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MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA
srpen 2021
Bc. Lucie Odehnalová, odbor kultury, sportu, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Dne 3. 7. 2021 se uskutečnila akce VEPŘÍK. Nejednalo se o vepřovou hostinu, ani soutěž o nejhezčího vepříka, jak může název napovídat, ale o kulturní akci Veřejné příborské koncertování. Minulý
rok se tato kulturní akce kvůli coronavirovým opatřením neuskutečnila, takže se tento rok jednalo o ročník druhý. Hlavním úkolem
bylo si to po dlouhé kulturní pauze pořádně užít, a to se i stalo.
Koncertovaní se ujaly čtyři talentované hudební kapely. Na
start se jako první postavilo příborské romské seskupení Demo
Band. Romské rytmy nenechaly nohy v klidu a na parketu se to
hemžilo tanečníky. Následovali muzikanti taktéž z Příbora, kapela
VAR, v rockovém stylu sobě vlastním. Bavili se nejen dospělí, ale
i děti. Takto nastartovaná příjemná atmosféra doprovodila i skupinu Perutě v čele s frontmanem Milanem Peroutkou. Tito mladí
muzikanti svými chytlavými rytmy chytli více generací a opět se
tančilo. Finiše koncertu se ujala známá hudební formace YOYO
Band, jedna z nejúspěšnějších hudebních skupin české scény. A jelikož hrají již od roku 1975, tak netřeba představovat. V rytmu
písní Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky atd. se rozvlnili jednotlivci
i páry.
A teď to nejdůležitější. Nejenže jsme se příjemně bavili, ale
měli jsme možnost i pomoci. Během celé akce se vybíralo dobrovolné vstupné a celý výtěžek byl zaslán na pomoc tornádem
postižených moravských oblastí. Vybralo se krásných 14 667 Kč.
Pokladnička s dobrovolným vstupným byla odpečetěna za účasti
LTV Příbor. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Akce byla organizovaná odborem kultury, školství, sportu
a cestovního ruchu MÚ Příbor a poděkování patří také Technickým službám města Příbora za spolupráci před akcí, během a po
akci.

Foto: Stanislava Slováková
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
opět vám po dvou měsících nabízím aktuální pohled na naše
město očima místostarosty.
Na prvním místě se chci zastavit u tragédie, která v podobě ničivého tornáda postihla několik jihomoravských obcí koncem
června. O tom, že klima je v posledních desetiletích nevyrovnané
a musíme očekávat zvýšenou četnost extrémních atmosférických
jevů, se již všude napsalo dost. Ostatně i nedávné tragické záplavy
v Německu a Belgii to potvrzují. Co bych osobně chtěl vyzdvihnout, je obrovská solidarita občanů našeho státu, kteří neváhali
přispěchat nejen s pomocí finanční, ale i osobní. Mohu v tomto
směru ilustrovat tuto situaci svědectvím pracovníka příborského
MÚ, který dopředu plánovanou dovolenou v této oblasti operativně změnil na sérii dobrovolných brigád v postižených obcích.
Dobrovolníků bylo tolik, že byli někteří směřováni mimo vlastní
obce na úklid polí. Bylo zdrcující vidět, kolik předmětů (mj. součástí střech, ale i např. celá jízdní kola) bylo rozeseto po poli ve
více než kilometrové vzdálenosti od obce. A jak pomohlo město
Příbor? Poté, co se s návrhy na finanční výpomoc ozvali někteří
zastupitelé, se již 29. 6. sešla rada města a v rámci svých kompetencí schválila finanční výpomoc ve výši 100 000 Kč, rozdělenou
na 5 částek po 20 000 Kč pro jednotlivé obce. Na transparentní
účet Jihomoravského kraje pak bylo odesláno 14 667 Kč dobrovolného vstupného, které se vybralo na víkendovém VEřejném
PŘÍborském Koncertování (VEPŘÍK), na kterém vystoupily především příborské kapely. Všem, kteří přispěli, tímto velice děkuji.
Pokud vás během posledních týdnů napadla otázka, zda je vyloučeno, aby nějaký z nebezpečných klimatických jevů postihl
i naše město, pak musím jednoznačně přiznat, že nikoli. Nelze
vyloučit větrné smrště, bleskové záplavy ani výrazné delší sucho.
Ovšem pokud jde o vzedmutí hladiny řeky Lubiny, tam pozorování z posledních let naznačují, že její náhlý vzestup není tak
pravděpodobný, jako je tomu např. u nedaleké Jičínky. Poloha
Příbora navíc snižuje množství míst, která jsou ohrožena vodou
z opačné strany, tedy „shora“, z polí. Nicméně i u nás taková místa
jsou a ani lokální tzv. „bleskové záplavy“ nelze bohužel vyloučit.
Opatření ke zmírnění bleskových záplav byla realizována nad
„dukelským sídlištěm“, další opatření se v rámci pozemkových
možností města chystají. Na mnoha místech byla provedena ta

Nové cyklopropojení směrem na Borovec zvýší bezpečnost nejen pro
cyklisty.
(foto Mgr. Pavel Netuši)
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nejlevnější, přesto v malém měřítku velmi účinná ekologická
opatření – změny pěstebních postupů, zavedení travnatých pásů
apod. Proti pohromám ve větším měřítku nás sice tato opatření
neochrání, problémy v malém měřítku jsou však násobně pravděpodobnější.
Ale pojďme raději k veselejším tématům a ohlédněme se za tím,
co se v uplynulých týdnech podařilo.
Ve čtvrtek 15. 7. 2021 úspěšně proběhlo kolaudační šetření nové
cyklostezky poblíž kruhového objezdu na Šibeňáku, která udělá radost nejen cyklistům, ale i rodičům s kočárky, pejskařům
a vlastně všem, kteří se vydávají podél obchvatu Příbora směrem
na Borovec. Od nynějška mohou využít trasu s asfaltovým povrchem až k Borovci, aniž by museli část cesty absolvovat po rušné
silnici vedoucí stejným směrem. Cyklostezka byla vybudována
s výrazným finančním přispěním MAS Lašsko.
S velkou pravděpodobností již v srpnu také bude možno využívat
nově zrekonstruované uličky pod starým hřbitovem (Pod Hradbami, Křivá a Tržní). Některé z těchto uliček byly posledními
ve městě, kde ještě nebyl zpevněný povrch, „schody“ na ulici
Tržní dokonce byly za mokra jen obtížně schůdné. V době psaní
článku ještě sice nejsou práce dokončeny, ale zdá se, že výsledek
opět posune naše město o krok dále, aniž by byl narušen jeho
historický ráz.
Již od poloviny května se vedení města snažilo o setkání s panem
hejtmanem Vondrákem z důvodu informací o záměru odboru
kultury krajského úřadu přesunout příborskou pobočku Muzea
Novojičínska do jiné obce. Koncem května získalo jednání nový
podnět, když k němu přijalo usnesení i příborské zastupitelstvo.
Po mnoha telefonátech se nakonec jednání uskutečnilo ve středu
30. června. Hejtman Vondrák byl na schůzce v přítomnosti náměstka Curyla seznámen se zásadně odmítavým postojem města
Příbora s přesunem muzea a slíbil, že se této problematice bude
dále věnovat.
V červenci také proběhla poslední jednání týkající se chystané
autobusové linky do Hranic s přípoji na expresy směr Praha,
Košice a Vídeň. Smluvně je domluveno 7 párů spojů ve všední
dny a dva páry v neděli. Pokud vyjdou současná jednání dle na-

křižovatka ulic Křivá x Tržní krátce před dokončením

(foto Mgr. Pavel Netuši)

šich představ, bude možno z Příbora dorazit do Prahy již v 7.24
a naopak odjet do Příbora i posledním vlakem ve 21.39 z Prahy
(příjezd do Příbora v 1:39). Spoje budou jezdit od 1. září „jako na
zavolanou“ (objednávka v aplikaci nebo telefonicky). Na rozdíl
od nedávno zavedené linky cyklobusů bude tato linka plně integrovaná do IDOSu. Cesta do Prahy se tak zrychlí na 3:50-4:10
hodin s jediným přestupem. Jednání vedli místostarostové Příbora Pavel Netušil, Nového Jičína Ondřej Syrovátka a pracovníci
odboru rozvoje města Kopřivnice. Podrobnosti i přesný jízdní
řád včetně návazností na expresní vlaky naleznete ve speciálním
článku v příštím čísle Měsíčníku.
Po zbudování hřiště v Klokočově došlo také na sídliště Benátky,
kde bylo v červenci přebráno nové hřiště na Vrchlického ulici
u ZŠ Npor. Loma. Druhá fáze této akce (tj. rekonstrukce atletického oválu) je plánována na příští rok (a je tedy závislá na schválení
finančních prostředků v rozpočtu).
V srpnu by s velkou pravděpodobností mělo proběhnout stěhování MÚ z budovy „hvězdárny“ zpět do budovy zrekonstruované
radnice. O přesném datumu, od kterého začne MÚ fungovat opět

Na kulturní akci s názvem VEPŘÍK bylo vybráno 14 667 Kč.
Toto dobrovolné vstupné bylo bezezbytku zasláno jako finanční pomoc v souvislosti se škodami způsobenými tornádem v Jihomoravském kraji. 
(foto Bc. Lucie Odehnalová)

v radnici na náměstí a kdy se tedy konečně dočkáme bezbariérového přístupu na MÚ, budete včas informováni (pracovně zatím
počítáme s přelomem srpna a září). Dále finišují přípravy na
opravy místních komunikací na ulicích Okružní, Prchalov (část od
tunelu směrem na Libhošť), Mlýnská, Na Hrázi (část), Na Nivách
(část), Bezručova (část) a Švermova. Koncem července rada města
vybrala zhotovitele, realizaci předpokládáme v září. 9. 8. 2021
budou zahájeny práce na rekonstrukci ulice K. H. Máchy.
Pokud jde o nemoc COVID-19, v červenci jsme se konečně po
mnoha měsících dostali do situace, kdy v Příboře nebyl ani jeden
případ potvrzené nákazy touto nemocí. Do normálu se tak vrací
i oblast kultury, kromě již zmiňovaného VEPŘÍKa proběhla módní
přehlídka v zahradách, výstava věnovaná lesům ve výstavních
panelech včetně slavnostního zahájení, setkáváme se již také při
tradičních vernisážích výstav fotografií v piaristickém klášteře.
Tak doufejme, že letos nám toto uvolnění tentokrát vydrží i po
prázdninách!
Přeji všem klidné a ničím nerušené prožití srpnových dnů.
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města

Jedno ze dvou nových hřišť na ul. Vrchlického – stav v půli července
(týden před dokončením)
(foto Ing. Radoslav Römer)

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

Dne 22.06.2021 se uskutečnila 49. schůze mimořádné Rady města
Příbora, na které byly projednány 4 body. Přinášíme Vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Dne 29.06.2021 se uskutečnila 50. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno 41 bodů. Přinášíme Vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Rada města souhlasila:

Rada města schválila:

• se zřízením přípravné třídy v Základní škole Npor. Loma
Příbor, příspěvková organizace, a v Základní škole Příbor,
Jičínská 486, pro školní rok 2021/2022.

• zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Obnova
místních komunikací v Příboře“,

Rada města uložila:
• právníkovi zadat zpracování právní analýzy řešení problematiky přístupu k pozemkům parc. č. 825/10 a 781/2 v k. ú.
Klokočov u Příbora Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS s. r. o. dle nabídky ze dne 17.06.2021.

• zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické
služby města Příbora“,
• uzavření dodatku č. 1, v předloženém znění, ke smlouvě
č. 60/2021 ze dne 05.05.2021, jehož předmětem je výpůjčka
části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Hájov v rozsahu cca
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255 m2, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem a vypůjčitelem SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov,
• přesun finančních prostředků ve výši 30 000 Kč z výdajové
části rozpočtu § 3635 Projektové přípravy na § 3113 Základní
školy, ORG 603, na zpracování studie využití budovy č. p. 565
na ulici Svatopluka Čecha v Příboře,
• v předloženém znění dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi
městem Příborem a společností Pavlacký, s. r. o., na stavbu
„Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře“, kterým se
v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky posouvá
termín dokončení díla na 21.07.2021,
• úpravu Plánu prevence kriminality města Příbora na léta
2017-2021 dle předloženého návrhu,
• prodloužení platnosti dokumentu „Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2017 - 2021“ o jeden rok, tedy do
konce roku 2022,
• Směrnici města k poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko
východ 2 mezi Moravskoslezským krajem a městy Příbor,
Kopřivnice a Nový Jičín,
• darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je inventorová elektrocentrála k dovybavení JSDH Příbor v celkové hodnotě 23 716 Kč,
• uzavření Smlouvy o provozování Sběrného dvoru Točna Příbor mezi městem Příborem a Technickými službami města
Příbora, p. o.,
• uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi městem Příborem a společností ELEKTROWIN, a. s.,
• smlouvu „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města
Příbora“ mezi městem Příborem a společností Hasičská
vzájemná pojišťovna, a. s., v celkové ceně 4 027 925 Kč
za 5 let,
• smlouvu „Pojištění motorových vozidel města Příbora“ mezi
městem Příborem a společností Generali Česká pojišťovna,
a. s., v celkové ceně 135 480 Kč za 5 let,
• výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby s názvem „Tisk měsíčníku města Příbora“,
• prodloužení kulturní akce:
- Letní večer pořádaný SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Prchalov, Prchalov 37, na místním hřišti, od 07.08.2021
od 19:00 hod. do 08.08.2021 do 02:00 hod., od 04.09.2021 od
08:00 hod. do 04.09.2021 do 24:00 hod., od 16.10.2021 od
08:00 do 17.10.2021 do 01:00 hod.

