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Po roce se opět do Příbora vrátil Národní
festival neprofesionálních komorních a symfonických těles. V sobotu 11. 5. vystoupili od
18 hodin v piaristickém klášteře Komorní
orchestr Kopřivnice, Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc a ﬂétnový soubor Syrix Praha.
V neděli 12. 5. se v Kulturním domě také
od 18 hodin představily orchestry ZUŠ Kopřivnice, Komorní dechová harmonie Brno
a Pražské barokní harmoniky.

I když je v názvu označení „neprofesionální“, tak mi určitě všichni návštěvníci dají
za pravdu, že se jednalo o profesionální
výkony, a je veliká škoda, že návštěvnost
takovéto akce nebyla příliš vysoká, i když
by si to zasloužila.
Snad za 2 roky budeme mít opět možnost
tento festival u nás v Příboře uspořádat a lidé
si na něj najdou cestu v hojném počtu.

Foto: Stanislava Slováková
V Local TV Příbor 23. zprávy s premiérou 2. 6. 2019, www.televize-pribor.cz

www.pribor.eu

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

10. schůze RM v termínu dne 24. dubna 2019 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- bere na vědomí zápisy z výborů a komisí.
- schvaluje pronájem dvou částí pozemku parc. č. 307/4
v k. ú. Klokočov u Příbora o celkové výměře cca 250 m2
právnické osobě JETI model s. r. o., Lomená 1530, 742 58
Příbor, pro účely vybudování 10-12 parkovacích míst
pro zaměstnance a klienty firmy, na dobu neurčitou
s 12měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši
5 000 Kč s každoročním navýšením o míru meziroční
inﬂace, za podmínky zpřístupnění parkoviště mimo pracovní dobu firmy JETI model s. r. o. veřejnosti a dalších
podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.
- odkládá informaci o možnosti odkoupení pozemků
p. č. 1596 a 1597 v k. ú. Příbor pro účel zřízení parkoviště
v „uličkách pod kostelem" od vlastníka pozemků pana
<anonymizováno>.
- schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení
věcného břemene pro stavbu „Příbor-Hájov, p. č. 31/4,
32/4, NNk," v k. ú. Hájov, obci Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 477-8/2019 zpracovaného PLANGEO
služby, s. r. o., mezi městem Příborem a oprávněným
právnickou osobou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV, ze jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč
plus DPH v zákonné výši.
- ukládá vedoucímu odboru ISM 1.1.zveřejnit na dobu 15 dnů
na úřední desce MÚ záměr města pronajmout část pozemku
parc. č. 862/6 v k. ú. a obci Příbor o celkové výměře 10,2
m2, vlastníkovi montované garáže orientační číslo 22, panu
<anonymizováno>, za stanovených podmínek.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení části
pozemku parc. č. 540/3 v k. ú. Hájov dotčené tělesem
účelové komunikace v rozsahu cca 260 m2 od pana <anonymizováno>, 742 58 Příbor, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus
úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitosti.
- doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení částí
pozemků parc. č. 50/66 a 527/3 v k. ú. Hájov dotčených
tělesem účelové komunikace v celkovém rozsahu cca 60 m2
od pana <anonymizováno>, 742 58 Příbor, za kupní cenu
100 Kč/m2 plus úhradu nákladů souvisejících s převodem
nemovitosti.
- rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise
o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Příbor, ul. Nádražní,
Etzlova, Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO"
- společnosti ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2,
702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 26809559.
- bere na vědomí informaci o připravenosti akce „Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty
- Příbor" předloženou prostřednictvím důvodové zprávy.
- souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního
titulu Státního fondu dopravní infrastruktury „Opatření ke
zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace - oblast I" a realizací akce „Bezbariérová trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty - Příbor"
v časové návaznosti na případné získání dotace.
- schvaluje využití finančních prostředků z rozpočtu města,
ODPA 3322 - Zachování a obnova kulturních památek,
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Ostatní náklady v MPR, na oslavy 30 let MPR Příbor
v rozsahu dle předloženého návrhu.
schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 136/2018/SD
mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416
na akci „Zastavitelná plocha Z 43, Příbor" v předloženém
znění, jehož obsahem je rozšíření předmětu díla a úprava
ceny díla na 21 146 638,33 Kč bez DPH a změna termínu
dokončení stavby k 31.07.2019.
schvaluje zřízení přípravné třídy pro školní rok 2019/2020
při Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín,
IČO 47657707, v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi podat písemnou žádost
o souhlas ke zřízení přípravné třídy při Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín na školní rok 2019/2020
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
školství, mládeže a sportu.
ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi zveřejnit výzvu k podání
přihlášky na pronájem obecního bytu č. 12 o velikosti
3+1 na ul. U Tatry 1488 v Příboře za nabídku smluvního
nájemného. Minimální výše měsíčního nájemného bez služeb bude stanovena ve výši 3 323 Kč. Termín: 25.04.2019
souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi
Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizací, a paní Mgr. Pavlínou Jordánkovou na práce koordinátora projektu „Školka pro všechny
děti II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011
332, který bude realizován z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi příspěvkovou organizací Mateřskou školou Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 a paní Mgr. Ivou Drholeckou na práce
koordinátora projektu „Učitel-dítě-rodič II“, registrační
číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010202, který bude
realizován z finančních prostředků Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
schvaluje výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba dříví v městských lesích Příbor v letech 2019-2020“ v předloženém
znění.
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí celkové
objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2019
po zapracování RO č. 2:
Příjmy
192 573 000,00 Kč, což je zvýšení oproti
schválenému RO č. 1 na rok 2019
o 5 320 000,00 Kč.
Výdaje
248 753 000,00 Kč, což je zvýšení oproti
schválenému RO č. 1 na rok 2019
o 5 320 000,00 Kč.
56 180 000,00 Kč, což je beze změny oproti
Financování
schválenému RO č. 1 na rok 2019.
bere na vědomí po projednání Zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města Příbora za období od 01.01.2018
do 31.12.2018 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou,
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auditorské oprávnění č. 1606 a doporučuje zastupitelstvu
města tuto zprávu vzít na vědomí.
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru
dle předloženého návrhu mezi městem Příborem a UNII
ROSKA - reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem
Novodvorská 3052, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120252.
schvaluje organizaci UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA
Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem Novodvorská 3052, 738 01
Frýdek-Místek, IČO 64120252, z rozpočtu města Příbora,
paragrafu 4349, finanční dar ve výši 2 000 Kč na podporu
psychorehabilitačních aktivit.
pověřuje vedoucího odboru bytového a nebytového fondu
k podepisování smluv o výkonu domovnických prací.
schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je movitý

majetek specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, mezi
městem Příborem a Základní školou Gaudi, s. r. o., Lubina
424, 742 21 Kopřivnice, IČO 07485018, v předloženém
znění.
- souhlasí na základě žádosti Moravské národní obce se
sídlem Jetelova 498/13, Brno s vyvěšením moravské vlajky
dne 05.07.2019.
11. schůze RM v termínu dne 7. května 2019 projednala
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rada města rozhoduje o organizační změně městského
úřadu spočívající ve zrušení pracovního místa na odboru
rozvoje města nazvané „Úředník odboru rozvoje města",
které bylo zřízeno od 01.01.2016.

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

5. zasedání Zastupitelstva města Příbora, konané dne
15. května 2019, projednalo jednací body, z nichž mj.
vybírám:
- Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy
z výborů ZM.
- Zastupitelstvo města volí členku Osadního výboru na
Hájově, paní Petru Kuchařovou, bytem <anonymizováno>, od 16.05.2019.
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.
č. 1320/8 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. Příbor
o výměře 115 m2 oddělený z pozemku parc. č. 1320/1
v k. ú. Příbor geometrickým plánem č. 3287-26/2019
vyhotoveným Václavem Maťátkem, panu <anonymizováno>, 742 58 Příbor, za kupní cenu 56 300 Kč a dalších
podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění.
- Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části pozemku
parc. č. 540/3 v k. ú. Hájov dotčené tělesem účelové komunikace v rozsahu cca 260 m2 od pana <anonymizováno>,
742 58 Příbor, za kupní cenu 100 Kč/m2 plus úhradu
nákladů souvisejících s převodem nemovitosti.
- Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení částí pozemků
parc. č. 50/66 a 527/3 v k. ú. Hájov dotčených tělesem
účelové komunikace v celkovém rozsahu cca 60 m2 od
pana <anonymizováno>, 742 58 Příbor, za kupní cenu
100 Kč/m2 plus úhradu nákladů souvisejících s převodem
nemovitosti.
- Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru ISM
zadat vypracování geometrického plánu pro rozdělení
pozemků parc. č. 540/3, 50/66 a 527/3 v k. ú. Hájov pro
účel odkoupení částí předmětných pozemků dotčených
tělesem účelové komunikace a předložit příslušné kupní
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
- Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy, v předloženém znění schváleném Katastrálním úřadem pro
MSK, o zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 2178/36
v k. ú. Příbor, ve prospěch pana <anonymizováno>,
742 58 Příbor.
- Zastupitelstvo města schvaluje závěrečnou zprávu
o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2018.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu
pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2018.
- Zastupitelstvo města bere na vědomí po projednání
Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku – města Příbora za
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období od 01.01.2018 do 31.12.2018 vypracovanou
Ing. Jarmilou Orlitovou, auditorské oprávnění č. 1606.
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2018 v následujících
objemech:
Příjmy v roce 2018
183 421 264,76 Kč
Výdaje v roce 2018
218 389 377,01 Kč
Financování v roce 2018 34 968 112,25 Kč
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města projednalo návrh řádné účetní
závěrky města Příbora za rok 2018 sestavené k rozvahovému dni k 31.12.2018.
Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace města Příbora.
Zastupitelstvo města schvaluje řádnou účetní závěrku
města Příbora za rok 2018 sestavenou k rozvahovému
dni k 31.12.2018 a rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 28 921 937,19 Kč na účet
432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2
města Příbora na rok 2019 v členění a finančních částkách
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí celkové objemy
upraveného rozpočtu města Příbora na rok 2019 po
zapracování RO č. 2:
Příjmy
192 573 000,00 Kč, což je zvýšení oproti
schválenému RO č. 1 na rok 2019
o 5 320 000,00 Kč.
Výdaje
248 753 000,00 Kč, což je zvýšení oproti
schválenému RO č. 1 na rok 2019
o 5 320 000,00 Kč.
Financování
56 180 000,00 Kč, což je beze změny
oproti schválenému RO č. 1 na rok 2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 2. výzva" - část
3., mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem
v předloženém znění, a to v návaznosti na „Smlouvu
o spolupráci při registraci projektu - Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji" uzavřenou dne 12.07.2017
a jejího Dodatku č. 1 ze dne 18.01.2018.
Zpracováno dne 16. května 2019
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
JINDŘICH ŠVORČÍK
Stav: svobodný
Vzdělání: vysokoškolské, Teologická
fakulta Karlovy university
Povolání: kněz
Koníčky: fotografování, turistika
V Příboře žije: od r. 2010, 9 let
Narodil se: v Olomouci
P. Jindřicha Švorčíka můžete potkat nejen
v některém z příborských kostelů, ale v Příboře ho potkáváte (aniž o tom možná víte) na
mnoha akcích. Účastní se nejen akcí farnosti,
ale i města, Muzea Příbor a dalších organizací.
V kostele je nepřehlédnutelný, mimo něj na
veřejnosti je naopak nenápadný. A jelikož je to
osoba veřejná, ráda vám ji představím.
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
Po mamince jsem podědil to, že neumím
zpívat. Po tatínkovi to, že jsem plešatý (smích).
Ale vážně - dobré vlastnosti? Rodiče už nemám
30 let. Už si ani dobře nepamatuji, jaké vlastnosti bych mohl podědit. Ale vzpomínám si bylo nás hodně, pět sourozenců - na rodinnou
atmosféru, na vztah, který rodiče žili. I přes
problémy, které se v mezilidských vztazích
vyskytují, se rodiče vždycky vše snažili zvládat.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Mé farářování mě v podstatě zaměstnává
na plný úvazek, takže má nejoblíbenější činnost
s tím víceméně souvisí. Je to asi něco jiného, než
když někdo dělá ve fabrice a raději soustruží,
než frézuje. U kněze je to složitější. Vlastně mé
kněžské poslání souvisí s mou nejoblíbenější
činností. Člověk cokoli dělá, jedná jako kněz.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film, hudba.
Nejoblíbenější knížka je Bible a jinak teologická odborná literatura. Z ﬁlmů řekněme
ﬁlmy Jana Svěráka, též mám moc rád Divadlo
Járy Cimrmana. A hudba? Country hudba,
Spiritual Kvintet a vlastně každá dobrá hudba
- i vážnou hudbu si rád poslechnu.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Popelářem (radostně a s úsměvem). Pak šel
čas. Vyrůstal jsem ve věřícím prostředí, od
dětství jsem ministroval. U kněžského poslání
je to tak, že člověk se k tomu částečně rozhoduje a částečně ne. Těžko je říkat lidem, kteří
nemají vztah k nadpřirozenu, že si ho Pán
vybral. Takže spíš to byl takový postupný proces skrze různé události, které člověka v životě
potkaly. To by bylo na dlouhé vyprávění. Kdosi
se mě na to ptal, tak jsem odpověděl písemně
šestistránkovým dopisem. Popsal jsem v něm
takové ty mimořádné události, na které jsem
si vzpomněl. Třeba - můj kamarád vystudoval
teologii a musel toho z jakýchsi důvodů nechat.
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A když se k tomu chtěl vrátit, tragicky zahynul.
Tak to byla taková pobídka, kdy jsem uvažoval
nad tím, jestli třeba Bůh nechce, abych byl
knězem místo něj. Nebo ještě taková historka.
Když jsem jel tohoto kamaráda poprvé navštívit
v Litoměřicích (tam měla Karlova universita
Teologickou fakultu), tak si pamatuji jako
dneska – když jsem jel autobusem přes most
přes Labe mezi Terezínem a Litoměřicemi,
svítilo sluníčko a mě zaplavil takový pocit, že
mě bylo v tom okamžiku jasné, že přes ten most
budu jezdit dost často.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Pro kluka je asi vzor tatínek. Ten můj byl
šikovný na nejrůznější domácí práce. A měl
vlastně pohnutý život. Za bývalého režimu
byl ve vězení, pak díky tomu nemohl studovat
a nemohl dostudovat ani gymnázium. Tak
začínal jako pomocný stavební dělník. Pak
si večerně dodělal na stavební průmyslovce
maturitu a nakonec dělal provozního správce
celé Fakultní nemocnice v Olomouci. Když
odešel do důchodu, tak na jeho místo přijali
dva inženýry. Už na tuto práci jednoho středoškoláka- tak šikovného - neuvrtali (smích). Byl
to moudrý člověk.
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Už to vyplynulo z mých předchozích slov
a pak také příklad druhých. Řekl bych, že se mi
v životě všechno složilo tak, jako že si mě Pán
Bůh povolal. Tak jsem si to řekl. Je to vlastně
povolání, kde mohu být lidem věřícím i těm
mimo církev užitečný. Je to poslání.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Mám tu trvalé bydliště, což není podmínka,
když je kněz ustanoven farářem. Já ale vždycky
své trvalé bydliště nahlašuji. Člověk to dělá
s tím, že by chtěl na onom místě zůstat natrvalo.
I když to na něm nezáleží. Záleží to na panu
biskupovi. Tak člověk se tady stále sžívá s místními lidmi. Jezdil jsem kolem Příbora dlouhou
dobu, když jsem působil v Ostravě nebo na
Ostravici, ale v životě jsem tady nebyl a v životě
mě nenapadlo, že bych tady byl farářem. To jsou
takové paradoxy.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mám rád kostelíčky, ve kterých sloužím
bohoslužby, a pak se mi hodně líbí a rád si
zajdu popřemýšlet nebo i pomodlit se třeba

do piaristických zahrad - to je takové pěkné
místečko.
9. Co se Vám ve městě nelíbí?
Neřekl bych, že se mi extra něco nelíbí, všude
je něco, ale nic konkrétního hrozného strašného
mě nenapadá (úsměv – jeden z mnoha během
našeho rozhovoru na faře).
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý
zážitek?
Člověk zažívá každý den něco, ale nic mimořádného mě nenapadá.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?
To není můj úspěch, ale spíš jsem rád, že jsem
se mohl podílet jenom doprovázením těch, kteří
budovali nebo přispěli k rekonstrukci varhan
v kostele sv. Valentina. To je hmatatelný úspěch.
Člověk se raduje i z toho, že děti, které křtil,
dnes jim je 8-9 let - a některé z nich, přestože
to tak nevypadalo, chodí do kostela. Setkávám
se s nimi. Stejně jako s těmi, které jsem třeba
oddával. I ti si najdou cestu do kostela. To jsou
takové ty kněžské radosti. Člověk vidí, že jeho
péče přináší i takovéto viditelné plody.
12. Napadá Vás nějaká osobní životní
prohra?
(Lehounký povzdech) Z osobních proher se
zpovídám každý měsíc svému zpovědníkovi, ale
jinak nevím, že by se mi strašně moc nedařilo,
nebo bych něco moc zpackal. Myslím, že ne.
13. Kdyby bylo možné se znovu narodit, chtěl
byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ne. Jen myslím, že bych mohl být určitě
lepším knězem. Spíš bych se divil Pánu Bohu, že
by mě podruhé – takové nemehlo – ke kněžské
službě povolal. Vzpomínám si, co říkával náš
pan profesor Josef Koukal, pozdější litoměřický
biskup a velmi moudrý člověk, na teologické
fakultě: „Když budete mít dojem, že Pán Bůh
nemá smysl pro humor, tak si uvědomte, jaká
trdla si vybral za své služebníky.“ Tak se to snažím tak někdy brát.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Rád bych je povzbudil, aby dobro, které
v každém člověku je, se dařilo rozvíjet. A to
navzdory tomu, co slyší v médiích, navzdory
tomu, že i oni sami, když se spolu povídají,
vytahují většinou to negativní. Jsme stále v době
velikonoční. Velikonoce – svátky jara jsou vítězstvím života nad smrtí, dobra nad zlem, a to
platí snad nejen pro věřící. Život máme jenom
jeden a byla by škoda, abychom si ho kazili
nějakými negativními věcmi.
Přeji lidem, nám všem, abychom uměli
vidět dobro v sobě i kolem sebe.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať máte kolem
sebe co nejvíce lidí dobré vůle a příjemnou
kněžskou službu v Příboře.
Irena Nedomová

