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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
promlouvám k Vám v měsíci, na který jsme se všichni, ještě
jako školou povinní, těšívali. Červenec máme spojený s časem
volnosti, sluníčka, vody a táborů a ten letošní má navíc příchuť
rozvolnění, které jsme dlouho očekávali. Školy po náročném
školním roce rozdaly vysvědčení, restaurace a obchody po
dlouhém uzavření mohou konečně uvítat své zákazníky. Ale
pracovní život našeho města neustal a běžely akce, jako oprava městského úřadu, dláždění náměstí, výstavba cyklostezky
a další – o tom se podrobněji zmiňoval pan místostarosta ve
svém červnovém slově.
Pro červencový Měsíčník jsem si zvolil téma soukromé investiční akce na území našeho města. Mnohé občany tyto aktivity zajímají, o některých se ví více, o některých méně a o většině se mluvilo v pořadech LTV Příbor.
Nedostatek restauračních zařízení v našem městě je dlouhodobý problém a i proto se mne občané ptají, co bude se
„Zlatou hvězdou“ – oblíbenou, ale již dlouho zavřenou restaurací. Budova bývalé restaurace „U Zlaté hvězdy“ a bývalé
objekty skladů včetně jejich přilehlých pozemků byly nabídnuty k prodeji roku 2020. Téhož roku se o koupi areálu přihlásil investor (nyní firma Retail Park Příbor, s. r. o., se sídlem
v Praze), který se současnými vlastníky předjednal smluvní
podmínky. V současné době prochází projekt povolovacími
procesy pro zahájení stavebního řízení. Předpokládá se, že
poté bude areál odkoupen. Vzhledem ke skutečnosti, že nejde o akci města Příbora, nejsme kompetentní podávat konkrétní informace o majetkových vztazích mezi firmou a stále
současnými vlastníky.
Firma plánuje tento prostor využít k zřízení Retail Parku, tedy obchodního centra v komornější podobě. Konkrétní
prodejce nemůžeme jmenovat, ale co se týká sortimentu, by
zde měl vzniknout supermarket, trafika, drogerie, oblečení,
nábytek či chovatelské potřeby. Restaurace by se měla opět
vrátit do stejných prostor, ve kterých byla. Zákazníkům bude
v centrální části Retail Parku k dispozici parkoviště, které bude
doplněno dnes chybějící zelení a mobiliářem v podobě odpočinkových laviček.
Celý areál patří do ochranného pásma Městské památkové rezervace Příbor. Konzultace s odborem památkové péče
ke stavebním úpravám a vizuálu celého prostranství probíhaly
průběžně v roce 2020. Navržený projekt výše uvedené firmy je
v souladu s podmínkami památkové péče, respektuje zachování historické budovy bývalé restaurace a bývalého objektu
uhelných skladů u hlavní komunikace, které jsou krásným dokladem textilní historie města. Nové objekty nebudou výškově
přesahovat stávající budovy, a tím nebudou narušeny panoramatické pohledy na město. Využití stávajícího areálu pro potřeby obchodního centra shledáváme jako příklad dobré praxe.
Dojde k proměně nefunkčních hal a budovy bývalé restaurace po architektonické stránce za vkusné objekty, zapadající
do ochranného pásma MPR, které získají novou funkci, oživí
okrajovou část centra města a budou sloužit občanům.
Druhým často zmiňovaným dotazem je: „Jak to bude s rozšířením „Zetky“ (prodejny COOP)?“
Zástupci společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, oslovili vedení města s návrhem stavebních úprav prodejny COOP na ul. Jičínské, které se týkají zejména rozšíření
plochy prodejny zazděním stávajícího podloubí.
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Rada města se na své schůzi dne 27.04.2021 zabývala předloženým návrhem stavebních úprav a přijala usnesení, o kterém vedení společnosti informovala. Ve zkratce jde o to, že
město chce v souladu se stavebními úpravami řešit prostor
před prodejnou – např. přemístění schodiště ke středu objektu, vybudování chodníku a úpravu zeleně, a proto město
požádalo společnost o možnost odložení realizace stavebních
úprav na dobu, kdy bude vyhotovena studie úprav předprostoru objektu. Vedení města by uvítalo, kdyby společným cílem
společnosti Jednoty i města byla úprava prodejních prostor
a prostranství před budovou tak, aby sloužily ke zvýšení komfortu nakupování a současně přispěly ke zhodnocení vzhledu
veřejného prostranství v kontextu se stávající historickou zástavbou.
U jednání se společností Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, se jako první nabízela otázka, zda rozšíření prodejní
plochy o cca 50 m2 bude mít kýžený efekt, zvlášť když vezmeme v úvahu to, že prodejna byla v nedávné době o významnou
plochu zmenšena. Také námitky města proti barevně výraznému logu budovy nacházející se v těsné blízkosti krásných
historických staveb (klášter, gymnázium a kostel sv. Valentina) byly zástupci společnosti označené jako neakceptovatelné.
Uvidíme, zda další jednání povede k úspěšnému konsensu.
Jistě jste si všimli, že při sjezdu na Nový Jičín u kruhového objezdu se staví nová budova. Jedná se o halu společnosti SVARMETAL, s. r. o. Bude zde přemístěna provozovna ze
Skotnice. Tento průmyslový areál by měl být postupně doplněn o další objekty. Předpokládá se vybudování benzinky,
rychlého občerstvení či hypermarketu.
Připravuje se rekonstrukce výpravní budovy železniční
stanice Příbor. Letos se bude projektovat, realizace se plánuje
v letech 2022-23. V rámci rekonstrukce dojde k demolici nevzhledného objektu toalet. Ty budou přemístěny do vnitřních
prostor hlavní budovy. Předpokládá se, že v rekonstruované
budově vznikne možnost pronájmu nebytových prostor pro
komerční účely. Přislíbili jsme, že pomůžeme s vyhledáním
vhodného nájemce do těchto prostor. Milí čtenáři, pokud Vás
tato informace zaujala, budeme rádi, když se nám ozvete. Město Příbor zvažuje po dokončení rekonstrukce výpravní budovy
provést revitalizaci prostranství, které je v bezprostřední blízkosti výpravní budovy. Uvítali bychom vzájemnou spolupráci
a koordinaci projektů revitalizace prostranství a rekonstrukce
výpravní budovy.
Ve stručnosti ještě zmíním, že po mnoha letech našla nového majitele sýpka u hřbitova. Tato stavba je kulturní památkou, a proto využití je dosti omezené. Je třeba zachovat stávající ráz a není možné zvětšit okna, či je vyměnit za plastová.
Nový majitel však našel náplň, která se zde výborně hodí i bez
potřeby velkých zásahů. Tento fanoušek motorismu se zde
chystá vytvořit muzeum českých motorek převážně z předválečného období. A tak tito veteráni najdou důstojné umístění.
Já všem přeji, aby se připravované projekty podařilo zrealizovat a byly přínosem pro naše město.
Na závěr červencového slova se spolu s Vámi těším na rozvolněné léto, na dovolenou a na krásné prosluněné dny.

