou svatební kytici chytí, se má sama do roka
vdávat. Symbolika svatební kytice je v tom, že pro nevěstu už
není potřebná a předává ji dále, aby se mohla vdát další dívka. Přesto si některé dnešní nevěsty chtějí svoji svatební kytici
uschovat usušenou na památku, a tak tuto tradici nepraktikují.
Na samotný svatební obřad přijíždí první ženich a poslední
nevěsta. Z obřadu pak jedou novomanželé společně a jako první. Dříve řehtali koně a práskalo se bičem, nyní svatební kolona
na počest novomanželů troubí. Hluk měl zahnat zlé duchy, nyní
spíše přilákat pozornost a ohleduplnost ke koloně aut. Odchodu na obřad však většinou předchází také poděkování rodičům
za vychování jejich partnera a u věřících s ním spojená žádost
o požehnání. Dostanou-li je, bude manželství šťastné.
Při tzv. zatahování nebo také šraňkování či zadrhování
jsou v hlavní roli ženichovi kamarádi. Tentokráte stojí s napnutým provazem, ověšeným věcmi, které mají souvislost s novým
manželstvím (květy, mašle, fotografie, vypitá lahev, oblečení,
boty), a přehradí jím cestu novomanželům. V cestě jim dovolí
pokračovat, až když ženich zaplatí výkupné. Zvyk má značit ženichovo vykoupení z mladických hříchů.
Cestou k oltáři rozhazují družičky nebo malé holčičky
v čele svatebního průvodu drobné okvětní lístky, po kterých
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průvod později kráčí. Podle tradice okvětní lístky symbolizují
plodnost. Po skončení obřadu utvoří svatební hosté tzv. špalír
neboli uličku, kterou musí novomanželé po obřadu projít. Aby
bylo manželství plodné, založilo rodinu a rozmnožilo hmotné
statky, házejí svatebčané na novomanžele květiny, rýži nebo
obilná zrníčka. Pokud si chce nevěsta svou plodnost připojistit,
měla by při svatební hostině pochovat na klíně malé dítě. Novodobou svatební tradicí se stává vypouštění holoubků či hrdliček
z rukou nevěsty a ženicha. Tito ptáci mívají celý svůj život jediného partnera, a možná i proto se stali symbolem věčně čisté
lásky a věrnosti.
Mezi další škodolibou tradici, kterou velmi rádi dodržují ženichovi kamarádi, patří nasazení koňského chomoutu či koule
na nohu. Po obřadu ženich dostává na krk koňský chomout, což
je symbol svázání manželstvím. Nevěstu pak podarují bičem, aby
bylo jasno, kdo bude v manželství vládnout. Připevnění vězeňské
koule uzamčené visacím zámkem je také symbolem svázání manželstvím. Nevěsta poté dostane pilku na železo a úkol svého manžela osvobodit. Nicméně kouzlo peněz lze využít i zde a manžel
opět může kamarády uplatit a osvobodit se sám.
Před, či při vstupu na hostinu se svatebčanům podá přípitek
a pak obsluha „nechtěně“ upustí na zem talíř, který se rozbije.
Manželství neznamená jen dny plné štěstí a lásky, ale prochází
i trním a životními zkouškami a novomanželé se na tuto skutečnost připravují od svatebního dne. Střepy jednak znamenají
štěstí a jejich úklid ukáže, zda bude pár spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“ také v manželství.
Dalším testem budoucí manželské spolupráce a péče je společná konzumace polévky. Personál novomanželům uváže kolem krku velký svatební bryndák, do ruky dá děravou svatební
lžíci a jeden talíř polévky. Jídlo z jednoho talíře symbolizuje
společný manželský krajíc a jeho rovnoměrné dělení a vzájemné krmení polévkou z jednoho talíře pak znamená příslib, že se
jeden o druhého v případě nouze postarají. Společně pak také
krájí svatební dort. To symbolizuje opět společné dělení a vzájemnou pomoc. První kousek předá ženich nevěstě a druhý na
oplátku ona jemu. Další kousky by měla nevěsta předat mamince ženicha, potom svojí matce, otci ženicha a svému otci, dále
svědkům a teprve poté ostatním svatebčanům.
Po svatební hostině následuje první manželský tanec, který
by měl být sólo a věnovaný pouze novomanželům. Obvykle svatebčané vytvoří kolem tančících novomanželů kruh. V průběhu
svatebního veselí se pak provádějí další, spíše žertovné aktivity.

Dražba podvazku - mezi svatebčany se vyberou dva licitátoři,
kteří se snaží vydražit nevěstin podvazek. Aby svatebčané nekupovali „zajíce v pytli“ může jim ho novomanželka ukázat. Ten,
kdo tento skvost vyhraje, má právo jí ho z nohy sundat. Vydražené peníze jsou samozřejmě odevzdány nevěstě. Další je pak vybírání peněz do střevíčku. Ten je možné buď nechat kolovat, aby
do něj každý mohl něco přispět novomanželům, nebo se do něj
vkládá „úplatek“ za tanec s nevěstou. Někdo tuto tradici provádí
tak, že pověří někoho z hostů, aby se střevíčkem všechny hosty
obešel. Vybírat se může do starého škrpálu, stejně tak lze použít
například malý dětský kočárek, zavinovačku nebo kolébku.
Zvyk pořádat tzv. popravky po svatbě je hlavně rodinnou
tradicí. V zásadě jde o to, že se následující den po svatbě sejde
spolu s novomanželi nejužší kruh rodiny a dojídá jídlo a dopíjí pití, které zbylo po svatební hostině. Jelikož se v Česku páry
nejčastěji oddávají v sobotu, popravky tak probíhají celé následující nedělní dopoledne a často končí až v odpoledních hodinách. Popravky můžeme označit i za jakýsi svatební dozvuk, kde
rodina také probírá své zážitky a dojmy z proběhlé svatby. Tato
svatební „afterparty“ má zhruba půldenní trvání, jde o klidnou
a oddechovou záležitost, kde si všichni příjemně posedí, popovídají a dají si něco dobrého na zub.
Ke svatebním zvykům, které se dnes již nedodržují, patří
zkouška nevěsty smetím. Když nevěsta vkročila do domu ženicha, kde bylo smetí schválně rozsypáno, a chopila se připraveného koštěte, ukázalo se, že bude dobrou hospodyní. Pokud jej
pouze překročila, znamenalo to opak. A testoval se samozřejmě
i ženich pomocí špalku se sekerou a lahve alkoholu. Podle toho,
čeho se prvního chopil, se usuzovalo, zda bude pracovitý manžel, nebo ne.
Dodržování tradic je důležité pro zachování naší národní
svébytnosti a jejich předávání dalším generacím udržuje naši
kulturu stále živou. Svatba, kde se obvykle sejde nejen blízká rodina, je pro předávání tohoto kousku kulturního dědictví ideální
příležitostí. Je však již jen na nevěstě a ženichovi, které ze zvyklostí budou chtít dodržet. Je to den, který patří jen jim, a proto
by měl probíhat tak, jak si představují.
https://www.svatbyinspirace.cz/nezarazene/nejoblibenejsi-svatebni-tradice-a-zvyky-ktere-nemohou-na-vasi-svatbe-chybet/
https://www.femina.cz/svatebni-zvyklosti-znas-jejich-skryty-vyznam/
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/svatby-zvyky-tradice.html
https://oslavyasvatby.cz/svatebni-tradice/

Jana Lipovská, DiS., Bc. Ivana Bolomová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Vážení čtenáři, nabízíme Vám ve stručnosti pár informací,
týkajících se vývoje v oblasti pohybu obyvatel, a také něco málo
z událostí evidovaných matrikou (nejen) za rok 2020.
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K 31. prosinci roku 2020 měl Příbor včetně svých částí Hájova a Prchalova 8 408 obyvatel. Nově se k trvalému pobytu na
území města přihlásilo 136 obyvatel a podíváme-li se blíže na
úbytek obyvatel, pak ten přirozený –
tzn. úmrtí, činil 114 obyvatel. Odstěhovalo se 165 obyvatel.
Na přirozený nárůst obyvatel mají
mimo přistěhovaných vliv také nově
narození občánci. Těch bylo v loňském roce 86. Jde o děti s trvalým bydlištěm ve městě Příboře a jeho částech
Hájov a Prchalov. Všechny tyto děti se
narodily v okolních porodnicích.
K nejoblíbenějším dívčím jménům
se řadí Eliška a Anna - tato jména byla
dána třikrát. Na druhém místě je v Příboře jméno Nela, Julie, Lucie a Aneta.
Z těch méně obvyklých je to u děvčátek např. Melissa, Saskie a Meda.

U chlapců byl vloni nejoblíbenějším jménem Matěj, v závěsu
za ním bylo pak jméno Ondřej, na dalším místě jsou shodně Filip, Adam, Jan, Šimon, Hynek, Vít a Matyáš. A ta méně obvyklá
jména byla u chlapečků např. Dorian a Niels.
Na vítání občánků přihlásili v loňském roce rodiče celkem
42 dětí. Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 se však podařilo
„přivítat“ pouze 14 dětí.
Sňatků bylo ve správním obvodu Příbora, který zahrnuje také Skotnici, Kateřinice, Trnávku a Mošnov, uzavřeno 86.
V uvedeném grafu sledujeme vývoj sňatečnosti a rozvodovosti zde uzavřených manželství od roku 2000. V průběhu let se

také mění oblíbená oddací místa. V loňském roce 2020 proběhlo v refektáři piaristického kláštera 33 obřadů, v zahradě
piaristického kláštera 10 svateb, 41 na jiném vhodném místě
a 2 obřady se uskutečnily v rámci správního obvodu mimo
obec Příbor. Tzv. jiné vhodné místo, kde byly nejčastěji uzavírány sňatky v roce 2020, byla Villa 603. Z celkového počtu
86 sňatků bylo 9 sňatků církevních, všechny ostatní byly civilní. A pro představu ještě zmíním, že u 22 svateb byl alespoň
jeden ze snoubenců občan Příbora, v ostatních případech se
jednalo o občany s trvalým pobytem jinde v České republice
či cizince.

Bc. Ivana Bolomová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Vítání občánků je v Příboře stálicí mezi tradičními oblíbenými akcemi již od roku 1957. Loňský rok připravil nám všem
překvapení v podobě „přepadení“ onemocněním covid-19. Tato
situace převrátila život naruby lidem snad na celé planetě Zemi.
Ovlivnila téměř vše, co bylo „normální“, na co jsme byli zvyklí
a co jsme měli rádi. Tedy i pořádání „vítání občánků“, které připravuje organizační tým městského úřadu a komise pro občanské záležitosti v Příboře s velkým potěšením.
Jsme velice rádi, že zájem o tuto aktivitu ze strany rodičů stále trvá. S prvním letošním „vítáním“ zatím počítáme
v květnu. Pokud bude situace příznivá a budeme moci setkání

uspořádat, budeme rodiče, kteří své děti již přihlásili (jedná se
také o přihlášky z roku 2020), obesílat pozvánkou na konkrétní
termín. S informacemi na webových stránkách, v LTV Příbor,
případně sdělení dalšími komunikačními kanály zatím vyčkáváme na celkový vývoj pandemie, aby nebyla sdělení neustále se
měnící a zmatečná. Prosíme Vás - rodiče o trpělivost, pochopení a průběžné sledování těchto informačních prostředků. Jakmile to bude aktuální, budeme Vás informovat o obnově tohoto
tradičního setkání. Prozatím můžete své děti na vítání občánků
přihlašovat tak, jak bylo zvykem. Přihlášky jsou evidovány na
matrice MÚ Příbor.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - přihláška

Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a…
• zašlete ji elektronicky na adresu matrika@pribor-mesto.cz,
• nebo osobně odevzdejte na Městském úřadě Příbor na podatelně nebo do kanceláře matriky.
Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi
uvedenou adresu.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo na matrice Městského úřadu Příbor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení dítěte: ………………………………….…………….………….………… Datum narození….………...………………………..
Jméno a příjmení matky a otce dítěte ……………….………………….………………………………….……….……….……….……….……….…
Trvalé bydliště: ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručení pozvánky
(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště): …………………………………………………………………………………………………………
Tel. číslo nebo e-mail: …………………………………………………………………….…………………………………………………………………
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 Vítání občánků města Příbora.

Podpis zákonného zástupce: ………………..…………………………

občanské názory
Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Při toulkách naším městem a jeho okolím musím zkonstatovat, že nikoliv. Není to vinnou Technických služeb města Příbora,
ani tím, že centrum města a jeho přilehlé uličky jsou v neutěšeném stavu po rekonstrukci vodovodního řadu. Tento stav bude

odstraněn novým předlážděním. Vinu na stavu čistoty našeho
města nesou obyvatelé se svými psími mazlíčky, obyvatelé, kteří
nejsou ochotni po psech posbírat jejich výkaly. Místo toho, abych
se podivovala nad nádhernými scenériemi přírody, kterou dokáže
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změnit sníh, mráz, slunce, tak musím dávat pozor i se svým psem,
abych do toho lejna nešlápla. Nyní je vše zapadané sněhem, ale
i tam se objevují hromádky, ale po roztátí sněhu narazíme na nevzhledné kupky, a to nejenom na zelených plochách v blízkosti
náměstí, ale také na chodnících a cestách. Přitom všichni obyvatelé, kteří mají psy, tak mohou s sebou nosit igelitové pytlíky, které
rozdávají technické služby. Přemýšlím, zda je to arogance, nebo
neohleduplnost vůči ostatním občanům našeho města, kteří řádně po svých miláčcích uklízejí. Kladu si otázku: „Zda doma jsou
také tak bezohlední vůči svým blízkým.“
Vím, že již dlouhou dobu se s tímto stavem ve městě potýkáme, ale mělo by se najít řešení, jak tyto občany postihovat, aby

si uvědomili, že se nemohou chovat nezodpovědně. Máme ve
městě opravených spoustu historických památek, neseme i titul
Historické město roku 2015, ale chodníky, cesty a zelené plochy jsou znečištěné. Přitom letos budeme oslavovat 770 let od
založení našeho města a co si pomyslí návštěvníci? Pracovníci
technických služeb sice uklízejí naše město a odstraňují i tyto
psí výkaly, ale kladu si otázku, proč mají uklízet po někom, kdo
není ochoten se chovat zodpovědně.
Co si přát závěrem? Aby se lidé, kteří mají své psí miláčky,
chovali ohleduplně vůči svým spoluobčanům, vážili si práce zaměstnanců Technických služeb města Příbora a dbali o čistotu
našeho města.