SOCIÁLNÍ TEMATIKA
Mgr. Tereza Wiltschová, sociální pracovnice, Občanská poradna Nový Jičín, pobočka Příbor

Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu
počtu dlužníků, vstupuje 1. června v účinnost.
Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení
a umožnit řešit dluhy co největšímu počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou
nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady
dluhu. Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů
osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30 %, pokud
prokáže, že se v průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním
postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv
hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces
oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60 % dluhů.
V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až
na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit.
Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení
se splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního
dluhu. Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky.
Některá ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou
změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat

jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo
jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván
majetek, bude-li to ekonomické.
Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která
musí být alespoň ve stejné výši, jako je odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení
manželů.
Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě
otazníky a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových
pravidel. Zároveň čekáme na vydání dalších doprovodných podzákonných norem, přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma
nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší občanské
poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu oddlužení všem, kteří
se dostali do dluhové pasti.
V případě potřeby můžete navštívit naši Občanskou poradnu, která
se nachází v přízemí budovy městského úřadu na adrese náměstí
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý: 9:00 – 12:00 hodin – bez objednávky
13:00 – 16:00 hodin – pro objednané

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Markéta Hložanková, matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červnu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.
Jiří Bilík
Jarmila Nováková
Jiří Jeřábek
Edeltraut Nagyová
Bohumila Juřenová
Vilém Přibyl
Danuška Raníková
Vlastimila Žurovcová
Pavel Kaluža
Zdeňka Vavříková
Anna Tesařová
Jaroslava Holubová
Antonín Volný
Miroslava Benešová
Ludmila Bouchalová
Anna Kőttová
Drahomíra Konečná
Ivan Lichnovský
Irena Syslová
Alois Kadlček

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny. Věra Plevová

Antonín Materna
Vladimír Ukropec
Karla Polášková
Marie Jalůvková
Miroslav Neusser
Marie Hrudičková

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Pohádkou „O Voděnce“ zahájilo město Příbor cyklus akcí
pořádaných ke Dni Země pro žáky příborských mateřských
a základních škol v roce 2019. Pohádka byla spolkem Přátelé
harmonické výchovy, z. s., sehrána žáčkům v Mateřské škole
Kamarád a Mateřské škole Pionýrů. Žákům mateřských škol byl
tak velmi poutavě povyprávěn pohádkový příběh o Voděnce,
která se svou královnou žije v mracích na obloze. Jednou však
zatouží poznat lidi na Zemi a připomenout jim, že voda není jen
užitečná, ale také živá a měli by si ji vážit a chránit. V poetickém

vyprávění pohádkového příběhu si malí diváci bezpochyby obohatili povědomí o vodě a jejím koloběhu v krajině.
I přes dubnovou nepřízeň počasí jsme společně s žáky a pedagogy Základní školy Příbor na ulici Jičínské a Základní školy
Npor. Loma uskutečnili exkurze na ekologickou farmu Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem. Vedle chovu skotu farma
provozuje od roku 2011 minimlékárnu, kde zpracovává část
své produkce mléka. V rámci exkurze jsme se blíže seznámili
s provozem a výrobou mléčných produktů. Rovněž jsme měli
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možnost ochutnat mléko ze zdejší farmy či mléčné produkty
vyrobené v minimlékárně – čerstvé a zrající sýry, jogurt, kyšku.
Žáci si také měli možnost osobně vyzkoušet domácí výrobu
másla. Vlastní výrobek ihned ochutnali s čerstvým chlebem
upečeným v Kunčicích pod Ondřejníkem. Bohužel z důvodu
chladného a deštivého počasí jsme nemohli navštívit místa, kde
se skot v jarních až podzimních měsících pase, a blíže se tak
obeznámit s chovem skotu přímo v zemědělské praxi.
Další akcí, která byla v rámci Dne Země pořádána městem Příbor společně s LUNOU PŘÍBOR, střediskem volného času,
p. o., a s paní Dagmar Kičurovou byly návštěvy v příborském
chovatelském kroužku. Vedoucí chovatelského kroužku paní
Dagmar Kičurová žáky podrobněji obeznámila nejen s činností
kroužku, ale i s jeho zvířecími svěřenci a péčí o ně. Návštěvníci
tak mohli zhlédnout zvířata, která u nás běžně můžeme potkat
(ježek, drobní hlodavci), ale také zvířecí jedince z exotických
krajin (ptactvo, plazi). Odměnou zvířatům za jejich trpělivost
byly drobné lahůdky, které žáci na návštěvu přinesli s sebou.
Již tradičně je v rámci Dne Země organizovaná i návštěva Ranče
u Michálků v Příboře, která se těší stálému zájmu žáků obou
základních škol.

Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě, organizaci a průběhu výše uvedených akcí pořádaných
ke Dni Země pro žáky mateřských a základních škol v Příboře.
Žákům a pedagogům děkujeme za jejich přízeň a těšíme se na
další společná setkání pořádaná k tematice životního prostředí.
Rádi bychom také poděkovali společnostem ELEKTROWIN, a. s.,
ASEKOL, a. s., a EKOLAMP, s. r. o., za propagační materiály,
které byly předány žákům v rámci aktivit konaných ke Dni Země
v Příboře.
Den Země je pro město Příbor každoročně příležitostí a motivací k zajištění vzdělávacích akcí týkajících se témat v oblasti
životního prostředí. Dne 25. 4. 2019 se v refektáři příborského
piaristického kláštera uskutečnila veřejná přednáška „Zemědělská půda a péče o ni“. Na akci organizované městem Příborem
společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, regionálním centrem Moravská brána, jsme mohli vyposlechnout soubor
tří dílčích přednášek. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., (VÚMO Praha) se
zabýval tématem kvality orné půdy. Dalšími přednášejícími byly
z řad organizátorů Ing. Alena Malíková (PRO-BIO, RC Moravská
brána) a Ing. Andrea Nováková (MÚ Příbor).
Den Země pro školáky v LTV Příbor, 21. zprávy s premiérou 19. května 2019

OBČANSKÉ NÁZORY A REAKCE MĚSTA
Miroslav Olšaník

Máme červen, od komunálních voleb (KV) uplynulo osm
měsíců volebního období (VO). Před nimi byla v r. 2018 často
proklamována a zdůrazňována větší komunikace a informovanost občanů, spolupráce… Tyto jsou mj. jedněmi za základů
dobrých vztahů.
Protože se v této oblasti zatím nic moc nového neděje, pokusme
se zmapovat nespokojené reakce a přispět k nápravě jednoduchými návrhy, náměty, případně radou k odstranění oprávněných
požadavků. Opět, jako v článku z února 2019 zdůrazňujeme, že
zdaleka ne většina občanů vlastní moderní technologie (internet…), neorientují se ani v úřední elektronické desce, zkrátka
i oni mnozí starší jsou mnohdy bez informací, na které mají jako
na věci veřejné právo! Pronikání moderních technologií nelze
zastavit, ale jsou způsoby, jak alespoň dočasně tyto předávat
i jinak. Suchá je teorie, zelený je strom života. Ten je totiž také
o vzájemných vztazích a vstřícnosti.
Prvním déletrvajícím omezením jsou informace o zasedáních
zastupitelstva města (ZM) na informačních tabulích (IT) na území města. Léta na nich byly zveřejňovány pozvánky na jednání
ZM s programem a po něm neprodleně doplněny přehledem
o hlasování k jednotlivým bodům. Tímto byl přehled, jak který
člen ZM hlasoval, ale také zda se jednání zúčastnil, přicházel
opožděně či odcházel dříve. Počátkem r. 2018 se na informačních
tabulích objevilo oznámení na A5, že tento způsob informace
končí pro nedostatek místa na tabulích. Skutečnost? Nadále
byly většinou poloprázdné či prázdné, včetně obou u náměstí!
Na těchto se povětšinou objevují plakáty formátu A1, A2, A3 na
různé akce s předstihem i dvou měsíců. Mnohé z nich poté i na
plakátovacích plochách, kam především patří. Do tohoto je nutné
vnést řád a pořádek, pravidelnost. Na nezbytně nutnou dobu zde
přednostně vyvěšovat pozvánky, oznámení, výzvy, upozornění…
Toto nevyřeší instalovaná elektronická úřední deska, před kterou
postávají mnohdy bezradní občané. Na cedulku vedle většinou
reagují mávnutím ruky. Vzniká dojem, že máme nejen vícerychlostní EU, ale i naše město. Místo nucení občanů pro informace „cupitat“ na náměstí navrhujeme do doby, než dospějeme
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k jednorychlostnímu standardu vrátit se na čas k osvědčenému
způsobu informování na informačních tabulích. Naše vize je,
že informace musí vždy „cupitat“ k lidem, ne opačně! Uvidíme.
Druhým návrhem je rozšíření informací v Měsíčníku. ZM a rada
města (RM) ustavují své výbory a komise. Zatímco ještě ve volebním období 1998–2002 jich bylo 9, tak v dalších již pracovaly
pouze tři, případně dočasné. V tomto volebním období bylo
ustaveno komisí 5. Vždy v nich měly zastoupení všechny volební
strany, předsedy si členové zvolili ze svého středu a tyto následně
RM jmenovala. Tuto tradici RM nesmyslně „inovovala“ tak, že
vyvolala zbytečné problémy, nespokojenost přetrvávající dosud.
Tak jako pan tajemník pravidelně informuje o vybraných bodech
z jednání RM a ZM, tak by mělo dojít alespoň jednou ročně
k informacím nejen z práce všech komisí, ale i obou výborů ZM.
Po celou dobu volebního období 2014–2018 tak příkladně a průběžně činily Osadní výbory Hájova a Prchalova, stejně tak komise
SPOZu. Zlepšeme komunikaci a informovanost.
Dalším inovačním staronovým návrhem z 90. let minulého století
je obnovení úspěšného setkávání občanů s představiteli města
(starosta, místostarosta, tajemník, tehdy v učitelském ústavu)
jednou ročně, které postupem času nenápadně vymizelo. Máme
krásný renomovaný a prostorný Kulturní dům s úspěšným odborem kultury a CR, kde by se tato setkání mohla vždy jednou
ročně, např. v listopadu, uskutečňovat v banketce nebo malém
sále. Přispělo by to mj. k poznání a sblížení, zkvalitnění a ovlivnění
dění ve městě, novým vizím či revokacím připravených. Program
je jednoduchý. V prvé části z širšího pohledu zhodnocení uplynulého roku a plány na další rok, co očekáváme od občanů. Druhá,
hlavní část – dotazy občanů, návrhy, náměty, také konstruktivní
kritika… Občané totiž vědí nejlépe, kde je bota tlačí. Chce to
pravidelnost, ne diskutovat pouze na aktuální téma.
Čtvrtým návrhem je vizuální zprůhlednění hlasování při jednání
ZM pro občany v místnosti nebo přímém přenosu. Starý systém po jménech byl přehledný, ale pokrok se nezastaví. Lze jej
však přizpůsobit, aby podal konkrétní informaci i po jménech,
jen popřemýšlet. Na závěr každého projednávaného bodu zazní

výzva k hlasování. Po chvíli se ozvou tři zvukové signály známé
při couvání nákladního auta z bezpečnostního důvodu, které
oznámí konec hlasování. Na plátně se objeví 23 jmen barevně
rozlišených, kdo hlasoval pro, proti a zdržel se. Tento obraz po
několika vteřinách zmizí a občan-divák se jen dozví, zda byl bod
přijat, nebo zamítnut. To hlavní, kdo a jak hlasoval, se nedozví
následně ani v přehledu na informačních tabulích. Stačí jednoduchá praktická úprava řídícího zasedání ZM, alespoň pro
přímý přenos a přítomné v zasedačce. Podle PS PČR rozdělit
hlasování na tři části. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne
ruku, kdo je proti…, kdo se zdržel… Chytrost nejsou žádné čáry,
jen chtít a přemýšlet.
Obdobným námětem je městský rozhlas, ke kterému je spousta
připomínek jako k informačnímu systému. Kde jsou ty časy, kdy
byl inspirací se spoustou akcí všeho druhu. Město před časem
obdrželo finanční dotaci na vybudování výstražného systému
celostátního, ale vázaného několikaletou smlouvou zahrnující určitá omezení ve vysílání. Toto údajně skončilo na podzim r. 2018.
Na území města máme řadu spolků, sdružení, společenských
a politických organizací…, které pro občany pořádají celou řadu
akcí. A opět – informace základ všeho dění! Co brání tomu, že to
nejde! Doufejme, že ne EU. Za peníze občanů od r. 1990 byly již
zakoupeny 3 ústředny, které by měly lépe plnit svou úlohu. RM
má snad důležitější úkoly, než schvalovat zda to, či ono se může
vysílat. Zde by se měla zpracovat jasná a stručná pravidla a tato
zveřejnit na informačních tabulích. Hlášení pro všechny městské
organizace, spolky… by měla být bezplatná. Tržní hospodářství
nemusí vždy znamenat „trhni, co můžeš“. Čas běží.
Řadu let je celostátně zavedeno, že pondělí a středa jsou úřední dny s prodlouženou pracovní dobou do 17:00 hod., kdy by
měly být dostupní pracovníci úřadu včetně vedení. Proto byly
stanoveny úterky pro jednání RM a čtvrtky pro ZM. Na svém

1. zasedání ZM byla zavedena na návrh RM další inovace, údajně
na zkoušku. Zasedání se bude konat ve středu. Přestože úřad
je zde pro občany a ne naopak, tak většina členů ZM zvolená
občany toto schválila! Tímto nastal problém členovi ZM, který
jako obvodní všeobecný praktický lékař má ve středy odpolední
ordinaci. A tak se tážeme, kdy RM navrhne a ZM schválí pracovníka úřadu, který jej bude zastupovat? Také na zkoušku! Jak ještě
dlouho? Mezi řádky ponecháváme prostor pro fantazii občana.
Před budovou DPS byla dobudována plocha na parkoviště dopravních značek. Byly doplněny dalším množstvím dodatkových tabulí, modrým a bílým značením na podkladové ploše,
vyznačením stezky pro cyklisty a zjednosměrněním. Úžasné,
co se dá vměstnat na tak malou plochu. Pokud má toto být
prvním krokem vypracované studie nové koncepce dopravy,
včetně parkování a klidových zón v centru města, pak děkujeme,
odjíždíme. Zde platí rčení, „2x řeš, jednou řež“. A rada města na
svém 7. zasedání 19. 2. 2019 nemusela pak toto řešit.
Po téměř pěti měsících od komunálních voleb koncem února
bylo vystaveno tablo členů ZM 2018–2022. Občané si povšimli
jeho pozoruhodného umístění těsně vedle vývěsní skříňky, kde
jsou zveřejněna smuteční oznámení zesnulých občanů. A protože
jsme všichni smrtelní, přejme všem členům zastupitelstva města
především hodně zdraví! No, život tropí hlouposti.
Je správné a plně oprávněné, že chceme ve městě a svém okolí
stále věci zlepšovat, avšak při zachovávání osvědčených standardů v praxi. Na těchto nutno stavět a nadstavbu pak budovat
na dobrých návrzích, plánech, vizích… Jejich úspěšnost se pak
časem projeví v praktickém životě. Pokud všechny výše uvedené
návrhy, připomínky… budou akceptovány jako opravdová snaha
o zlepšení věcí veřejných (a pouze tak je to myšleno) a ne jako
snaha kritizovat, pak je vše v pořádku. Vždyť právě řada zdánlivých maličkostí tvoří úspěšný celek.