Váš Jan Malík

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

Dne 08.06.2021 se uskutečnila 48. schůze Rady města Příbora, na
které bylo projednáno 33 bodů. Přinášíme Vám stručný telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města schválila:
• uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, jejíž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 404/1 v k. ú. Hájov o výměře
cca 8 300 m2 a částí pozemku parc. č. 2178/1 v k. ú. Příbor
o souhrnné výměře cca 20 133 m2, mezi vlastníkem pozemků
městem Příborem a pachtýřem společností MORAVAN Mléčná
farma, a. s., za roční pachtovné ve výši 9 775 Kč s každoročním
navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ. Pacht se sjednává
na dobu neurčitou.
• Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou
ve městě Příboře dle předloženého návrhu.
Rada města uložila:
• vedoucímu OIRSM vypovědět ke dni 31.12.2021 panu Ladislavu Falušimu pronájem skleníku na pozemku parc. č. 3148/4
v k. ú. Příbor,
• vedoucímu OIRSM připravit vyhlášení veřejné zakázky akce
„Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby města Příbora“ v rozsahu projektu, který je přílohou
podkladového materiálu,
• tajemníkovi připravit právní úkony k umožnění přístupu na pozemky města parc. č. 825/10 a 781/2 v k. ú. Klokočov u Příbora.
Rada města souhlasila:
• s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Příborem
a obcí Mošnov, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu vymezeném ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
o ochraně přírody a krajiny v předloženém znění a dle zápisu,
• s realizací projektu „Učitel-dítě-rodič III“, registrační číslo
CZ 02 .3.X/0.0/0.0/20_080/0020694, pro žadatele příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Kamarád, který bude realizován z finančních prostředků OP VVV v rámci výzvy č. 02_20_080 pro
Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP.

