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Začnu ukrajinskou problematikou.
K 16. 5. (doba psaní tohoto článku)
máme v Příboře 99 osob, přičemž
Pavel Netušil (místostarosta města)
8 z nich jsou děti předškolního věku,
24 děti školního věku, 4 dospívající,
59 je dospělých a 1 seniorka. Není ještě jisté, kolik dětí bude navštěvovat v příštím školním roce mateřské školy. Jisté však je, že půjde o velmi
nízký počet a že příborské děti tím nepřijdou ani o jedno místo, protože
na základě spolupráce školek s ministerstvem a rozhodnutí rady města
došlo k mimořádnému navýšení kapacit školek o 9 míst. Výsledkem
je skutečnost, že přes přijetí některých dětí z Ukrajiny budou školky
schopny přijmout stejný počet příborských dětí jako loni. Většina dětí
školního věku je zapsána na ZŠ Jičínské. Na této škole proběhla koncem
dubna tematická inspekce ČŠI „Vzdělávání a integrace ukrajinských
žáků“. ČŠI konstatovala, že je nastavení integrace žáků z Ukrajiny na
velmi dobré úrovni. V hodinách, ve kterých byli na hospitacích, viděli
vzájemnou komunikaci žáků i pedagogů. Žáci prvního stupně kromě
běžné výuky ve třídách mají posílenou výuku 10 hodinami českého
jazyka ve skupině věkově odpovídajících dětí a žáci druhého stupně mají
posílenou výuku 5 hodinami českého jazyka.
Zájem o zaměstnání je značný. Někteří Ukrajinci již pracují, někteří
aktivně práci hledají. Jedná se převážně o práce ve fabrikách na nekvalifikovaných profesích za nízké nebo minimální mzdy. Pracující si nestěžují na své podmínky, jsou často velmi vděční za možnost pracovat.
S ohledem na zdravotní omezení či časové omezení související s malými
dětmi není vždy zařazení do pracovního procesu možné.
V městských ubytovnách bydlí 18 osob, v městských bytech nikdo.
Žádný z uprchlíků také nefiguruje v pořadníku na městský byt. Děkujeme všem, kteří v této souvislosti jakkoliv pomáhají – ať už osobně,
nebo např. v rámci nejrůznějších sbírek potřebných věcí. Ukazuje se, že
velmi dobře může v podobných situacích posloužit i naše loni otevřené
re-use centrum. Toto centrum mimochodem za první rok fungování
pomohlo vrátit do oběhu 44,7 tun věcí, které by jinak pravděpodobně
skončily na skládce.
Když už jsem zmínil školní inspekci, byl jsem účastníkem závěrečného
vyhodnocení kontroly České školní inspekce v Mateřské škole Pionýrů. Jak se dalo očekávat, inspekce proběhla bez zjištění větších závad,
i když některé náměty ke zlepšení se přece jen objevily.
Na obou školkách již proběhly zápisy a výsledek je podobný jako
v minulém roce. Ačkoliv letos mezi tříleté přibylo méně dětí než loni,
tlak na MŠ přesto stoupá (kumulativní efekt). I letos se nám podaří
zmírnit tlak na MŠ pomocí přípravné třídy na ZŠ Jičínské a ve školním
roce 2023/24 by mělo fungovat nové provizorní oddělení MŠ Kamarád
v budově bývalé ZŠ Dukelské.
V době vydání Měsíčníku by už mělo být jasné, zda zastupitelstvo
města souhlasilo s postupem, kterým chce vedení města řešit nedostatečnou kapacitu MŠ: na základě výstupů z pracovního zasedání
zastupitelstva a ze schůzky vedení města s ředitelkami příborských ZŠ
a MŠ se rýsuje koncepce zvaná „kulový blesk“. Spočívá ve výstavbě
nové budovy MŠ Pionýrů v lokalitě Za Školou, kde již probíhá výstavba nových rodinných domů (mimochodem v současné době spadají
tyto domy pod MŠ Kamarád, ačkoliv jsou na dohled MŠ Pionýrů – po
otevření nové MŠ bude možné tuto nelogičnost odstranit). Po otevření
nové MŠ plánujeme do uvolněné stávající budovy MŠ Pionýrů přestěhovat družinu ZŠ Npor. Loma, čímž v této škole vzniknou prostory pro
nové odborné učebny.
V květnu jsme obdrželi výsledky třídění v prvním čtvrtletí od společ-
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V rámci kulturního programu zaujalo diváky mj. vystoupení příborského
divadelního spolku Přídlo. Tento spolek kromě programu zvládl i sestavit dvě štafety.

Rekonstruované
prostranství před
Sokolovnou

Rekonstruovaný prostor
na Místecké ulici

nosti Ekokom. Za zajištění zpětného odběru
získáme od Ekokomu 53 202 Kč, za vytřídění
51 t papíru, 43 t plastu, 35 t skla, 51 t kovů
a 1 t nápojových kartonů získáme 376 558 Kč,
celkem tedy přes 429 tisíc Kč. Odměny
od Ekokomu jsou jedním z důvodů, proč si
v Příboře můžeme dovolit nižší poplatky
za odpad než v okolních městech. Hlavním
důvodem je však skutečnost, že díky nízkému
množství komunálního odpadu produkovanému v průměru občanem Příbora za rok (cca
120 kg) budeme s velkou pravděpodobností
moci i v tomto roce svážet komunální odpady
na skládku s výraznou slevou. Podrobnější
informace o odpadovém hospodářství připravujeme na dobu, kdy budeme znát pololetní
výsledky.
Přejděme k investičním akcím. Ačkoliv byla
většina z nich schválena až v březnu a budeme
si proto na ně muset ještě chvíli počkat, akce
zařazené do rozpočtu v loňském prosinci již
běží nebo jsou dokonce hotovy. K hotovým
akcím patří rekonstrukce prostoru před
budovou sokolovny (hostinec Sokolovna na
jaře rozšířil počet restaurací, kde se vaří)
a prostor před Kovárna Pubem (Rebelem).
Při té příležitosti se město domluvilo i s majitelem potravin Hruška, že si tato prodejna
opraví prostřednictvím téže firmy prostor pod
„podloubím“.
Krátce z veřejné dopravy: RM schválila
smlouvu s Moravskoslezským krajem, na
základě které bude až do prosincové změny
jízdních řádů pokračovat provoz autobusové
linky číslo 927 do Hranic. Má nyní 5 spojů
oběma směry v pracovní dny a dva o víkendu
a umožňuje bezpečnou cestu do Prahy (Pardubic, Kolína…) s jediným přestupem v Hranicích. Při cestě domů pak oceníte skutečnost,
že autobus čeká na zpožděný vlak až půl
hodiny (plus 10 minut na přestup). Chcete-li

Start!

využít této linky, hledejte spojení přímo z/do
bude vybrat nového ředitele/ředitelku techautobusové zastávky Příbor, žel. st., Příbor,
nických služeb. Dosavadní ředitelka Ing. Gřeu škol nebo Příbor, Tatra.
síková se rozhodla ze své funkce odejít, a proto
V Dolním Sklenově byla započata dvouletá
nezbývá než doufat, že se nám za ni podaří
rekonstrukce mostů, kvůli které byla v podnajít rovnocennou náhradu. Rád bych paní
statě zrušena linka 639 na Hukvaldy. Přes
ředitelce touto cestou poděkoval za veškerou
Sklenov již nemohou jezdit klasické autobusy,
dosavadní práci, za obrovskou invenci, s níž
náhradní dopravu zde zabezpečuje speciální
pro TS navrhovala další a další možnosti, jak
linka s mikrobusem. Situaci jsme probírali
pomoci městu (připomenu např., že TS za její
na MÚ se zástupcem KODISu Ing. Maréry postupně převzaly pod svou správu např.
tinem Večeřou již před zahájením výluky.
veřejné osvětlení, péči o dětská hřiště nebo
Výsledkem je skutečnost, že občané Hájova
svoz odpadů). Díky vynikající práci Ing. Gřena dopravním omezení naopak vydělají díky
síkové dnes máme technické služby, které
výlukovému rozšíření provozu linky 638. Zís- nám závidí mnohé další obce a které téměř
kají tak jednak rychlé spojení do Kopřivnice
každý týden hlásí nějakou návštěvu, která
mimo vlastní Příbor i v odpoledních hodinách se jimi chce nechat inspirovat. Už jsem výše
a přímé spojení na Hukvaldy v pracovních
zmínil nízkou cenu příborských poplatků za
dnech. Osobně jsem se také snažil o to, aby od odpady – vězte tedy, že i nízká cena svozů tuto
červnové změny zastavovala na Hájově, ČSSS
cenu výrazně ovlivňuje.
komerční linka 134 jezdící na trase KopřivVelice mě těší, že už opět běží kulturní
nice – Hukvaldy (zatím mimo Hájov). Pro
akce. Zatímco některé akce dříve pořádané
Příboráky bude možné ráno využít tuto linku
spolky již bohužel o své tradiční organizátory
díky přípoji na linku 640, jedoucí z Příbora do přicházejí (a jejich podoba i budoucnost je
Trnávky.
nejistá), městské akce běží v plném rozsahu.
Pokud jde o blízkou budoucnost, chystáme
V květnu mne velmi zaujal jak Příborský běh,
od příštího roku svoz gastroodpadů (na sídtak oslava 30 let městské policie. Jednalo se
lištích by měl zcela nahradit svoz bioodpadů,
o velice vydařené akce a rád bych touto cestou
který na mnoha místech nefunguje následpoděkoval všem organizátorům, zejména
kem vysoké míry znečištění obsahu popelnic
odboru kultury a strážníkům naší městské
komunálním odpadem).
policie. Můžeme se v tomto roce rovněž těšit
Připravuje se obnova vánočního osvětlení,
na vystoupení obou příborských divadelních
která by měla být dvoufázová a která je vázána souborů – Přídla a Štěku.
na uvolnění potřebné částky v rozpočtu.
A protože úvodní slovo v červencovém vydáObecně město jako investor bojuje s navyšoní bude uvedeno panem starostou, rád bych již
váním cen jak u investičních akcí, tak u enernyní s předstihem popřál všem těm, kteří se
gií. Kotelny naštěstí mají na tento rok ceny
těší na letní cestování, příjemnou dovolenou
plynu zafixovány, avšak ceny energií v přía úspěšnou relaxaci.
spěvkových organizacích i městě samém
skokově narostly
a my musíme hledat
možnosti úspory.
Nelze vyloučit např.
zrušení nasvětlení
některých budov
v Příboře v pozdních
nočních (či spíše
brzkých ranních)
hodinách. Klasického
veřejného osvětlení se
však snahy o úspory
zcela jistě nedotknou.
Mezi největší úkoly
městské rady v nadMomentka z památečního focení v rámci oslav 30 let Městské policie v Příboře
cházejícím období
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Telegrafické zprávy ze schůze rady města
Veronika Liberdová, DiS. (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnila
65. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno
42 bodů.
Přinášíme vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších
projednaných bodů.
Rada města odvolala:

» v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
na návrh tajemníka městského úřadu
Ing. Jaroslava Venzaru z funkce vedoucího odboru životního prostředí, dotací
a veřejných zakázek.

Rada města vzala na vědomí:

» oznámení ředitelky Základní školy Npor.
Loma paní Mgr. Aleny Urbanové o vyhlášení ředitelského volna žákům školy
dne 6. 5. 2022 z technických důvodů,
» informaci SmVaKu Ostrava o možnosti
koordinace rekonstrukce ulic Alšovy
a Mánesovy s obnovou vodovodu a kanalizace v těchto ulicích.

Rada města uložila:

» vedoucímu OIRSM zahájit jednání se SmVaKem Ostrava za účelem zkoordinování
oprav komunikací na ulicích Alšově a Mánesově s obnovou kanalizace a vodovodu
v těchto ulicích. Termín 30. 6. 2022.

Rada města schválila:

» smlouvu o dílo v předloženém znění mezi
městem Příborem a společností V+V SAVEKO s.r. o., na realizaci akce „Stavební
úpravy chodníku na ulici ČSA“ s cenou
díla 743 398,24 Kč bez DPH,
» darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2

podkladového materiálu na poskytnutí peněžního daru v částce 2 000 Kč
uzavřenou mezi městem Příborem a Vyšší
odbornou školou, Střední odbornou školou
a Středním odborným učilištěm Kopřivnice, příspěvkovou organizací, na podporu
organizace přehlídky technických profesí
s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, která se
uskuteční v roce 2022 v Kopřivnici,
» vstupné zdarma do rodného domu
Sigmunda Freuda včetně komentované
prohlídky městem pro účastníky akce Návraty ke kořenům Lašska pořádanou Rotary klubem Frýdek-Místek a Kopřivnice,
» dodatek nájemní smlouvy č. 26/45/
RM/2021 ze dne 16. 4. 2021 mezi městem
Příborem a Freud Contemporary, s.r.o.,
jehož předmětem je stanovení částky ve
výši 4 579 272 Kč pro výpočet odstupného v případě předčasného ukončení
nájemní smlouvy ze strany pronajímatele,
v předloženém znění.

Rada města doporučila:

» zastupitelstvu města uvolnit do rozpočtového opatření č. 3 roku 2022 finance
na zpracování projektové dokumentace
nového skateparku v rozsahu doporučení
podkladového materiálu.

Rada města vyhlásila:

» veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Sportovní hřiště u ul.
Vrchlického v Příboře II. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasila:

» s uzavřením darovací smlouvy mezi
městem Příborem a panem Stanislavem
Vantuchem, jejímž předmětem je darování městského znaku městu Příboru,
v předloženém znění,
» s přijetím peněžitého daru Základní

školou Příbor, ve výši 105 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu,
o.p.s., na krytí mzdových nákladů pro
personál základní školy v přímé souvislosti s podporou ukrajinských žáků,
» se zřízením přípravné třídy v Základní
škole Příbor pro školní rok 2022/2023,
» s bezplatnou propagací přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má
zlaté dno“ v Měsíčníku města Příbora
v rozsahu reklamy maximálně 1/2 strany
formátu A4.

Rada města neschválila:

» Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice finanční dar na akci Návraty ke
kořenům Lašska.

Rada města rozhodla:

» pronajmout byt č. 15 na ul. U Tatry 1486
panu Ľubomíru Kocandovi, za smluvní
nájemné ve výši 11 000 Kč/měsíc bez
služeb,
» vyhovět žádosti pachtýře městského
koupaliště a pro výpočet spotřeby vody
za rok 2022 zohledňovat spotřebu vody
za roky 2017 až 2019 z důvodu výrazného
ovlivnění pozdější spotřeby covidovou
situací,
» nevyhovět žádosti pana Martina Domitry
o snížení nájmu bytu č. 24 na ul. Jičínské
247 v Příboře,
» pronajmout garáž v bytovém domě na
ul. U Tatry 1486 paní Aleně Jílkové.

Rada města zmocnila:

» starostu města dle § 102 odst. 3 zákona
č. 125/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k rozhodování o opatřeních při řešení uprchlické krize na dobu
do 30. 6. 2022.
Úplné znění dokumentu ze schůze rady města se všemi náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora.

30. výročí založení Městské policie Příbor
Eva Durčeková, DiS. (strážnice Městské policie Příbor)

V sobotu 14. května 2022 proběhla u příležitosti 30. výročí založení Městské policie
Příbor v městském parku akce pro širokou
veřejnost, při níž byla prezentována práce
městských policií, Policie České republiky,
Českého červeného kříže a Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Příbor. Počasí přálo,
a tak si děti i rodiče užili hezký den.
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku
sebeobrany strážníků Městské policie Nový
Jičín, dvě ukázky skupiny služební kynologie Městské policie Ostrava a členové
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Příbor
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předvedli rozstříhání a vyproštění osoby
z přistaveného osobního vozidla. Zpestření
do celého programu přinesla Transformers
show a módní přehlídka Spolku prvorepublikové módy.
Mimo uvedené ukázky mohly děti využít
nafukovací skákací hrady, lezeckou stěnu.
Veliká fronta se tvořila u stánku s nafukovacími balónky, které dětem vydával
strážník Městské policie Příbor. Historická skupina Gryff měla pro návštěvníky
připravenou střelnici, C. K. polní poštu
a foto koutek s možností pořízení fotografie

v dobovém kostýmu. Pro soutěživé děti bylo
připraveno několik stanovišť s otázkami.
Všechny odevzdané správně zodpovězené
soutěžní kartičky byly slosovány a 20 vylosovaných dětí získalo navíc dárkovou
tašku. Ze strany dospělých byl velký zájem
o simulátor převrácení vozidla na střechu,
kde si mohli vyzkoušet, jak je důležité
užít při jízdě bezpečnostních pásy a jak je
nebezpečné mít ve vozidle volně položené
předměty. Po celou dobu programu bylo
možné vidět osoby v historických policejních uniformách. Pro ty, které přemohl hlad
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Foto: Stanislava Slováková

a žízeň, bylo připraveno bohaté občerstvení
v podobě např. kotlíkového guláše, bagety
s trhaným masem, kávy, alko, nealko a různých cukrovinek pro děti.
V průběhu celého odpoledne se návštěvníci
mohli podívat na techniku Policie České

republiky, včetně speciální pořádkové jednotky, techniku městské policie, techniku
Sboru dobrovolných hasičů Příbor a sanitní
vůz Českého červeného kříže Ostrava, kde
bylo možné si vyzkoušet první pomoc na
resuscitační figuríně dospělé osoby a dítěte.