Vladimíra Greinerová

Právě s tímto MĚSÍČNÍKEM vstupujeme do měsíce, který
nám přináší vytoužené a tolik očekávané jaro. Tající sníh, první sněženky a snad už nějaký ten podběl.
Mně, jako dlouholeté uklízečce Masarykova gymnázia, se
vybavují vzpomínky na závěrečné dny tohoto měsíce. 28. března si profesorský sbor každoročně připomínal DEN UČITELŮ.
Mimo jiné také náš první prezident T. G. MASARYK, podle
kterého je pojmenována naše škola, slavil svůj svátek 7. března a právě 28. březen je den narození J. A. KOMENSKÉHO,
jehož busta přivítá každého, kdo vstoupí do vestibulu tohoto gymnázia. Chci tímto poděkovat vedení tak vzácné střední
školy, dlouholetému panu řediteli RNDr. Jiřímu Maťovi, tak
současnému panu řediteli Mgr. Pavlu Kerekešovi a dlouholeté zástupkyni RNDr. Jarmile Heraltové za to, že do sborovny
školy každoročně u této příležitosti jsou zváni důchodci-profesoři na malé pohoštění. Ale nejenom profesoři, ale i ostatní
provozní zaměstnanci. Jak důchodci, tak současní. Také nám,
uklízečkám, bylo dopřáno se zúčastnit tohoto milého setkání.
Tady jsme měli možnost si navzájem zavzpomínat. A tak si
vybavuji skvělé profesory. Zaujal Zdeněk Přikryl a jeho man-

želka, profesorka angličtiny. Byl tady malíř Svačina, profesor
Antonín Hajda. Profesorky Alice Mohaplová, Dáša Chovancová, Danuše Borovská, Jarmila Škrabalová a spousta dalších
vzácných kapacit. Příkladem jsou bývalí ředitelé, pan Lubomír
Buzek, pan Jaromír Štěrba a bývalý zástupce ředitele-pan Jiří
Palacký.
Nejvíce mě z těch mých prvních střetnutí oslovilo setkání s velmi příjemným hodným panem profesorem, který se
narodil v roce 1916. Učil latinu, němčinu a ještě další jazyky.
Přicházel dobrosrdečný člověk, na kterého se všichni těšili.
Opíral se o svou oblíbenou hůlčičku a měl radost, že je mezi
svými. Daroval každému svůj úsměv a dobré slovo. Byl to pan
profesor Julius Nedoma. Nikdy na něho nezapomenu. Právě
jeho syn, Pavel, je v současné době kameraman LTV PŘÍBOR.
Také já jsem již důchodkyně a díky vedení školy-dokud nepřišla nemoc COVID-19, jsem byla zvána již několikrát coby
důchodkyně na toto setkání, kde nám v aule zazpívali i studenti pod vedením Mgr. Blanky Hrubé.
S velkou vděčností za vše děkuji vedení školy Gymnázia
PŘÍBOR.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Ing. Silvie Olšovská, Technické služby města Příbora

Letos v dubnu město Příbor ve spolupráci s technickými
službami města otevře vedle místní kompostárny nový sběrný dvůr. Nový areál bude mít oproti tomu stávajícímu dvakrát
větší kapacitu pro sběr a třídění odpadů. Nabídne mimo jiné
také pohodlnější vykládku odpadů z nájezdové rampy přímo
do přistavených kontejnerů, moderní evidenci odpadů, nové
vybavení a mnoho dalšího.
V současné době na sběrném dvoře končí velké množství
velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, ale i dalších
věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Z tohoto důvodu bylo vybudováno v areálu sběrného dvora nové
re-use centrum, tzn. centrum pro opětovné použití odpadů.
Toto centrum bude místem, kam občané mohou odevzdat
věci, které již nepotřebují, ale zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Zboží bude bezúplatně přijato, případně
opraveno, a pak předáno k prodeji. Široký sortiment bude
zahrnovat např. dřevěný nábytek, starožitnosti, knihy, nádobí
a spoustu dalšího. Tyto věci, které se vrátí do oběhu, se budou
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prodávat ve čtyřech cenových kategoriích odpovídajících manipulačnímu poplatku - 10 Kč, 30 Kč, 100 Kč a 200 Kč. Přijímat
se nebudou velké elektrospotřebiče, čalouněný nábytek, oblečení a textilní výrobky. Nakoupit si může kdokoliv ze širokého
okolí, avšak odložit věci k prodeji zde mohou pouze občané
Příbora. Nabídka zboží re-use centra bude navíc pro veřejnost

dostupná i díky mobilní aplikaci, kde si potenciální zákazníci budou moci zboží prohlédnout. Osobní odběr bude možný
v otevírací době re-use centra.
Výstavba nového sběrného dvora byla podpořena z fondů
Evropské unie, Operačního programu životního prostředí.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma

Vážení rodiče, milé děti
skončilo první pololetí a zároveň
jsme se rozloučili s rokem 2020. Nebyl
to šťastný rok, přinesl spoustu starostí, rozčarování, emocí. Děti byly více
doma než ve škole. Ale zvládli jsme
to, a budeme to zvládat dále, protože chceme. Chceme jít dál, být lepší,
překonávat nesnáze. Věříme, že jdeme
správným směrem, protože víme, že
platí citát „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě
nikam nevede.“ Přejme si, aby se tak zvláštní rok již neopakoval a aby se vrátil co nejdříve ten starý známý režim a řád.
Citát o překážkách patří známému britskému sci-fi spisovateli jménem Arthur C. Clarke. A o spisovatelích a knihách tu
teď bude řeč. V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu
jsme se rozhodli podniknout kroky ke zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. Co to vlastně ta čtenářská gramotnost
je? Jedna věc je knihy číst a ta druhá mít schopnost porozumět
textu a kriticky jej posoudit. Kriticky zde ovšem neznamená
negativně. Naopak znamená, jak danou věc vidí, cítí, vnímá či
posléze vyjádří ten který jednotlivec. Zjednodušeně – kriticky
myslet rovná se umění vybírat si z informací pro sebe správně.
Obzvláště v dnešní době schopnost velmi důležitá. A co tedy
chceme udělat?
Chtěli bychom vytvořit místa pro čtení na celé škole, knihovničky ve třídách, na chodbách. Nejen knížky, klidně i třeba časopisy. Vždyť v časopisech jsou třeba komiksy, hádanky,
úkoly a další zajímavé věci. Chceme vytvářet ve škole co nejvíce příležitostí pro to, aby děti četly. Proč si třeba někdy nečíst
i místo tělocviku – o životech slavných sportovců. Nebo v přírodopise – o zajímavých živočiších…. Možností je spousta,
ale abychom mohli takto pracovat, potřebujeme dobré knihy.
Hodně dobrých knih.
Na tomto místě vás nyní chceme oslovit, zda byste se přidali k našemu záměru – Jak zlepšit čtenářskou gramotnost
našich žáků – vašich dětí. A jak? No tím, že darujete knihu, která je dle vás vhodná, zajímavá, stojí za přečtení. Buďto
se líbila vašemu dítěti, nebo jste o ní slyšeli v televizi, či jste
o ní četli. Někteří z vás si chtějí knihy ponechat, jiní je klidně
pošlete dál. Jsme světovou školou, chceme žít udržitelně, ekologicky. Budeme rádi za to, pokud nám knížku věnujete, aby
sloužila, aby těšila, aby žila. A když do ní ještě k tomu vložíte
lísteček s textem, proč by bylo dobré ji číst, bude to nádhera!
Pokud si nejste jisti tím, že váš výběr bude vhodný, nebo byste
chtěli nějakou knihu koupit, obraťte se na třídní učitelku a ona
vám s výběrem pomůže.

A co je na čtení dobrého? Krásnou
odpověď jste třeba mohli najít v lidových novinách, autorkou je spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů,
publicistka a lektorka Klára Smolíková.
„Mrzí mě, když mi dítě ve třetí
třídě na otázku, proč čteme, řekne:
abychom měli lepší slovní zásobu.
To nemůže být z jeho hlavy – a slovní
zásobu rozšiřujeme i dalšími způsoby, není to výhradní specifikum knížky. Její kouzlo je v tom,
že vám vstoupí hlavy a že jejím prostřednictvím čtenář zase
vstoupí do postav, ocitne se v jejich jazykovém světě, osvojí
si slova, kterými pojmenuje něco intimního, pocítí, co se jim
honí hlavou, jak se rozhodují, jaké mají názory.
Ve filmu vidíte, jak se člověk tváří, prožíváte to s ním,
ale nejste v jeho hlavě, neobuli jste si jeho boty. Tím pádem
nemůže dojít k zásadní hodnotové, názorové, emocionální
změně, nemá to stejně zásadní formativní vliv jako knížka.
Čtením se stáváme někým jiným.“
Podpořte náš projekt – Daruj knihu! Pomozme dětem, aby
se staly někým jiným, novým. Pokud se připojíte, pošlete knihu
po vašem dítěti. DĚKUJEME!
A tady malá inspirace. Výběr těchto knih doporučuje literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Text byl uveřejněn v Rodině a škole – leden 2021.
Novinka z produkce Baobabu Slunečnice aneb Rukověť
malého zahradníka. Jak a co si vypěstovat doma za oknem:
třeba fazoli, řeřichu a hlavně slunečnici. Pokud máte rádi hádanky, tak zkuste zalistovat Cestou do divočiny, vydal Host.
Podtitul zní Za zvířaty národních parků. Osmé pokračování
řady Jezevec Chrujda je z autorské dílny Petra Stančíka a Lucie Dvořákové. Reprezentant čeledi lasicovití svedl posledně
vítězný boj s koronavirem a tentokrát krotí kůrovce. V pražské
Pasece vydali komiks autorské dvojice Tereza Drahoňovská
a Štěpánka Jislová. Téma prozrazuje název: Bez vlasů. Problém je nemoc, nemoc se jmenuje alopecie. A ještě jeden tip
– náročnější kousek: komiksové převyprávění Camusova Cizince. Vybrali jste si? To je dobře.
„Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení
aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat
neumí. Také probouzí představivost. Když se podíváte na
fotku Benátek, moc o ní nepřemýšlíte. Ale když o tom čtete, musíte zapojit i představivost. Čtení je něco, co z nás
dělá lidi.“ 
Václav Smil, kanadský geograf 1943
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ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Lubomír Jurečka

Členská schůze Fotoklubu Příbor, z. s., 16. prosince 2020 na své
výroční schůzi volila nový výbor.
Výbor fotoklubu:
předsedkyně: Lenka Malinová, místopředseda: Libor Buzek,
jednatel: Milan Vícha
Fotoklub Příbor, z. s., se v roce 2019 – 2020 zúčastnil celostátní fotosoutěže Vysočina, kde získal 2. místo ze 17 účastníků z celé České republiky. V soutěži jednotlivců získal 1. místo
Milan Vícha. A to není vše. Další fotografie skončily do první
třicítky - 6. místo Milan Vícha, 9. a 11. místo Janka Burgetová
a 30. místo Miroslav Kardačínský. Celkem bylo na celostátní
výstavě mapového okruhu Vysočina vystaveno 255 fotografií!
Mezi fotokluby se umístil první Horácký Fotoklub Jihlava,
2. místo obsadil Fotoklub Příbor, z. s., 3. místo Fotoklub Litovel, 4. místo Fotoklub Havlíčkův Brod a 5. místo FKA Broumov-Bylnice. Druhé místo je nádherné umístění v této tak náročné
soutěži.
Další naši členové se zúčastnili různých fotosoutěží, kde se
umístili na prvních místech. Tak třeba bývalý předseda Fotoklubu Příbor Vladan Mácha vyhrál 1. místo ve Vsetíně ve fotosoutěži Valašsko můj domov, a to již potřetí za sebou.
V loňském roce fotoklub uskutečnil v piaristickém klášteře
na chodbě knihovny čtyři výstavy:
leden – únor Alfred Krzemien ze Štramberka,
březen – červen Tomáš Esler z Příbora,
červenec – srpen Ing. František Novotný ze Vsetína,

září – prosinec Rudolf Jarnot a Lubomír Jurečka z Fotoklubu
Příbor, z. s.
Další naše členka Fotoklubu Příbor, z. s., Alena Pončová se
zúčastnila fotosoutěže v Novém Jičíně. Její tvorba se zaměřovala hlavně na detail. Makrofotografie přírody byly vždy plné
barev a byly převážně doplněny veselými texty. Na vyhodnocení 42. ročníku fotosoutěže TSTT 2020 v Uherském Hradišti
9. 6. 2020 vyhrála 1. cenu za Nebeské jizvy.
Dne 30. 6. 2020 se příborský fotoklub zúčastnil další výstavy v Novém Jičíně, výstavy Okem fotografa - vystavovalo osm
fotografů.