• návrh rozpočtového opatření č. 2 s následujícími objemy
Příjmy

174 135 000 Kč

Což je navýšení o 479 500 Kč oproti
upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 1

Výdaje

240 940 000 Kč

Což je navýšení o 479 500 Kč oproti
upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 1

66 805 000 Kč

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

Financování

• v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu s následujícími úpravami:
Příjmová část:
1. Pol. 4116 - dotace na akci Obnova místních komunikací
v Příboře v částce + 6 925 000 Kč,
2. § 3639, pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků v částce
+ 1 796 000 Kč,
3. § 3613, pol. 3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí
v částce + 6 050 000 Kč.
Výdajová část:
1. § 2212, pol. 5171 - Opravy místních komunikací vč. značení
v částce + 10 000 000 Kč
2. § 6409, pol. 5901 - REZERVA ROZPOČTU navýšení o částku + 4 771 000 Kč.
Rada města vzala na vědomí:
• informaci o ukončení provozu společnosti re.volt carsharing
ke dni 06.06.2021,
• návrh Banky projektů 2021-2024,
• informaci o průběhu projektu „Revitalizace obvodového pláště
a stavební úpravy objektu Technické služby města Příbora“.
Rada města projednala:
• návrh Akčního plánu 2021-2023.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:

Rada města nesouhlasila:

• udělení cen obce za rok 2020 dle předloženého materiálu,

• s instalací dopravního značení „IP 12“ - „Vyhrazené parkoviště“ a dodatkovými tabulkami „E 13“ s textem „S povolením
MÚ Příbor" na parkovišti mezi ulicí Zámečnickou a ulicí ČSA
v Příboře pro společnost Český bezdrát s. r. o.

• rozdělení finančních příspěvků v rámci programu Dědictví města Příbora pro rok 2021 vlastníkům nemovitostí dle následující
tabulky:
Objekt

Celkové
náklady

Příspěvek
města (Kč)

Bytový dům č. p. 101, ul. Lidická

168 937,50

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

-

Rodinný dům č. p. 315, ul. Úzká

148 480,00

-

Hřbitovní kaple sv. Františka
Serafinského na starém hřbitově

195 620,00

15 000,00

Karlsederova vila č. p. 80,
ul. Ostravská

40 000,00

Rada města rozhodla:
• o vyloučení účastníka MVEX stavby, s. r. o., z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy
v Příboře“ z důvodu nesplnění podmínek technické kvalifikace,
• v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru zhotovitele
veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře“
- společnosti NOSTA, s. r. o.
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 26.05.2021 se uskutečnilo 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora, na kterém bylo projednáno 23 bodů. Přinášíme Vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

• návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2020, sestavené
k rozvahovému dni k 31.12.2020.

Zastupitelstvo města schválilo:

• že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace města Příbora.

