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KVĚTEN 2016
MĚSTO PŘÍBOR SE KONEČNĚ DOČKALO –
JSME HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU 2015
Ing. Bohuslav Majer, starosta města, Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Dne 19. 4. 2016 se uskutečnilo již po dvaadvacáté
slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
2015 ve Španělském sále Pražského hradu za účasti
významných hostů.
Město Příbor se neúčastnilo soutěže o Nejlepší
přípravu a realizaci Programu městské památkové
rezervace poprvé. Nejblíže mělo k vítězství v letech
2003 a 2013, kdy skončilo v celostátním kole v nejužším finále mezi prvními třemi.
V letošním roce jsme opět postoupili do finále
jako vítěz krajského kola Moravskoslezského kraje
a spolu s dalšími třinácti městy jsme očekávali
výsledky letošního ročníku a to ve velkém napětí.
Všichni přítomní z vedení města, úředníci, předseda
komise MPR i z televize LTV Příbor si kladli otázku,
zda konečně město dosáhne na tu nejvyšší metu, zda
bude tím Historickým městem roku. Atmosféru celé
společenské události umocnilo vystoupení houslového virtuosa p. Jaroslava Svěceného, který předvedl
své umění na nejstarších houslích z roku 1602, které
jsou vyrobeny ze dřeva starého 450 let.

Atmosféra v sále houstla, nejdříve byla vyhlášena
cena časopisu Moderní obce, kterou získalo město
Brtnice. Po několika dalších minutách očekávání
byla vyhlášena Cena ministerstva pro místní rozvoj
za vynikající realizaci městské památkové rezervace
městu Jičín, následně bylo ohlášeno město Litoměřice. Všichni přítomní z Příbora byli ve velkém
napětí, konečně vystoupila paní starostka z Chebu,
vítěz loňského ročníku, která oznámila tuto kouzelnou větu: „Historickým městem roku 2015 se stává
město Příbor.“ Mezi námi všemi zúčastněnými z Příbora zavládla velká euforie a nadšení. Konečně jsme
se dočkali a v tento moment jsme si všichni vzpomenuli na bývalého starostu Ing. Milana Strakoše,
který má největší zásluhu na tom, že se město Příbor
začalo starat o obnovu chátrajících památek ve městě
a o obnovu a péči o nehmotné dědictví.
Cenu za město šel převzít starosta města
Ing. Bohuslav Majer, tato cena se sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu,
symbolizující historická sídla. K ocenění dále náleží
pamětní grafický list a finanční odměna 1 mil. Kč.
Dále město získalo jako vítěz krajského kola pamětní
pokračování na s. 2

Ing. Bohuslav Majer přebírá ocenění Historické město roku 2015 z rukou náměstkyně
Ministerstva pro místní rozvoj Olgy Letáčkové.

Foto: Ing. Jiří Hajda

www.pribor.eu

čtvrtek 5. května 2016 v 17 hodin
pomník rudoarmějců na nábřeží Rudoarmějců

grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
a finanční částku 100 000 Kč od Ministerstva kultury. Město Příbor získalo toto vynikající ocenění za dlouhodobou a systematicky probíhající
regeneraci MPR a oživení tradic v MPR.
Samozřejmě, že na získání tohoto prestižního ocenění má zásluhu
celý tým lidí, kterým bychom chtěli poděkovat. Nemůžeme zapomenout
na bývalého starostu Ing. Milana Strakoše, místostarosty pana Jana Monsporta, Bedřicha Turka, pana Jana Černocha, současného předsedu komise
MPR, rovněž úředníky města Ing. Šimíčka, Ing. Hajdu, Ing. Venzaru,
Ing. Nenutilovou, Ing. Buskovou, Ing. arch. Chromek, p. Šilara a všechny
další úředníky městského úřadu. Rovněž poděkování patří p. ředitelce technických služeb Ing. Gřesíkové a všem bývalým i současným členům komise
pro regeneraci městské památkové rezervace a také manželům Nedomovým z LTV Příbor. Poděkování samozřejmě patří i občanům města, kteří
se podílejí na obnově svých domů a svého okolí a zapojují se do obnovy
kulturních tradic a akcí města. Všech si nesmírně vážíme a všem děkujeme.
Co říci závěrem. Tím, že město získalo určitou finanční částku a prestižní ocenění, tak bude nadále pokračovat v obnově kulturních památek
a spolu s vlastními finančními prostředky se bude starat o to, aby titul
Historického města roku 2015 byl v povědomí obyvatel a návštěvníků
města co nejdéle.

Šťastná delegace z Příbora po převzetí cen
a po gratulacích na Pražském hradě.

Foto: Pavel Nedoma

Španělský sál - zástupci 14 měst ČR čekají na vyhlášení
držitele prestižního titulu Historické město roku 2015.

Foto: Pavel Nedoma

Titul Historické město roku 2015 putoval do Příbora
- uprostřed Ing. Bohuslav Majer, vlevo starosta Jičína,
vpravo starosta Litoměřic.

Foto: Ing. Jiří Hajda

Starosta města Příbora
zve své spoluobčany
k pietnímu aktu položení věnců
u pomníku rudoarmějců
a ke vzpomínce na

71. výročí
osvobození
Příbora

Hudební doprovod zajistí
Dechový orchestr mladých Příbor.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
34. schůze RM dne 5. dubna 2016 projednala jednací body, z nichž mj.
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výboru a komisí.
- Souhlasila v souladu s čl. IX, odst. 3 pachtovní smlouvy č. 348/2014 se
záměrem pachtýře pronajmout prostory koupaliště o ploše 560 m2 za
účelem provozování golfového hřiště a 225m2 za účelem provozování
pétangue na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou.
- Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor na ulici Lidická
č. p. 49 v Příboře neziskové organizaci Interaktivní centrum pohybu
RIKITAN, z. s., Jičínská 543, 742 58 Příbor.
- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory
v přízemí budovy č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře České
spořitelně, a. s., Budějovická 1912/64b, Praha 4.
- Rozhodla o realizaci nákupu elektrické energie pro město Příbor a jeho
příspěvkové organizace na období 01.01.2017 - 31.12.2018 prostřednictvím
Českomoravské komoditní burzy Kladno.
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- Rozhodla o realizaci nákupu plynu pro město Příbor, jeho příspěvkové
organizace a SMMP, spol. s. r. o., na období 01.01.2017 - 31.12.2017
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout část střechy a část
přístavku výtahové šachty nemovitosti č. p. 1485 pro účel umístění
telekomunikační technologie firmě RIO Media, a. s.
- Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor
garáž na ulici Choráze č. p. 1491 o celkové ploše 15 m2.
- Vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín o ukončení pronájmu školního bytu k datu 31.03.2016
a záměru školy využít byt pro výuku.
- Souhlasila se sjednocením dodávky elektřiny a plynu do Základní školy
Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín a školního bytu, nacházejícího se
v objektu školy, pod jednoho dodavatele.
- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných
stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke

stavebním záměrům za 1. čtvrtletí 2016.
- Doporučila zastupitelstvu města vzít Zprávu o stavu pohledávek města
a jeho organizací k 31.12.2015 na vědomí.
- Schválila přesun finančních prostředků z poskytnuté veřejné finanční
podpory v roce 2015 Tělovýchovné jednotě Příbor, z. s. (smlouva č. 217/
lot/2015) následovně:
- výměna oplocení tenisových kurtů: 		
- 23.447 Kč
- generální oprava sociálních zařízení ve sportovní hale: + 23.447 Kč.
- Schválila zpracování dokumentace pro stavební povolení „Autobusová
zastávka Prchalov u Bönischů“.
- Uložila zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení
„Autobusová zastávka Prchalov u Bönischů“.
- Schválila použití finančních prostředků na vypracování dokumentace
pro stavební povolení „Autobusová zastávka Prchalov u Bönischů“
z rozpočtové kapitoly ODPA 3635 – projektová příprava, zpracování

projektů v celkové výši 25.000 Kč včetně DPH.
- Schválila zrušení stávajícího oplocení městského parku.
- Projednala problematiku personálního posílení odboru kultury Městského
úřadu Příbor v souvislosti s provozováním nově otevřeného Kulturního
domu v Příboře.
- Stanovila podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
od 06.04.2016 počet zaměstnanců města zařazených do Městském úřadu
v Příboře na 55.
- Rozhodla o změně článku 8 písmene b) Zakladatelské listiny společnosti
Správa majetku města Příbor, s. r. o. spočívající ve snížení počtu jednatelů
ze dvou na jednoho.
- Pověřila starostu města k podpisu notářského zápisu - rozhodnutí jediného
společníka při výkonu působnosti valné hromady.
- Uložila zajistit zápis změny zakladatelské listiny v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13. zasedání ZM dne 23. března 2016 projednalo jednací body, z nichž
mj. vybírám:
- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat na
základě výběrového řízení nemovitosti (ul. Masarykova) v k. ú. Příbor
– pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586, a pozemky
parc. č. 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2 a 3148/4 za stanovených
podmínek.
- Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku na
území města Příbora za rok 2015.
- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory pro rok
2016 žadatelům veřejnou finanční podporu na činnost a provoz následovně:
P. Č.

NÁZEV ŽADATELE

- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory
– grantů pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanční podporu – grant
následovně:
NÁZEV ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

1

BAV klub

Bubenická párty

9 600,00

2

Český svaz včelařů

Včelařský den v Příboře

7 400,00
6 700,00

19 800,00

2

Basketbalový klub Příbor

265 900,00

3

BAV klub Příbor, středisko volného času

114 800,00

4

Český svaz chovatelů, z.o. Příbor

12 800,00

5

Český svaz včelařů, o.s., z.o. Příbor

21 800,00

6

ČZS Hájov

5 900,00

7

ČZS "Sídliště" Příbor

3 100,00

8

Diakonie ČCE - Hospic CITADELA

9

FK Primus Příbor

0,00

3

ČZS Hájov

Vinobraní 2016

4

<anonymizováno>
Fond Janáčkovy
Hukvaldy

Archeologická publikace
Mezinárodní hudební festival Janáčkovy
Hukvaldy

6

<anonymizováno>

7

Bc. Jan Tyllich, DiS.

Archeologická publikace
Podpora tanečního páru při účasti na tanečních
soutěžích v ČR

8

Jiří Krkoška

5

9

149 700,00

10 Fotoklub Příbor

13 900,00

11 Bc. Jan Tylich, DiS.

27 100,00

12 Jiří Krkoška

26 600,00
68 000,00

14 Klokočov občanské sdružení z.s.

4 200,00

15 KČT Příbor

7 900,00

16 Klub seniorů města Příbor, z.s.

16 400,00

17 Kynologický klub Příbor

21 000,00

19 Myslivecký spolek Příbor-Hájov

ČÁSTKA (v Kč)
4 000,00
12 750,00
80 000,00
60 000,00
156 750,00

P. Č.

Academia Via Familia z.s.

18 Modelářský klub SMČR "TORA" Příbor

NÁZEV ŽADATELE
Český svaz včelařů, o.s., z.o. Příbor
Junák - Český skaut, středisko Příbor, z.s.
Klokočov občanské sdružení z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Příbor

ČÁSTKA (v Kč)

1

13 Junák - Český skaut, středisko Příbor, z.s.

P. Č.
1
2
3
4
CELKEM:

9 600,00

Masarykovo gymnázium
Příbor, p.o.

11

Modelářský klub SMČR
"TORA" Příbor

12

Myslivecký spolek
Hájov

13

SDH Hájov

14

Sdružení hudebníků
Příbor

15

SK J-Elita Příbor

33 000,00

20 Myslivecké sdružení Příbor I

32 400,00

16

21 Sbor dobrovolných hasičů Hájov

34 600,00

17

22 Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově

20 600,00

23 Sbor dobrovolných hasičů Příbor

34 500,00

24 Sdílená kancelář CC Příbor, s.r.o.

13 200,00

25 Sdružení hudebníků Příbor

22 900,00

26 Společnost přátel Dechového orchestru mladých

146 400,00

27 Společnost Sigmunda Freuda

52 300,00

28 Svaz tělesně postižených v ČR - z.s., m.o. Příbor

21 900,00

29 SVP Příbor

17 200,00

30 Tenisový klub Příbor, o.s.

39 900,00

31 Tělocvičná jednota Sokol Příbor

212 000,00

32 Tělovýchovná jednota Příbor

424 700,00

33 Základní umělecká škola, p.o.
CELKEM

105 900,00
2 000 000,00

- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na
materiálně technickou základnu pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanční
podporu na materiálně technickou základnu následovně:

TJ Sokol Příbor

0,00
8 300,00

Letní tenisový kemp pro děti

5 900,00

Vánoční turnaj ve stolním tenise 2016

1 800,00
0,00

Krmáš 2016

3 800,00

IV. ročník oblastního turnaje v anglické verzi
hry Scrabble

4 500,00

Majáles Masarykova gymnázia v Příboře

5 000,00

Beskyd Model Kit Show 2016
Myslivecký representační ples na Hájově pro
veřejnost
Myslivecké letní odpoledne, svatojánské ohně a
metání metel
Společenský ples
Letní večer
Provedení velikonoční kantáty Golgota
skladatele Václava Vlastimila Hausmanna
10. ročník florbalového turnaje turnajového
klání amatérských hráčů florbalu
5. ročník florbalového turnaje juniorů
turnajového klání hráčů florbalu

Společnost Sigmunda
Freuda
Spolek rodičů a přátel
školy při ZŠ Příbor
Jičínská

18

0,00
10 400,00

Klokočovský ples 2016

Klokočov OS z.s.

10

ČÁSTKA (v Kč)

Splnili si svůj sen

4 700,00
7 400,00
10 400,00
2 600,00
4 700,00
11 000,00
1 900,00
2 800,00
9 800,00

1. ples ZŠ Jičínské

5 300,00

Příborský Sokolšlap
Memoriál Milana Strakoše ve stolním tenise
neregistrovaných hráčů

4 600,00

CELKEM:

3 400,00

132 000,00

- Rozhodlo přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na
prevenci kriminality pro rok 2016 žadatelům veřejnou finanční podporu
na prevenci kriminality následovně:
P. Č.
1

NÁZEV ŽADATELE
ACADEMIA VIA
FAMILIA

NÁZEV PROJEKTU

8 000

Den rodiny
Víkendy finanční gramotnosti zážitkem

2

BAV KLUB

Bavme se v BAV klubu

3

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

Zlatá včela - oblastní kolo dětské soutěže mladých včelařů pro MSK

4

KLOKOČOV

5

RENARKON

Terénní program na Novojičínsku

6

SDH HÁJOV

Víkendový pobyt pro mladé hasiče

7

SDH PRCHALOV

Hasičská soutěž mužů a hasičská soutěž mladých hasičů

8

SDH PŘÍBOR

Podpora činnosti oddílu Mladí hasiči

Dětský maškarní ples 2016
Dětský den a kácení máje 2016

9

LUNA PŘÍBOR, SVČ

Víkend bojového umění brazilského tance s mezinárodní účastí

10

TJ SOKOL PŘÍBOR

Regionální bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise

11

ZŠ PŘÍBOR

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků

CELKEM:

SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA (v Kč)
11 400
0
39 000
0
0
20 000
0
0
3 300
36 400
1 900

M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a / 30
120 000

Dětský den a kácení máje 2016
20 000

5

RENARKON

Terénní program na Novojičínsku

6

SDH HÁJOV

Víkendový pobyt pro mladé hasiče

7

SDH PRCHALOV

Hasičská soutěž mužů a hasičská soutěž mladých hasičů

8

SDH PŘÍBOR

Podpora činnosti oddílu Mladí hasiči

0

9

LUNA PŘÍBOR, SVČ

Víkend bojového umění brazilského tance s mezinárodní účastí

10

TJ SOKOL PŘÍBOR

Regionální bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise

11

ZŠ PŘÍBOR

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků

CELKEM:

0
3 300

- za výkon funkce předsedy
- za výkon funkce člena zastupitelstva
- příplatek dle počtu obyvatel

36 400
1 900
0
120 000

- Schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR
a MPZ pro rok 2016 ve variantě A - Rozdělení finančních prostředků
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016 - navýšení podílů města
- Schválilo přeřazení částky 100.000 Kč z § 3612 určených na audit SMMP,
s. r. o., do rezervy rozpočtu města.
- Schválilo převést z navrhované rezervy v rámci 1. změny rozpočtu města
částku ve výši 37.500 Kč na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
položka výdaje související s projektem Kotlíkové dotace.
- Schválilo 1. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v následujících
objemech:
139 697,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2016 o 3 498,00 tis. Kč
Výdaje
168 104,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2016 o 13 153,00 tis. Kč
Financování 28 407,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbora na rok 2016 o 9 655,00 tis. Kč

-

Příjmy

-

-

-

-

v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatými
usneseními upraveného návrhu 1. změny rozpočtu města Příbora na rok
2016.
Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby
města Příbora na rok 2016 ve výši 19.130.000 Kč, což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku o 1.090.000 Kč.
Schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 185.000 Kč Římskokatolické
farnosti Příbor se sídlem Stojanova 364, 742 58 Příbor na náklady spojené
se zhotovením mříží do kostela sv. Valentina a uzavření darovací smlouvy
dle návrhu mezi městem Příborem a Římskokatolickou farností Příbor se
sídlem Stojanova 364, 742 58 Příbor.
Vzalo na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
Příbora v roce 2016.
Vzalo na vědomí zprávu o plnění „II. Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017“.
Vzalo na vědomí zprávu o plnění „Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2013 – 2017“.
Schválilo výši odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZM:
- za výkon funkce člena zastupitelstva		
426 Kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel		
277 Kč/měsíc
__________________
Celkem 703 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 703 Kč/měsíc se stanovuje počínaje
dnem 01.04.2016.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce člena
rady města:
- za výkon funkce člena rady města		
1.759 Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva		
426 Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel		
277 Kč/měsíc
__________________
Celkem 2.462 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 2.462 Kč/měsíc se stanovuje počínaje
dnem 01.04.2016.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy
finančního výboru, kontrolního výboru a osadního výboru:

-

-

-

-

1.386 Kč/měsíc
426 Kč/měsíc
277 Kč/měsíc
__________________
Celkem 2.089 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 2.089 Kč/měsíc se stanovuje počínaje
dnem 01.04.2016.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce člena
RM a předsedy osadního výboru:
- za výkon funkce člena RM
1.759 Kč/měsíc
- za výkon funkce předsedy
1.386 Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva
426 Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel
277 Kč/měsíc
__________________
Celkem 3.848 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 3.848 Kč/měsíc se stanovuje počínaje
dnem 01.04.2016.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy
komise rady města:
- za výkon funkce předsedy
1.386 Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva
426 Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel
277 Kč/měsíc
__________________
Celkem 2.089 Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 2.089 Kč/měsíc se stanovuje
počínaje dnem 01.04.2016.
Schválilo výši odměny za výkon funkce předsedy komise rady města,
v případě, že se nejedná o člena ZM ve výši 1.386 Kč/měsíc. Termín
výplaty první odměny ve výši 1.386 Kč/měsíc se stanovuje dnem
01.04.2016.
Schválilo odměny členům finančního a kontrolního výboru a členům
Osadních výborů v Hájově a v Prchalově ve výši 383 Kč/měsíc.
Schválilo odměny členům komisí RM ve výši 383 Kč/měsíc.
Vytvořilo fond odměn ZM ve výši 100 Kč/měsíc/člen výboru nebo
komise.
Schválilo Směrnici č. 7/2016 k udělování Cen obce a čestného občanství
v upraveném znění.
Rozhodlo o zrušení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Příbor – místní
část Prchalov.
Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře paní Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. Delegace zástupce obce,
jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na valné hromadě konané ve čtvrtek dne 26.05.2016,
a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a. s., konané za tuto
řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc
ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Bohuslavu Majerovi.
Zrušilo usnesení ZM č. 6/08/02/2.
Rozhodlo o umístění turistického informačního centra v domě č. p. 9 na
náměstí Sigmunda Freuda po provedení nezbytných stavebních úprav.
Souhlasilo s umístěním pobočky České spořitelny, a. s., v budově č. p.
35 na náměstí Sigmunda Freuda.

PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Již potřetí převzalo z rukou zástupců vedení města Příbora
ocenění sedm pedagogů příborských škol. Toto slavností setkání bývá
každoročně příležitostí k ocenění práce pedagogů a poděkování za vše,
co pro výchovu mladé generace dělali a dělají.
Ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2016 za vynikající
pedagogickou činnost převzali
• Naděžda Rojanová, Mateřská škola Kamarád, Frenštátská, Příbor
• Kateřina Dvořáková Brusová, Mateřská škola Příbor, Pionýrů
• Bc. Monika Beierová, DiS., Mateřská škola Hájov, s. r. o., Příbor
• Mgr. Hana Matulová, Základní škola Příbor, Jičínská
• Mgr. Lidmila Janotová, Základní škola Npor. Loma, Příbor
• Mgr. Taťána Lomako, Základní umělecká škola, Příbor
• Mgr. Ivana Opršalová, Masarykovo gymnázium, Příbor
Slavnostní ráz celé akci, která se konala v prostorách piaristické
koleje, rovněž dodalo vystoupení žáků příborské Základní umělecké
školy pod vedením vyučujících Jiřiny Lacné, Mgr. Taťány Lomako
a Petra Pukovce.
Nejen oceněným pedagogům, ale všem pedagogickým
zaměstnancům přejeme v jejich práci pevné nervy, hodně elánu a silnou
dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání budoucích generací.
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U ZELENÝCH NA KUS ŘEČI
Šárka Gachová

Je to nějaký čas, co jsem rezignovala na post zastupitelky, nicméně dění v Příboře mne stále zajímá. Po posledním 13. zastupitelstvu města jsem se sešla se svým kolegou Milanem Gabzdylem
(SZ), abych zjistila novinky:
ŠG: Ahoj Milane, jak proběhlo poslední zastupitelstvo? Jaký z něj
máš pocit?
MG: Ujistil jsem se, že musím být neustále ve střehu, a že to, co
bylo domluveno minule, dnes neplatí.
ŠG: Máš na mysli něco konkrétního?
MG: Mám na mysli audit organizace Správy majetku města Příbora. V prosinci jsme většinou 14 hlasů schválili v rozpočtu města
na rok 2016 částku na zpracování tohoto auditu, aby se jednou pro
vždy vyjasnilo, zda veškeré postupy v rámci této organizace proběhly
v souladu se zákony. Stalo se tak i na popud společenství vlastníků
bytového domu Pětilomka, které na zastupitelstvu přečetlo otevřený
dopis zastupitelům. Bohužel na 13. ZM vedení města, ústy pana Igora
Vaňka, požádalo o zrušení této částky z rozpočtu města a de facto
zpracování tohoto auditu zrušilo. Beru to jako výsměch vedení města
všem občanům a vzrůstá ve mně silný pocit zakrývání nějaké levoty.
Vedení města vodí občany za nos. Již předběžné závěry auditu tepelného hospodaření uvádějí značně nestandardní výše odměn a mezd,
které byly rozpouštěny v ceně tepla. Tudíž to zaplatili občané, kteří
odebírají tepelnou energii z kotelny Nerudova. Nevěřím tedy SMMP,
že hospodařila ve prospěch občanů. Dozorčí rada této organizace je
dlouho přehlížena. Její argumenty a požadavky jsou přeslýchány. Na
jejich dotazy vedení organizace dlouhodobě neodpovídá. Po zpracování podkladů k zadání auditu je audit zrušen. Někdo se lekl, že by
audit mohl odhalit více, než je zdrávo! Argumenty, že by audit stál
zbytečně mnoho peněz, neobstojí ve světle zvyšování odměn členům
ZM, RM a členům komisí.
ŠG: To je to zvýšení tak razantní?
MG: Zvýšení je maximální možné dle nařízení o odměnách, tedy 6,5
%. Zajímavé je, že nedošlo k navýšení této kapitoly v rozpočtu města,
neboť o tomto bodě se hlasovalo až po schválení 1. změny rozpočtu.
Vycházím však z toho, že ve schváleném rozpočtu je na odměny těmto
členům vyčleněno 2,6 miliónu korun. Navýšení o 6,5 % tedy znamená
nárůst o 169 tisíc, což je více než audit SMMP. Ale to jen tak na okraj.
ŠG: Zajímavé srovnání. Máš vůbec z nějakého bodu tohoto ZM
dobrý pocit?
MG: Ale to zase ano. Při projednávání 1. změny rozpočtu se mi
nelíbilo, že je tam již zapracována částka na vybudování turistického
informačního centra v objektu č. 19 (radnice). O tomto bodě se mělo
hlasovat až následně, tudíž mi připadalo, jako by to bylo dopředu

domluvené. Musím upozornit, že o novém TIC se mluví již delší dobu
ve spojitosti s objektem č. 9, kde je již zpracován projekt a investovaly se v tomto směru nemalé peníze. Byl jsem tedy rád, že se na
můj popud první hlasovalo o umístění TIC a potom až o rozpočtu.
Nové TIC tedy bude v objektu č. 9, což je dle mého názoru správné
rozhodnutí. Těžko bychom ve městě hledali reprezentativnější prostor
(samozřejmě myslím po rekonstrukci).
ŠG: Souhlasím. Máš něco dalšího, co ti dělá starosti?
MG: Dlouhou dobu ve mně sílí pocit, že vedení města se neumí
popasovat s majetkoprávními záležitostmi. Na jednu stranu velmi
draze nakupuje pozemky od soukromníků, na druhou stranu velmi
levně pozemky vybraným soukromníkům prodává. Na 13. ZM bylo
schváleno zveřejnění záměru města prodat nemovitost – objekt
č. p. 586 a pozemky na ul. Masarykově (jedná se o bývalý Dům dětí).
Byli jsme ujišťování, že město chce pouze zjistit cenu, za kterou je
někdo ochoten objekt koupit. Jelikož se o objekt zajímají konkrétní
subjekty a město reaguje až na požadavek o odkoupení objektu, a to
za značně nevýhodnou cenu, domnívám se, že je jen otázkou času,
kdy opět proděláme. Znalecký posudek, který nemovitost oceňuje,
je zpochybňován. SMMP, která měla objekt v péči, se vymlouvá, že
za stav objektu může předchozí vedení města. Ptám se tedy, pokud
měla objekt v péči SMMP, nebylo tedy její povinností se o objekt starat
a nenechat jej zchátrat? I v této kauze je více otázek než odpovědí,
které opět vedou ke SMMP. Rád bych také poukázal, že vedení města
mi na zastupitelstvu tvrdilo, že na objekt není zpracován žádný projekt. Jak se ale mýlili. Pan Venzara z odboru rozvoje města potvrdil, že
na objekt je zpracován projekt přestavby objektu za účelem bydlení.
Vedení města tedy nemá relevantní podklady k rozhodování? Nebo
k nim nepřihlíží? Nebo nám je zatajuje? Nevím.
ŠG: Tak to je tedy smutné.
MG: Smutné to je. Nejsmutnější mi ovšem přijde, že i někteří
opoziční zastupitelé, možná z nevědomosti, hlasují v těchto lumpárnách se současným vedením města. V tomto mě lidsky zklamala
paní Trojčínská ze Sdružení nezávislých kandidátů Příbor. Doporučuji tedy občanům sledovat usnesení ze ZM, kde jsou přiloženy
i hlasovací archy.
ŠG: Vidíš nějaké východisko?
MG: Doporučuji občanům města, pokud chtějí žít v prosperujícím,
fungujícím městě, aby se zajímali o dění kolem sebe, aby byli aktivní
a snažili se nám, voleným zástupcům pomoci v dosažení tohoto cíle.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat v den konání
v reálném čase na internetu on line. Záznam v anonymizované podobě je
zveřejněn na www.televize-pribor.cz.

JARO JE TADY: POZOR NA ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto
dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci
na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných
plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon,
ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen
na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi
za tento přestupek pokuta až 25 000,- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě
neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí
provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to
ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem

o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď
telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který
občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových
stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše
500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích
mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl
chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím
si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou
až do výše 25 000,- Kč.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC KVĚTEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Spisovatelka Petra Dvořáková napsala tři příběhy o tom, jak
nízké sebevědomí ovlivňuje náš život. V knize s názvem Sítě se tři
hrdinky - Kristýna, Karolína a Naďa snaží vyřešit své problémy. Kristýna si vyčítá, že svými nedostatky kazí vztah s partnerem, Karolína
je nešťastná z role obětavé několikanásobné matky, do níž ji tlačí
křesťanské obrácení jejího manžela, a Naďa věří, že nejdál nedojdeš
s poctivostí, ale s výstavními čtyřkami.
Úspěšný britský autor Simon Mawer svým románem Provazochodkyně navazuje na knihu Dívka, která spadla z nebe a přináší
napínavou a propracovanou sondu do složitých motivů idealismu
a odvahy těch, kteří nepřestali bojovat ani poté, co druhá světová
válka skončila. Je to ale také příběh neobyčejné ženy. Ženy, která
neváhá vraždit, která dokáže přežít, hrdinky i zrádkyně.
Deníkové zápisky populární herečky Ani Geislerové P. S., zachycují všední život i střípky ze soukromí. V pěti letech, jejichž datace
není úplně jistá, se mísí humor s melancholií, zamilování s rozchody
a naprostá upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka se svým
vtipným, osobitým stylem často dotýká základních věcí, jako je
rodina, láska nebo dětství, a zve čtenáře, aby se na cestu vydal s ní.
Kniha vychází v nevšední grafické úpravě její sestry Lely Geislerové.
Nový román Volba amerického spisovatele Nicolase Sparkse,
popisuje životní příběh Travise Parkera. Ten má vše, co by muž mohl
od života chtít – dobrou práci, skvělé přátele a krásný dům u moře
v malém městečku v Severní Karolíně. Ani trochu mu nevadí, že
žije sám; ženská by mu určitě chtěla zatrhnout jeho dny plné zábavy,

plavání v moři a grilování. Alespoň je o tom přesvědčen, dokud se
do vedlejšího domu nenastěhuje Gabby Hollandová…
Román Ratajský les Aleše Palána vychází ze skutečných
událostí. Dvě linie příběhu z let 1952 a 1958 prolíná třetí dějová
osa – ta současná. Brzy se ukáže, jak osudově spolu všechny tři
souvisejí. Ratajský les v Posázaví se stal v lednu 1952 místem vraždy.
Na hromadě klestí byla nalezena komunistická funkcionářka Anna
Felbabová s prostřelenou hlavou. Rudá justice odpověděla na její smrt
nekompromisně. Znovu tekla krev, vinných i nevinných, na starou
křivdu se navršily křivdy nové.
O tom, jak láska může člověka připravit o rozum, píše australská
autorka Liane Moriarty v románu Zamilovaná hypnotizérka.
Hypnoterapeutka Ellen se přes internet seznámí se sympatickým
Patrickem a jejich vztah se od začátku vyvíjí až podezřele dobře.
Když Ellen napadne, že by Patrick mohl být tím pravým, překvapí ji
její partner nečekanou zprávou – už roky jej prý pronásleduje jeho
expřítelkyně Saskia. Ellen netuší, že už ji poznala také. Saskia totiž
už nějakou dobu chodí k Ellen na terapie pod falešným jménem…
Thriller z blízké budoucnosti Ochlazení Michaela Žantovského
je příběh vypravěče K., který ve službách české zpravodajské služby
začíná svou pouť v Bělorusku. V prostředí současných zpravodajců,
bývalých operativců ministerstva vnitra a spolupracovníků KGB
z doby normalizace či samotných agentů KGB si vypravěč nemůže
být ničím jistý. Je neustále v ohrožení života. Nikdo nedůvěřuje
nikomu, ba ani sobě samému, jak káže zásada zpravodajské práce.

POHÁDKOVÉ KRESLENÍ ADOLFA DUDKA V PŘÍBOŘE
Do městské knihovny zavítal Adolf Dudek s interaktivní show
Pohádkové kreslení, při které dětem netradiční formou představil klasické české pohádky. Představení zhlédly čtyři třídy dětí ze Základní

školy Npor. Loma. Ilustrátor kreslil na tabuli postavy z pohádek,
které děti doplňovaly, a část pohádky si s ním zahrály. Pan Dudek
svým energickým vystoupením strhl a pobavil jak děti, tak dospělé.

Local TV Příbor, 15 týden 2016:
www.televize-pribor.cz/?clanek=718

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU
Karel Petr
Zdeňka Veselková
Ludmila Tošenovjanová
Anna Havrlantová

Ľubomír Juriš
Sylva Paletová
Věra Pukovcová
Svatopluk Dohnal

Miron Chmelař
Věra Poláčková
Karel Dohnal
Jana Kratochvílová

Marie Matlová
Valentin Putala
Drahomír Rapala
Sylva Rycová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Jaroslav Brus		
Jarmila Hrnčárková
Miluše Michálková
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ZE ŠKOL
ENGLISH SCRABBLE TOURNAMENT 2016
Mgr. Dalibor Dejmek, Masarykovo gymnázium

Dne 30. března 2016 se v aule Masarykova gymnázia v Příboře
uskutečnil již 4. ročník Gypri Scrabble Tournament. Jedná se
o meziškolní oblastní turnaj v anglické verzi hry Scrabble. Turnaj je
aktivitou učitelů anglického jazyka na naší škole, kteří hru Scrabble
běžně využívají v rámci hodin anglického jazyka jako metodu pro
rozšiřování slovní zásoby žáků.

sobu zaznamenávání nahraných výsledků není nouze o vzrušující
okamžiky, kdy se pořadí soutěžících neustále přelévá. Ačkoliv se
oproti minulému ročníku zúčastnilo o něco méně škol, bylo vidět,
že se přání našeho gymnázia, rozšířit Scrabble do výuky i na dalších
školách, daří plnit a dle výsledků je zřejmé, že všichni hráči tuto hru
bravurně ovládají a jsou velmi ostřílení.
Naši školu reprezentovala Klára Chvílová ze sexty, která
v konečném účtování obsadila příčku nejvyšší, bronz pak patřil
Pavlíně Štefkové ze septimy, která za druhým hráčem turnaje
zaostala o pouhé 2 body. Díky jejich výkonům naše škola tento
rok turnaj s přehledem vyhrála.
Výsledné pořadí po tuhých bojích a třech hodinách intenzivního
soustředění je následující:
Kategorie jednotlivci
1. místo Klára Chvílová (Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.)
2. místo Ondřej Poláček (Gymnázium Františka Palackého,
Valašské Meziříčí)
3. místo Pavlína Štefková (Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.)