• změnu provozní doby v Turistickém informačním centru
Příbor od 01.07.2021 následovně:
pondělí – pátek

08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

sobota

08:00 – 12:00

zavřeno

neděle

zavřeno

zavřeno

• rozpočtové opatření č. 3, které spočívá ve vyčlenění
100 000 Kč z rezervy rozpočtu města na humanitární pomoc
několika obcím v souvislosti s živelnou pohromou v Jihomoravském kraji způsobenou tornádem,
• poskytnutí finanční humanitární pomoci obcím Lužice,
Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantice a Mikulčice ve výši po 20 000 Kč v souvislosti s živelnou pohromou,
která postihla obce dne 24.06.2021.
Rada města vyhlásila:
• veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016Sb.,
o zadávání veřejných zakázek s názvem „Obnova místních
komunikací v Příboře“,
• veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016Sb.,
o zadávání veřejných zakázek s názvem „Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby
města Příbora“.
Rada města neschválila:
• pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. Příbor dle
žádosti pana Jaroslava Krupy ze dne 07.04.2021.
Rada města vzala na vědomí:
• vyjádření obyvatel ul. Sušilovy v Příboře ze dne 31.05.2021
ke zveřejněnému záměru města, jehož předmětem je směna
nemovitostí v k. ú. Příbor - pozemku parc. č. 1986 a části pozemku parc. č. 1982 o souhrnné výměře cca 95 m2 z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové, za část pozemku parc. č. 1836/1
o stejné výměře z majetku města Příbora,
• informaci o jednání zástupců města, Sboru dobrovolných
hasičů Hájov a společnosti MORAVAN Mléčná farma a. s.
spojeného s místním šetřením na pozemku parc. č. 404/1
v k. ú. Hájov dne 20.05.2021,
• informaci o stavu budovy školní družiny na ul. Svatopluka
Čecha v Příboře,
• informaci k současné situaci týkající se akce „Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře“.
Rada města rozhodla:
• o uzavření „Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí“ mezi
městem Příborem a Moravskoslezským krajem,

- Myslivecký letní večer pořádaný Mysliveckým spolkem
I, Štramberská ev. č. 13, od 17.07.2021 od 16:00 hod. do
18.07.2021 do 01:00 hod., za předpokladu možnosti pořádání akce dle epidemiologické situace související s nákazou
covid-19,

• dle § 48 odst.2 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek
vyloučit ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kompletní
pojištění pro město Příbor - část 1 - pojištění majetku a odpovědnosti za újmu“, společnost Generali Česká pojišťovna,
a. s., z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace,

• záměr města pronajmout nebytový prostor-garáž na ulici
Choráze 1489 v Příboře paní Simoně Kovalčíkové,

• v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Kompletní pojištění
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pro město Příbor - část 1 - pojištění majetku a odpovědnosti
za újmu“, kterou podala společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.,
• v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Kompletní pojištění
pro město Příbor - část 2 - pojištění motorových vozidel“,
kterou podala společnost Generali Česká pojišťovna, a. s.,
• pronajmout byt č. 20 na ul. Choráze 1489 panu Vojtěchovi
Kahánkovi, za podmínky přistoupení k dluhu,
• odstoupit od nabídky pronajmout byt č. 5 na ulici Jičínská
54 v Příboře za smluvní nájemné zveřejněné na úřední desce
dne 04.05.2021.
Rada města doporučila zastupitelstvu města:
• uvolnit pro rok 2022 z rozpočtu města částku 500 000 Kč
na realizaci propustku mezi pozemky parc. č. 486/1 a 404/1
v k. ú.Hájov,
• odmítnout dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře“.
Rada města stanovila:
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,odměnu Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce příspěvkové organizace
Mateřské školy Kamarád, Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, příspěvkové organiza-

ce, Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce příspěvkové organizace
Základní školy Příbor, Jičínská 486, paní Olze Skřivánkové,
ředitelce příspěvkové organizace, Školní jídelny Komenského, paní Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR,
střediska volného času, příspěvkové organizace, Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce Technických služeb města Příbora,
příspěvkové organizace, a Mgr. Aleně Urbanové, ředitelce
příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma, za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze
RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení
objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
Rada města uložila:
• vedoucímu OKU zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Tisk Měsíčníku
města Příbora“,
• vedoucímu OBNF zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu
č. 5 na ulici Jičínská 54 v Příboře za smluvní nájemné dle Pravidel pro pronájem bytů v majetku města Příbora č. 6/2020,
• vedoucímu OBNF zajistit zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor-garáž na ulici Choráze 1489 v Příboře paní Simoně Kovalčíkové na úřední desce MÚ Příbor
na dobu 15 dnů.
Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města
Příbora.

Veronika Liberdová, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor
Dne 29.06.2021 se uskutečnila 51. schůze Rady města Příbora
ve funkci Valné hromady TP Příbor, s.r.o., na které bylo projednáno 9 bodů. Přinášíme Vám stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města vzala na vědomí ve funkci Valné hromady TP
PŘÍBOR, s. r. o.:
• Zprávu auditora k auditu účetnictví společnosti TP PŘÍBOR,
s.r.o., za rok 2020,
• Zprávu o činnosti, majetku a hospodaření společnosti TP
PŘÍBOR, s.r.o., za rok 2020,
• Zprávu Dozorčí rady společnosti TP PŘÍBOR, s.r.o., k řádné
účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku
společnosti.
Rada města schválila ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR, s.r.o.:
• řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020,
• převedení hospodářského výsledku za rok 2020 v částce
468 639,98 Kč takto:
445 207,98 Kč na účet nerozděleného zisku
23 432,00 Kč na rezervní fond,

• Finanční plán společnosti pro rok 2021,
• měsíční odměnu jednateli společnosti TP PŘÍBOR, s.r.o.,
panu Ivu Lacnému v částce 11 000,00 Kč, předsedovi Dozorčí
rady společnosti TP PŘÍBOR, s.r.o., panu Radku Jurečkovi
v částce 3 000,00 Kč, členovi Dozorčí rady společnosti TP
PŘÍBOR, s.r.o., panu Jiřímu Demlovi v částce 2 500,00 Kč,
členovi Dozorčí rady společnosti TP PŘÍBOR, s.r.o., panu
Ing. Radimu Monsportovi s účinností od 01.07.2021 v částce
2 500,00 Kč.
Rada města uložilave funkci Valné hromady TP PŘÍBOR,
s.r.o.:
• napojit objekty:
- Mateřská škola, ul. Švermova č.p. 1324, Příbor
- Školní družina, ul. Sv. Čecha č.p. 565, Příbor
- Mateřská škola, ul. Frenštátská č.p. 1370, Příbor
- „Sklípek“, ul. Freudova č.p. 118, Příbor na centrální zásobování teplem do října 2022.
Úplné znění dokumentu ze zasedání rady města se všemi náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora.
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TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jana Lipovská, DiS., odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 23.06.2021 se uskutečnilo 20. zasedání Zastupitelstva města
Příbora, na kterém bylo projednáno 25 bodů. Přinášíme Vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

• směnu lesních pozemků v k. ú. Příbor z vlastnictví pana Oldřicha
Seiberta, za pozemek parc. č. 3033/31 v k. ú. Příbor z majetku
města, dle návrhu pana Oldřicha Seiberta ze dne 02.03.2021.

Zastupitelstvo města schválilo:

Zastupitelstvo města stanovilo:

• prodej pozemku parc. č. 3170/3 trvalý travní porost v k. ú. Příbor
o výměře 123 m2 panu Miroslavu Mackovi, za kupní cenu 2 460 Kč
a dalších podmínek dle kupní smlouvy v předloženém znění,

• pořadí účastníků veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor následovně:

• uzavření smlouvy, v předloženém znění, mezi Českou republikou
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Příborem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku
parc. č. 2392/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Příbor
z majetku ČR do vlastnictví města Příbora,
• bezúplatný převod pozemku parc. č. 3252/3 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Příbor o výměře 56 m2 do majetku města
Příbora dle nabídky České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových ze dne 15.03.2021,
• návrh majetkového vyrovnání v rámci komplexních pozemkových
úprav týkající se pozemků v lokalitě bývalé skládky TDO v k. ú.
Skotnice dle návrhu předloženého společností Ekotoxa s. r. o.,
• rozdělení finančních příspěvků v rámci programu Dědictví města
Příbora pro rok 2021 vlastníkům nemovitostí dle následující tabulky:
Celkové
náklady

Objekt

Příspěvek
města (Kč)

Bytový dům č. p. 101, ul. Lidická

168 937,50

40 000,00

Dům č. p. 415, ul. Freudova

523 203,06

125 000,00

Dům č. p. 348, ul. K. H. Máchy

546 278,82

120 000,00

33 628,00

-

148 480,00

-

Karlsederova vila č. p. 80, ul. Ostravská
Rodinný dům č. p. 315, ul. Úzká
Hřbitovní kaple sv. Františka
Serafinského na starém hřbitově

195 620,00

15 000,00

• návrh smlouvy mezi městem Příborem a Římskokatolickou farností Příbor o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu sochy
sv. Jana Nepomuckého a jejího okolí u Boroveckých rybníků,
• doplnění atributu hole u sochy sv. Rocha na náměstí Sigmunda
Freuda v Příboře,
• udělení Ceny obce paní Ireně Popelkové,
• udělení Ceny obce panu Josefu Pukovcovi,
• rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2021 v členění
a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
• poskytnutí účelové neinvestiční dotace Diakonii ČCE - středisko
v Ostravě, na provozování dopravy seniorů Diakonáček v období
od 01.01. - 31.12.2021 ve výši 120 000 Kč z § 4349 rozpočtu města
Příbora.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• prodej pozemku parc. č. 3118 v k. ú. Příbor panu Adamu Dřínkovi,
dle jeho žádosti ze dne 01.02.2021,
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• 1. místo SG-Servis Real spol. s r. o.,

• 2. místo Promet Management Services s. r. o.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• zprávu o průběhu veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor,
• doporučení odborné poroty - stanovení pořadí účastníků veřejné
soutěže,
• informaci o jednání zástupců města Příbora a Ředitelství silnic
a dálnic ČR se soukromými vlastníky zemědělských pozemků
v k. ú. Klokočov u Příbora ve věci zpřístupnění zemědělských
pozemků po dokončení dálnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice,
• přípravu návrhu Akčního plánu 2021-2023,
• přípravu návrhu Banky projektů 2021-2024,
• Výroční zprávu města Příbora za rok 2020,
• celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 2.
Příjmy

188 906 000 Kč

Což je navýšení o 15 250 500 Kč
oproti upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 1

Výdaje

255 711 000 Kč

Což je navýšení o 15 250 500 Kč
oproti upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 1

Financování

66 805 000 Kč

Což je beze změny oproti
upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 1.

Zastupitelstvo města uložilo:
• vedoucímu OIRSM vyzvat účastníky veřejné soutěže o zřízení
práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7
v k. ú. Příbor k uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby a o uzavření budoucí darovací smlouvy v pořadí stanoveném v bodu II.
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města souhlasilo:
• s převodem podílu v rozsahu id. 1/2 pozemku parc. č. 2178/22 v k. ú.
Příbor z vlastnictví pana Mgr. Tomáše Komárka, do vlastnictví
paní Renáty Kadlecové, s podmínkou přechodu práv a povinností
z kupní smlouvy č. j. 017/2021 na spoluvlastníka pozemku.
Úplné znění dokumentu z jednání zastupitelstva města se všemi
náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města
Příbora.

aktuální informace
Ing. Ivo Kunčar, odbor investic, rozvoje a správy majetku, Městský úřad Příbor

Předáním staveniště dne 09.08.2021 budou zahájeny stavební
práce na akci „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“.
V rámci komplexní akce „Stavební úpravy uliček pod kostelem
v Příboře“ byly v předchozích letech zrealizovány stavební úpravy ulic Kašnice (v roce 2010), V Kopci (2013 – 2014), Josefa Hory
(2014), Remešovy (2014), Úzké (2017) a spojovací uličky Farní –
Žižkova (2020). Během července 2021 byly dokončeny rekonstrukce dalších historických uliček – Křivé, Tržní a Pod Hradbami.
Zastupitelstvo města Příbora schválilo v březnu 2021 financování akce „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“.
V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – společnost NOSTA s.r.o. z Nového Jičína. Předmětem díla je odstranění
stávajících živičných povrchů ulice, položení nové žulové dlažby
na vozovce o celkové šířce 3,2 m a doplnění krajnic o novou oblázkovou dlažbu, která je typická právě pro příborské historické
uličky a chodníčky. Cena díla je 3,83 mil. Kč vč. DPH, celá akce je
financována z rozpočtu města. Smluvní termín plnění je 3 měsíce,
předpokládaný termín dokončení díla je do 08.11.2021.

Realizace díla proběhne po etapách, 1. etapa od ulice Smetanovy po křižovatku s ulicí Kašnice bude zahájena 09.08.2021
a bude trvat cca 45 dnů, plynule naváže 2. etapa, která bude pokračovat až po ulici Místeckou.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde k omezení průchodu ulicí K. H. Máchy, průjezd nebude možný. Vlastníci dotčených nemovitostí byli na schůzce 16.06.2021 informováni o plánovaném rozsahu a průběhu prací, byla objasněna problematika
přístupu k nemovitostem, odvodu dešťových vod z nemovitostí
a v koordinaci s Technickými službami města Příbora byla dohodnuta opatření týkající se svozu odpadů.
Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací žádáme tímto občany města o porozumění, toleranci a vstřícnost, aby realizace díla
mohla probíhat bez zbytečných komplikací. Věříme, že zdárné
dokončení rekonstrukce ulice K. H. Máchy přispěje k dalšímu
zkrášlení historického centra města Příbora.