• prodej nemovitostí v k. ú. Příbor - pozemku parc. č. 3146/1, jehož
součástí je budova č. p. 586, pozemku parc. č. 3147/1 a pozemku parc.
č. 3148/4, vymezených geometrickým plánem č. 3387-9/2021, zpracovaným Václavem Maťátkem, právnické osobě Trifid Beta s. r. o., za
kupní cenu ve výši 6 050 000 Kč včetně DPH a za dalších podmínek
dle kupní smlouvy v předloženém znění a dle zápisu ze zasedání ZM,
• podmínky spolufinancování provozu zařízení pro poskytování sociálních služeb - domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby
realizovaném, ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy, na nemovitostech uvedených v předchozím usnesení, pro účel uzavření budoucí
smlouvy o spolupráci mezi městem Příborem a poskytovatelem
sociálních služeb. Spolufinancování se vztahuje k uživatelům zařízení
z katastrálních území spadajících pod obec Příbor,
• uzavření smlouvy, v předloženém znění, o darování spoluvlastnických podílů v rozsahu id. 1/2 k pozemkům parc. č. 2922/224,
2922/225, 2922/226 a 2922/228, vše v k. ú. Příbor, mezi převodcem
městem Příborem a nabyvatelem městem Kopřivnicí,
• převzetí pozemků parc. č. 126/9 a 126/10 v k. ú. Hájov o celkové
výměře 155 m2, specifikované geometrickým plánem č. 492-13/2021,
vypracovaným Václavem Maťátkem, do majetku města formou bezúplatného převodu od manželů Václava a Moniky Jalůvkových, dle
darovací smlouvy, v předloženém znění,
• Požární řád města Příbora č. 2/2021,
• Pravidla č. 2/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Příbora
v předloženém znění,
• Metodiku č. 1/2021 k uznatelným nákladům financovaných z programových dotací města Příbora v předloženém znění,
• zapojení Základní školy Npor. Loma Příbor, příspěvkové organizace,
a podání žádosti o podporu v rámci výzvy č. 24 MAS Lašsko, z. s.
- IROP - Základní vzdělávání ve vazbě na 68. výzvu ŘO IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení - integrované projekty CLLD“,
• zajištění předfinancování projektu s celkovými náklady 530 000 Kč
formou návratné finanční výpomoci ve výši 95 % těchto nákladů
a poskytnutím spolufinancování tohoto projektu zřizovatelem ve
výši 5 % těchto nákladů,

Zastupitelstvo města nezjistilo:

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

• zprávu o výsledku veřejné soutěže o prodeji nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře, tj. budovy č. p. 586 a souvisejících pozemků,
• informaci o žádosti města Kopřivnice ze dne 28.07.2020 o majetkoprávním vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům parc.
č. 2922/224, 2922/225, 2922/226 a 2922/228 vše v k. ú. Příbor
a o průběhu jejího projednávání,
• Zprávu o stavu pohledávek města k 31.12.2020,
• po projednání Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města Příbora za období od
01.01.2020 do 31.12.2020 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou,
auditorské oprávnění č. 1606,
• vyhodnocení smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd za
rok 2020.
Zastupitelstvo města vydalo:

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se vymezují školské
obvody mateřských škol zřízených městem Příborem v předloženém znění,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Příborem a část školského obvodu základní školy zřízené městem v předloženém znění.
Zastupitelstvo města rozhodlo:

• přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na materiálně technickou základnu pro rok 2021 žadateli veřejnou finanční
podporu na materiálně technickou základnu následovně:
Název žadatele
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Příbor

Schválená částka v Kč
139 600

Český svaz chovatelů, z. s., Základní
organizace Příbor

76 047

Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV

187 350

• Závěrečnou inventarizační zprávu města Příbora za rok 2020.

Myslivecký spolek Příbor 1

259 500

Zastupitelstvo města projednalo:

Tělocvičná jednota Sokol Příbor

135 585

Celkem:

798 082

• řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2020 a rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 39 719 525,02 Kč na účet 432 - výsledek
hospodaření minulých účetních období,

• Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2020 v následujících objemech:
Příjmy v roce 2020

232 881 348,03 Kč

Příspěvek města (Kč)