V letošním roce se turnaje zúčastnilo 11 středních škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Princip turnaje je jednoduchý. Každá
škola vysílá 2 zástupce z řad svých žáků, kteří soutěží jako tým
reprezentující školu, a současně hraje i každý sám za sebe. Sporné
situace pomáhá rozhodnout rodilý mluvčí anglického jazyka, který
na naší škole působí. Získané body jsou ihned po odehrání tahu
zaznamenány prostřednictvím chromebooků, hráči tak stále vidí
aktuální pořadí na televizní obrazovce. Při tomto interaktivní způ-

Kategorie školy
1. místo Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
2. místo Gymnázium, Havířov - Podlesí, p. o.
3. místo Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí
Závěrem bychom chtěli poděkovat zejména žákům školy, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci turnaje. Bez jejich pomoci by turnaj
bezesporu neměl tak pohodovou atmosféru. A děkujeme také městu
Příboru a GYPRI, o. p. s. za finanční příspěvek na organizaci turnaje.

CESTA NAŠICH „MALÝCH“ BASKETBALISTEK AŽ NA KRAJ
Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Tak jako každý rok se i letos zúčastnili naši žáci ze ZŠ Npor. Loma
Příbor basketbalové školní ligy. Dařilo se všelijak, ale naše mladší
dívky 5. až 7. ročníku dosáhly velice pěkného výsledku. Z druhého
místa v okrsku postoupily do okresního finále, kde porazily favorizovanou ZŠ Jičínskou a vybojovaly si právo účasti na krajském finále,
které se konalo 11. 4. 2016 v Ostravě. Tam se setkaly s basketbalistkami z Frýdku-Místku, které neměly konkurenci. A příslovečné sportovní štěstíčko se tentokrát připojilo ke škole z Ostravy, a tak rozdílem
pouhého jediného bodu skončily na třetím místě. I tak je to krásný
výsledek – TŘETÍ V KRAJI! Blahopřejeme všem našim basketba-

lovým reprezentantům, zvlášť
dívkám – Denise Hejtmánkové,
Ivě Raškové, Markétě Zajícové,
Elišce Pěnčíkové, Klárce Šmídové,
Nikol Wavrové, Adéle Jurečkové
a také posilám z 5. ročníku, Janě
Netušilové a Monice Mrázkové.
Přejeme všem do dalších let co
nejvíce úspěchů, nejen na sportovním poli.

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Mgr. Romana Petrovičová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Žáci 5. ročníků ze ZŠ Npor. Loma
Příbor se 13.dubna 2016 zúčastnili
exkurze do Muzea Jana Amose Komenského v Přerově.
Na přerovském zámku děti přivítala
„hradní paní Eliška“ oděná do středověkého kostýmu. Provedla je zámkem,
seznámila s historií, svůj výklad doplnila
filmovou ukázkou a děti se mohly také
aktivně zapojit do prohlídky při plnění
jednoduchých úkolů.
Po prohlídce zámku následovala
prohlídka muzea. Děti se seznámily

s dávnou historií pravěku, objevy, které
byly nalezeny na území ČR, prohlédly
si nástroje, které pravěcí lidé používali.
Děti se mohly podívat, jak se učilo
za dob Jana Amose Komenského, jak
vypadaly třídy, pomůcky a kabinety
od počátku školství, až po současnost.
Zaujala je také sbírka minerálů, motýlů
a hanáckých krojů.
Exkurze byla ukončena výstupem na
zámeckou věž, odkud se dětem nabídl
krásný výhled do krajiny a blízkého
okolí.
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EXKURZE NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
Mgr. Kateřina Dolná a Mgr. Hana Schwarzová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pondělí 29. 2. 2016 se třídy 7. A a 7. B ze ZŠ Npor. Loma Příbor
vydaly na exkurzi na Ostravskou univerzitu, konkrétně na Přírodovědeckou fakultu, Katedru biologie a ekologie. Po dobrodružné cestě
vlakem a především hromadnou městskou dopravou, kdy někteří žáci
jeli poprvé trolejbusem a okusili si tak trochu každodenního života ve
velkém městě, je na katedře očekávala krátká přednáška pana docenta
Vítězslava Pláška o mechorostech, následovaná komentovanou
fotografickou výstavou nazvanou Mechy celého světa.
Poté je velmi zajímavě a poutavě provedl systémem obratlovců
v učebně zoologie pan docent Bohumír Lojkásek. Žáci si tak mohli
zopakovat učivo, kterým se zabývali celé první pololetí tohoto školního roku, a také ukázat, co se naučili. Dostalo se jim za to také od
pana docenta pochvaly.
Žáci se měli možnost trochu seznámit s prostředím vysoké školy,
mohli nahlédnout do některých učeben a laboratoří. A protože se
mezi nimi nachází pár šikovných biologů, doufejme, že to zapůsobilo
i motivačně a jednou tam třeba budou sami studovat.

Tímto také děkujeme vedoucímu Katedry biologie a ekologie,
doc. Aleši Dolnému, který tuto exkurzi umožnil a na místě také
zorganizoval.

UČÍME SE NAVZÁJEM
Mgr. Jana Malíková, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pátek 1. 4. 2016 proběhl na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor
v souvislosti s nedávným Dnem učitelů již tradiční projekt Učíme se
navzájem. Žáci devátých ročníků se proměnili v pedagogy a vydali se
vzdělávat děti na prvním stupni. IX. A se ujala tříd 1. A, 2. A, 3. A,
4. A, 5. A a 9. B měla na starost třídy označené „béčkem“.

Mnozí deváťáci se začali připravovat již čtrnáct dní před začátkem vlastní akce. Kontaktovali paní učitelky z prvního stupně, se
kterými probrali rozvrh hodin, obsah a formy výuky. Při promýšlení stavby vyučovacích hodin si uvědomili, že práce učitelů začíná

mnohem dříve než samotným předstoupením učitele před třídu. Ne
všem se však včasná příprava podařila a někteří ani nebyli do dané
hodiny vpuštěni.
A pak s rozličným očekáváním, možná i obavami vyrazili noví
pedagogičtí elévové do svých tříd, kde vyučovali matematiku, český
a anglický jazyk, vlastivědu či přírodovědu. Dovedně kombinovali
frontální vyučování se skupinovou činností a využívali také výdobytky
moderní techniky. Nezapomněli to vše proložit kreativní výtvarnou
výchovou a pracovními činnostmi, kde vyráběli např. origami. Jiní
svým svěřencům rozproudili krev v hodině tělesné výchovy.
Vyučující z řad žáků to rozhodně neměli jednoduché. Nejednou
nastala situace, že se dříve hodní a rozumní posluchači zapomněli,
rozpovídali se a třídu ovládl podivný šum. Srdce mladičkého pedagoga zachvátila panika a z úst vylétlo: „Už Vás chápu, paní učitelko.“
Mnozí deváťáci si ale své aktivní žáčky oblíbili natolik, že neváhali
a pořídili si s nimi nejedno self íčko.
Učíme se navzájem je projekt jistě zábavný, ale rovněž poučný.
Ti, kteří svůj úkol pojali zodpovědně, pochopili, že práce učitelů není
vždy jednoduchá a že obnáší chvíle úspěchů a radosti, ale i zklamání.
I proto jsou takovéto sebezkušenostní akce důležité.
Snaha a připravenost žáků devátých ročníků byla na závěr oceněna hodnocením, které provedly učitelky tříd, kde výuka probíhala.
Projekt Učíme se navzájem probíhal sice 1. dubna, ale APRÍL
to rozhodně nebyl.

EXKURZE DO ZÁCHRANNÉ STANICE V BARTOŠOVICÍCH
Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

V pátek 15. dubna navštívili žáci 4. ročníku ze ZŠ Npor. Loma
Příbor záchrannou stanici a Dům přírody Poodří v Bartošovicích.
Nejdříve šli do budovy, kde jsou vystaveny expozice chráněných
živočichů a rostlin oblasti Poodří. Dověděli se, kteří živočichové se
nejčastěji dostávají do záchranné stanice a s jakými poraněními.
Prohlédli si dioramata zobrazující rostliny i živočichy v lužních lesích,
v okolí toku Odry i pohled pod hladinu rybníků.
Pak šly děti do zahradní části, kde jsou umístěny voliéry. V těch
jsou zachránění ptáci po dobu jejich léčení. Ptáci, které se podaří
vyléčit, jsou vypuštěni zpět do přírody, ale někteří budou muset
zůstat ve voliérách doživotně.
Děti zaujal i rybníček s hnízdícími čápy a kachnami.
Po prohlídce čekala na děti paní Skalíková, která je zavedla
k bartošovickému zámku. Tam je seznámila se zajímavostmi, které se
týkaly nejen zámku, ale i obce. Tak se děti dověděly například o tom,
že v zámeckém parku roste platan javorolistý, který je největším
stromem u nás a šestým největším v Evropě. V zámku navštívili žáci
informační centrum, kde získali další zajímavé informace a mohli si
koupit suvenýry.
Všem se exkurze moc líbila.
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VELIKONOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mgr. Martina Brožová, Základní škola Jičínská

Svátky jara se naše škola rozhodla oslavit
22. 3. a uspořádala Velikonoční jarmark spojený
s Dnem otevřených dveří. Ve 14 hodin se dveře
naší školy otevřely veřejnosti. Rodiče, prarodiče, děti i bývalí žáci přicházeli zvědavi, co si
pro ně žáci se svými učiteli připravili. A nebylo
toho málo! U třídních stánků si mohli návštěvníci zakoupit výrobky našich žáků, kteří na
nich několik týdnů poctivě pracovali. Výběr byl
velký, oči nevěděly, kam se dříve podívat - např.
na zdobená vajíčka, perníčky, koláče, obrázky
s jarní tematikou, velikonoční dekorace na stůl,
květiny a mnoho dalších. Výtěžek z prodeje
byl předán Spolku rodičů, který jej využije pro
potřeby žáků naší školy.
Návštěvníci rovněž mohli navštívit odborné
učebny, v kterých byly připraveny dílny pokusů.
V nově zrekonstruované učebně fyziky probíhala výroba ledové tříště či Coca-coly, optické
klamy, výbuch sopky aj. Některé pokusy si
mohli vyzkoušet i přítomní hosté. V přírodovědné laboratoři mohli zjišťovat tvrdost kamenů a v mikroskopech
pozorovat například mravence. V počítačové učebně probíhala
ukázka výukových programů. V učebně hudební výchovy si všichni
s radostí vyslechli známé skladby v podání Školní kapely a hlavně
děti uvítaly možnost zahrát si na hudební nástroje. Na 15. hodinu
si žáci 6. A přichystali pohádku O třech prasátkách a jejich dobrodružstvích neboli 3v1, ta se všem přítomným velice líbila a herci
sklidili zasloužený potlesk.
Celé odpoledne provázela žáky, pedagogy i příchozí příjemná
jarní atmosféra. O zájmu svědčí hojná účast návštěvníků, což je pro
naši školu největší ocenění.
Závěrem je nutné poděkovat všem učitelům a žákům školy,
kteří se podíleli na přípravě Dne otevřených dveří a Velikonočního
jarmarku.

Summer
Challenge II
20. května 2016, od 8 do 12 hodin
Místo konání: koupaliště RICCO

Soutěžit se bude
v týmech po 6 lidech
(+4 náhradníci).
Z každého ročníku
Dětské zastupitelstvo a koupaliště RICCO, jakožto

dané školy smí

sponzor, Vás srdečně zvou na souboj příborských škol.

soutěžit pouze

Pro soutěžící budou připraveny zábavné atrakce.

jeden tým.

Fanoušci si mohou zahrát ping pong, fotbal či
volejbal.

Přihlášky podávejte
na vašich školách
členům Dětského
zastupitelstva do

9. května

Těšíme se na Vás!
Občanské sdružení Klokočov vás všechny zve na tradiční Kácení Máje spojené s oslavou
dětského dne

28. 5. 2016 od 13:00h. Kácení proběhne za hlasité podpory diváků

dřevorubeckou pilou břichatkou.

a

1. 6. je Dnem dětí, a tak nastane čas zábavy a her i pro dospělé!!! Nachystány jich bude spousta a to také
formou soutěží se sladkými odměnami. Ukázka policejního a hasičského vozu, přetahování lanem, skákací
hrad,malování na obličej a také podání informací o dění v Klokočově. Po celý den nám bude hrát
reprodukovaná hudba. Občerstvení zajištěno, čepované pivko. Gulášek, palačinky, párek
v rohlíku nebo opékaný na ohni.
Vstupné je zcela dobrovolné.
Na nádherně prožitý den zvou Klokočovjané.
WWW.KLOKOCOV.COM
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20 LET VYSÍLÁNÍ OBRAZOVÝCH ZPRÁV LOCAL TV PŘÍBOR
Mgr. Irena Nedomová

4. 5. 1995 získala klimkovická společnost B plus TV licenci na
vysílání Local TV v Příboře. V tomtéž roce vysílání v Příboře po
dohodě s městem začalo. Vysílaly se textové zprávy. Ty úplně první
dodával městu přímo držitel licence. Šlo o zprávy ze světa i domova.
Diváky nezaujaly.
Po několika týdnech začali vytvářet textové zprávy z města
Pavel Nedoma a Robert Bolom. Podklady k nim připravovala Irena
Nedomová.
Po čase bylo jasné, že ani tyto zprávy divákovi nestačí! A tak
začalo do města přicházet obrazové zpravodajství vyrobené držitelem
licence. Šlo o zprávy z Klimkovic. Diváci opět nebyli spokojeni. A tak
se diskutovalo, zda si Příbor místní vysílání ponechá, nebo ne! Jasné
stanovisko mělo padnout na dubnovém zasedání zastupitelů v roce
1996. Měli to těžké - dodávané zprávy budily rozpaky a do budoucna
se mnohdy nahlíží velmi těžce.
Za této situace vznikla reportáž s tématem: Místní vysílání ano,
či ne? Vyjadřovali se v ní starostové sousedních obcí a v anketě
i náhodně oslovení občané z okolí a Příbora. Do reportáže byly
zařazeny všechny odpovědi. Jen jedna z nich byla odmítavá.
Irena a Pavel Nedomovi reportáž promítali o přestávce dubnového zastupitelstva v předsálí Katolického domu. Zároveň se
Nedomovi rozhodli k dalšímu kroku: zasedání od první minuty do
poslední natočit a poté se souhlasem držitele licence odvysílat. Ač
někteří poslanci tvrdili, že podají návrh na vykázání kameramana ze
sálu, nakonec nic takového neudělali. Zasedání předsedal starosta
Milan Strakoš. Na novou situaci reagoval slovy: „Dnešní zasedání se
natáčí.“ A tečka. A tak se natáčelo i přesto, že na jednání převažovala
atmosféra: Televizi ne! Po více než hodině diskuse k tomuto tématu
vystoupil pan Jaroslav Halfar. Navrhl měsíční zkušební lhůtu. Tento
v té době geniální a odvážný návrh prošel. Šance předvést, jak by
místní městská televize mohla vypadat, byla tady! Během zmíněné
zkušební lhůty vzniklo první příborské zpravodajství. Mělo premiéru 13. května. Obsahovalo 8 zpráv z města: Den učitelů, Velikonoční
jarmark, Sníh v dubnu, Zasedání ZM, Veselé zpívání, Absolventský
koncert žáků ZUŠ, Vernisáž výstavy v muzeu, Volby - A. Hromádková z DEU v Příboře (stručně). Dále byla odvysílaná výše zmíněná
anketa a záznam zasedání.
Na zasedání zastupitelstva 23. května 1996 padlo rozhodnutí:
místní televize zůstane zachována! Rozhodlo se těsně - 12 hlasy.
Dva přítomní zastupitelé se zdrželi a další před projednáváním
bodu odešli. Někteří z těch, kteří hlasovali pro, přiznali, že se mýlili
a naznačili, že půjde o významný informační kanál Příbora. Čas
ukázal, že měli pravdu. Irena a Pavel Nedomovi v započaté práci
pokračovali. Od té doby LTV vysílá v Příboře zprávy, reportáže, popř.
dokumenty vztahující se k městu i nejbližšímu okolí. Současně vzniká
důležitá videokronika města Příbora.
Od roku 1996 ušla Local TV velký kus cesty. Nedomovi se účastnili několika výběrových řízení - nejdříve co 4 roky, jednou co 2 roky,
pak co tři. Během toho se měnily délky vysílacích časů od původních
tří hodin denně s hodinovými bloky a s premiérou 1x za 14 dní přes
2 hodiny denně s 15minutovými bloky a premiérami 2x týdně až po

dnešní 2 hodiny denně s půlhodinovými bloky a s premiérou zpráv
vždy v neděli a se sobotními archivy.
Změnil se i příjem vysílání. 11. 11. 2011 byl vypnut analog a vysílání se digitalizovalo. Správa majetku města Příbora tehdy dodávala
signál do 1700 domácností a příjem vysílání LTV všem zajišťovala. Po
privatizaci se u mnoha domů dodavatelé televizního signálu změnili
a záleží na majitelích, zda příjem chtějí, či nikoli. Stejně na tom jsou
a vždy byli občané v rodinných domech.
Poslední velkou změnou související s digitalizací byla změna
dosahu vysílání. Městská televize od r. 2011 už nevysílá jen v Příboře
a nejbližším okolí. Má diváky ve velké části Moravskoslezského kraje.
A to vše díky městským zastupitelům, kteří po 20 let schvalují rok
co rok finance z rozpočtu města nejen na výrobu programu, ale i na
potřebný vysílací čas.
Za 20 let existence Local TV Příbor mohli naši diváci zhlédnout
mnoho pořadů z archivu, záznamů ze zasedání zastupitelů, na
750 zpravodajských relací s několika tisíci zprávami a se stovkami
reportáží. Pravidelně se snažíme zařazovat všechny rubriky - Z města,
Zaujalo nás, Dotazy diváků, Kultura, Sport, Městská policie informuje, někdy uvádíme rubriky Zkratka, Výzvy, Pozvánky. Ani tehdy,
ani dnes v pořadech neschází nic z aktuálního dění ve městě. V nejbližší době opět zavedeme rubriku Starosta odpovídá. Dotazů na
pana starostu se nám v poslední době nashromáždilo víc.
Ani tehdy, ani dnes se neobejdeme bez vašich tipů a námětů. Ani
tehdy, ani dnes se nevyhýbáme i tomu, co vás trápí. Pracujeme na
principech nezávislé žurnalistiky.
A jak vysíláme? 4x denně vždy o půl páté a o půl jedenácté.
Premiéra zpráv je v neděli, pořady z archivu uvádíme v sobotu. Od
pátku 13. 5. začneme vždy v pátek vysílat archivní pořad Ohlédnutí v LTV. Každý pátek uvidíte sérii pořadů, které jsme vysílali před
20 lety. Bude to ohlédnutí někdy úsměvné, jindy poučné, ale vždy
zajímavé, a to z mnoha pohledů.
Záznamy zasedání zastupitelstva jsou dostupné v anonymizované podobě (důvodem je ochrana osobních údajů) na internetu na
www.televize-pribor.cz. V neanonymizované podobě je vysíláme
na internetu v přímém přenosu, tedy v den zasedání.
Co se týče příjmu, nemůžete-li nás naladit, obraťte se na vašeho
dodavatele TV signálu. U individuálních rozvodů si musíte příjem
vyzkoušet a jednu z antén nasměrovat na vysílač v Klimkovicích.
Digitální příjem vyžaduje téměř přímý výhled a směrovou anténu na
59. kanál. Přijímáte-li programy prostřednictvím satelitu, program
Local TV je pro vás nedostupný. Problém vyřeší jedna anténa.
Vám mnohým děkujeme za vaši dvacetiletou přízeň a budeme
rádi, když nám ji zachováte. A s vámi všemi i s těmi mladšími se
těšíme na viděnou na některé z akcí ve městě a poté u vysílání.
Děkujeme vám také za pochopení při natáčení a za vaše odpovědi
v anketách. Přejeme vám hezké dny nejen s námi ...
Kontakty: tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz,
Jičínská 12 (pondělí a středa 13.30 - 16.00 h).