Jelikož tato akce byla pořádána k 30. výročí založení Městské policie Příbor, byla
starostou města Příbora Ing. arch. Janem
Malíkem připomenuta historie jejího
vzniku. Poděkoval také všem strážníkům
za jejich obětavou a náročnou práci. Pozvání
přijali i bývalí strážníci, kteří u městské policie za období 30 let pracovali, kdy ze sedmi
jich na tuto akci dorazilo pět.
Návštěvníci měli možnost po celou dobu
trvání akce se podívat na expozici umístěnou v panelech před Kulturním domem.
Tato expozice shrnuje činnost Městské
policii Příbor od jejího založení doposud
a potrvá do září 2022. Za její přípravu
děkujeme Mgr. Ireně Nedomové a Mgr. Sabině Máchové.
Pomyslnou tečkou za sobotním odpolednem bylo vystoupení hudební skupiny
Hodiny.
Celým sobotním odpolednem tuto akci
mluveným slovem doprovázel moderátor Mgr. Marian Žárský, kterému tímto
děkujeme. Veliké poděkování také patří
městu Příboru, účinkujícím a všem, kteří se
organizačně na této akci podíleli.

102letá seniorka
v Domově Příbor
Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor)

Foto: Adéla Pojerová (pracovnice Domova Příbor)

V prvních květnových dnech oslavila
krásných a neuvěřitelných 102 let p. Miroslava Šikulová, původem ze Studénky, nyní
téměř pátým rokem obyvatelka Domova pro
seniory v Příboře. Rodina, uživatelé, známí
a zaměstnanci této dámě ze srdce popřáli
hlavně mnoho zdraví a spoustu dobré nálady, kterou uživatelka překypuje. Tento věk
by paní Miroslavě hádal málokdo a svému
příjmení dělá opravdu čest. V životě to však
neměla snadné. V mladém věku ovdověla,
přišla již o mnohé blízké, musela se vyrovnat s těžkými životními překážkami i nástrahami v podobě nemocí. Je až neuvěřitelné, jaký elán z uživatelky vyzařuje, mohly
by jí závidět o generaci mladší ročníky.
V Domově se snaží využívat nabízených

aktivit, má ráda společnost a kulturu, mimo
to má široký přehled o dění ve světě, ráda si
zpívá. Nyní, když počasí láká k pobytu na
čerstvém vzduchu, neváhá a snaží se trávit
čas na domovské zahradě, kam se sama přesune na vozíku. Jak se ve zdraví fyzickém
i psychickém dožít tak krásného věku, na to
uživatelka recept nemá. Domnívá se, že jí ty
roky Pán Bůh nadělil snad jako vyrovnání
za smutek a útrapy, které si prožila. Kromě
spousty květin, dárků, dobrot a drobností
udělal uživatelce radost také dar v podobě
focení od profesionální fotografky, které
zapózovala v místních piaristických zahradách. Uživatelka se má denně na co těšit
a je vděčná za to, že může být ve společnosti
dobrých lidí v Domově, jak často zmiňuje.
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Setkání s bezpříspěvkovými
dárci krve a krevní plazmy
Bc. Ivana Bolomová (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 v době povelikonoční uspořádala komise pro občanské
záležitosti tradiční setkání bezpříspěvkových
dárců krve a plazmy. Každým rokem jsou pod
záštitou města zváni občané Příbora a jeho
částí Hájova a Prchalova ke komornímu
setkání v piaristickém klášteře. Letos se sešlo
v salonku piaristického kláštera osmnáct
žen a mužů, kteří darují potřebným vzácnou
tekutinu, bez níž člověk, kromě vody, nemůže
existovat. Za vedení města přišel poděkovat
pan místostarosta Mgr. Pavel Netušil a za komisi pro občanské záležitosti její předsedkyně
PhDr. Marie Monsportová.
Na setkání bylo pozváno celkem 26 bezpříspěvkových dárců krve a plazmy – deset žen
a šestnáct mužů. Sedm z nich dosáhlo v roce
2021 čtyřiceti odběrů (Zlatá medaile prof.
MUDr. Jana Janského), osmdesáti odběrů dosáhlo pět (Zlatý kříž ČČK III. třídy), sto dva-

ceti odběrů pět (Zlatý kříž ČČK II. třídy), sto
šedesáti odběrů (Zlatý kříž ČČK I. třídy) čtyři
a dvě stě padesáti odběrů (plaketa Dar krve –
dar života) pět občanů.
Přítomným hostům byly předány dárkové
balíky jako poděkování za jejich příkladnou
činnost a při malém pohoštění se skleničkou
lahodného červeného vína si všichni v poklidné atmosféře poseděli a popovídali. Velké
poděkování patří vyučujícím paní Evě Bedřichové a Mgr. Petru Štěpánovi ze Základní
umělecké školy v Příboře, kteří se svými žáky
zpříjemnili tento slavnostní okamžik nádherným hudebním vystoupením. Zaznamenat
setkání na kameru přišli za LTV Příbor manželé Nedomovi, bez nichž se neobejde žádná
společenská akce na území města Příbora.
Všem dárcům, kteří svou krví či plazmou
darují šanci na život, děkujeme a přejeme
pevné zdraví.

Foto: Stanislava Slováková

Evidence jízdních kol Městskou policií
Příbor v roce 2022
Eva Durčeková, DiS. (strážnice Městské policie Příbor)

Strážníci Městské policie Příbor od měsíce
června opět zahájí značení jízdních kol syntetickou DNA. Značení bude realizováno na služebně Městské policie Příbor ve vybraných
termínech, a to podle pořadníku, do kterého
se zájemci o označení jízdního kola mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo
osobně na služebně městské policie.
Jízdní kolo si může nechat zaevidovat osoba
starší 15 let. U osob mladších musí být příto-

men zákonný zástupce.
Pro vlastní evidenci vezměte s sebou občanský
průkaz, doklad o nabytí jízdního kola (faktura,
kupní smlouva apod.), nemáte-li, podepíšete
čestné prohlášení o nabytí jízdního kola. Kolo
musí být technicky způsobilé, čisté a suché.
Doba značení jednoho jízdního kola je cca
20 minut. Značení se nebude provádět při dešti.

Péče o děti po rozchodu rodičů
Gabriela Wittichová, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

V minulém čísle Měsíčníku jsme se věnovali úpravě péče a výživy o děti po rozchodu
nesezdaných rodičů. V dnešním článku se
budeme věnovat úpravou péče a výživy o děti
sezdaných rodičů.
Rodiče, kteří jsou manželé a rozhodnou
se rozejít, musí před samotným rozvodem
podat návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem. Návrh se podává
k místně příslušnému soudu. Řízení u soudu
je zahájeno na základě podání společného
návrhu rodičů, nebo na základě návrhu
jednoho z rodičů. V případě, kdy to vyžaduje
situace dítěte, může být řízení zahájeno také
na základě návrhu orgánu sociálně-právní
ochrany dětí či soudu. Nejlepší variantou pro
všechny strany je, když se rodiče dokážou na
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všem podstatném dohodnout a k soudu podají
návrh společně.
Samotný návrh musí obsahovat údaje dětí
a rodičů (jméno, příjmení, datum narození,
trvalé a aktuální bydliště), aktuální popis
života rodiny, majetkové poměry rodičů
(příjmy, bydliště, zda bydlí společně s novým
partnerem, atd.), jakou školu a mimoškolní
aktivity děti navštěvují a také zdravotní stav
dětí. Návrh dále musí obsahovat informace
o tom, jak si péči o děti před a po rozvodu
rodiče přejí upravit. K návrhu je potřeba
obvykle doložit oddací list, rodné listy dětí,
potvrzení o příjmech obou rodičů (obvykle
za posledních 6 měsíců). V případě hrazení
školného, kroužků, léků a dalších aktivit dětí
je třeba doložit potvrzení o jejich úhradě.

Po podání návrhu soud ustanoví dítěti tzv.
kolizního opatrovníka, který před soudem
zastupuje oprávněné zájmy dítěte. Ve většině
případů se jedná o orgán sociálně-právní
ochrany dětí – OSPOD. V praxi to znamená,
že s rodinou pracuje pracovník tohoto úřadu,
který na základě osobních jednání a zpráv
vypracuje doporučení pro soud. Rodiče jsou
povinni spolupracovat se soudem a OSPOD.
(pokračování v příštím čísle)
Pro bližší informace k tomuto tématu můžete
navštívit Občanskou poradnu v Příboře na
adrese nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, v přízemí Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny v úterý:
9.00 – 12.00 – bez objednávky
13.00 – 16.00 – pro objednané

Den Země v městském parku
Dita Kalužová, Jaroslava Veselková, Petra Kantorová (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Den Země je celosvětová událost, kterou si
připomínáme každý rok 22. dubna v podobě
různých informačních a vzdělávacích akcí
zaměřených na propagaci a podporu ochrany
životního prostředí. Letos v městském parku
byla v tento den zábavně-vzdělávací akce pro
školy a školky, při níž bylo dětem vysvětleno třídění odpadu do jednotlivých sběrných
nádob podle barev, dále děti získaly informace

o Sběrném dvoře Příbor Točna s re-use centrem, kam je možno dávat věci ještě funkční,
aby se nestaly odpadem.

Pro děti mateřských a základních škol byly
v pátek 22. 4. 2022 od 9 do 13 hodin nachystány atrakce v podobě informačních stánků
s odměnami, dále skákací hrad, jízda na
ponících či ukázka základů agility, poslušnosti
a různých triků s pejsky.
Akce byla spolufinancována 20 tisíci korunami z Motivačního programu společnosti
ELEKTROWIN, a. s., která již dlouhé roky
spolehlivě odváží k recyklaci velké i malé
elektropřístroje ze sběrného dvora a prostřednictvím Motivačního programu již mnohokrát podpořila pořízení nějakého prostředku
na sběrný dvůr – např. vloni přístřešek nad
klece s drobným elektrem, dříve vysokozdviž-

ný vozík nebo nádoby na drobné elektro pro
Hájov a Prchalov. Nyní poskytla skákací věž,
v níž děti soutěžily ve výšce výskoku, a také
informační stánek s odměnami (pravítka,
bločky, pastelky, bonbónky…) a další drobné
atrakce pro děti.
Společnost ASEKOL, a. s., která má ve městě
4 červené nádoby na drobné elektro a na
sběrném dvoře nádobu na velké přístroje, přivezla červený stánek s informacemi o třídění
elektroodpadu. Děti měly možnost zodpovídat
dotazy a vysloužit si malou odměnu (třídicí
pexeso, rozvrh hodin nebo násobilku, na
jejichž druhých stranách byly informace
o recyklaci).
Přišlo 15 tříd ze základních škol a přibližně
6 tříd ze školek. Všem se v parku líbilo, počasí
bylo také slušné, takže akci hodnotíme pozitivně. I zástupci společnosti ELEKTROWIN,
a. s., a ASEKOL, a. s., které poskytly atrakce,
pochválili komplexnost a rozložení, úroveň
poskytování informací a zájem dětí. Oběma
společnostem za poskytnuté služby velice
děkujeme. Z přiložených fotografií si můžete
sami udělat představu o akci konané 22. 4.
2022 v Příboře v parku.

Hledá se provozovatel
městského koupaliště
Rada města Příbora schválila záměr propachtovat areál
městského koupaliště v Příboře.
Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Příbor,
webových stránkách města Příbora.

Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír,
elektroodpad, textil a spoustu
dalších materiálů, které můžou
být díky recyklaci znovu užitečné,
je nám už dávno jasné. Ale jak
je to s olejem, o jehož třídění
někteří donedávna možná ani
neslyšeli? I tady vám ukážeme,
proč opravdu stojí za to oleje
vytřídit – a proč vám naopak
nedoporučujeme likvidovat je
„postaru“.

Co se stane, když olej lijeme do
dřezu nebo záchodu?

Na to přijde dřív nebo později každý. Olej
se v odpadových trubkách a sifonu postupně
usazuje, sráží se a potahuje stěny trubek.
Potah se neustále zvětšuje a nabaluje další
mastnotu, zbytky potravin a špínu, vodní
kámen i celé kolonie bakterií. Kromě čím dál
nepříjemnějšího zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně dojde k úplnému ucpání potrubí.
Vy pak musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo
použít drastické chemické čističe.
Odpadní voda s vylitým olejem navíc z vašeho i mnoha dalších domovů pokračuje dál
do veřejné kanalizační sítě. A tady dochází
ke stejnému procesu usazování a ucpávání –
jen v mnohem větším měřítku. Litr k litru

z tisíců domácností, to jsou hektolitry olejů
a tuků, které se pomalu usazují v kanalizacích a každou chvíli hrozí havárií. Zkuste si
někdy zagooglovat a najít si, co je to „tukovec“
a jakých rozměrů může dosáhnout.
Na konci každé kanalizační sítě je čistička
odpadních vod, ať už ta domácí, nebo velká
obecní. Také tady dokáže mastnota pořádně
škodit. Blokuje průtok, zabraňuje účinnosti měřicích přístrojů a v nádržích vytváří
na hladině krustu, pod níž čisticí bakterie
a prvoci nemůžou dýchat a nedokážou správně
likvidovat nečistoty. Dokonce i ve vyčištěné
vodě, vypouštěné z čističek zpět do řek, mohou zůstávat malé kuličky tuku, se kterými si
čističky neporadí.
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A když olej vyliju někam ven?

Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, na
zahradu nebo někam do lesa. Je přece z přírody, ona si s ním zase poradí. Není to pravda.
Běžně prodávané oleje, zejména ty určené
pro tepelnou úpravu, bývají rafinované, tedy
zbavené většiny přirozených složek.
A po použití už v olejích vůbec nezůstane
moc látek, o které by příroda stála. Olej vylitý
kamkoliv do půdy proto nejenže nic nepohnojí, ale dokonce uškodí rostlinám a živočichům.
Jako všude jinde i tady olej vše umaže, oblepí,
obalí a nakonec zadusí.

Co když olej používám opakovaně,
takže už z něj skoro nic nezbyde?

Tak tento způsob využití oleje je přímo zdraví nebezpečný. Olej jako takový samozřejmě
škodlivý není. Naopak, naše tělo kvalitní
tuky a mnohé v nich obsažené látky potřebuje a prospívají mu. Záleží ovšem na tom,
po jakém oleji sáhnete, a hlavně jak s ním
zacházíte.
Při vysokých teplotách, přepalování a opakovaném používání při tepelné úpravě dochází
ke změnám poměrů zdravých tuků a k che-

mické přeměně vnitřních struktur. Vznikají
tak zdraví škodlivé látky, některé z nich se
mění na rakovinotvorné. Olej použitý při
tepelné úpravě jídla tedy nikdy nepoužívejte
znovu a vytřiďte jej do toho správného kontejneru.

A když olej sliju, ale lahev s ním
vyhodím do běžného odpadu?

A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci být znovu užitečný.
Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí
složitě likvidovat, třídění ho dokáže vrátit do
hry. Po vyčištění a dalším zpracování se stane
hodnotnou surovinou pro výrobu moderních
biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je použit hned dvakrát, šetříte půdu,
vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. Věděli
jste například, že každý recyklovaný litr oleje
uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním palivem?
A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování
komunálního odpadu je nejdražší a nejméně
ekologický způsob „likvidace“ odpadu. Odpad, včetně oleje, se při něm v lepším případě
jen rozloží, rozhodně však neudělá nic uži-

tečného. Navíc se rozkládá pomalu a provoz
skládek a jejich následná rekultivace stojí další
peníze, a to nemluvíme o ekologických dopadech. Je tedy v zájmu obcí, aby recyklovaly co
největší část odpadů.
Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste to
s námi. Až se vám poprvé povede nevylít olej
do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET
lahve, mrkněte na www.tridimolej.cz – kde
si v sekci Mapa popelnic najdete nejbližší
olejovou popelnici projektu Třídím olej. A čím
víc nás bude třídit, tím hustější síť popelnic ve
vašem okolí bude.
Pojďme si ještě na závěr zrekapitulovat přínos
třídění olejů:
» Neucpeme odpadní trubky u nás doma.
» Neucpeme kanalizaci v našem městě.
» Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren
odpadních vod.
» Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních
vod.
» Snížíme obsah CO2 vypouštěného do
atmosféry.
» Snížíme poplatky v obcích za skládkování
odpadu.