Výdaje v roce 2020

208 389 611,70 Kč

40 000,00

Financování v roce 2020

-24 491 736,33 Kč

125 000,00

a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
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Úplné znění dokumentu z jednání zastupitelstva města se všemi
náležitostmi a informacemi naleznete na webových stránkách města
Příbora.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Každoročně se touto dobou snaží rodiče příborských dětí v předškolním věku cca tří až šesti let umístit své děti do mateřských škol. Je
známo, že v případě dětí mladších tří let jsou s umístěním problémy
a ani zákonodárce s dětmi takového věku v mateřských školách příliš
nepočítá. V letošním roce to dokonce vypadalo, že se do školek nedostanou ani některé z dětí, které už věku tří let dosáhly nebo k 1. září
(kdy by měly do MŠ nastoupit) dosáhnou. Na první pohled se zdá, že
plánování míst v MŠ je snadné, protože se zhruba s tříletým předstihem ví, kolik tříletých dětí (maximálně) bude nutno do MŠ umístit.
V reálu je situace trochu jiná, protože je nutno brát v potaz i další faktory, jako např. přítomnost dvou soukromých MŠ na katastru Příbora,
přistěhovalectví, změnu legislativy a další okolnosti.
Naplněností mateřských škol a případným zřízením nové MŠ se
zabývalo příborské zastupitelstvo již na svém zasedání 19. 12. 2013.
Ke svému rozhodnutí tenkrát zastupitelé obdrželi rozsáhlý materiál,
na základě kterého pak došli k závěru, že do další MŠ město investovat
nebude. Vedlo je k tomu několik důvodů, přičemž jedním z nich byla
demografická data – v posledních třech letech totiž spadla porodnost
na průměrných 89 dětí ročně. Město Příbor je zřizovatelem dvou MŠ,
přičemž kapacita MŠ Kamarád je 175 dětí a kapacita MŠ Pionýrů je
75 dětí. V roce 2013 již také fungovala soukromá MŠ na Hájově s kapacitou 55 dětí. Prostým součtem kapacit těchto zařízení zastupitelé
došli k závěru, že tři ročníky dětí zahrnující v součtu 267 dětí musí být
možno do těchto zařízení umístit a ještě zbývá jakási rezerva.
Nyní, o 8 let později, se téma MŠ stává opět žhavé. Dostat dítě
do MŠ není žádnou samozřejmostí, jejich kapacity jsou naplněny po
okraj. Jak se tedy konkrétně změnila situace od roku 2013? Kolik se
v Příboře rodí dětí? Nejlépe tuto otázku zodpoví níže uvedený graf.
Z grafu je dobře patrné, že počet narozených dětí je v našem městě
stabilní a pohybuje se někde kolem dvacetiletého průměru, což je 87
dětí ročně. Když si spočítáme průměr za poslední tři roky, vyjde nám
dokonce přesně oněch 89 dětí, jako tomu bylo před osmi lety. Porodnost, která je opravdu dobře sledovatelná a na základě které lze opravdu odhadovat zájem o MŠ s určitým předstihem, tedy současný stav
nesignalizuje téměř vůbec – snad jen skutečnost, že před třemi lety
náhle vzrostla porodnost z roku na rok o 7 dětí, mohla naznačovat, že
nyní, po třech letech, bude situace napjatější než v roce předešlém – to
ale jen dočasně, protože hned v následujícím roce máme porodnost
o 13 dětí nižší!
V čem tedy spočívá příčina letošní zvýšené poptávky po umístění
dětí v MŠ? V čem se letošní situace liší od situace v roce 2013?

Pokud jde o kapacity školek, u městských nedošlo k žádnému
posunu, u soukromých dokonce byla kapacita zvýšena o kapacitu
MŠ Gaudí, která činí 20 dětí a není dosud zcela naplněna. V příštích
letech je pravděpodobné otevření další soukromé MŠ na katastru
Klokočova.
Pokud jde o legislativu, došlo k uzákonění povinnosti předškolní
výuky v MŠ pro děti, které v následujícím roce budou podléhat povinné školní docházce. Tím se poněkud zvýšil tlak na MŠ, avšak jde o jednotky dětí ročně. Daleko více se projevuje změna v tom smyslu, že nyní
školky nemohou brát v potaz, zda rodiče dítěte musejí pracovat, či zda
je některý z rodičů doma s mladším sourozencem daného dítěte. Ano,
je to tak, že v MŠ není tato skutečnost nikterak zohledňována a ředitelky MŠ jsou opakovaně poučovány o tom, že takovéto kritérium nesmí
být v přijímacím řízení zahrnuto. Kdo má doma malé dítě, o které se
stará, má nyní stejné právo na umístění dítěte ve školce jako ten, kdo
chodí do práce. Jde o legislativu, kterou nejsme schopni ovlivnit.
Částečně současnou situaci ovlivnil i fakt, že se do Příbora začali
více přestěhovávat mladí lidé než v minulosti – mohou se tedy v MŠ
objevit děti, které se zde nenarodily a naše statistiky porodnosti je nezahrnují.
Třetím faktorem je stoupající zájem rodičů o odklad povinné školní docházky u svých dětí. Pokud tohoto odkladu dosáhnou, z jednoleté
povinnosti pobytu v MŠ se rázem stává dvouletá.
Jak z této situace ven? Dvě místa se podařilo získat v MŠ Kateřinice.
Dále se město ve spolupráci s oběma základními školami snaží nabídnout rodičům předškoláčků přípravné třídy na našich ZŠ. O přípravné
třídy se např. ZŠ Jičínská snažila opakovaně již v minulosti, posledně
nám do otevření této třídy chyběl jeden jediný žák. V Kopřivnici jsou
takovéto třídy běžné již dávno, je totiž pro předškoláky výhodná, neboť mj. zažijí přechodný režim blízký jak známému režimu z MŠ, tak
blížícímu se režimu v ZŠ. Na schůzce s rodiči předškolních žáků MŠ ve
čtvrtek 17. 6. byly zájemcům vysvětleny všechny výhody přípravných
tříd a zodpovězeny jejich dotazy. Rada města se vzápětí operativně sešla a na své 49. mimořádné schůzi dne 22. 6. schválila možnost zřízení
přípravných tříd na ZŠ Jičínské i ZŠ Npor. Loma. Podle současného
zájmu se zdá, že bude otevřena pouze jedna přípravná třída, a sice na
ZŠ Jičínské. Tlak na MŠ se tak zmírní minimálně o 11 předškoláčků.
Jestli bude situace do budoucna řešena navýšením kapacit v MŠ
nějakou přístavbou či dokonce novou školkou, to ovšem bude otázka
pro zastupitele. Dostanou na podzim podobnou zprávu jako před osmi
lety a opět se budou muset rozhodnout.