-------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJEM - 59. kanál, vysílač Klimkovice
VYSÍLÁME DENNĚ V TYTO ČASY

4.30 hod. 10.30 hod. 16.30 hod. 22.30 hod.

ZPRÁVY - 30 minut informací z Příbora

PREMIÉRA		
- v neděli
							OPAKOVÁNÍ		- pondělí až čvrtek

POŘAD Z ARCHIVU města Příbora 				
NÁVRAT DO R. 1996 aneb ZAČÁTKY LTV PŘÍBOR		

- v sobotu
- v pátek

Po odvysílání jsou pořady uváděny na www.televize-pribor.cz, aktuální pořad www.ltv-plus.cz
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Z HISTORIE
ZÁVĚR K NÁZVU LUBINA
Igor Jalůvka

Článek by se spíše měl jmenovat „Závěr k názvu Lubina a Kopřivnice“ či spíše „Závěr k názvu Kopřivnice“. Závěr k názvu Lubina
byl učiněn v prvním článku. Jak je to ale s názvem Kopřivnice?
Málokoho z nás by napadlo, že jméno města Kopřivnice by mohlo
být odvozeno od něčeho jiného, než od názvu byliny kopřivy. Regionální historikové sice píší o „slovanském názvu původní lesní lánové
vsi“, ale jaký název to konkrétně byl, to neupřesňují. (Buďto mají za
to, že je to „z názvu každému zřejmé“, nebo o kopřivě pochybují.)
Zastavíme se podrobněji u kořene slovanského slova „kopriva“.
Je zajímavé, co uvádí pokračovatel Žunkovičovy teorie, slovinský
filolog Leopold Verbovšek, na straně 47 své místopisné knihy
Komu (ni) smo tujci? (= Kdo jsou zde cizinci?) z r. 1995 o místních
jménech ve Slovinsku:
K názvu Kopriva: bylo by opravdu divné, kdyby naši předkové
pojmenovali osady a kopce podle rostliny, která nemá žádný zvláštní
význam, nebo je jí na daném místě dokonce nedostatek. To platí i pro
„koprivo“. Kopriva na Krasu a Capriva v Krminu nemůže mít nic
společného s kopřivami. Totéž platí pro různé Koprivne, Koprivnice a Koprivnike, se kterými se setkáváme po celém Slovinsku.
Kmen tohoto slova je velice starý a samotný název není zachován
pouze u nás, kde se již jeho význam zapomněl, leč znají ho i ostatní
slovanské jazyky: ve venetštině je „kuprik“, ukrajinština má rovněž
„kuprik“ a Litevci zase „kapra“. Toto slovo značí kopec coby pahorek,
tedy vrch. Pravděpodobně by se v bezprostřední blízkosti tamních
sídel či na návrších kopců našly pozůstatky někdejších hradišť
(pevností) či zodolněných osad. To bezpochyby platí i pro italské
město Cupramontana v provincii Ancona; je postaveno (stejně jako
všechny prastaré vnitrozemské osady) u bývalé pevnosti (castellare)
na vrcholu mírného kopce. Druhý kmen tohoto slova má v podstatě
stejný význam jako kmen první: „kopcovitá vrchovina“ (srovnej Ponte
Mostizio v Alpách). Při porovnání našich slov s výše uvedenými lze
konstatovat, že ve svém vývoji nebyla vystavena metatezi jako název
rostliny, který se zřejmě vyvinul z „kropive“ (kropiva > kopriva jako
lžica > žlica /slovinsky lžíce/). Zeměpisný název Kopriva tak nemá
nic společného s botanickým (kopriva, kropiva).
Ale abychom se dostali k jádru věci: budeme-li reagovat na Verbovškovy názory komparativní metodou, zkusíme porovnat, co
skutečně spojuje čtyři „Kopřivnice“ – chorvatskou, slovenskou,
polskou a moravskou.

Navíc, původní osídlení této lokality je velice staré. Nejstarší
nálezy pocházejí z konce mladší doby kamenné (neolitu) a z počátku
pozdní doby kamenné (raného eneolitu). Markovićův tým prozkoumal naleziště na katastru obce Koprivnički Bregi. Provedený
archeologický výzkum tam potvrdil existenci zemědělské eneolitické
kultury (mezi 3 400 - 3 200 př. Kr.), nazývané též dobou měděnou.
Na místě naleziště odkryli pozůstatky více než dvaceti obytných
a hospodářských budov - spížní jámy, zemnice, studny, stodoly
a podobná zařízení. Byly rovněž nalezeny nástroje - kamenné sekery,
nože, škrabky, struhadla a úlomky keramiky. Domnívám se, že právě
tam bylo původní sídlo (Kopriva-Koprivnica).
Samozřejmě další, daleko menší Koprivnica leží v Chorvatsku
o něco východněji a slovinská Koprivnica je zase poměrně nedaleko
hranic s Chorvatskem.

O chorvatské téměř dvaatřicetitisícové Koprivnici se Verbovšek
kupodivu nezmiňuje; lze to zdůvodnit tak, že ve své knize se věnuje
výhradně místopisu slovinských obcí. Škoda. Možná si s ní neví rady,
protože reliéf města zrovna nezapadá do jeho teorie: nadmořská
výška je 150 m, což není – vzhledem k poměrně značné vzdálenosti
od mořského pobřeží - zrovna hodně. Maďarský název města ve
starých Uhrách byl Kapronca a německý Kopreinitz, což nejsou
překlady slova kopřiva do těchto jazyků, ale snad středověké slepeniny z panských kanceláří, přinejmenším v případě Němců. Avšak
z archeologických nálezů, objevených koprivnickým archeologem
Zorkem Markovićem na východ od města, totiž vyplývá, že původní
praslovanské sídlo bylo právě tam. Potok Koprivnica pramení na
svazích tamních vršků. Nachází se tam obec Koprivnički Bregi, což
na základě ověřované teorie zkusíme přeložit na první pohled nesmyslným pleonasmem Kopcovité Kopce. „Kopce zarostlé kopřivami“
si sice dokážeme představit, avšak botanicky je to přírodě odporující. Název obce Koprivnički Bregi = Kopřivnické (Kopcovité) Kopce
jistě vznikl teprve v době, kdy již byl původní význam slova kopriva
= vzpetino (= kopec) v zapomnění. Přesto se v této lokalitě dochoval
výraz kopriva a lidé, v domnění, že se jedná o koprivu-bylinu, přidali
k názvu slovo bregi (mezitím její význam zastínila nová Koprivnica).
To je samozřejmě jen hypotéza, ale do sebe zapadající.

Na existenci polského městečka Koprzywnica mne poprvé
upozornil známý kopřivnický badatel a publicista Jiří Tichánek. Tato
obec leží ve svatokřížském vojvodství v sandoměřském okrese, nad
říčkou Koprzywiankou. Historicky patří do Sandoměřského kraje
Malopolska. Město samotné má něco přes dva a půl tisíce obyvatel.
Archeologové objevili, že již v předkřesťanských dobách žili v okolí
Koprzywnice lidé-vyznávači kultu ohně. Psané dějiny udávají, že
na počátku 12. století (1113) již osada existovala. Ta ale vystupuje
w dawnej historiografi – jak píší Poláci – coby Pokrzywnica, přičemž
zdůrazňují, že nazwa Koprzywnica jest czechizmem: „Koprzywnica
byla původně nazvána Pokrzywnica. To odráželo charakteristické
prvky místní přírody – existenci vlhkého údolí podél řeky Koprzywianky, porostlého kopřivami.
Navzdory tvrzení samotných polských historiků, že název
Koprzywnica je czechizmem, jsem toho názoru, že nemají pravdu.
I kdyby toto území patřilo (na počátku 12. století) komukoli – Piastovcům, Přemyslovcům, Arpádovcům či Rurikovcům – rozhodně
by to nemělo vliv na název osady. Lid tak nepřemýšlel a měl tehdy
především jiné starosti. Lid určoval název obce podle přírody. Navíc
se vzdělanost v románské době temného středověku udržovala
pouze v klášterech opisováním knih a akademická izolace kláštera
(nezávislá na knížecí či královské moci) i jeho latinské písemnictví

Zajímavou historii má východoslovenská Koprivnica. Najdeme
ji na jihozápadním okraji Nízkých Beskyd (Nízkych Bezkýd), v údolí
Koprivničky – západního přítoku Tople. Nadmořská výška obce je
223 m. Přestože dnes je to vesnička s necelými sedmi sty obyvateli,
již v 13. století byla centrem panství, kterému patřily dvě další obce.
Osídlení je rovněž prastaré, i když z pozdější doby než v případě
chorvatské Koprivnice. Podle archeologů nastalo již koncem eneolitu
(doby měděné) a začátkem doby bronzové, tedy kolem 2 000 př. Kr.
Ve větší míře se zde vyskytují skupiny východoslovenských mohyl,
důležitý je hromadný nález předmětů z mladší doby bronzové. Obec
se vyvinula na území starší vsi. Na rozdíl od stejnojmenných měst
na Moravě a v Chorvatsku však zde archeologové odkryli důkazy
o osídlení lokality i v době raného středověku. Konkrétně šlo
o pozůstatky obydlí (ohniště) a keramiku z 9. století. Slovenští vědci
tak mají zato, že koprivnické sídliště již prokazatelně existovalo
v 9. století, a patří tak k nejstarším slovanským vesnicím v severním
Šariši. Písemně je doložena roku 1283 jako Kaproncha, později jako
Kaprunchyan, Kapruncha (1325), Kaproncza (1786), Koprivnica
(1808), Pokryvnica (1920)!, Koprivnica (1927); maďarsky Kapronca
či Magyarkapronca.
Jinak jméno Kapronczai je docela běžným maďarským historickým příjmením, původně zřejmě rovněž šlechtickým (podobně jako
Caprivi). Je známo, že šlechta si stavěla svá obydlí na vyvýšených
místech, nikoli na kopřivách (i když se to někdy nevylučuje).
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končilo za zdmi kláštera. Byl-li „původní“ název polské obce opravdu
Pokrzywnica, o čemž pochybuji, nikterak polští autoři nevysvětlují,
proč došlo k „přejmenování“ na název českého původu. Původ názvu
Koprzywnica je tedy nutno hledat nikoli v Čechách, ale (podle Žunkoviče) ještě v praslovanské době dávno před Kristem. Proč by si
v dávných dobách chodili Poláci (či obecně Slované) ze sandoměřské
krajiny „vypůjčit“ název pro svou obec stovky kilometrů někam do
Čech nebo na Moravu? Ledaže by byli součástí jednoho společenství, kmene, či národa.
Ale dál jsem se v bádání nedostal, dokud mi nezaslal Jiří Tichánek
svůj článek, nazvaný Stručná historie hradu Konary u Sandoměře.
Dovolím si v této souvislosti citovat několik úvodních vět článku:
„Na vrcholu vysokého pahorku, západně od vsi Konary, se nacházejí
pozůstatky nevelkého středověkého hradu. Pod strmým úbočím
u úpatí hory se rozprostírá podmoklá dolina řeky Koprzywianky,
která působí, že místo má výhodné přírodní obranné podmínky. Zdá
se, že již v raném středověku tu existoval jakýsi strážní hrádek. Název
Konary se objevuje poprvé v písemných pramenech roku 1355. Hrad
byl postaven na okraji pohoří na rostlé skále. Nedaleko hradu Konary
leží obec Koprzywnicza, přes níž protéká potok Koprzywianka.“
Slovo konary znamená česky „větve“ (též slovensky konár = větev).
Jsem toho názoru, že právě název Koprzywnica je i zde
v Polsku původní. Nikoli „český“, ale praslovanský a i zde souvisí
s dnes již zapomenutým slovem kopriva = kopec, pahorek či vrch.
Třeba právě ten, na kterém byl hrad. To koresponduje i s archeologickými poznatky, že v předkřesťanských dobách existovalo
v lokalitách Koprzywnice osídlení. Nacházím jistou paralelu mezi
mylným přejmenováním moravské obce Myší na údajně „původní“
Mniší (ale Myší znamená staroslovansky totéž co výběžek hor) a mezi
Koprzywnica na údajně „původní“ Pokrzywnica (naštěstí Poláci tak
dosud svou obec nepřejmenovali).
Konečně se dostáváme k moravské Kopřivnici. Podrobný
vědecký výklad k historii Kopřivnice podal teprve dr. Adolf Turek
(čerpá hodně z L. Hosáka). Mj. v jeho zprávách čteme: Na vlastním
území Kopřivnice se na hradisku šostýnském za první republiky
nalezly kostěné jehly a šídla, opracovaná dutá kost, pazourkový nůž
a hlazený klín. Jiné sídliště bylo u Váňova kamene. Roku 1956 byl
nalezen bronzový poklad u potůčku Koryčky – vzácný nález 24 kusů
bronzových předmětů - na severním svahu Bílé hory z rozhraní mezi
mladší dobou bronzovou a starší dobou železnou (halštatskou), z doby
asi 800 – 700 let př. Kr. Průzkum na svahu u Červeného kamene
u Šutyrovy studánky r. 1961 přinesl vedle předmětů z mladší doby
kamenné (neolitu) i nález více než 4 000 úlomků nádob z pálené hlíny,
kamenných brousků, železné patky z kopí, spížní jámy a jamky po
dřevěných kůlech chat. Zde navazovala na sídliště lidu popelnicových
polí z mladší doby bronzové (asi 1 200 – 1 000 př. Kr.) keltská osada

z doby krátce před počátkem n. l. Jiné keltské sídliště bylo patrně na
bývalém ostrově Kopřivničky.
Když Adolf Turek vysvětloval sídelní typ tzv. lánové lesní vsi,
mj. udával: Jejich stavení byla zbudována v určitých vzdálenostech
od sebe, oddělena zahradami, opodál vozové cesty podél toku Kopřivničky, původně zvané Kopřivnice, jejíž břehy byly asi hojně
zarostlé kopřivištěm a hložím a která dala osadě jméno. Avšak
na jiném místě dr. Turek udává: I název obce, ať už se odvozuje od
říčky, nebo od osobního jména Kopřiva, se vyskytuje do 18. století
jedině v české podobě. Zajímavý a nikoli nepoužívaný způsob – obec
byla pojmenována podle jejího lokátora, a tím mohl být jakýsi
Koprziva. A situace se s využitím Žunkovičovy teorie opakuje
jako v Chorvatsku: Kopriva (= ten kdo sedí na kopci, tedy zpravidla
náčelník, stařešina, vladyka, vojvoda - či jak ho nazveme, později
šlechtic; ti neseděli na kopřivách, ale na kopcích). Ale říčka Koprziwnica též mohla být pojmenována podle toho, že pramení pod
Raškovým kamenem, což je poměrně strmý vrch – strmá kopriva.
Emil Hanzelka píše: Je zajímavé, že centrum staré Kopřivnice bylo
voleno v okolí místa pravděpodobného keltského sídliště na ostrově
potoka Kopřivničky. Bylo zde postaveno staré fojtství, dřevěný kostel,
první škola a fojtův mlýn. A právě Keltové (Žunkovič je jazykově
pokládá za Praslovany) měli své sídliště pod úpatím Bílé hory.
Vizuálně vzato, Bílá hora je vrch, který i ze vzdálenějšího okolí
dominuje naší krajině, tvoří při pohledu od údolí Moravské brány
dojem jisté „morfologické samostatnosti“ a má navíc velmi pravidelnou siluetu. Domnívám se, že samotná Bílá hora tak mohla být
tou KOPROU-KOPRIVOU a sídlo Keltů-Slovanů pak Koprivna či
Koprivnica.
Napadlo mne, proč „nějaká ta Kopřivnice“ neleží na vyložené
rovině („vždyť tam rostou také kopřivy!“). Na Moravě máme ještě
Kopřivnou - minimálně ve dvou případech. A zase na kopcích. Jedna
z nich je víska (první zmínka r. 1414) nedaleko městečka Hanušovic,
na Šumpersku. Nadmořská výška Kopřivné je 571 m, kdežto výška
Hanušovic - necelé tři kilometry vzdálených - jen 400 m! K tomu
není co dodat. Další Kopřivná je dnes název rekreačního areálu na
Malé Morávce v Hrubém Jeseníku, tentokrát ve výšce 740 m nad
mořem. Jeho název jistě nebyl zvolen náhodně, ale na základě nějakého místního toponyma – potůčku, vršku apod., ale rozhodně ne
obyčejné louky s kopřivami.
Pracharvaté nesporně výraz KOPRIVA znali. Jsem přesvědčen
o tom, že všechny tři Kopřivnice (moravská, slovenská a polská)
patřily do území Bílého Chorvatska a odtud tedy pochází ono
společné pojmenování Kopřivnic, kterému dnes již nerozumíme.
Ale nerozumí mu paradoxně ani současní Slovinci a Chorvaté.
A taky proč by měli? Jazyk národů se přece vyvíjí…