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

Jubilanti z Příbora:
Pavel Ščudlík
Zdeněk Klimovič
Pavel Návrat
Jana Halfarová
Drahomíra Bittnerová
Věra Kolářová
Jiřina Dlouhá
Magdalena Ožanová
Marie Kellerová

Pavla Nemergutová
Jiří Kriške
Josef Podstavek
Alois Matula
Zdeněk Holub
Marie Lančová
Pavel Juřena
Václav Pustějovský
Zdenka Caloňová

Jubilanti v Domově Příbor:
Jaroslav Duraj

Marie Hrudičková

Emília Lindnerová
Vlasta Bařinová
Stanislav Lichnovský
Marie Hůlová
Libuše Terpitková
Jana Olajcová
Blažena Bujnošková
Zdeněk Palata
Marta Majerová

Jarmila Kaplanová
Alena Ulmanová
František Antolík
Alois Hlaváč
Věra Holubová
Luboš Nantl
Miroslava Bartasová
Eduard Mende
Otto Holáň

Ludmila Bouchalová
Vladimír Ukropec
Anna Kőttová
Miroslav Neusser
Jaroslava Holubová
Marie Jalůvková
Alois Kadlček
Edeltraut Nagyová
Irena Syslová

Zdenka Londinová

Pásový nosič
Ing. Vladimír Pavelka (Technické služby
města Příbora)

V měsíci květnu technické služby
převzaly nový dálkově ovládaný stroj
Green Climber. Tento pásový nosič nářadí
pomůže pracovníkům při údržbě zeleně,
a to zejména v odlehlejších částech města.
Stroj o výkonu 18 kW má dostatek síly
na odstranění buřeně a drobných náletů.
Nespornou výhodou je dobrá svahová
dostupnost a provozní rychlost až 9 km/h.
Pásový nosič byl pořízen společně s 11
kusy velkoobjemových kontejnerů v rámci
dotačního titulu.
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Poděkování

Radka Rojíčková

Ve smutné době je třeba, více než jindy,
myslet na druhé a dělat veselé věci. Touto
větou jsme na začátku jara uváděli informační letáček k dobrovolnické akci Veselé
Velikonoce. Netušili jsme, že získáme tak
velké množství malých i velkých pomocníků. Děti se svými pedagogy i rodiči vyrobily
stovky originálních jarních zápichů, které
udělaly radost seniorům v Příboře, Kopřivnici a blízkém okolí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci paní Kateřině Čtvrtkové, pedagogům
a žákům ZŠ Npor. Loma, ZŠ Jičínské, ZŠ
Kopřivnice Lubina, ZŠ Milady Horákové
Kopřivnice, ZŠ Mošnov, ZŠ Nový Jičín
Komenského 68, paním učitelkám a dětem
z MŠ Kamarád, MŠ Švermovy Příbor a MŠ
Hájov. Za velice ochotný přístup při samotném rozdávání zápichů seniorům děkuji
pracovníkům Domova Příbor, p. o., Domova

Kateřinice, o. p. s., LDN Kopřivnice, LDN
Vítkov, Diakonie ČCE v Příboře, Charity
Kopřivnice a Střediska sociálních služeb
města Kopřivnice. V neposlední řadě děkuji
pracovníkům SVČ Luna Příbor, TIC Příbor
a pobočky České pošty v Příboře za logistickou pomoc.

Floriánkovské posezení při guláši na Hájově
Iveta Kocourková (členka SDH Hájov)

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
letos, po menší odmlce tradičního
termínu, avšak konečně naprosto
bez omezení, uspořádal v sobotu
14. 5. 2022 posezení při guláši
na počest sv. Floriána, patrona
všech hasičů.

Nekonečná fronta na guláš

Již dopoledne se začalo vařit v kotlích, bylo
potřeba nachystat areál, lavičky, občerstvení,
zábavu i pro nejmenší a další.

Počasí nám v tento den opravdu přálo a my
se tak připravovali na větší počet hostů. Účast
letošního ročníku však předčila veškerá
očekávání. Vařily se hned dva kotle guláše,
kterého se vydalo přes 200 porcí! K tomu se
podávalo dobře vychlazené pivo v tradičních

skleněných půllitrech s uchem, což lidé také
ocenili. A nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které byl připravený skákací hrad.
O ten byl mezi dětmi velký zájem, protože
byl neustále plný. A když už si některé z dětí
chtělo přeci jen odpočinout od skákání, mohlo
se vydat do připraveného hasičského tunelu či
zkusit stříkat ze džberových stříkaček na cíl.
Zkrátka, každý si v tento den přišel na své.
A pro pohodovou atmosféru celého odpoledne
i večera hrála skupina Country garáž. Ta měla
dlouhý seznam písniček k poslechu a k večeru
změnila „repertoár“ vhodný i k tanci, čehož
návštěvníci neváhali využít.
Zkrátka a dobře, jako obloha v tento den, se
celé odpoledne neslo v pohodové náladě bez
mráčků.
Všem, kteří k tomuto nádhernému odpoledni
přidali ruku k dílu, ať už při chystání areálu,
vaření a při velmi důležitém dochucování, či
dalších činnostech vedoucích k úspěchu akce,
patří veliký dík. Neboť bez těchto obětavých
lidí by se tato akce v takovém měřítku ani
nedala realizovat. Ještě jednou děkujeme.

Proč instalovat pamětní desku Sigmunda
Freuda na jeho rodném domě?
PhDr. Jiří Jurok, CSc.

Otázka v titulku mého článku je aktuální,
neboť rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře
zůstává i letos po mém téměř pětiletém úsilí
nadále bez této pamětní desky. Přitom pokud
je město Příbor známé v České republice a ve
světě, tak jsou to zřejmě asi tak tři záležitosti
– je tomu pro fakt, že je rodištěm zakladatele

psychoanalýzy Sigmunda Freuda, jako historické město je městskou památkovou rezervací
a konečně ve dvacátém století místní pobočný
závod Tatry Kopřivnice zde vyráběl proslulé
osobní automobily T-603, T-613 a T-700.
Právě při odhalení původní pamětní desky Sigmunda Freuda na jeho rodném domě

k jeho 75. narozeninám se město Příbor stalo
místem setkání významných psychoanalytiků
a novinářů z celého světa dne 25. října 1931,
a to nejen z Československa, ale i z Rakouska,
Německa, USA, Velké Británie aj., Freudovy
dcery Anny Freudové a sám Sigmund Freud
starostovi Příbora Oldřichu Otáhalovi zaslal
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děkovný dopis. O celé události psaly přední
světové noviny v čele s New York Herald
Tribune aj. Bohužel po této původní pamětní
desce a dokonce jakékoliv jiné dnes na domě
není ani památky.
Jestliže shrneme historii celkem tří pamětních desek na rodném domě Sigmunda Freuda,
byly zde instalovány – první v letech 1931
– 1938 a odstranili ji němečtí nacisté, druhá
v letech 1947 – asi 1953 a odstranili ji českoslovenští stalinisté a třetí v letech 1969 – 2006
a na její instalaci se při rekonstrukci rodného
domu a otevření v něm Památníku Sigmunda
Freuda nějak zapomnělo. Existence těchto tří
pamětních desek je první historický důvod
nutnosti opětné instalace pamětní desky.
Z morálního i dějinného hlediska v současné
době jen prodlužujeme dobu existence rodného
domu Sigmunda Freuda bez pamětní desky,
jak o to usilovali němečtí nacisté a českoslovenští stalinisté, a tak se jako by přidáváme
na jejich stranu a vlastně schvalujeme jejich
zločinné jednání, jež směřovalo proti vědeckému poznání nedokonalosti člověka, pochopení jeho lidské podstaty a nalezení možných
způsobů léčení nemocné lidské duše (psyché).
A jako třetí důvod lze uvést, že přece významné osobnosti mívají na svých rodných či jimi
obývaných domech pamětní desky a je tak
tomu i v Příboře na rodných domech historika
Tomáše Řehoře Volného a hrdiny od Sokolova
Jaroslava Lohrera – Loma a obývaných domech
pozdějším prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, svatým
Janem Sarkandrem, pozdějším olomouckým
arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem
a poblíž domu sochaře Františka Juráně. Pouze
nejslavnější příborský rodák pamětní desku na
svém rodném domě nemá...
Musím sebekriticky říci, že při rekonstrukci
a otevření Památníku Sigmunda Freuda, na
přípravě jehož expozice jsem se v roce 2006
rovněž podílel, mě zpočátku rovněž nenapadlo,
že na fasádu domu nebyla vrácena pamětní
deska. Teprve postupem doby jsem si uvědomil z výše uvedených tří důvodů, že je to
chyba. Když jsem se poprvé ptal členů komise
městské památkové rezervace (MPR) na důvod
neosazení pamětní desky, bylo mně řečeno
v roce 2017, že to neschválil Národní památkový ústav (NPÚ) v Ostravě. Poté, co jsem
osobně jednal s ředitelem NPÚ Mgr. Michalem Zezulou dne 7. prosince 2017, jsem od něj
dostal písemné vyjádření jeho stanoviska ze
dne 4. ledna 2018. V něm se píše, že památková péče nemá žádný problém s osazením kopie

pamětní desky na rodném domě Sigmunda
Freuda. K jeho stanovisku byla připojena stanoviska dvou odborných pracovnic NPÚ v Ostravě, a sice Mgr. Markéty Juráškové, která
rovněž nic nenamítala k osazení kopie pamětní
desky, a Mgr. Jany Koudelové, Ph.D., která
napsala, že umístění kopie pamětní desky by se
mohlo prodiskutovat a vhodné místo by se jistě
našlo. S těmito vyjádřeními jsem se obrátil na
jaře 2018 na Ing. Jaroslava Šimíčka, vedoucího
odboru investic, rozvoje a správy majetku na
MÚ Příbor s žádostí o vyčlenění případných
financí na zhotovení kopie pamětní desky. Několikrát jsem poté jednal s tehdejší pracovnicí
odboru Ing. A. Hambálkovou o fotografických
podkladech k pořízení kopie pamětní desky,
přičemž již tehdy v roce 2019 se v zásadě dohodlo, že osazena bude kopie původní pamětní
desky z roku 1931. Upozornil jsem, že sádrový
reliéf profilu hlavy Sigmunda Freuda je zachován jak v Památníku S. Freuda, tak v Muzeu
Novojičínska v jeho pobočce v muzeu v Příboře. V podstatě se jednalo jen o dohotovení kopie nápisu z původní pamětní desky zhotovené
Františkem Juraněm. Po dalším upozornění
Mgr. Michala Zezuly, že je nutné stanovisko
nadřízeného odboru státní památkové péče na
pověřeném MÚ v Kopřivnici, jsem získal i toto
kladné vyjádření Ing. Aleny Raškové, vedoucí
odboru stavebního řádu, územního plánování
a památkové péče dne 29. června 2020. Se všemi těmito stanovisky jsem se obrátil na komisi
MPR v Příboře, která ovšem na svém zasedání
16. února 2021 osazení kopie pamětní desky
zamítla s tím, že osazení pamětní desky z roku
1969 bylo zamítnuto již v roce 2017 a 2018 a že
by se tato pamětní deska měla vystavit v expozici rodného domu. Zde ovšem došlo k jakémusi zmatení a záměně stanovisek, protože já sám
jsem nikdy nepožadoval osazení pamětní desky
z roku 1969! Proto jsem opětně vystoupil se
svým náhledem včetně uvedení třech důvodů
pro instalaci kopie původní pamětní desky
z roku 1931 v Městské televizi Příbor (v LTV )
v září 2021. Současně jsem v této době mluvil
se starostou města Ing. arch. Janem Malíkem,
který mně sdělil, že na celou záležitost nemá
ucelený názor a že se rozhodne podle vyjádření
odborné komise. Poté došlo i k mému osobnímu jednání s předsedou komise MPR v Příboře
Stanislavem Štefkem, má žádost o osazení kopie původní pamětní desky byla znovu podána
na komisi MPR a dne 1. února 2022 poprvé
všemi hlasy členů komise MPR schválena. Přijaté usnesení komise MPR stojí za přímou citaci: „Komise MPR doporučuje RM (radě města)

zajistit zhotovení kopie původní pamětní desky
z roku 1931 dle historických fotografií a její
umístění na původní místo.“ O to nepochopitelnější je rozhodnutí Městské rady Příbora ze
dne 24. února t. r., že osazení kopie původní
pamětní desky bylo znovu odmítnuto z důvodu
její nadbytečnosti a že nezapadá do konceptu
obnovené fasády rodného domu.
Nadbytečnost osazení původní pamětní desky
vidí městská rada zřejmě podle předchozí a již
překonané výtky komise MPR z 16. února
2021, tehdy odkazující na existenci sousední
kovové informační cedule vedle rodného domu.
Ovšem pamětní deska na rodném domě je
něco nesrovnatelně hodnotnějšího, trvalejšího
a významnějšího, neboť se současně stává součástí památky zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR pod rejstříkovým
číslem 101 528 v MPR Příbor! Koncept fasády
rodného domu bez původní pamětní desky
je dokonce zcela mylný! Pokud podle ústního
sdělení Stanislava Štefka snad hrály roli i obavy
o nevtěsnání původní pamětní desky mezi dvě
centrální okna, není přece ale problém kopii
původní pamětní desky z roku 1931 příslušně
zmenšit. A finanční důvody také nemůžou
hrát podstatnou roli, jestliže nová expozice
v Památníku Sigmunda Freuda v minulém
roce stála asi 200 000 Kč, tak na zhotovení
kopie původní pamětní desky je odhadováno
asi 30 000 Kč. Kromě toho v Příboře působí
známá sochařka Ch. Habermannová, jež by
dílo jistě dokonale ztvárnila.
Považuji nadále odmítnutí osazení původní
pamětní desky městskou radou z již uvedených překonaných důvodů v komisi MPR za
velkou chybu. Jestliže řada jiných příborských
osobností takovou pamětní deskou na svých
rodných či obývaných domech již disponuje,
je nepochopitelné, že nejslavnější příborský
rodák takovou pamětní desku na svém rodném
domě nemá. Osazením původní pamětní
desky na rodný dům by došlo ke zhodnocení rodného domu Sigmunda Freuda nejen
stavebně-historicky, ale i dějinně, morálně
a významově. Na závěr chci poděkovat těm,
kteří mě v osazení pamětní desky Sigmunda
Freuda dosud podpořili, a sice řediteli NPÚ
v Ostravě Mgr. Michalu Zezulovi a odborným
pracovnicím NPÚ, vedoucí odboru památkové
péče na MÚ Kopřivnice Ing. Aleně Raškové,
moderátorce příborské televize Mgr. Ireně
Nedomové a předsedovi komise MPR při MÚ
Příbor Stanislavu Štefkovi a všem členům téže
komise.

Taneční skupina LDance opět boduje!
Jan Tyllich (Taneční skupina LDance)

Tanečníci z LDance Příbor se po dlouhé covidové pauze konečně mohli zúčastnit soutěží
a na skvělé výsledky nemuseli dlouho čekat.
Pro letošní školní rok vytvořili trenéři Dagmar Leinveberová a Jan Tyllich tři soutěžní
choreografie v dětské, juniorské a hlavní věkové kategorii a dvě choreografie v nesoutěžních formacích školních a předškolních dětí.
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Soutěžní sezóna započala na konci března
a již teď se tanečníci pyšní několika mistrovskými tituly. Juniorská kategorie získala za
svou street show choreografii Mortal Kombat
již dva tituly Mistrů Moravy a jeden Vícemistrů Moravy a postupy na tři mistrovství republiky. Děti z choreografií Mimi šéfky soutěžící ve velkých streetdance formacích jsou

také Mistři Moravy a získaly dva postupy na
Mistrovství České republiky. A v neposlední řadě naše, téměř dospělé holky, z hlavní
věkové kategorie si se svou malou streetdance
formací Who run the world? vytančily jeden
titul Mistryň Moravy a jeden titul Vicemistryň Moravy a stejně, jako naše děti a junioři,
postupují ve dvou soutěžních organizacích na

Mistrovství České republiky. Navíc všechny
tyto soutěžní choreografie obdržely nominaci na Mistrovství světa pod asociací WDA
World Dance Association, které se bude konat
od 16.-19. 6. 2022 v hlavní městě Maďarska
v Budapešti. Momentálně se rozhodujeme,

jestli se mistrovství světa zúčastníme, jelikož
soutěž je velkou finanční zátěží pro rodiče
našich tanečníků. Celá soutěžní sezóna je velmi
finančně i časově náročná a jsme velmi vděční
za podporu našich tanečníků ze strany rodičů.
Jezdí s námi na soutěže, vytvářejí našim dětem

úžasnou atmosféru, pomáhají s jejich odvozy
a celou soutěžní sezónu prožívají společně
s námi. A pokud se vše podaří, vyrazíme bojovat o ten nejprestižnější titul Mistrů světa.
Teď nás však čekají tři víkendy s finálovými
koly MČR. Tak nám držte palečky!