Graf s počty narozených dětí v Příboře v daném kalendářním roce (pohybuje se kolem dvacetiletého průměru 87 dětí/rok); červeně je tříletý průměr ukazující
trend naplněnosti MŠ (v současnosti mírně klesající).
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aktuální informace
Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

Komise pro občanské záležitosti uspořádala v letošním roce setkání dárců krve a plazmy, aby jim tímto způsobem poděkovala za
vzácný dar, který v průběhu roku 2020 poskytovali a nadále poskytují potřebným lidem. Občanům Příbora a jeho místních částí, kteří
darují potřebným vzácnou tekutinu, bez které člověk, kromě vody,
nemůže existovat, přišel za vedení města poděkovat pan místostarosta Mgr. Pavel Netušil a za komisi pro občanské záležitosti její
předsedkyně PhDr. Marie Monsportová.
Na setkání bylo pozváno 16 bezpříspěvkových dárců krve
a plazmy. Dva z nich dosáhli v roce 2020 čtyřiceti odběrů (Zlatá
medaile prof. MUDr. Jana Janského), osmdesáti odběrů dosáhlo
osm (Zlatý kříž ČČK III. třídy), 120 odběrů pět (Zlatý kříž ČČK
I. třídy) a 160 odběrů (Zlatý kříž ČČK I. třídy) jeden občan.

Setkání proběhlo ve středu 16. června 2021 v salonku piaristického
kláštera v Příboře. Z počtu 16 pozvaných dárců se na setkání dostavilo
sedm, kterým nebránily zdravotní důvody či pracovní povinnosti.
Pod záštitou komise pro občanské záležitosti byly přítomným
předány dárkové balíky jako poděkování za jejich příkladnou činnost a při malém pohoštění si všichni v poklidné atmosféře poseděli
a popovídali. Mnohokrát děkujeme také paní učitelce Jiřině Lacné ze Základní umělecké školy v Příboře, která připravila se svými
žáky pro všechny přítomné hudební vystoupení. Samozřejmě při
této příležitosti nechyběla ani naše LTV Příbor, která pro své diváky
vše pečlivě zaznamenala.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří svou krví či plazmou, byť třeba jednou, darují šanci na život.

sociální tematika

Mgr. Jarmila Kyjovská, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Rada města Příbora dne 08.06.2021 schválila Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

• starobní důchodce starší 65 let, který nemá ke dni podání žádosti trvalý pobyt na území města Příbora.