Obr.: Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře – situační výkres

sociální tematika
Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor

Aby to nevypadalo, že aktivizace v Domově je založena pouze
na zábavě, musím zmínit, že rozvíjíme mnohé schopnosti a dovednosti pestrou nabídkou tvořivých aktivit. Z těch nejdůležitějších
bych vyzdvihnul například práci s proutím. Za pomoci různých
materiálů vznikají pod rukama našich seniorů krásné výrobky
v podobě košíčků, zvonečků a oplétaných lahví. Dále pracujeme
s papírem, látkami, šijeme, pracujeme s gravírovací tužkou, tvoříme dekorace na výzdobu vnitřních prostor Domova. Přitom využíváme různé výtvarné techniky (enkaustiku, pískování…). Pracujeme se dřevem a společnými silami vyrábíme dekorace, podnosy
na košíky, prkýnka, hračky, dřevěné zápichy do květináčů. Sami si
vyrábíme také manipulační pomůcky a hry, které slouží pro naše

pokračování z minulého čísla

klienty nebo také pro děti do mateřských škol. V neposlední řadě
se pak věnujeme tkaní koberců na původním tkalcovském stavu.
Již po zajištění materiálu z ponožkárny se obyvatelé Domova scházejí u velkého stolu, přízi třídí podle barev a navazují do klubíček.
Částečně to připomíná časy, kdy se dralo peří za poslechu různých
historek. O hotové výrobky je veliký zájem a za utržené peníze pak
obstaráváme další materiál, platíme účinkující při kulturních akcích, zajišťujeme občerstvení pro naše seniory nebo nakupujeme
květiny klientkám k MDŽ. Hobby dílnu využíváme také při práci se zelení – přesazujeme pokojové květiny, sejeme nebo sázíme
nové rostliny. Pokud se nemůže někdo této skupinové aktivity
účastnit, zprostředkujeme uživateli tuto činnost na pokoji u lůžka
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za pomoci květinového vozíku vlastní výroby. Hobby dílna slouží
také k pečení a přípravě pokrmů, většinou na chystané kulturní
akce (buchty, koláče, jednohubky…), máme zde veškeré potřebné
náčiní a kuchyňské vybavení. Samotnou kapitolu pak tvoří kulturní akce. Opět se snažíme, aby bylo z čeho vybírat. Každý měsíc
se pořádají při kávě a zákusku tzv. „Kavárničky“. Bývalá zaměstnankyně, také již dáma v seniorském věku, nám zpívá a hraje na
harmoniku a klavír. Zveme hudební kapely různých žánrů – cimbálovku, lidovou muziku, country… Každým rokem nás potěší vystoupením místní pěvecký sbor Valentin a také sbor zdejšího gymnázia, chodí k nám vystupovat taneční soubory, děti ze základních
a mateřských škol. Dobrou spolupráci máme navázanou s dětským
domovem z Čeladné a také s místním dětským zastupitelstvem.
S dětmi z mateřské školy probíhají každý rok „Hry mezi juniory
a seniory“, na čtenářský klub zase chodí číst děti ze ZŠ, dobrovolníci z řad studentů nám pomáhají při různých akcích. Tohle
všechno jsme schopni zvládat díky dlouhodobé spolupráci a udržování sociálních vazeb a přátelských vztahů. Podařilo se nám také
uspořádat pro klienty dvě výstavy v prostorách Domova. Tou první
byla výstava „Svatby minulého století“. Dobové fotografie, svatební šaty, boty a další dobové předměty nám zapůjčili zaměstnanci Domova i jednotliví klienti a jejich rodinní příslušníci. Mohli
jsme si poslechnout vyprávění, jakým způsobem probíhaly přípravy na svatbu a obřad před desítkami let a srovnat s dobou současnou. Druhá výstava nesla název „Příběhy hraček“. Podařilo se
nám nashromáždit hračky našich babiček a rodičů. Výstavu kromě
našich seniorů navštívili i lidé z řad veřejnosti a děti z místních
mateřských škol. S jednotlivými hračkami si mohly děti pohrát
a za odměnu nám pak nakreslily obrázky ze svých dojmů, které
zdobily chodby Domova. Využíváme také nabídky kultury mimo
zařízení. S pravidelností navštěvujeme místní muzeum - Centrum
tradičních technologií, které se prezentuje zajímavými výstavami,
chodíme do knihovny, na vernisáže, na hudební a divadelní představení do místního Kulturního domu. Díky služebnímu vozu se
někteří klienti podívali do renesančního zámku v Kuníně nebo
v Lešné u Valašského Meziříčí a mohli tak absolvovat prohlídku
komnat bývalých zámeckých pánů. Pravidelně se zapojujeme i do
akcí, které pořádají jiné organizace a spolky – Ježíškova vnoučata,
Křížovkářská liga, Jedeme v tom společně, Hodinový vnuk a další.
Z aktivit, které pak příznivě působí na klienty, bych zmínil ještě
Vycházky do okolí. Především nově opravené piaristické zahrady
s bylinkovou zahradou a stínem stromů poskytují tělu i duši potřebný klid. Také naše zahrada, která se po rekonstrukci Domova
probouzí, dopřává uživatelům pěkné místo k odpočinku a načerpání energie. Tu mohou čerpat také prostřednictvím Bohoslužby
probíhající každý měsíc ve společenské místnosti nebo v kostele,
který tu a tam navštívíme. Nově pak, díky dobrovolnici, začínáme s tzv. Duchovním okénkem. Pro potěchu v Domově pracujeme i s domácími mazlíčky. Chováme párek andulek, které svým
švitořením a hašteřením vykouzlí úsměvy na tvářích, a denně

uživatelům s úspěchem nabízíme kontakt s morčaty „terapeuty“,
která jsou zvyklá na lidi, a bez obav si je může pohladit a pomazlit
nejeden klient. V poslední době využíváme také moderní technologie, kdy zprostředkováváme videohovory s rodinnými příslušníky, v době absence návštěv byly velice žádané, pracujeme
s notebookem přímo u lůžka nebo s tablety. Poslední novinkou je
virtuální cestování a výlety pomocí speciálních brýlí, k nimž jsme
byli zpočátku velmi skeptičtí a nyní patří do jedné z našich stálých
aktivizačních technik.
Všechny zmíněné aktivity individuálně nabízíme také pasivnějším klientům, kteří se nechtějí nebo nemohou účastnit aktivit
společných. Hojně využíváme relaxační metody jako reflexní masáže, prvky bazální stimulace i výše zmíněné míčkování. Ke zvýšení aktivity a zachování hybnosti pak různá šlapadla, motomedy,
rotopedy, chodítka pro tréninky chůze a další pomůcky. Rád bych
zmínil ještě mnoho dalších „drobných“ a na první pohled málo viditelných činností, které jsou nedílnou součástí aktivizace. Jedná
se o rozhovory s klienty, zajišťování drobných nákupů, zajišťování
a příprava materiálu pro připravované aktivity, komunikace s různými organizacemi a vystupujícími, příprava programů, tréninků
paměti, přednášek a projekcí, vedení dokumentace, fotodokumentace, spravování facebookových stránek, prezentace Domova v médiích, manipulace s pomůckami a jejich údržba, příprava
společných prostor na realizaci aktivit, péče o zvířecí mazlíčky,
výpomoc s údržbářskými pracemi, přímou péčí…a společně s uživateli i péči o zahradu.
S čistým svědomím mohu říci, že díky vysokému pracovnímu
nasazení se nám daří smysluplně naplňovat čas našich seniorů
a díky individuálnímu a partnerskému přístupu máme téměř kamarádský, stále však profesionální
vztah založený na vzájemné důvěře, který je nezbytný pro vykonávání kvalitní práce. Po víkendu,
kdy mají aktivizační pracovníci
volno, jsou již klienti „hladoví“ po
dalších aktivitách nového pracovního týdne. Věříme, že v nastavené práci budeme pokračovat i nadále a občas přidáme do programu zase něco nového, aby se naši
klienti měli na co těšit. Máte-li zájem s námi sdílet radost z aktivit,
můžete si prohlédnout fotky na
facebookových stránkách Domova Příbor a přesvědčit se.
Foto: Martin Poruba
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Mgr. Alena Mazurová, Regionální ředitelka pro Moravu

VČELKA?
Je námi vnímána jako symbol potřebnosti, pracovitosti, pilnosti a energie, kterými srší naše organizace, která poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům a osobám se zdravotním postižením
tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Nově
tedy poskytujeme služby v Příboře a přilehlém okolí.
Naše organizace pomáhá řešit nelehkou životní situaci nejen svým klientům, ale podává i pomocnou ruku jejich rodinám
a blízkým. Snažíme se být oporou a odbornou pomocí.
V čem se lišíme od jiných poskytovatelů?
Preferujeme vždy individuální a lidský přístup. Snažíme se
flexibilně reagovat na potřeby klientů, respektovat jejich právo
volby a rozhodnutí. Všichni přistupujeme ke své roli zodpovědně,
profesionálně a zakládáme si na kvalitě poskytované péče. Naši
pracovníci jsou odborníci ve své profesi.
Jednou z přidaných hodnot při poskytování péče je možnost
bezplatného zapůjčení BEETABLETU.
BEETABLET je mobilní interaktivní dotykový stůl, který je
vybaven online službami. Pomáhá našim klientům v rámci AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ rozvíjet nebo udržovat kognitivní
funkce, orientaci a zůstat tak v dění běžného života. Využití zde
naleznou i rodinní příslušníci, například děti či vnoučata, které na
něm hrají se svou babičkou či dědečkem hry, ukazují fotografie,
pouštějí videa.
Jaké terénní sociální služby poskytujeme?
- PEČOVATELSKOU SLUŽBU
- OSOBNÍ ASISTENCI

- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jakou podporu, pomoc a péči vám můžeme zajistit v oblasti vašeho života?
- Mobilita
- Orientace
- Komunikace
- Stravování
- Oblékání a obouvání
- Tělesná hygiena
- Péče o zdraví
- Osobní aktivity
- Péče o domácnost
Co musíte udělat v případě, že se chcete stát klientem našich
služeb?
Stačí si podat Žádost o poskytování sociální služby, kterou naleznete na našich internetových stránkách VČELKA sociální služby o.p.s., v sekci „Ke stažení“. Žádost můžete také poslat poštou či
e-mailem, nebo stačí kontaktovat vedoucí/sociální pracovnici
Mgr. Adrianu Chybovou, tel: 601 152 606, chybova@pecevcelka.cz
Pečovatelská služba je poskytována v čase od 6:00 do 22:00 denně, včetně víkendů a svátků, osobní asistence 24 hodin denně a také
včetně víkendů a svátků a sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány v pracovních
dnech od 8.00 do 16.00 hodin.
Nebojte se říct o pomoc, nejste v tom sami!

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

V červnovém vydání Měsíčníku jsme se věnovali exekučním
srážkám z příjmu povinného. Nyní budeme v našem seriálu na
téma exekuce pokračovat. Tentokrát se zaměříme na situaci, kdy je
exekuce vedena na bankovní účet povinného.
Pokud se exekutor rozhodne zablokovat účet povinného, vydá
exekuční příkaz k přikázání pohledávky z účtu povinného a zašle
ho bance, ve které má dlužník vedený účet. Banka zablokuje veškeré finanční prostředky, které jsou v okamžiku doručení exekučního
příkazu na účtu dlužníka k dispozici. Dlužník tak ztrácí ke svým
financím na účtu přístup. Nemůže finance z účtu vybírat peníze,
ani provádět bezhotovostní platby. Banka je povinna finance na
účtu blokovat, dokud nedostane oznámení, že usnesení o nařízení
exekuce nabylo právní moci.
Dlužník má po doručení exekučního příkazu 30 dnů na to, aby
vymáhanou dlužnou částku uhradil dobrovolně. Úhradu vymáhané pohledávky přitom může provést i ze zablokovaného účtu, jiné
transakce z tohoto účtu provádět nelze. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě dluh neuhradí, usnesení o nařízení exekuce se stane
pravomocným a banka provede exekuci a pohledávku uhradí ze
zablokovaných finančních prostředků na účtu dlužníka. Jestliže
pohledávku nelze uhradit, nebo je uhrazena jen částečně, protože
na účtu dlužníka není dostatek finančních prostředků, banka účet
sleduje dalších šest měsíců a pokud jsou na něj doručeny další finance v průběhu tohoto období, jsou průběžně poukazovány na

účet oprávněného až do uhrazení celé výše pohledávky nebo do
skončení šestiměsíčního sledovacího období.
Je-li běžný účet exekučně zablokován, má povinný právo požádat banku o vyplacení trojnásobku životního minima, tj. aktuálně
11.580 Kč. Banka tuto částku vyplatí za předpokladu, že je na účtu
dostatek finančních prostředků, případně vyplatí částku nižší, která
je na účtu k dispozici. Trojnásobek životního minima banka povinnému vyplatí pouze jednou. V následujícím období dlužníkovi náleží pouze tzv. nezabavitelná částka, příp. příjmy, které nepodléhají
exekuci. Pokud je však veškerý příjem dlužníkovi zasílán na jeho
běžný účet, po provedení blokace z důvodu exekuce se dlužník ke
svým financím nedostane a reálně je tedy postižena i nezabavitelná
částka. Aby k této situaci nedocházelo a povinný nemusel situaci řešit s exekutorem, může si po zablokování svého běžného účtu
zřídit takzvaný chráněný účet. Jak již samotný název napovídá, finanční prostředky na tomto účtu jsou před exekucí chráněny a nemohou být použity k úhradě exekučně vymáhaného dluhu. Bližší
informace k chráněnému účtu, jeho zřízení a fungování se dozvíte
v příštím čísle Měsíčníku.
V případě dotazů k tomuto tématu neváhejte navštívit naši
Občanskou poradnu v Příboře na adrese Freudova 118, v přízemí
budovy Stavebního úřadu.
Konzultační hodiny: úterý 9-12 hodin – bez objednání
13-16 hodin – pro objednané
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