JUDr. Rostislav Michálek, vedoucí odboru organizačního a správních činností Městského úřadu Příbor

Město Příbor v loňském roce implementovalo projekt „Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ v pořizovací ceně téměř 9 miliónů korun, přičemž většina nákladů
na tento projekt byla pořízena z dotačních prostředků. Kromě
mnoha dalších zařízení byla pořízena i elektronická úřední deska a modul e-hlasování. Základním účelem poskytnutí dotace
bylo mj. pořízení nového informačního systému, popř. rozšíření
stávajícího, a zavedení nových technologií ve městě Příboře,
které by nahradily dosud používané systémy a zařízení.
Před spuštěním projektu byla ve městě Příboře používaná papírová úřední deska, tj. na budově radnice a před městskou policií
označená vývěsní tabule, kde se vyvěšovaly zákonem stanovené
dokumenty. Mezi tyto dokumenty patřily i pozvánky na zasedání zastupitelstva města a usnesení rady a zastupitelstva.
V souladu s obecně závaznými právními předpisy byl shodný
obsah papírové úřední desky rovněž zpřístupněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách města. Nad rámec zákona byly uvedené dokumenty orgánů města
vyvěšovány také na vývěsních tabulích umístěných ve městě
včetně jeho místních částí a v městském rozhlase.
Nově byla papírová úřední deska nahrazena LCD panelem
splňujícím veškeré zákonné a uživatelské požadavky. Dálkový
přístup na úřední desku zůstává nezměněn. Proč byla papírová úřední deska nahrazena LCD panelem? Papírové tabule či
vitríny na budově radnice byly nevzhledné a do nového designu přízemí radnice nepoužitelné. Byla období, kdy jednotlivé
nástěnky byly poloprázdné, a také častější situace, kdy jejich
kapacita vzhledem k množství vyvěšovaných dokumentů nebyla
dostačující, proto se muselo s velikostí místa improvizovat a přidávat dočasné nástěnky označené jako úřední deska. Kapacita

papírové úřední desky tak nebyla dostačující. Manipulace z papírovými dokumenty rovněž zvláště ve větrném počasí nebyla
optimální.
Kapacita nové elektronické úřední desky je prakticky neomezená, její design zapadá do budovy radnice a byl schválen orgány
památkové péče. Ovládání je intuitivní, je uzpůsobeno i tělesně postiženým občanům. Využívá se rovněž k přístupu na
web města a na kalendář akcí města. Pro případy potíží s jejím
ovládáním je u LCD panelu umístěna informace o možnosti
pomoci s jejím ovládáním pracovníkem podatelny městského
úřadu, působícím několik metrů od ní.
Nový jednací řád zastupitelstva a rady města již neumožňuje
vyvěšovat na vývěsních tabulích ve městě, které neměly statut úřední desky, pozvánky na zasedání zastupitelstva města
a usnesení orgánů města. Tyto vývěsní tabule se již využívají pro
oznamování jiných důležitých informací. Jedná se např. o zápisy
do škol, pozvánky na kulturní akce atd. Veřejná správa by měla
fungovat na rovném přístupu k informacím, což bylo v minulosti někdy velice obtížné dodržet. Předmětné tabule nejsou stejné
velikosti, přičemž jejich obsah by měl být shodný. Konalo-li
se např. zasedání zastupitelstva města ve stejném týdnu jako
rada s větším počtem přijatých usnesení a k tomu bylo nutné
na vývěsní tabuli umístit navíc nějaké mimořádné oznámení,
mohlo se stát, že obsah všech vývěsních tabulí nemusel být
shodný s ohledem na nedostatek místa. Občan z jedné části
města mohl tak dostat na určitém místě omezenější informaci
než občan z jiné části města.
V současné době se informace o konání zasedání zastupitelstva
poskytuje kromě úřední desky pomocí tzv. Infokanálu, tj. pomocí SMS zpráv zasílaných městem zdarma registrovaným

Měsíčník města Příbora / 7

občanům. Informace o konání zasedání zastupitelstva tak občanům, kteří chtějí být osobně informování tímto pohodlným
způsobem, neunikne.
Součástí nového informačního systému je i modul e-jednání,
ve kterém se zpracovávají materiály do orgánů města a vyhotovuje výstup z jednání, tj. usnesení a v případě zastupitelstva
města i přehled o hlasování. Vzhled usnesení je oproti starému způsobu jiný a je dán technologickým řešením dodavatele
systému, který vzešel z výběrového řízení. Při jeho zavedení
bylo požadováno maximální přizpůsobení dosud užívaného
vzhledu. Nové je zobrazení přehledu hlasování. Systém pracuje
na principu, že bod programu jednání rovná se jedno usnesení.
V praxi se ovšem stává, že v rámci jednoho bodu se hlasuje
o více usneseních. Zobrazení přehledu hlasování tak může být
nepřehledné, neboť bod programu nemusí být shodný s číslem
hlasování. Aby byly výsledky hlasování přehlednější, byl výstup
z usnesení dodavatelem na žádost městského úřadu upraven.
Čtenář usnesení se nejprve při hledání výsledku hlasování řídí
nadpisem bodu programu. Pod každým názvem usnesení je
v závorce číslo bodu programu, které je shodné s číslem umístěným před názvem usnesení v hlasovacím protokolu. Na dalším
zdokonalení výstupů z orgánů města pracovníci městského
úřadu intenzivně jednají s dodavatelem systému.
Součástí modulu e-jednání je i e-hlasování, jehož velkou výhodou je, že nepotřebuje instalovaná tlačítka, nýbrž funguje všude,
kde je nainstalována virtuální síť na PC, notebooku, tabletu či

chytrém telefonu. Dodaný systém neumožňuje zvlášť hlasovat
pro, proti a zdržel se. Členové zastupitelstva či rady hlasují
v nastaveném čase najednou, a to virtuálním tlačítkem pro,
proti, zdržel se. O výsledku hlasování po jménech jsou všichni
přítomní ihned informováni na hlasovací tabuli. V případě zasedání zastupitelstva města i prostřednictvím on-line přenosu.
Zde je dohodnut s pořizovatelem přenosu postup, kdy výsledek
hlasování je vždy ponechán několik sekund na hlasovací tabuli,
aby jej kamera mohla zaostřit. Ponechání výsledku hlasování
déle, by výrazně zpomalilo průběh zasedání zastupitelstva.
Občan, který výsledek hlasování nezachytí, popř. si jej chce
následně ověřit, může v případě usnesení zastupitelstva města
zjistit výsledek hlasování čtyřmi způsoby. Na panelu úřední
desky na budově radnice, na úřední desce dálkovým přístupem
na webových stránkách, na videozáznamu na webových stránkách a za podmínek zákona o obcích osobně v tištěné verzi na
městském úřadu na pracovišti sekretariátu vedení města.
Závěrem lze říci, že využívání nového systému vedle starého
bylo po přechodnou dobu využito. Trvalý souběh obou systémů
by byl proti smyslu celého projektu a město by jistě na takový
souběh neobdrželo dotační prostředky. Je zřejmé, že žádný
komunikační systém není dokonalý, proto se kolektiv městského úřadu neustále snaží prostřednictvím dodavatele věci
zlepšovat. Případné písemné či osobní podněty z řad občanů
jsou vítány. Věříme, že si občané nové komunikační prostředky
osvojí a budou fungovat k jejich spokojenosti.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Odpady, náklady na odstranění odpadů a vše kolem
odpadů je v poslední době častým tématem různých diskusí. Pořád ne všichni vědí, co mohou třídit, do které nádoby co patří, co má skončit na sběrném dvoře atd. Na
všechno, co vás zajímá kolem odpadů, se můžete zeptat
dne 18. 6. 2019 v městského parku, kde bude v dopoledních hodinách probíhat fyzická analýza směsného
komunálního odpadu.
Jedná se o ruční rozbor vzorku komunálního odpadu svezeného technickými službami v rámci svozové trasy v Příboře.
Analýzu bude provádět tým Institutu Cirkulární Ekonomiky,
z. ú., který odpad roztřídí na jednotlivé komodity.
Součástí akce bude doprovodný program, přednášky, ukázka
techniky TS a třídění odpadů.
Výsledkem analýzy bude zpráva s přesným váhovým rozdělením jednotlivých druhů odpadů a návrhy pro další kroky,
které by nám pomohly v třídění odpadů. Zjistíme, co ještě
lze v našem městě vytřídit a v čem se můžeme zlepšit. Závěry analýzy nám pomůžou zefektivnit systém nakládání
s odpady ve městě.
Uvítáme všechny zajímavé podněty k odpadovému hospodářství. Přijďte se podívat, co všechno se v popelnicích dá najít.
Akci zajišťuje město Příbor ve spolupráci s technickými
službami.
Více info k programu a průběhu akce na tel.: 737 245 980

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA
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Ing. Vladimír Pavelka, dispečer, hlášení závad
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Ing. Elen Sládečková, ekonom
Ing. Karin Juchelková, hřbitovnictví, svoz odpadu
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PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

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

PONDĚLÍ

8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
(14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30
(14:30 – 16:30 pro objednané)
ZAVŘENO
ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ - hřbitovnictví
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00

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

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Za pedagogy Mgr. Dana Lišková, Základní škola Příbor, Jičínská

Stalo se již zvykem, že žáci I. stupně
navštěvují na jaře Záchrannou stanici
v Bartošovicích. Ani letošní rok nevynechali. Děti 2. - 4. ročníků se účastnily
různých ekologických programů o ptácích, jejich potravě, způsobu života
nebo o šelmách, které žijí nejen na
území ČR. Seznámily se také s činností
Záchranné stanice. Žáci 5. ročníku
pak absolvovali ekologický program
přímo v terénu, a to v přírodní rezervaci Kotvice u Studénky.
Den Země připadl letos na Velikonoční
pondělí, tedy na volný den. Přesto jsme
na něj nezapomněli a s žáky jsme u jeho
příležitosti absolvovali nejrůznější aktivity. Třeťáci vyrazili pozorovat život
v lese a u rybníka. Cestou se zapojili do
akce Ukliďme Česko a v přírodě nasbírali a odnesli několik pytlů odpadu. Osmáci vyrazili na exkurzi
do Čistírny odpadních vod v Příboře, aby se zblízka seznámili
s procesem čištění vody, která odteče z našich domácností. Využili jsme také nabídky města Příbora a několik tříd I. stupně se
účastnilo exkurze v chovatelském kroužku ve středisku volného
času Luna. Nejlepší sběrači papíru a elektroodpadu vyrazili na
exkurzi na biofarmu Menšík do Kunčic pod Ondřejníkem, kde
se seznámili s výrobou mléčných produktů.
Na atletickém stadionu ve Frýdku-Místku proběhlo v pátek 26. 4.
pro žáky prvního stupně okresní kolo Štafetového poháru.
Naše družstvo skončilo ve štafetách na 5. místě s celkovým
časem 10:11,50. Současně měli žáci možnost soutěžit jednotlivě
v doplňkových disciplínách, a to v hodu medicinbalem (1 kg)
a ve skoku dalekém z místa. Velkým úspěchem se tak může
pochlubit Elenka Nováková ze třídy III. A, která zvítězila ve své
kategorii a obsadila tak 1. místo ve skoku dalekém.
V týdnu od 13. do 17. května 2019 proběhl na naší škole projektový týden žáků 9. ročníků. Každý žák pracoval po celý

týden na vybraném tématu, které pak v závěru týdne odevzdal
písemně i ve formě prezentace. Téma měl možnost po celou
dobu konzultovat s vedoucím své práce. Na konci týdne pak
projekt vyvrcholil závěrečnými prezentacemi. A nebyly to
ledajaké prezentace, žáci měli hovořit o svém tématu a obhájit
jej před vybranou komisí. Kromě odborného obsahu práce byla
hodnocena také úroveň vyjadřování, srozumitelnost a technická
stránka prezentace. Mnozí žáci zjistili, že vedle vědomostí je
zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na různé situace nebo
umět zvolit vhodné oblečení. Velká většina tento náročný úkol
zvládla se ctí a úspěšně. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
členům komise za účast, jmenovitě panu starostovi Janu Malíkovi, řediteli místního gymnázia panu Pavlu Kerekešovi, paní
Michaele Raškové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
v Kopřivnici, panu Arnoštu Vaňkovi, tajemníkovi Městského
úřadu Příbor, paní Evě Lénertové, výchovné poradkyni z Masarykova gymnázia v Příboře a paní Ireně Nedomové z Local TV
Příbor.

Mgr. Irena Nedomová, redaktorka LTV Příbor

Celý jeden vyučovací den zabrala prezentace různorodých
témat žákům 9. tříd Základní školy Jičínské. Dovolte, abych se
s vámi podělila o své pocity z účasti na projektu Svět kolem nás.
Jsou fantastické. Poprvé jsem se účastnila tohoto dopoledne před
rokem. Ani vloni, ani letos jsem nebyla zklamaná. Žáci si vybírali
z mnoha témat a vybrali si opravdu napříč obory - Radioaktivita,
která léčí, Gregor Johann Mendel, Vitamíny a minerály ve zdravé
stravě, Capoeira - bojové umění nebo tanec, Protifašistický
odboj na Příborsku, Utváření hudebního stylu (hip hop), Svítící
autíčko, Piaristé v Příboře, Populární hudebníci a předčasný
konec jejich života, Kulturní památky města, Sigmund Freud...
A to je jen jedna část témat v jedné skupině. Záběr veliký, rozmanitý a zajímavý. Budoucí - troufám si říct - lékařka, historička,
ale i učitelka, instalatér, IT specialista, elektrotechnik, cukrářka,
masér a další si vyzkoušeli, jaké to je prezentovat dané téma před
neznámým a navíc dospělým publikem. Pro většinu z nich to byla

premiéra. A klobouk dolů, děvčata a chlapci ji zvládli v drtivé
většině – z mého pohledu - na výbornou.
U některých byla nervozita znát víc, u jiných méně, někteří ji
umně skryli za pěkný úsměv. Musím říct, že ve skupině, ve které
jsem byla společně s Pavlem Kerekešem, ředitelem Masarykova
gymnázia Příbor, a s paní Michaelou Raškovou, vedoucí odboru
školství Městského úřadu Kopřivnice, tak v této skupině jsem
nezažila ani jedno zklamání. Naopak některé prezentace daleko
předčily má očekávání. Obsah prací, příjemný a zaujatý projev,
nadšení pro téma, práce na úrovni maturitní otázky, ukázka
capoeiry před tabulí, rap v přímém přenosu... Paráda.
Žákům, jejich vedoucím učitelům i vedení školy moc děkuji za
příjemně strávené páteční dopoledne. Žákům navíc přeji - už
všichni vědí, kam z 9. třídy půjdou, aby se jim na školách dařilo
a aby si vzali k srdci slova, která na závěr setkání padla: „Pracujte,
učte se, nebojte se, máte na to...“

Měsíčník města Příbora / 9

Eliška Škodová, učitelka MŠ Kamarád, Příbor

V pěveckém sboru Korálky zpívají
všechny děti předškolního věku, které
navštěvují II. třídu mateřské školy
(MŠ). Zkoušky probíhají již od září 1x
týdně v dopoledních hodinách. Dětem
se věnují paní učitelky Dita Pikulíková
a Eliška Škodová. Zábavnou formou
se děti učí správnému tvoření tónu,
dynamice, rytmickému cítění i reakci
na dirigentská gesta. Součástí zpívání
je i trénink pozornosti a kázně, která je
velmi důležitá při každém vystoupení.
V listopadu byli do MŠ pozváni rodiče ke
společnému zpívání. Zúčastnili se jedné ze zkoušek pěveckého
sboru, viděli, jak probíhá zkouška, dostali noty a mohli se zapojit
do všech činností, které ve sboru provádíme.
Prvním vystoupením školního roku 2018/19 bylo zpívání na
vánočním trhu na příborském náměstí. Spoluobčany v Domově
seniorů jsme byli potěšit pásmem vánočních písní a koled. Program pro rodiče v MŠ byl součástí vánoční besídky.
V lednu 2019 jsme pilně začali připravovat program k jarním
vystoupením. V březnu proběhl malý koncert v Domově seniorů
– na rozloučenou před velkou rekonstrukcí Domova. Spolupráce
naší MŠ s Domovem seniorů v Příboře trvá již mnoho let.
V sobotu 23. března jsme byli pozváni jako doprovodný program k oslavě 10. výročí Akademia Via Familia. Oslava se
konala v prostorách refektáře piaristického kláštera v Příboře.

Na závěr našeho vystoupení jsme si
společně se členy AVF zazpívali píseň
Holka modrooká.
30. března se tři sólisté zúčastnili
pěvecké přehlídky „Sedlnická sněženka“.
Dvě děti se umístily ve zlatém a jedno ve
stříbrném pásmu. Sedlnická akce byla
jako každoročně velmi pěkně připravena, zpěváčci si odvezli krásné ceny.
Na duben byla naplánovaná pěvecká
přehlídka „Veselé zpívání“, která probíhá
každý rok v Kulturním domě v Příboře.
Organizaci letos měla na starost MŠ
Pionýrů v Příboře a zhostila se jí na výbornou. Pěvecký sbor
„Korálky“ zazpíval 4 písně, zaznělo i vystoupení sólistů.
Další zpívání nás čekalo 6. 5. 2019. Svaz tělesně postižených nás
požádal o vystoupení na členské schůzi, pozvání jsme rádi přijali.
V měsíci červnu se posledním vystoupením školního roku
rozloučíme s dětmi, které po prázdninách nastoupí do 1. tříd
základních škol. Děti na památku dostanou zpěvník s věnováním
jako připomínku krásného času stráveného společným zpíváním.
Budeme doufat, že láska k hudbě v nich zůstane i do budoucna.
Po prázdninách přijmeme nové děti a život pěveckého sboru
Korálky bude dál těšit svým zpěvem nejen nás učitele, ale doufáme, že i rodiče a posluchače.
Korálky na Veselém zpívání v LTV Příbor
v 19. zprávách s premiérou 5. 5. 2019, www.televize-pribor.cz

Mgr. Ivana Bortlová, Mgr. Jana Malíková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Pro měsíc duben jsou typické
akce spojené s oslavou velikonočních
svátků. Žáci 1. stupně si toto období
připomněli návštěvou příborského
muzea, kde pro ně byla připravena
beseda Velikonoce za starých časů.
Den Země, který připadá na 22. 4.,
zahájili žáci 1. stupně přírodovědnou
soutěží. Mohli navštívit stáj pana
Michálka, ale z důvodu nepříznivého
počasí byla akce přesunuta na červen.
Děti třetího ročníku prožily jeden
dubnový den plněním úkolů a rébusů
na téma Voda v Klokočově. Žáci 4. a 5.
ročníku soutěžili na Orinoku, kde na
stanovištích odpovídali na otázky týkající se živé a neživé přírody, životního
prostředí a ochrany zdraví.
Šesťáci absolvovali exkurzi do zážitkového centra Ursus v Horní Lomné.
Zabývali se nejen životem hmyzu, ale
zhlédli také expozici s názvem Fauna
a ﬂóra Beskyd.
Sedmáci navštívili oblast Moravského
krasu. Nejdříve se nechali vyvézt
lanovkou na vrchol propasti Macocha. Poté zjišťovali, jaké byliny
a dřeviny se na daném místě vyskytují. Cestou dolů zavítali do
Punkevních jeskyní a po tzv. Suché cestě dorazili až na dno
propasti. Nejdobrodružnější částí výletu byla plavba lodičkami
po říčce Punkvě, během níž se podívali i do nejkrásnější jeskyně Krasu – Pohádkového dómu. Tato akce byla financována
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z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v rámci Evropských
strukturálních a investičních fondů.
Poněvadž je pro nás rovněž důležitý
zdravý životní styl, zúčastnili jsme
se celorepublikového vzdělávacího
programu Zdravá 5. Ti mladší si osvojili zásady zdravé výživy a ti starší si
uspořádali zdravou „párty“. Všechny
suroviny sponzorovala firma Albert.
Pohybové vyžití žáků bylo zpestřeno
cvičením na BOSU. Jedná se o měkkou
balanční podložku tvaru půlměsíce,
na které se cvičí v rytmu a posiluje se
váhou svého těla.
V úterý 2. dubna proběhl zápis do
1. tříd. Budoucí prvňáčci společně
s krtečkem plnili různé úkoly, ve
kterých prokazovali své schopnosti
a připravenost do školy. Konaly se rovněž přijímací zkoušky na střední školy
a víceletá gymnázia, při nichž byli naši
žáci úspěšní.
Kulturní vyžití dětí zajistily divadelní představení v angličtině, beseda
v knihovně se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, exkurze v Muzeu
J. A. Komenského či návštěva Obecné školy v Kozlovicích.
Všechny tyto akce se setkaly s kladnou odezvou nejen u pedagogů, ale zejména u žáků. Nyní už jen zvládnout posledních pár
týdnů, které zbývají do konce školního roku.
Něco z činnosti školy v Local TV Příbor, 17. zprávy, www.televize-pribor.cz