Jan Diviš, Daniel Fryč, JUDr. Aleš Uhlíř, členové výboru AK v Příboře

• 1. Úvod. Výroční členská schůze AK se se z důvodu covidu-19 v roce 2021 nekonala. Počet výborových schůzí vedení AK byl v minulém roce 25.
V roce 2020 byla v Olomouci realizována výstava z činnosti
pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko. Autorem scénáře této
akce je předseda pobočky Dalibor Kolbinger, který vyzval
i náš klub ke spolupráci. Na uskutečnění této práce se za naši
organizaci nejvíce podílel JUDr. Aleš Uhlíř.
• 2. Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů
archeologického materiálu.
Zapojili se všichni členové AK. Průzkumy a sběry byly
prováděny v širším okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku nad Bečvou, Třebíče,
Znojma a Kněžic, okr. Jihlava. Celkem se jednalo o více než
150 vycházek, převážně individuálních.
• 3.	Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence
a úschova – provádí se velmi pečlivě a to včetně fotografické dokumentace nalezených artefaktů a aktualizací katalogů
(Jan Diviš).
• 4. Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vědeckými pracovníky. V roce 2020 jsme uskutečnili konzultace s odbornými a vědeckými pracovníky
(z Moravského zemského muzea a Archeologického ústavu
v Brně).
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• 5. Publikační činnost v odborném a periodickém tisku
v roce 2020 byla poměrně bohatá a pestrá. Příspěvky zahrnovaly nejen nálezové zprávy o kamenné štípané i hlazené
industrii, ale také například o potvrzení lokalizace zaniklých
vesnic ve středověku v oblasti Vysočiny apod. V níže uvedených vybraných publikacích početně dominují práce od
JUDr. Aleše Uhlíře. Jeho příspěvky jsou vynikající a nejenom
o archeologii.
Aleš Uhlíř,
• Sigmund Freud a Příbor, Měsíčník města Příbora, leden 2020.
• Das 9. Geschiebesammlertreffen in Bolatice und weitere
geschiebekundliche Aktivitäten in der Tschechischen Republik, Geschiebekunde aktuell, únor 2020, Heft 1/2020,
Hamburg/Greifswald (článek o 9. setkání sběratelů souvků
v Bolaticích a aktivitách při výzkumu ledovcových souvků
v České republice).
• Bylo v Kunčičkách u Bašky na trati Hlíny paleolitické sídliště? Archeologický průzkum Františka Talpy a jeho ztracená
sbírka, Archeologie Moravy a Slezska 2019, Česká archeologická společnost, pobočka pro Moravu a Slezsko.
• Jaspis jako kamenná surovina. Unikátní nález paleolitického
jaspisového hrotu z Karolína (společně s L. Juráškem), Archeologie Moravy a Slezska 2019.
• Od doby kamenné do doby slovanských hradišť. Výstava

•
•

•

•

•
•
•
•

v Muzeu Třineckých železáren a města Třince, Archeologie
Moravy a Slezska 2019.
Mauric Remeš a Josef Slavíček jako průkopníci výzkumu fosilií v souvcích z okolí Příbora, Libhošťský zpravodaj č. 3,
březen 2020.
Výzkumy Josefa Slavíčka v Libhošti a Klokočově (19011911) a průzkum Libhoště Archeologickým klubem Příbor
– I. část, Měsíčník města Příbora, duben 2020 (převzal Libhošťský zpravodaj č. 5, květen 2020).
Výzkumy Josefa Slavíčka v Libhošti a Klokočově (19011911) a průzkum Libhoště Archeologickým klubem Příbor
– II. část, Měsíčník města Příbora, květen 2020 (převzal
Libhošťský zpravodaj, č. 6, červen 2020).
Výzkumy Josefa Slavíčka v Libhošti a Klokočově (19011911) a průzkum Libhoště Archeologickým klubem Příbor
– III. závěrečná část, Měsíčník města Příbora, červen 2020
(převzal Libhošťský zpravodaj, č. 7/8, červenec 2020).
Bludný balvan zaznamenaný u Příbora na geologické mapě
z roku 1861, e-časopis OSEL (Objective Source E-Learning)
13. 7. 2020.
Unikátní zahrada z bludných balvanů v Příboře, Měsíčník
města Příbora srpen 2020.
Neobvyklý bludný balvan z Libhoště, e-časopis OSEL (Objective Source E-Learning), 10. 8. 2020.
Die erste geologische Karte mit kartographischem Aufzeichnungen von Funden erratischer Blöcke in den Westbeskiden
und im Ostrauer Gebiet (Tschechische Republik) aus dem
Jahre 1861 von Ludwig Hohenegger – Geschiebekunde aktuell, srpen 2020, Heft 3/2020, Hamburg/Greifswald (článek
o první geologické mapě z roku 1861 s vyznačením blud-

ných balvanů v Západních Beskydech a ostravské oblasti).
• Neobvyklý bludný balvan z Libhoště, Libhošťský zpravodaj,
č. 9, září 2020.
• Diploria Slavíčeki – Korál pojmenovaný po Josefu Slavíčkovi, Libhošťský zpravodaj, č.10, říjen 2020, 9. 10. 2020.
• 50 let archeologie v Příboře, Měsíčník města Příbora, prosinec 2020.
• Neobvyklý pazourek ve sbírkách Městského muzea Krnov,
Sborník bruntálského muzea 2020, prosinec 2020, Bruntál.
Dr. Milan Vokáč,
Rýžování zlata a hledání zaniklé vesnice. Kněžičan 2020
Martinice – zaniklá středověká ves na Brtnicku, Kněžičan 2020
Jan Diviš,
Výroční schůze archeologického klubu v Příboře v roce 2020,
Měsíčník města Příbora, únor 2020.
Unikátní archeologický nález z Bílovce, Měsíčník města Příbora, duben 2020.
Jan Diviš – Daniel Fryč,
Po stopách neandertálců v širšim okolí Příbora a Kopřivnice.
Měsíčník města Příbora, duben 2020.
Jan Diviš – Daniel Fryč,
Sluňáková staropaleolitická a středopaleolitická industrie
z Kudlova u Sušic, okr. Přerov. Přehled výzkumů 2020.
Jiří Tichánek,
Přehled archeologického bádání na hradě Hukvaldy ( Archeologie Moravy a Slezska 2020)
II. Plán činnosti na rok 2021
• Činnost podle odstavců 2 až 5

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

Práce v domově pro seniory skrývá v sobě mnoho úskalí
i radosti. Je to práce velice zajímavá, mnohdy emočně složitá,
veselá, jindy smutná. Někdy si užijete se seniory spousty legrace, jindy sdílíte jejich smutek z bolestí a nemocí, které prožívají. Tento blízký vztah však také nabízí možnost nahlédnout
do soukromí těchto pamětníků, se kterým se mile rádi podělí.
A tak se dozvíme často zajímavosti o jejich dětství a celém životě. Už jen názvy vesniček, které byly rodištěm a bydlištěm
některých z nich – Lipová, Lžín, Dobno, Rohatýn, Kurima… Že
nevíte, že taková místa vůbec existují? Já taky nevěděl a musel
si je vyhledat. Dnes už zní nepředstavitelně příběhy z dětství
vyprávěné našimi seniory. Mnozí z nich museli od útlého věku
pracovat u sedláků, starat se o mladší sourozence, někomu
vzala povodeň celý jejich dům i hospodářství. Než šli do školy,
museli se ještě postarat o dobytek, nebo jít do lesa na maliny,
nasbírat dříví. Někdo za války riskoval život a schovával v domě
partyzány, nebo se přímo podílel na odboji. Při listování knihy
o staré Kopřivnici se jedna z uživatelek rozvzpomínala, jak tajně chodila z Větřkovic korytem řeky Lubiny k tetě do Příbora
a němečtí financové ji postřelili. Dokonce se dojetím rozplakala, když se v oné knize poznala na skupinové fotografii se spolužačkami v době, kdy byla ještě mladé děvče a celý život měla teprve před sebou. O poznání veseleji se poslouchají vzpomínky,
jak se naše uživatelky seznámily se svými drahými polovičkami,
jaký byl jejich svatební den, jak se mnohdy vdaly, aby se vyhnuly
nucenému nasazení do práce v Německu. Někdo najde v šuplíku ještě zažloutlou svatební fotku nebo fotku s dětmi, které na
vás vykukují ze starých proutěných kočárků, a přitom těm dětem je dnes již třeba 60 let. Z vyprávění máte ale pocit, jako by
to bylo včera. Je zajímavé si také vyposlechnout, jaká zaměstnání a práce živily tyto lidi. Někdo vydělal stěží na chleba a musel

mít i dvě zaměstnání, jiný měl prosperující živnost a mohl si
dovolit třeba služebnictvo. Máme tady mnoho bývalých učitelů, inženýrů, dělníků, také pak švadleny, cukrářky, pracovnice
v zemědělství, prodavačky, pošťačky, ženy v domácnosti… Jedna paní dokonce ráda vzpomínala na svou profesi jeřábnice.
Když si nedávno vyzkoušela práci na našem tkalcovském stavu
a mohla se tak podílet na výrobě tkaného koberce, pronesla, že
je to mnohem lepší práce než na jeřábu. Svou profesi si mohla
osvěžit naše bývalá seniorka, která se dříve živila pěstováním
a prodejem bylinek – mohla tak s naší pomocí vést přednášku o bylinkách s ochutnávkou bylinných čajů. Jiná seniorka se
díky svému přehledu a znalostem momentálně podílí na tvorbě
tréninků paměti pro ostatní uživatele. A paní, která pracovala
v rozhlase a má zkušenosti s mluveným slovem, se zase nabídla
s četbou pro ostatní na Čtenářském klubu. Jsme tak rádi, že
můžeme tyto uživatele plnohodnotně začlenit do fungování
Domova a nadále mohou zažívat pocity potřebnosti. Je až s podivem, že po tom, co vše si tito lidé v životě prožili, čím si prošli, neztrácejí smysl pro humor a chuť žít ani ve vysokém věku.
Mnohdy stáří a neduhy berou s nadsázkou. Výjimkou není ani
naše stoletá paní Miroslava, která se s oblibou účastní různých
aktivit. Po jednom takovém tréninku paměti vyslovila perličku: „My budeme tak chytří, jak budeme umírat.“ V podobném
duchu se vyjádřila i při oslavě 100. narozenin, že je ráda, že se
toho jubilea dožila, jelikož by to na tom smutečním oznámení
vypadalo špatně, kdyby tam bylo napsáno „nedožitých 100 let.“
A tak se každý z nás, kdo tady pracuje, občas obohatí nějakou
veselou příhodou, vyprávěním, i když nám uživatelé do našich
životů zasáhnout často jen krátce. Každý pokoj, každý uživatel
je pro nás zdrojem poznání, jaké to bylo za starých časů a jak se
životy naše liší, nebo neliší od těch prožitých našimi uživateli.
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Bc. Jan Tyllich, DiS., trenér taneční skupiny

28.12. a 29.12.2020 uspořádala taneční skupina LDance akci,
na níž se mohly děti a mládež ve věku 6-18 let naučit mnoho
zajímavých tanečních stylů a choreografií. Tentokrát to ale bylo
jiné – jelikož činnost taneční skupiny je omezena pouze na on-line výuku, tak i tato akce proběhla on-line na veřejných kanálech taneční skupiny LDance, konkrétně na Facebooku a Instagramu. Taneční lekce byly naplánovány stejně, jako kdyby probíhaly v Kulturním domě v Příboře, také lektoři byli pozvaní na
workshopy, na kterých je ale nesledovaly oči tanečníků, nýbrž
kamery a mikrofony. Může se zdát, že takovýto přenos výuky tanečních kroků a choreografií tolik nezaujme a neosloví, ale opak

je pravdou! Děti a mládež tyto sociální kanály využívají, takže se
připojily přes svůj mobilní telefon nebo počítač, udělaly si místo
v pokoji a interaktivní workshopy mohly začít. Během dvou dní
proběhlo celkem 8 lekcích v různých tanečních stylech, nechyběl také kondiční trénink a gymnastika.
Po skončení workshopů měli účastníci za úkol poslat natočená videa, jak naučené choreografie tančí, a lektoři vybrali
nejlepší výkony, které odměnili. Tento způsob výuky sice nenahradí osobní přístup, ale smysl má. Děti a mládež smysluplně
strávily období mezi svátky. Děkujeme městu za podporu tohoto projektu a těšíme se na další akce, tentokrát snad už naživo.

představuji vám...

Stav: ženatý

Děti: 2 dcery, 6 vnoučat

Dosažené vzdělání: Státní konzervatoř Ostrava
– 6letý hudební obor
Povolání: člen Janáčkovy filharmonie Ostrava
(roky 1969 - 2011)
Koníčky: jednoznačně hudba

Příborský rodák, celý život žije v Příboře,
všichni 4 bratři žili na jednom místě.
Poprosila jsem pana Zdeňka Pukovce,
zda by nepřišel na rozhovor do Kulturního domu. Přece jen doma se setkat v době
covidové není rozumné, setkat jsme se nemohli ani v kavárně. Tak jsem požádala
o prostor v Kulturním domě, kde budeme
oba dost vzdáleni od sebe a přece spolu.
Vešli jsme dovnitř a mé kroky, vůbec nevím proč, vedly do velkého salonku v patře. Vstoupili jsme a pan Pukovec se rozzářil: tak tady jsem chodil na své první
zkoušky se symfonickým orchestrem, hráli v něm i učitelé Sasín, Vidomus, dirigoval pan učitel František Marušan. „Stál
tam,“ a ukázal ke dveřím, „já seděl tady,“
ukázal naproti. Pan Pukovec celý zářil.
Tehdy byl kluk. Viděla jsem fotku. Dnes
seděl na tomtéž místě, nehrál. Vyprávěl.
Vyprávěl o rodině, hudbě, o časech, které se nám zdají na hony vzdálené, někdy
jako sci-fi, o časech, které nebyly lehké,
a přesto si pan Pukovec na život nestěžoval. Naopak vypadal spokojeně. Zlomek
z vyprávění je teď před vámi.

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil
po svých rodičích?
Po svém otci hudební nadání. Pukovci, tatínek i všichni jeho bratři, byli vynikající
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nadaní amatérští muzikanti (amatérští

pan Zdeněk zdůrazňuje, protože se skutečně většinou učili sami, prostě chtěli hrát
a hráli!). Můj otec Bedřich, vyučený pekař,

jako samouk chodil vypomáhat i do divadla, do Myrona. Vynikali on, jeho bratr
Rudolf, ale i Jindřich. Ten se narodil ještě
v předminulém století. Za 1. světové války
opisoval stohy not a jak se vrátil po válce
domů, měl je s sebou a založil v Příboře dechovou kapelu, opravdu dobrou kapelu. Na
tehdejší dobu moderní. Hrál krmáše, plesy,
všechno. Řídil svou kapelu snad 50 roků.
Dožil se skoro devadesátky. Po své matce,
zemřela mladá, jsem zdědil zručnost a cílevědomost. Všechny vlastnosti jsem v průběhu života mockrát využil.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější činnost?