Svátek matek na Prchalově
Alena Sochová (za SDH a Osadní výbor Prchalov)

Po dvou letech jsme mohli znovu oslavit
Svátek matek společně. Pominula všechna
omezení, a tak nic nebránilo uspořádat malou
výstavu, tentokrát na téma: „Maminky jsou
andělé bez křídel“. Požádali jsme občany
o zapůjčení andělíčků všech velikostí i tvarů.
Sešlo se nám opravdu hodně exponátů. Výstava proběhla 7. a 8. května v Obecním domě na
Prchalově. V neděli 8. května byl přichystán
i kulturní program. Mladí hasiči vystoupili

s pásmem písniček a andělským zvoněním.
Následovala přednáška lektora pana Martina
Trubače o Pohorské jednotě Radhošť. Jeho
přednáška, doplněná promítáním, byla velmi
zajímavá a poutavá. Účast na akci byla velmi
pěkná a nevelký sál Obecního domu byl plně
obsazen. Po malém občerstvení určitě všichni
domů odcházeli obohaceni o nové informace
a zážitky. Nakonec bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na akci jakkoli podíleli.

Mámo, táto, nejste na to sami!
Mgr. Kristina Mezníková (Společnost pro ranou péči)

Šok, obavy, nejistota, obrovský
stres… To všechno prožívají rodiče,
kteří po narození dítěte zjišťují,
že jejich dítě má vážný zdravotní
hendikep. Začátky jsou pro celou
rodinu nesmírně náročné. Je
ale důležité vědět, že rodiče na
zvládnutí těžkého životního startu
dítěte nemusejí zůstat sami, mohou
se totiž obrátit na ranou péči. Tuto
bezplatnou terénní službu poskytuje
také Společnost pro ranou péči,
pobočka Ostrava, která se zaměřuje
na podporu dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Raná péče je určena rodinám s dětmi s hendikepem ve věku od narození do sedmi let.
Pracovnice dojíždějí za rodinami domů – podpoří rodiče, ukážou jim, jak mohou stimulovat
vývoj dítěte, jak rozvíjet jeho schopnosti, jak
s dítětem komunikovat. Poskytnou potřebné sociální poradenství, pomůžou rodičům
zorientovat se v nečekané situaci, doporučí

další odborníky nebo později třeba i vhodnou
školku či školu v regionu. Rodině také zapůjčí
vhodné pomůcky a hračky, ukážou, jak s nimi
pracovat. Velkou výhodou je, že konzultace
probíhají ve známém a bezpečném prostředí –
dítě lépe reaguje, rodina navíc nemusí nikam
cestovat. Pracoviště rané péče organizuje také
nejrůznější setkání klientských rodin. Rodiny
se tak mohou setkat s jinými, které řeší obdobné problémy.
„Pro rodiče je velmi těžké zorientovat se v sociální
problematice, když musí řešit mnoho dalších věcí
týkajících se zdravotního stavu dítěte, návštěvy různých specialistů, několikrát denně doma
s dítětem cvičit... Jsou teprve na začátku a jsou paralyzováni novou situací. Pro lékaře často vše končí
stanovením diagnózy, a pak je jen na rodičích, jak
se se svým osudem budou dál prát. Proto je tu raná
péče, aby jim podala pomocnou ruku a usnadnila
jim složitý život,“ říká jeden z rodičů, kteří
ranou péči využívají.
Pokud vychováváte dítě s vážným postižením
zraku, nebo máte pochybnosti o jeho správném vývoji, neváhejte Společnost pro ranou
péči kontaktovat. Pracovnice z ostravské
pobočky dojíždějí do rodin z celého Moravskoslezského kraje.
Veškeré informace a kontakty naleznete na
www.ranapece.cz/ostrava/; kontaktní
tel.: 774 567 236; e-mail: ostrava@ranapece.cz.

Tenisový klub Příbor, z. s.
Klub nabízí sportovní veřejnosti možnost hraní
na tenisových kurtech v Příboře.

Projekt podporuje také město Příbor,
v roce 2022 podpořilo službu rané péče
částkou 16 000 Kč.

Kurty jsou pro veřejnost otevřeny od soboty
7. května 2022 denně od 9.00 do 19.00 hodin.
Hraní je možno domluvit předem přímo
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO)
nebo na telefonu 739 705 255.

Kluby, spolky, organizace

11

Čistá Lubina 22
Také klokočovské sdružení se připojuje
a uspořádalo v sobotu 23. 4. první ročník akce
ČISTÁ LUBINA 22.
Sraz a zároveň start čištění řeky a břehů
byl na parkovišti u mostu na křižovatce ulic
9. května a Místecké. Navzdory propagaci
v Měsíčníku, na našich stránkách a plakátech se sešlo bohužel pouhých 14, převážně
klokočovských, občanů. Ale i to stačilo na
vyčištění naší řeky. Byla nachystána spousta
ochranných rukavic, jutových i igelitových
pytlů. Po rozdělení a instrukci, jak bude čištění probíhat, jsme se po osmé rozešli a začali
s očistou. Průběžně jsme jezdili po březích
tam i zpět autem s vozíkem a nachystané, plné
pytle nakládali. Na konci trasy u mostu ve
Skotnici se veškerý nasbíraný odpad přeházel
do přistaveného kontejneru.

Karel Till ml. (o. s. Klokočov, z. s.)

No, a jakým bohatstvím lidé „obdařili“ naši
řeku Lubinu a její břehy?? Krom tradičních
plastových a skleněných flašek se potápěly
pneumatiky, rádia, koberce, linolea, dopravní
značky, deky, matrace a dokonce i celý pytel
nasáklých a páchnoucích oděvů. Málokdo si
dovede představit, jak náročné je tahat takto
nasáklou nadílku z vody.
Opodál břehu mezi Příborem a Skotnicí se
nacházel v přilehlém lesíku brloh, pravděpodobně od bezdomovců. Toto místo bylo asi
to nejhorší, kde se povalovala spousta bot,
bund, stanů, matrací a jiných páchnoucích
věcí, které rovněž skončily v kontejneru (viz
fotografie).
Za 3 hodiny se po obou březích Lubiny
o délce 2,7 kilometrů nasbíralo až 700 kilogramů odpadu, 15 naplněných pytlů a ostat-

ního harampádí! Smutný výsledek a vizitka
některých lidí, kteří se neštítí takto ničit naše
životní prostředí.
Ve 12 hodin jsme se řádně umyli a na našem
hřišti nás čekalo pohoštění formou klobásek
a také jsme tuto akci vyhodnotili jako velmi
zdařilou. Má jistojistě smysl a určitě v ní budeme pokračovat i v příštím roce, kde věříme,
že bude účast alespoň o něco vyšší.
Čistá Lubina 22 byla pořádána v rámci akce
Ukliďme svět pod záštitou Českého svazu
ochránců přírody a s podporou Ministerstva
životního prostředí. Zároveň děkujeme technickým službám Příbor za odvoz a likvidaci
odpadu. Největší díky patří ovšem těm, co
přišli a pomohli nám vyčistit Lubinu.
Více fotografií z akce naleznete ve fotoalbu
stránek Klokočova www.klokocov.com.

Bezdomovecký materiál
Foto: Antonín Jeřábek

Foto: Karel Till ml.

Co se děje u nás ve škole
Mgr. Dana Lišková (za pedagogy ZŠ Jičínské Příbor)

V dubnu si paní učitelky angličtiny
připravily pro děti akci s názvem Velikonoční detektivka. Před Velikonocemi se
ztratil velikonoční králíček, a tak se žáci
prvního stupně pustili do plnění úkolů na
dvoře školy, kde vyráběli „Easterbonnet“
(velikonoční klobouček), řešili kvízy, běhali
s vajíčkem apod. Všem to šlo opravdu pěkně
od ruky, a tak se jim brzy podařilo králíčka
nalézt a s ním i mapu k čokoládové odměně.
To žáky druhého stupně čekal napínavější
úkol, kdy se na základě krátkého příběhu
dozvěděli o zákeřné smrti muže jménem
John Rabbit a snažili se podle indicií odhalit
jeho vraha. A jak už to tak bývá, podezřelých bylo více a až do poslední chvíle nebylo
jasné, kdo mohl zločin spáchat. Ne všem se
vraha podařilo odhalit, o to větší byla radost
těch, kteří usvědčili pravého vraha.
Ve čtvrtek 18. 4. 2022 se v Novém Jičíně
na Střední technické a zemědělské škole
konal 13. ročník soutěže manuálních schopností Šikovné ruce. Po covidové přestávce
a přeložení soutěže z podzimu 2021 se opět
sešli kluci i děvčata, aby dokázali svoji zručnost. Někteří vyráběli podle zadání dřevěné
prkýnko a kuchyňskou vařečku, ostatní se
zapotili při práci s kovem. Z naší školy se
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zúčastnili kluci osmého ročníku – Štěpán
Mička, Josef Kletenský, Damián Hyvnar
a Dominik Kavan.
Také u nás ve škole jsme slavili Den Země.K jeho oslavě jsme přistoupili aktivně,
a proto se většina tříd vypravila do různých
částí Příbora a jeho okolí, aby tam uklidila
odpadky a udělala tato místa o něco čistší
a krásnější. Odměnou jim byl potom Den
Země organizovaný Městským úřadem
Příbor v parku. Žáci si tam u několika stán-

Školy a školky

ků zopakovali informace o třídění odpadu,
jejich dalším zpracování a recyklaci. Zblízka
si prohlédli popelářské auto Technických
služeb města Příbora, mohli se projet na
koních pana Michálka, podívat se na agility
výcvik psů nebo si zaskákat v nafukovacím
hradu. Některé třídy vyrazily na exkurzi do
Sběrného dvora a RE-USE centra v Příboře,
jehož nový moderní areál je otevřen od roku
2021. Při komentované prohlídce žáci viděli
prostory na odkládání objemného odpa-

du, elektroodpadu, stavebního materiálu,
nebezpečného odpadu, pneumatik nebo
kuchyňského oleje. Atraktivní byla prohlídka nového RE-USE centra, kam nosí lidé
nepotřebné, ale funkční předměty – nádobí,
drobnou elektroniku, hračky, sportovní
vybavení, zařízení do bytu, aby mohly být
ještě znovu někomu užitečné a neskončily
v odpadu. Děkujeme TS města Příbora
za zajímavé exkurze a MÚ Příbor za Den
Země v parku.
Na přelomu dubna a května jsme po
delší době opět slavili fotbalové úspěchy!
V oblastním kole 23. ročníku McDonald´s cup bojovali naši čtvrťáci a páťáci
jako lvi a umístili se (bez jediné porážky) na
1. místě. Postoupili tak do okresního finále

v Bílovci, kde vybojovali krásné 4. místo.
Klukům tímto gratulujeme!
Dopoledne v pátek 29. dubna 2022 jsme
poprvé u nás ve škole společně slavili Den
tance. Počasí bylo doslova ideální, takže
jsme mohli tančit na školním dvoře venku
pod širým nebem a užívat si nejen tance,
ale i sluníčka. První stupeň se pod vedením
paní učitelky Moravčíkové naučil krátkou
choreografii na píseň od Eda Sheerana
Shape of You, paní učitelka Lišková si pak
pro druhý stupeň nachystala krátkou energickou taneční kombinaci, ve které se žáci
seznámili i se základy tance salsa. S organizací obětavě pomáhali členové našeho
tanečního kroužku, kteří pak ostatním ve
dvou choreografiích předvedli své taneč-

ní umění. Den tance se moc povedl a my
doufáme, že jsme tímto založili na naší škole
další pěknou tradici.
Na začátku května pořádal FK Primus
Příbor pro děti z příborských škol sportovní
dopoledne. Z naší školy se zúčastnili žáci
z přípravné třídy, 1. a 2. ročníku. Děti si
mohly vyzkoušet fotbalové a jiné sportovní
disciplíny s míčem na dovednostních stanovištích. Pro děti byl program velkým zpestřením. Sportovní zážitek umocnilo i krásné
slunečné počasí a sladká odměna na závěr.
Malí sportovci si sportovní dopoledne maximálně užili. Tímto děkujeme FK Příbor za
uspořádání velmi zdařilé sportovní akce.

Poslední pozdravy z naší školy – ZŠ Npor. Loma
Mgr. Vladislava Strnadová (školní metodik ZŠ Npor. Loma Příbor)

Přijímací zkoušky

Červnové vydání Měsíčníku města Příbora…
konec školy. Prožili jsme normální školní rok.
Normální? Až zas tak úplně ne. Naskočili
jsme do vlaku, který dobře známe, ale rozjezd
byl pomalejší a jízdní řád měl občas zpoždění.
A možná to zpoždění ani nedoženeme… To
nevadí, důležité je, aby si děti zvykly a do našeho vlaku nastoupily. I to je totiž pro některé
z nich problém. Potřebují pomoc, a tu jim
musí dát hlavně rodina. Věříme, že prázdniny
budou moc prima a že se v září vrhneme opět
spolu do práce. Spolu.
To spolu je moc důležité a věřte, že jsme se
u nás ve škole moc snažili, abychom byli spolu
nejenom ve škole, ve vyučování. Aktivit byla
spousta. Pojďme si probrat letem světem druhé pololetí končícího školního roku.

Co bylo u nás nového, jste si mohli prohlédnout na Dni otevřených dveří. Mohli jste
spatřit zcela nové čtenářské koutky, novou
čtenářskou miniučebnu, ledasco nového ve
třídách. Konečně jsme mohli opět přivítat širokou veřejnost a bývalé žáky, kteří se k nám
vždy rádi vraceli. Moc jsme se na všechny
těšili. A přišlo vás opravdu hodně. 

Lyžařský výcvik Kohútka

Beseda v knihovně

Lyžák byl!!! Málokdo z vás si dokáže představit to, co se muselo stát, aby se uskutečnil
letošní lyžařský kurz. Bylo důležité, aby byl,
protože se na něj těšili i ti, kterým loni nevyšel. Takže ve zkratce. Bylo nutné, aby všechny
děti měly negativní PCR test. Neměly. Lyžák
byl zrušen. Provozovatel nabídl jiné řešení –
pozdější odjezd, pozdější návrat, ale opět PCR.
Rodiče dostali na výběr. Podstoupíte opět čekání na PCR testy? Ano, uděláme to. Pro děti
vše. Tak rušíme to, co jsme řekli a vyhlašujeme – lyžák bude. Tentokrát byly testy v pořádku, ale karanténa trvala jedněm žákům
déle než těm druhým. Takže první skupina
odjela dříve, druhá o den později. Telefony,
e-maily, sčítání, přemýšlení, váhání…. Lyžák
byl, sníh byl, závody byly, zážitky jsou. Hurá.
Poděkování patří všem, kteří to nevzdali a za
lyžák bojovali. Zdar Kohútce!!!

Velikonoční jarmark a prvňáčci

Naši prvňáčci se představili na Velikonočním jarmarku. Bylo to jejich první vystoupení, tak jsme jim hlavně přáli, aby vyšlo počasí.
Bylo pěkně, i když zima, diváci byli… Tančilo
se a zpívalo, bylo to fajn.

Duben – přijímačky. Jako vždycky. Ale
zrovna letošní žáci to neměli moc jednoduché,
ve škole moc nepobyli, docela byli nervózní,
i když se poctivě ve škole i doma připravovali. Zvládli to! A všichni. Jsou přijatí, někteří
s přehledem na obě školy. Tak ať se daří.

Den otevřených dveří a čtenářství

Přijali jsme pozvání na besedu s paní spisovatelkou Markétou Harasimovou. Nevím,
jak vy, ale já jsem považovala besedy spíše
jako možnost ulít se z vyučování. To, co žáci
napsali o této besedě, mě natolik zaujalo, že se
o to chci s vámi podělit.

Napsali žáci 8. A

Napadá mě, že spisovatelé musí mít opravdu
hodně trpělivosti, protože vydržet psát i pět
hodin v kuse, musí být náročné. Dříve bych
si řekla, že mě takové téma nikdy nezaujme,
ale po besedě mám pocit, že vymýšlení
příběhů může být opravdu zábava. Když paní
spisovatelka říkala, jak si při psaní vybíjí
zlost, napadlo i mě několik situací, které bych
použila. Beseda mě opravdu překvapila a jsem
ráda, že jsem mohla vidět tak talentovanou
spisovatelku.
Sympatická žena jménem Markéta nám
začala vyprávět o tom, jak ve svých patnácti
napsala svůj první příběh. Nechala ho přečíst
své kamarádce. A ta jí poradila, ať to někam
pošle. A na světě byla první kniha. Postupem času se jí začalo čím dál víc dařit, a tak
se rozhodla, že se bude psaním knih živit.