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

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v následující tabulce:
Termín

Okres nebo obvod hl. města Prahy

7. 2. - 13. 2. 2022

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

14. 2. - 20. 2. 2022

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

21. 2. - 27. 2. 2022

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

28. 2. – 6. 3. 2022

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí
nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

7. 3. - 13. 3. 2022

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,
Karviná

14. 3. - 20. 3. 2022

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Zdroj: MŠMT

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

Blahopřejeme jubilantům narozeným v srpnu, kteří slaví své jubileum:
Jaroslav Vavříček
Jaromír Žárský
Libuše Babaríková
Jaroslav Rečka
Marta Kramolišová
Štefánia Juřenová

Božena Kinclová
Anna Prikrylová
Soňa Koláčková
Marián Pavlík
Jarmila Faltínová
Jan Schőnweitz

Jubilanti Domova Příbor
Ludmila Tvarůžková
Jaromíra Uhlářová
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Jaroslava Fiebrová
Stanislav Drozdek
František Busek
Miluška Polášková
Václav Dorda
Josefa Fialová

Anděla Pluskalová
Ludmila Jurásková
Jan Černoch
Bohuslava Jeřábkov
Vlastislav Tic
Libuše Lisová

Oldřich Kocourek
Marta Sklenovská
Marie Kotišová
Marie Makešová

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

Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou dopravu. Pravidelně se koná třetí týden
v září a končí Mezinárodním dnem bez aut. Příborský Den bez aut
se letos bude konat v sobotu 18. září 2021 na letišti u sv. Jána.
Tato akce byla v minulých letech spojena s různými aktivitami,
např. pouštěním draků či ukázkami leteckých modelů nebo dravců.
Účastníci se dopravují na letiště libovolným způsobem (pěšky, na
kole, apod.), ale bez použití běžných motorových vozidel. Rovněž
„bez aut“ býval zajištěn převoz účastníků, a to koňským povozem
na Ranč u Michálků.
Bližší informace k letošnímu ročníku „Dne bez aut“ najdete v zářijovém Měsíčníku a také na webu města, kde naleznete
plakátek s podrobnostmi ke konání letošní akce. Těšíme se na
všechny účastníky a tradičně připravíme kromě programu i malé
pohoštění, bude-li to epidemiologická situace umožňovat. Určitě
přijďte k malému letišti u sv. Jána.
Evropský týden mobility
V roce 2002 byl jednodenní Den bez aut rozšířen na celotýdenní kampaň Evropský týden mobility (ETM). Jedná se o iniciativu,

která upozorňuje na neudržitelný nárůst individuální automobilové
dopravy ve městech a inspiruje k možným řešením. Tato iniciativa
probíhá 16. 9. - 22. 9.
Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, která mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. V České
republice ji zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí a zprostředkovává tak městům, obcím i regionům možnost realizovat řadu aktivit na téma udržitelné dopravy.
Samosprávy v rámci ETM pořádají výlety, komentované procházky, bezpečnostní akce, přednášky a semináře, vše zaměřené
na čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu. Součástí programů jsou
akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy či
festivaly, dochází také k dočasné uzavírce některých ulic automobilům a k jejich otevření pěším i cyklistům.
V rámci ETM je podporována veřejné doprava silniční i železniční, dále budování cyklostezek či zkvalitňování prostranství pro
pěší. Součástí programu jsou rovněž dny jednotlivých městských
dopravních podniků či akce nepřímo závislé na ETM, např. kampaň
Do práce na kole či festival Zažít město jinak.

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

Na jaře tohoto roku bylo zpracováno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Příbora za rok 2020, které je v nekrácené verzi k dispozici na webu města Příbora v sekci Životní prostředí
ve složce Dokumenty odpadového hospodářství.
Zde uvádíme stručný výtah nejdůležitějších informací:
Ve městě Příboře bylo v r. 2020 vyprodukováno celkem
4 405,3 tun odpadů. Z tohoto množství bylo 2 813 tun odpadů využito a 1 592,3 tun odpadů odstraněno. Využití nalezlo 64 % odpadů z celkové produkce. Komunálních odpadů (KO) bylo v roce
2020 vyprodukováno celkem 4 169,6 tun. Z tohoto množství bylo
2 578,3 tun KO využito a 1 591,3 tun odpadů odstraněno. Využití
nalezlo 63 % KO z jejich celkové produkce. Odpady byly využívány
hlavně materiálově (recyklace, kompostování). Odstraňovány byly
odpady hlavně skládkováním.
V roce 2020 činilo množství využitých KO 2 578,3 tun
(62 %), množství využitých BRKO (biologicky rozložitelných
KO) pak 1 934,3 tun (72 %). Účinnost separace papíru, skla
a plastů z potenciálu produkce v SKO činila v tomtéž roce celkem 52 % (zlepšení oproti roku 2019 o 11 %).
Dalšími důležitými využitelnými složkami KO je produkce kompozitních obalů a textilu. Drobný kompozitní odpad lze
odkládat do sběrných nádob na plasty. Ve sledovaném roce došlo
oproti roku 2019 (0,7 tun) k výraznému navýšení produkce na
4,3 t (tj. 0,5 kg na obyvatele). Produkce textilních odpadů má
za celé sledované období rovněž rostoucí tendenci. V r. 2020
produkce textilu dosáhla 66 tun (tj. 7,8 kg na obyvatele), což je
o 5,5 tuny více než v r. 2019.
Produkce komunálních nebezpečných odpadů (NO) v r. 2020
činila 0,4 kg na obyvatele. Hlavní podíl na produkci těchto odpadů mají barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky (0,33 kg na obyvatele). Produkce komunálních
NO oproti roku 2019 mírně vzrostla.

Produkce směsného KO (126,4 kg/obyv. za rok 2020) oproti
roku 2019 opět klesla. Směsný KO je odpad shromažďovaný do
„černých“ nádob. Jedná se o odpady zbývající po vytřídění papíru,
skla, plastů, bioodpadů, kovů, nebezpečných odpadů, textilu a dalších odděleně shromažďovaných odpadů a materiálů.
Produkce objemných odpadů (58,3 kg/obyv. za rok 2020) zaznamenává od roku 2014 nárůst. Ve sledovaném roce avšak produkce klesla v porovnání s rokem 2019 o 9,8 kg na obyvatele. V další
řadě důležitými tříděnými odpady jsou kovy a bioodpady. Produkce
tříděných komunálních kovů (33,2 kg na obyvatele) má za celé sledované období spíše klesající tendenci. V roce 2020 zaznamenala
produkce tříděných kovů oproti roku 2019 zvýšení o 52,5 tun,
tj. o 6,1 kg na obyvatele. Drobné kovové obaly lze odkládat do
sběrných nádob na plasty a větší kov lze odkládat na sběrném dvoře
a také ve sběrných surovinách.
Biologicky rozložitelný odpad (189,5 kg na obyvatele) město Příbor shromažďuje v rámci předcházení vzniku odpadů pomocí kompostérů pro domácí kompostování a prostřednictvím kompostárny.
Dále probíhá sběr bioodpadů do sběrných nádob od prahu domu,
v zahrádkářských koloniích, ze sídlištní zástavby (240 l a 770 l), do
velkoobjemových kontejnerů umístěných po městě 2x ročně (na
jaře a na podzim) a prostřednictvím mobilního sběru.
Produkce tříděných bioodpadů má v rámci celého sledovaného
období rostoucí tendenci. V roce 2020 došlo oproti roku 2019 k nárůstu, a to o 282,1 tun, což je zvýšení o 32,8 kg na obyvatele. Důvodem navýšení množství tříděných bioodpadů je větší produkce
bioodpadů z rodinných domů (108,6 kg na obyvatele za rok 2020)
a z veřejné zeleně (47 kg na obyvatele za rok 2020).
Produkce ZPOV (zpětný odběr výrobků) činí celkem 5,1 kg na
obyvatele. Nejvyšší produkci mají vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky (3,6 kg na obyvatele) a vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (1,5 kg na obyvatele). Oproti roku 2019 je zaznamenán značný nárůst.
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PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Za všechny ze ZŠ Npor. Loma Mgr. Simona Macková a Mgr. Vlaďka Strnadová

Školní rok 2020/2021 byl v mnoha směrech jiný a zvláštní –
distanční výuka, rotační výuka, zakázané zpívání, roušky, testy
a také zákaz výuky tělesné výchovy. V červnu už byla situace lepší, a tak naši tělocvikáři začali přemýšlet, jak bychom mohli vrátit děti ke sportu. A přišel nápad – zorganizujeme SPORTOVNÍ
DEN pro žáky 2. stupně. Celá akce byla naplánována na předposlední den školního roku – úterý 29. června. Ráno se všichni sešli
na prostranství u školního hřiště, rozdaly se poslední organizační
pokyny a úderem 8. hodiny se kluci i děvčata rozeběhli ke svým
sportovním disciplínám. Přichystán byl turnaj třídních týmů v přehazované, florbalu a fotbalu a také soutěže jednotlivců ve skoku
vysokém, hodu oštěpem, trojskoku z místa a také piškvorkový turnaj. Na všech sportovištích venku i v tělocvičnách panovala skvělá
atmosféra, nejvíc se fandilo při finálových zápasech, vše probíhalo
v duchu fair play. Vyvrcholením celého dopoledne byl přespolní
běh. Přihlášení závodníci s čísly vybíhali jako první na okruh dlouhý
asi 1500 m, ti nepřihlášení se vydali na stejnou trasu, aby podpořili
náš tradiční Běh pro vodu – prostě nakonec běželi, nebo aspoň
šli všichni. A výsledky? Ty jsme si nechali na poslední den školy.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v atriu, vítězové jednotlivých disciplín obdrželi malé poháry a v souboji tříd zvítězila VIII. B. Všichni
zúčastnění přispěli do bodového hodnocení tříd, odnesli si spoustu
zážitků, mnozí si vyzkoušeli něco nového a vypadalo to, že si Sportovní den užili. A my učitelé víme, že příští rok přichystáme 2. ročník – určitě s větším počtem disciplín, protože budeme moci využít
nové hřiště. Neměli bychom zapomenout na naše prvostupňové
děti a jejich učitele. Oni totiž také podpořili naši již každoroční akci

– Běh pro vodu. Jen pro připomenutí. Děti běhají nějakou konkrétní poměrně velkou vzdálenost a získají tak finanční částku. Ta je
od sponzora.  Za vyběhané peníze pak nakoupíme nastupujícím
prvňáčkům Zdravé lahve. Proč? Protože je to správné, protože jsme
světoví, protože si vážíme životního prostředí, protože chceme být
zdraví…A výsledek? Běhu pro vodu se zúčastnili téměř všichni žáci,
takže to je téměř 400 běžkyň a běžců. Děti, děkujeme.
Konec školního roku byl ale ovlivněn událostí, která otřásla nejen naší školu, ale celou zemí a také světem. Tornádo na jižní Moravě. Rozhodli jsme se poměrně rychle a uspořádali sbírku. Na výzvu
zareagovali jak zaměstnanci naší školy, tak také rodiče našich žáků.
Zde je poděkování pro všechny, kdo se zúčastnili.
Vážení zaměstnanci ZŠ Npor. Loma, vážení rodiče, milé děti,
skončil zajímavý, těžký, zvláštní školní rok 2020-2021. Všichni si
zasloužíme poděkování za to, jak jsme tento rok zvládli. Ukázalo se,
že si dokážeme poradit, že dokážeme překonávat překážky. Co jsme
ale dokázali nyní, na konci školního roku – to je neuvěřitelné. Celý
národ ukazuje, jak jsme empatičtí, jak nám není lhostejné neštěstí
druhých. Řeč je o sbírce, na kterou jsme my všichni v naší škole
zareagovali neskutečným způsobem – vybralo se 98 644 korun.
Zasloužíme si pochvalu.
Peníze poputují na konkrétní účely. Jakmile částku pošleme, budete informováni.
Ještě jednou – obrovské díky.
Krásné prázdniny a v září na shledanou. 

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Martin Okáč

Náš „srdcařský“ svépomocný klub jsme si založili v únoru 2019
v Příboře. Začali jsme jako parta šesti lidí, vesměs se zkušeností
s duševním onemocněním nebo jejich rodinných příslušníků. Poté,
co jsme to „rozkřikli“, tak se začali do Příbora na Klub sjíždět lidé
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z blízkého i širokého okolí, Kopřivnice, Frenštátu, Štramberku,
Nového Jičína, Oder, Frýdku-Místku, Studénky, ale také z Ostravy,
Opavy nebo Třince. Do koronavirové přestávky v březnu 2020 jsme
se scházeli co 14 dní v počtu kolem 15 účastníků.

Na podzim 2019 vznikl také Klub otevřeného srdce v Opavě v psychiatrické nemocnici, kde se na Klubu scházelo kolem
20 i více účastníků, jak z řad aktuálních pacientů nemocnice, tak
zdravotnického personálu, ale také návštěvníků „zpoza bran“ psychiatrické nemocnice.
Tyto kluby neorganizují profesionálové, ale svépomocí sami
lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Zatím pro naše scházení nepotřebujeme finanční podporu „zvenku“, buchty sami upečeme, peníze na dobrou kávu či toaletní papír vybereme mezi sebou. V Příboře nás zaštítila neziskovka Academia Via Familia, z. s.,
a v Opavě Psychiatrická nemocnice Opava. Klub otevřeného srdce
je vyloženě nízkoprahový, otevřený pro každého, kdo chce s námi
jednorázově nebo pravidelně pobýt. Scházíme se, abychom si společně popovídali „o našich slastech i strastech“, navzájem se podpořili. Zorganizovali jsme již také několik výstav kreseb a básní a „destigmatizačních“ přednášek pro veřejnost. Významná je v tomto
pro nás spolupráce s iniciativou Na rovinu, jednoho to z projektů
Psychiatrické reformy.
V době koronavirové jsme se hned od března 2020 začali scházet online, a to několikrát týdně, zpočátku, když bylo třeba, i dvakrát denně. Do této chvíle máme za sebou 150 setkání s průměrnou
účastí 13 členů. V této době se na Klub připojují lidé kromě celého
Moravskoslezského kraje z různých koutů naší země od Mostu na
severu Čech přes České Budějovice na jihu Čech, z matičky Pra-

hy, ale také Podkrkonoší a několika míst jižní Moravy či Zlínska.
O vedení aktuálního online Klubu se stará vždy dopředu domluvený dobrovolník z řad členů Klubu, který má vedení diskuze na
starosti. Probereme jak naše osobní věci, tak to, co se aktuálně děje
kolem nás. Zajímavostí je, že Klub končíme modlitbou a to jak za
nás, tak naše blízké.
Jsme spolu rádi a chceme mít otevřené srdce jeden pro druhého, tak také pro lidi kolem nás...