Jednoznačně - činnost v oblasti kultury
a hlavně hudební. Stále jsem velmi aktivní. Diriguji Spolek hudebníků Příbor, Velký
symfonický orchestr a Swingový orchestr B.
Pukovce. Aranžuji skladby pro swingový
orchestr, organizace i pro orchestr a sbor
vystupující při církevních akcích. Dirigentskou taktovku, nastudování a organizaci

koncertů v Příboře a okolí jsem převzal po
svém bratru Bedřichovi. Na koncerty zvu
místní mladé interprety, např. sestry Juřenovy a Vladimíra Arzta, což jsou všechno
vnoučata známého uměleckého kováře
Pavla Juřeny, i Lenku Krompolcovou. Naplňuje mě to a těší. A ještě hraji v opeře
Moravskoslezského národního divadla

(s úsměvem dodává - zatím mám zuby,
tak hraju, bez nich by to nešlo, smějeme se
oba..., je pravda, že jednou ho zdraví zradilo, nemohl pohnout prsty, to je ale díky
lékařům pryč a už je zase fit!).

3. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha,
film, hudba?

Kniha - velmi mě zaujal např. Červený
a černý od Stendhala, zajímají mě knihy
o historii a vracím se k české klasice - Povídky od B. Němcové, Pantáta Bezoušek
od K. V. Raise, Životopis Rembrandta
Davida Weisse.
Z filmů mám rád např. Romanci pro křídlovku s vynikajícím hereckým obsazením.
Velmi mě oslovil film Amadeus od Miloše Formana. Mozartovy skladby, které
zazněly ve filmu, jsem mnohokrát hrál
během působení v Janáčkově filharmonii. Kdysi mě zaujal i černobílý ruský film
Hamlet a také Král Lear od Shakespeara.
Ze současných se mi líbily filmy Želary
s Aňou Geislerovou, Pelíšky, Musíme si
pomáhat, Černí baroni atd. Jsou velmi
dobře natočené a ukazují život v společnosti v různých časových údobích.
Hudba - provází mě celým životem. Působil jsem jako multiinstrumentalista

(pan Pukovec zvládá - klarinet, saxofon,

kytaru, klavír, klávesy) při produkci různých hudebních žánrů, jako je např. vážná
hudba, popmusic, swing, lidová i chrámo-

vá hudba. Takže vybrat to nej z hudby je
těžké. Mám rád kvalitní hudbu - od R. A.
Dvorského přes Beatles až po Bacha!

4. Čím jste chtěl být jako dítě?

Doma se pořád muzicírovalo, pořád.
Když mi bylo 10 let, Bedřich donesl gramofon. Otec hrával ve Frenštátě Dvořákovu Stabat Mater, obrovské dílo, poslouchali jsme ji i doma. Byl jsem z toho
úplně nadšený! Je tam i kousek s dětským
sborem, táák jsem toužil s nimi zpívat,
a to jsem ještě na nic nehrál! Už tehdy
jsem chtěl být profesionálním hudebníkem. Když jsem později začal hrát, Rusalku, Prodanou nevěstu a tak - jsem už
znal zpaměti. Hrával jsem pak i Stabat
Mater (usmívá se blaženě..., pěkně).
Ještě si vzpomínám - jako mladík, jsem
si koupil starého Volkswagena Brouka
z Německa. Nebyly náhradní díly, spravil
jsem si ho sám. Měnil jsem motor, nápravy, prostě - vyučil jsem se automechanikem. Byl jsem šikovný. Kdyby to s hudbou
nevyšlo, byl bych automechanikem, to by
mě bavilo (naštěstí pro nás posluchače,

to nevyšlo s auty).

5. Měl jste v dětství svůj vzor?

Mým vzorem se stali vynikající hráči na
klarinet z České filharmonie např. Karel
Dlouhý, Vladimír Říha, z hráčů populární hudby Karel Krautgartner, Ferdinand
Havlík a jiní.

6. Kdo Vás přivedl k Vašemu povolání?

(Odpověď už je jasná, ale...) Byla to moje
rodina. Otec hrál na housle, klavír, tubu,
nejstarší bratr Bedřich studoval flétnu
na konzervatoři, po studiích byl členem
Divadla Antonína Dvořáka. Jan studoval na konzervatoři hru na hoboj - to mu
doporučil tatínek - klarinetistů je prý
dost! 14 dnů hrál na hoboj, který si sehnal, a šel před komisi, zabékal skladbičku, kterou si nacvičil, a vzali ho (smějeme se). No ale před tím Jan rok pracoval
v Tatře. Po studiích se stal členem Janáčkovy filharmonie. Josef - to už byla situace těžší. Věděl, že když si nějak nepomůže, bude zemědělec nebo horník.
V 6. třídě začal hrát na bratrovu flétnu, cvičil od rána do noci a v 8. třídě
se přihlásil na konzervatoř. Hrál skladbu, s kterou mohl absolvovat, ale přišlo
- nepřijat. Tehdejší tajemník národního
výboru, kovaný komunistický poskok Miroslav Váňa, poslal posudek - kádrově
nevyhovuje. Ale bratr Jan našel inzerát,
že do orchestru nového divadla v Banské
Bystrici hledají muzikanty. A oni 14letého Josefa po konkurzu přijali. V tichosti
zmizel na začátku 9. třídy - ta nebyla povinná - na Slovensko. Působil tam 2 roky,
konzervatoř vystudoval dálkově.

Za 2 roky jsem přišel na řadu já - 8. třída. Od 6. třídy jsem hrál na klarinet,
učil mě Jan, nebo soukromě, do hudební
školy jsem nechodil. Za další 2 roky jsem
měl za sebou plno soutěží - v Bratislavě v soutěži tvořivosti 1. místo, v Praze,
Olomouci, diplomy mám ještě doma.
V 8. třídě jsem se přihlásil na konzervatoř, ale zavolal si mě Váňa - já vím, že
umíš hrát, ale dělnická třída potřebuje
máslo a mléko, takže neexistuje, musíš
do zemědělství, Josefa jsme nedostali,
tebe dostaneme. Byl jsem z toho celý vyjukaný. Otec mě bránil - do zemědělství
nepůjde, a tak jsem šel do 9. třídy. Z ní
jsem se přece jen přihlásil na konzervatoř. K přihlášce se přikládal posudek
národního výboru. Jelikož můj otec byl
v té době v invalidním důchodu a nebyl
schopen pracovat v zemědělství, nepodepsal vstup do JZD, můj posudek zněl: pro
záporný postoj jeho otce k socializaci vesnice nedoporučujeme přijetí ke studiu.
Nebral se ohled na nadání a úspěchy
v soutěžích, rozhodující byl náhled vládnoucích činitelů. Takže nepřijat. Přišel
Láďa Kučerů - měl kapelu MOP - jestli
bych s nimi nehrál, že potřebují saxofonistu. Tak dobře - hrával jsem s nimi ve
vinárně v Katolickém domě, různé plesy, tancovačky, čaje o páté... hrál jsem
i učitelům, já kluk. Bylo veselo. Tak jsem
přispíval do rodinného rozpočtu. Taky
jsem hrál v kapele strýce Jindřicha a výpomocně i v orchestru divadla Jiřího
Myrona, kde působil bratr Bedřich. Pak
došlo ke změně prezidenta Československa a také k malému uvolnění tuhé vlády
komunistů a já jsem byl na konzervatoř
přijat s ročním zpožděním.

7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?

V Příboře jsem se narodil, žiji zde celý život, žijí nebo žili zde všichni moji bratři,
a tak nikdy jsem ani nepomyslel na to, že
bych se přestěhoval jinam. Raději jsem do
práce v Ostravě celé roky dojížděl a dojíždím. V našem městě mám také přátele,
mnozí jsou členy Spolku hudebníků Příbor.

8. Které místo v Příboře máte nejraději?

Od narození bydlím na Benátkách a od
našeho domu je jeden z nejkrásnějších pohledů na město a jeho dominantu kostel
Narození Panny Marie. Také znám dobře pohled z věže tohoto kostela. Na věž
chodívám od 6. třídy (fakt, nevěřila jsem
svým uším) hrát při příležitosti církevních
svátků. Hrát mariánské písně chodím
každičký rok! Z věže je možné pozorovat
panorama Beskyd, Palkovské vrchy, Lysou
horu, Radhošť, Javorník, Trúbu, z druhé
strany Poodří, Oderské vrchy. Příbor je
historickým městem s mnoha památka-

mi, rád je navštěvuji. Protože naše koncerty pořádáme většinou v Kulturním domě,
mohu říci, že tuto budovu mám ve velké
oblibě. Také velmi oceňuji zrenovovanou
piaristickou zahradu, kde lidé nacházejí
místo pro odpočinek.

9. Co se Vám ve městě nelíbí?

Na náměstí několik chátrajících historických budov. Kazí úžasný historický ráz
náměstí, bylo by potřeba je opravit. Také
mě trápí, že naše město působí - řekl
bych ospalým dojmem. Společenský život
v centru upadá. Obchody a restaurace
na náměstí a okolí pomalu mizí a pro
případné návštěvníky je problém nalézt
restauraci, která by byla v provozu.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký
zajímavý zážitek?

Zajímavými zážitky jsou pro mě Novoroční koncerty a koncerty Swingového
orchestru, bývají pravidelně vyprodané.
Také v minulosti konané festivaly dechových hudeb byly pro mě zajímavé.
V letošním roce oslaví Swingový orchestr
Bedřicha Pukovce 25 let od svého založení a náš Spolek hudebníků Příbor plánuje slavnostní koncert - za předpokladu,
že pandemie koronaviru ustoupí a kulturní život ve městě bude obnoven..

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?

Pracovně - v 6. ročníku konzervatoře
v r. 1968 jsem se zúčastnil mezinárodní
soutěže Pražské jaro. Soutěžili Japonci,
Němci, Rusi, celý svět! Tolik vyřazovacích kol! Představte si, že jsme se rozehrávali s Felixem Slováčkem, tehdy ještě
nebyl tak populární. Neprošel v prvním
kole (p. Pukovec se usmívá, já se směju
nahlas). Byl jsem tehdy tak nervózní!
A bylo z toho 4. místo - čtvrtý nejlepší
ve hře na klarinet, čtvrtý na světě! Ale
ty nervy! (Smějeme se, je to pohoda, pan
Pukovec dokonce notuje, co hrál v závěrečném kole. A jde mu to báječně!) No

a v roce 1969 jsem na základě konkursu
nastoupil do skupiny klarinetů Janáčkovy filharmonie.
A další úspěch? Společné vystupování
se slavnými světovými pěveckými tenory
Plácido Domingo (má krásnou fotku, kde
se drží kolem ramen), Luciano Pavarotti,
José Carreras během turné s Janáčkovou
filharmonií.
Za velký úspěch také považuji to, že mé
dvě dcery Dora a Daniela podědily hudební nadání. Dora je členkou Janáčkovy filharmonie, hraje ve skupině prvních
houslí, dcera Daniela je členkou Státní
opery Praha, hraje v orchestru opery ve
skupině druhých houslí. Obě také zpívají
společně s Jitkou Kaifášovou jako Melody
ladies v našem swingovém orchestru.
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12. Napadá Vás nějaká osobní životní prohra?

Ne, nezažil jsem ji. Bylo by prohrou, kdyby kulturní život ve městě, ale i v naší
republice ustal a nebyl v plné míře obnoven.

13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, chtěl byste být někým jiným?
Se svým životem jsem naprosto spokojen

a kdybych se podruhé narodil, chtěl bych
být tím, čím jsem dosud.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?

Chtěl bych vzkázat, že pokud mi síly
a zdraví dovolí, budu aktivně působit
v našem Spolku hudebníků a rozdávat
posluchačům dobrou náladu a krásné
hudební prožitky během vystoupení - ať

už se symfonickým orchestrem, nebo při
produkci duchovní hudby a při koncertech našeho swingového orchestru.
A my se těšíme. Věřím, že hovořím i za řadu
vás čtenářů. Bylo to pohodové povídání
o časech minulých i současných, mnohokrát,
pane Zdeňku Pukovče, děkuji. A přeji - jak
jinak zdraví, ať Vám to ještě dlouho fouká
a aranžmá Vám jdou jako po másle!