HLEDÁME STARÉ FOTOGRAFIE KATOLICKÉHO DOMU V PŘÍBOŘE
V souvislosti s otevřením Kulturního
domu připravuje odbor kultury ve spolupráci s Local TV a s kronikářkou města
výstavu fotografií Katolického domu, dnes
Kulturního domu. Fotografií je ale v archivu města a v redakci LTV málo. Proto vás
prosíme, máte-li ve svých domácích archivech jakékoli snímky interiéru i exteriéru
Katolického domu, snímky z 20. století, prosím, ozvěte se nám. Může jít také o snímky
z akcí.
O své fotografie nepřijdete.
Děkujeme a také děkujeme za už dodané
snímky.
Kontakty:

Irena Nedomová, tel. 776 725 909,
televize-pribor@seznam.cz
Elen Jeřábková, tel. 731 130 861,
jerabkova@pribor-mesto.cz
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ZE SPORTU
BASKETBALISTKÁM BK PŘÍBOR SEZÓNA VYŠLA NAD OČEKÁVÁNÍ
Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Povedenou sezónu mají za sebou basketbalistky BK Příbor.
V základní části skupiny B druhé ligy vybojovaly díky devíti vítězstvím skvělou druhou příčku za Nymburkem a postoupily do
finálové skupiny. V ní se se umístily na osmé příčce. Po loňském
pádu do nižší soutěže a administrativnímu návratu do 2. ligy přinesla nedávno skončená sezóna fanouškům i samotným hráčkám
mnohem více radosti.
„Hlavní cíl byl uhrát klidný střed tabulky bez obav ze záchranářských starostí. A to se děvčatům podařilo splnit už v základní
skupině. Postup do finálové skupiny byl už trochu nad plán. Účinkování družstva ve finálové skupině výrazně ovlivnila neúčast
klíčových hráček v některých zápasech, ať již z důvodů zranění či
účasti na důležitých mimo basketbalových aktivitách,“ popisoval
trenér BK Příbor Miroslav Slovák.
Toho velmi potěšilo, že hráčky zvládly sezónu prakticky samy.
Kvůli jeho trenérskému vytížení u žákovských týmů předal kouč
už před sezónou tým do rukou nejzkušenějších hráček a tah to byl
zdařilý. „O chod týmu se staraly zejména Jana Nenutilová, Zuzana
Bartošová a kapitánka Michaela Drtilová. Koučování při utkáních
probíhalo kolektivně a bylo velmi zajímavé poslouchat debatu při
oddechových časech,“ svěřoval se Miroslav Slovák.
Značný vliv na výkony a výsledky měla také oproti minulé
sezóně obměněná sestava. Z loňského kádru zůstaly Jana Nenutilová, Michaela Drtilová, Zuzana Monsportová, Zuzana Sorková
a Monika Göttlicherová, které doplnily Martina Uhrová a Irena
Vyvlečková z Ostravy. Dalších pět hráček se vrátilo po zranění či
znovu nastartovaly basketbalovou kariéru. „Z týmu dorostenek se
velmi dobře zapojila čtveřice Dorka Drabíková, Gabriela Busková,
Klára Königová a Adéla Maléřová,“ upozornil Miroslav Slovák.
O spolupráci s juniorským týmem se starala kapitánka a zároveň trenérka ligového juniorského družstva Michaela Drtilová. „S
výkony mladých hráček jsem nadmíru spokojená. Bez Dorky Drabíkové a Gabči Buskové bychom velkou část sezony vůbec nemohly
odehrát. Ke konci se zapojily také Klárka Königová a Adéla Maléřová

Devětkrát se v základní části radovaly
příborské basketbalistky z vítězství. Desátou
přidali ve finálové skupině.

Foto: Jiří Tomaškovič, BK Příbor

a ukázaly, že do budoucna máme z čeho brát,“ chválila Michaela
Drtilová
Povedená sezóna se podle kouče promítne i do té následující.
„Kádr se, zdá se, stabilizoval a předpokládám, že bude pokračovat i v
příští sezóně minimálně ve stejném počtu. Osobně jsem velice rád,
že na tréninky chodí tolik hráček, že na některé někdy ani nevyjdou
míče. Což ale není způsobeno malým počtem míčů...,“ smál se Miroslav Slovák, který po této sezóně u týmu žen podle svých slov končí.
„Už letos jsem působil především jako pozorovatel a konzultant.
Všem holkám děkuji, že to zvládly a těším se, že se budu příští rok
už jako fanda dívat na další výbornou sezónu,“ řekl Miroslav Slovák.

KLUBY, SPOLKY
HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Vojtěch Jalůvka, starosta SDH Hájov

Sbor dobrovolných hasičů Hájov uspořádal dne 6. 2. 2016 tradiční společenský ples, který se konal v kulturním domě na Hájově.
Ples je každoročně svým programem či oděvem něčím specifický.
Letos proběhl ples maškarní, kterého se zúčastnilo 100 občanů
z Hájova, Příbora a okolních obcí.
V průběhu večera došlo k vyhlášení nejlepších a nejoriginálnějších masek. K tanci a poslechu zahrála skupina PHS.

Nejspokojenější a nejvytrvalejší hosté plesu odcházeli až kolem
třetí hodiny ranní.
Sbor dobrovolných hasičů Hájov, tímto děkuje městu Příboru
za finanční výpomoc formou grantu na tuto akci, protože bez této
finanční pomoci bychom nemohli ples uskutečnit v takovém rozsahu, jak si návštěvníci plesu zaslouží.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PŘÍBORU ZA FINANČNÍ VÝPOMOC GRANTU
Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor, Jičínská děkuje městu Příboru za poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu)
z rozpočtu města ve výši 5 300 Kč na 1. PLES ZŠ JIČÍNSKÉ. O průběhu tohoto plesu jsme informovali v minulém čísle Měsíčníku.
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KULTURA
VZPOMÍNÁNÍ NA PŘÍBORSKÉHO PEDAGOGA,
Igor Jalůvka
PANA FRANTIŠKA
BURDU
Helena Marešová

Pan František Burda se narodil 20. 11. 1919 v Příboře – Klokočově zapsán mezi řádné posluchače Filozofické fakulty. V roce 1947, po
paní Rudolf íně Burdové (roz. Lankočí) a panu Karlu Burdovi, který útrapách války a prvních poválečných let, byly v životě Františka
ve měste provozoval sklenářství.
světlými okamžiky přiznánání stipendia, na jehož základě se mohl
Po ukončení základní školní docházky a studia na příborském zúčastnit letních kurzů pro studenty angličtiny ve Stradfordu nad
Státním reálném gymnáziu byl Franišek Burda v roce 1937 přijat Avonou a následná nabídka vyučovat od 1. 9. 1947 na Obchodní akake studiu angličtiny, němčiny a hudební vědy na Filozofické fakultě demii ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde žil a působil až do roku 1951.
Rozhodnutí, že se František bude věnovat učitelskému povolání,
Masarykovy univerzity v Brně. Ještě na začátku školního roku
1938-39 byl zapsán do 3. semestru, ale protože Masarykova uni- ovlivnil ještě za časů jeho studia na příborském Státním reálném
verzita byla, tak jako většina vysokých škol, 17. listopadu roku 1939 gymnáziu jeho třídní profesor Jindřich Janiš.
V roce 1948 následoval sňatek s paní Jiřinou Venclovou a v dalším
uzavřena, ztratil František možnost ve studiu pokračovat. Přiřadil
se tak k 15 172 studentům, které postihl stejný osud. Vrátil se tedy roce se mu narodila první dcera Blanka. Nebotˇ učitelský plat nestačil
do Příbora, ale jako „politicky podezřelý“ se musel každou sobotu k zabezpečení rodiny, vyučoval František ve Frenštátě také hru na housle
a hudební přípravku na Hudební škole, občanskou nauku na Vyšší
pravidelně hlásit na místní policejní stanici.
Když začal pracovat u stavební firmy v Odrách, ve které vykonával sociálně - zdravotnické škole a cizí jazyky na Vyšší průmyslové škole
úřednickou práci, byl jeho těžce nemocný otec totálně nasazen na elektrotechnické, kde založil i pěvecký sbor. Kromě toho pokračoval
nucené práce do Německa. Tam po 3 týdnech zemřel. Ihned po jeho v předávání svých znalostí cizích jazyků několika soukromým
smrti se František vrátil do Příbora, aby pomáhal své matce s vedením žákům. Poté, co byly v roce 1951 bez náhrady zrušeny obě vyšší školy
obchodu – sklenářstvím, ten byl ale na příkaz německých úřadů už i Obchodní akademie, a po slovech tehdejšího školního inspektora
po roce zavřen. Do konce války pak pracoval v kanceláři v nedaleké Dr. Vally na schůzce inspektorů že: „Takový idealista, jako je učitel
Burda nemá ve škole na III. stupni vůbec co učit a navíc je věřící, .....“
kopřivnické Tatře.
Aby během válečných let znalost angličtiny nezapomněl, zůstal František náhle bez místa. S takovým doporučením se většina
pokračoval ve studiu soukromě. Protože se dennodenně setkával ředitelů obávala přijmout ho jako učitele do své školy, ale nakonec,
s francouzskými dělníky, zavlečenými Němci do továrny na práci, těsně před začátkem školního roku 1951, si našel místo na 8leté střední
zdokonaloval tím také svou znalost francouzštiny, kterou dále prohlu- škole (tenkrát škola II. stupně) v Polance nad Odrou. Poněvadž mu
boval samostudiem a vyučoval ji i soukromě. V té době se sám začal ale nebylo uznáno předcházející studium a navíc bylo v padesátých
učit rusky a také italsky, nebotˇ se v Tatře setkával i s italskými zajatci. letech stále těžší uživit se jen výukou angličtiny či němčiny, přihlásil
se v následujícím roce 1952
Už tehdy byl kromě zájmu
na dálkové studium ruštiny
o studium cizích jazyků okruh
a hudební výchovy na Univerjeho aktivit velmi široký
zitu Palackého v Olomouci, aby
a vědomosti značně rozsáhlé.
si tak rozšířil svou aprobaci.
Mimo jiné založil svůj první
Jeho už tak nelehká životní
dětský pěvecký sbor, mezi svými
situace se stala ještě tíživější
přáteli konverzační kroužek
poté, co mu v roce 1954
angličtiny a francouzštiny,
zemřela žena a on zůstal s dcekrásně kreslil, a také se věnoval
rou Blankou a novorozenou
uměleckému fotografování,
Věrkou sám.
které se mu stalo celoživotním
Přestěhoval se zpět do
koníčkem. Negativy si sám zpraPříbora a na vlastní žádost
covával, a jeho snímky byly
byl přeložen na jedenáctilepozději mnohokrát oceněny
tou střední školu v Příboře
na výstavách a soutěžích. Už
na Jičínské ulici, kde začal
jako student gymnázia hrával
vyučovat od 1. září 1954.
František na housle a na violu
Po nějaké době se oženil
ve školním tanečním orches vdovou Miluší Kabátovou,
stru. Později muzicíroval sám
která do nového svazku přii v amatérském kvartetu. Se
vedla dceru Marcelu z předsvými vrstevníky se pravidelně
chozího manželství a společně
scházeli a diskutovali o umění, pan F. Burda (druhý zleva) se svými kolegy, ZŠ v Polance nad Odrou
se jim pak narodila čtvrtá dcera
filozofii i o běžném životě. Jak (40. léta 20. stol.)
Helena.
později sám říkal, tehdy, v těžké
Škole, která se v rámci školských reforem později přejmenovala
době útisku si lidé byli bližší, drželi pohromadě a jejich duševní život
byl bohatý. Společně podnikali i výlety do přírody, která Františkovi na Základní devítiletou školu, zůstal pan František Burda věrný až do
učarovala. V té době se začal zajímat o mykologii a entomologii, svého odchodu do důchodu v roce 1978. Vyučoval tam cizí jazyky,
především o brouky a motýly, a svou rozsáhlou sbírkou, kterou hudební výchovu, vedl pěvecký sbor a byl správcem sbírky hudebních
doplňoval i později, ohromoval mnoho zájemců z řad nejen laiků, ale nástrojů. O prázdninách se po několik let pravidelně zúčastňoval
i odborníků. Několika svými články i fotografiemi s touto tématikou dětského mezinárodního tábora v Seči, kde působil jako konsekutivní
a simultánní jazykový tlumočník. Aktivně ovládal angličtinu, němpřispěl do přírodovědeckého časopisu „Živa“.
Po válce v roce 1945 byla kladně vyřízena jeho žádost o přestup činu a ruštinu, velmi dobře latinu, francouzštinu a italštinu, pasivně
z Masarykovy univerzity na Univerzitu Karlovu v Praze, kde byl slovenštinu, polštinu a španělštinu.

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

V září v roce 1957 byl v rámci desetihodinového pracovního
úvazku přijat jako učitel na Lidovou školu umění v Příboře, aby zde
vyučoval hru na housle a hudební nauku.
Do kulturního života města se zapojil mimo jiné také jako člen
příborského orchestru pod vedením pana B. Pukovce.
Ani v důchodu se pan František Burda nechtěl svého učitelského
poslání vzdát a své znalosti cizích jazyků dál předával zájemcům
v jazykových kurzech i soukromě. Začátkem osmdesátých let
20. století dojížděl do Kopřivnice vyučovat češtinu vietnamské
učně přijaté tehdy, na základě dohody mezi státy, na stáž do kopřivnické Tatry.
O studium jazyků se zajímal i později, španělštinu začal studovat
dokonce až ve svých 74 letech. Pokud mu to zdraví jen trochu dovolilo, vydával se na túry do svých milovaných Beskyd.

Věřím, že osobnost a pedagogické působení mého tatínka pana
Františka Burdy zanechalo pozitivní otisk nejen v generaci žáků
a studentů, které učil, ale také v historii města Příbora.
Závěrem připojuji citaci pana Jaroslava Krále, bývalého učitele
v Polance nad Odrou (nyní v penzi) : „ František patřil mezi ty, kteří
mi byli starším, moudrým a vzdělaným kamarádem. Člověkem, který
neměl rád hrubost. Měl ušlechtilé zájmy. Stejně jako on jsem měl rád
vážnou hudbu, zpěv a všechno krásné...“ ..... já mohu jen dodat,
že byl čestným a skromným člověkem a milujícím otcem, který
také své dcery vedl k pokoře, lásce k hudbě i zájmu o studium
cizích jazyků.
Děkuji všem, kteří mi pomohli doplnit informace při psaní
tohoto článku.