Mgr. Dalibor Dejmek, organizátor, Vojtěch Dořičák, hráč, Masarykovo gymnázium Příbor

V říjnu 2018 vstoupila hra scrabble do osmé
dekády své existence
a většina roku 2019 se
tak nese ve jménu sedmdesátiletého výročí.
Naše gymnázium je důkazem, že tato hra stále
žije a má co nabídnout.
Po úspěšném lednovém krajském turnaji
pro základní školy a žáky nižších ročníků
osmiletých gymnázií, kde nás v konkurenci
21 dalších škol Moravskoslezského kraje dokázal přehrát pouze tým těšínského gymnázia,
uspořádala naše škola již sedmý ročník turnaje pro krajské střední školy. Ten proběhl
ve čtvrtek 21. března 2019.
Každou hodinu je údajně po světě započato
přibližně 30 000 scrabblových partií – a ač
v tomto srovnání je to jen kapka v moři, našich
36 turnajových partií, které odehrály týmy
12 škol ve třech konsekutivních kolech, je také
světových. Protože hrát čtyři hodiny scrabble
v angličtině je výkon zasluhující respekt.
Celý turnaj suverénně ovládla reprezentantka
našeho gymnázia Bára Čuláková ze sexty, která nezaváhala ani
v jednom ze tří kol a neustále se držela na první pozici. Když
Bářina první soupeřka viděla, jak logicky a s jakým elánem zaplňuje
hrací desku herními kameny, vyslovila domněnku, zda na našem
ústavu není nějaký scrabblový kroužek, ve kterém by se takto
vypracovala. Není. Ani náš druhý hráč, Vojtěch Dořičák z kvinty,
si nevedl špatně a nakonec obsadil sdílené třetí místo, nicméně

v součtu výsledky obou hráčů zajistily našemu
gymnáziu místo první. Přetahovaná s Českým Těšínem tak může směle pokračovat
a v dalším, již osmém, ročníku se tak máme
na co těšit.
A jak hodnotí celou akci její účastníci? „Turnaj
je opravdová ukázka toho, jak se to má dělat.
Perfektní raut, skvělá organizace, přátelská
atmosféra – to všechno je zážitek, který našim
studentům bude vždy připomínat vaši školu,“
říká Mgr. Miroslav Hvězda z VOŠ Kopřivnice.
Rádi bychom proto poděkovali za spoluvytvoření této pohodové atmosféry nejen hráčům
za jejich fenomenální výkon, ale také našemu
30člennému realizačnímu týmu, vedení školy
a v neposlední řadě našim podporovatelům
a sponzorům, jmenovitě pak městu Příbor,
městu Nový Jičín, společnostem Oxford University Press a GYPRI, o.p.s.
A zde jsou výsledky:
kategorie – střední školy
1. Masarykovo gymnázium, Příbor
2. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín
3. Mendelova střední škola, Nový Jičín
kategorie – jednotlivci
1. Bára Čuláková (Masarykovo gymnázium, Příbor)
2. Helena Bílková (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín)
3.-4. Vojtěch Dořičák (Masarykovo gymnázium, Příbor)
3.-4. Jakub Zeleňák (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín)

Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka Mateřské školy Pionýrů Příbor

V minulém kalendářním roce a v roce letošním 2019 jsme
požádali vedení firmy Alliance Laundry CE s.r.o. o sponzorský
dar v podobě sušičky a následně také pračky na prádlo.
Na základě souhlasů Rady města Příbora k přijetí hmotných darů
a zároveň po podepsání darovacích smluv nám firma Alliance Laundry CE s.r.o. oba spotřebiče nainstalovala a následně zprovoznila.
Tímto vedení společnosti velmi děkujeme za celkovou ochotu
a vstřícnost. Oba spotřebiče slouží ke spokojenosti dětí a zaměstnanců mateřské školy. 

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Josef Bohumínský, TJ Sokol Příbor

9. ročník Příborských deskovek proběhl v termínu 15. -17. 3.
2019 v prostorách sokolovny TJ Sokol Příbor.
Dne 15. 3. 2019 se první účastníci 9. ročníku Příborských deskovek začali sjíždět již kolem 15:00 hodin. Čas do první soutěže,
což byl turnaj v Bang!, vyplňovali vzájemným vyprávěním svých
zážitků od svých minulých setkání. Ti, co se neznali, se pomalu
seznamovali při hraní deskových her, které jsou k dispozici
v TJ Sokol Příbor. Turnaje Bang! se účastnilo 17 soutěžících.
V sobotu 16. 3. 2019 se turnaje Osadníci z Katanu účastnilo
43 soutěžících a turnaje v Carcassonne 19 soutěžících.

V neděli 17. 3. 2019 se turnaje v Dominionu účastnilo
19 soutěžících. 17 účastníků splnilo nominační kritéria na
MČR.
V průběhu akce účastníci navázali nová přátelství, naučili se,
jak lépe trávit volný čas s přáteli, ne jen vysedávat u PC. Při
loučení si již mezi sebou domlouvali další akce, na kterých se
zase potkají. Všem účastníkům se v Příboře velice líbilo a těší
se na další návštěvy města Příbora. Velké poděkování patří těm,
co 9. ročník Příborských deskovek podpořili finančně, byly to
město Příbor, fa Albi, fa Mindok.
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Jan Diviš, předseda Archeologického klubu Příbor

Byl jsem jedním z úspěšných řešitelů matematicko-logické
úlohy, která byla prezentována v jednom dílu televizního
pořadu Hovory H s Miroslavem Horníčkem před více než 45
roky.
Úloha: Máme 40 mincí, jedna z nich je odlišná vahou. Pomocí
čtyř vážení (porovnávání) na rovnoramenných vahách máme

určit tuto minci s odlišnou vahou, nemusíme určit zda je těžší,
nebo lehčí než ostatních 39 se správnou vahou.
Můžete si také zkusit vyřešit tento úkol. První správný řešitel
obdrží od autora příspěvku Jana Diviše hodnotnou knihu.
Správné vyřešení úkolu můžete v písemné podobě odevzdat
v turistickém informačním centru v Příboře.

Jan Diviš, předseda Archeologického klubu Příbor

Ve dnech 27. 4. až 5. 5. 2019 se uskutečnil v Ostravě již tradiční
mezinárodní šachový festival s názvem Ostravský koník. Konal
se v pěkném prostředí Domu kultury města Ostravy. Vypsané
turnaje s počty účastníků: Mistrovství ČR mužů a žen (68), FIDE
OPENY „A“ (66), „B“ (112) a „C“ (82). Systém a tempo hry: Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce
+ 30 sekund za tah.
Mistrem ČR mužů se stal David Navara se ziskem 8 bodů,
2. Lukáš Černošek – 7 bodů a 3. byl Pavel Šimíček – 6,5 bodů.
Z žen byla nejlepší Natalie Kaňáková se 4,5 body.
Výsledky FIDE OPENŮ a získané body:
„A“ 1. Marek Míča – 7 bodů, 7. Petr Růžička (Tatra Kopřivnice),
36. Vlastimil Veřmiřovský (Tatra Kopřivnice).

„B“ 1. Zdeněk Šnyta (ČSKTP Hrabyně) – 7,5 bodů, 2. Bohumil Borovička (Tatra Kopřivnice) - 7 bodů, 3. Marek Štefaník (TJ Ostrava)
– 7 bodů, 33. Jiří Bříza (Tatra Kopřivnice) – 5,5 bodů.
Druhé místo B. Borovičky z Příbora ve velmi silné a početné
konkurenci je vynikající.
Loňský vítěz skupiny „C“ M. Štefaník z Kopřivnice podal i letos
senzační výkon. Třetí místo ve skupině „B“ mu zajistilo to, že bral
i zvláštní ceny za nejlepšího juniora a „Ostraváka“.
Ve skupině „C“ startovalo 82 hráčů. Za vítězným Polákem Jakubem
Sputowskim s 8 body, druhým Lubomírem Matlochou (Jeseník)
a třetím Michalem Nisztukem (Polsko) vybojoval 4. místo Jan
Diviš z Příbora (ŠK Petřvald). Šachisté na 2. až 4. místě všichni získali 7 bodů, o jejich lepším umístění rozhodlo pomocné hodnocení.

Mgr. Kateřina Okáčová, www.viafamilia.cz

V sobotu 23. 3. jsme společně
slavili 10 let od založení spolku
na podporu rodiny Academia Via
Familia, z. s. Za krásné vystoupení
dětského sborečku Korálky moc
děkujeme všem vystupujícím
a učitelkám MŠ Švermovy, které
pásmo připravily.

Píseň Holka modrooká si děti zazpívaly společně s členy pěveckého
souboru SC GOSPEL Příbor, který
se také podílel na oslavách.
Děkujeme všem, kteří na naši narozeninovou oslavu přišli a také těm,
kteří ji pomohli připravit a uskutečnit! Tak zase příště!

Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

Zase tu máme jaro, a tak jsme se pustili do první akce letošního roku organizované pro veřejnost ve venkovních prostorách
pod pergolou u Obecního domu.
První květnovou sobotu v odpoledních hodinách jsme dodrželi
tradici a uspořádali u příležitosti svátku svatého Floriána –
patrona všech hasičů, tradiční Floriánkové posezení při guláši.
Již od rána jsme se věnovali přípravě na tuto akci. Protože
panovalo chladnější počasí, bylo potřeba nachystat posezení
i do hasičárny. Už se krájela cibule, stavěly lavičky, chystalo
občerstvení, zatápělo pod kotly, stěhovaly se věci a prováděly
další nezbytné činnosti.
Paní Gabriela Zárubová ochotně vyhlásila znovu před akcí
zprávu do místního rozhlasu, že se určitě tohle posezení koná
i v tomto chladném počasí.
Technické služby posekaly trávníky před naší akcí dle plánu.
Během společné přípravy se vrátili se svými vedoucími mladí
hasiči s úsměvnými tvářemi z dopolední soutěže v Lubojatech,
odkud opět přivezli pěkná umístění.
K hasičům samozřejmě patří voda, a tak nám ještě před zahájením akce téměř tradičně krátce sprchlo. Naštěstí jsme měli
nachystaný velký deštník, který jsme ihned bleskově postavili
nad rozvařeným gulášem v kotli.
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Tato akce má mimo jiné zvláštní kouzlo v tom, že se vaří první
guláš v sezóně. Floriánkové posezení navštěvují nejen členové
našeho sboru a občané obce, ale i lidé z okolních vesnic. Za to, že
nás zejména místní lidé opět podpořili v chladném podnebí, jim
všem patří náš velký dík.
Přítomní lidé si mohou pochutnat nejen na chutném hovězím
guláši a pivu, ale také si příjemně popovídat a odreagovat se od
různých starostí. Na této akci ochotně pomáhali členové a členky
našeho sboru doplnění dalšími dobrovolníky, kteří tradičně přiložili
svou ruku ke zdárnému průběhu této akce. Díky jim za to.
Na závěr jsem si nechal jednu věc. Mířím tím ke stálé sestavě
členů našeho sboru Josefovi, Karlovi, Rosťovi a Mirovi, kteří se
už spoustu let věnují právě vaření guláše. Každý z nich se v rámci
přípravy věnuje svému úkolu. Jakmile společně guláš uvaří, ihned
stojí před nimi fronta nedočkavých lidí. Porce za porcí mizí a rychle
se poté musí vše umýt a uklidit. Za jejich spolehlivost a obětavost
jim patří speciální poděkování.
Celá oslava svátku svatého Floriána byla zakončená v neděli
5. května dopoledne v hájovské kapli, kde se konala mše svatá za
všechny živé a zemřelé hasiče.
Další kulturní akcí bude červencové posezení s hudbou. Bližší
informace dostanete opět včas. Jste srdečně zváni.

Ing. Jiří Hyvnar, předseda Mysliveckého spolku Příbor I

Členové mysliveckého spolku
Příbor I se jako každý jiný rok rozhodli k 1. květnu postavit v areálu
myslivecké chaty „Na Točně“ májku.
Letos jsme navíc akci rozšířili o tzv.
jarní úklid v honitbě. Uklízeli jsme
povalující se odpadky v nejbližším
okolí myslivecké chaty na Štramberské ulici, dále celou trasu od kompostárny až po Borovecké rybníky,
která je hojně využívána k procházkám nebo jízdě na kolech. Nejvíce
odpadků jsme nasbírali kolem hlavní

silnice v Borovci spojující Sedlnice se
Závišicemi u lesa zvaného Dubina.
Celkem bylo nasbíráno 15 velkých
pytlů odpadků.
Po úklidu jsme nazdobili a postavili
májku, kterou připravili zbylí členové spolku společně s rodinnými
příslušníky. Odpoledne jsme zakončili přátelským posezením u ohně
s opékáním špekáčků. Věříme, že
naší činností zpříjemníme pobyt
v přírodě i ostatním občanům města
Příbora.

Mgr. Martin Okáč, Sbor BJB Příbor

Sbor Bratrské jednoty baptistů (BJB) v Příboře zorganizoval
v úterý 16. 4. 2019 od 15 do 18 hodin v Městské knihovně v Příboře Velikonoční čtení Bible 2019. Tato akce se opět, stejně jako
loni, uskutečnila ve spolupráci s Městskou knihovnou v Příboře
a záštitu nad ní převzal pan místostarosta města Příbora.
Není bez zajímavosti, že Celonárodní čtení Bible se v českých
městech a vesnicích v tomto roce uskutečnilo již po jedenácté.
Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na
Bibli a její nadčasové poselství a také vzbudit zájem o společenský a kulturní význam hodnot Bible, která tvoří morální a etický
základ také naší moderní společnosti. Velikonoce k naplnění
tohoto cíle vytvářejí přirozeně prostor.
Příborským občanům není tato akce neznámá. Několik minulých ročníků zorganizovali příborští křesťané z různých církví
na příborském náměstí v průběhu velikonočního jarmarku. Po
loňském úspěchu pořadatelé opět vyzkoušeli prostory městské
knihovny. Celou akcí přítomné provázel Mgr. Martin Okáč.
Letošní Čtení z Bible zahájili pan místostarosta Mgr. Pavel
Netušil a paní Silvie Bahnerová, vedoucí knihovny.
Letos bylo na pořadu čtení novozákonního Markova evangelia,
které jsme přečetli postupně celé, a ještě poté přidali prvních
18 žalmů z knihy Žalmů ze Starého zákona. Tuto událost navštívili
občané, jak z našeho města, tak ti přespolní, křesťané i hledající
a nad tento počet požehnaně dětí, což k našemu společenství patří.
Většina přítomných se osobně do čtení zapojila, někteří i vícekrát.
Součástí akce byla opět výstava různých překladů Bible či její
části Nového zákona nebo jednotlivého Evangelia. Zajímavostí
mohl být pro účastníky překlad Písma v arabštině, gruzínštině,
vietnamštině nebo romštině. Knihovna vystavila také své Bible
a museli jsme uznat, že to také byla pěkná sbírka.
Naším přáním a modlitbou je, aby skrze společné čtení Bible
v našem městě zaznívalo mezi námi tiché, ale přesto jasné Boží
volání k našemu srdci, vyzývající k jeho proměně. Stejně tak

tomu bylo v generacích našich předků protestanských Moravanů v 18. století, kteří z regionu Novojičínska zprvu odešli
do bezpečí do saského Ochranova, aby poté roznesli Dobrou
zprávu - Evangelium do celého tehdy známého světa.
Mým přáním je, aby se tato událost stala nedílnou součástí
velikonočních tradic v našem městě.

Ing. Oldřich Filip, předseda TJ Příbor, z. s.