Irena Nedomová

historické horizonty
Jiří Šajer

„Strejdo, a když jste tak slavně zvítězili u Lipjag, to už jste pak
jeli až do Vladivostoku?“ „Bylo to trochu složitější, poslouchej
co jsem si zapsal do deníčku:
6. června 1918 - čtvrtek
Ráno začali nás obstřelovat. Museli jsme rychle popojíždět
vzad a vpřed. Vždy nás našli. Bratr Melichar soudí, že nás honí
odborník. Ležíme na dně vozu, jež nám připadá jako rakev, v níž
jsme jako za živa pohřbeni. Vzryvy granátů jsou čím dál častější.
Padající štěrk a úlomky granátů rachotí o naši střechu. Vzdálí-li
se střelba, vylézáme a hledáme "oskoski" (granátové střepiny).
Prý na památku. Některé jsou ještě teplé. Výbuchy granátů
v Samarce (řeka) tvoří nádherné fontány. Též do nádraží (Krjaž?)
házeli těžké "bomby". Zabraňovali skládat první baterii těžká
děla. Do večera nám dávali ještě třikrát "knedlíky". Naštěstí
jsme všechno přečkali. Avšak od druhé baterie byl jeden bratr
na platformě raněn do ruky. Večer jsme upravili br. Melicharovi
"nabluďák". V městě živo, prý všechno odvážejí. Naši parlamentáři, kteří odpoledne šli do města, večer se vrátili. Vyjednali, že
"most je v pořádku". Před mostem stojí dělo a pulomet. Když
v městě zasedali, práskl tam pravý šrapák, z čehož byl tam velký
poplach. To mladší Choljavin se přistěhoval. Pořádně bouchnout do nich se bojí, aby prý se "nepugali a něuběžali" na druhé
místo. Po půlnoci nás vystřídal první vzvod.
7. června 1918 - pátek
Došli jsme asi ke čtvrté hodině domů. Celý den pouze artilerijní
přestřelka. Z naší strany úmyslně slabá. V noci přijde to hlavní.
8. června 1918 - sobota
Ve dvě hodiny v noci začal boj v Samaru. Krasnogvardějci z děl
vystřelili asi 3 rány a byli umlčeni. Hoši od 1. a 4. pluku se s ručními
granáty a bombami vrhli na most. Naše děla umlčela nepřátelské
pulomety, takže nepadlo hodně našich hochů. Jen dva a několik
bylo raněných. Též dva utonuli, když se přepravovali na loďkách
přes Samarku. Boj v městě byl nejtužší v sobotu. Vzdali se a opět
začali střílet. Byli umlčeni jedním šrapnelem. Do pěti hodin bylo
ticho. Ztráty dosud přesně nezjištěny. Máme asi 15 mrtvých.
Směšné jsou zprávy v gazetách (novinách). Prý jsme zaskočeni,
obkrouženi, rozbiti, atd. Všechno je zatím vždycky naopak.
9. června 1918 - neděle
Stojíme v Samaře na nádraží. Lid je nám nakloněn. Sami ubili
několik komisarů. Odpoledne odejel náš vzvod broněvikem
dopředu. Jsem doma po službě. Hledáme po městě zátvory
(zámky od děl) aj. Proslýchá se, že 3. pluk již jde od Ufy k nám
naproti. Nevěřím však tomu.
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11. června 1918 - úterý
Pohřeb našich padlých bratří, jenž měl být včera, byl pro
nepohodu odložen na dnešek. Vpředu Srbáci na koních (přidali
se též k nám), hudba, dvě děla, popi a chór. Za nimi nesli hoši
bílé rakve padlých bratří. (16 - všech padlo 28). Smutný průvod.
Srdce se svíralo. Radost z vítězství jaksi zkálená. Kolik bude
ještě takových pohřbů, kolik z nás uvidí osvobozenou vlast?
Účast obecenstva ohromná. Večer byl pořádán koncert ve
prospěch postižených naším artilerijním ohněm. Hrál orchestr
naší artilerijní brigády pod vedením bratra Skládala. Velice se
líbil virtuos na housle - samarský Čech.
12. června 1918 - středa
V noci jsme byli pobouřeni. Prý se vzadu objevilo 13 bolševických ešelonů. Ihned jsme vyjeli. K ránu jsme dojeli do
Ivaštěnkova. Bylo slyšet artilerijní oheň. Nebylo potřebí naší
pomoci. Náš ariergard si poradil sám. Odpoledne přijely první
kozácké hlídky. Večer přijelo asi 2 tisíce. Přivítali jsme se navzájem hromovým "ura!" - objímali jsme se. Radost nepopsatelná
mezi námi i ruskými. Snad se Rusko přece probudí. V Samaře
12 tisíc dobrovolců. Vesměs bývalí důstojníci. Náš revoluční
komitét prý slíbil, že v případě organizace ruské armády,
schopné k boji, zůstaneme v Rusku. Je to přání obyvatelstva,
které by nás na rukou nosilo. Snad přece do Francie nepojedeme. Přece jen v Rusku je naše první místo.
15. června 1918 - sobota
Naše baterie pořádala taneční večírek ve prospěch raněných
bratrů. Dopoledne jsme zvali po Ivaštěnkově. Čistý zisk 1500 R.

Vítání Čechoslováků v osvobozené Samaře 8. 6. 1918

17. června 1918- pondělí
K ránu se ozval výbuch. Někteří bráškové otřesem spadli
z pryčen. Explodovalo 36 vagónů prachu a třaskavin. V okolí
byla okna rozbita. Kovové součástky vagónů byly na dálku
odmrštěny. Případ je podezřelý. Vyšetřuje se. Žádný post nebyl
zabit, ač stáli, respektive měli stát u plotu. Žárovka u dráhy, kde
stojí vagóny, dnes v noci svítila, jindy ne. Inženýr říkal, že kdyby
vybuchly všechny vagóny, nikdo by se v okruhu 45 verst nespasil. Ode dneška děláme kontrolu ruských stráží. Skoro každý
večer chodívají naši ( baterijní) muzikanti do "klubu". Bývalý
plukovník nabídl nám svůj pokoj, klavír. Též tam zpíváme naše
národní písně i ruské. Je pro nás nadšen. Slzel, když naše prvé
řady přišly do Ivaštěnkova.
18. června 1918 - úterý
Včera byl pohřeb 5 hochů. Mezi nimi byl též praporčík Vondra
od prvé baterie. Pokud vím první padlý z Berezovky (našeho
zajateckého lágru). Vzpomínáme na jeho faustovský obličej.
Padl na Volze v kajutě lodi, když nepřátelský pulomet s lodí
(s níž se srazila) je obstřeloval. Účast samarských obrovská.
Přicházejí zprávy: V Syzrani občané vyhnali bolševíky, kteří
ovšem mnoho lidí i dětí ubili. V Moskvě, Petrohradě, Simbirsku
je rovněž povstání proti nim. Menševíci mobilizují důstojníky
a poddůstojníky jako instruktory k dobrovolcům, jichž počet
neustále roste. Věstník Samara 18. června: Nepřítel ustoupil za
Volhu. 16. června: Od Krotovky pohybují se vlaky na Volhu(?).
Stanice Muchanovo obsazena. Zachycen telegram, v němž si
bolševici stěžují, že velmi rychle opravujeme trať a ustupujeme.
20. června 1918 - čtvrtek
K večeru jsme vyjeli z Ivaštěnkova. Večer a v noci jsme
mívali dozor nad karaulem (stráží) v závodě. Stráže mizerné.

Nepříjemný pocit obcházet a procházet se uprostřed dřímajících
sil, zvláště, když od posledního výbuchu bylo chyceno několik
podezřelých lidí v obvodu závodu. Odjíždíme rádi, těšíme se na
změnu. K večeru jsme dojeli do Samary. Ještě před dvanáctou
hodinou v noci jsme vyjeli ku Kynělu a odtud k Orenburku.
21. června 1918 - pátek
Před stanicí Trostjankou na rozjezdě jsme si připravili "broněvik". Našel jsem celý vagón fošen. Na platformu jsme postavili
dělo, do podlahy vysekali půlkruhový pás, aby se mělo rýdlo oč
opříti. Po stranách platformy do otvorů jsme zasadili pražce, na
něž jsme přibíjeli tlusté fošny. Z práce jsme byli vyrušeni nepřátelským artilerijním ohněm, který se ozval vpředu. Popojeli
jsme asi 15 verst. Nepřátelská artilerie vypálila na nás asi 5 ran
- všechny vedle. Zahnali jsme je brzy zpět. Vystřelili jsme asi 25
ran, opravili trať a jeli zpět dokončiti svůj "pancéřák". Naplňovali
jsme stěny pískem. Všechny kyble v baterii byly zmobilizovány.
Utvořilo se několik proudů z dvojic. Jedna řada podávala plné,
druhá vracela prázdné kyble. Pracovali jsme dlouho do noci. Je
nádherná měsíčná noc. Unaveni, avšak spokojení s vykonanou
prací, ukládáme se ku spánku. Je dusno a spousta komárů nás
trápí a nedá nám usnouti.
22. června 1918 - sobota
Časně ráno po opravené trati dojeli jsme před stanici
Trojstjanku. V poledne jsme tam dojeli. Byl jsem směněn na
platformě. Jsme všichni hrozně vyčerpáni. Poslední dny byla
úžasná vedra. Chodíme, pracujeme u děla polonazí. Opálení
jsme jako Indiáni.“
Poznámky:
artilerie = dělostřelectvo,
bronirák = obrněný vlak

ešelon = vojenský vlak,
nepugali = nelekli se

Igor Jalůvka

Snahy o zřízení moderního koupaliště (30. léta)
Příboráci se sice chodili v meziválečné době rekreovat většinou
na Lubinu, ale těm, co okusili koupání ve vydlážděných bazénech
jiných měst, nemohla kamenitá a plytká Lubina komfort rekreace
na koupalištích vynahradit. Přinejmenším od poloviny 30. let tak
v Příboře sílily tlaky na postavení vlastního městského koupaliště.
27. 4. 1936 se konečně zastupitelstvo „rozhoupalo“ a usneslo se
zřídit ve městě moderní koupaliště. Z možností, kde by vlastně
mělo nové koupaliště být, se uvažoval terén někde mezi Mexickým
splavem a trampskou osadou Orinoko, při vchodu do Veselkova
údolí. Mnozí ještě pamatovali starou městskou koupárnu z doby
Rakousko–Uherska, jež stála poblíž hostince Mexiko, a své
sehrála i skutečnost, že v celé této oblasti se přinejmenším od
druhé poloviny 19. století pořádaly rodinné výlety a procházky
kolem řeky.

Tok mlýnské strouhy na Chrámkově pohledu (1728), odkud se měla
brát voda pro koupaliště

Prvotní záměr stanovil, že voda pro nádrž se bude odebírat
z mlýnské strouhy. Jde o náhon, jenž původně spojoval Olšový
mlýn, valchu a Wuschkeho mlýn pod náměstím. Náhon začínal
naproti Hončova statku nad Drholeckým splavem, který obyvatelé Drnholce–Holoty nazývají Hončův splav, tekl přes bývalý
Olšový mlýn (též Olšák, Erlenmühle) poblíž levého břehu Lubiny
směrem k Frenštátské ulici, pod můstkem se vléval do Kopřivničky a pokračoval na druhé straně silnice podél ulice Na Hrázi,
pak směřoval kolem kluziště (dnes tenisové kurty) pod železniční trať, souběžně se Štramberskou a Pivovarní ulicí (dnes Čsl.
armády) pokračoval k městskému pivovaru (dnes parčík, dříve
hřiště u činžovního domu čp. 1372), tam se stáčel pod Sklípek
(v budově je dnes detašmán MÚ a Teplo Příbor) a tekl přes
(Wuschkeho) válcový mlýn směrem k Lubině, kde se před lávkou
pod kostelem vléval do řeky.
23. 6. 1936 však byl původně zamýšlený odběr vody ze strouhy
pro koupaliště zamítnut. Své udělaly problémy technického rázu.
O měsíc později pak bylo usnesením z 21. 7. 1936 upřesněno,
že koupaliště bude zřízeno na parc. č. 481/2 a 481/3 katastru Benátky. Je to v lesíku asi 100 m za posledními domky „na
hrázi“ (ulice Na Nivách), asi 150 m před Orinokem. Romantická
procházka listnatým hájkem by tak částečně vzala zasvé. Dle
technické zprávy z 12. 8. 1936 mělo koupaliště stát na pravém
břehu Lubiny asi 10 m od břehu. Bazén měl být zásobován vodou
z Lubiny, a proto měl být na Lubině zřízen vzdouvací stupeň,
který by zvedl hladinu o 70 cm (rozdíl mezi nadmořskými
výškami Příbora a Drnholce je cca 20 m). Technická zpráva bývá
nedílnou součástí projektu a ten musel být schválen, protože
s výkopem se na uvedených parcelách již začalo. Práce se však
brzy přerušily a veškerý projekt se přepracoval. Byla vybrána nová
stavební parcela, tentokrát na opačném, levém břehu řeky. Objekt
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koupaliště měl být zřízen na bývalém tzv. středním rybníku, za
kluzištěm, ale přibližně na jeho úrovni, asi 50 m od řeky, na levé
straně železniční tratě do Kopřivnice. Důvodů pro změnu místa
stavby by se rozhodně našlo mnoho. 11. 1. 1937 Obecní úřad
Nový Jičín schválil definitivní projekt nového koupaliště. Jedna
věc je sice schválení projektu, ale věcí druhou je samotná realizace stavby. Nový projekt byl patrně nákladnější, bylo třeba včas
vyčlenit patřičné finanční prostředky z rozpočtu města, realizovat pozemkové řízení, dokončit obtížná vodohospodářská
jednání a v neposlední řadě zajistit kvalitní stavitelské a dodavatelské firmy. Jak jinak si lze představit, že ještě celý rok 1937 ke
stavbě nedošlo? Následujícího roku však byla stavba koupaliště
u bývalé valchy (za Mexikem) schválena. Došlo k tomu na schůzi
městského zastupitelstva 14. 5. 1938, týden před květnovou
mobilizací armády.

Střední rybník na mapě města z doby 1. vojenského mapování
(1783), pod ním dnešní ulice Na Hrázi

Rybník na Pasekách a mlýnská strouha na mapě stabilního katastru
(1833)