FILMOVÝ ROZHOVOR SE ZDEŇKEM VÉVODOU
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Příborskému publiku byla představena tvá filmová tvorba poprvé.
Jak na Tebe působilo zdejší publikum i dotazy z následující debaty po
promítání? Jaký máš dojem z prostředí filmového klubu?
Prostor loutkového divadla mě hned na začátek velice překvapil, je unikátní, má svoje kouzlo. Také mě potěšilo, že se v Příboře
vůbec najdou diváci, kteří mají touhu a odvahu vyrazit na promítání
naprosto neznámých filmů od neznámého tvůrce. Všechno ostatní
už bylo nad očekávání. Bylo vidět, že zdejší filmový klub má smysl
a přeji mu co nejvíce diváků.
V Příboře byly promítány tvé filmy Take it easy, Pečorin! (2007),
Helium (2008) a Návrat ztraceného syna (2013). Jedná se o žánrově rozmanité snímky. Jakou roli hrají v Tvé tvorbě filmové žánry?
Pracuješ s nimi již ve fázi psaní scénáře, nebo se vždy projeví až ve
výsledné podobě filmů?
Při natáčení mých filmů hrála vždy větší či menší roli improvizace. Nejvíce se to projevilo u filmu Návrat ztraceného syna, kdy
jsme s mým synovcem – hlavním hrdinou filmu – vyrazili do lesa na
procházku s kamerou. Rozhodli jsme se natočit příběh a byli jsme plni
očekávání, co nás cestou potká. Že z toho vyleze horor nám došlo,
až se začalo stmívat a my jsme se začali bavit o strašidlech. U dalších filmů to bylo v podstatě podobné, takže žánr se nám vždycky
vyklubal až později.
V souvislosti s žánry by se dalo říci, že tvé filmy jsou z žánrového
hlediska obtížně zařaditelné. Jaké žánrové polohy lze ve tvých filmech
objevit? Existují podle Tebe čisté a jednoznačně rozpoznatelné kategorie filmových žánrů?
Vlastně jsem chtěl vždycky svojí tvorbou hlavně pobavit, takže
bych byl rád, kdyby divák měl dojem, že sledoval komedii. Nicméně
osobně preferuji spíš temnější žánry, kde – pokud dojde na humor
– cítím jeho větší autentičnost. Samozřejmě se točí poměrně čisté
žánrové snímky, které se dají lehce „škatulkovat“, ale je to také
otázka marketingu, musíte počítat s tím, že tvoříte pro určitou
cílovou skupinu diváků. Je těžké udržet žánr a jeho kvalitu, jak se
říká: Udělat dobrou komedii není žádná p… I proto asi převažují
takové „crossovery“. Filmy, které umí překvapit a umně si pohrávají
s žánry a jejich klišé.
V programu filmového klubu byly také snímky jiných režisérů,
v nichž hraješ hlavní role. Tajuplnění (2006) Andyho Fehu, Dobrá vůle
smrti (2007) Milana Cyroně a Odsouzenec (2010) Lukáše Masnera.
Jak se lišila spolupráce se všemi těmito režiséry? Jaký je jejich režijní
přístup k hercům ve vztahu k jejich tvůrčímu stylu?
Pracovat se všemi třemi byla důležitá zkušenost. Každý z nich
je autor, umí psát scénář, stříhají… Jeden se soustředí víc na tohle
a druhý na to - jejich práce s hercem pak tomu odpovídá. Andy
Fehu nechává velký prostor pro improvizaci, Milan Cyroň je skvělý
scénárista a má jasnou představu, jak by měla postava jednat, Lukáš
Masner zase umí herce snímat, takže mu věříte a před kamerou jste
svobodnější.

Věnuješ se rozmanitým kulturním oblastem, zejména divadlu
a filmovým festivalům. V čem je pro tebe odlišná práce pro film od
divadelní tvorby? Jaká výrazová a kulturní specifika má pro tebe
film?
Při studiu na VŠ jsem se v jeden okamžik chtěl rozhodnout,
čemu se dál věnovat, protože film a divadlo dohromady, to zabíralo dost času a nešlo se věnovat pořádně jednomu ani druhému.
Divadlo vyhrálo proto, že i po nazkoušení pokračuje příběh, může
dojít k různým překvapením, užíváte si reakce publika, v režii
máte více času věci promýšlet a měnit. Film mě ale pořád táhne
tím, že rámujete realitu do série snímků, tvoříte obrazy, baví mě
především kamera. Taky jako divák chodím raději do kina, než do
divadla, vidím hotový tvar, nemám tam nutkání režírovat, neošívám se tolik :)
V olomouckém divadelním souboru Divadlo na cucky, kde často
působíš, jsi hrál v inscenaci nazvané Western v režii Jana Mikuše,
která měla premiéru v roce 2008. V jakém smyslu se jednalo o žánry
western se všemi jeho charakteristickými atributy? Do jaké míry je
tento filmový žánr realizovatelný na divadle?
Byla to sezóna, kdy jsme se rozhodli experimentovat se žánry.
Výsledek byl vlastně takovým čechovovským dramatem zabaleným
do westernového obalu. Některé postavy přímo vycházely z tohoto
žánru, rekvizity a scénické řešení byly taktéž stylizované, pracovali
jsme hodně s atmosférou, s plynutím času. Myslím, že můžete udělat
divadlo, které bude smrdět Divokým západem, ale vyprahlá krajina,
velký celek s blížícím se kovbojem na koni, pořádná přestřelka, to
patří filmu.
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FILMOVÝ ROZHOVOR S LUKÁŠEM BULAVOU
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Filmový klub v Příboře byl zahájen v prosinci 2015 promítáním
tvých filmů Karbon a Teď ne, Broskvičko. Jak hodnotíš s odstupem
času projekci a v čem se lišila od promítání tvých snímků v jiných
městech? Jak na tebe působilo prostředí filmového klubu a příborské
publikum?
Projekce byla super a ještě jednou díky za možnost ve vašem
městě prezentovat jméno Horrorwatch. Vždy jsem chtěl zažít atmosféru filmového klubu s vlastním počinem a jsem si jist, že Karbon
byl a je tím pravým obrazem k projekci na takovém místě. Každá
akce v jiných městech má svou atmosféru. Třeba brněnská stará
pekárna byla taky skvělá. Filmový klub dýchá přece jenom unikátním prostředím. Potěšily mě názory příborského publika na lokace
v Karbonu a nekompromisní humor v Broskvičce. I když nebylo
publikum ve velkém počtu, tak to nevadí. Všichni se bavili, takže na
zdraví a doufám, že se tam opět někdy uvidíme.
Příbor má některé zajímavé historické i moderní lokality využitelné pro natáčení filmů různých žánrů. Jaká místa tě nejvíce zaujala
a která by sis vybral jako exteriéry pro některý tvůj film? Přemýšlel jsi
o realizaci některého tvého dalšího projektu v Příboře?
V Příboře jsem párkrát byl, takže tamní lokalita nebyla pro mě
až tak cizí. Líbí se mi u vás obloukové klenby na náměstí. Stoupající
ulička vedoucí ke starému hřbitovu, který vypadá kapku zapomenutě
a praskliny času na něm zanechaly dost velký zub. Samotná kaple
obklopená vykřivenými kříži dodává všemu hutnou atmosféru.
V noci tam řádí příborský kulhavý démon zanechávající po městě
slizké zelené stopy. Prý se rád potlouká kolem muzea Sigmunda
Freuda. Takže tady bych se s chutí pohyboval. Natáčet v jiném
městě je samozřejmě výzva, ale doposud jsem vážněji nad takovou
myšlenkou nepřemýšlel...
Zatímco Karbon je experimentální pojetí hororu, Teď ne, Broskvičko prolíná žánrové polohy thrilleru, krimi a komedie. Jakou roli
hrají v tvé tvorbě filmové žánry? Proč jsi pojal oba tyto filmy těmito
jako kombinace různých žánrových prvků?
Vždy mě bavilo experimentovat a hledat nové výzvy. Filmový žánr
není pro mě jenom symbolikum, znak něčeho co by se mělo nebo
dalo škatulkovat. Je to určitá součást osoby člověka, který prochází
určitým vývojem, ale na počátku je právě ten „onen“ žánr, který ho
může pevně uchopit a pro mě to nebyl jen horor, ale propletený rezavý
řetězec, který už nějaký pátek prezentuji nejen u filmu.
Pocházíš z Karviné, kde také žiješ i natáčíš své filmy. Působí a tvoří
ve vašem městě také někteří jiní nezávislí filmaři? Čím je karvinské
prostředí pro film specifické a jaké postavení tady má amatérský
a nezávislý film?
Nevím o žádných dalších lidech, kteří by se dlouhodobě nebo
momentálně věnovali natáčením obrazů. Pokud tady ovšem jsou, tím
lépe. Historická část našeho města skrývá plno tajuplných míst. Není
to jenom industriál spojený ala Těžní Věže, ale i památná místa, kde
se tvořila nějaká kulturní historie. Třeba „Kopec“ u Kovony, kde se
kdysi scházeli metalisti. Pro temný žánr je krajina původní Karviné
jako dělaná, ale jak říkám, není to jen o propadající se lokalitě. Když
máš obrazotvornost, tak můžeš natáčet i v kočárkovně. Myslím,
že karvinský amatérský film může být za těch pět let hrdý, že to
lidi pořád baví a nápady nekončí na dně škaredé láhve zapáchající
orlovským kvitem :-)
Založil jsi nezávislou produkční společnost Horrorwatch. Na
jakém principu tvá společnost funguje a lidé jakých profesí ji utvářejí?
Proč se zaměřuješ zejména na produkci hororů, thrillerů a mysteriózních filmů?
Když jsem v roce 2011 natočil pod jménem Horrorwatch první
kraťas, tak mě to okamžitě nakoplo udělat druhý. Naše dobrodružství ještě není u konce a nové výzvy stále přicházejí. Natočíme něco
delšího, hrajeme si, nervujeme se, připijeme si. Rachot jak pjerun.
Hnacím motorem je i myšlenka, co přijde dál, jak to bude vypadat
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a kdo se opět představí před kamerou. Funguje to spontánně a přirozeně v okruhu skvělých lidí, kteří sdílejí podobné nadšení, třeba
v muzice, nebo kutilství. Každý z nás je v něčem specifický a vždy
přinese své tajuplné koření. To vše se pohodlně prolne a vznikne
chemie, jež se pak výsledně projeví. Všichni, kteří se na těchto filmech
podílejí, jsou lidé, dá se říct, všech profesí. To, že natáčím pocity
zděšení a různé nepochopitelné obrazy, bych vysvětlil tím, že si mě
to našlo samo. Jsem moc rád, že jsem to mohl cítit už v dětství tu
nadšenost do neobvyklých věcí a postupně sledovat, jak moc bych
chtěl prezentovat přesně ty kreatury z metalových plakátů.
V tvé tvorbě lze často nalézt různé tematické a vizuální odkazy na
filmy stejných nebo podobných žánrů z americké a italské kinematografie. Jakou roli hrají tyto citace v tvé tvorbě? Tvorba jakých filmařů
tě nejvíce oslovila a na jaké filmy se nejčastěji odkazuješ?
Navážu na jednu z odpovědí předešlé otázky. První horor,
který jsem viděl, byl italský film Zombi Holocaust (Zombi Holocaust, 1980) Marina Girolamiho. Bylo to v Petřvaldu. Klasická
návštěva u známých, protože my jsme ještě neměli doma video.
Ta legendární VHS si mě okamžitě získala. Co to je za svět? Proč
ten doktor oživuje mrtvé? Za nedlouho bylo i u nás video a Zombi
Holocaust se na mě usmíval den co den. Rozhodl jsem se tomuto
filmu a jiným z té doby rychlodabingové mánie zasvětit velkou
část mého života. Neon Maniacs, Never too young to Die, Moving
Violations, Predator. Do dneška to vše miluji. Miluji VHS svět!!
Pokuď mám zmínit filmaře, nebo tvůrce kteří mě oslovili, tak to
budou jednoznačně Dario Argento, Lucio Fulci, Mario Bava, Sergio
Martino, Marino Girolami, John Carpenter, William Lustig. Je jich
hodně, ale největší vliv má chameleon Mike Patton, protože jeho
inspirace je se mnou denně.
Máš za sebou řadu filmů různých žánrových poloh, kde mají
nejčastější zastoupení horor nebo thriller. Připravuješ nějaký nový
projekt? Jaký film budeš případně natáčet v tomto roce?
Letos tomu bude pět let od prvního zářezu Bestie z koupelny
(2011) takže letošní rok je ve znamení nejen nového počinu, ale
doufám i slavnostní premiéry na konci roku :-) Středometrážní horor
ponese název Kyselý dech. Tento dech vystihuje přesně ten moment,
jako by ses ocitl uprostřed devadesátých let na bytě u známých a díval
se na nějaký záhadný film, kde se vynořují podivně oblečené postavy.
Dech prezentuje rychlodabing, VHS, beta, devadesátky a vše co by
měl a může milovat správný fanda těchto filmů jako je právě Zombi
Holocaust.

NAPÍNAVÉ PŘÍBĚHY NA PLÁTNĚ FILMOVÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE
Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

Dne 15. dubna proběhlo ve filmovém klubu v Příboře již páté
promítání za celkové účasti 9 diváků, které jsme tentokrát zaměřili na
retrospektivní přehlídku tvorby nezávislého filmaře Zdeňka Vévody.
Režisér přijel své filmy uvést osobně a zúčastnil se také závěrečné
diskuse s publikem. Navštívil klub v doprovodu filmaře Milana Cyroně,
s nímž se diváci setkali již během březnového promítání jeho filmů,
a bohemisty a filozofa Simona Gilla. Promítali jsme dva společenské
příběhy z každodenního života Take it easy, Pečorin (2007) a Helium
(2008) a experimentální filosofický horor Návrat ztraceného syna
(2013), které si Zdeněk Vévoda napsal a režíroval sám. Další tři
tituly – napínavá hříčka Tajuplnění (2006) Andyho Fehu, mysteriózní
thriller Dobrá vůle smrti (2007) Milana Cyroně a existenciální drama
Odsouzenec (2010) Lukáše Masnera – představily příborskému
publiku našeho hosta v různých hereckých polohách. Všechny filmy
zastupovaly nejen tvůrčí rozmanitost osobnosti Zdeňka Vévody, ale
také žánrovou různorodost vytvořenou vypravěčskými a formálními
specifikami.
Během následujících promítání ve filmovém klubu budeme
zaměřovat dramaturgickou koncepci a skladbu programu na retrospektivy věnované tvůrcům amatérského a nezávislého filmu, kde
budeme prezentovat jejich všestranný profesní záběr od režie až po
herectví. Publikum tak bude mít možnost spojit si konkrétní představované osobnosti nezávislé kinematografie s jednotlivými filmovými
profesemi, mezi nimiž jsou vedle režie, scenáristiky a herectví také
kamera, střih, hudba, zvuk, výprava, kostýmy, speciální efekty nebo
produkce. Různorodým složením promítaných filmů tak rovněž více
vyniknou i jejich rozmanité žánrové polohy, vypravěčské postupy
a stylistické prvky. Podobně jako v případě tvorby Zdeňka Vévody, tak
i u některých jiných nezávislých tvůrců budeme vybírat do programu
krátkometrážní snímky, jež nabídnou divákům různé podoby, žánry
a techniky kinematografie vznikající mimo rámec filmového průmyslu.
Budeme nadále pokračovat rovněž v prezentaci středometrážní
a dlouhé celovečerní tvorby, která bude alternovat zmíněné krátké
filmy. Stejně tak budeme obměňovat a rozšiřovat tematiku a žánry
promítaných snímků, aby mělo publikum široký variabilní pohled
nejen na nezávislou kinematografii, jež se stala programovou doménou
našeho klubu, ale také možnost nahlédnout do možností žánrového,
tematického a formálního rozpětí filmové podívané obecně. V květnovém promítání vám představíme filmy nezávislého filmaře Marka Čermáka, který se zaměřuje zejména na různé sociální problémy současné
české společnosti. Jeho snímky se sociální tematikou představují nový

Filmový klub při Coworking centru v Příboře
(Loutkové divadlo Beránek)
pátek 20. května 2016; jednotné vstupné 100,- Kč
začátek projekce ve 20:00 hod.

Malá filmová retrospektiva: MAREK ČERMÁK
Pékument (2009), 18 min., barevný
Nebýt sám (2012), 8 min., barevný
Hrdina (2013), 9 min., barevný
Milenci (2014), 9 min., barevný
Macecha (2016), 8 min., barevný
a právě dokončovaný film Další Nový rok (2016)
Scénář a režie všech šesti filmů: Marek Čermák
Existují nějaké
nezávislé filmy
se sociální
tematikou?

Ano, filmy Marka
Čermáka, který se
zaměřuje na příběhy
z každodenního života.

a kontrastní pohled vůči filmům, které jste již měli možnost v našem
filmovém klubu vidět. Promítání se uskuteční v pátek 20. května
2016 ve 20: 00 hod. Podrobnější informace o květnovém programu
příborského filmového klubu naleznete na propagačním plakátu.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na další společné setkání
v promítacím sále!