Rodiče nebyli vůbec nadšeni. Musela dokonce
studovat školu, o které rozhodli. Přece psaním
knih se neuživí. A? Neměli pravdu. Živí
se, a dokonce má i své vlastní nakladatelství. Chtěla mít originální název a také ho
má – MAHA. Její plán byl takový, že bude
vydávat jen vlastní knihy, ale později jí začaly
přicházet rukopisy s žádostí o vydání. Protože
si dobře pamatovala na to, že i jí kdysi někdo
vydal knížku, podporuje začínající spisovatele. A vydává i poezii.
Dnes jsme byli na besedě v knihovně. Mám
úkol něco napsat a napadá mě, že vím. Bude
to příběh s rýží. Paní spisovatelka nám říkala,
že se umí opravdu do psaní vcítit. Takzvaně
je schopná zapomenout na čas. Jednou si dala
vařit rýži a šla psát. Psala a psala a na rýži
zapomněla. Psala tak 2-3 hodiny. V jedné
chvíli něco ucítila. Něco spáleného. Ihned
si vzpomněla na rýži a rychle utíkala do
kuchyně. Kuchyň byla zadýmená. Podívala
se na místo, kde stál hrnec, a viděla, že se
rýže přilepila. Nebo spíše to, co z ní zbylo, se
vpeklo do hrnce. Chtěla ten hrnec dát pryč
ze sporáku, takže ho vzala do svých rukou.
Neuvědomila si v té chvíli, kolik stupňů bude
hrnec mít. Okamžitě se spálila a hned hrnec
upustila. Řekla si, že ho tam chvíli nechá vychladnout. To byla ale chyba, protože podlaha
byla potažená kobercem, takže hrnec vypálil
na zemi krásný černý kruh. Celý tento příběh
nám vlastně vyprávěla proto, že jednou jí
jakýsi anonym napsal, ať toho psaní nechá. Ať
si vezme vařečku do ruky a jde do kuchyně.
Paní Markéta nevaří, a když vaří, tak nerada.
Tak ať raději píše.
Na závěr pouze dodám, že jsme v knihovně
strávili velmi příjemnou hodinku a s usměvavou, sdílnou a velmi zábavnou paní.

Naši sportovci

V březnu jsme se zúčastnili turnaje v miniházené. V konkurenci šesti družstev jsme
obsadili 2. místo. Hlavně jsme ale byli šťastni,
že už konečně můžeme sportovat a samozřej-
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mě soutěžit.No a v dubnu jsme turnaj vyhráli.
A co fotbal? Taky umíme – McDonald´s cup
– 2. místo. A v květnu – kopřivnický stadion
Emila Zátopka a atletické závody. Dle slov
paní učitelky předvedli naši žáci fantastické
výkony, bojovali jako skuteční sportovci, jako
na olympiádě. Děkujeme, děcka.

Den Země

Letos opět u pana Michálka, Orinoko –
soutěž hlídek a opékání špekáčků, Zoo Lešná,
Jeseníky – Bílá Opava, ale také 9. A v Tiché
na Travertinových kaskádách a v lese, kde
uklízeli, sázeli stromky a opékali buřty. Palec
nahoru.

Velikonoce a muzeum

Tradičně spolupracujeme s muzeem a máme
radost, že k nim můžeme na návštěvu. Veli-

konoce se jako vždy povedly. Děkujeme.

Exkurze a školní výlety

Využili jsme projektu, který nám umožnil uspořádat školní exkurze zcela zdarma.
A tak jsme se rozjeli do Prahy. 8. a 9. ročníky
si užily několik hodin s průvodci, kteří byli
opravdu bezvadně připraveni, jejich povídání
bylo velmi zajímavé. A to až tak, že se ani
po čtyřech hodinách nechtěli někteří žáci
rozloučit. Zbylo samozřejmě i trochu času
na rozchod a nakupování. 9. ročníky se ještě
v květnu podívaly do Dalešické a Dukovanské
elektrárny. 7. ročníky – Punkevní jeskyně
a Macocha. A samozřejmě spousta zajímavých
školních výletů.

Dějepisný workshop s názvem Den,
kdy se mlčelo

Není to poprvé, kdy jsme v naší škole přivítali lektory z organizace Post Bellum. Letos
byli žáci 9. ročníku seznámeni s obdobím, kdy
u nás probíhala kolektivizace. Zkusili vytvořit
několik obrazů ze života vesnice, např. vesnickou rvačku, seznámili se s dobovými reáliemi
a pomocí hraní rolí zažili volby v 50. letech,
nebo vstup do JZD. Zpětné vazby dopadly na
výbornou. Program se líbil.
Je toho spousta, co se u nás děje. Sledujte
nás na facebooku. A vy, co jej nemáte, tak si
o nás občas něco tady v Měsíčníku přečtěte.
Děkujeme.
Nezapomínáme samozřejmě na učení, ale
také si povídáme, trochu zpíváme, trochu tančíme, trochu sportujeme. Někdy i řešíme věci,
které nás trápí. To ale k životu patří. Víme,
že se učíme znovu SPOLU žít. My všichni –
malí i velcí. Držme si palce!

Tatra
v Příboře, 4. díl
Jiří Slaný, Zdeněk Kübel

V roce 1966, kdy bylo rozhodnuto o přesunutí kompletní výroby osobních automobilů
z Kopřivnice do Příbora, pracovalo vedení
závodu TATRA Příbor v tomto složení:
» Ředitel:
Josef Růžička
» Vedoucí ekonomického a obchodního úseku:
Ing. Zdeněk Šmejkal
» Vedoucí výroby:
Jan Lunda
» Vedoucí technického úseku:
Vladimír Kouřil
» Vedoucí technické přípravy výroby:
Dušan Lyčka
» Vedoucí ekonomického plánování:
Ing. Miroslav Holub
» Vedoucí odboru účetnictví a rozborů:
Vlastimil Kutač
» Vedoucí odboru ekonomiky mezd:
Josef Deml
» Vedoucí odbytu:
Marie Teinitzerová
» Vedoucí odboru technické kontroly:
František Hanzlík

» Vedoucí zásobování:
Luděk Kotouček
» Vedoucí technologie:
Jaromír Šimíček
V průběhu roku 1967 byl s Městským národním výborem v Příboře (MěNV Příbor)
schválen rozvojový záměr závodu a bylo
připraveno majetkoprávní řešení problémů
souvisejících s územním rozšířením závodu. Byla zpracovávána projektová studie
a dokumentace na výstavbu nových objektů
a inženýrských sítí v závodě Tatra Příbor.
V roce 1967 pracovalo v Tatře Příbor 860
zaměstnanců, kteří kromě širokého sortimentu dílů na nákladní vozy T 138 a T 813
vyrobili 800 osobních automobilů T 2 603.
O rok později, tedy v roce 1968, odkoupil
podnik Tatra Příbor od MěNV Kulturní dům a zahájil jeho rekonstrukci jako

Pracovní kolektiv stř. 8464 pod vedením mistra Miroslava
Čapky
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Školy a školky

T 2 603 vyjíždí z brány výrobního
závodu TATRA Příbor

Historie

sdruženou investici s MěNV a textilního
podniku Loana Příbor. Po vybudování
nového odborného učiliště v Kopřivnici
byla rovněž zahájena rekonstrukce bývalé
ubytovny učňů (internátu) na ulici Jičínské.
V témže roce rozhodlo vedení závodu Tatra
Příbor o výkupu pozemku na Prostřední
Bečvě a zahájilo výstavbu pěti rekreačních
chat a sociálního přístavku pro zaměstnance. V závěru roku 1968 bylo taktéž dokončeno a předáno do užívání zaměstnancům
příborské továrny čtyřiadvacet stabilizačních bytů.
V roce 1968 bylo v závodě Tatra Příbor vyrobeno zboží v hodnotě 88,5 miliónu korun
a čistý zisk činil 17,3 miliónů korun. Dohromady sjelo z linek v Příboře 1217 osobních
automobilů T 2 603. V závodě pracovalo
916 zaměstnanců, jejichž průměrná mzda

Chatová osada rekreačního střediska TATRY Příbor
na Prostřední Bečvě

činila 1.722 korun československých.
Rok 1969 byl ve znamení přípravy realizace nového rozvojového záměru závodu Tatra
Příbor s cíli soustředit zde kompletní výrobu osobního automobilu včetně karosárny,
lakovny a konečné montáže (kromě výroby
odlitků, výlisků, ozubení a tepelného
zpracování) a navýšit výrobní kapacity pro
výrobu a montáž osobního automobilu.
16. června 1969 v nově zrekonstruovaném
Kulturním domě byl slavnostně odsouhlasen termín zahájení výroby nového

osobního automobilu TATRA T 613
v roce 1975.
Rovněž byl zpracován nový územní plán
(n. p. Stavoprojekt Ostrava) pro rozšíření
závodu a výstavbu nových objektů a projednán výběr generálního dodavatele stavební
části rozvojového záměru.
Za účelem uvolnění výrobních ploch pro
výrobu dílů osobního vozu byly přesunuty
jednovřetenové automaty ze středisek 8461,
8462 a 8463 do n. p. KAVOZ Karviná.
V souvislosti s připravovanou výstavbou

pak byla v rámci objektu č. 29 přemístěna
linka na výrobu válců a hlav válců motorů
T 603.
Za účelem zvýšení technické úrovně
a optimalizace jízdních vlastností vozidla
T 2 603 byla navržena a uskutečněna řada
konstrukčních změn (náhrada bubnových
brzd kotoučovými, změna tvaru dosedací
plochy zvedáku ventilu apod.).
V roce 1969 pracovalo v závodě Tatra Příbor celkem 912 zaměstnanců a vyrobeno
bylo 1500 osobních automobilů T 2 603.

Práce pro značku Tatra
Karel Greiner

S velkým zájmem čtu OKÉNKO DO
HISTORIE z Klubu příborských tatrováků.
Každý, kdo pracoval v objektu závodu TATRA
PŘÍBOR se s radostí projde v prostorách Kulturního domu a vzpomíná na své pracoviště.
V letech 1969 až 1972 se učím profesi PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK. Praxi však získávám v nástrojárně. Mým vedoucím je vždy
rozvážný technolog Jan Monsport, který své
zkušenosti, při náběhu nového luxusního
automobilu T 613, získal. Velkou zásluhu má
i Ing. Milan Galia, konstruktér, který v ital-

ském Turíně získal tolik potřebné znalosti
u karosářské firmy VIGNALE. My, ve svých
osmnácti letech, jsme svědky události, která
se zapisuje do dějin historie závodu TATRA
PŘÍBOR. Píše se rok 1972! Přichází úplně
nový tvar karoserie! Z proudnicové „kapky“
T 603 se přechází na hranaté obrysy T 613.
Přípravky v nástrojárně pro „náběh“ sériové
výroby T 613 musí být odvedeny v nejvyšší
možné kvalitě. Rád vzpomínám na práci na
samém začátku technologického postupu, kdy
se setkávám s modrou skalicí na rýsovacím

stole s výškoměrem. Baví mě práce na vrtačce! Učím se lícovací soustavu! Uložení hybné,
nehybné a přechodné. Jsou tu kalibry! Máme
zde také „obkročáky“. Jsme strojaři a práce
v nástrojárně mi přináší potěšení.
Později pracuji v mechanicko-montážním
závodě TATRA KOPŘIVNICE na radiální
vrtačce VR 4 v provozu MOTORY. Používáme
kalibry H7, H8, H11. Vzpomínky se vracejí
a kalibry na radiálních vrtačkách mě doprovázejí v každé další práci pro značku TATRA.

Vzpomínky na Františka Pochylu mladšího
(část 21.) Jiří Šajer (Pokračování deníku Františka Pochyly)

František Pochyla se vrátil do vlasti v červenci 1920 jako poručík a ihned se hlásil do
školní služby. Po demobilizaci byl přidělen na
obecnou školu chlapeckou v Místku. Nastoupil tam prvního října 1920. Od roku 1921
působil na měšťanské škole chlapecké v Místku až do třicátého června 1941, kdy byl jako
legionář protektorátní vládou penzionován.
V prosinci 1922 uzavřel sňatek s Ludmilou Dušovou z Frýdlantu nad Ostravicí. Za
svého pobytu v Místku působil v Okresní
péči o mládež, v jednotě Československé obce
legionářské, v místní školní radě, ve výboru
učitelské organizace Ústředního spolku později Československé obce učitelské, v pěveckém spolku Smetana, později ve Skalickém
smíšeném sboru (jako zapisovatel a později
jednatel).
V únoru 1914 dva mladí učitelé z Dobratic
spolu se dvěma ze Skalice utvořili pěvecký
kvartet. Postupným přibíráním dalších členů
a členek vznikl Skalický smíšený sbor, který
měl v meziválečném období 32 členů a jeho
středisko se přesunulo do Frýdku do školy
Pod sovou. Sbormistra v něm dělal Čeněk
Gardelka. Jeho členové se sjížděli na zkoušky
z míst vzdálených až čtyřicet kilometrů. Na
koncerty se chodilo pěšky nebo se jezdilo
v nákladních autech. Ve svých stanovách
si vytkli svůj cíl: „Zpěvem podle možností dokonalým budit zájem o píseň lašskou

a slezskou, probouzet zájem o ušlechtilý zpěv
sborový hlavně na odlehlém venkově, kam se
větší tělesa nedostanou.“
Výtvarník a učitel z Metylovic Josef Müller
daroval Skalickému smíšenému sboru na
důkaz přátelství a uznání zásluh ke 150.
koncertu v září 1928 dvanáct kolorovaných
perokreseb na motivy slezských písní. Ty
vyšly tiskem v tiskárně vzácného přítele sboru
Jana Richtra v Příboře a byly dvakrát vydány
jako rázovité pohlednice.
Koncerty absolvovali od Opavy po Jablunkov, od Orlové po Meziříčí a Příbor, od
Morávky a Malenovic po Návsí a Petrovice.
Nejvýše se rozezpívali po dvakrát na vrcholu
Lysé hory, a to při zahájení a dokončení stavby
nové chaty. Fotografie ze slavnostního otevření Bezručovy chaty na Lysé hoře pro veřejnost

16. června 1935. (František Pochyla se nachází
v zadní řadě uprostřed).
Záměr postavit na Lysé hoře českou turistickou chatu se setkal s nevšední podporou
veřejnosti. Jenom pro ilustraci. Prvního října
1933 se okolo 11. hodiny shromáždilo na
vrcholu Lysé přes tři tisíce lidí proto, aby byli
u položení základního kamene nové turistické
chaty. V úvodu zazněla skladba skladatele Jaroslava Křičky „Svorně k cíli“ v podání Skalického smíšeného sboru. Ten zpíval i o dva
roky později při slavnostním otevření chaty.
Od té doby tento sbor nechyběl na žádné vět-

ší kulturní akci ve Slezsku a na východní Moravě. Na osmdesáti místech našeho regionu
uskutečnil asi tři stovky vystoupení. V roce
1941 ukončil svoji činnost. Jako sbormistr
v něm pracoval i kozlovický rodák učitel Alois
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Tiahan (1907−1981), písně pro sbor upravoval
například učitel Jan Poloch (1882−1952), rodák
z Janovic pod Lysou horou. Všichni u té slávy
byli. Po projevech řady mnoha významných
hostů byla také recitována báseň Jaroslava
Šulce (1903−1977), který ji pro tento účel
složil. Dlužno poznamenat, že vyšla tři roky
poté ve sbírce básní pro mládež „Od Pradědu
k Lysé hoře“, některé básně z této sbírky byly
zhudebněny. A tak mohla být chata slavnostně otevřena v červnu 1935. Dnem D měla být
sobota 15. června. Jenže i tehdy ukázala příroda (nebo Lysá?), co umí. Bylo pod mrakem,
silně větrno a schylovalo se k dešti. Avšak
v neděli 16. června 1935 již Skalický smíšený
sbor pěl za plného slunce.
Poznámka: GARDELKA, Čeněk, * 31. 8. 1889
Martinov (Ostrava), † 27. 11. 1968 Frýdek-

-Místek, sbormistr, sběratel, hudební kritik,
bývalý školní inspektor a dirigent nejenom
skalického pěveckého sboru, ale také Pěveckého
sdružení Slezských učitelů. 1902–05 studoval
na nižším gymnáziu v Olomouci a učil se zpívat
u V. Navrátila. 1909 absolvoval učitelský ústav
ve Slezské Ostravě, kde byl žákem R. Wünsche
a K. Budíka. Působil na obecných a měšťanských školách ve Vratimově, Morávce, Skalici
a Frýdku, 1941/42 byl školním inspektorem
v Přerově a 1945–49 v Opavě. Založil a řídil Skalický smíšený sbor, s nímž provedl ve
Slezsku a na severovýchodní Moravě více než
tři sta koncertů (z toho devatenáct v rozhlase);
pro těleso komponovali např. V. B. Aim, J. Bartoník, F. M. Hradil, F. Kment, J. Křička, J. N.
Polášek, O. Šín či R. Wünsch. Ve Frýdku G.
založil pěvecký odbor Občanské besedy, který

dva roky také vedl. V Opavě řídil 1945–53
jako sbormistr Pěvecké sdružení slezských
učitelů (PSSU). Zapisoval a upravoval slezské
lidové písně, publikoval a přednášel. Překládal
písňové a sborové texty pro Pazdírkovo nakladatelství, např. U nebes mříže (C. Debussy),
Máří Magdalena (C. Saint-Saëns), Žalm 150
(M. Springer); převáděl také latinské církevní
texty a slovanské písně (např. Zajcův sbor U boj
u boj, 1932). 1937 vydal sbírku Jihoslovanská
hymna a 10 národních písní chorvatských. Po
smrti R. Wünsche uspořádal soupis jeho díla,
od 1962 pomáhal Jaroslavu Křičkovi při pořizovaní čistopisů jeho skladeb. Kromě vedení sborů
se věnoval kvartetní hře. Podílel se i na vydání
série třinácti trojbarevných pohlednic učitele
J. Müllera na motivy zpívaných sborů (1924).