Koupaliště za hostincem Mexiko (1939 – 1973)
Bývalý historik Štramberka a můj přítel Pepík Adamec (1945 –
2016) kritizoval svého času větu v příloze Novojičínského deníku
o tom, že štramberské koupaliště v Libotíně otevřeli Němci
v r. 1938, a uváděl na pravou míru, že tamní koupaliště bylo
otevřeno 21. srpna 1938, tedy přinejmenším měsíc a půl před
příchodem německých okupantů na Novojičínsko. Jinak tomu
ale bylo v Příboře, kde skutečně můžeme říci, že nové koupaliště
„otevřeli Němci“. Bylo totiž dokončeno až za okupace v r. 1939,
kdy bylo převzato do obecní správy. (Zhruba ve stejné době jako
příborské koupaliště se stavěla i plovárna ve Volyni na Strakonicku,
která byla otevřena roku 1941, ale na rozdíl od plovárny v Příboře
volyňské koupaliště stojí nezměněno a slouží svému účelu dodnes.
Bylo proto vyhlášeno národní kulturní památkou.) Naše koupaliště
se sice v žádném případě nemohlo rovnat s impozantní novojickou plovárnou, ale na poměry pětapůltisícového města to byl na
tehdejší dobu slušný standard. Luboš Loukotka píše, že krátký
čas bylo v provozu, v létě 1941 bylo určitě v provozu, pak leželo
ladem. Moje máma si docela dobře pamatuje, že na koupaliště
se chodili koupat, „hned jak se otevřelo“. Můžeme tedy připustit,
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že koupaliště bylo otevřené v létě 1939, 1940 a 1941. František
Andrle mi ze své sbírky poskytl jedinečnou fotografii, na které
vidíme liduprázdné koupaliště s napuštěným bazénem; na zadní
straně je datum 12. 9. 1942. Snímek a datum logicky dokazuje,
že přestože sezóna již skončila, koupaliště bylo otevřené i v létě
1942. Pro zbývající válečná léta však provoz koupaliště nepředpokládám. Jak píše Luboš Loukotka, leželo ladem. Podobně jako za
předešlé světové války, tentokrát německá správa zavedla přísný
přídělový systém pro obyvatelstvo a souběžně s ním i válečný
úsporný režim pro finance na údržbu kulturních a sportovních
zařízení, což se markantně projevilo zvláště po stalingradské
bitvě. V Příboře to mj. potvrzuje i transparent s drzým nápisem
Ein Volk hift sich selbst (= Národ si pomáhá sám), který okupanti
zavěsili nad chodník při východu z nádraží. V letech 1943 a 1944
se tak opět chodilo koupat ke splavům na Lubinu, stejně tak jako
v prvním poválečném létě.
Až v roce 1946 obnovilo provoz koupaliště 1. družstvo 1. oddílu
skautů – Lišáci, kteří se starali o koupaliště 2 roky. (Zde nelze
zaměňovat s pionýrským oddílem Lišák, který byl činný až od
r. 1971 při ZDŠ Jičínská a který se pod vedením oddílové vedoucí
Vlasty Trojčínské zaměřoval nikoli na nějakou přiblblou politiku,
ale na táborové dovednosti, výlety do přírody, turistiku a branné
hry. Podobné aktivity v té době vykazoval i chlapecký pionýrský
oddíl Psohlavci, pod vedením kpt. Černého. Tyto oddíly patřily
v Příboře mezi nejlepší a též mezi mládeží byly nejoblíbenější,
o čemž svědčí i to, že byly nejpočetnější.)
Po roce 1948, kdy byl Junák zrušen, se o koupaliště nestaral nikdo.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že by tomu tak bylo i nadále, nebýt
sportovních úspěchů Emila Zátopka koncem 40. let a zejména po
jeho fenomenálním úspěchu na olympiádě r. 1952 v Helsinkách.
Komunistický režim začal přelévat do sportu velké peníze nikoli
pro blaho lidu (to mu „bylo naprosto ukradené“), ale aby dokázal,
že socialistická tělovýchova dosahuje na poli vrcholového sportu
větších úspěchů než systém klubových týmů v kapitalistickém
světě. (Nicméně, ona „lidovost“ sportu měla v socialistickém
Československu skutečně něco do sebe: ještě v 70. letech běžně
stávala roční známka ve sportovních oddílech ČSTV pouhých 5,–
Kčs.) I když hřiště S. K. Příbor s dřevěnou tribunou stálo na místě
dnešního stadionu již v době 1. republiky, tribuna zděná se začala
stavět v roce 1949 a hřiště se přestavělo na stadion se čtyřproudovou lehkoatletickou dráhou, vržištěm a doskočištěm. Svou roli
hrálo i zrušení všesokolských sletů a zavedení tzv. celostátních
spartakiád. Příborský sportovní stadion byl dokončen roku 1953
a v tomto roce došlo i na koupaliště. Stavební akce se na začátku
50. let neobešly bez svazáckých brigád (ČSM = Československý
svaz mládeže) a upřímnému nadšení a pracovitosti tehdejších
mládežníků jistěže nemůžeme nic vytýkat. (Zde si neodpustím
malou sondu do lingvistiky: italské slovo „fascisti“ /čti fašisty/
znamená v doslovném překladu „svazáci“, tak jako původně
latinské „fascikl“ je „svazek“.) Koupaliště si nejprve vzal do správy
příborský národní výbor, později TJ Spartak, poté TJ Tatra
Příbor. Když porovnáme novou plovárnu na základě fota z r. 1942
s realitou areálu tak, jak ho známe z 60. let, vidíme, že se leccos
změnilo. Skauti byli schopni zabezpečit po válce drobné udržovací práce, posekat kosou trávu, natřít dřevěná vrata kabinek
a pryčny k opalování, tu a tam vyspravit uvolněné dlaždičky nebo
opravit popraskaný beton. Třímetrový skokanský můstek však na
fotografii z r. 1942 absentuje a osobně jsem toho názoru, že se
o jeho existenci postarala až Tělovýchovná jednota Tatra Příbor,
že byl tedy instalován až po roce 1953.
Daleko hůře na tom byli v Kopřivnici, kde sice bezprostředně po
válce opět převzal správu tamního koupaliště Čs. červený kříž,
ale v r. 1953 komunistické ústředí Čs. červeného kříže rozhodlo,
že místní skupiny nesmějí obhospodařovat taková zařízení a mají
se věnovat pouze péči o zdraví lidu. Kopřivnický MěstNV péči
o koupaliště v 50. letech zanedbal, a tak po sedmi letech se v něm
již vůbec nekoupalo.
Příště pokračování

Vzpomínal Karel Greiner se svou sestrou Vladěnkou

S jubilejním výročím 770 let města Příbora rád zavzpomínám na prostředí, jež nás v 60. letech 20. století doprovázelo při
cestě z Klokočova do Základní školy Jičínské.
První prodejna potravin se nacházela v prostoru dnešního
penzionu U Čápa. Potraviny prodávala paní Lutzová. Sestra
Vladěnka doplňuje: „Naproti paní Lutzové byla vrátnice do
závodu MOP (Moravskoslezské pletárny). Byla tu i mateřská
škola pro děti pracujících žen.“ Další prodejnou potravin, na
kterou rádi vzpomínáme, je obchod potravin u klokočovského
mostu. Zde byl vedoucí Bedřich Strakoš. Legendární prodavač
s tužkou za uchem rád obsluhoval nás školáky. Velkým zážitkem
byl dovoz pecnů chleba. Již přijíždějící řidič své dodávky nabádal
k rychlému složení zboží: „Kluci, utvořte živý řetěz, a ještě teplý
chleba si budeme házet v řadě až do prodejny.“ Prodejna potravin se nacházela u dnešní restaurace Rebel. Pěší cestu dlouhou
tři kilometry ze základky na naši chalupu v Klokočově jsme si
zpříjemnili za peníze od maminky, většinou nanukem Eskymo
za 50 haléřů. Míša stál jednu korunu!
A co hospody? Nejznámější hospodou byl Halamíček. Píše se
rok 2021 a dnes tu čteme nápis „Žaluzie“. Fenoménem hospody
Halamíček byl tradiční Klokočovský krmáš. Na každého účastníka čekaly na stole dva obložené chlebíčky. Sál měl i svůj balkon.
Charismatický dirigent Jindřich Pukovec se svým orchestrem
hrál pro dobrou náladu. Před hospodou Halamíček u klokočovského mostu stávala maringotka se střelnicí. Pro nás žáky
ze ZŠ byla velkým zážitkem střelba ze vzduchovky. V hledáčku

našich zájmů byla krepová růže. Vystřelit na špejli s krepovou
růží byla recese s otázkou „Kdo přinese nejvíce růží?“. Naproti
vrátnici Tatry Příbor se nacházela hospoda Břežný. Po šichtě
teklo pivo proudem a přišel na řadu i kalíšek a naléval se Fernet
Stock. U Břežného se konaly také plesy.
Z plesu nám maminka donesla krepovou bílou námořnickou čepičku.

Miki- t.o. Starý Mlýn, Čochtan- t.o. Maniwaki, Kartáč- t.o. Wyoming

Koncem šedesátých let došlo v naší zemi k velkému rozmachu trampingu. Také v Příboře vzniklo několik trampských
osad, a tak do historie trampingu na severní Moravě určitě patří
i událost, která se odehrála před padesáti lety.
Tenkrát nám bylo kolem dvaceti a jezdili jsme vláčkem do
kraje bývalých břidlicových dolů u Vítkova a Budišova nebo
k řekám Odře a Moravici. Vlak býval o víkendu plný trampů
z našeho kraje a cestou se hrálo na kytary a zpívalo.
My Příboráci jsme se scházeli každou středu večer v Příboře
na Benátkách v hospůdce Za Vodou, kde se zase hrálo a zpívalo
a také domlouvaly další vandry. Tenkrát tam dělal hospodského
pan Lutz a ten nás vyhecoval, abychom udělali něco pro veřejnost
a další kamarády. Rozhodli jsme se udělat něco jako PORTU, což
byla celostátní soutěž trampských a country skupin v Ústí nad
Labem. My jsme tu naši malou soutěž nazvali Pony Express.
V sobotu 6. února 1971, to bylo právě před padesáti léty,
přijelo do Příbora šest trampských a šest country skupin a s nimi
spousta dalších kamarádů. Hospůdka Za Vodou se velmi rychle
zaplnila a v sedm hodin večer to začalo. Kamarádi z příborské
osady Maniwaki zahráli na úvod skladbu Pony Express z repertoáru skupiny Kamarádi táborových ohňů. Nejdříve proběhla
soutěž trampských skupin a potom country and western
skupin. Pak následovalo hodnocení poroty a výsledky ankety
diváků. Z trampských skupin zvítězila Osada měsíčního svitu
z Olomouce. Druhá byla osada Kondor z Opavy a jako třetí se
umístila osada Starý Mlýn z Příbora a Opavy, která také získala
cenu diváka.
V kategorii country zvítězili Rascals z Rožnova, druzí
byli Viktoria z Ostravy Poruby a třetí byli Poslední cestující
z Ostravy. Ti také získali cenu diváka. I když zvuková aparatura nebyla zrovna prvotřídní, atmosféra byla fantastická a po
skončení soutěží se hrálo, zpívalo a tančilo až do rána.

Pro velký úspěch jsme se rozhodli s Pony Expressem pokračovat i v příštím roce, tentokrát ale ve větších prostorách tehdejšího
Domu kultury. Tady nám hodně pomohl tehdejší šéf kulturáku pan Bilský a předseda školské a kulturní komise Ola Filip
- Kubát, jeden z posledních členů nejstarší příborské trampské
osady Orinoko. Druhý ročník Pony Expressu se konal v sobotu
18. března 1972. Přihlásilo se šest trampských a deset country
a folkových skupin z celé severní Moravy. Oba večery uváděl
příborský Pavel Rojan. Celý kulturák byl beznadějně přeplněný,
kromě soutěžících vystoupili jako hosté Tamburáši ze Studénky
a Královští hoši z Bohumína. Soutěž skončila asi o půlnoci,
autobus odvezl soutěžící na nocleh na Libotín do Jičína nebo do
Bartošovic. V neděli odpoledne Pony Express pokračoval vyhlášením výsledků a vystoupením vítězných skupin.
Protože to byl tenkrát opravdu maraton, rozdělili jsme pro
další ročníky soutěž trampských skupin zvlášť a folk& country
taky zvlášť. Postupně věhlas Pony Expressu rostl a hlásily se
k nám kromě severomoravských kapel i kapely z jižní Moravy
nebo Slovenska. Každým rokem se zvyšovala kvalita nejen
hudebníků ale i poroty, kam se podařilo získávat hudební
odborníky, mimo jiné např. Mílu Langera z Prahy nebo pana
Ludvíka Demla z ostravského rozhlasu, paní prof. Krompolcovou z hudební školy nebo Mudr. Jiřího Jeřábka z Prahy, který
také vystoupil jako host se svým klasickým banjem.
Kromě Pony Expressu jsme pořádali tak zvané Country
večery, kde obvykle vystoupil některý z účastníků P. E. Často jej
doplnila dvojice kamarádů Kecal a Čvaňho se svými humornými
scénkami. Pro zpestření se občas promítaly Disneyovy grotesky.
Taky u nás vystoupili postupně Wabi Ryvola, Wabi Daněk nebo
Jarda Hutka. Velice zvláštní host na jednom z našich Country
večerů byl dudák pan Matásek ze Strakonic. I ten měl u publika
velký úspěch.
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Byl to malý zázrak, že se nám v té době podařilo něco
takového uskutečnit, ale všechno pěkné jednou končí. Bohužel se
o naši soutěž začaly zajímat tehdejší úřady a orgány. Museli jsme
předkládat ke schválení všechny texty písní. Pokud se v písničce
objevila slova jako kostel, kříž nebo třeba anděl, písnička měla
smůlu. Okresní cenzor byl velice pečlivý, a tak se třeba stalo,
že nám vyřadil písničku, která se dala koupit v obchodě na
gramodesce. Taky písnička nesměla mít anglický text, třebaže
byl původní. A taky název kapely nesměl být anglický. Když se
jedna kapela přihlásila po názvem Jelita, tak to bral jako provokaci a zakázal jí vystoupit. Takové a další nepříjemnosti nám

postupně vzaly chuť do pokračování, a tak jsme skončili v roce
1976 posledním šestým ročníkem Pony Expressu.
V loňském roce se nám podařilo nashromáždit materiály,
záznamy z kronik a fotografie z historie našeho Pony Expressu
a vydat malou vzpomínkovou publikaci. Při jejím prohlížení už
jenom vzpomínáme na tu spoustu kamarádů a kapel, kteří za
těch šest let na Pony Expressu a Country večerech v Příboře
vystoupili. O většině z nich už dneska nic nevíme. Pokud je nám
známo, hodně z nich už dneska hraje a zpívá na onom světě. Za
všechno, co jsme tenkrát společně prožili, vám kamarádi moc
děkujeme.

Mgr. Adéla Richterová, CETRAT Příbor - Muzeum Novojičínska, p. o.