VERNISÁŽ SEMÍNKOVNY V COWORKINGOVÉM CENTRU PŘÍBOR
Marta Švajdová

V loňském roce byla v příborském coworkingovém centru zřízena
semínková knihovna. Její provoz byl vázán na otevírací hodiny centra
a na okruh jeho návštěvníků. To mělo svá úskalí, proto jsme přemýšleli,
jak ji více lidem zpřístupnit.
V únoru proto proběhla v coworkingovém centru vernisáž inovované semínkovny. Skříňka se semínky je nově umístěna na náměstí

Sigmunda Freuda, v zádveří domu č. 10, kde sídlí coworkingové centrum
(vchod vedle Komerční banky) - je tak k dispozici nepřetržitě a je zcela
samoobslužná. Výsevní materiál je umístěn v tubách s vysoušedlem,
aby byl chráněn před vlhkostí. Pořád platí, že semínka jsou zde zdarma.
Koloběh semínek v knihovničce je graficky znázorněn na vnitřní
straně knihovničky, ve zkratce vše funguje tak, že přispěvatel vyplní
v katalogu semínkovny jednoduchý dotazník – název a původ odrůdy,
jak dlouho ji pěstuje, kdy vysévat a jaké je praktické využití atp., semínka
pak vloží do tuby, kterou označí stejným číslem jako zápis. Může také
poslat zprávu na adresu seminkovna@seznam.cz. Jedinou výjimku
z vkládaných semínek je osivo s označením F1 hybrid. Pěstitel, který
si odrůdu ze semínkovny bere, by měl po sezóně část semen vrátit.
Pokud se však semena nepodaří dopěstovat, nevadí, nenechte se odradit
a zkuste to příští rok znovu, třeba s jinou odrůdou.
Otevření semínkovny bylo spojeno se setkáním zájemců o semínkování před novou výsevní sezónou. Při výměně semínek a sdělování
zkušeností jsme si užili hezký den. Účastníci donesli své zásoby a naše
semínkovna tak v současné době může nabídnout více než třicet odrůd.
Velká část pochází také z o. p. s. GENGEL, která se zabývá záchranou
a uchováním starých a krajových odrůd
Jaro je v plném proudu, příborská semínkovna čeká na dychtivé
pěstitele.
Také v Local TV Příbor, 11. zpravodajství 2016, www.televize-pribor.cz
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SIGMUND FREUD A NÁVŠTĚVA Z BRAZÍLIE
Mgr. Kamila Matláková

Ve dnech 13. 4. a 14. 4. 2016 jsem měla možnost být aktivním
účastníkem velmi příjemného setkání. Naše město navštívil
manželský pár: paní Nadja Nara Pinheiro a její manžel. Paní
Nadja vyučuje psychoanalýzu na univerzitě v Rio de Janeiro.
Ve svém oboru úspěšně složila doktorskou zkoušku, což ji umožnilo využít program “sabbatical year“. V rámci tohoto programu jsou
vyučující na univerzitách uvolněni na studijní pobyty zaměřené na
daný obor. Paní Nadja si zvolila za tímto účelem Evropu, Francii.
Jejím novým bydlištěm se stala na jeden rok Paříž.
Svoje znalosti v oboru psychoanalýzy neustále prohlubuje
a využívá možnosti navštívit místa, která jsou s osobnostmi psychoanalýzy spojena. A právě tento zájem ji dovedl až do Příbora.
Navštívit rodiště Sigmunda Freuda bylo jejím celoživotním
snem, což se ji 13. 4. a 14. 4. nakonec podařilo uskutečnit. Nebylo to
ale docela snadné. Po několika neúspěšných pokusech zkontaktovat
se s osobou, na kterou by se mohla se svou prosbou obrátit, nakonec
objevila webové stránky Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře
a využila kontaktní e-mailové adresy paní Mgr. Marie Šupové. Paní
Šupová zareagovala kladně, poté začala obětavě organizovat záležitosti spojeny s příjezdem, ubytováním, programem. Tohoto úkolu
se zhostila bravurně. Já jsem byla požádána o pomoc při tlumočení.
Bylo až neuvěřitelné a obdivuhodné, s jakým zájmem manželé
sledovali informace o Sigmundovi Freudovi, vnímali každý detail,
ať se jednalo o pomník, anebo o budovy spojeny s příborským
rodákem. Po návštěvě pamětní síně Sigmunda Freuda následovala
návštěva rodného domu Sigmunda Freuda. Pro paní Nadju to byl
skutečně emočně velmi silný zážitek. Radost z uvědomění si toho,
že její dlouholetý sen se stává skutečnosti, dojaly paní Nadju až
k slzám.
Město Příbor bylo pro ně taky velmi pozitivním zážitkem.
Obdivovali a fotografovali si jeho historické jádro, jejich pozornosti
neušla ani charakteristická oblázková dlažba, sousoší na náměstí,
socha Jana Sarkandra či městský znak.

V rámci prohlídky města naše hosty z Brazílie přijal velmi
vřele pan ředitel Masarykova gymnázia, Mgr. Pavel Kerekeš. Zde
si krátce pohovořili se studenty i s pedagogy, vyměnili si vzájemně
pár informací.
V závěru svého povídání bych si dovolila použít tato slova
paní Nadji:
Hello Marie e Kamila!! Once more and again, Thank you both
for everything !!!!! You made my dream of knowing Freud's birth
Place a reality!!! Thanks!!!
(Ahoj, Marie a Kamilo. Ještě jednou a znovu, děkuji vám oběma za všechno!!!!!
Můj sen poznat Freudovo rodiště jste změnily na skutečnost!!! Děkuji!!!)

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR – MĚSTO PŘÍBOR - FREUD ART
Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda

Co nám přinese květen – měsíc lásky?
V první řadě slavnostní připomenutí 160. výročí Freudova
narození…
Nebudou to sice tak kolosální oslavy, jako před desíti lety, kdy
půlkulaté výročí bylo spojeno i se slavnostním otevřením rodného
domu našeho význačného rodáka, ale přesto tu nabídneme ve
spolupráci s odborem kultury města Příbora pestrou nabídku akcí.
Plán zněl – šňůru akcí odstartuje pestrý životní příběh Salvadora
Dalího. Nečekaná návštěva z Brazílie však obohatila naše plány o nový
rozměr – paní Dr. Nadja Nara Pinheiro osobně předá plán akcí oslav
160. výročí a dostupný propagační materiál ve Freudově muzeu
ve Vídni i v Londýně, kam míří z Příbora její kroky. Do uzávěrky
Měsíčníku již došla pozitivní odezva z Vídně.
• 5. května - Kino Kopřivnice – zde odstartujeme letošní připomenutí
160. výročí Freudova narození v rámci činnosti Filmového
klubu. Na programu bude promítání filmu s psychoanalytickou
tématikou s odborným úvodem filmového kritika Martina Jirouška.
Podrobnosti najdete v informačním zpravodaji Kino Kopřivnice
a na webových stránkách města Příbora.
• 7. května nám mladí muzikanti připomenou 160. výročí narození
Sigmunda Freuda přímo před jeho rodným domem. Zda jim bude
pomáhat s repertoárem sám pan Freud, to se posluchači dozvědí
až na místě….
• Tou tradiční květnovou akcí je už nevěřitelných dvacet let oficiální
uzávěrka výtvarné soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. Pokud
některá snová práce nebude v tento den zcela podle přání snícího,
není třeba se stresovat. Vždy je tu možnost využít doby přibližně
1 týdne, kdy porota vždy čeká na doručení prací, které byly zaslány
poštou těsně před termínem uzávěrky. P.S. - letos doplňte prosím
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popisek práce mladých výtvarníků o další údaj – o konfekční
velikost dítěte, žáka, studenta – součástí výhry bude totiž tričko
s obrazovým logem letošního ročníku 2016. Děkuji.
• 12. května bude v odpoledních hodinách zahájena vernisáž
putovní výstavy SIGMUND FREUD v galerii Svět na Vyšší
odborné škole v Ostravě. Tato galerie je veřejně přístupná. Je
umístěna ve vstupní hale, v těsné blízkosti nového konferenčního
sálu. Je to místo, kde se konají četné akce, takže tato výstava bude
maximálně prospěšná propagaci Příbora i Sigmunda Freuda.
• 13. května – přednáška PhDr. Michaela Šebka, spoluautora
Pamětní síně Sigmunda Freuda v Muzeu Příbor. Více se dozvíte
na webových stránkách města Příbora. /Organizátor – Miroslav
Růžička, RDSF./

Letem světem – na co se můžeme těšit začátkem června?
•

•

4. června – sobota - odstartuje v městském parku „Freudův
folklórní festival“ – tradiční propojení hudby, tance, výtvarného
umění. Svou účast na akci přislíbil také Václav Šípoš, výborný
a pohotový karikaturista, autor vynikajících akvarelů. Bude
kreslit na přání dětí. Bude také rozdávat mladým výtvarníkům své
pohotově vytvořené originály i užitečné rady „jak na to“.
10. června – pátek – „Splnil jsem si svůj sen“ - setkání
s „mořským vlkem“, osamělým mořeplavcem, odvážným
jachtařem, který v 70. – 80. letech fascinoval svou odvahou
i vytrvalostí, s jakou šel za svým snem. Své vyprávění bude
doprovázet vlastními filmy. Nebude chybět ani autogramiáda.
A jak je spojen jeho příběh se Sigmundem Freudem? To vám
prozradí on sám.

KLUBY, SPOLKY
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELKÝM VÝROČÍM

20. VÝROČÍ MEZINÁRODNÍ
VÝTVARNÉ
JUDr. František
Berger, předsedaSOUTĚŽE
mysliveckého spolku„MŮJ SEN – MY DREAM“
Snímek pana Rudolfa Jarnota dokumentuje výstavu v Galerii na
radnici, která zde byla instalována k připomenutí 20. výročí výtvarné
soutěže MŮJ SEN – MY DREAM. Bylo těžké vybrat z tak velikého
množství prací soubor, který by tento projekt charakterizoval. Jaké
vybrat kritérium? Pestrost použitých výtvarných technik? Zastoupení
států, ze kterých byly práce odeslány? Jednotný formát?
Tentokrát se návštěvníci Příbora mohli během výstavy poprvé
setkat s některými citáty z mé sbírky o snech, které byly přeloženy
do angličtiny.
Největší podiv tohoto souboru vzbuzovala svým důrazem na detail
kresba 17letého studenta Kyung Ah Kim z mezinárodní školy v Xiamen City v Číně. /Pedagog - Janine Arbolario./
Nejenže přinášejí radost mladým autorům i divákům, ale také
významně propagují město Příbor.

PŘÍBOR – MĚSTO, KTERÉ JSME NEZNALI
Skupina členů Oddílu turistiky SK OLOMOUC SIGMA MŽ
Surikaty z Olomouce, jejímiž členy jsou lidé se zrakovým hendikepem
a jejich průvodci, navštívila v sobotu 16. dubna 2016 město Příbor.
Přivítalo nás krásné počasí, ale především usměvavá paní Mgr. Irena
Nedomová, zdejší kronikářka a redaktorka místní televize. Také se
k nám přidali dva místní občané se zrakovým postižením - pracovníci Oblastní odbočky SONS v Novém Jičíně – pan Martin Hyvnar
a slečna Zuzana Kysucká.
Paní magistra nám věnovala velkou část svého volného času
a ukázala nám celou řadu míst krásně upravené historické části města.
I zcela nevidomí jejím prostřednictvím mohli vnímat krásně upravené prostory piaristických zahrad, různé povrchy
cest a cestiček, zákoutí s posezením,
záhony květin a bylin. Paní průvodkyně
nám dovolila si osahat i rozmanité rostliny
včetně obrovských květů narcisů, ovoněli
jsme vonné byliny v bylinné části zahrad.
I v prostoru kláštera byla pro nás
spousta zajímavostí. Pozoruhodná akustika jednotlivých místností, sálů a chodeb,
znovu jsme se setkali s charakteristickou
mozaikou z oblázků i zde v klášteře, kterou
jsme předtím obdivovali v klášterních
v zahradách. A k tomu všemu výklad
o historii Příbora vyprávěný s úsměvem
a obrovským nadšením pro věc.
Z kláštera jsme se přemístili do
Zámečnické uličky a opět hmatem prohlédli pohovku Sigmunda Freuda a alespoň zvenčí jeho rodný domek.
Na náměstí jsme si vyposlechli povídání o historii některých domů, kašny
a sousoší Panny Marie. To bylo postaveno
o 3 roky dříve, než započala stavba sousoší nejsvětější trojice v Olomouci.
Po obědě v jedné z místních restaurací jsme se vrátili zpět do
klášterní budovy a s doprovodem místní průvodkyně jsme absolvovali
prohlídku muzejních expozic.
I závěr pobytu v Příboře byl impozantní. Paní magistra Nedomová
nás tentokráte s panem farářem přivítala v chrámu sv. Valentina, který
se nachází v blízkosti kláštera. Opět jsme si poslechli zasvěcený výklad
o historii jeho stavby a mohli si opět „po svém“ prohlédnout několik
soch světců a další výzdobu kostela.
A úplně na závěr nás milá paní průvodkyně překvapila sladkými
dárky – každý z nás obdržel sáček s příborskými oříšky jako dárek od
místní radnice a od ní samotné každý dostal na památku ozdobený
perníček.

Opravdu srdečné a přátelské bylo naše loučení s naší skvělou
průvodkyní. Už na zpáteční cestě jsme všichni svorně konstatovali,
že přes velmi dobré zkušenosti na různých místech Moravy i Čech,
jsme tak úžasnou průvodkyni ještě nepotkali. Pochvala patří i panu
Martinovi a slečně Zuzaně, kteří nám zprostředkovali kontakt na paní
magistru Nedomovou a sami se nám po celý den pozorně věnovali.
Tak ještě touto cestou – upřímný a velikánský dík!
Jan Příborský z Olomouce (který, tak jako většina ostatních
účastníků výletu, navštívil město Příbor v podstatě poprvé).

Foto: Oddíl turistiky SK OLOMOUC SIGMA MŽ Surikaty

Dovětek: po přečtení příspěvku při korekturách Měsíčníku
jsem musela reagovat. Turistům jsem odepsala (komunikovali jsme
meily): Kdybyste nebyli vnímavými posluchači a milými hosty, neužila
bych si procházku tak, jak jsem si ji s vámi užila! Přeji krásné dny
s klidem v duši.
A pro zvídavé. Proč turisté nezašli do rodného domu S. Freuda.
Odpověď je snadná. Počítali jsme s rychlým obědem ve Slávii, ta ale
bohužel byla v sobotu zavřená. Hosté tedy zamířili do jiné restaurace,
která praskala ve švech. A zpoždění bylo nabíledni. Naštěstí všem
chutnalo. A my máme domluvenu další návštěvu.
Irena Nedomová
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC KVĚTEN 2016
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

NEDĚLE 01.05.2016
Tradiční Prvomájový koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ
Příbor pod taktovkou Ivo Lacného bude zahájen v 10:00 hodin v městském parku. Spolu s orchestrem vystoupí mažoretky pod vedením
Světlany Ivasivy.
ČTVRTEK 05.05.2016
Starosta města Příbora zve spoluobčany k pietnímu aktu položení
věnců u pomníku ruských vojáků a ke vzpomínce na 71. výročí osvobození města Příbora v 17 hodin u pomníku na nábřeží Rudoarmějců.
Hudební doprovod zajistí Dechový orchestr mladých Příbor. Položení věnců se bude konat také na Hájově v 19:00 hodin.
SOBOTA 07.05.2016
První sobota v měsíci bude patřit tradičnímu pouličnímu hudebnímu vystoupení mladých muzikantů. Koncert se uskuteční od 09:30
do 11:30 hod. u rodného domu Sigmunda Freuda, nebo v případě nepříznivého počasí před radnicí.

PŘIPRAVUJEME:
04.06.2016
Pouliční hudební vystoupení
05.06.2016
Den dětí
11.06.-12.06.2016 Víkend otevřených zahrad
18.06.2016
Pouliční hudební vystoupení
18.06.2016
Myslivecké odpoledne, Svatojánské ohně
		
a metání metel
18.06.2016
Lašské hry 2016

MĚSTSKÝ PARK V PŘÍBOŘE

změna programu vyhrazena

PÁTEK 13.05.2016
Přednáška v refektáři piaristického kláštera „Nevědomí“ k 160. výročí
narození Sigmunda Freuda. Přednášející PhDr. Michael Šebek, CSc.
Zároveň s touto akcí bude probíhat výstava prací žáků příborských
škol na téma „Jak byste ztvárnili pohovku, na níž by dnes S. Freud zpovídal své pacienty“. Uskuteční se za podpory Moravskoslezského kraje.