TJ Příbor, z. s., v roce 2018 realizovala veškerou hlavní
činnost, kterou má vymezenou svými stanovami:
a) Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou
činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky ve všech svých oddílech a klubech,
b) svou činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – areál fotbalového stadionu včetně zázemí, tenisový
areál, sportovní halu a zároveň vytvářela možnosti užívání
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,
d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy
a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
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TJ Příbor, z. s., organizačně zahrnuje oddíly: sport pro všechny, aerobik, nohejbal, malá kopaná, lední hokej, jezdecký
oddíl a sportovní kluby FK Primus Příbor, z. s., SK vzpírání
Příbor, z. s., Tenisový klub Příbor, z. s.
Oddíly a kluby provozují a organizují svoji sportovní činnost
samostatně, avšak v součinnosti, vždy v zájmu TJ Příbor, z. s.,
jako celku.
Z činnosti jednotlivých oddílů a klubů v roce 2018.
Oddíl sport pro všechny – činnost oddílu zajišťuje paní
Drahomíra Sattková, náplní je cvičení pro širokou veřejnost
a všechny věkové kategorie, zejména cvičení rodičů s dětmi
(1x týdně), cvičení mladších žaček (1x týdně) a cvičení pro
seniory (2x týdně) vždy ve sportovní hale TJ Příbor na ulici
Štramberské. V rámci činnosti tohoto oddílu byly mimo jiné
pořádány tyto akce: v měsíci únoru „Dětský maškarní ples“,
v červnu „Dětská olympiáda“ a v měsíci prosinci „Mikulášská
nadílka se skákacím hradem“. V průběhu roku byly organizovány pobytové zájezdy do Karlovy Studánky a Štúrova.
Oddíl aerobiku – činnost oddílu zajišťuje slečna Tereza
Sattková vždy ve sportovní hale TJ Příbor na ulici Štramberské pravidelně 3 x týdně a cvičení je rozděleno do tří druhů
aerobního cvičení: aerobik, posilování a kruhový trénink.
Oddíly nohejbalu a malé kopané – provozují rekreační
sport pravidelně po celý rok v tělocvičně sportovní haly TJ
Příbor na ulici Štramberské. V prosinci byl uspořádán Vánoční turnaj v malé kopané i v nohejbalu.
Oddíl ledního hokeje – v zimních měsících probíhají tréninky na ledové ploše zimního stadionu v Kopřivnici a hráči se
zúčastnili soutěže kopřivnické amatérské hokejové ligy. Mimo
ledovou sezonu se členové oddílu věnují rekreačnímu sportu
v tělocvičně sportovní haly TJ Příbor na ulici Štramberské.
Jezdecký oddíl – předsedou oddílu je pan Petr Michálek.
Jezdecký oddíl má v roce 2018 registrováno 27 členů, z toho
7 členů je registrováno v ČJF. V tomto roce v letních měsících
proběhla příprava mladých koní k výkonnostním zkouškám
a několik tréninků ve Fryčovicích a také ve Slovanu Frenštát
pod Radhoštěm. V měsíci červenci a srpnu byl zorganizován
příměstský tábor v Závišicích se zaměřením na chov koní,
přípravu k samostatnému ježdění a zapřahání.
SK vzpírání Příbor, z. s. – předsedou sportovního klubu
je pan Libor Bolom. Tréninková činnost žáků, juniorů a dorostu probíhá 3x až 4x týdně vždy ve „vzpírárně“ sportovní
haly TJ Příbor, z. s. na ulici Štramberské. Jednotlivé týmy
se zúčastňují soutěží v rámci kraje. Bylo uspořádáno druhé
kolo 3. ligy mužů a 1. 12. 2018 proběhly oslavy 50 let založení
vzpírání a kulturistiky za účasti 120 bývalých i současných
členů SK vzpírání.
Tenisový klub Příbor, z. s. – předsedou tenisového klubu
je Ing. Vladimír Těšlík. Tréninková činnost probíhá v areálu
tenisových kurtů v Příboře a v zimních měsících ve sportovní hale TJ Příbor, z. s. Pravidelné soutěže tenisového svazu
probíhaly v kategoriích:
- dospělí startovali v Sdružené oblastní soutěži Severomoravského kraje skupina „B“ a skončili na 4. místě,
- dalšími oficiálními akcemi pod hlavičkou Českého tenisového svazu bylo uspořádání dvou turnajů dospělých
registrovaných hráčů kategorie „C“. Turnajů se zúčastnilo
14 hráčů z celé Moravy,
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-

dospělí „starší“ generace nad 45 let startovali v rámci
soutěže pořádané Župou moravskoslezskou české obce
sokolské (organizátor Sokol Výškovice) v 1. lize,
na tenisových kurtech a v okolních tenisových halách se
uskutečnily čtyři další turnaje.

Fotbalový klub FK Primus Příbor, z. s. – předsedou klubu
je pan Petr Fischer. Hráči pravidelně trénuji v areálu fotbalového hřiště TJ Příbor, z. s.
Výkonný výbor je sedmičlenný a o týmy se stará 17 trenérů.
15 z nich má trenérskou třídu a jezdí se aktivně zdokonalovat
na tréninky pod vedením trenérů FC Baník Ostrava. Dále
našemu oddílu pomáhají trenéři z Nového Jičína, Třince,
Frýdku-Místku a Karviné, kteří pro naši mládež pořádají tzv.
ukázkové tréninky. Děti ročníku 2012 (6 let) se zúčastňovaly
turnajů. Dále 3 týmy mladší a starší přípravky absolvovaly své
celoroční soutěže. Byly zorganizovány jednodenní turnaje za
účasti týmů - Baník Ostrava, MFK Vítkovice, MFK Frýdek-Místek, Třinec, Bruntál, Karviná. Žáci v okresní soutěži
obsadili 4. místo a dorostenci, kteří pod vedením Vladimíra
Mičaníka a Miroslava Beneše po více jak 15 letech znovu
postoupili do krajské soutěže, po podzimu obsadili 2. místo. Družstvo mužů vybojovalo postup pod vedením Libora
Barabáše do okresního přeboru. Mimo fotbalové aktivity
opět proběhlo tradiční soustředění mládeže na Prostřední Bečvě, mikulášská besídka v Kulturním domě, které se
zúčastnilo přes 150 dětí a rodičů, velice úspěšný fotbalový
tábor a mnoho menších akcí.
Na konci roku 2018 měla TJ Příbor, z. s., celkem 330 členů,
z toho 52 dětí do 15 let, 38 mladých ve věku 15-18 let a 240
dospělých nad 18 let.
Nejvyšším orgánem TJ Příbor, z. s., je Valná hromada, nejvyšším výkonným orgánem - Výkonná rada TJ Příbor, z. s.
Předsedou je Ing. Oldřich Filip a místopředsedou pan Milan
Burgár.
TJ Příbor, z. s., financovala svoji činnost v průběhu roku
zejména z veřejné finanční podpory města Příbora, z členských příspěvků, z dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, z darů a z provozování vlastních sportovních
zařízení a sauny.
Získání veřejné finanční podpory (VFP) na materiálně technické zabezpečení od města Příbora umožnilo Tělovýchovné
jednotě Příbor nechat zpracovat studii „Sportovní víceúčelové zařízení Příbor“ - ve které je zpracováno rozšíření sportovišť v areálu fotbalového stadionu (malé hřiště na kopanou,
venkovní ledová plocha, lezecká stěna, in-line okruh atd.)
včetně vybudování nového zázemí s ubytováním a rekonstrukcí tribuny (115 555 Kč). Dále byla realizovaná 2. etapa
rekonstrukce elektroinstalace ve sportovní hale (190 445 Kč).
Třetí akce „Vrtaná studna na tenisovém areálu - pozemek p.č.
399/1 v k.ú. Příbor“ byla přesunuta na rok 2019 z důvodů
velmi dlouhých termínů pro schválení všech požadovaných
povolení.
Celkem bylo v roce 2018 proinvestováno 306 000 Kč, z toho
217 705 Kč (71,14 %) bylo uhrazeno z VPF a zbývající částku
88 295 Kč hradila TJ Příbor, z. s., z vlastních zdrojů.
TJ Příbor, z. s., je otevřenou organizací a stále přijímá nové
členy, a to od těch nejmenších až po seniory Máte-li zájem
cvičit, sportovat s námi, zažít napětí i legraci, pak přijďte
kdykoli během tréninků mezi nás. Případné dotazy vám
zodpovíme na emailové adrese tjpribor@seznam.cz nebo
tel. 739 805 227.

OBČANSKÉ AKTIVITY VE MĚSTĚ
Rudolf Korčák a Jiří Sumbal, ODS Příbor

Den památky obětí komunistického režimu si připomínáme vždy 27. června. Toto datum bylo zvoleno jako výročí
smrti Milady Horákové a tří dalších obětí politického procesu
popravených oběšením v roce 1950.
Také u nás v Příboře můžete najít pomník věnovaný těmto
obětem. Ale víte vlastně, kde jej hledat?
Nenápadný kus kamene a na něm bronzová deska s nápisem
„OBĚTEM KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1999”. A kousek
ostnatého drátu… Asi ne všichni občané města vědí, kde se
tento malý kamenný památníček věnovaný obětem komunismu nachází. A to přesto, nebo právě proto, že je téměř
v centru města. Stojí v těsné blízkosti Základní školy Jičínské,
nenápadně se krčí u pomníku věnovanému obětem 1. a 2. světové války a je mu věnována minimální pozornost. Je sice malý
svou velikostí, ale nepochybně je velký svým významem. Pouze
jednou ročně, vždy na konci měsíce června, se u něj schází
hlouček občanů, kteří si připomínají „Den obětí komunismu“.
Málokdo z místních už však zná jeho historii a strastiplnou
cestu od jeho vzniku až po umístění na současné místo.
Památník v dnešní podobě byl odhalen jako symbolická
připomínka komunistické zvůle 8. listopadu 2002. Ale deska
s nápisem a zobrazením ostnatého drátu vznikla již roku
1999. Teprve o tři roky později však byla osazena na přírodní
kámen nedaleko pomníku padlých vojáků, a tím vystavena
pro veřejnost.
Kde se však dlouhé tři roky deska nacházela a proč nebyla
osazena a slavnostně odhalena již k desátému výročí pádu
komunistického režimu? Nikde se o tom nedočtete, doposud
o tom věděli pouze čtyři lidé. Ale vzhledem k tomu, že se

blíží 30. výročí sametové revoluce, rozhodli jsme se trochu
„odtajnit“ její historii a tento příběh zveřejnit.
Iniciátory i autory návrhu jsou členové rady územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných (VSR) v Příboře.
Slavností za přítomnosti tehdejšího náčelníka Generálního
štábu Armády ČR generála Jiřího Šedivého, čestné jednotky
Pražské posádky a vojenské hudby bylo ukončeno více než
tříleté úsilí Vojenského sdružení rehabilitovaných o umístění
památníku ve městě.
Ještě před samotným vznikem této desky se hledalo místo, kde
by byla umístěna a připomínala tak nedávnou historii i oběti
totalitního režimu. Samotné místo muselo schválit zastupitelstvo města. Navrhovaly se zdi různých významných budov ve
městě, avšak žádný návrh nebyl přijat. Deska se tak na tři roky
dostala na zcela zvláštní místo: byla umístěna v papírové krabici
pod postel v ložnici jednoho příborského občana. Zatímco si
tam deska v klidu odpočívala, bylo konečně vyhledáno a schváleno důstojné místo pro její osazení.
Přesně již nevíme, odkud byl dopraven kámen pomníku. Model
desky byl zhotoven v Muzeu v Novém Jičíně a samotná deska
byla vyrobena v novojičínských Kovohutích barevných kovů.
Památník byl jako dar VSR převeden do majetku města Příbora.
Cena za odlití desky a výrobu pomníku je známá, ale to není
z hlediska jejího významu vůbec důležité. Důležité naopak je to,
že bude dalším generacím připomínat historii a události, které se
staly na území tehdejšího Československa v letech 1948 až 1989.
Chcete se dočíst více? Podívejte se například na stránky města
Příbora – https://turista.pribor.eu/pamatky/pomniky-2/
pomnik-obetem-komunismu/

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Výborné šesté místo vybojovali kluci
U15 na republikovém šampionátu (1. až
4. května 2019), který hostila brněnská
hala Morenda. Tým BK Příbor vyhrál
jedno utkání z pěti, nicméně předčili například ostravský
Snakes, jenž obsadil 8. příčku.

Účast na závěrečném turnaji si vybojovalo osm nejlepších
družstev extraligy, která byla rozdělena do dvou skupin. BK
Příbor byl ve skupině A společně s družstvy Sokol Pražský, BK
Kondoři Liberec a Sokol Sršni Písek. Ve druhé skupině byly tři
moravské týmy SAM Brno, Snakes Ostrava a pořádající Tygři
Brno, doplněné týmem BA Nymburk.
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BK Příbor – Sokol Pražský 78:79 (27:19, 17:25, 9:14, 25:21)
Hodnocení trenéra Miroslava Slováka: Úvod utkání nám
vyšel znamenitě a první čtvrtina byla zcela jasně v naší režii
– 27:19. Zaskočený soupeř se vzpamatoval ve druhé části a do
poločasové přestávky šly oba týmy za vyrovnaného stavu 44:44.
Ve třetí části nám trochu vyschl střelecký prach a Sokolíci nám
mírně bodově odskočili. Toto manko jsme stáhli v 5. minutě
posledního dějství a od té chvíle se oba týmy přetahovaly
o vedení a utkání vyvrcholilo napínavou koncovkou. Na
počátku závěrečné minuty jsme šli do vedení o jeden bod,
hosté kontrovali košem, pak nedali dva trestné hody a na nás
byla poslední střela, na kterou jsme měli 14 vteřin. Bohužel
v koši náš pokus neskončil a soupeři se radovali z nejtěsnější
výhry 79:78. Kluci odehráli super utkání s loňským Mistrem
ČR a druhým týmem extraligové tabulky. Nejlepším naším
hráčem byl vyhlášen Erik Havel.

nám nasázela 29 bodů (63:61). Poslední část jsme začali náporem, náskok jsme navýšili až na 12 bodů v 6. minutě a přes
velký finiš soupeře jsme si vítězství vzít nenechali. Závěrečný
výsledek 88:80 je trochu střelecky divoký. Důvodem bylo
i devět našich a dvanáct nymburských úspěšných tříbodových
pokusů. Náš asi nejlepší výkon na turnaji. Nejlepším hráčem
byl vyhlášen David Dostál.
BK Příbor – Sokol Pražský 44:70 (11:31, 12:13, 16:8, 12:11)
Hodnocení trenéra Miroslava Slováka: V utkání o konečné
5. místo jsme podruhé na turnaji narazili na Sokol Pražský
a odvetu jsme začali špatně, nesoustředěně a laxně. Soupeře
jsme pouštěli do jasných pozic, naše obrana byla jako cedník,
a tak 31 obdržených bodů a dvacetibodový rozdíl ve skóre po
první části rozhodlo o celém utkání. V dalších třech částech
jsme odehráli zcela vyrovnanou partii a přes zlepšení ve všech
činnostech jsme odešli poraženi o 26 bodů. Z naší strany průměrně odehrané utkání, kdy nejlepším naším hráčem byl vyhlášen Milan Machala.

BK Příbor – Sokol Sršni Písek 73:90 (16:21, 27:25, 10:30,
20:14)
Hodnocení trenéra
Miroslava Slováka:
Pořadí na MČR U15:
Souboj s dalším sokolským týmem jen
BK Tygři Brno
o pár hodin později
SAM BŠM Brno
jsme začali svižně, ale
BK Kondoři Liberec
hosté spoléhající se
Sokol Písek
na dvojici Svoboda –
Sokol Pražský
Hejl hráli ještě svižBK Příbor
něji a v poločase měli
BA Nymburk
navrch o tři body. Třetí
BK Snakes Ostrava
čtvrtina byla z naší
strany propadákem,
Celkové 6. místo
zejména pak v obraně.
v Česku je pro příTř i ce t o b d r ž e ný ch
borský klub skvělý
bodů je katastrofa .
výsledek a velký
I přes zlepšený výkon
úspěch. Mezi „oblastv poslední části jsme na
ními výběry“ a basketvíce než snížení skóre Tým basketbalistů BK Příbor U15 skončil na Mistrovství České republiky v Brně šestý.
balovými akademiemi
Foto: archiv BK Příbor
na konečných 17 bodů
se Basketbalový klub
neměli. Tři hrací období jsme podali dobrý výkon, jedna čtvr- Příbor s nejmladším týmem na turnaji určitě neztratil.
tina byla ale katastrofou. Nejlepším hráčem byl Vojta Kubečka. „Hráli jsme na hranici svých možností a někdy i mírně za
nimi,“ uvedl trenér Miroslav Slovák. Střelecky tým táhli David
BK Příbor – BK Kondoři Liberec 75:87 (16:18, 16:28, Dostál, Adam Ivánek a Erik Havel. Na doskoku se k bezkonku19:27, 24:14)
renčnímu Davidovi Dostálovi přidali i Pavel Smažák a Vašek
Hodnocení trenéra Miroslava Slováka: V posledním utkání Tvardek. Na rozehrávce tým řídili Milan Machala a Vojta
základní skupiny se nám postavil tým „Kondorů“ z Liberce. Do Kubečka. Odehráli jsme velmi dobrý turnaj. Snad jen chování
utkání s družstvem, ve kterém aktuálně hrají tři reprezentanti některých našich borců na lavičce během utkání by mohlo být
do 15 let a je složen z hráčů pocházejících z šesti různých lepší. Emoce ke hře patří, ale patnáctiletí borci už musí být
klubů, jsme určitě nešli jako favorité. Navíc jsme nestačili schopni je zkrotit,“ upozornil trenér Slovák, který se s částí
zejména po fyzické stránce, a tak po třech čtvrtinách byl stav týmu po této sezoně rozloučí.
vcelku jasně na straně soupeře – 51:73. V poslední části jsme „Chtěl bych všem klukům poděkovat za přístup i k přípravě.
zabojovali a hráči z naší lavičky snížili rozdíl ve skóre na koneč- Všichni bojovali a snažili se o co nejlepší výkon. Pro kluky
ných 12 bodů. Velmi slušná naše hra. Nejlepším hráčem byl narozené v roce 2004 tímto turnajem skončila žákovská etapa
Adam Ivánek. V základní skupině „A“ jsme obsadili poslední jejich basketbalové kariéry a teď vstoupí mezi kadety a juniory.
4. místo a ve skupině o 5. až 8. místo jsme narazili na třetí tým Mají dobře našlápnuto, ale musí ještě na sobě hodně pracovat,“
skupiny „B“ - BA Nymburk.
zmínil Miroslav Slovák a zmínil, že v Příboře v této sezoně
působili i hráči z jiných oddílů.
BK Příbor – BA Nymburk 88:80 (15:17, 15:32, 16:29, 19:25) „Chtěl bych klukům, kteří u nás v této sezóně hostovali,
Hodnocení trenéra Miroslava Slováka: Po vyrovnané první poděkovat za pomoc. Nejvíce utkání a vlastně celou sezónu
části jsme ve druhé části agresivním presinkem donutili roze- u nás odehráli Pavlové ze Snakesu Smažák a Bentkowski, při
hrávače soupeře k chybám a výsledek v této části 32:15 jasně problémech s počtem hráčů při kolizích s EYBL nám pomohli
vystihuje dění na palubovce. Ve třetí desetiminutovce jsme i kluci z Frýdku-Místku a v první polovině soutěže hrál za náš
polevili v nasazení a agresivitě a zejména dvojice Kosík – Frič tým i náš odchovanec Viktor Ivánek,“ uzavřel Miroslav Slovák
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Dalibor Tobola, FBC Holba Blues