Piaristé přišli do Příbora v roce 1694. Jejich učitelská činnost
zde trvala bezmála 180 let, než městu vypověděli v roce 1870
smlouvu. Jejich působení přineslo Příboru nejen obrovský
kulturní rozkvět, ale také několik významných památek. Mimo
piaristický klášter a kostel sv. Valentina se jednalo předně
o značné množství knih z piaristické knihovny. K piaristům
se však váže také několik sbírkových předmětů nacházejících
se v depozitáři příborského muzea. Některé z nich pocházejí
již z majetku Muzejní jednoty, která byla vlastníkem sbírek od
založení muzea do počátku 50. let 20. století.
Jedním z těchto předmětů, který lze ve sbírkách nalézt, je
sklenice na pivo piaristy, příborského rodáka, Martina Krzechkého (1791-1877). Sklenice je válcovitého tvaru a má broušený
okraj. Z jedné strany je vyleptán kalich s hostií a svatozáří, na
protější straně se nachází jméno „Martin Krzechky“. Sklenice je
z pozůstalosti Martina Krzechkého, posledního piaristy, který
měl v piaristickém klášteře zajištěné ubytování do konce svého
života, a který byl posledním piaristou, jenž měl po své smrti
v roce 1877 pohřeb vypravený z budovy piaristické koleje.
V majetku Muzejní jednoty se nacházel také zajímavý obraz
vyhotovený neznámým piaristou. Obraz zobrazuje věnec
seskládaný z různých semen a rostlin. Zarámovaný je v černém
rámečku pod sklem. Obraz má velikost 27,5 x 21,5 cm, listy
a semena jsou nalepeny do kruhu. Přestože neznáme konkrétního autora, jedná se o ukázku práce a estetického vkusu
jednoho z piaristů.
Původ v piaristické koleji má také samočinný stroj
používaný k otáčení dvou rožní při pečení masa. Zařízení
je poháněno kamenným závažím na provazci omotaném na
dřevěném válci. Pečeně se nasazovala na rožeň rozpohybovanou dvěma čepy, jež pohánělo soukolí. Celý stroj je mimo
dřevěný válec železný. Již není kompletní. Chybí mu kliky
a závaží.
Nejzajímavějším předmětem spojeným s piaristy v Příboře
a nacházejícím se dnes ve sbírkách muzea jsou nepochybně
nástěnné hodiny, zvané piaristický orloj, které byly umístěny
na chodbě piaristické koleje. Ve své době musely být velice
oblíbené, protože jsou zachovány vzpomínky příborských
rodáků na to, jak se na ně lidé chodili do kláštera dívat. Na
polychromované přední desce jsou umístěny 3 ciferníky, které
ukazují hodiny, minuty a vteřiny, střídání dne a noci a den
v měsíci. Uprostřed desky je zachycena obloha se sluncem
a měsícem, ve čtyřech stranách andílci. Hodiny jsou železné,
z bití je zachováno pouze kladivo. Kyvadlo má pozlacený talíř.
Na zadní straně orloje se nalézá železná schránka na strojek
se dvěma zvonky a provazy na závaží. Stejně jako tři předešlé
předměty se také hodiny dostaly do majetku Muzejní jednoty
a později se staly součástí sbírek Muzea Novojičínska.
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Muzeum Novojičínska, p. o., podsbírka Historie Příbor, Sklenice na pivo se
jménem piaristy Martina Krzechkeho, ev. č. H 12040

Muzeum Novojičínska, p. o., podsbírka Historie Příbor, piaristický orloj,
ev. č. H 9018

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Bez duše je název nové české detektivky Martina Stručovského. Přes den pracuje Matěj Mlynář jako knihkupec. V noci je
tu ale pro ty, kteří se ocitli v nesnázích a nemají se na koho jiného
obrátit. Během podzimního večera vyhledá Matěje i Marta
Kučerová. Mladá žena, která potřebuje ochránit před bývalým
přítelem. Ten se nechce smířit s rozchodem a pronásleduje ji na
každém kroku. To, co Matěj považoval za další rutinní kšeft, se
brzy změní v drsnou hru bez pravidel.
Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti. Spisovatelka
Jana Poncarová v románu Alžběta a Nina odkrývá v pochmurných i krásných Sudetech stará rodinná tajemství. Když vnučka
Nina navštíví v léčebně babičku Alžbětu, vymyslí způsob, jak jí
udělat radost. Vyrazí s ní na výlet do míst, kde strávila dětství
a mládí. Během cesty po zapomenutých krajích i zasutých
vzpomínkách se Nina rozhodne – dost bylo mlčení…
Americká spisovatelka Leila Meachamová zavede čtenáře
románu Vážka do Paříže uprostřed druhé světové války. Pětice
mladých Američanů obdrží záhadný dopis od nově vytvořeného
Úřadu pro strategické služby, vyzývající je k pomoci své vlasti za
nepřátelskou linií, v nacisty okupované Paříži. Zdánlivě nesourodá skupina se rozhodne vyslyšet volání své země a společně
vytvoří tajný tým špionů s kódovým označením Vážka.
Napínavý thriller Slepec napsala švýcarská autorka Christine Brandová. Nathaniel uslyší výkřik – a pak se spojení

VÝSTAVA:
O SVÍCENÍ V MINULOSTI ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA
Do 15. 3. 2021

Výstava fotografií muzejních sbírkových předmětů v oknech Centra tradičních technologií.

Ke spatření: cestou podél piaristického
kláštera v Příboře do poloviny března 2021
VÝSTAVA:

přeruší. Právě s tou ženou telefonoval. Spojovala je anonymní
aplikace, žena ve videohovoru mu pomáhala vybrat si košili.
Nathaniel je totiž slepý. Určitě se jí stalo něco zlého, nikdo mu
však nevěří, neexistují důkazy ani stopa. Nathaniel se spolu
s kamarádkou, novinářkou Millou, vydá hledat pravdu, přičemž
netuší, že právě on může být pro tu neznámou jedinou šancí
k záchraně…
Děj druhého dílu románové kroniky ztraceného města
Karin Lednické Šikmý kostel se odehrává v letech 1921-1945.
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili.
Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají
zlaté časy, v Karvinné - jak se nyní město jmenuje - se stále
velmi silně projevují důsledky předešlého dramatického dění.
Příběh je tentokrát vystavěn na skutečných událostech a čtenář
s překvapením zjišťuje, že mnohé z toho, co se ve druhém díle
Šikmého kostela odehrává, zůstalo po dlouhá desetiletí skryto
ve třinácté komnatě dějin.
Wim Hof přezdívaný Ledový muž je známý svými fyzickými
kousky, kterými ohromuje celý svět a posouvá hranice vědy.
V knize nám na základě vlastních zkušeností představí metodu,
která je přelomová, pokud jde o pohled na lidské možnosti a náš
potenciál. Díky ní můžeme aktivovat schopnosti, které jsou
u nás běžně nevyužité, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Procházka kolem plakátovacích ploch vás
provede postupem od sklizeného lnu až po
lněné plátno. Výstava je vhodná pro rodiny
s dětmi.
On-line prezentace Centra tradičních
technologií v Příboře
MUZEUM Z DOMOVA
www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/muzeum-z-domova

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA Z PŘÍBORSKÉ SBÍRKY MUZEA NOVOJIČÍNSKA

FACEBOOK
www.facebook.com/cetratpribor

Výstava fotografií muzejních sbírkových předmětů v oknech Centra tradičních technologií.

YOUTUBE Kanál
Centrum tradičních technologií

Od poloviny března 2021

Ke spatření: cestou podél piaristického
kláštera v Příboře během března a dubna
2021

VÝSTAVA:
„Procházková“ výstava
o tom, jak se kdysi zpracovával len
od března 2021

Jednotlivé fotografie s doprovodným textem
na 11 výlepových plochách v Příboře jsou
věnované tradičnímu zpracování lnu

PODCASTY
https://anchor.fm/centrumtradičních technologií

vkládat články a podcasty o příborském muzeu a historii města Příbora.
Odkaz na KRAJINSKÉ MUZEUM V PŘÍBOŘE:
www.muzeumnj.cz/centrum-tradicnich-technologii-pribor/muzeum-z-domova/
krajinske-muzeum-v-pribore/
					
Kontakt:

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

WEBOVÉ STRÁNKY
www.muzeumnj.cz
KRAJINSKÉ MUZEUM V PŘÍBOŘE
Informace a zajímavosti ke sbírkovým
předmětům a historii Příbora. Na webových
stránkách www.muzeumnj.cz jsme zřídili
novou záložku s názvem KRAJINSKÉ MUZEUM V PŘÍBOŘE, kde budeme postupně
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Instituce / Kroužky / Kurzy

Otevírací doba

Adresa / Kontakt

Centrum tradičních technologií
(CETRAT) Příbor

Út – čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod.
So: 9:00 – 17:00 hod.
program viz s. 23

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 725 191
e-mail: muzeumpribor@seznam
Web: www.muzeum-pribor.cz

Rodný dům Sigmunda Freuda

říjen-březen:
Út–ne: 9:00–16:00 hod.

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

Městská knihovna Příbor

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037

Galerie v v piaristickém klášteře

viz půjčovní doba knihovny, kolonka výše
Vernisáže a výstavy fotografií.
Do 4. 5. 2021 výstava
Osm hvězd Aljašky Evy Kršňákové

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 455 444

Turistické informační centrum
Příbor

listopad-březen
Po–pá: 8:00–12:00 / 12:30–17:00 hod.
So: 8:00 – 12:00
Ne: zavřeno

Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: mic@pribor-mesto.cz
 556 455 444

Kulturní dům Příbor

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

Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
739 681 287

Piaristický klášter Příbor

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

Adresa: Lidická 50
Web:
https://kulturnidum.pribor.eu/piaristicky-klaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
605 227 756

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka dubnového čísla:
STŘEDA 17. 3. do 17:00 hod.

Local TV Příbor

Vysílání - denně 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h
ZPRAVODAJSTVÍ
neděle, premiéry: 7., 14., 21. a 28. 3.
STALO SE PŘED 20 LETY
pátek a sobota 5. a 6. 3., 19. a 20. 3.
MAGAZÍN č. 2 -2021
pátek a sobota 12. a 13. 3.
OHLÉDNUTÍ (pořad z archivu)
pátek a sobota 26. a 27. 3.

Adresa: TIC, Jičínská 54
E-mail: tic@pribor-mesto.cz
 556 455 444

Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793
-----------------------------------

24. 3. 2021 od 16 h
on line zasedání
Zastupitelstva města Příbora

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.

Adresa: Masarykova 489
E-mail: info@bavklubpribor.cz
 556 723 778, 739 080 862

Luna Příbor,
středisko volného času

Instituce pořádající kulturní, společenské, zábavné
a vzdělávací akce.

Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
556 725 029, 732 902 256

Fit centrum Příbor

Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod.
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod.

Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Oddíl aerobiku TJ Příbor

Sauna Příbor

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

Pondělí, čtvrtek 15:00 – 21:00 hod. muži
Úterý, pátek
15:00 – 21:00 hod. ženy
Středa, sobota
15:00 – 21:00 hod. muži a ženy

Adresa: Štramberská 1361
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
 724 963 164

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma

Čt: 19:00 – 20:00 hod.

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

Powerjóga
Tělocvična Základní škola Příbor

Út: 17:30 – 19:00 hod.

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

Konání kulturních, společenských a sportovních akcí se řídí aktuálními rozhodnutími a nařízeními vlády České republiky. Sledujte prosím průběžné
informace na webu města Příbora (www.pribor.eu) i v médiích a sdělovacích prostředcích. Děkujeme Vám za pochopení.
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Minule jsme uváděli události, dnes jsou na řadě osobnosti. Text je výrazně krácen, pokud by měl někdo zájem o kompletní údaje, dejte vědět.

445 let 20. 12. 1576 *Jan Sarkander (Skoczow), část svých dětských let prožil v Příboře. Navštěvoval zdejší školu. Zemřel po mučení v Olomouci 17. 3. 1620.
280 let 6. 4. 1741 *Josef Ignác Buček, rytíř z Heraltic, v Příboře. Profesor politických a hospodářských věd na pražské univerzitě
(1741-1821). † 26. 3. 1821 v Praze (200 let)
230 let 15. 2. 1791 *Martin Křechký, v Příboře, poslední piarista - příborský rodák. †20. 5. 1877
11. 11. 1791 *František Xaver Benedikt Richter, v Příboře (č. p. 12). Knihovna kláštera rajhradského, profesor vídeňské
univerzity. †1859
195 let 20. 9. 1826 *František Peřina, v Příboře. 23 let ve funkci starosty města (1865–67, 1873–76, 1882–1900). Zasloužil se o zřízení
učitelského ústavu a o železniční trať Studénka- Štramberk i o stavbu vodovodu. Majitel domu č. 28, též vinárník.
†20. 4. 1910
175 let 14. 1. 1846 *Ferdinand Pokorný, v Příboře, lékárník, vlastiv. spisovatel, 1900–1905 starosta města. Zasloužil se o zřízení zemské
reálky, nyní Masarykovo gymnázium, i o zavedení vodovodu. Napsal Příborský okres v edici Moravská vlastivěda.
†10. 1. 1919
13. 4. 1846 *Albert Reiser , Pottensteinu, Rakousko, zakladatel továrny na punčochy v Klokočově 1882 (později Lonka).
†3. 3. 1892
170 let 22. 5. 1851 *ThDr. Antonín Cyril Stojan, v Beňově u Přerova, arcibiskup olomoucký. Studoval u piaristů v Příboře a v letech
1876-87 byl kaplanem na příborské faře. Jeden ze zakladatelů českého hasičského sboru v Příboře. †29. 9. 1923
13. 7. 1851 *Arnošt Praus st., ve Vamberku. Hudební skladatel, profesor na učitelském ústavě, dirigent městské kapely (18731951). †26. 6. 1912
165 let 12. 2. 1856 *Bedřich Karlseder, v Příboře, městský stavitel. Postavil vyšší zemskou reálku - dnes gymnázium, Katolický dům, dům
č. 35 na náměstí a další. †7. 6. 1913
18. 4. 1856 *Jaroslav Simonides, v Třebíči, druhý ředitel zemské reálky, †22. 1. 1923 v Příboře
6. 5. 1856 *Prof. MUDr. Sigmund Freud, v Příboře, narodil se v Zámečnické ulici č. 117 v Příboře. †23. 9. 1939 v Londýně
150 let 3. 5. 1871 † Tomáš Řehoř Wolný, v Rajhradě, zakladatel moravského místopisu, čestný občan Příbora, * v Příboře
20. 12. 1793
28. 8. 1871 * Msgre. P. Jan Kohn, v Pačlavicích, profesor náboženství na vyšší zemské reálce a na reálném gymnáziu v Příboře
1902-1938, 1945-1946. V Příboře působil 60 let. † v Příboře 29. 1. 1961
145 let 24. 6. 1876 *Jan Hrnčárek, v Příboře, učitel, vlastivědný pracovník, jeden ze zakladatelů příborského muzea a jeho dlouholetý
správce a kronikář města. †8. 11. 1953.
120 let 14. 4. 1901 * Rudolf Dvíže, v Příboře. Učitel a zakladatel prvního skautského oddílu v Příboře v r. 1920.
4. 5. 1901 * Petr Hrubiš, v Kunčicích pod Ondřejníkem. Učitel, varhaník, hudební skladatel a kritik.
110 let 9. 8. 1911 * Vladimír Vaněk (plk. JUDr. Ing.), v Příboře, za války letec RAF v Anglii. V r. 1999 žil v San Mateo (Kalifornie, USA).
Často navštěvoval Příbor a psal dopisy. Pobočka Svazu letců v Příboře nesla jeho jméno. †12. 1. 2005 v San Mateo
105 let 11. 1. 1916 *Oldřich Helma, v Příboře, letec, za 2. sv. války příslušník RAF v Anglii, zahynul 2. 7. 1941. (výr. 80 let)
100 let 2. 8. 1921 † Jan Bažant, v Praze-Vršovicích (učitel, ředitel vyšší zemské reálky, 1850-1921).
85 let 2. 7. 1936 *Ludvík Demel, zakladatel Dechového orchestru mladých, čestný občan města Příbora (v r. 2006). †10. 4. 2015
70 let 27. 11. 1951 * P. Mgr. Pavel Dvořák, ve Šternberku. Necelých 32 let byl farářem v Příboře - od 1. 9. 1978 až do své smrti
3. 2. 2010.
30 let 28. 1. 1991 † Viktor Sasín, učitel, kronikář v letech 1945-1950.
4. 4. 1991 † Josef Luňáček, v Metylovicích. Malíř, grafik, medailér, sochař, pedagog. Výrazný impresionista, maloval zátiší,
portréty, zachycoval krajinu, 1927-1933 působil v Příboře, namaloval obraz - Valentinská pouť - 1930. (*1899
Protivanov)
10 let 2. 6. 2011 † Mgr. Lubomír Loukotka, v Příboře, dlouholetý kronikář (37 let), čestný občan města Příbora (2009). (*1928)
16. 7. 2011 † Bedřich Pukovec, v Příboře, kapelník, dirigent, hudebník, čestný občan města Příbora. (*1934) Založil dechový
orchestr Tatrovák i swingový orchestr.