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou může
podat:

Podané žádosti budou pro účely sestavování pořadníku pro přidělování bytů o velikosti 0+1 a 1+1 bodově ohodnoceny dle těchto
ukazatelů:

• fyzická osoba starší 18 let, která je příjemcem příspěvku na péči
v I. nebo II. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a která
má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území
města Příbora;
• fyzická osoba starší 18 let, která je invalidní pro invaliditu ve
II. nebo III. stupni a která má ke dni podání žádosti nejméně
1 rok trvalý pobyt na území města Příbora;
• starobní důchodce starší 65 let, který má ke dni podání žádosti
nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora;
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• trvalý pobyt na území města Příbora nejméně 1 rok před podáním žádosti  10 bodů,
• příspěvek na péči v I. stupni  8 bodů,
• příspěvek na péči ve II. stupni  10 bodů,
• invalidita ve II. stupni  8 bodů,
• invalidita ve III. stupni  10 bodů,
• sociální služba  3 body,
• průkaz ZTP nebo ZTP/P  3 body,
• věk nad 70 let  1 bod,

•
•
•
•
•

věk nad 75 let  2 body,
věk nad 80 let  3 body,
věk nad 85 let  5 bodů,
věk nad 90 let  7 bodů,
datum podání žádosti  nejvyšší počet bodů bude přidělen žadateli, který má žádost podanou nejdéle, ostatním žadatelům pak
budou body přiřazeny sestupně.

Do pořadníku na byt o velikosti 2+1 budou žadatelé postupně
seřazení dle data podání žádosti.

Žadatelé o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, kteří
podali žádosti před účinností těchto pravidel, jsou vedení jako žadatelé splňující podmínky pro přidělení bytu dle těchto pravidel.
Pořadník žadatelů platný od 01.07.2021 do 31.12.2021 je zveřejněn na úřední desce městského úřadu nebo k nahlédnutí na odboru
sociálních věcí.
Více informací mohou poskytnout pracovnice odboru sociálních věcí v době úředních hodin osobně v kanceláři odboru sociálních věcí či na telefonních číslech 556 455 471, 556 455 472.

Martin Poruba, aktivizační pracovník Domova Příbor.

Občas se mi stane, že se mne někdo zeptá, co to je ta aktivizace, kterou v Domově s klienty děláme. Když se na to podíváme
z obecného hlediska, je aktivizací jednoduše jakékoliv zapojení
člověka do činností, aby smysluplně trávil volný čas. Měla by na
klienty působit pozitivně, radostně, měla by vyvolávat pocit, že
člověk může být ještě potřebný svému okolí i sám sobě. Cílem je,
aby klienti co nejméně zažívali pocity osamění, špatné nálady,
zbytečnosti, marnosti a nemysleli často na útrapy spojené s nemocemi a stářím.
Aktivizaci v domovech pro seniory zajišťují mnohdy jen pracovníci přímé péče, někdy jen na částečný úvazek. V Domově
Příbor máme aktivizační pracovníky dva na plný úvazek (v plánu
jsou tři aktivizační pracovníci) a můžeme se tak maximálně věnovat pouze aktivizaci, kterou senioři potřebují stejně jako péči
o svou osobu ze stran pracovníků přímé péče. Snažíme se vytvořit
velice pestrou nabídku činností tak, aby si každý z klientů mohl
vybrat, co se mu líbí. Již na konci měsíce se můžeme pochlubit
předběžným programem na měsíc následující. Klienti jsou pravidelně o chystaných akcích a činnostech pracovníky dostatečně informováni, dovídají se o nich z pozvánek na informačních
tabulích umístěných na každém patře, na chodbách a ve výtahu.
Mohou si tak dopředu vybrat z toho, co je zajímá, mohou si například s předstihem odložit dobu koupání, nebo přesunout návštěvu příbuzného na jinou hodinu. I to svědčí o tom, že aktivity jsou v našem Domově velice oblíbené a pro klienty důležité.
Téměř každý pracovní den je v programu zařazena minimálně
jedna hlavní skupinová aktivita. Samozřejmě neopomíjíme uživatele na pokojích, kteří se nejsou schopni, vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu či nezájmu, skupinových aktivit účastnit. Při
práci vycházíme z osobních cílů, potřeb a přání klientů, jež jsou