Amatérská ﬂorbalová liga v Příboře – Small Floorball League
(SFL) vyvrcholila v sobotu 11. května ve sportovní hale Masarykova
gymnázia tradičním Superfinále, ve kterém se potřetí v řadě představily
celky FBC Holba Blues a SK J-Elita.
Tým FBC Holba Blues, který tvoří hráči z Příbora, Prchalova a Skotnice, nejprve ovládl základní část a poté i následnou nadstavbu, když
z celkem 19 utkání posbíral 15 výher, 3 remízy a 1 porážku. Holba
navíc získala i dvě individuální ocenění, když Robin Vališ kraloval mezi
střelci a Jakub Žárský se stal nejlepším brankářem. Po dlouhodobé části
následovaly boje v play-oﬀ, které se hrálo na dvě vítězná utkání. Ve
čtvrtfinále čekal na Holbu nováček soutěže z Hájova,
kterého Bluesmani nakonec udolali po těžkých
bitvách 2:1 po prodloužení a 3:2. V semifinále si pak
Holbiči dali potřetí v řadě repete s týmem FBC Bond
Boys 007, který nakonec po dramatických špílech
vyřadili po výsledcích 2:1 po prodloužení a 4:3 po
samostatných nájezdech.
Následovalo zmíněné Superfinále, kdy téměř zaplněná hala viděla nejprve boj o bronz, ve kterém
se v souboji dvou týmů z Nového Jičína radovali
Warriorsi, kteří porazili FBC Bondy Boys 007 4:2.
V bitvě o mistrovský titul pak FBC Holba Blues
zarazila útok týmu SK J-Elita na zlatý hattrick.
Obhájce titulu, za kterého nastupoval i hráč extraligového FBC Ostrava Marek Lipový, sice vedl po
první třetině 2:1, ale Holbiči nakonec předvedli,
po parádním týmovém výkonu, znamenitý obrat
a po konečném vítězství 7:3, na kterém se čtyřmi

gólovými údery podílel Jakub Mach, se mohli po sedmi letech radovat
z druhého titulu mistra SFL ve své klubové historii. Ta započala už
v roce 2006, kdy se amatérská ﬂorbalová liga v Příboře hrávala ještě
v tělocvičně ZŠ Npor. Loma.
Závěrem patří velké poděkování organizátorům SFL, kterými jsou
Tomáš Švarc a Jiří Bendek, díky kterým se tak mohl uskutečnit další
povedený ročník. Vedení SFL pak uvítá do příští sezony 2019/2020
i nové týmy, které se mohou hlásit na email info@sfl-pribor.cz.
Mistři SFL 2018/2019 – FBC Holba Blues: Jakub Žárský – Marek Hýl,
Radim Hýl, Ladislav Kujel, Jakub Mach, Pavel Michálek, Petr Michálek, Jaromír Neussar,
Adam Novák, Dalibor
Tobola, Robin Vališ,
M a r t i n Z á v o d n ý,
Ondřej Žárský.
Konečné pořadí SFL
v sezoně 2018/2019:
1. FBC Holba Blues
2. SK J-Elita
3. Warriorsi
4. FBC Bond Boys 007
5. Hvězdná pěchota
6. FBC Sokol
7. THC Lahvators
8. Novatop Hájov
9. KompresorX

David Flögel, vedoucí kroužku florbalu LUNY Příbor, SVČ

Podbeskydské ﬂorbalové ligy (PFL) jsme se ve
Frýdlantu nad Ostravicí zúčastnili již 5. rokem.
V PFL soutěžíme v kategoriích starší žáci a dorostenci. Letošní 12. sezóna PFL se odehrávala v pěti
kolech vždy o čtyřech zápasech. Tato kola se odehrála
od prosince 2018 do března 2019. Do letošních bojů se
k nám připojily další 4 týmy - Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad
Ostravicí s A a B týmem a Polanka nad Odrou.
Za pět let působení v Podbeskydské lize se nám dvakrát podařilo
vybojovat třetí místo, jednou páté místo, loni se nám podařilo tuto
ligu poprvé v klubové historii vyhrát a letos jsme tento skvělý úspěch
dokázali zopakovat. Ligu se nám podařilo vyhrát s neuvěřitelnou
bilancí 15 výher a 1 remízou s celkovým počtem 46 bodů a se závěrečným skóre 154 : 52.
První místo v tabulce nebylo jediné, co se nám podařilo vybojovat.
Dlouholetý tahoun týmu Martin Monsport mohl přidat do sbírky
třetí rok po sobě 1. místo v produktivitě s celkovým skóre 68 bodů,
ale nejen to. Díky své bojovnosti a vyrovnanosti ve hře se Martinovi
podařilo vybojovat si 1. místo ve střelcích s 35 góly a také 1. místo
v nahrávačích, kde dokázal získat 33 asistencí. S obrovským potěšením musíme napsat, že druhé a třetí místo ve střelcích, nahrávačích
a celkové produktivitě také získali naši svěřenci, a to za vynikající
druhé místo ve všech třech kategoriích Jan Monsport s celkovým
počtem 50 bodů a třetí místo také ve všech zmíněných kategoriích
Jan Panák s celkovým počtem 43 bodů. Ani letos se naši brankáři
nenechali zahanbit a dokázali vybojovat hned první dvě místa ze všech
zúčastněných brankářů. První místo si dokázal vychytat náš nováček
Viktor Busek s vynikajícím průměrem 1,44 gólu za zápas a druhé
místo si plně zasloužila naše dlouholetá jednička týmu Matyáš Tomek
s průměrem 1,81 gólu za zápas. Oba zmínění brankáři si tato ocenění zasloužila za své celosezonní výkony. Posledním oceněným byl
vyhlášen nejužitečnější hráč z každého týmu. Toto ocenění vybírali
sami trenéři z vlastních týmů. Za Příbor byl vybrán trenéry kapitán
a dlouholetý obránce Matyáš Vašek.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat rodičům za
skvělou podporu na tribunách a hlavně za dopravu našich hráčů na
turnaje. Dále děkujeme všem našim sponzorům pánům Jaroslavu Tomkovi, Janu Monsportovi a Josefu Doležalovi, kteří nám velmi pomáhají

reprezentovat náš klub. Děkujeme všem našim hráčům za nasazení,
za vynikající prezentaci LUNY PŘÍBOR na turnajích a excelentní
sezónu v Podbeskydské ﬂorbalové lize. Je nám moc líto, že se kvůli
nedostatku mladších ročníků nebudeme moct zkusit poprat o zlatý
hattrick v Podbeskydské lize, ale o to jsme jako trenéři vděčnější, že
se s námi pustíte do nové mužské soutěže. Všem našim svěřencům
přejeme hodně síly a zdraví do dalších společných turnajů, lig a akcí.
Za skvělou sezónu děkují trenéři David a Petr Flögelovi, vedoucí
kroužku ﬂorbalu LUNY PŘÍBOR, SVČ.

Foto: Horní řada zleva: David Flögel, Jan Panák, Martin Monsport, Lukáš
Dorda, Jakub Panák, Petr Flögel. Dolní řada zleva: Marek Matocha, Vojtěch
Monsport, Matyáš Vašek, Ondřej Monsport, Robin Hlubík, Jan Monsport.
Ležící: Matyáš Tomek
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HISTORICKÉ HORIZONTY
Jaroslav Janečka, Svaz letců Příbor, z. s.

Rok 1918 byl
V roce 1944 část vycvičených pilotů
bouřlivý - souodešla na přání naší vlády do Sovětvisel s vytvoského svazu, kde vznikla 1. čs. smíšená
řením republetecká divize v SSSR pod velením
liky. Již v době,
Fr. Fajtla.
kdy se hroutila
V poválečném období se používala
fronta v Itálii, se
technika, která na našem území
domů tajně vraceli přízůstala. Bylo to celkem 96 typů,
slušníci letectva. Na výzvu ilegální
některé jen v jednom exempláři.
vojenské organizace spolupracující
Rozmanitost typů vedla k problémům
s Maﬃí setníka Jaroslava Rošického se
s náhradními díly, a tak se postupně
na Žof íně soustředili ti, kteří na límjejich množství samo snižovalo.
cích uniforem nosili balónky, odznaky
V reakci na dohodu mocností z Jalty
příslušnosti k letectvu. Do jejich čela
1945 bylo nutno rozhodnou o celkose postavil bývalý důstojník c. k. letecvém technickém vybavení jak vojentva setník Jindřich Kostrba. Vojenskou
ského, tak i civilního letového parku.
operací v listopadu 1918 se podařilo
V roce 1946 bylo provedeno důležité
příslušníkům Leteckého sboru přerozhodnutí - otázku stíhacích, pokramístit 9 letounů z letiště v Chebu
čovacích, cvičných a sportovních
do Prahy. Ve vzniklé republice byla
letounů vyřešit vlastní výrobou. Do
k dispozici i dodávka 115 francouzvýroby se tak zapojily všechny letecké
ských letounů z válečných přebytků.
továrny.
Začátky vzniku republiky nebyly
Mezinárodní situace se po roce 1948
vůbec jednoduché. V roce 1920
začala značně přiostřovat a Evropa se
Těšínsko vojensky obsadilo Beckovské
rozdělila na dva nesmiřitelné tábory.
Polsko, Slovensko a Podkarpatskou
Tato situace se začala projevovat jak
Rus napadla vojska Maďarské repub- Foto: Soukromý archiv Jaroslava Janečky.
ve vojenském, tak i civilním letectvu.
liky rad. Bojů o získání území mladé
Západní letci museli z vojenského
republiky zpět se zúčastnilo i nově vzniklé letectvo.
a později i civilního letectva odejít. Technika našeho letectva byla
4. května 1919 zahynul u Bratislavy při návratu do vlasti M. R. Štefánik ovšem v této době již značně zastaralá. Ve světě byly již v užívání
v letounu Caproni.
proudové letouny. Proto se k nám první proudové letouny v roce
Již od roku 1919 vznikají na našem území první letecké továrny: 1951 dostávají ze Sovětského Svazu, které se také u nás v licenci
Aero, Letov, Avia, později Praga, Beneš-Mráz, Zlínská letecká a další vyrábějí. Příklad: MiG-15 v počtu 3 345 ks. Společně s vojenským
malé firmy zabývající se výrobou letadel. Od r. 1918 do r. 1939 tak programem se po válce rozvíjí i civilní letectví. Rokem 1947 přivzniklo kolem 180 prototypů letounů od všech výrobců. Konkurence chází celá řada „Trenerů“ (1467 ks) a aerotaxi Ae-45 (590 ks), 1963
v tomto oboru byla tvrdá a vývoj finančně náročný. Na množství proudový „Delf ín“ (3665 ks), 1969 dopravní „Turbolet“ (1200 ks).
prototypů vidíme velký tvůrčí potenciál našich lidí, jak v konstruk- Nejúspěšnějším naším typem cvičného větroně je celokovový „Blacích, tak ve výrobě.
ník“(3000 ks). Pokračujícím výcvikovým letounem byl v roce 1972
Výrobou motorů se zabývaly všechny větší strojírenské firmy – typ L-39, L-59 vyrobeno 2900 ks. Z dopravních letounů se u nás
Škoda, Kolben - Daněk, Walter.
licenčně vyrábí velmi oblíbené IL-14 (203 ks).
Výcvik pilotů v mladé republice byl podpořen Masarykovým letec- Počty typů a kusů dokazují tvůrčí potenciál našich lidí a průmyslu.
kým fondem (MLF) vzniklým v r. 1922 a později Masarykovou S uklidňováním mezinárodní situace nastává i útlum vojenského
leteckou ligou (MLL) v akci 1000 pilotů republice. Vznikaly tak letectva. Náklady na pořízení stále složitější techniky enormně
první aerokluby za výrazné podpory státu. K létání se tak dostal stoupají. Řada starších typů je vyřazena z důvodu konce životnosti
velký počet mladých lidí.
a vstupem republiky do NATO se mění i obranná politika. Dochází
S rozmachem MLL bylo velmi rozšířeno sportovní letectví s mnoha tak ke značnému snížení početních stavů lidí i techniky. Do výzbroje
soutěžemi. V kategorii lehkých sportovních letounů jsme byli držiteli letectva se dostává první letoun mimo ruskou výrobu, a to švédský
mnoha světových rekordů. Ještě v roce 1937 to bylo 11 světových letoun čtvrté generace JAS-29 Gripen. Pro sportovní létání vzniká
rekordů.
celá řada firem zabývající se výrobou ultralehkých letadel.
24. října 1929 přišel krach na newyorské burze. Světová krize se (Podrobnější přehled historie můžete získat u příležitosti výstavy „100 let
postupně projevila i v letectví. Ve světovém letectví začal v této československého letectví“ v Muzeu Příbor od 12. června do 28. září.)
době nástup aerodynamických jednoplošníků. Republika musela
ovšem počítat s obranou před nástupem nacismu a tím i s přesunem Autor čerpal z těchto zdrojů:
financí do pozemních opevnění. S modernizací našeho letectva se NĚMEČEK, Václav. Československá letadla (1). 1918-1945. Praha: Naše
začalo již velmi pozdě a dvouleté zpoždění ve vývoji nebylo možno vojsko, 1983.
NĚMEČEK, Václav. Československá letadla (2). 1945-1984. Praha: Naše
v dané situaci dohnat. S okupací Československa se nesmířila valná
vojsko, 1984.
část letců a věrna odkazu Svazu letců prezidentovi republiky, mnozí VOLEJNÍK, Jiří. Zlínské letectví. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2009.
odcházeli bojovat do zahraničí, napřed do Polska a následně do Firemní reklamní publikace Aero Vodochody z roku 2008 vydaná u příležiFrancie a Anglie.
tosti Dne MiGů.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Robert Bryndza v novém krimirománu Smrtící tajnosti otevírá další případ Eriky Fosterové. Jednoho mrazivého rána nalezne
po probuzení matka svou dceru v kaluži krve zmrzlou na malé
předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc – zavraždit dívku
na prahu jejího vlastního domu? Po posledním, velmi bolestivém
případu se detektiv šéfinspektor Erika Fosterová cítí zranitelná, ale
nakonec se rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování.
Historický román Hany Whitton Poslední láska císaře Karla
pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma, jediného historicky doloženého levobočka císaře Karla IV. S napětím budeme
sledovat nelehký osud Margarety z Arles a jejího syna, který se
s otcem setká až na prahu dospělosti, při poslední cestě Karla IV.
do Francie.
Německý autor Marc Raabe přichází s prvním případem Toma
Babylona v thrilleru Klíč 17. V kopuli berlínské katedrály visí
mrtvola s černými křídly: jde o prominentní kazatelku dr. Brigitte
Rissovou. Kolem krku má zavěšený klíč, v němž je vyraženo číslo
17. Tom Babylon chce případ získat za každou cenu – s tímto klíčem
totiž před lety zmizela jeho malá sestra Viola.
Román Stříbrná hvězda americké spisovatelky Jeanette Wallsové
je hluboce dojemný příběh o vítězství nad nepřejícími okolnostmi.
Vypráví o lidech, kteří dokážou najít cestu jeden ke druhému a kteří
se nebojí milovat život, přestože není vždycky dokonalý a fér. Příběh

se odehrává v malém městečku v Kalifornii v sedmdesátých letech.
Bean je dvanáct a její sestře Liz patnáct, když jejich psychicky
nevyrovnaná matka odejde z domova a zanechá jim jen pár dolarů…
Napínavý román Nevěřte tomu Charlieho Donlea má přímočarý
a svižný děj, který se čte jedním dechem. Bývalá studentka medicíny Grace Seboldová strávila již deset let ve vězení na ostrově
Svatá Lucie, kde byla odsouzena za vraždu svého přítele. Po celou
dobu marně trvá na své nevině a upozorňuje na neprofesionální
policejní práci. Nyní jí konečně svitla naděje. Případu se ujala
Sidney Ryanová, její bývalá spolužačka z univerzity, filmařka, která
natáčí dokumentární pořady o skutečných zločinech. Dokument
Dívka ze Sugar Beach se brzy stává nejsledovanějším televizním
pořadem, poukazuje na chyby ve vyšetřování a na jeho účelovost.
Jenže pak Sidney dostane dopis od bývalého detektiva, který ji
přiměje pohlížet na celý příběh úplně jinýma očima. Sidney začne
pochybovat o tom, zda opravdu pomáhá spravedlnosti.
Mats Strandberg v Domově potvrzuje svou pozici jednoho z nejlepších švédských autorů hororu. Joel se vrací do rodného města,
aby se postaral o svou matku Moniku. Okolnosti ho donutí umístit
nemocnou ženu do domova Tallskuggan, určeného pro pacienty
trpící stařeckou demencí. Moničin stav se dramaticky zhoršuje,
má čím dál těžší záchvaty a začíná být nebezpečná pro své okolí.
Navíc se zdá, že ví o věcech, o kterých by neměla mít ani tušení…

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Městská knihovna Příbor se od června připojuje do projektu
FriendlyVox pro knihovny.
Pro zrakově znevýhodněné uživatele je nyní připravený počítač, kde je
nainstalovaný speciální program FriendlyVox. Tento ozvučený portál
představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační
služby bez nutnosti užití zraku a nabízí přístup k vybraným internetovým službám. Aktuálně se jedná o služby jako je e-mail, správa

kontaktů, české i zahraniční internetové zpravodajství, poslech rádií,
Wikipedie, jízdní řády, přístup k sociálním sítím atd. Pro ovládání
portálu stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou
předávány hlasovým výstupem. Nedílnou součástí FriendlyVox je
nápověda, díky které portál snadno zvládnou i méně zkušení uživatelé.
Návštěvníkům městské knihovny, kteří by rádi využili portál FriendlyVox, budou zapůjčena sluchátka.