O připojení Klokočova k městu a nejen o tom
Igor Jalůvka

O Klokočovu se toho psalo
v Měsíčníku vždy poměrně málo.
Není se co divit, bereme ho jako
součást našeho města. Přitom
k letošnímu roku existoval
Klokočov coby samostatná
ves 89,6 % svého oficiálního
trvání (od r. 1309). O peripetiích
během připojování a – jak už
název napovídá – nejen o nich
vypovídá následující článek.

a Véskou o některé hony (pěšiny na pravém
břehu řeky), k čemuž byli povoláni biskupští komisaři. Ti vyměřili hony a chodníky a stanovili,
že Příborští je mohou nejen užívat, ale obě vsi
jsou dokonce povinny každoročně příborskému
kostelu odvádět libru vosku. Panský pivovar se
v Příboře vystavěl v roce 1567 a ještě téhož roku
nařídil biskup olomoucký Vilém Prusinovský,
aby Klokočov, spolu s dalšími devíti vesnicemi,
nebral „odjinud než z Příbora žádných piv na
šenk, leč by v Příboře piv neměli“. Ke Klokočovu náležel také Petrovický dvůr. Petrovice byla
zaniklá osada, která už ve středověku splynula
s nynější Véskou. V roce 1577 koupilo Petrovický dvůr a vesnici Vésku město Příbor od sester

Mnoho informací jsem čerpal z kartotéky Luboše Loukotky, s něčím mi pomohli
přátelé z Vojenského historického ústavu
v Praze, cosi jsem doplnil z mých vlastních
vzpomínek, historické fotografie pak zapůjčil
kamarád František Andrle. Půjde o devítidílný seriál. Možná se někomu může zdát, že
článek je přespříliš dlouhý a podrobný. Dejme
tomu. Ale vezmeme-li v úvahu, že o Klokočovu se toho (snad s výjimkou historie továren)
nikdy moc nenapsalo, tak je takový rozsah
– vzhledem k předešlému vakuu – vlastně
přiměřený.

Klokoczow

Že je Klokočov jednou z nejstarších vesnic
na Lašsku, udává již samotný toponymický
původ slova, odvozený od klokočových keřů.
Patří k nejstarším osadám v okolí, podobně jako
Sedlnice, Trnávka nebo Skotnice. Je tedy docela
možné, že vznik vesnice spadá ještě do předhückeswagenské doby, tzn. do doby před rokem
1240. První psaná zmínka o Klokočově pochází
z roku 1309 a součástí statků olomouckých
biskupů byla ves od roku 1400. Obyvatelstvo
se ve středověku zabývalo polním hospodářstvím, rolnické grunty stály podél cesty vedle
Lubiny, chalupy vzadu. Obyvatelé byli většinou
domkaři nebo menší sedláci. V roce 1556 vznikl
spor mezi Příborem a vesnicemi Klokočovem
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Vesnice na pravém břehu řeky na výřezu mapy
hukvaldského panství z let 1637/38

Anny Kateřiny a Zuzany z Bobolusk. Robota se
vykonávala buďto přímo na Hukvaldech, anebo
na Hájovském dvoře. (V 17. století patřily Příboru dvory Petrovický, Hájovský a Stikovecký.)
Současně s koupí petrovického léna získali příborští měšťané dva klokočovské rybníky, u Žibřidovského dvora. Rybné bohatství Lubiny jako
pstruhovité řeky bylo olomouckými biskupy
bedlivě střeženo. Nezjistil jsem, jaké výsady měli
klokočovští poddaní ve vztahu k rybolovu, avšak
Příborští mohli v 16. století lovit ryby na Lubině

pouze ve středu a ve čtvrtek dopoledne, a to od
Haškovce po skorotínské hranice. Obyvatele bez
práv měšťanů (hofeři, podruhové a knapy), tedy
nádeníci a městská chudina, „ryb loviti nesměli
pod ztrestáním na hrdle“. Teprve biskup olomoucký František Dietrichštejn ve svém privilegiu
z roku 1615 všem obyvatelům udělil právo lovení
ryb v Lubině. Mlýn v Klokočově se zmiňuje
již v urbáři z roku 1581. (Nacházel se v dnešní
Mlýnské ulici a stál na místě zdravotního střediska, které bylo postaveno počátkem 80. let 20.
století pro zaměstnance podniků Tatra a Loana.)
Klokočov byl přiškolen a přifařen do Příbora.
Ve druhé polovině 16. století již sice fungovala
u farního kostela škola zvaná Armanka, ale ani
v následujících dvou stoletích se nepředpokládá
větší zastoupení dětí z Klokočova v příborské
škole, pokud vůbec nějaké bylo. Průchody vojsk,
neúroda, nakažlivé nemoci, velká úmrtnost,
navyšování robotních povinností a další doprovodné jevy života na venkově nutily vesnické
děti již od útlého věku pomáhat s hospodařením
rodičům, protože hlavní snaha v těchto dobách
bylo přežít. Na rozdíl od obecné představy je
skutečností, že ani tereziánská školní reforma
z r. 1774 ještě přímo školní docházku nenařizovala, jednalo se především o vybudování sítí škol
v monarchii – triviálních, hlavních a normálních. Teprve Všeobecný školský řád císaře Františka I. z r. 1805 uzákonil šestiletou povinnou
školní docházku a ta byla v r. 1869 rozšířena
na osm let. Nový školský zákon tehdy zrušil
církevní dohled nad školami – zavedl obecné
a měšťanské školy, otevřené i dívkám. V Příboře
se v roce 1891 základní výuka dětí přesunula
ze stísněných podmínek učitelského ústavu
(piaristického kláštera) do nové školní budovy
na Piaristské ulici (dnes Jičínské). Přifařen byl
Klokočov nejprve k farnímu kostelu, později ke
kostelu sv. Kříže. Ten se stal po svém znovupostavení r. 1645 filiálním kostelem pro obyvatele
k Příboru přifařených obcí.
Zajímavé jsou proměny názvu vsi na dobových,
později oficiálních topografických podkladech.
Na mapě hukvaldského panství (patrně z let
1637–38) vidíme ještě Klokoczow, na podkla-

dech pozdějších je až do vzniku samostatné
republiky název německý: určitou anomálií je
na mapě 1. vojenského mapování (1783) název
Glogesdorf, zatímco na mapě stabilního katastru
(1833) a 2. vojenského mapování (1852) již shodně Klogsdorf. Na pohlednicích z 1. světové války

se však vyskytuje i varianta Klocksdorf. Teprve
mapa 3. vojenského mapování (1878) obsahuje
kromě německého názvu poprvé i název český –
Klokočov. Z prvně uvedené mapy hukvaldského
panství (Przybor Miesto) však kromě vesnice Klokoczow razí na protějším břehu řeky i Skotnicza.

Název „Skotnicza“ by se však měl podle pravidel
výslovnosti spřežek číst „Skotniča“. Nenapadá
mne nic jiného, než že autorem mapy panství byl
hukvaldský úředník, jehož mateřštinou čeština
rozhodně nebyla.
Příště pokračování.

Polykulturní archeologická lokalita
Příbor Prchalov
Jan Diviš (předseda AK v Příboře) – pokračování

Pozdní paleolit

Přestože osídlení Moravy v průběhu pozdního paleolitu (10 až 8 tisíc l. př. n. l.), bylo
podle současných vědeckých poznatků velmi
řídké, bylo v širším okolí Příbora a Kopřivnice objeveno nejvíce lokalit právě z tohoto
období. Výsledkem dlouhodobých archeologických průzkumů, které provádí autor tohoto
příspěvku již 47 let, je mimo jiné objevení 14
pozdně paleolitických stanic. Tyto lokality
jsou doloženy více než 1000 kusy kamenných
nástrojů, získaných povrchovými sběry, naleziště se nacházejí převážně v prostoru mezi
Příborem, Kopřivnicí a Libhoští. Nasbírané
bohaté kolekce kamenných štípaných nástrojů
svědčí o působení těchto lovců v blízkosti
Borovce, říčky Sedlničky, Závišic, Libhoště,
Prchalova, Hájova, příborského Orinoka,
Klokočova, u tzv. Janského sloupu a severozápadně od Kopřivnice. Základní surovinou
souborů štípané kamenné industrie na všech
pozdně paleolitických lokalitách je baltický
pazourek. V menší míře byl k výrobě nástrojů
používán křemenec, také silicifikovaný
prachový jílovec, opět z domácích zdrojů,
podobně jako křemen a křišťál. Vzácněji má
na některých lokalitách zastoupení radiolarit,
opál, chalcedon a jiné suroviny.
Společným a neodmyslitelným rysem
vyhledané kamenné štípané industrie z těchto
archeologických lokalit jsou drobné tvary
téměř u všech typů nástrojů, jader, čepelí
a úštěpů. Typy všech nástrojů jsou upraveny
na drobnějších úštěpech nebo čepelích.
Domnívám se, že uvedenou „příborskou
a kopřivnickou“ industrii je možné zařadit
do mladší fáze pozdně paleolitické éry,
bezprostředně navazující na závěrečný
paleolit – mezolit. Existenci 14 loveckých
stanic v širším okolí Příbora dosvědčují
nejen získané početné soubory kamenných
štípaných nástrojů a jader, ale i zjištěné
připálené silexy na všech lokalitách.
Také na lokalitě na Prchalově bylo nalezeno
několik desítek nástrojů z pozdního paleolitu.
Převládající surovinou je baltický pazourek,
domácí surovinu prezentuje často bílý křemen
i křišťál (obr. 2).

Obr. 2 Příbor-Prchalov. Výběr štípaných
kamenných nástrojů z pozdního paleolitu 1 – 3, 7
hroty z rohovce a pazourku, 4 – 6 hroty z křemene.

Pozdní doba bronzová

Užívání železa pro výrobu nástrojů, nářadí,
zbraní apod. mělo na zrychlení hospodářského, sociálního a kulturního vývoje ve střední
Evropě nezastupitelný a dalekosáhlý vliv. Ve
starší době železné, halštatské zůstala severní
Morava součástí kulturního okruhu lidu
lužických popelnicových polí. Kultura tohoto
lidu ve starší době železné je na Moravě označována jako kultura platěnická, pojmenovaná
podle nejvýznamnějšího naleziště této kultury
v blízkosti Platěnic u Pardubic. Počáteční
stadium platěnické kultury se nazývá slezsko-platěnickou fází.

Obr. 3 Štípané nástroje z mladší doby kamenné
(škrabadla z rohovce, pazourku a křemene)

Obr. 5 Srpová čepel trap. tvaru s leskem

základě starších i nejnovějších archeologických nálezů lze předpokládat v tomto období
poměrně husté osídlení zdejší krajiny
Z počátku starší doby železné (halštatu) bylo
zjištěno na Příborsku 5 osad slezsko-platěnické kultury a dvě pohřebiště. Vynikají nálezy
z pohřebiště objeveného Štefanem Hírešem
v roce 1977. Lokalita se nachází v blízkosti města, po pravé straně silnice ve směru
do Nového Jičína, asi 100 m před nynějším
nadjezdem. Dr. E. Greplovi, J. Fryčovi,
Š. Hírešovi a J. Šobáňovi se zde podařilo
zachránit deset žárových hrobů. Keramika
zachráněná z hrobů je zastoupena charakteristickými tvary nádob s nálevkovitým hrdlem
a obloukovitou výdutí. Jejich povrch je leštěn
a bohatě zdoben. Tyto nádoby však ve většině
případů za popelnice nesloužily. Spálené kosti

Klíčový význam pro osídlení našeho regionu
tehdy měl štramberský Kotouč, kde vzniklo
jedno z nejdůležitějších moravských hradisek,
pro své okolí středisko hospodářské a snad již
také politické moci. Hradisko zřejmě plynule
navázalo na starší neopevněnou osadu lužické
kultury a přetrvávalo po celou 1. čtvrtinu
1. tisíciletí. V jeho zázemí vzniká několik
neopevněných osad – na ,,Šutyrově studánce“ u Kopřivnice a další v okolí Příbora. Na

Obr. 6 Příbor. Lokalita Prchalov. Keramické
zlomky nádob lidu popelnicových polí
slezskoplatěnické kultury.

Obr. 4 Hlazené předměty

byly obvykle uloženy v menších mísovitých
nádobkách a v několika případech v samotném zásypu hrobů. Mezi spálenými kostmi
a uhlíky byly shledány drobné přepálené
korálky, železné jehlice, náramky a zbytky
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Obr. 7 Příbor. Lokalita Prchalov. Část náramku
laténské kultury.

bronzových předmětů. Kremační zbytky, které se v hrobech zachovaly, svědčily i o mimořádně vysokém žáru pohřební hranice. Toho

bylo zřejmě dosaženo přidáváním kamenného
uhlí, jehož pozůstatky byly zjištěny. Žárové
hroby byly uloženy nehluboko pod dnešním
povrchem (30–50 cm), vzájemná vzdálenost
hrobových jam se pohybovala od 1 do 2 m.
V roce 2009 probíhal archeologický výzkum
tohoto pohřebiště. Záchranný archeologický
výzkum lokality byl vyvolán rozsáhlými stavebními pracemi při realizaci investiční akce
„Silnice I/58 Příbor – obchvat“. Záchranný
výzkum byl podrobně publikován okresním
archeologem Novojičínska Pavlem Stabravou
v Přehledech výzkumů (PV-1), pod názvem
Žárové pohřebiště na katastru města Příbora
a jeho místo v regionálním vývoji kultury
lužických popelnicových polí.
Již v roce 1997 bylo objeveno i sídliště těchto
lidí na Prchalově. Centrum sídliště se nachází
ve vzdálenost asi 600 m od pohřebiště, přibližně 80 nalezených keramických zlomků
nádob dokládá zde přítomnost lidu popelnicových polí slezsko-platěnické kultury (obr. 6).
V průběhu let 1998 – 2000 bylo archeologické
naleziště při okraji několikrát narušeno stav-

bou plynovodu a dvěma hloubkovými vrty.
Obě akce prováděné vně předpokládaného
sídliště byly sledovány, ale žádné porušení
objektů, ani nálezy zde nebyly zaznamenány.

Doba železná

Dobou laténskou začíná ve střední Evropě
raná doba dějinná (protohistorická). Keltové,
obyvatelstvo indoevropského původu, jsou
nejstarším historicky doloženým etnikem
severně od Alp. Keltové nebyli jenom obávanými bojovníky, ale měli nemalé řemeslnické
a technické schopnosti i velké umělecké
nadání. Zakládali oppida, což byla opevněná
rozsáhlá sídliště na ploše několika desítek
hektarů, s několika sty až tisíci obyvateli.
Oppida byla především výrobními středisky,
středisky bohatství a moci politické i vojenské. Archeologické nálezy vyprávějí o činnosti
kovářů, slévačů bronzu, výrobců šperků
z drahých kovů, bronzu, o dovednosti hrnčířů, jejichž běžnou výbavou se stal otáčivý
hrnčířský kruh.

Čtvrteční odpoledne
na náměstí zpestří
hudebníci
Honza Ražnok

Půjde o tzv. THURSDAY JAMS /
ČTVRTEČNÍ MARMELÁDY, kdy se
zhruba jednou za dva týdny rozezní podloubí náměstí muzikou v podání příborských i přespolních hudebníků. Komorní
koncerty se budou odehrávat v rohu
náměstí u podniků Bistro Viktorina Loca,
kavárna U Dvou piaristů a Tony´s Bar,
které muzikanty nakrmí a napojí dobrotami ze své nabídky. V červnu tak budete
moci slyšet příborská uskupení Evamore
(9. 6.), Comar in the Cube (16. 6.) a duo
Layla (30. 6.). Začátky jsou plánované na
17 hodin a většina interpretů předvede
svou autorskou tvorbu. Vstupné je dobrovolné, sami se můžete rozhodnout, kolik

muzikantům vhodíte
do klobouku.
„Tyto hudební
čtvrtky vzešly ze
Svátku sousedů, který
Foto: Stanislava Slováková
v tomto příborském
trojúhelníku probíhá
vždy na jaře. Několikrát se tu sešli různí
na letošní hudební nadílku,“ dodává Alena
muzikanti, kteří si zde spolu spontánně
Malíková.
zahráli dohromady,“ popisuje iniciátorka
Od července se posunují začátky konprojektu Alena Malíková. „Bylo škoda
certů už na 16 hodin, a tak tomu bude až
u těchto komunitních setkávání zůstávat
do září. Postupně se představí hudebníci
jen jednou za čas, když ze strany veřejnosti
jako Zdendalele, Tom Strom, Jan Šuška,
i muzikantů byl zájem o to scházet se časPŘÍ-KOP a další. Informace o termínech
těji. Čtvrteční marmelády jsme si vyzkoua účinkujících sledujte na Facebooku
šeli už v loňském roce, takže se moc těšíme Družstva Viktorina Loca.