Dalibor Matula, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

Po suverénním vítězství našich starších žáků v krajském kole
v Opavě, o kterém jsme vás informovali v minulém příborském
Měsíčníku, následovala náročná příprava na Mistrovství České
republiky. To bylo naplánováno na sportovní stadión Na Stoupách
v Jihlavě přes víkend ve dnech 26. až 27. června.
A teď něco málo z historie. Náš mladý sbor oslaví příští rok
70. výročí od svého založení. Největšího úspěchu v kategorii
starších žáků dosáhl v roce 1982. Družstvo se tehdy probojovalo
pod vedením Vladimíra Feixe až do celostátního kola. To se tehdy
uskutečnilo ve Svitu ve Vysokých Tatrách. Vyšlo z toho nádherné
4. místo.
Teď ale zpět k současnosti. Naši vynikající trenéři Martin Kabát a Michal Kabát věnovali celému družstvu spoustu svého času,
aby využili každý den ke kvalitní přípravě. Ta probíhala na Hájově
v našich omezených podmínkách na tréninkové dráze. Bohužel
momentálně lepší nemáme, tak trenéři museli navíc domlouvat
jiná cvičiště pro přípravu. Jezdilo se zejména do Kopřivnice a do
Závišic. Nad rámec toho se ještě všem starším žákům věnovali individuálně, aby zlepšili sebemenší detaily zejména v technice provedení jednotlivých úkonů. No a jak ještě lépe motivovat a vyburcovat cvičící družstvo? No přece podporou fanoušků při plnění
disciplín. A tak se dali dohromady rodiny starších žáků, doplněné

dalšími členy našeho sboru a mohlo se vyrazit směr Jihlava.
Den před odjezdem se museli samozřejmě všichni otestovat
dle nastavených aktuálních podmínek ministerstva zdravotnictví.
A tak všichni s negativním testem, ale pozitivně naladěni v sobotu
ráno společně nasedli do námi zajištěného soukromého autobusu. Cesta proběhla velice dobře, panovala vskutku veselá nálada.
S předstihem jsme dorazili ke sportovnímu stadiónu do Jihlavy.
Nejprve proběhla prezentace družstev a přísná kontrola dovezeného vybavení (hadice, proudnice, savice atd.). Pro zajímavost, kromě spousty nutných papírů bylo třeba doložit i soupisku
fanoušků, aby jim byl umožněn vstup do areálu. Ve 13:30 hodin
proběhl slavnostní nástup ve sportovním stejnokroji. Zazněla česká hymna v provedení dvanáctileté mladé hasičky, to byla panečku nádhera, až mráz běhal po zádech. Celkem se Mistrovství ČR
zúčastnilo 15 desetičlenných družstev mladých hasičů z jednotlivých krajů.
Následně začaly krátké desetiminutové tréninky na první
disciplínu. Soutěžit se poté začalo štafetou 4 x 60 m (10. místo)
a štafetou dvojic (2. místo). První z nich nevyšla podle přestav,
byla znát počáteční nováčkovská nervozita. Zato štafeta dvojic
se hodně moc povedla a vyloudila úsměvy a radost nejen soutěžících, trenérů, ale také fanoušků, protože se předem vědělo, že
minimálně pohár za tuto disciplínu povezeme k nám domů na
Hájov. Po prvním dni z toho bylo velmi pěkné 5. místo a panovala
spokojenost.
Následně byl každému soutěžnímu družstvu umožněn časově omezený prostor k tréninkům požárního útoku a útoku CTIF,
které byly na programu až v neděli. Pak následovala po náročném
dni večeře a ubytování. Posléze jsme společně ještě našli chvilku
na krátkou prohlídku města Jihlavy.
V neděli dopoledne následovala štafeta CTIF (3. místo) a požární útok CTIF (2. místo) a naše sbírka pohárů za jednotlivé disciplíny se tak rozšířila. Družstvo se po těchto povedených dopoledních disciplínách posunulo v celkovém pořadí na třetí místo,
jen dva body ztrácelo na druhou příčku, ale v malém bodovém
závěsu byla také družstva na čtvrtém a pátém místě.
Vše musela po obědě rozhodnout královská disciplína a tou
byl požární útok (7. místo). Netrpělivě se čekalo, jak to vše dopadne. Jak už to na takových soutěžích bývá, obvykle většina týmů
při nějaké disciplíně klopýtne, a to dost míchá pořadím.
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Vyšlo z toho nakonec celkově naprosto úžasné, ale zasloužené
3. místo!!! Panečku, úspěch jako hrom! Všichni byli neskutečně
šťastní. Dokázali společnými silami přepsat historii hájovského
hasiče po 39 letech. Paráda! Hned mladí hasiči přiběhli za námi
před hlavní tribunu, kde si za obrovského rachotu nás fanoušků
užívali báječné pocity. Až teprve časem si kluci a holky uvědomí,
co se jim v Jihlavě vlastně vůbec letos podařilo!!!
Celé mistrovství bylo ukončeno závěrečným vyhodnocením.
Jak jednotlivých disciplín, tak i celkově. Vše bylo na nejvyšší organizační úrovni a velmi dobře sladěno. Byla radost sledovat naše
závodníky z tribuny, jak si opakovaně chodili na stupně vítězů pro
krásné medaile, poháry a další odměny. Nezapomněli vždy sebou
vzít na stupně vítězů vlajku s nápisem HÁJOV. Nádhera, radost
pohledět!
Průběh celé soutěže přenášela internetová televize FIRE TV
(koho by to zajímalo, může si na stránkách právě této televize
zpětně vychutnat nádherné okamžiky). Skrz ni to on-line sledovali
i ostatní fanoušci ze svých domovů. Máme ohlasy, že nás fanoušky
prý bylo slyšet jednoznačně nejvíce a podle rychle odcházejících
hlasivek by to tomu i odpovídalo. Fanoušci po oba dny mohutně
povzbuzovali a byli ozdobou malé tribuny jihlavského stadionu.
Po ukončení celé akce jsme odjeli autobusem zpět domů. Zatímco si po cestě všichni užívali báječných pocitů a zážitků, tak
na Hájově v podvečer už tento mimořádný úspěch hlásil místní
rozhlas.
Cesta přes naši obec až k Obecnímu domu trochu připomínala Nagano z roku 1998. Vlající vlajky z autobusu, hukot řehtaček
a sirény s troubením autobusu během jízdy zněly celou obcí. Před
Obecním domem již čekali netrpělivě někteří místní fanoušci
a rodinní příslušníci. Starosta sboru Vojtěch Jalůvka poté po dojezdu představil fanoušky, kteří byli přímo v Jihlavě, a pak vyvolal
jméno každého člena družstva včetně obou trenérů, aby za bouř-

livé atmosféry vystoupili jednotlivě z autobusu a užili si každý
samostatně skvělou atmosféru před Obecním domem. Proto si
to všichni přítomní strašně moc užívali. A že těch pokřiků bylo!
Kdo je nejlepší? Hájov!!! Ještě jednou kdo? Hájov!!! Není slyšet.
Kdo …… Tak to má být, užít si to se vším všudy tyto mimořádné
a neopakovatelné chvíle. Těžký zvrat proti tomu, co jsme si ještě
před pár týdny a měsíci prožívali.
Soutěžní družstvo bylo složeno z těchto borců: Matula Jan,
Kavková Martina, Moštková Hana, Šrámková Andrea, Plandor
Vojtěch, Plandorová Veronika, Svatoš Michal, Kabát Jakub, Jiřík
David a Maléř Matěj.
Co dodat závěrem? Poděkovat celému soutěžnímu družstvu,
že byli kluci a holky úžasní. Podali neskutečně kvalitní výkony,
i když čas na přípravu byl dosti krátký, ale přece jen dokázali prodat to, co natrénovali. To oni vše poctivě odmakali při tréninku
a pak zejména na stadióně v Jihlavě.
Dále je třeba poděkovat oběma velice obětavým trenérům za
odvedenou a nesmírně časově náročnou práci s dětmi a s tím související další starosti a povinnosti obou, mimo trénování, které již
není tak vidět. Poděkování patří i věrným fanouškům, kteří svou
přítomností dokázali vytvořit tu správnou atmosféru a pohodu
a celý závodní tým to jistě potěšilo. Snad během plnění jednotlivých disciplín, ale také při rozcvičování cítili naši podporu.
Všichni parádně reprezentovali nejen naši malou obec Hájov,
ale také město Příbor a celý Moravskoslezský kraj. Tady je naprosto konkrétní příklad, pro koho je třeba vytvářet co nejlepší podmínky k další činnosti a práci s mládeží, ať už finanční podporou
nebo jakkoliv jinak. Je třeba dále poděkovat i všem ostatním, kteří
svou aktivitou a přístupem podporují náš sbor.
Hájovský hasič je velmi aktivní, a to je jen dobře. Kdo ví,
kdy přibude opět nějaký další mimořádný výsledek!? Nechme se
všichni překvapit, snad to bude brzy!!!

Michal Kabát, trenér mládeže

Sbor dobrovolných hasičů Hájov má rozmanitou členskou základnu, co se věku týče. Nyní bych vás v pár řádcích seznámil s kategorií dorostu 13-18 let. Co vše nás letos potkalo, jakých úspěchů, či nezdarů jsme byli svědky.
Sezóna pro nás začíná již na podzim prvním kolem
celostátní hry Plamen a dorostu, letos konaném v Tísku
a konkrétně branným závodem. Soutěžící mají za úkol
zdolat co nejrychleji trať o délce 3-5 km dle jejich kategorie. Splnit zadané úkoly na kontrolních stanovištích K1K6 a do cíle dorazit s co nejmenší (nejlépe žádnou) penalizací v podobě trestných vteřin. To se povedlo a hned
z 6 kategorií jsme si domů odváželi 4x 1. místo. Což je vynikající start do druhého jarního kola. V době „covidové“,
kdy se všichni jak sportovci, tak běžní občané potýkáme
s omezeními byl „zázrak“, že podzimní kolo proběhlo, je-
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likož chvíli nato přišla tvrdší opatření a zasáhlo to naši celou
zimní přípravu a potažmo i jarní kolo. Nikdo nevěřil, že se vůbec jarní část bude konat. Najednou z ničeho nic přišla zpráva.
Okresní kolo dorostu se koná. Byť nebude v podobě, jak jsme
zvyklí ze strany plnění disciplín, tak i ze strany vládních nařízení. Ovšem proběhne, což po dlouhé odmlce byla dobrá zpráva. Disciplína běh na 100 m překážek byla zrušena, takže nám
zůstal pouze „dvojboj“ a testy. Dvojboj píši v uvozovkách, protože i na této disciplíně nám zrušili bariéru s oknem a zůstal
pouze přesun PHP. Takže si to shrňme, závodník běží 100 metrů, z toho pouze 20 metrů přenáší hasicí přístroj o maximální
váze 5 kg. Okresní kolo uspořádali 22. května sousední hasiči
z Lubiny-Větřkovic. Na přípravu opravdu nebylo moc času,
vše se odehrálo ráz naráz. A my si odvážíme z okresního kola
dorostu 3x 3. místo, David Jiřík – mladší dorci, Jakub Kabát –
střední dorci, Kateřina Mošťková – mladší dorky, 2x 2. místo,
Martina Kavková – mladší dorky, Ivana Lysová – střední dorky
a neuvěřitelně 5x 1. místo a postupy do kola krajského! Jmenovitě David Kabát – střední dorci, Adam Kocourek – starší dorci, Hana Mošťková – mladší dorky, Andrea Šrámková
– střední dorky, Adéla Onderková – starší dorky.
Pro postupující do krajského kola to bylo celkem hodně náročné. Termín konání byl vypsán na 6. června, což není moc
času na trénink. Navíc na kraji se již plnily všechny disciplíny,
tak jak je známe. Tím pádem i běh na 100 m s překážkami a na
dvojboji bariéra s oknem. Po dvou letech se proto vytáhly hadice
s rozdělovači z regálu, oprášil prach a šlo se cvakat na dráhu. Pozitivní pro nás bylo, že všichni měli stejné podmínky na trénování, netrénování a s touto myšlenkou se jelo na kraj do Opavy.
Naši svěřenci bojovali a vydali ze sebe ty nejlepší výkony, odměnou za to byl postup z 1. místa do republikového kola Adély
Onderkové v kategorii starší dorostenky. Po sobotě, kdy se na
republiku dostali naši starší žáci, přichází v neděli opět nepopsatelný pocit štěstí za předvedené výkony našich svěřenců. Ten
byl v zápětí ještě umocněn. Z krajského sdružení přišla nemilá
zpráva o zranění vítěze v kategorii středního dorostu. Snad nic
vážného, podrobnosti nevíme. Tím pádem se na republiku nominuje druhý v pořadí, náš David Kabát. Pro pořádek všechny
výsledky našich soutěžících z krajského kola: Adam Kocourek
3. místo, David Kabát 2. místo, Andrea Šrámková 3. místo, Hana
Mošťková 2. místo, Adéla Onderková 1. místo.