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

Tradiční prvomájový koncert se v letošním roce konal 1. 5. 2019
od 10:00 hodin v městském parku. To, že se jedná o tradiční akci,
dokazuje fakt, že letošní prvomájový koncert byl v pořadí již 45.
K poslechu hrál Lašský dechový
orchestr Štramberk - Příbor pod vedením Aleše Kuběny. Orchestr nahradil
Dechový orchestr mladých Příbor.
Koncert doprovázela taneční vystoupení
mažoretek všech věkových kategorií pod
vedením Světlany Ivasivy.
Koncert trvající hodinu a půl nadchl
všechny přítomné. Zazněly skladby starší, Foto: Stanislava Slováková

ale i nové. O atraktivitě tohoto koncertu vypovídá městský park plný
návštěvníků.
V Local TV Příbor 21. zprávy s premiérou 19. 5. 2019, www.televize-pribor.cz
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Dagmar Leinveberová a Jan Tyllich, trenéři taneční skupiny LDance

Taneční skupina LDance z PříO týden později nás čekalo Misbora započala v dubnu svou soutěžní
trovství Moravy Czech Dance
sezónu a sklízí úspěchy, kde se jen dá.
Tour v Prostějově. Opětovně se
Tentokrát by se s vámi chtěla podělit
čtyři choreografie ze dvou měst
o úspěch z postupové taneční soua dohromady 77 tanečníků dvěma
těže Dance Star - Talent Star, která se
autobusy vydalo zkusit své štěstí.
konceptem liší od ostatních tanečních
V letošním školním roce jsme
soutěží. Soutěž je určena nejen pro
se rozhodli, že naše tanečníky
tanečníky, ale také zpěváky a talenty
přihlásíme na dvě větší taneční
z Moravskoslezského kraje. My jsme se
soutěže, které mají rozdělenou
s našimi příborskými i havířovskými
taneční úroveň na Hobby a Profi.
tanečníky zúčastnili 4. výběrového
Po regionálním kvalifikačním kole
Mistrovství Moravy - 1. místo kategorie Hobby Freestyle děti.
kola, které se konalo 27. dubna v domě
v Havířově naši příborští tanečníci
Foto: Jan Tyllich
kultury AKORD v Ostravě-Zábřehu.
získali druhé místo v dětské FreeZ dvaceti tanečních čísel, z nichž čtyři byly naše choreografie, style kategorii a juniorky si odvezly prvenství. Bylo tedy více než
postoupily všechny LDance choreografie do nedělního finále. jasné, že se Mistrovství Moravy určitě zúčastníme, i kdybychom
S velkou radostí a odhodláním jsme tedy pokračovali v neděli ve se neumístili. Pro tanečníky i jejich rodiče je velkým zážitkem
finále. Porota během nedělního finále zhlédla celkem 56 vystou- a inspirací vidět profesionální soutěže tohoto typu a hlavně jiné
pení v kategoriích tanec, zpěv a talent a z těchto 56 vystoupení se soutěžící, které mnohdy předvádějí na parketu neskutečnou
11 probojovalo do galavečeru – mezi nimi i dvě naše příborské taneční podívanou. Díky tomu se mohou inspirovat a vytěžit tak
choreografie, a to Basketball game v podání LDance KIDS a sestava ze svého výkonu maximum a to se také stalo. Naše děti i juniorky
s názvem Symfonie, kterou tančí naše juniorky. Po vyčerpávající si po dlouhé náročné neděli odvezly tituly Mistrů Moravy ve Freeneděli jsme se dostali až do úplného finále, kde jsme zopakovali style hobby formacích. A to v obou případech opravdu ve velké
naše taneční výkony před další odbornou porotou a publikem. Po konkurenci. Děti měly proti sobě šest soupeřů a juniorky dokonce
11 vystoupeních nastalo vyhlašování vítězů. Unavení a vyčerpaní sedm. Jsme velmi hrdí na naše tanečníky, kteří úspěšně reprezentují
jsme očekávali konečný výsledek, který nás opravdu zaskočil - naše město Příbor a již teď se těšíme na mistrovství ČR v Praze, která
děti z LDance KIDS získaly titul absolutního vítěze celé taneční nás čekají dokonce dvě. Od 18. května do 19. května bude LDance
soutěže Dance Star - Talent Star a získaly tak finanční dar v hod- bojovat o mezinárodní titul Mistrů Mia Dance Festivalu v pražské
notě 10 000 Kč. I slzičky štěstí ukáply, a to nejen v řadách našich Lucerně a o týden později na Mistrovství České republiky Czech
tanečníků, ale i mezi hrdými rodiči těchto talentovaných dětí.
Dance Tour. Ale o tom snad v příštím čísle.

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

Piaristické zahrady jindy sloužící k odpočinku a rozjímání se
v úterý 30. 4. 2019 od 16:00 hodin měly proměnit v místo srazu
čarodějnic a čarodějů.
Bohužel nám nepřálo počasí, ale my jsme zaskočeni nebyli a sraz
uspořádali v Kulturním domě Příbor. A mile nás překvapili čarodějové a čarodějnice a do Kulturního domu i přes průtrž mračen
skutečně dorazili.
Čekala je čtyři čarodějnická soutěžní zastavení, za jejichž splnění
je neminula odměna v podobě čarodějnického balónku, který rozdávaly spřízněné duše z Technických služeb města Příbora. Každý,
kdo přišel v masce, také dostal zasloužilou sladkou maličkost.
Nechybělo ani i velmi oblíbené zastavení - malování na obličej,
na kterém paní Večeřová z Luny Příbor, střediska volného času,

dětem vyčarovala na obličeje nádherné strašidlácké výtvory, a také
rukodělné zastavení, kde si každý mohl vyrobit čarodějnický zápich
do květináče.
Jsme rádi, že se čarodějnice a čarodějové nenechali zastrašit prudkým deštěm a dorazili se pobavit a možná jsme jen díky tomu dešti
ani neuhořeli 
Příští rok se budeme opět těšit.
Děkujeme za pomoc Technickým službám města Příbora, Luně –
středisku volného času, Jakubu Nedomovi za hudbu a osvětlení,
Local TV za mediální podporu a bufetu pana Rudolfa Korčáka za
občerstvení.
V Local TV Příbor 19. zprávy s premiérou 5. 5. 2019,
www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková
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Karel Greiner, příznivec divadla ŠTĚK

Navštívil jsem se svou sestrou Vladimírou představení divadla
ŠTĚK v Kulturním domě Příbor. Radostná nálada doprovázela
děti již od samého počátku.
Hlavní aktér - čertík SMÍTKO - se snaží převychovat rozmazlenou, stále hádavou princeznu Veroniku. Později, jak se ukázalo,
princezna VERONIKA již neporoučí, ani nevyhrožuje lidem
kolem ní zavřením na sedm západů.
Jak vlastně došlo k nápravě princezny Veroniky? Čertík SMÍTKO

nabízí rozkazovačné princezně Veronice VAŘENÍ. Princezna
Veronika jeví nebývalý zájem a snahu naučit se vařit. A právě tady
je rozhodující zlom pohádky, kdy dobro vítězí nad zlem. Princezna
Veronika je zdvořilá. Neporoučí a už vůbec nevyhrožuje.
Vážím si vystoupení herců nejrůznějšího věku. Ve hře jsou i loupežníci! Velkou práci odvedl i Jaromír KOSTELNÍK. Dlouhý
monolog - před oponou - věnovaný dětem je ukázkou dobré práce
všeuměla, který dokáže děti zaujmout v každou chvíli.

Mgr. Marie Šupová

Přemýšlíte, jaký užitečný projekt vytvořit pro vaše žáky studující němčinu či
angličtinu, který by byl prospěšný jak
žákům, tak našemu Příboru? Tady je
široká nabídka možností.
Dovolím si krátce citovat z úvodu
knihy Jiřího Fialy a Kamily Holáskové
„Sigmund Freud v Olomouci roku
1886“:
„Jméno Sigmunda Freuda obsahuje
téměř každá encyklopedie osobností
světa a bývá velmi často skloňováno
nejen odborníky, ale i laiky. Sigmund
Freud patří současně mezi nejvíce
citované autory a je právem zařazován mezi padesát nejvýznamnějších
osobností, které ovlivnily lidské
poznání.“ /konec citace/
120. výročí

4. 11. 1899 vydává „Výklad snů“ /Freudovo stěžejní
dílo, připomínat si tuto význačnou práci si klade za
cíl každoročně probíhající mezinárodní výtvarná
soutěž „MŮJ SEN – MY DREAM“. Vyhlášení
vítězů proběhne letos v rámci Mezinárodního dne
dětí. Dříve probíhalo slavnostní vyhlašování vítězů

FREUDOVY NOČNÍ MŮRY
ODKUD
JSTE?

110. výročí
110. výročí
100. výročí
100. výročí
90. výročí
80. výročí
80. výročí

50. výročí
25. výročí
20. výročí

v rámci Freudova folklórního festivalu – FFF. Autorkou obou projektů a dlouholetou organizátorkou
akcí k propagaci S. Freuda je autorka článku –
Mgr. Marie Šupová/.
založen časopis „Jahrbuch der Psychoanalyse“
září - přednášky na Clark University Worcester,
Massachusetts, USA
leden - Der Internationale Psychoanalytische
Verlag (IPV) - založeno nakladatelství /Vídeň
1919-1938, Budapešť- fin./
květen - nástin „Psychologie mas“
červenec – S. Freud píše „Strach z civilizace“
23. září 1939 – S. Freud umírá /Londýn/
úmrtí Františka Juraně, autor 1. pamětní desky na
rodném domě S. Freuda odhalené v r. 1931 a uváděné v cca 90 % životopisných publikacích /autor
pomníků padlým v Příboře, ve Štramberku, Staré
Bělé, Libhošti./ V pořadí 3. pamětní deska je dodnes
sundaná z rodného domu S. Freuda! Navrhuji ji
reinstalovat co možná nejdříve….
4. 10. 1969 odhalen Freudův pomník v Příboře
/Zd. Makovský, Fr. Navrátil/
S. Freud jmenován in memoriam čestným občanem města Příbora /29. 9. 1994 /
Muzeum Příbor – Pamětní síň Sigmunda Freuda

Kontakty: supova.marie@centrum.cz, mob.777 6 5 1856

JAK DOKTOR FREUD ZBAVIL PŘÍBOR SLIMÁKŮ,
NEBOŤ V PŘÍBOŘE DOUTNÍKY JEN TAK NESEŽENETE.

A CO VÁS
TRÁPÍ?

Z PŘÍBORA.

TAK KUŘTE
DOUTNÍKY!

VŽDYCKY
JSEM SI PŘÁL
MÍT ULITU.

TO JE
KRÁSA!

AUTOŘI: TOMÁŠ KOPŘIVA, JAN ŠVÁBENICKÝ, 2019
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Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

SOBOTA 1. 6. 2019
DANCE FREUD 2019 od 10 hod.
UKAŽ! CO JSI ZAČ? Takto zní hlavní slogan této taneční
pohárové soutěže amatérských skupin. Přijďte se podívat
na soutěžní klání ve street dance, show dance, disko dance
a dalších.
Po soutěži proběhne od 18 hod. B-Boy Battle 2 on 2, tedy
taneční soutěž dvojic ve stylu breakdance. Breakdance je druh
akrobatického tance a jednou z devíti základních částí kultury
hip hopu. Vyvinul se mezi afro-americkou mládeží v jižním
Bronxu v New Yorku a v Los Angeles na začátku 70. let.
V breakdance se pořádají soutěže (tzn. Battle). Soutěží buď
jednotlivci, nebo skupiny (crew) o více členech. Battle se dělí
na většinou 3 - 4 kola (rounds), po které má každý tanečník
svůj vstup. Každé kolo trvá maximálně minutu, po kterou se
tanečník snaží zaujmout svým stylem a předvést ty nejlepší
a nejoriginálnější prvky spojené do uceleného celku. Breakdance
doprovází neoddělitelná hip-hopová hudba a funky hudba,
která je často vhodně mixovaná tak, že se během battle vystřídá
několik motivů, na které mohou tanečníci reagovat a přizpůsobit podle nich taneční styl. Soutěžící se navzájem nedostávají do
přímého kontaktu (po skončení vystoupení jednoho následuje
kreace dalšího a tanečník, který není na řadě, zůstává na kraji
taneční plochy), avšak samotný taneční styl každého z nich
občas vykazuje provokující gesta směrem k oponentovi.
Tyto taneční soutěže nejsou často k vidění a nyní máte
možnost tuto soutěž navštívit v Příboře. Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru do Kulturního domu. Jste srdečně
zváni. Vstupné 50 Kč.
NEDĚLE 2. 6. 2019
DEN DĚTÍ A RODINY
Srdečně Vás zveme na den plný zábavy, her a soutěží do městského parku v Příboře od 13 hodin. Představí se děti zájmových
kroužků Luna SVČ Příbor, připravena budou soutěžní stanoviště, malování na obličej, skákací hrad aj. Odpoledne se budou
prezentovat poskytovatelé sociálních služeb v Příboře, dětské
zastupitelstvo, městská policie. Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Příbor předvede své hasičské auto. V rámci akce bude
probíhat od 14:20 hod. vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
MŮJ SEN. Ve 14:45 hod. vystoupí Poppy a Adélka. Ty jsou
dlouholeté kamarádky, které denně zažívají nová, zábavná
dobrodružství plná překvapivých momentů. Interaktivní show
nabitá tancem, soutěžemi, vtipem a neotřelých barevných kostýmů bude skvělou zábavou nejen pro děti. Celou akci ukončí
v 16:30 hod. hudební koncert Thoma Artwaye se skupinou.
STŘEDA 5. 6. 2019, 18 HODIN, PIARISTICKÝ KLÁŠTER
KONCERT JIŘÍ PAZOUR, GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY
V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH
Hudební skladatel a klavírní improvizátor Jiří Pazour přichází
s koncertním programem, ve kterém jedinečným a neopakovatelným způsobem představuje známá díla českých
a světových skladatelů v nové hudební podobě. Klavírista vám
s vtipným a milým průvodním slovem zahraje například Smetanovu Vltavu v různých hudebních stylech, nebo originálním
způsobem promění hudební téma Klavírního koncertu b moll
Petra Iljiče Čajkovského. Uslyšíte také originální zpracování
skladeb Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, George
Gershwina a dalších autorů. Budete mít možnost porovnat,
jak by tyto skladby mohly znít, kdyby je vytvořil například
génius klasicismu Wolfgang Amadeus Mozart nebo třeba
americký skladatel 20. století Leonard Bernstein.
Vstupné 100 Kč.
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PÁTEK 7. 6. 2019, 17 HODIN, KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY „HISTORIE VÝROBY OSOBNÍHO AUTOMOBILU TATRA
V PŘÍBOŘE“
Zástupci bývalých tatrováků Ing. Zdeněk Kübel a Jiří Slaný
ve spolupráci s městem Vás zvou na vernisáž výstavy fotografií na téma Historie výroby osobního automobilu Tatra
v Příboře. Vstup volný. Výstava není časově omezena.
SOBOTA – NEDĚLE 8. – 9. 6. 2019
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Celorepubliková akce, do které se jako v minulých letech
zapojí i město Příbor.
V sobotu 8. 6. od 10 hod. bude v piaristických zahradách
probíhat koncert dixielandové kapely Stanley's Dixie Street
Band. K poslechu zahrají pohodový jazz a vytvoří tak stylovou
hudební kulisu. Vystupují v klasickém retro dixie oblečení
s buřinkami „à la 20. léta“. Poté bude od 11 hod. probíhat
s Ing. Pavlou Kašubovou a Ing. Daliborem Kvitou komentovaná prohlídka piaristických zahrad. Od 15 hod. se můžete
těšit na koncert ukrajinské hudby v podání EVAMORE, žáků
ZUŠ Příbor pod vedením Taťány Lomako a sboru ZŠ Milady
Horákové Kopřivnice.
Na neděli 9. 6. od 14 do 16 hod. je přichystáno pro Příbor zvláštní využití zahrady piaristického kláštera,
a to v podobě módní přehlídky. Na své si přijdou dámy
i pánové, vstupy budou proloženy hudebními vystoupeními
Komorního sboru Masarykova gymnázia Příbor „100 let
československé písně“ pod vedením Mgr. Blanky Hrubé.
V případě deštivého počasí se koncerty a módní přehlídky
přesouvají do refektáře piaristického kláštera.
ÚTERÝ 11. 6. 2019
KARLSEDEROVI JAKO PŘÍBORSKÝ FENOMÉN
Zveme Vás od 16 hod. na přednášku Mgr. Mariky Demlové
„Karlsederovi jako příborský fenomén“ do auly Masarykova
gymnázia v Příboře. Na přednášku bude navazovat od 18 hod.
v Kulturním domě vernisáž výstavy „Karlsederovi jako
příborský fenomén“ a křest brožury Pavla Vlašice „Domy
příborské“. Výstava bude přístupná do 30. 9., část výstavy
týkající se školství bude umístěna ve vstupní hale Masarykova
gymnázia v Příboře.
NEDĚLE 16. 6. 2019, 18 HOD., KOSTEL SV. VALENTINA
ŽESŤOVÝ KVINTET HUDBY HRADNÍ STRÁŽE
PRAHA A POLICIE ČR
Žesťový kvintet HHS a PČR vznikl počátkem roku 2003
a je složen z předních hráčů Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky. Prvním impulsem k založení souboru
byla potřeba interpretace slavnostních fanfár a intrád na
různých ceremoniích, která se později rozšířila o závažnější
díla známých českých i světových autorů prezentovaná na
celovečerních samostatných koncertech. Repertoár souboru
je charakteristický pestrostí a širokým stylovým záběrem od
skladeb období baroka, klasicismu, romantismu až po ragtimové kompozice a transkripce popových písní. Proto se na
repertoáru objevují díla J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Pezelia,
H. Purcella, W. A. Mozarta, ale i skladby S. Joplina, S. Wondera, Beatles a dalších.
Soubor hraje ve složení: Pavel Hromádka – trubka, Jiří Bachtík - trubka, křídlovka, Pavel Jirásek - lesní roh, Jan Triebenekl
– trombón, Jiří Vojtěch – tuba.
Vstupné 150 Kč.