Mgr. Lubomír Loukotka

Mgr.
Mgr.
Lubomír
Lubomír
Loukotka
Loukotka

Bedřich Pukovec

Bedřich
Bedřich
Pukovec
Pukovec

Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909.

Zdroje: Loukotka, L.: Dějiny Příbora v datech; výstava z r. 2010 Jak šel čas v Příboře; archiv Local TV Příbor; příborské kroniky; Jurok, J. a kolektiv autorů: Dějiny
města Příbora; Baláš, M.: Kulturní místopis Novojičínska.
Foto: R. Jarnot, scan, archiv rodiny Pukovců
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Město Příbor a Fotoklub Příbor, z. s.,
Vás zvou na výstavu fotografií

Evy Kršňákové

Osm hvězd

Aljašky

od 2. března 2021 do 4. května 2021
Piaristický klášter v Příboře, 1. patro, chodba u městské knihovny
Eva Kršňáková, rodačka z Příbora, ač už přes tři desítky let žije nedaleko Prahy, na své
kořeny nikdy nezapomněla. Stále se k nim vrací. Vrací se tam, kde dostala do vínku talent
i potřebu nenechávat si své objevy jen pro sebe. Ať se týkají přírody a vlivu člověka na ni,
historie nebo odvěké touhy poznávat kraje, i ty nejvzdálenější. Aljaška mezi ně bezpochyby
patří. Eva zde pořídila spousty materiálu nejen svému dočasnému zaměstnavateli v USA,
jednomu z největších návštěvnických center Mendenhall Glacier, ale rovněž k výstavě
nebo sepsání knižní publikace.
Když jsem se s obsahem seznámil, napadlo mě jediné – kdy mi to letí směr Aljaška?
Petr Müller, novinář a publicista
www.pribor.eu | www.facebook.com/priboroficialni

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
jaro 2021
jaro 2021STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY
DATUM
DATUM

12. 3. - 19. 3.
12. 3. - 19. 3.
březen
březen
19. 3. - 26. 3.
19. 3. - 26. 3.
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STANOVIŠTĚ
KONTEJNERY
Větřkovská
ulice - uPRO
separačních
nádob
Větřkovská
ulice
u
separačních
nádob
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova
křižovatka
ulic Sv.- uČecha
a Šmeralova
ulice 9. května
transformátoru
ulice
9. května
- upomníku
transformátoru
Hájov
- naproti
Hájov
- naproti
pomníku
Prchalov
- u kaple
Prchalov
- u kaple
Štefánikova
ulice - zahrádkářská osada
Štefánikova
ulice
- zahrádkářská
osada
Myslbekova ulice
- mezi kotelnou
a RD 1022
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022
Hájov - naproti pomníku
Hájov - naproti pomníku

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času

1. 7. - 2. 7., 7. - 9. 7.

POZNÁVÁME PŘÍBOR A JEHO OKOLÍ

Program - hry, soutěže, vycházky do okolí.
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let.
Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny.
Cena: 200 Kč/den, 800 Kč/5 dnů

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

2. 7. - 11. 7.
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV

Program: - celotáborová hra, hry, sportování, turistika, soutěže.
Určeno dětem od 7 do 18 let. Cena za poukaz: 4 200 Kč, sourozenci 4 000 Kč/jednotlivec.

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

12. 7. - 18. 7.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a okolí, POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.
Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156
Cena 5 500 Kč.

19. 7. - 23. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ NÁMOŘNICKÝ TÁBOR

Program – celotáborová hra, soutěže, hry, výlety, relaxace.
Od 8:00 do 16:00 hodin v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 12 let. Cena: 1 800 Kč.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

9. 8. - 13. 8.
TANEČNÍ TÁBOR

Program – hry, soutěže, výlety, tanec. Určeno dětem od 7 do 15 let.
Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186
Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 500 Kč.

20. 8. - 29. 8.
CHORVATSKO - MALI LOŠINJ, POBYTOVÝ ZÁJEZD

Program - koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělé.
Cena poukazu: děti do 3 let bez nároku na postel a stravu 3 000 Kč, děti do 6 let
4 850 Kč, děti do 15 let 5 450 Kč, mládež do 18 let 5 650 Kč, dospělí 6 050 Kč.
Strava – polopenze: děti do 10 let 900 Kč, ostatní (děti, mládež, dospělí) 1 400 Kč.
V ceně poukazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa. Odběr stravy není povinný.

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

23. 8. - 27. 8.
TVOŘIVÝ TÁBOR

Program - hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor. Cena: 1 550 Kč.

Zajišťují: K. Bukovjanová, 778 013 156, J. Lupíková, 604 188 186

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.

Mateřská škola Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370
přijme
zaměstnance na pozici
správce zahrady s nástupem
od 15. 3. 2021.
Pracovní doba správce je
v pracovní dny v odpoledních
hodinách, o víkendu v dopoledních
i odpoledních hodinách dle dohody
s dalším správcem.
Pracovní předpoklady: manuální
zručnost a zodpovědný přístup
k práci.

Bližší informace získáte
na tel.: 556 725 246
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OMBUDSMAN TI MŮŽE POMOCI
NAPŘÍKLAD, KDYŽ:

někdo s někým zachází hůř jen kvůli jeho věku,
barvě pleti, zdraví, národnosti, náboženství nebo
pohlaví
tvá rodina nemá dostatek peněz na tvé školní

OMBUDSMANEM JE
STANISLAV KŘEČEK

OMBUDSMAN
DĚTEM

pomůcky, kroužek, školu v přírodě, lyžák nebo
tábor
máš problém v kontaktu se svými rozvedenými
rodiči
nepřijali tě do školy
v dětském domově se k tobě vychovatelé nebo
ostatní děti nechovají dobře
sociální pracovnice nejedná správně

ZÁSTUPKYNÍ OMBUDSMANA JE
MONIKA ŠIMŮNKOVÁ
Pomáhá jim tým právníků
a dalších odborníků.
Kancelář mají v Brně na Údolní 39

soudní řízení trvá dlouho
tvá reklamace na věc, která nefungovala, nebyla
vyřízena
někdo odhazuje odpady, kam nemá, a úřad situaci
neřeší

OMBUDSMAN NEMŮŽE:
změnit rozhodnutí soudu

vstupovat do vyšetřování Policie ČR
zasáhnout, když mají lidé mezi sebou spory

Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech,
kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak
než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti,
náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo
máš problémy například v dětském domově.
Někdo z nás se ti ozve, jakmile to bude možné, nejpozději
za 3 dny.
Můžeš se také podívat, jaké
případy už ombudsman řešil,
třeba byl někdo v podobné
situaci jako ty:
deti.ochrance.cz/jakymi-pripadyjsme-se-uz-zabyvali/

OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19

Leták je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit
veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem
k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo
projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská
práva financovaného z Norských fondů 2014-2021
prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

načti QRko nebo mrkni
na deti.ochrance.cz

Posílá vás lékař nebo hygiena

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ
V DLOUHÉ FRONTĚ,
SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU
A OBJEDNEJTE SE!
Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

732 210 600, 739 553 587
Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.
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inzerce a reklama

ROZVOZ OBĚDŮ
tradiční a poc-vá česká kuchyně
cena od 105,- Kč za polévku, hlavní chod
a dovoz
od pondělí do pátku, každý den výběr ze
6 hlavních jídel
menu na www.hotelsipka.com/restaurace
nebo telefonicky

OBJEDNÁVKY
denně do 8:30 telefonicky nebo sms:
732 566 348
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Pronájem dvou apartmánů (60 m2, 80 m2)
v Příboře 100 m pod náměstím + vlastní
hlídané parkoviště.
Možnost také využít jako provozovnu, kancelář,
obchod, či pro jinou službu. Pro bližší informace

volejte na telefon: 722 951 564

Renova-kámen

Specializujeme se na výrobu a renovaci pomníků

Konzultace na místě ZDARMA objednávky: 702 808 840
Nabízíme tyto kamenické práce:
•
•
•
•
•
•
•

Výroba a montáž hrobů na míru
Odborné renovace a opravy stávajících hrobů
Broušení terasových hrobů přímo na místě bezprašnou technologií
Zhotovení nových betonových základů (veškeré betonářské práce)
Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
Pomníkové doplňky všech druhů (lampy, vázy, vitríny)
Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021
ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – PORADÍME – ZAMĚŘÍME – NACENÍME
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Foukaná izolace Izolux

Vinotéka U Radnice

svépomocí

Výherní listina
Klubu přátel dobrého vína za únor 2021

Cena za m3 včetně DPH je 450 Kč.
Bližší info na tel: 722 951 564,
nebo Nádražní 685, Příbor.

1.

cenu vyhrává – člen klubu s číslem 284
Kolekce vín „PŘÍBOR 770“
2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 256
Pětilitrový box vína dle vlastního výběru
3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 140
Třílitrový box vína dle vlastního výběru
4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 448
280 g. baby bochník sýru
5.-10. cenu vyhrávají – členové klubu s číslem:
308, 127, 150, 23, 258, 173.
Láhev vína z kolekce „PŘÍBOR 770“

Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen klubu.
Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od slosování.

Ceník a formáty inzercí a reklam
v Měsíčníku města Příbora

UZÁVĚRKY MĚSÍČNÍKU
BŘEZEN–ČERVEN 2021
středa 17. 3.
pátek 16. 4.
pondělí 17. 5.
středa 16. 6.

A4 – 2200,- Kč
1/2 A4 (A5) – 1100,- Kč
1/4 (A6) – 550,- Kč
1/8 (A7) – 275,- Kč
Jeden řádek – 135,- Kč
Formáty A4 a A6 publikujeme
pouze na výšku.
Formáty A5 a A7 publikujeme
pouze na šířku.
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Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Jako každý rok, tak i letos v měsíci
březnu a dubnu plánují technické služby provést čištění místních komunikací. Jedná se o strojové zametení (popř.
ruční úklid) zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během
zimy usadily na povrchu komunikací.

Úklid komunikací proběhne dle níže
uvedeného harmonogramu. Harmonogram i umístění přechodného dopravního značení je v souladu s platnou
legislativou. Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených
lokalitách. V případě porušení zákazu

může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se však
zkomplikuje nebo znemožní kvalitní
uklízení komunikací. Buďte tedy prosím ohleduplní, jak ke svému okolí,
tak k zaměstnancům technických služeb, kteří úklid provádějí.

PLÁN STROJOVÉHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ S UZAVŘENÍM PARKOVACÍCH MÍST
DATUM
15. 3. 2021

ULICE
Lidická + parkoviště u sokolovny
Dukelská

16. 3. 2021

Plocha u technických služeb
Místecká - pod náměstím ke křižovatce B. Buska
U Brány

17. 3. 2021

Štefánikova
Zámečnická – parkoviště u domů s pečovatelskou službu
Tyršova - odpoledne

18. 3. 2021

Jičínská - za domy čp. 78, 79, 93, 94, 98 a 99
Fučíkova včetně spojky Jaroše

22. 3. 2021
23. 3. 2021
24. 3. 2021
25. 3. 2021
29. 3. 2021

Masarykova
Komenského spodní část + parkoviště
Npor. Loma – po křižovatku s Šafaříkovou
Šafaříkova – parkoviště u plynu a dále na konec ulice
Šafaříkova – úsek ke křižovatce s ul. Palackého
Npor. Loma – horní část ke hřišti
Šafaříkova od křižovatky ul. Npor. Loma k ul. Štramberské
Gagarinova
Bezručova

30. 3. 2021

ČSA od Jičínské po křižovatku s Frenštátskou
Ul. 28. října

31. 3. 2021

U Tatry – parkoviště
Myslbekova

1. 4. 2021

Pionýrů + parkoviště

6. 4. 2021

Dr. Čejky + cyklotrasa

7. 4. 2021

Nová
Choráze
U Tatry – mimo parkoviště

8. 4. 2021

Zd. Nejedlého
Lomená – spodní část
Okružní

12. 4. 2021

Nerudova
Šmeralova

13. 4. 2021

Nádražní
O. Helmy

Místní komunikace v rozpisu neuvedené budou čistěny bez dopravního omezení.
Měsíčník města Příbora
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