NEDĚLE 1. KVĚTNA 2016
OD 10 HODIN

PŘEDSTAVÍ SE VÁM:
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH PŘÍBOR
MAŽORETKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

ŠATNÍK

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V OSTRAVĚ
SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM V PŘÍBOŘE

Pořádají ve dnech:
2. 5. 2016 - 6. 5. 2016 od 800 do 1700
9. 5. 2016 - 13. 5. 2016 od 800 do 1700
V prostorách domu s pečovatelskou službou v
přízemí na ulici Jičínská 238 - růžová budova.
- pod modrým domem s pečovatelskou službou
• sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
• příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
• nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME
Pečovatelská služba Příbor, Jičínská 238
tel: 556 725 359, 737 286 554
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KULTURNÍ PROGRAM – KVĚTEN
Neděle 1. května
PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN

Koupaliště RICCO Příbor

Neděle 1. května od 10:00 hod.
PRVOMÁJOVÝ KONCERT DOM

Neděle 1. května od 17:00 hod.
KONCERT CIMBÁLU A KLAVÍRU

Město Příbor

www.cimbalistka.cz

Probíhající výstava do 1. května
MORS ULTIMA LINEA RERUM
Výstava ve spolupráci s Katedrou výtvarné
výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Pondělí 2. - 13. května 8:00 - 17:00 hod.
ŠATNÍK
Kromě víkendů denně

Diakonie ČCE

Čtvrtek 5. května 17:00 hod.
71. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA
Čtvrtek 5. května od 17:00 hod.
JEDY V PŘÍRODĚ A V NÁS

Město Příbor

Refektář piaristického kláštera, Příbor

Pátek 6. května od 17:00 hod.
SIGMUND FREUD – SEZNAMTE SE
Pozvání na přednášku v den 160. výročí
narození Sigmunda Freuda, o životě a díle
tohoto významného příborského rodáka.
Přednáška se koná v sále piaristického
kláštera v Příboře. Přednášejícím je student
psychologie,
příborský
rodák
Dominik
Tomášek.
SSF v Příboře
Vstupné je dobrovolné.
Sobota 7. května od 9:30 hod.
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
Město Příbor

Sobota 7. května od 18:00 hod.
KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU MATEK

MO KDU ČSL Příbor

Pondělí 9. května od 13:15 hod.
POZOROVÁNÍ PŘECHODU MERKURA PŘES
SLUNCE
Pozorování
astronomického
úkazu
pro
veřejnost. Akce se koná jen za příznivého
počasí na náměstí S. Freuda.
Luna Příbor, p. o., SVČ  732 902 256

Úterý 10. května od 17:00 hod.
PŘÍBOR V KRAJCE
Výstava neprofesionální paličkované krajky
s motivy města Příbora. Velký výstavní sál.
Výstava potrvá do 13. září 2016.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Pátek 13. května od 18:00 hod.
NEVĚDOMÍ - PŘEDNÁŠKA

Město Příbor

Sobota 14. května od 9:00 do 13:00 hod.
DEN SE STARÝMI TECHNOLOGIEMI V.
Pořad přibližující některé archaické zaniklé
rukodělné technologie, vhodný nejen pro

dospělé, ale také pro rodiny s dětmi.
Návštěvníci se seznámí nejen s prací na
archaickém soustruhu, či se zpracováním
choroše na pokrývky hlavy, ale budou si moci
také vyzkoušet archaickou techniku tkaní na
destičce, předení na kolovratu, kroucení
provazu, pletení košíku z trávy, starodávnou
výrobu nádob z pařezů a tašek z kůry.
Součástí programu bude také obeznámení se
s tradiční
výrobou
lidových
hudebních
nástrojů, krpců a perleťových kotulí. Pořad
budou doprovázet lidové písně v podání
valašských muzikantů. Program se uskuteční
v prostorách příborského muzea. Vstupné 15,- Kč.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Úterý 17. května od 7:00 hod.
ZLÍN, BAŤŮV DŮM Č. 21
Autobusový zájezd. Odjezd Příbor Sokolovna
7.00 hod. Cena: 260 Kč člen, 280 Kč nečlen,
240 Kč dítě člen, 260 Kč dítě nečlen.
Vzhledem k nutnosti objednání vstupů nutno
nahlásit účast do 6. 5. Cena zájezdu je bez
vstupů.
KČT Příbor, Milan Gajdoš  605 078 929

Pátek 20. května od 10:00 hod.
FIT DOPOLEDNE ANEB SPORTUJE CELÁ
RODINA
Nábřeží u Mexického splavu. Kategorie: 0 - 3
roky - rodiče s kočárkem, 3 - 6 let - koloběžka,
trojkolka, kolečkové brusle, odrážedlo.
Startovné: 30 Kč os. Info:  604 188 186

Luna Příbor, p. o., SVČ

Pátek 20. května až neděle 22. května
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA PODYJÍ
Navštívíme Znojemské podzemí, vinný sklep,
Loucký klášter, Vranovskou přehradu, Hrad
Hardeg v Rakousku a jsou připraveny
turistické trasy kolem Dyje.
Klub Českých turistů Příbor

Pátek 20. května od 20:00 hod.
PŘÍBORSKÝ FILMOVÝ KLUB

Coworking Centrum v Příboře

Čtvrtek 26. května od 8:00 hod.
LYSÁ HORA
Autobusový zájezd. V ceně je započítán
poplatek za výjezd autobusu na vrchol.
Cena: člen KČT 200 Kč, ostatní 220 Kč.
Odjezd: 8:00 od Sokolovny, 8:10 od Tatry.

KČT Příbor, Vladimír Bilský  737 375 203

Čtvrtek 26. května od 9:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výtvarná dílna: Zdobení hedvábí speciálními
barvami.
Pracovat
můžete
s vlastním
materiálem (šála, šátek, kravata, čtverec atd.),
nebo požádejte o jeho zajištění.
Počet míst je omezen, rezervujte si předem
místo! Cena: 100 Kč (v ceně jsou barvy
a kontury), zajištěný materiál se platí zvlášť.
Info: K. Bukovjanová.
Luna Příbor, p. o., SVČ  778 013 156
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Čtvrtek 26. května od 16:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Výtvarná dílna: Kurz pletení z pedigu pro
začátečníky i pokročilé pod vedením lektorky
paní Věry Slívové. Výrobek bude upřesněn na
kurzu. Počet míst je omezen, rezervujte si předem
místo! Cena: 200 Kč. Info: K. Bukovjanová.
Luna Příbor, p. o., SVČ  778 013 156

Sobota 28. května od 13:00 hod.
KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN

Občanské sdružení Klokočov

Probíhající výstava do 31. května
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ALENY PONČOVÉ
A PETRA LENARTA
Galerie v radnici otevřena:
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h
Město Příbor

Probíhající výstava do 31. srpna
70.
VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
DOPRAVNÍHO
LETECKÉHO PLUKU A 8. STÍHACÍHO
LETECKÉHO PLUKU MOŠNOV
(Svaz letců ČR, pobočný spolek plk. JUDr. Ing.
Vladimíra Vaňka Příbor). Malý výstavní sál.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle
Pátky - Příbor v LTV před 20 lety
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV.
Neděle - premiéry zpravodajských relací.
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později.

 776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
Lidická 50 – piaristický klášter
Úterý:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Sobota:
9:00 – 17:00 hod.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Pondělí:
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Úterý:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Pátek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Oddělení pro mládež:
Pondělí:
13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek:
13:00 – 17:00 hod.

hod.
hod
hod.
hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

SAUNA PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po, čt:
15:00 - 21:00 hod. muži
Út, pá:
15:00 - 21:00 hod. ženy
St, so:
15:00 - 21:00 hod. společná

 739 805 227

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po:
9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D)
15:30 – 16:30 hod. dětský aerobic (D+T)
20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T)
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit)
18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T)
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza)
20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha)
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit)
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha)
Bc. Tereza Sattková,
proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164

CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ
ZŠ Npor. Loma – školní družina.
Úterý:
17:30 hod. pro začátečníky.

Ludmila Höhnová  775 084 815

CVIČENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v Příboře
Čtvrtek: 19:00 hod.

http://taiji-pribor.webnode.cz

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO
Jičínská 15, Alpisport 1. patro
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod.
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301
TĚHOTENSKÁ JÓGA S PORODNÍ ASISTENTKOU
Čtvrtek:
16:00 hod.

 739 657 301

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S JARKOU od 10:00 hod.
Společný program pro rodiče s dětmi.
Vstupné 30 Kč.
4. 5.
Den matek
11. 5.
Tanečky, písničky a říkadla
18. 5.
Pohádka „Jak pekli dort“
25. 5.
Tanečky, písničky a říkadla

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod.
ŠMUDLÍCI
Vstupné 30 Kč.
6. 5. Dárek na „Den matek“ (foto dětí s sebou)
13. 5. Rozkvetlý strom - krepový papír
a prstové barvy
27. 5. Malování kamínků (kamínek s sebou)

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Duben - září:
Úterý až neděle:
9:00 – 17:00 hod.
Říjen – březen:
Úterý až neděle:
9:00 – 16:00 hod.

ČTVRTEK S HELENOU od 10:00 hod.
STROLLERING
Dynamická sportovní chůze cvičení s kardio
cviky, protahováním a posilováním hlavních
svalových skupin pro maminky.

FIT CENTRUM PŘÍBOR
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po, pá:
9:00 – 21:00 hod.
Út, čt:
17:00 - 17:50 hod. ženy

PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod.
MÍČKOHRANÍ
Kombinovaný program pro děti a maminky –
psychomotorické hry s využitím netradičních
pomůcek.

Rodný dům S. Freuda  556 722 200

 724 963 164, 739 805 227
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Helena Šimečková  732 834 584

Radka Rojíčková  724 329 473

PRAVIDELNÉ AKCE

Město Příbor
Rodný dům Sigmunda Freuda

Luna Příbor, p. o., SVČ
 556 725 029

Středa od 13:30 hod.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Pondělí - pátek od 15:00 hod.
STOLNÍ TENIS
Pondělí od 18:00 hod.
QI GONG
Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod.
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí od 18:30 hod.
ZUMBA®
Pondělí a středa od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III

R. Fialová  607 953 300

Čtvrtek od 19:30 hod.
TRAMPOLÍNKY I, II, III
Úterý od 17:00 hod.,
POWER JÓGA

Přednáška k 160. výročí
narození Sigmunda Freuda

Pátek
13. května 2016
od 18:00 hod.

Refektář
piaristického
kláštera
v Příboře

L. Krausová  728 018 733

P. Jeníková  603 119 174

Úterý od 18:00 hod., středa od 18:30 hod.,
čtvrtek od 9:00 hod.
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I., II., III.
Středa od 16:00 hod.
DESKOVKY
Středa od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Středa od 20:00 hod.
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek od 18:15 hod.
LATINO DANCE

Přednášející:
PhDr. Michael Šebek CSc.
Výstava prací žáků příborských škol na téma:
„JAK BYSTE ZTVÁRNILI POHOVKU, NA NÍŽ BY
DNES S. FREUD ZPOVÍDAL SVÉ PACIENTY”

Městská organizace
KDU ČSL Příbor
Vás zve

L. Vališová  774 553 881

NABÍDKA TÁBORŮ

na KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI

LETNÍ TÁBOR HADINKA
10. - 22. 7. 2016 / Klokočov u Vítkova
Info: L. Nenutilová, tel. 732 902 256.

SVÁTKU MATEK
KONCERT SE USKUTEČNÍ V SOBOTU

Luna Příbor, p. o., SVČ

LETNÍ TÁBOR S KOŇMI
24. 7. - 4. 8. 2016 / Klokočov u Vítkova
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186.

Luna Příbor, p. o., SVČ

SPORTOVNÍ TÁBOR
12. - 21. 8. 2016 / Vítkov - Zálužné
TVOŘIVÝ TÁBOR
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186.

7. 5. 2016 V 18.00 HODIN

V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE V PŘÍBOŘE.
ZAZNÍ SKLADBY AUTORŮ J. S. BACHA, ANTONÍNA DVOŘÁKA,
W. A. MOZARTA, G. F. HANDELA a dalších.

ÚČINKUJÍ:

Luna Příbor, p. o., SVČ

KOMORNÍ TRIO ZDEŇKA PUKOVCE

22. - 26. 8. 2016 / Příbor
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186.

VLADIMÍR ARZT – kytara
JAKUB GILAR – kytara

Luna Příbor, p. o., SVČ

Bav klub Příbor, SVČ

TAJUPLNÝ TÁBOR V BAV KLUBU PŘÍBOR
Termín: 11. 7. - 15. 7. 2016

Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

Info o akcích: www.pribor.eu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KOMORNÍ PĚVECKÉ KVARTETO
PŘÍBORSKÉ ŽESŤOVÉ KVINTETO


VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ!
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INZERCE

Pověsti, povídačky
a jiné DŘYSTY
výroční koncert k 15 letům kopřivnické cimbálové
muziky Pramínky, spojený se křtem nového CD
neděle 15. května 2016, 16.00 hodin
Katolický dům Kopřivnice
cimbálová muzika Pramínky (Kopřivnice)
herci Divadla Pod věží (Štramberk)
www.cmpraminky.cz

KONCERT
PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ KOPŘIVNICE, z.s.
a jejich hostů z družebního města Trappes (Francie)

CHOEUR ACCORD

První koncert: v pátek 6. 5. 2016 v 18:00 hod.
v sále Hotelu Hukvaldy na Hukvaldech.
Druhý koncert: v sobotu 7. 5. 2016 v 18:00 hod.
v sále Katolického domu v Kopřivnici.0hod v sále
Katolického domu v Kopřivnici.
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Kamenictví
Tomáš Horňák
PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ
S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

Kopřivnice

Tel: 723 630 336
E-mail: kamenictvihornak@seznam.cz
Nabízí:
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků i zvířecích
pomníků
▪ rekonstrukci stávajících pomníků
▪ broušení teraca a jeho impregnaci
▪ sekání, pískování a opravy písma (zlato,
stříbro, bronz, barva)
▪ veškeré betonářské a likvidační práce
▪ prodej kompletního hřbitovního
sortimentu, tj. vázy, lampy, fotoskříňky,
fotokeramika, portréty a další

VYUŽIJTE 20 % SLEVU
na sjednané zakázky na rok 2016!

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů,
prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť ad.

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!
ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let!

mobil: 723 789 603 tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz
e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

Využijte jarní slevu až 20 % na výrobu a renovaci pomníků,
včetně broušení starších hrobů!

STAVÍME PLOTY
www.ploty‐ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč






Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata‐ostrava.cz

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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NON-STOP TAXI - Příbor a okolí
Nabízíme rozvoz pohodlnými, bezpečnými a prostornými vozy ŠKODA SUPERB.
***

 Odvoz nepřetržitě na: letiště, nádraží, školení, firemní večírky, školní srazy,
diskotéky, do restaurací, do práce, školy, na nákupy, za zábavou...atd.
 Drink Servis - odvoz zákazníka a jeho vozu.
 Dovoz alkoholický nápojů a cigaret k vám domů.
 Zdarma rozvoz obědů k vám domů, do kanceláře, do práce či na stavbu.
Nabídka menu ze 3 jídel (75,- Kč), zvýhodněné menu pro seniory (65,- Kč)
Objednávky Restaurace Oáza Příbor Tel: 608 482 954.
 Senior přeprava pro starší spoluobčany k lékaři, rehabilitaci, na vyšetření,
na úřady, na poštu, do obchodu, do kostela, na hřbitovní místa atd.
 Diskrétní odvoz do vybraných Nightclubů.
 Levné ceny u nás nemusíte sbírat body, nosit s sebou slevové kartičky atd.
Naše ceny jsou pro každého bez rozdílů.
 Kredit z vašeho telefonu nemusíte utrácet, stačí prozvonit, zavoláme vám zpět.
Provozovatel:
MAREK a tým zkušených řidičů se na vás budou těšit.

24 h / 7 dní / 365 dnů

Tel.: 775 66 99 10

PŘEPRAVA PRO SENIORY
Nová služba v Příboře.

Přeprava pro seniory je určena pro starší spoluobčany a pro jejich
pohodlný odvoz ve městě Příbor i mimo něj.
***

Spolehlivě a včas vás odvezeme k vašemu lékaři, do nemocnice, na
vyšetření, na rehabilitaci, na poštu, na úřady, do kostela, na nákup,
do cukrárny, do lázní, ozdravné pobyty, na hřbitovní místa,
či jen na návštěvu ke svým známým apod., dle vašeho přání.
***

Dovezeme vás co nejblíže k místu určení.Přeprava pro seniory
zohledňuje možnou zhoršenou pohyblivost a nabízíme vám na požádání
asistenci při nástupu a výstupu z vozidla.
***

Přijedeme na vámi zvolenou adresu v přesně stanovený čas.
Následný odvoz zpět domů - přistavíme vůz v dohodnutý čas.
***

TEL.: 775 66 99 10
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Hloubka výkopu: maximální dosah 3,5 m
Šířka lžíce: 30, 40, 50, 60 cm

Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby:

 komplexní zajištění pohřbu

zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání,
věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého,
nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě

 zhotovení fotoporcelánu

černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

 zprostředkování kamenosochařských prací

prodej náhrobních doplňků

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek
 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin denně
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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JAKÝ BYL MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL V PŘÍBOŘE
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

Čtvrtý ročník oslav Mezinárodního dne památek a sídel
v Příboře letos probíhal 16. 4. 2016 ve stylu Karla IV., a to
u příležitosti výročí 700 let od jeho narození.
Program akce byl zahájen v 16 hodin koncertem pěveckého
sboru Valentin v refektáři piaristického kláštera. V 17 hodin
přijel na náměstí král Karel IV. se svou početnou družinou
a započala slavnostní ceremonie – přivítání krále panem
starostou, místostarostkou a členy rady města. Dále následoval bohatý program – bujaré písně a tance gotických krčem
a veselic, kejklíři a komedianti, městští žoldnéři, rytířská
klání. To vše trvalo do 21. hodiny. Poté se návštěvníci akce
s hořícími loučemi a s doprovodem bubnů dunících do kroku
vydali společně s rytíři průvodem ke kostelu Narození Panny
Marie a zpátky podloubím na náměstí. Program byl ukončen
ohnivou bitvou a tancem sličných panen.
U příležitosti této akce byly od 16. do 21. hodiny bezplatně
otevřeny příborské památky, tj. kostel Narození Panny Marie,

kostel sv. Františka, kostel sv. Kříže, kostel sv. Valentina,
rodný dům Sigmunda Freuda, piaristický klášter se zahradou
a Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda.
V piaristických zahradách si návštěvníci vychutnali od 18
do 20 hodin hudební vystoupení Radky Prokopové a Josefa
Janošíka a v piaristickém klášteře výstavu koláží Karla IV.
vytvořených studenty Masarykova gymnázia Příbor. Muzeum
a pamětní síň Sigmunda Freuda přilákalo návštěvníky jednodenní výstavou „Obchod Sasín z Příbora“ a ve večerních
hodinách se pro odvážné konala noční prohlídka starého
hřbitova.
Počasí nám přálo, akce se líbila, o čemž svědčila hojná účast
až do úplného závěru.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce
podíleli.
Foto: Lukáš Ukropec
Fotogalerie: tinyurl.com/MDPSfoto
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