Republikové kolo konané 5. července nám pěkně začalo již
po cestě do Zábřehu. Dle vládních nařízení si vezeme i omezený počet fanoušků. Aby soutěžícím vytvořili tu správnou kulisu i na tribuně. To si tak jedete v 9místném Tranzitu směr Zábřeh a kousek před Olomoucí najednou stojíte. Auto plné lidí
a co teď. Naštěstí vám po strastiplné chvilce zastaví kdo jiný
než hasiči. Konkrétně z Rokytnice okres Vsetín a naštěstí mají
4 volná místa, tudíž vedoucí a závodníky svezou, tak aby stihli
mistrovství. Bohužel fanoušky jsme nechali u auta na pospas.
Tímto se jim ještě omlouvám. Pokračující cesta do Zábřehu
znamenala mnoho telefonních hovorů a zajištění druhého
vozu, který dojede pro fanoušky, přiveze je za námi a nakonec
nás všechny doveze domů. Vše klaplo a fanoušci dorazili těsně
po slavnostním nástupu. Škoda, že ten zmeškali, ale důležité
bylo, dorazili v pořádku za námi. Na celém mistrovství panovala výborná atmosféra, jak ze strany pořadatelů a rozhodčích,
tak hlavně diváckou kulisou na tribuně, při které - věřte - vám
vyraší husí kůže raz dva. A výkony našich svěřenců? Samozřejmě byly vynikající. Z konkurence 14 závodníků si dovezl David
Kabát 11. místo v kategorii střední dorost a Adéla Onderková 4. místo. Tímto výkonem si vylepšila svoje maximum, kdy
v roce 2019 skončila na 6. místě. Opět krásný, nepopsatelný
zážitek! Adélka měla poslední rok v kategorii dorostu. Nádherně zakončeno. David, plus zbylí naši dorostenci a dorostenky, které vychováváme, mají ještě mnoho sezón před sebou.
Tak snad se v budoucnu naše dosavadní úspěchy ještě vylepší.
A celkově „covidová“ doba zlepší podmínky na trénování.
Závěrem bych chtěl poděkovat ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici za poskytnutí tréninkových prostor pro naše žáky.
Obzvlášť za jejich venkovní ovál s tartanovým povrchem. Jednomu nejmenovanému SDH za vytvoření vhodných podmínek pro náš dorost. Taktéž na tartanu. Jelikož my zatím lepší
tréninkové prostory a podmínky řešíme. Pokud chceme být
konkurenceschopní, rádi bychom v této oblasti poskočili dále
a měli své vlastní zázemí s odpovídajícím povrchem. Tímto
bych chtěl trošku apelovat na město Příbor. Vím, že není jednoduché vyhovět všem a sehnat peníze už vůbec ne. Ale pojďme pro to udělat vše, co je v našich silách, vytvořit zázemí pro
naši mládež. Stejně jako to odvádí naše mládež při trénincích
a soutěžních pokusech.
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Milan Vícha, jednatel, Fotoklub Příbor

Na mezinárodním klání fotografů a fotoklubů Interfotoklub Vsetín obdržel Fotoklub Příbor za svou kolekci čestné uznání a Lenka
Malinová za fotografii Penalta z této kolekce zlatou medaili.

HISTORICKÉ HORIZONTY
Jiří Šajer

(pokračování strýcova deníku)
17. října 1918 – čtvrtek Stojíme na rozjezdu před stanicí
Kordonem. U stanice se vede již druhý den tuhý boj. Včera desátý pluk utrpěl také velké ztráty. V bahně a vodě byli přepadeni
bronirákem, jenž kartáči a kulometným ohněm děsně řádil. Zůstalo tam mnoho mrtvých a raněných. Po celou dobu, co bojujeme na této frontě, nebylo tolik ztrát. A přece se nedocílilo ničeho. Plukovník Krejčí (“tatík Krejčí”- jak jsme mu říkali) se svým
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šestým plukem odejel na oddych. Operace řídí generál Gajda.
Přijel, když jsem byl směněn na broněviku za stanicí Šamary.
Jeho příjezd na nás zanechal špatný dojem. Ke všem (i k důstojníkům!) se chová až přepjatě, neřekne ani “nazdar!” Na broněviku jsem byl čtyři dny. První den k večeru se zabíral rozjezd 61.
Naši dělali obchvat. Jakmile jsme uslyšeli střelbu, popojeli jsme
dopředu. Bolševíci v předních okopech se nám vzdali. Asi 500
jsme jich po odzbrojení poslali na stanici. Na pancéřáku (vzadu)
je s námi nějaký bratr praporčík s několika pulomety. Na rozjezd jsme však
nedojeli. Byl hlášen proti nám řetěz
postupující od rozjezdu. Byli to však
naši. Opustili rozjezd. Zdrželi jsme se
přejímáním a odzbrojováním zajatců.
Jinak by pravděpodobně naši zůstali
na rozjezdu. Ráno jsme dělali rozvědku broněvikem k rozjezdu. Broněvik
jsem nechal na posledním záhybu
trati a doplížil se asi s pěti hochy až
k semaforu. Proti nám po trati šla asi
patnáctičlenná bolševická rozvědka.
Komisár jel na koni. Chtěli jsme je
zajmout, ale kterýsi z bratrů nedopatřením vystřelil. Bolšáni se rozprskli
do lesa, jako když do vrabců střelí.
Vypálili jsme sice po nich pár ran, ale
myslím, že bez výsledku. Jejich artilerie se ozvala. Rozhazovali po lese granáty a šrapnely. Vrátili jsme se mrzutí
na pancéřák a odjeli na místo, odkud
jsme mohli obstřelovat vrch vpravo od 61. rozjezdu. Po dva dny jsme
dojížděli na toto místo. Přišli k nám

dva bolševíci, kteří tvrdí, že jsou z oné rozvědky, kterou jsme
přepadli. Prý se chtěli vzdát. Komisár však nechtěl. Bál se. Třetí
den k večeru nás bolšáni chtěli odříznout od stanice Šamary.
Naše rozvědka nám hlásila, že vzadu se blíží z pravé strany silná
bolševická rozvědka. Připravili jsme se a opatrně ujížděli vzad.
Byli již téměř u trati. Spustili jsme na ně pulometný oheň. Dojeli
jsme až k mostu před Šamary, kde bylo vždy naše noční stanoviště. S generálem Gajdou přijel zároveň pátý, osmý a desátý
pluk, sedmý prý je v Šalje. Čekají se též Japonci. Bude to snad
neštěstím Ruska. Bohužel, Rusové sami nemají tolik národního
cítění, aby svou vlast sami ochránili. Samara je v rukou bolševíků, na volžské frontě se pomalu ustupuje. Zdá se, že všechny
oběti jsou marné. Čtrnáctého října jsme měli postavenou pozici
proti 61. rozjezdu. Vinou Gajdovou bylo raněno za dobu, co je
zde, osm lidí na broniráku. Honil jej stále kupředu i na místa,
kam byli bolševíci přesně zastřeleni, takže ve dne tam bez ztrát
nebylo možno proklouznouti. Praporčík Trojánek, který jej na
to upozorňoval, byl při jednom takovém výpadu lehce raněn na
obličeji. Ostatní bratři – hlavně od kulometu – to odnesli hůře.
Za Trojánka jsem nastoupil na pancéřák já. Tři měsíce jsme bojovali a neměli jsme na broniráku ani jednoho raněného, ačkoliv
jsme s ním prováděli pěkné kousky – “psí kusy”, jak říkal Pepík
“hřebík”.
19. října 1918 – sobota Na francouzské frontě mají Francouzi další úspěchy. Německo a Rakousko žádají o příměří.
Přistupují na všechny podmínky Wilsonovy nóty. Bulharsko je
postupně obsazováno spojenci. Doufáme, že se blíží brzký konec války. Na náš front přijíždějí pořád ešelony s posilou. Dnes
přijel jeden ešelon Rusů. Vojáci táboří v lese nedaleko rozjezdu.
Z tmavého lesa prosvítá zář ohňů a k nám se nese zpěv našich
ruských bratří. Zpívají své národní písničky. Tu bujaré, veselé
vojenské, tam zas teskné melancholické dumky. To jistě vzpomínají svých matušek doma. Zítra jdou do boje. Kolik z těch
mladých hochů zpívalo a vzpomínalo naposled? V pralesích,
v bahnech ukončí své mladé životy. A jdou proti vlastním krajanům, snad vlastním bratřím, kteří na protější straně, někteří
dobrovolně, většina však pod nátlakem byli nuceni vzít vintovku
do ruky. Jak strašné! U nás k tomu nesmí nikdy dojít. Dnes našli
33 našich mrtvých hochů v bahně u Kordonu. Někteří padli živí
do rukou bolševiků, někteří ranění se raději sami ubili bombou.
Posílali pryč bratry, kteří jim chtěli pomoci. Prosili jen, aby jim
přichystali bomby.

25. října 1918 – pátek Přišla zpráva, že rakouský ministr
Burián prohlásil v parlamentě Československou republiku (?).
Národní rada dostala 150 pozdravných telegramů. Přijali jsme
tyto zprávy s nedůvěrou. Stojíme na stanici Šalja již třetí den.
Vyjeli jsme z Kordonu za mrazivého večera. V noci napadl sníh
a mrzlo.
26. října 1918 – sobota V noci přijela první četa, která byla
u Molebského závodu se sedmým plukem. Měli tam pěkné boje,
vypravoval Vašek. Půl hodiny před bojem se setkal s Kuběnou
z Větřkovic. Byl praporčíkem. Těšil se na náš kraj, domov, rodiče. V boji padl. Je tam též Franta Čuba. Dnes jsme vyjeli za Šalje.
Jedeme prý na odpočinek.
27. října 1918 – neděle Dojeli jsme do Jekatěrinburku. Večer
na “bálu” jsem se shledal s Lojzou Baarovým z Příbora. Je invalidou. Má jedno oko pryč. Kapitán Huvar a poručík Zapletal
ztratili pravou nohu po koleno.
28. října 1918 – pondělí Přijeli Franta Čuba a Viktor Michalík, Vaškův brácha. Vzpomínali jsme na svoje dojmy. Nálada je
mizerná, ve vojsku není žádná sebedůvěra (u 5., 7. A 10. pl.).
Spoléhají na spojence, na Japonce. Nedej Bůh, aby však ti přišli pomáhat Rusku! A spojenci jsou příliš zaměstnáni na západě. Deset tisíc Kanaďanů prý bude přepraveno do Ruska. První
a čtvrtý pluk se odkázal. Nevěří již ničemu, nikomu. Plukovník
Švec se proto zastřelil. Nechtěl přežít tu hanbu, která čeká československé vojsko!
1. listopadu 1918 – pátek Stojíme v Čeljabinsku. Pojedeme
dál na Ufu. Je po odpočinku! Kluci jsou otrávení, když vidí ve
městě se flákat spoustu “pohonů”, kteří se k nám chovají úžasně
drze a vyvolávají úmyslně hádky. Jsou to vesměs “týloví” hrdinové. Často se setkáváme s Francouzi a Američany. Hlavně ti
druzí si myslí, že jim patří celé Rusko, majíc plné kapsy dolarů – a my máme sotva na máchorku.
Poznámky:
GAJDA Radola *14.2.1892 http://www.legie100.com/krev-legionare/23118/
KREJČÍ Ludvík *17.8.1890 http://www.legie100.com/krev-legionare/74335/
ČUBA František *8.3.1897 http://www.legie100.com/krev-legionare/7054/
BÁR Alois *17.3.1895 http://www.legie100.com/krev-legionare/13104/
KUBĚNA Alois *3.1.1890 http://www.legie100.com/krev-legionare/65877/
ŠVEC Josef *19.7.1883 http://www.legie100.com/krev-legionare/108629/
MICHALÍK Viktor *24.1.1888 http://www.legie100.
com/krev-legionare/71578/
HUVÁR Vojtěch *7.4.1894 http://www.legie100.
com/krev-legionare/50212/
István Burián, též Stephan Burián von Rajecz, slov.
Štefan Burian z Rajca (16. ledna 1851 Stupava – 20.
října 1922 Vídeň), byl rakousko-uherský, respektive uherský diplomat a politik, v letech 1903–1912
a 1916–1918 ministr financí Rakouska-Uherska, za
první světové války pak dvakrát ministr zahraničí
Rakouska-Uherska.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_Buri%C3%A1n
Nota W. Wilsona z 18.10.1918 rakousko-uherské vládě. 18. října 1918 odevzdal prezident Wilson švédskému velvyslanci ve Washingtonu pro vídeňskou
vládu
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/W-Wilsonnota-z-18-10-18-Rak-Uher-180206.htm

Vysvětlivky:
artilerie = dělostřelectvo
bronirák, broněvik = obrněný vlak
ešelon = vlak na přepravu vojska
těpluška = železniční vagon určený pro přepravu vojska
machorka = tabák
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Igor Jalůvka