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

Německá spisovatelka Anne Jacobsová
napsala další román s názvem Ostrov tisíce
hvězd. Píše se rok 1913 a mladá Paula von
Dahlen žije v Berlíně. Z matčiny pozůstalosti
získá zažloutlou fotografii z Německé východní Afriky. Zachycuje snímek jejího otce,
kterého nikdy nepoznala? Paula se vypraví
do Afriky a vydává se po stopách dávného
obrázku. Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru
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a později na ostrov Zanzibar. V pátrání jí
pomáhá novinář Tom a vzájemné sympatie
přerůstají v milostný cit. Jenže v Evropě
vypukne válka a Tom odchází bojovat. Paula
zůstane na své pátrání sama.
Thriller Najdi mě od americké autorky
Anne Frasierové otevírá novou sérii s detektivy Reni Fisherovou a Danielem Ellisem.
Benjamin Fisher, usvědčený sériový vrah, se
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po letech mlčení rozhodne prozradit, kam
pohřbil těla svých obětí. Pod jednou podmínkou: cesty se musí zúčastnit i jeho dcera,
kterou od svého zatčení neviděl. Reni se stále
snaží vypořádat s tím, že je dcerou sériového
vraha, a doufá, že se jí teď podaří za děsivou
minulostí konečně udělat tečku…
Historický román Poslední zelené údolí
od Marka Sullivana je strhující příběh

odvahy a nezdolnosti v temných časech
končící druhé světové války. Koncem března
1944 utíkají mladí manželé Martelovi ze své
země s nacisty, kterými pohrdají, aby unikli
Sovětům, kteří by je nejspíš poslali na Sibiř.
Martelovi jsou totiž jednou z mnoha rodin
německého původu. Příběh Martelových
osvětluje neobyčejnou sílu lásky, víry
a neuvěřitelné vůle jedné rodiny přežít.
Román Miriam Bláhové Příběh slunečnice
vypráví příběh Evy, která sloužila za protek-

torátu v opatrovně ukrývající přísně střežené
tajemství. Doba tehdy lásce příliš nepřála a Eva
se musela neustále rozhodovat mezi srdcem
a rozumem. Zatímco Natálie se v nemocnici
zotavuje ze zranění, která utrpěla při dopravní
nehodě, v podání upovídané stařenky Hedviky,
která s ní sdílí pokoj, Evin příběh ožívá. Dokáže Natálie prožít stejně intenzivní emoce jako
Eva v období, kdy si musela lásku vybojovat
navzdory nepříznivému osudu? Jsou věci, které
se v průběhu dějin nemění.

Své vzpomínky od sametové revoluce přes
Nagano až k dospělosti zaznamenala Markéta
Lukášková v útlé knížce s názvem InTyMně.
Mnoho z těchto vzpomínek vám bude jistě
povědomá. Jsou dětsky naivní, pubertálně
vzdorné a taky dospělácky bolestné. Budete
se u nich smát, pokyvovat hlavou a pocítíte
úlevu, že v tom všem zmatku, co se v životě
děje, rozhodně nejste sami.

Příborský běh podruhé
aneb Trocha deště nikomu
neuškodí
Bc. Lucie Odehnalová, DiS. (odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor)

První květnová sobota roku 2022 byla v Příboře ve znamení sportu a zábavy. Příborské
náměstí již podruhé ožilo závodní atmosférou.
Konal se druhý ročník příborského běhu.
Pořadatelé poučeni z minulého roku měli
za cíl udělat tento ročník ještě lepší. Počasí
se tvářilo spíše deštivě, ale to neovlivnilo
vysokou účast, dokonce vyšší než minulý rok.
V 9.00 h vítá Marian Žárský, náš oblíbený
moderátor z Frenštátu, všechny příchozí
a hlavně děti. S dětmi se rozcvičíme a začínají
starty jednotlivých věkových kategorií.
Prší, ale děti to neodradí ze sebe dostat
maximální výkon a ještě si to s radostí užít.
Déšť nám nevadí. I tohle počasí potvrzuje, že
na Příborský běh se všichni těšili a nenechali
se odradit. Malé děti si odběhly své trasy jak
s rodiči, tak bez rodičů. Je 9.50 h a na start
se připravuje mládež 10 až 15 let rozdělená do
dvou věkových kategorií. Mládež vystartovala
na dlouhou trasu. Držíme jí palce, protože
trasa není jednoduchá a díky dešti může být
i kluzko. Všichni se s trasou poperou skvěle
a teď nás čeká za odměnu slavnostní vyhlášení. Oceněných dětí je 24 a všechny dostávají
ceny od společnosti Alliance Laundry, která
má také svůj stánek na náměstí a nabízí kávu
zdarma. Paní Revendová, zástupce společnosti, řekne pár slov a předá ceny. Děti dostávají
také diplomy na památku a poukázku na foto
zdarma do fotobudky, která je umístěna na
příborském náměstí.
Věková kategorie závodníků na náměstí se

začíná měnit. Vidíme rozbíhající se běžce,
závodníky, kteří čekají na dvanáctou hodinu
a start závodu. Pan starosta města Příbora Jan
Malík oděn v běžeckém, jelikož se také účastní závodu, přivítá účastníky. Divadelní spolek
Přídlo samozřejmě na Příborském běhu nesmí
chybět, jak ve štafetě, tak na podiu s krátkým,
ale dynamickým vystoupením. Je 12.00 h
a začínáme organizovat starty jednotlivých
tras, a to hlavní závod SPORT (9,2 km), dále
pak HOBBY (4,6 km) a ŠTAFETY. Vše
jde dle časového plánu. Trasa vede úzkými
uličkami podkostelí, historickou částí města,
kolem Rodného domu Sigmunda Freuda, na
trase se zdolávají dvoje schody, trasa míjí
farní kostel Narození Panny Marie a kostel sv.
Kříže, vede v místech, do kterých by se návštěvník Příbora asi nevydal. Jelikož vydatně
prší a několik úseků trasy je spíše terénního
charakteru, tak se závodníci vrací zabahnění
a někteří dokonce se známkami po pádu. Do
kroku začíná hrát cimbálová muzika Poštár,
a dokonce přestává pršet. Čekáme na poslední
závodníky a chystáme ceny pro 72 oceněných.
Během celého závodního dne si mohou malí
i velcí vyzkoušet lezení na umělé stěně, nechat
si změřit tělesné hodnoty ve stánku se zástupci Centra radosti z Frýdku-Místku, zajezdit
na simulátorech formule od partnera závodu
společnosti Brose a také od vývojářů z VŠB
TU Ostrava. Náš mediální partner Rádio Čas
měl zde také svůj stánek s aktivitami pro děti,
bohužel déšť tyto aktivity omezil stejně jako

Foto: Stanislava Slováková

skákací hrad, který nebyl nakonec ani instalován. Občerstvení na náměstí nabízela firma
Ricco z Příbora. Po celou dobu nás bedlivým
okem sledovala kamera LTV Příbor a již se
moc těšíme na reportáž.
Je po dešti, slavnostní vyhlášení je zalité
sluncem a dobrou náladou. Ceny pro nejlepší
nám věnovali: Cyklosport Prašivka z Frenštátu pod Radhoštěm, Alpitrek z Příbora, Lašská
brána Beskyd, Brose Kopřivnice, kytičky pro
ženy z příborského Květinářství LB a hlavně
MÚ Příbor. Ceny předali starosta města Jan
Malík, místostarosta Pavel Netušil, Míra
Prašivka z Frenštátu a vůdce skautů Patrik
Nedoma. Vyhlašovali se tři nejlepší muži a tři
nejlepší ženy v každé věkové kategorii, jak na
trase SPORT, tak HOBBY, a tři nejrychlejší
štafety. Vyhlásili jsme také nejrychlejšího
muže a nejrychlejší ženu závodu.
MÚ Příbor děkuje všem dobrovolníkům
z řad příborských skautů za pomoc při
organizaci tohoto závodu. Poděkování patří
také ostatním dobrovolníkům a pracovníkům
odboru kultury, školství, sportu a cestovního
ruchu. Hlavní poděkování patří všem, kteří
přišli na náš závod.
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Slavíme 110 let v Muzeu Příbor
Karel Greiner

Již v šedesátých letech 20. století jsem
navštěvoval ZŠ Jičínskou Příbor. Velkým
zážitkem byla návštěva muzea. Na dlouhé
chodbě, naproti refektáři piaristického
kláštera stála maketa věžních hodin farního
kostela. Autor Bedřich Káňa, mistr OU –
Odborné učiliště závodu TATRA PŘÍBOR
– lákal do muzea další návštěvníky. To je
první vzpomínka na muzeum.
Druhá vzpomínka se váže k roku 2015.
Vedoucí pobočky Muzea Novojičínska, Václav
Michalička, uspořádal výstavu s názvem
TRAMPING. Na vernisáži hrála, před zcela
zaplněným sálem, živá trampská kapela. Také

se zde promítal film! Je pátek. Ve 14 hodin
houká ve fabrice siréna. Oznamuje ukončení
směny. Začíná víkend! „Máš před sebou ještě
páteční večer u táboráku!“ Trampové ujíždějí
vlakem do volné přírody. Je tu ohniště. V kotlíku se vaří guláš! Hraje kytara. „Připravte
si ešus“. Vidíš romantiku trampingu. Film
končí. Největší rozmach trampingu byl v sedmdesátých letech 20. století.
Dnes jsme v muzeu CETRAT – CENTRUM TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ.
Vidíš tu výrobky určené k oblékání z kopřivy, lnu a také konopí. Interaktivní formou
si můžeš technologický postup sám vyzkou-

šet. Cením si inovace při uvítání turistů.
Hned při vstupu do muzea CETRAT nás na
stěnách dlouhé chodby vítají plakáty. Na
každém z plakátů je znak QR. Je tomu stejně
tak i v dalším našem Muzeu Novojičínska –
Muzeu nákladních automobilů v Kopřivnici.
Proto zážitek s chytrým mobilem umocní
a hlavně zhutní pohled na plátno, kde se
promítá film. Bez chytrého mobilu vidíš
jen znak TATRA a slyšíš tatrovku, jak hasí
požár. Přejme Muzeu Příbor a jeho okolí – Klokočovu, Hájovu a Prchalovu mnoho
dalších úspěchů.

Program Muzea Novojičínska, p. o.

Centrum tradičních technologií Příbor – červen 2022
EXPOZICE:
Zaniklý svět rukodělné výroby

Expozice je věnována tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. Ve
čtyřech sálech mohou příchozí zhlédnout
celou řadu svébytných technik, které byly
využívány v tradičním lidovém prostředí.

PŘIPRAVUJEME:
VÝSTAVA:

2. července 2022 – 31. května 2023

Experimenty z Cetratu —
Kopřivové šaty

Prezentovány budou kopřivové artefakty
a jednotlivé primitivní technologie zpracování
kopřivového vlákna. Cílem je poukázat na
realizace a postup práce na příborské pobočce
Muzea Novojičínska. Demonstrativním
příkladem budou kopřivové šaty, které budou
tvořit podstatu celé výstavy.
Sobota 2. července 2022; od 9.00 do 17.00

Zaniklý svět rukodělné výroby

Experimentárium

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

Tvůrčí setkání českých, moravských,
slezských i slovenských přadlen
a přadláků v CETRATu Příbor

„Od každodenní dřiny k životnímu stylu
a novým hodnotám“
Protože nastal čas plánování dovolených
a aktivit na léto, informujeme již nyní všechny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu,

20 Kulturní informace

Otevírací doba muzea

Úterý, středa, čtvrtek:
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota a státní svátky:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00

Vstupné

Dospělí............................................. 80 Kč
Snížené............................................ 40 Kč
(žáci, studenti 6 – 26 let; senioři nad 65 let)
Rodinné vstupné............................... 150 Kč
(max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let)
Děti do 6 let....................................zdarma
Výstavy............................................ 40 Kč
(jednotné vstupné)

TECHNOTRASA

CETRAT Příbor je od letošního roku součástí
TECHNOTRASY. Technotrasa propojuje
unikátní místa, na nichž vás čekají výjimečné
zážitky připomínající výraznou technickou
a řemeslnou vyspělost severní Moravy a Slezska.
Technotrasu organizuje Moravian-SilesianTourism, s. r. o., společnost založená Moravskoslezským krajem.
Na prohlídku v rámci Technotrasy je potřeba
se předem objednat. Termín v červnu– sobota
11. 6. (9.00–11.00 a 15.00–17.00)
Objednávky přijímáme na tel. 556 725 191,
605 710 142, email: pribor@muzeumnj.cz
technotrasa.cz/musite-zazit/tradice,-styl-a-elegance/zanikly-svet-rukodelne-vyroby-cetrat-pribor

aby si mohli zapsat do deníčku či kalendáře
nultý ročník setkání přadlen v Příboře.
Setkání se zúčastní více než 70 přadlen
z různých koutů České i Slovenské republiky,
které budou příst na kolovratech, vřetánkách
a dalších nástrojích používaných v minulosti
na ruční zhotovování nití.
Akce bude přístupná široké veřejnosti a uskuteční se v piaristických zahradách patřících k budově,
v níž se nachází Centrum tradičních technologií.
O hudební doprovod se postarají cimbálové
muziky – jedna z Valašska a druhá
z Těšínského Slezska. Po celý den bude možné si
zakoupit drobné občerstvení a navštívit výstavu
v CETRAT Příbor „Kopřivové šaty“.
Pořádají Muzeum Novojičínska, p. o., a město
Příbor

Kontakt:

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

Datum
Středa
1. 6.
Pátek
3. 6.
Pátek
3. 6.
Sobota
4. 6.
Středa
8. 6.
Pátek
10. 6.
Pátek
10. 6.
Pátek
10. 6.
Sobota
11. 6.
Neděle
12. 6.
Sobota
18. 6.
Sobota
18. 6.
Sobota
18. 6.
Středa
22. 6
Čtvrtek
23. 6.

PROGRAM AKCÍ – ČERVEN 2022
Program

Název

ZÁBAVA

Děti dětem

ZÁBAVA

Den dětí a rodiny

ZÁBAVA

Svatodušní vaječina

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

MPR v pověstech
s výstupem na věž
Výlet mateřského centra
„Zvoneček“

VÝLET

Místo / Organizátor

Piaristické zahrady Příbor
ZŠ MŠ Gaudi a ZŠ Jičínská
Městský park Příbor,
Město Příbor, Luna Příbor
Náměstí S. Freuda
KDU-ČSL Příbor
Sraz u TIC
Město Příbor
Luna Příbor
Římskokatolická farnost
Příbor
BJB Příbor
Bývalá rest. Mexiko
Městský park Příbor
Město Příbor
Sokol Příbor

NOC KOSTELŮ

Noc kostelů

NOC KOSTELŮ

Noc kostelů

DIVADLO

Tři v háji

CYKLOTURISTICKÁ AKCE

Příborský Sokolšlap

ZÁBAVA

Víkend otevřených zahrad

HUDBA

Den dětí a 14. bubenická
párty

Piaristické zahrady Příbor
Město Příbor
BAV Klub Příbor
BAV Klub Příbor

CYKLOTURISTICKÁ AKCE

Klokošlap

Sdružení Klokočovjanů

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

MPR se S. Máchovou

KINO

Myši patří do nebe

VYCHÁZKA

Vycházka se starostou

ZÁBAVNÉ PUTOVÁNÍ

Svatojánek

DIVADLO

Co na to Pišta Hufnágl

ZÁBAVA

Svatojánské ohně a metání
metel

Neděle
26. 6.

ŽEHNÁNÍ SOCHY

Slavnostní žehnání obnovené
sochy sv. Jana Nepomuckého

Neděle
26. 6.

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

Pátek
24. 6.
Pátek
24. 6.
Sobota
25. 6.

Pátek
1 .7.
Sobota
2. 7
Středa
6. 7.

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

Středa
6. 7.

KONCERT

Pátek
8 .7.
Pátek
15. 7.

KINO

KINO

KINO
KINO

Den památky obětí
komunistického režimu
PŘIPRAVUJEME

Sraz u TIC
Město Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Výletní místo u vodojemu
ul. Štefánikovaa
Zahrada MŠ Kamarád
ul. Frenštátská
Luna Příbor
Kulturní dům Příbor
Spolek ŠTĚK
Park nábř. Rudoarmějců
Město Příbor
Návrší vedle modelářského
letiště
Obnova, života památek a tradic
ŘKF Příbor
Pomník za ZŠ Jičínskou
MS ODS Příbor

Čas

Vstup

15:00 hod.

volný

15:00 hod.

volný

17:30 hod.

volný

9:00 hod.

30 Kč

9:30 hod.

volný

18:00 hod.

volný

17:30 hod.

volný

20:00 hod.

200 Kč

8:30 hod.

100 Kč

15:00 hod.

volný

15:00 hod.
8:30 hod.

Děti 0 Kč
Dos. 50 Kč
info k akci
viz plakát

9:00 hod.

30 Kč

17:00 hod.

100 Kč

17:00 hod.

volný

15:30-18:00
hod

30 Kč

19:00 hod.