PÁTEK 21. 6. 2019, 19 hod., PIARISTICKÁ ZAHRADA
3. LETNÍ HUDEBNÍ PODVEČER
V PIARISTICKÝCH ZAHRADÁCH
Od 19 hod. se můžete zaposlouchat do známých filmových
melodií 20. století v podání Aleny Obrusníkové – zpěv,
Milana Sklenovského – bicí a Příborského žesťového kvinteta.
Vstup volný.
SOBOTA 22. 6. 2019, PARK NÁBŘEŽÍ RUDOARMĚJCŮ
MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ
OHNĚ A METÁNÍ METEL
Velmi navštěvovaná a oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké sdružení Příbor-Hájov ve spolupráci s městem Příborem začne ve 14 hod. v parku na nábřeží Rudoarmějců. Od
16 hod. budou připraveny ve spolupráci s Lunou, SVČ Příbor
soutěže a hry pro děti, od 18 hod. k tanci a poslechu zahraje
skupina Čeladenka. Vatry se rozhoří v 21 hod., poté bude
následovat házení zapálených metel pro dospělé přes řeku
Lubinu.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Vstup volný.

Datum

Změna programu vyhrazena. Na všechny akce Vás srdečně
zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

PROGRAM AKCÍ – ČERVEN 2019

Sobota
1. 6.
Neděle
2. 6.
Středa
5. 6.

Čtvrtek
6. 6.
Pátek
7. 6.

Program

Název

TANEČNÍ SOUTĚŽ

Dance Freud

KULTURNÍ
ODPOLEDNE
KLAVÍRNÍ KONCERT
ODPOLEDNÍ
SETKÁNÍ
SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ

Den dětí a rodiny
Géniové světové hudby
v klavírních proměnách
(Jiří Pazour)
Svatodušní vaječina
Historie výroby osobního
automobilu Tatra
v Příboře

Sobota – neděle
8. – 9. 6.

KOMPONOVANÝ
KULTURNÍ
PROGRAM

Víkend otevřených zahrad

Neděle
9. 6.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Fashion

Úterý
11. 6.

PŘEDNÁŠKA

Karlsederovi jako
příborský fenomén

Středa
12. 6.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Sto let našeho letectva

REKREAČNÍ
CYKLOTURISTIKA
KONCERT
ŽESŤOVÉHO
KVINTETA
AKCE PRO RODIČE
S DĚTMI
KONCERT
FILMOVÝCH MELODIÍ

6. ročník příborského
SokolŠlapu
Slavnostní koncert
(Žesťová Hudba Hradní
stráže Praha a Policie ČR)
3. Letní hudební podvečer
v piaristických zahradách

KOMPONOVANÝ
ODPOLEDNÍ
PROGRAM

Myslivecké odpoledne
(Svatojánské ohně –
Metání metel)

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Historické plakáty

HASIČSKÝ VEČER

Benátská noc

12. 6. –
28. 9.

DLOUHOTRVAJÍCÍ
VÝSTAVA

Sto let našeho letectva

26. 6. –
28. 9.

DLOUHOTRVAJÍCÍ
VÝSTAVA

Historické plakáty

Sobota
15. 5.
Neděle
16. 6.
Pátek
21. 6.
Pátek
21. 6.
Sobota
22. 6.
Středa
26. 6.
Sobota
29. 6.

Svatojánek 2019

Místo / Organizátor

Kulturní dům Příbor
LDance / Město Příbor
Městský park Příbor
Město Příbor
Refektář piaristického
kláštera
Město Příbor
Náměstí Sigmunda Freuda
KDU-ČSL Příbor
Kulturní dům Příbor
Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve
spolupráci s městem
Piaristická zahrada Příbor
Město Příbor
Piaristická zahrada Příbor
Město Příbor
Aula Masarykova gymnázia
v Příboře
Město Příbor
Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda
Muzeum Novojičínska
Areál sokolovny Příbor
TJ Sokol Příbor
Kostel sv. Valentina Příbor
Město Příbor
Start u Mexického splavu
Luna Příbor
Piaristická zahrada Příbor
Město Příbor
Park na nábřeží
Rudoarmějců Příbor
Město Příbor / Myslivecký
spolek Příbor-Hájov
Muzeum a pamětní síň SF
Muzeum Novojičínska
Zahrada hasičské stanice
SDH Příbor
Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda
Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda
Muzeum Novojičínska

Čas

Od
10:00 hod.
Od
13:00 hod.

Vstup
50,- Kč
volný

18:00 hod.

100,- Kč

16:00 hod.

volný

17:00 hod.

volný

Sobota od
10:00 hod.
Neděle od
14:00 hod

volný

14:00 hod.

volný

16:00 hod.

volný

17:00 hod.

volný

8:30 –
11:00 hod.

60,- Kč
(startovné)

18:00 hod.

150,- Kč

Od
17:00 hod.

10,- Kč
(startovné)

19:00 hod.

volný

Od
14:00 hod.

volný

17:00 hod.

volný

19:00 hod.

volný
30,- Kč
15,- Kč
30,- Kč
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

Instituce / Kroužky / Kurzy

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda

Otevírací doba

Adresa / Kontakt

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 725 191

Rodný dům Sigmunda Freuda

duben - září:
Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.

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

Městská knihovna Příbor

Galerie v radnici

Oddělení pro dospělé
Po: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež
Po: 13:00 – 15:00 hod.
Út, čt: 13:00 – 17:00 hod.
Po, st: 8:00 – 11:00 / 12:00 – 17:00 hod.
Út, čt, pá: 8:00 – 11:00 / 11:30 – 14:00 hod.
Vernisáže a výstavy fotografií

Turistické informační centrum
Příbor

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

Kulturní dům Příbor

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

Piaristický klášter Příbor

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

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka červencového čísla:
pátek 14. 6. do 17:00 hod.

Local TV Příbor

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

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037
Adresa: Náměstí Sigmunda Freuda 19
 556 455 444
Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: mic@pribor-mesto.cz
 556 455 444
Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
739 681 287
Adresa: Lidická 50
Web:
https://kulturnidum.pribor.eu/piaristickyklaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
605 227 756
Adresa: Zámečnická 117
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
mic@pribor-mesto.cz
 731 632 994
Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793

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.

Tenisový klub Příbor, z. s.
Hraní na tenisových kurtech

Po – ne: 9:00 – 19:00 hod.

Fit centrum Příbor

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

Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
556 725 029, 732 902 256
Adresa: Na Valše (za bývalou restaurací
Mexiko)
Web: tenispribor.cz
 739 705 255
Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227

Oddíl aerobiku TJ Příbor

Sauna Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní škola
Příbor
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Po: 9:30 hod. Bodyball, overball
- Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi
- Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling
- Terka
St: 18:45 hod. Kruhový trénink
- Terka
20:00 hod. Bodyball, overball
- Draha
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout -Terka

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

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

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

Čt: 19:00 – 20:00 hod.

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

Út: 17:45 – 19:15 hod.

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

POZVÁNÍ NA KULTURU
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
a Svaz letců Příbor, z. s.

Vás zvou na výstavu

12. června – 28. září 2019
Malý výstavní sál (Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře)
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 12. června 2019 v 17:00.

S kočárkem, na kole, koloběžce nebo jiných
kolečkách pojďte s námi na 6. ročník
rekreační cykloturistické akce

Příborský SokolŠlap.

15. června 2019
Start: 8.30 – 11 h v areálu sokolovny Příbor
Cíl: do 17:30 h
Slosovatelné startovné 60,- Kč.
Každý účastník obdrží poukázku
na občerstvení a drobný dárek.
Občerstvení:
pivo, guláš, vegetariánský boršč a další
laskominy.
Trasy: 5 km až 100 km
Od 14:00 h živá hudba k tanci i poslechu.
Vstupné pro veřejnost volné.
Akce je pořádána pod záštitou města Příbora.

LUNA PŘÍBOR
Vás zve v pátek 21. 6. 2019
od 17:00 hodin
na

Start u Mexického splavu – směr Orinoko.
Navštivte kouzelný pohádkový les
s královnou podsvětí, vodními vílami, druidy,
babkou kořenářkou a čarodějnicemi.
Na konci cesty Vás čeká Svatojánek a jeho
poklad.
Startovné: 10 Kč/dítě.
Možnost opékání vlastních špekáčků.
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PĚKNÉHO POČASÍ!
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Město Příbor Vás zve na

3. Letní hudební podvečer
v piaristických zahradách
Koncert se se uskuteční v pátek 21. června 2019
v 19:00 hodin v piaristických zahradách.
V programu zazní známé filmové melodie 20. století.
Účinkují:
Alena Obrusníková – zpěv
Milan Sklenovský – bicí
Příborské žesťové kvinteto

Všichni jste srdečně zváni a věříme,
že společně strávíme pohodový páteční podvečer.
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!
Těšíme se na vaši návštěvu

P O Z VÁ N K A
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY

HISTORIE VÝROBY
OSOBNÍHO AUTOMOBILU
TATRA V PŘÍBOŘE

DNE 7. ČERVNA 2019
V 17 HOD
V PROSTORÁCH
KULTURNÍHO DOMU
PŘÍBOR

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
v

7.-13. 7.2019

KEMP PRO
DETI
i
v
A MLADEZ

WWW.IRSKABALADA.CZ

7 - 18 le
t
SPORT, SOUTĚŽE

i

Te nk rat
i

d
a
p
a
z
a
n

CELOTÁBOROVÁ HRA

v

e

ZPĚV, TANEC

LEGRAC

2 500
KČ

E

POŘADATEL:
POŘADATEL
Ř
ŘADATEL
:
ACADEMIA VIA FAMILIA Z.S.
SPOLEK NA PODPORU RODINY
PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 881
IČO 26564254
TELEFON: 731 510 616
E-MAIL: VIAFAMILIA@VIAFAMILIA.CZ

WWW.VIAFAMILIA.CZ
WWW
WWW.
VIAFAMILIA.CZ
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v

i

v

Prostredni Becva
Beskydy

KAŽDÝ, KDO LETOS VHODÍ starý telefon, PC klávesnici nebo
třeba elektronickou hračku do jednoho z našich červených
kontejnerů, POMŮŽE HENDIKEPOVANÝM NAJÍT PRÁCI.

Výběrové řízení na pracovní pozici UKLÍZEČKA

Za každý 1 kg starého
tarého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici uklízečka s nástupem dle dohody.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok se zkušební dobou
3 měsíce s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Pracovní doba je od 11:30 do 20:00 hod. Pracovní náplň zahrnuje zejména
úklidové práce, stírání prachu, stírání podlah, čištění a desinfekci sociálních
zařízení, vysávání, čištění nábytku, čištění oken, svítidel a radiátorů, vynášení
odpadků.

TŘÍDIT
STARÉ ELEKTRO

V případě zájmu o tuto pozici volejte na tel. 777 620 107.

SE VYPLATÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBOR, PIONÝRŮ (NA BENÁTKÁCH)
PŘIJME SPRÁVCE ŠKOLNÍ ZAHRADY
URČENÉ PRO VEŘEJNOST

„Díky projektu Koruna za kilo jsem
prošla rekvalifikací a získala tak práci“,
říká Petra Bočková, zdravotně postižená.

Očekávané pracovní předpoklady:
o zručnost při práci se zahradním nářadím a zahradní technikou
o samostatnost, zodpovědnost a důslednost
o možnost pracovat v pracovní dny (odpolední hodiny) a střídavě
o víkendech

drobné vysloužilé elektrozařízení
s maximálním rozměrem
51 x 36 x 40 cm

DO ČERVENÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ

Práce bude probíhat na základě uzavřené dohody o provedení práce
v termínu od 1. 6. – 31. 10. 2019.
Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067,
e-mail: mspionyru@tiscali.cz

NEVHAZUJTE

spotřebiče se zbytky jídla,
nebezpečný odpad, plasty,
směsný odpad, atd.

cervenekontejnery.cz

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
ve školním roce 2019/ 2020

Komu je určena?

Kom

Co nabízíme?

Co

•

•

•

•
•
•
•
•
•

dětem s odkladem školní docházky
malý počet dětí ve třídě (10 - 15 dětí)
bezplatnou docházku
výuku od 7:45 do 11:25 h (možnost využití ranní i odpolední školní družiny
ráno od 6:00, odpoledne do 16:15)
individuální přístup podle potřeb dítěte
výuku povede speciální pedagog s praxí v základní i mateřské škole
možnost stravování ve školní jídelně
zapojení do mimoškolních činností (např. robotický kroužek, zdravotní
tělesná výchova)

•

•
•
•
•
•
•

Co je naším cílem?

Co

•

•

•
•

systematická příprava dětí na zahájení vzdělávání v ZŠ
plynulé začlenění do školního kolektivu
vyrovnání nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky

•
•

Informace a přihlášky do přípravné třídy do 31. května 2019

Inf

e-mail: j.bjackova@zsjicinska.cz

e-m

Mgr. Jarmila Bjačková
tel.: 556 722 485
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Mg
tel.:

LUNA PŘÍBOR, SVČ

Volná místa!
1. 7. - 4. 7.

PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR

Program - hry, soutěže, vycházky do okolí. Od 8:00 do 16:00 hodin
v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let. Cena: 800 Kč.

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

13. 7. - 19. 7.

LETNÍ TÁBOR „HADINKA“,
KLOKOČOV, VÍTKOV

Program: - hry, sportování, turistika, soutěže. Určeno dětem
od 7 do 18 let. Cena za poukaz: 2 600 Kč,
sourozenci 2 500 Kč/jednotlivec

Zajišťuje L. Nenutilová, 732 902 256

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

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

Info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

Tel.: 739 080 862

PŘÍMĚSTSKÝ tábor
v BAV klubu Příbor

5denní tábor pro školní děti
Termín: po 8. 7. - pá 12. 7. 2019
k dispozici budova s hernou, sálem, zahrada,
skákací hrad, ping-pong, ohniště, trampolíny,
bazén, slackline.

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

Info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

Tel.: 739 080 862

Příměstský tábor
v BAV klubu Příbor

5denní tábor:skupina od 4 do 7 let

skupina od 8 do 13 let

Termín: po 12. 8. - pá 16. 8. 2019
Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál,
jídelna, zahrada, ohniště, trampolíny, bazén,
SKÁKACÍ HRAD další.

Cena: 1.100,-Kč,

pro rodiče, přihlášené do Operačního programu
Zaměstnanost, na první dítě. Pro ostatní cena 1.400,-Kč
zahrnuje - celodenní stravu, pojištění, práci personálu

Vážení rodiče, milé děti, i letos pořádáme tábor v BAV klubu,
kde bude pestrý program - hry, soutěže, sportovní
a zábavné prvky, MAXI bubliny, výpravy a výlety,
tanec, tvoření a další zábava.
Dalším zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny
a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.

Cena: 1100,- Kč, pro rodiče, přihlášené do Operačního
programu Zaměstnanost. Pro ostatní: 1400,- Kč
Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu

Vážení rodiče, i letos pořádáme příměstský tábor v BAV klubu,
kde čeká děti pestrý program - hry, soutěže, sportovní
a zábavné prvky, výpravy, tanec, tvoření a další zábava.
Zpestřením bude i hra na africké DJEMBÉ bubny.

Přihlášky a úhradu odevzdejte do 30. 6. 2019.
Bližší informace a přihlášky ke
stažení na: www.bavklubpribor.cz.
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Přihlášky a platbu za tábor odevzdejte do 30. 6. 2019.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.

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

Info@bavklubpribor.cz

www.bavklubpribor.cz

Tel.:739 080 862

TAJUPLNÝ tábor

INZERCE A REKLAMA

v BAV klubu Příbor

5 denní stanový pobyt pro školní děti
Termín: po 8. 7. - pá 12. 7. 2019
Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu, k dispozici
budova s hernou, sálem, zahrada, SKÁKACÍ HRAD,
ping-pong, ohniště, trampolíny, BAZÉN, slackline.

Cena: 1.400,- Kč,

pro rodiče, přihlášené do Operačního programu
Zaměstnanost, na první dítě. Pro ostatní cena 1.700,-Kč

zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pojištění, práci personálu

Vážení rodiče, milé děti, i letos pořádáme stanový tábor v BAV
klubu, kde bude pestrý program - hry, soutěže, sportovní
a zábavné prvky, MAXI bubliny, tajuplné výpravy a výlety, tanec,
tvoření, noční stezka odvahy a další zábava.
Dalším zpestřením bude hra na africké DJEMBÉ bubny
a jízdy s RC - radiově řízenými modely aut.

Přihlášky a úhradu odevzdejte do 30. 6. 2019.
Bližší informace a přihlášky ke
stažení na: www.bavklubpribor.cz.

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

Nabízí:
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových
náhrobků i zvířecích pomníků.
▪ rekonstrukci stávajících
pomníků
▪ broušení Terasa a jeho
impregnaci
▪ sekání, pískování a opravy
písma (zlato, stříbro, bronz,
barva)
▪ veškeré betonářské a
likvidační práce
▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy,
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další
▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů,
schodišť ad.
Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla !!!
Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 10 let!
Jarní sleva na naše práce až 20%.
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