Níže tedy konečně uvádím slíbený výčet šenků na příborském
náměstí. K tomu je třeba poznamenat, že tučně jsou psány výčepy
lihovin mezi roky 1870 a 1900, podtržené jsou ve stejném období
obchody s povolením prodeje lihovin v lahvích a obyčejně jsou
pak napsány výčepy po roce 1900.
Pokud jde o některé dobové hospodské a kupecké výrazy v dnešní době již neznámé, podotýkám, že „rosolka“ bývala
v 19. století jedním z nejpopulárnějších českých likérů. Jak uvádí
Wikipedie, základem receptury byla masožravá květina rosnatka.
Říkalo se mu „likér českých obrozenců“. Rosnatka (též rosolka či
drosera, z ital. rosoglio, botan. rossolis) se však postupem času
stávala tak vzácnou, že likér upadl v zapomnění. Později se však
její jméno přeneslo na označení sladkých likérů vůbec. Vyplývá
z toho, že „náš národní hrdina“ Josef Švejk pil převážně rosolky
(…rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková…). „Čert“ se zase říkalo žaludečnímu likéru, patrně podobnému jako dnešní Unicum, Fernet či Jägermeister. Některé obchody s povolením prodeje lihovin v lahvích byly na náměstí spojeny
s tzv. krupařstvím. To byl v dřívějších dobách obchod s moukou.
Prodejce zvaný krupař přijímal od mlynáře mouku, kterou v obchodě prodával. Dále se v takovém obchodě prodávaly obilniny
jako kroupy, jáhly nebo proso.
Šenky na příborském náměstí mezi roky 1870 a 1900
(psáni jsou nájemci hospod, nikoli majitelé domů)

ulice Politických vězňů, bývalá Mariánská:
č.p. 1: Engelbert Richter:1871 získal výčepní koncesi
č.p. 2: Anselm Jaroš: 1870 povolen prodej lihovin v lahvích
č.p. 3: Alois Kleppik: 1877 obchod s povolením prodeje lihovin
v lahvích

náměstí:
č.p. 4: Alois Bárta: 1871 výčep piva, vína, slivovice
Johann Schnitzler 1895-1900: obchod s povolením prodeje
lihovin v lahvích
č.p. 5: Salomon Werner (nájemce, výčepní): 1871 výčep
rumu, slivovice a rosolky; Antonín Přidal (obchodník): 1891
krupařství s prodejem lihovin
č.p. 6: Arnold Peřina: 1871 výčep piva, vína, lihovin,
1893 vinárna; Anna Persinová (Peřinová) 1908 nájemce
vinárny; Karel Busek (vinárník): povolena činnost hostinská
a výčepnická, hostinec 1913; za 1. republiky Hrabcova vinárna,
Alois Hrabec: 1939 nájemce vinárny.
č.p. 9: Salomon Werner (nájemce, výčepní): 1871 výčep
piva, vína, lihovin; Vilém Morgenstern (hostinský): 1891
hostinec
č.p. 10: Gustav Hintze (nájemce): 1867 zájezdní hostinec
(koupil od Cyrila a Marie Raškových); Gustav Hintze
(nájemce): 1871 výčep - pivo, víno, lihoviny; obchod Marie
Hintze s povolením prodeje lihovin v lahvích
č.p. 11: Leopold Kulka (nájemce): 1871 výčep piva, vína,
lihovin; František Ebel: 1891 hostinec „Šental“ (podle
majitelky Julie Schönthal)
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2. část

ulice Jičínská, bývalá Piaristická:
č.p. 12: Jakob Berger (nájemce): 1871 výčep piva, vína,
lihovin; Ernestine Sonnenschein: 1891 hostinec
č.p. 14: Rajmund Busek: 1871 výčep piva, vína, slivovice;
1891 Rajmund Busek hostinec
č.p. 16: Blasius (Blažej) Kresta: 1871 obchod s povolením prodeje
lihovin v lahvích; Antonie Deutschberger: 1891 hostinec

náměstí:
č.p. 20: Abraham Perl (nájemce): 1871 výčep piva, vína,
lihovin; Františk Luley: 1891 hostinec; Hubert Luley
(hostinský): 1903 hostinec; Alois Šitavanc (nájemce): 1934
hostinec Politika (z Katolická politická jednota, její schůzovní
místností byla restaurace v č.p. 20)
č.p. 23: Jakob Donath: 1891 hostinec
č.p. 26: Johann Sklenovský: 1871 výčep piva, vína, lihovin
č.p. 28: František Peřina: 1865 - 1900 vinárna U bílého
koníčka - scházela se tam společnost česká, (1871) výčep
piva, vína, lihovin; Lambert Handschuh (nájemce): 1908;
Františka Brandová (nájemce hostince): 1909 povolena živnost
hostinská a výčepnická; Františka Štréblová (nájemce hostince):
1920 povolena živnost hostinská a výčepnická
č.p. 30: Josef Klimíček (Družstvo Národního domu) 1897
otevřen hotel Národní dům; Marie Semkowiczová (nájemce
hotelu 1907); Rudolf Hon (hostinský, nájemce hotelu 1908-18);
Adolf Vaněk: 1919 Hotel Vaněk, později restaurace – do r. 1935
č.p. 31: Anton Mierka: 1867 hostinec (sídlem
Geselligkeitsvereinu, tedy Sociálního klubu); Anton Mierka:
1871 výčep piva, vína, lihovin; Johanna Blaha: 1891
hostinec; Marie Dorňáková: 1909 povolena živnost hostinská
a výčepnická; Augustin Hajzera: 1910 hostinec a řeznictví
č.p. 32: Salomon Werner (nájemce): 1871 výčep lihovin
č.p. 33: Karl Kladiva (nájemce): 1871 výčep piva, vína,
lihovin; Vilém Bock (nájemce): 1891 hostinec U jelena; Petr
Zbožínek (nájemce) 1910, Eduard Hlubík (nájemce) 1911, Josef
Žmolík (nájemce) 1930, Friedrich Zeiss (nájemce) 1944;
(1876 Zum Hirsch – hotel U jelena, majitel Wenzel
Kudielka; 1906 hotel Antonín Přidal, majitel Antonín Přidal,
1908 majitel Antonie Přidalová; 1910 majitel Jan Hanslíček,
1919 Hotel Central, majitel Eduard Hlubík)
č.p. 34: Karel Kladiva: 1891 hostinec; František Kladiva: 1908
hostinec
Jan Riemer (nájemce): 1920-37; Osvald Zápařka (nájemce):
1937-45; Stanislav Spáčil (nájemce/vrchní): 1945-53; hotel
Slavie - Osvald Riemer (vrchní): 1953-57

ulice Místecká, dříve Při hoře příkopní, pak
Grabenberggasse:
č.p. 38: Hiazinth Blažek: 1871 výčep piva, vína, lihovin;
č.p. 40: František Schitavanz: 1871 výčep piva, vína, lihovin;

náměstí:
č.p. 41: František Bernhard: 1871 obchod s povolením prodeje
lihovin v lahvích;
č.p. 42: Josef Busek: 1871 obchod s povolením prodeje lihovin
v lahvích;
č.p. 45: Johann Kaluža (nájemce): 1871 výčep piva, vína,
lihovin;
č.p. 46: František Busek: 1871 obchod s povolením prodeje
lihovin v lahvích;
č.p. 47: Jan Guthan: 1869 výčep rosolky, 1870 Alexandrina
Guthanová (dcera)
č.p. 48: Franz Wuschke: 1871 obchod s povolením prodeje
lihovin v lahvích;

ulice U Brány, dříve Josefa Pura, lidově Za Fortňu:
č.p. 49: Johann Figar (nájemce): 1867 hostinec U černého orla,
zv. Peklo (1840 – 1891)

Východní část severní strany náměstí mezi roky 1911 a 1920. Zprava: čp. 34 – Hotel Kladiva, čp. 33 – Hotel Hlubík, čp. 32 – holičství, čp.
31 – hostinec U Hajzerů, čp. 30 – hotel Národní dům.
Fotografie k článku pochází ze sbírky Františka Andrleho.
Příště dokončení.

JUDr. Aleš Uhlíř, člen Archeologického klubu v Příboře

Po uveřejnění článku Nálezy zkamenělin v Příboře v příborském červnovém Měsíčníku se na mě jeden čtenář obrátil se zajímavou poznámkou. Věděl o zvláštních texturách, které se vyskytují v místních pískovcích z podhůří Beskyd. V moravskoslezské
části Západních Karpat se pískovec těžil po staletí v desítkách
lomů. Byl to materiál pro stavby kostelů, zámků a v 19. století se
z něj stavěly industriální budovy. Ve vrstvách místních pískovců
se vyskytují specifické výrazné válečkovité a jiné textury. Vznikly
na dně dávného moře působením vodních proudů nebo jako stopy zanechané živočichy. Odborně se jim říká mechanoglyfy a bioglyfy a je obtížné rozlišit ty, které vznikly prouděním od těch, které vytvořili mořští živočichové, především různí červi. Tyto stopy
lze snadno pozorovat na pískovcových kvádrech starých staveb.

stopami v místních pískovcích je nápadná a samotné mechanoglyfy a bioglyfy v místních pískovcích jsou téma zajímavé.

Pískovcové valouny s mechanoglyfy a bioglyfy se nacházejí v řečištích a na polích. Čtenář na tuto skutečnost upozornil
a domníval se, že by souvek s živočišnými stopami popisovaný
v červnovém Měsíčníku nemusel být severského, nýbrž lokálního
původu. Položil tak otázku, které se v souvislosti s nálezem nelze vyhnout. Podobnost živočišných stop na severském souvku se

Místní pískovce v podhůří Beskyd, tedy i pískovec klokočovských vrstev, vznikaly v mořích v době od křídy do eocénu (před
cca 140 až 40 miliony let). Jejich objemová hmotnost (hustota) je
cca 2,5. Do místních pískovců lze udělat vryp ostrým nožem, což
u horniny severského křemence (zkřemenělého pískovce), která
má tvrdost křemene, není možné. Pískovce se dají snadno opra-

Mechanoglyfy a bioglyfy místních pískovců. Pískovcový kvádr zdi
u farního kostela Narození Panny Marie v Příboře.
Foto A. Uhlíř, květen 2021

Severský souvek byl nalezen v Příboře u vrchu Písková, od něhož dva kilometry směrem na jihovýchod v Helénském údolí jsou
v korytě a na březích Lubiny výchozy pískovce klokočovských
vrstev, v němž se popisované struktury nacházejí. Dá se předpokládat, že pískovec z klokočovských vrstev byl použit na stavbu
zdi kolem příborského farního kostela Narození Panny Marie.
Při detailním prohlížení zdi si nelze textur na povrchu kvádrů
nevšimnout. Mohlo by tedy dojít k záměně a považovat lokální
souvek s bioglyfy za nordický souvek s živočišnými stopami. Jak
se tedy dá místní hornina od horniny pocházející ze Skandinávie
rozlišit?

Živočišné stopy v křemencovém nordickém souvku ze spodního kambria.
Místo nálezu Příbor, u vrchu Písková. Původ: oblast mezi Kalmarským
průlivem a jižní částí Botnického zálivu. 
Foto A. Uhlíř, květen 2021
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covat, mají dobrou štěpnost. Hornina křemencového souvku se
štípáním opracovat nedá. Hustota horniny souvku je vyšší (2,68)
než hustota místních pískovců.
Přestože jsou mechanoglyfy a bioglyfy v místních pískovcích
známé, jde o téma v geologii a paleontologii málo probádané. Jsou
to struktury, o jejichž vzniku a původu se toho ví stále málo.

Pokud jde o souvek zkřemenělého pískovce s živočišnými stopami nalezený u vrchu Písková, byly z něj odebrány vzorky horniny. O jejím původu se podařilo zjistit další informace. Pochází
z poměrně rozsáhlé oblasti mezi Kalmarským průlivem a jižní
částí Botnického zálivu. Výchozy této horniny se většinou nacházejí pod vodou na mořském dně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Krimisérie britské spisovatelky Angely Marsonsové s vyšetřovatelkou Kim Stoneovou pokračuje dalším dílem s názvem
Dětské duše. Na hřišti v Haden Hill Parku je nalezena mrtvola
starší ženy omotaná ostnatým drátem, vzadu na krku má vyříznuto písmeno X. Kim Stoneová a její tým záhy zjistí, že šlo
o Belindu Evansovou, bývalou profesorku dětské psychologie.
Poté co se objeví další dvě oběti se stejným znamením na těle, je
Kim jasné, že hledají sériového vraha, bezcitného a nemilosrdně
krutého.
Jana Poncarová a její Cyklistka je román o osudu poslední
baronky z rodu Battaglia. Být vzornou manželkou: takový osud
měl čekat Blanku, její dobrodružná povaha jí však velela jinak.
Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole
zcestovala kus světa. Své stáří pak Blanka tráví v chátrajícím
rodném zámečku v jihočeských Bratrovicích. Sleduje, jak známý
svět kolem ní mizí. Až díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají
vzpomínky na Blančin dávný pestrý život – i na její osudovou
lásku…
Australanka Anita Abriel v knize Světlo po válce sepsala
příběh inspirovaný osudem své matky, která si během druhé
světové války zachránila život tím, že vyskočila z vlaku mířícího
do Osvětimi. Hlavní hrdinky Vera a Edita přijíždějí v roce 1946
do Neapole. Dvěma židovských dívkách se podařilo uprchnout
z transportu na smrt a do konce války se ukrývaly na statku na

rakouském venkově. Teď se ale ze všech sil snaží hodit temnou
minulost za hlavu a vybudovat si nový život. První láska na sebe
nenechá dlouho čekat, ale když Veřin snoubenec ze dne na den
zmizí, vydávají se obě kamarádky znovu na cesty.
Thriller Stezka mrtvých dánské novinářky a spisovatelky
Sary Blaedel je nejnovějším pokračováním série s Luise Rickovu. Během rituálu zasvěcování do dospělosti zmizí patnáctiletý chlapec a brzy se ukáže, že není jediným pohřešovaným.
Proč všichni mlčí a co všechno skrývá tajemný les? Kdo používá
Stezku mrtvých, po níž se za starých časů chodívalo k obětnímu
dubu? Najdou se ve Hvalsø i dnes vyznavači dávné severské víry,
kteří bohům přinášejí obětí? Vyšetřovatelka Luise Ricková opět
musí čelit vlastní minulosti a čas navíc běží zběsilým tempem.
Podaří se chlapce najít včas?
Historický román Stanislava Češky Případ rozvaděných
bratrů nás zavádí do roku 898, kdy Moravské království po
smrti krále Svatopluka bojuje o svou existenci. Ze západu útočí
Frankové, z východu zase Maďaři. Přesto se Mojmírovi II. daří
navázat na dědictví královského otce a udržet vládu. Přichází
však nečekaný úder od jeho nejbližšího příbuzného, mladšího
bratra Svatopluka, a navíc je zavražděn Nerad, zástupce velitele Mojmírových stráží. Zdá se, že Nerad musel zemřít, protože
zjistil něco závažného. Vyšetřování vraždy se ujímají Slavomír
s Erikem…