99 Kč

18:00 hod.

volný

16:00 hod.

volný

16:00 hod.

volný

Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Město Příbor
Historie a současnost
Sraz u TIC
9:00 hod.
30 Kč
Město Příbor
Příbora
Kulturní dům Příbor
17:00 hod.
50 Kč
Zátopek
Město Příbor
Refektář piaristického kláštera
Komorní koncert operních
CMS Viena, J. Pukovec a město 18:00 hod.
volný
melodií
Příbor
Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Po čem muži touží 2
Město Příbor
Městský park Příbor
21:15 hod.
100 Kč
Známí neznámí
Město Příbor
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příšerákovi 2
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ZŠ a MŠ Gaudi a ZŠ Jičínská
vás zvou ve spolupráci s městem Příborem
u příležitosti oslavy Dne dětí na akci

Srdečně Vás zveme na svatodušní vaječinu, která se bude
konat v pátek 3. 6. 2022 od 15:30 do 17:30 na náměstí
v Příboře.

DĚTI DĚTEM

ve středu 1. 6. 2022
od 15.00 hodin

KDE? Piaristické zahrady města Příbora

Těšit se můžete na:
koncerty školních kapel,
taneční vystoupení, workshopy
a spoustu zábavy!

HOST: Jan ŽAMBOCH
Vstupné dobrovolné

22 Inzerce a pozvánky

Pro děti připraven skákací hrad.
Těšíme se na Vás, přijďte ochutnat!
www.pribor.kdu.cz

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
MĚSTA PŘÍBORA
sobota 4. června 2022

Městská památková rezervace
v pověstech s výstupem na věž
s Irenou Nedomovou

sobota 18. června 2022

Městská památková rezervace
se Sabinou Máchovou

Sraz vždy u TIC Příbor v 9:00
Vstupné 30 Kč
www.pribor.eu

BAV klub Příbor - středisko
Masarykova 489, Příbor 742 58

e-mail: info@bavklubpribor.cz

volného času, s.r.o.

www.bavklubpribor.cz

Tel.: 739 080 862

Zveme děti, mládež, rodiny a veřejnost na

DEN DĚTÍ
a 14. BUBENICKOU PÁRTY
PÁRTY,
Akce se koná

v sobotu
v BAV

18. 6. 2022

od

15 hod.

klubu Příbor na ul. Masarykova
(za nepříznivého počasí i v budově)

PROGRAM:
 SKÁKACÍ HRAD
 atrakce pro děti, trampolíny, stolní tenis,
tvůrčí dílna, diskotéka, jízdy s RC
 modely, soutěže a hry
 setkání bubeníků s etnickými bubny
a jinými perkusí nástroji, bonga, djembé,
tamburíny, tibetské mísy, didgeridou atd.
 rituální zapálení ohně, taneční rej,
workshopy bubnování
 různá vystoupení BAV klubáků i hostů
 opékání buřtů

Vlastní nástroje nejsou podmínkou - zapůjčíme.
Vstup pro děti ZDARMA ….... Dospělí 50 Kč
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Sdružení Klokočovjanů Vás zve na první ročník

KLOKOŠLAP

,

který se uskuteční 18. 6. 2022.

Start na hřišti v Klokočově u Příbora od 8:30 do 11 h.
K dispozici bude 7 tras nejen pro cyklisty, ale i pro rodiče
s kočárky a také pro naše nejmenší a nejstarší.
Registrovat se může kdokoli na kolech či kolečkách.
Délka tras od 6 do 35,5 km. Každý si přijde na své.
Zároveň bude během dne v areálu hřiště Klokočov probíhat
„cyklotrail“ a také jízda zručnosti.
Součástí bude i nauka základních dopravních značek.
Startovné: děti do 15 let zdarma, dospělí 70 Kč
V ceně startovného alko či nealko pivo.
V průběhu a hlavně v závěru celé akce bude vyhodnocení
a také rozdání drobných cen .
Občerstvení zajištěno
pivo, limo, párek v rohlíku, klobása, grilované maso

WWW.KLOKOCOV.COM

Starosta města Příbora Vás zve na

LUNA PŘÍBOR
ve spolupráci s MŠ Kamarád

VYCHÁZKY
SE STAROSTOU

Vás zve v pátek 24. 6. 2022
od 15:30 – 18:00 hodin

Sraz vždy v 17:00 na místě nebo 16:50 před radnicí.

Zahrada MŠ Kamarád ul. Frenštátská
Zábavné putování za Svatojánským pokladem
pro malé i velké děti. Navštivte kouzelnou
zahradu s pohádkovými bytostmi. Po splnění
všech úkolů děti čeká poklad, sladká odměna.
Kreativní tvoření a malování na obličej.
Startovné: 30 Kč/dítě

23. června 2022 v 17:00
Výletní místo u vodojemu na ulici
Štefánikova

AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PĚKNÉHO POČASÍ!

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
www.pribor.eu
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Město Příbor pořádá

Svatojánské ohně
a metání metel
25. června 2022 od 18:00
Park na nábřeží Rudoarmějců, Příbor

Soutěže pro děti - LUNA Příbor, SVČ
Country kapela Čeladenka
Guláš, občerstvení a posezení
21:00 zapálení vater a metání metel přes
řeku Lubinu
www.pribor.eu

S velkou radostí si Vás dovolujeme pozvat na

Slavnostní žehnání
obnovené sochy
sv. Jana Nepomuckého,
které proběhne

Vážení občané,
připomeňme si společně památku obětí komunistického režimu.
Zveme vás na setkání u pomníku s deskou připomínající tyto oběti
v neděli 26. 6. 2022 v 16 hodin. Společně zde položíme kytici.
Pomník se nachází v prostoru za ZŠ Jičínská.
Srdečně vás zve místní sdružení ODS Příbor

v neděli 26. 6. 2022
v 16:00 hod.
na návrší vedle příborského
modelářského letiště.

Sochu požehná
Mons. Antonín Basler,
pomocný biskup olomoucký.

Obnova života, památek a tradic z.s.
ŘKF Příbor

Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici nejlépe
v Příboře, popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte. Peníze
mám. Tel. 737 190 613
Inzerce a pozvánky 25

LUNA PŘÍBOR

www.lunapribor.cz

PROGRAM NA ČERVEN2022
3. června

Pátek15:00 – 18:00
MĚSTSKÝ PARK

8. června

Středa 9:30
LUNA

DEN DĚTÍ

ve spolupráci s městem Příborem. Vystoupení mažoretek
„Fialky“, soutěže, hry, kreativní tvoření pro malé i velké.

Informace L. Nenutilová, tel. 732 902 256

VÝLET MATEŘSKÉHO CENTRA „ZVONEČEK“
na dětské hřiště ve Skotnici s možností občerstvení
v restauraci „ U Žabáka“. Výlet je určen pro děti a rodiče,
nejen z mateřského centra
S sebou kočárky, koloběžky, odrážedla a jiné.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

24. června

Pátek 15:30 – 18:00
Zahrada MŠ Kamarád
ul. Frenštátská

SVATOJÁNEK 2022 Pozor, změna místa!!!

Zábavné putování za Svatojánským pokladem pro malé i
velké děti. Po splnění všech úkolů sladká odměna
a „poklad“. Kreativní tvoření a malování na obličej.
Startovné: 30 Kč

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

8. 8. – 12. 8.

LÉTO 2022 – volná místa
Příměstský turistický tábor

1 250 Kč

S Lunou se nenudíte!
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ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS – NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V PŘÍBOŘE
Více než 700 zaměstnanců v příborském závodě společnosti
Alliance Laundry vyrábí nejmodernější průmyslovou prádelenskou techniku. Zajímavostí je, že v loňském roce se vyrobilo více
strojů, průmyslových praček, sušičů a mandlů než v době před
covidovou pandemií. Alliance Laundry však není jen o práci, je
také o společenské odpovědnosti a zábavě.
30 let v ČR i ve firmě
Víte, že společnost
Alliance Laundry je
v České republice již
30 let? V roce 2021
jsme toto výročí pořádně oslavili velkolepou akcí spolu se
všemi
zaměstnanci
a jejich blízkými. Ale
věděli jste, že necelá
desítka zaměstnanců
ve firmě působí také
právě 30 let? S těmi
to oslavil generální ředitel Jan Vleugels a personální manažerka Dagmar Revendová slavnostním obědem. Jubilanti si odnesli
také pozornosti na chuť i památku.
Rodinný den
Jak napovídá název, tato akce v prostorách
příborského
závodu nabízí bohatý
program pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky. Parkourový workshop, výtvarné
dílničky, bohaté občerstvení a samozřejmě
hudební
vystoupení
– nic z toho na podobné akci nesmí scházet.
Obvyklý vánoční večírek překazila covidová opatření, ale jako
náhradu firma pro své zaměstnance a jejich blízké letos uspořádá
„zahradní slavnost“. Odpoledne plné zábavy a skvělého jídla vyvrcholí koncertem Chinaski.
Pomáháme společně
Mnoho zaměstnanců Alliance Laundry odvádí skvělou práci
pro firmu, zároveň jsou aktivní také ve svém volném čase. Vedou
sportovní a zájmové kroužky, působí jako dobrovolníci v neziskových organizacích, pečují o blízké se zdravotním omezením. Tito
kolegové mají možnost získat od firmy finanční podporu na své
projekty. Již druhým rokem firma vyhlásila tuto výzvu a vybrané
projekty získají podporu ve výši až 30.000 CZK.
Sportem ku zdraví
Akce pro zaměstnance nevymýšlí jen vedení Alliance Laundry, s nápady přicházejí také samotní zaměstnanci. Nejinak
tomu bylo v případě letošní premiérové výzvy Do práce na kole.
Celkem se k akci připojilo 46 zaměstnanců, kteří jsou motivováni také interní soutěží o zajímavé ceny. Za Alliance Laundry
celou akci koordinuje dobrovolník z řad zaměstnanců ve svém

volném čase. Podaří se
nám získat titul Cyklozaměstnavatel roku?
Kromě cyklistiky se
zaměstnanci věnují například badmintonu či
kopané. Organizují se
různé turnaje a přátelská utkání. V květnu
a červnu nás čeká utkání o Pohár generálního
ředitele Alliance Laundry. Který tým si odnese vítězný pohár?
Sídlíme v Příboře
S městem Příborem
jsme spjati téměř 30 let
a celou dobu se snažíme být dobrým sousedem. Podporujeme
různé organizace, ať už
finančně, či věnováním
některého z našich top
výrobků. Moc rádi se
proto účastníme a podporujeme akce, které
pořádá město Příbor.
Letos jsme byli součástí
2. ročníku Příborského běhu, do kterého se zapojila téměř 20tka
našich zaměstnanců-běžců. Zároveň jste si mohli přijít s námi vypít kávu v našem stánku. Další společná akce, na kterou se velice
těšíme, bude Dětský den v Příboře.
Dění na Ukrajině
Není nám lhostejné,
co se děje na Ukrajině.
Alliance Laundry vsadilo na lidskou stránku
a zajistilo ubytování
více než 40tce maminek a jejich dětí. Většina maminek si zajistila
zaměstnání, děti navštěvují školky a školy.
Všichni bez rozdílu
jsou za tuto pomoc velmi vděčni a těší se, až se
situace na Ukrajině uklidní a oni se budou moci vrátit do svých
domovů.
Více se o nás a našich aktivitách a volných pracovních pozicích můžete dovědět na sociálních sítích a webových
stránkách.
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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
5 denní tábor skupina od 8 let

Termín : po 11. 7. - pá 15. 7. 2022
Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál,
jídelna, zahrada, ohniště, trampolíny, bazén,
SKÁKACÍ HRAD a další

Cena: 2 000,- Kč
Cena zahrnuje – 3x denně stravu, pojištění, práci personálu

PROGRAM: hry, soutěže, sportování, discgolf, výpravy,
tanec a tvoření. Zpestřením bude i hra na
africké DJEMBÉ bubny,
celodenní výlet a další zábava.
Přihlášky a platbu odevzdejte do 24. 6. 2022

Možno platit na BÚ 27-1286370297/0100,nutno uvést jméno dítěte

Bližší informace a přihlášky ke stažení na:
www.bavklubpribor.cz.

Vinotéka U Radnice
ANGLIČTINA PRO VÁS
pořádá

TÝDENNÍ DOPOLEDNÍ PRÁZDNINOVÉ KURZY
ANGLIČTINY V PŘÍBOŘE

PRO DĚTI

(od 3. třídy ZŠ)

…efektivní a zábavná výuka angličtiny v malých skupinkách (4- 5 studentů)…

….. užijeme si týden s angličtinou, která se nám bude hodit nejen
na dovolené, ale i ve všední den……
délka:5 dnů- pondělí až pátek od 9 hod. do 12 hod.
3 hod. denně, celkem 15 hodin/týden.
cena:1 450 Kč (v ceně: studijní materiály, pitný režim, svačinka,
odměny…)
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

termín
termín
termín
termín
termín

-

18.– 22.7. 2022
25.- 29.7. 2022
8.- 12.8. 2022
15.- 19.8. 2022
22.- 26.8. 2022

Místo konání:Příbor, budova JUST, Místecká 283, 1. patro
Kurz bude otevřen pro min. 4, max. 5 studentů stejné jazykové úrovně.
Pro info pište, volejte ……

Kontakt:Mgr. Renata Machetanzová
tel. 732 23 88 49
e-mail: renata.machetanzova@volny.cz
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& První příborská sýrárna

1.
2.
3.

Výherní listinaza květen 2022

CENA: Tři láhve šumivého vína
- číslo 85
CENA: Dvě láhve šumivého vína
- číslo 144
CENA: Jedna láhev šumivého vína - číslo 33

Druhý výherce vánočního zájezdu do Vídně
je člen Klubu s číslem 60.
U příležitosti 10. výročí otevření
Vinotéky U Radnice jsme zahájili speciální LOSOVÁNÍ deseti
jednodenních adventních zájezdů do Vídně.
Losujeme účtenky členů Klubu vydané za nákup
vždy za aktuální kalendářní měsíc.
Více v prodejně a na www.vinotekauradnice.cz

Ve dnech 4.-5. června 2022 pořádáme zájezd
do Čejkovic na XXVII. ročník Vinných trhů.
Program zájezdu, bližší informace a přihlášky
v prodejně, nebo na www.vinotekauradnice.cz
Výhercům srdečně blahopřejeme.

ŘEŠÍME PROBLÉMY VLHKÉHO ZDIVA
Trápí vás vlhkost a plísně ve vašem bytě
nebo rodinném domku?


NABÍZÍME:
- protiplísňové prostředky a barvy
- sanačně zateplovací omítky a stěrky
- materiály pro hydroizolace zdiva a podlah
-  nů


Nabízíme odborné nezávazné
konzultace
BLIŽŠÍ INFORMACE:
Beos spol. s r.o., Jičínská 608, Příbor
Tel.: 727 807 981, 556 722 329
e-mail: beos@quick.cz


SLEVOVÝ KUPON

-10%

Po předložení tohoto kuponu Vám bude uplatněn
ͳͲΨǤ͵ͲǤͺǤʹͲʹʹ
ǤǤǤǤ

Naše omítky odstraňují vlhkost i zateplují !
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CESTY!
NAŠÍ
SOUČÁSTÍ
SE
STAŇ
▶
CESTY!
NAŠÍ
SOUČÁSTÍ
SE
STAŇ

Nabírá ihned do pracovního poměru

SVÁŘEČE HLINÍKU
LAKÝRNÍKY KOVŮ
BRUSIČE KOVŮ
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
OBRÁBĚČE KOVŮ CNC
Nabízíme
20 dní dovolené + až 8 dní Free days
Příspěvek na stravování
Měsíční odměny a odměny za docházku
Roční odměny
Náborový příspěvek

personalni@parskomponenty.cz
nebo volejte na tel.: +420 702 153 883
www.parskomponenty.cz/kariera

Dobrá dopravní dostupnost
z celého kraje

Bez názvu-4 1

05.05.22 10:33

Uzávěrky Měsíčníku

Červenec–prosinec 2022
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pátek 		

15. 7.

pondělí

15. 8.

pátek 		

16. 9.

pátek 		

14. 10.

středa 		

16. 11.

pondělí

5. 12.

CHYSTÁTE SE MALOVAT NEBO NATÍRAT?
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT
- interiérové a fasádní barvy, probarvené omítky,
- barvy na kovy, podlahy a střechy,
- lazury a oleje na dřevo,
- malířské potřeby,
- výrobky stavební chemie.
MÍCHÁME NA POČKÁNÍ - až 12 tisíc odstínů
- interiérové a fasádní barvy,
- barvy na kovy i dřevo.
NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU NA ULICI JIČÍNSKÉ č. 608
V PŘÍBOŘE
Poradíme s výběrem a pracovním postupem, případně zprostředkujeme kontakt
na malířské firmy.
KONTAKTY: 727 807 981, 556 722 329, e-mail: beos@quick.cz

SLEVOVÝ KUPON

- 10 %

Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva
10 %. Platnost kupónu do 31.8.2022
BEOS spol. s.r.o.
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Den dětí
a rodiny
Lumpína
15.00

Klauni na
volné noze
16.00

Olga
Lounová
18.00

Poskytovatelé sociálních služeb
LUNA Příbor
Taneční skupina P.U.S.A.
Skákací hrady

Více informací najdete
na www.pribor.eu

Město
Příbor

3. 6.
od

2022

15.00

Městský park
Příbor