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

Vážení spoluobčané, přátelé,
dnešní rok je pro město Příbor velmi zásadním rokem, jelikož
si 12.12. připomeneme 770 let od první písemné zmínky o našem
městě. Slavit v zimě není to pravé ořechové, tak se hlavní oslavy
budou konat v termínu Dnů evropského dědictví, tj. 10. - 12. září.
Připraveny jsou pro Vás koncerty v piaristickém klášteře
a zahradě (Kubelík kvartet, Schola Příbor – benefiční koncert na
podporu obcí zasažené tornádem), v městském parku (Country
Garáž, The People) a na náměstí Sigmunda Freuda (Evamore,
Něžná noc). Hlavní koncert bude v sobotu v podání skupiny Javory, tj. Hana a Petr Ulrychovi se skupinou.
Již klasicky se můžete těšit na muzejní ráno, otevření památek, historický program na náměstí.
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Bude otevřena nová expozice v rodném domě Sigmunda
Freuda (hudební doprovod žesťový kvintet All Brass Band), odhaleno zrenovované sousoší na náměstí, včetně přednášky sochaře.
Nebudou chybět komentované prohlídky, zasazení pamětního
stromu, předání ocenění města a mnoho dalšího.
Jelikož se nám trošičku umoudřila (alespoň v době psaní tohoto článku) kovidová situace, připravili jsme pro Vás v měsíci
srpnu koncertování v piaristických zahradách a na 7. 8. Revivalový festiválek, který bude v letošním roce bez vstupného jako jeden
z prvních dárků k výročí oslav 770 let města Příbora.
Nenechte si v srpnu ujít premiéru našeho zbrusu nového letního kina v městském parku.
Těšíme se na shledání s Vámi, užijte si krásné a pohodové léto.

VÝSTAVA:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum
tradičních technologií v Příboře a město Příbor

DŘEVĚNÝ SVĚT

Pořad: MARIÁNSKÁ POUŤ: DÍLNA TRADIČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

Dlouhodobá výstava
Od 26. června 2021 do 31. ledna 2022
Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska zaměřená na prezentaci dřevěných artefaktů pocházejících z tradičního prostředí.
Výstava svým charakterem odpovídá novému zaměření CETRATu a její poslání spočívá především v inspiračním charakteru.

Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné výroby spojená
s možností vyzkoušení.
Neděle 5. září 2021; 9.00-16.00
Vstupné: 15 Kč
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum
tradičních technologií v Příboře a město Příbor

EXPOZICE:

Pořad: PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO

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

Součástí muzejního rána bude poetický pořad s frenštátským
muzikantem Vlastimilem Bjačkem, který představí hru na
tradiční hudební nástroj gajdy.
Sobota 11. září 2021; 8.00-9.00
Vstup do muzea po celý den zdarma
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum
tradičních technologií v Příboře a město Příbor

PŘIPRAVUJEME:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Centrum
tradičních technologií v Příboře a město Příbor
PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA PRO SENIORY XI
Podzimní soubor 11 přednášek z oborů historie, archeologie,
národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí,
univerzit a specializovaných institucí.
Termín: pondělky 20. 9. – 29. 11. 2021 (9.00 -10.45)
Cena cyklu přednášek: 400,- Kč
Omezená kapacita: 60 osob
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme ve
středu 1. 9. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
Aktivita je podpořena z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2021

Pořad: DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:
DÍLNA TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Praktická ukázka vybrané tradiční rukodělné výroby spojená
s možností vyzkoušení.
Sobota 11. září 2021; 9.00-17.00
Otevírací doba muzea
Úterý, středa, čtvrtek 8.00 – 12.00
sobota
9.00 – 12.00

13.00 – 16.00
12.30 – 17.00

Vstupné
plné: 30 Kč
snížené: 15 Kč
Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –Centrum
tradičních technologií v Příboře
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191
e-mail: muzeumpribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Vážení občané města Příbora, léto máme v plném proudu
a s postupným rozvolňováním vládních opatření se povedlo oživit
a přiblížit Vám i živou kulturu. Můžete navštívit památky, festivaly,
koncerty, filmová a divadelní představení či jiné kulturní akce, které
neodmyslitelně patří ke společenskému životu. I přes stávající opatření se Vám snažíme co nejvíce zpřístupnit kulturu – bezpečně, ale
s co největší mírou prožitku. Podporujeme jak online podoby různých akcí, streamy či live přenosy, tak také „živé“ akce, po kterých
je opravdová žízeň a chuť.

Během srpna a září budeme vyhlašovat dotační tituly právě
na podporu kultury v obcích, městech a krajích. Spolky si budou
moci zažádat o finanční podporu na akce, festivaly i pravidelnou
činnost. Určitě sledujte webové stránky ministerstva kultury, kde se
dozvíte více o podmínkách titulů i termínech.
Dovolte mi Vám popřát krásný a kulturou nabitý průběh léta.
Všichni zpěváci, tanečníci, herci, ale také průvodci a další umělci se
těší na Vaši návštěvu, neboť jste to právě Vy, kvůli kterým má jejich
práce smysl.
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Balíčky pro obnovení kulturního života 2021
Úpravy: 23. července 2021

Aktuálně platí

Tabulka je schváleným plánem, který je vládou pravidelně aktualizován vždy na základě momentální zdravotní situace ve společnosti.
Vždy platí opatření vztažená k nejaktuálnějšímu datu.
OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:
Podmínka přechodu k vyšším číslům návštěvníků pouze v případě dosažení požadované 7denní incidence. V případě zhoršení epidemiologické situace
další kroky v rozvolňování zastaveny a opatření budou závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace.
• TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
- návštěvník bude považován za očkovaného minimálně 14 dní po 2. dávce očkování, tedy nebude muset být testován
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
• K ochraně dýchacích cest respirátor (součást vstupenky nebo nabídka zakoupení u vstupu), ochrana dýchacích cest podle mimořádných opatření
• balíček 3 – venku i uvnitř pouze usazení diváci
balíček 5 – venku možnost stání 1 osoba na 4 m2 od; uvnitř pouze usazení diváci
balíček 6 (srpen) – venku stání s plochou minimálně 2 m2 na 1 osobu; uvnitř pouze usazení diváci
• Konzumace podle pravidel předzahrádek a vnitřních prostor stravovacích zařízení
• * Možná omezení na lokální úrovni podle vývoje epidemiologické situace
• ** (od 19. července) Akce s vyšším počtem návštěvníků než 1000 je pořadatel povinen nahlásit místní hygienické stanici
• Management front - opatření proti tvoření front a shlukování osob (při vstupu a východu, u šaten, v prostoru před pódiem nebo jevištěm, apod.).
• Sektory mají vlastní vstup, šatnu, hygienické zázemí, občerstvení (je-li umožněno)
• Dezinfekční prostředek na ruce k dispozici u vstupu a v prostorách akce
• Ve vnitřním prostoru zajištění maximální možné cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace
vzduchu v objektu
• Dodržet vzdálenost 2 m mezi okrajem jeviště a prostorem pro návštěvníky
• Balíček 3 a 4 - kontrola zdravotního stavu na vstupu s měřením teploty
• Maximální kapacita sektoru vždy odpovídá polovině maximálního povoleného počtu osob
Pozn. Za vnější prostor se považuje ten, kde dochází k neomezenému proudění vzduchu (prostor nemá ze 75% obvodové stěny nebo překážky do výše
min. 2,5 m)
Upřesnění:
Měření teploty: namátkově, při podezření na zhoršený zdravotní stav
Procentuální omezení kapacity: týká se pouze návštěvníků, doporučeno šachovnicové uspořádání s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost
Povinnost usazeného diváka: možnost sezení také na dekách, polštářích, lavicích atd. při dodržení rozestupů 1,2 m
Akce bez organizovaného hlediště: řídí se obecnými podmínkami pro hromadné akce, nutnost zajistit rozestupy a zakrytí dýchacích cest
Muzea, galerie, památky: návštěvnické skupiny bez omezení za předpokladu, že splňují podmínky TNO, případně se otestují na místě; s ochranou
dýchacích cest.
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
pořádá ve spolupráci s CK LERO TOUR s.r.o.
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost

20. 8. – 29. 8. 2021
pobytový zájezd

CENA:
Děti do 3 let

bez nároku na postel

Děti do 6 let
Děti do 15 let
Mládež do18 let
Dospělí
Polopenze:

Mali Lošinj
poukaz
3 000 Kč

4 600 Kč
5 200 Kč
5 400 Kč
5 700 Kč
děti do 6 let 900 Kč, ostatní 1 400 Kč

V ceně poukazu je:
doprava, ubytování v penzionu, lázeňská taxa.
Bližší informace a přihlášky získáte v Luně Příbor.
Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 732 902 256,
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz
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NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ

Setkání abiturientů
Masarykova gymnázia v Příboře
v roce 2021
Vážení abiturienti,
s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a její
nejasný vývoj se pravidelné abiturientské setkání bohužel ani v letošním
roce neuskuteční. Přejeme nejen vám, ale také vašim blízkým pevné zdraví
a těšíme se na setkání s vámi v následujících letech.
MUDr. Mořic Jurečka, zástupce abiturientů
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy
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inzerce a reklama
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace –
Centrum tradičních technologií Příbor
a město Příbor
srdečně zvou na

Příborskou muzejní školu
pro senioryXI

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na potřeby
a požadavky seniorů 21. století.
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas,
vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi
a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu
budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden
navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie,
archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví.
Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní
prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských
projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním
posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak
pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit
a specializovaných institucí.
Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí
v konferenčním sále piaristického kláštera od 9.00 do 10.45 hod.
Muzejní škola se uskuteční od 20. září do 29. listopadu 2021.
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme
ve středu 1. 9. 2021 (od 8.00 do 11.00 hod.)
Cena cyklu přednášek: 400,- Kč
Omezená kapacita: 60 osob
Přihláška je platná po zaplacení kurzovného
Aktivita je podpořena
z národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2021.

Nabídka jazykových kurzů
anglického, německého,
francouzského a ruského jazyka
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci
své doplňkové činnosti ve školním roce 2021/2022 jazykové kurzy
pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad široké veřejnosti.
Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí).
S ohledem na případná hygienická a epidemiologická opatření budou
jazykové kurzy probíhat prezenční nebo distanční formou.

Papírnictví Bonifác
Nabízíme vše co v papírnictví má být!
-

školní potřeby
kancelářské potřeby
potřeby pro kreativní tvoření
dekorace pro různé příležitosti
tiskopisy
kopírování formátů A3, A4
(možné i barevné kopie)
- a spousta jiných věcí..

Bonifáce Buzka 249, Příbor
Otevřeno pondělí-pátek
9:00-12:00 14:00-17:00

Nabídka sportovně pohybových
kurzů pro děti a mládež
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, nabízí v rámci
své doplňkové činnosti ve školním roce 2021/2022
sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež.
Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách:
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let)
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let)
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let)
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let)

kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut)
místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
lektoři:
plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
cena kurzu:
4.200,00 Kč na celý školní rok 2021/2022
počet osob v kurzu: 6 - 10

kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut)
místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
lektoři:
plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
cena kurzu:
1.200,00 Kč na I. pololetí školního roku 2021/2022
počet osob v kurzu: 6 - 12

termíny kurzů:
začátek kurzů:

termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin
začátek kurzů: v týdnu od 27. 9. 2021

pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin
v týdnu od 20. 9. 2021

více informací včetně přihlášky naleznete na
www.jazykovaskola.gypri.cz
www.gypri.cz
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více informací včetně přihlášky naleznete na
www.skokanek.gypri.cz
www.gypri.cz

Kamenictví
Tomáš Horňák
Kopřivnice
(provozovna - areál točny Příbor)

Tel: 723 630 336
www.kamenictvihornak.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

a další

▪ prodej kompletního hřbitovního
sortimentu, tj. vázy, lampy,
fotoskříňky, fotokeramika, portréty

▪ 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 10 let

Vinotéka U Radnice
Výherní listina
Klubu přátel dobrého vína za červenec 2021
1. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 118
Kolekce vín „PŘÍBOR 770“
2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 55
Pětilitrový box vína dle vlastního výběru
3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 67
Třílitrový box vína dle vlastního výběru
4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 104
Láhev vína z kolekce „PŘÍBOR 770“
5. - 10. cenu vyhrávají – členové klubu s čísly:
476, 374, 415, 229, 425.
Luxusní kapří paštika
LETNÍ PRÉMIOVÉ LOSOVÁNÍ
Láhev „šampíčka“ vyhrávají:
67, 69, 429, 305, 71, 469, 455, 283,234, 126.
Do slosování o speciální ceny je zařazen každý člen klubu. Doba vyzvednutí
výhry je jeden měsíc od slosování.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
NOVĚ NAJDETE SLOSOVACÍ LISTINU I NA STRÁNKÁCH
www.vinotekauradnice.cz

TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR, Z. S.
nabízí sportovní veřejnosti možnost hraní
na tenisových kurtech v Příboře.
Kurty jsou pro veřejnost otevřeny
od 4. května 2021 denně
od 9°° do 19°° hodin.
Hraní je možno domluvit předem přímo
na kurtech (za bývalou restaurací MEXIKO) nebo na telefonu 739 705 255.
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