součástí individuálních plánů. Velice také oceňujeme spolupráci
s klíčovými a sociálními pracovníky i příslušníky rodin. Osobitým
přístupem a nasazením při vytváření a zajišťování aktivit se nám
daří zvyšovat zájem o nabízené aktivity, kterých se účastní mnohdy najednou i třetina z 68 uživatelů Domova. Mezi takto vytížené aktivity patří například Skupinové cvičení, které zařazujeme
s pravidelností každý týden. Pro velký zájem využíváme největší
společenskou místnost, v našem případě jídelnu. Klienti sedící
v kruhu rozhýbávají tělo od hlavy přes trup až ke končetinám. Cílem je celkové protažení, zachování, popřípadě zlepšení hybnosti
a fyzické kondice. Do cvičení aktivně zapojujeme samotné seniory, kteří se snaží vymyslet i vlastní cviky. Během této aktivity využíváme množství pomůcek (overbally, hrací kostku, padák, míčky,
písmenkový míč, masážní pomůcky…). Ze strany žen je pak zájem také o Míčkování. Jedná se o masáž pěnovým nebo ježatým
míčkem ve skupině, každý klient ji provádí dle svých možností za
účelem zlepšení zdravotního stavu, dýchání a celkové psychické
pohody. Zatímco dámy takto cvičí, pánové se setkávají v tzv. Pánském klubu. Posedí zde u kávy a štamprličky nějakého dobrého
likéru. Popovídají si, prohlédnou fotky, připravenou prezentaci,
sběratelské artefakty nebo hrají společenské hry. Měli jsme možnost si takto prohlédnout sbírky odznaků, známek, mincí, pivních
tácků, vršků a dalších zajímavých skvostů. Aby dámy nepřišly
zkrátka, u kávy si posedí i ony, a to většinou v rámci Čtenářského nebo Hudebního klubu, který se koná většinou v odpoledních
hodinách v prostorách obývacího pokoje zařízeného v retro stylu.
V tomto příjemném prostředí čteme většinou povídky, pověsti,
bajky, básničky, životopisy a další literaturu. Vybíráme z titulů tak,
aby obsah byl zajímavý, nenudil, byl vtipný, ne příliš dlouhý, aby
klienti neztratili nit a měl nějakou pointu. Hudební klub se pak
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zaměřuje na domácí i zahraniční interprety nebo hudební styly.
Poslech hudby prolínají informace o životě umělce a zajímavosti ke každé písničce. Každý týden probíhá také Trénink paměti,
u nás v Domově je znám pod názvem „Doplňovačka“. Jedná se
většinou o 5 až 6 stránek různých úkolů různé složitosti tak, aby si
každý našel to, co zvládne. Máme zkušenosti, že i senioři s mírnou
nebo pokročilejší ztrátou paměti zvládnou za podpory pracovníka
vyplnit například rčení, přísloví, pranostiky, úryvky z filmů, písniček zbytek zeměpisných názvů apod. Pro ty náročnější zde máme
něco z historie, řemesel, přírody, sportu, lidského těla, hraní se
slovy, hledání v textu apod. Aktivita tak rozvíjí nejen paměť, ale
i představivost a klienti se mnohdy dozvědí zajímavé informace.
Těm, kteří nemají zájem vyplňovat ve skupině, donášíme pravidelně doplňovačky na pokoj. Těší nás, že někteří senioři si tyto listy
schovávají pro své rodinné příslušníky, které pak sami
ze znalostí testují. To, že aktivita opravdu rozvíjí člověka v každém věku, pak dokládá hláška naší 101leté
klientky, která prohlásila: „My budeme tak chytří, až
budeme umírat.“ Znalosti a přehled u našich klientů
zvyšujeme také další pravidelnou aktivitou v podobě
téměř Univerzity třetího věku, a tou bývá Promítání s přednáškou. Využíváme k tomu projektor, plátno
a pro velký zájem se přednášky konají v jídelně. Aktivita trvá většinou okolo 60 minut. Oblíbené bývají
zejména přednášky z oblasti historie, geografie, cestování po naší republice, mnohdy okořeněné o nějakou
pověst a kuriozitu. Pohoří, hrady a zámky, řeky, Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Přemyslovci, Lucemburkové,
slavní zbojníci, spisovatelé, zvyky a tradice apod. mívají své pravidelné místo. Mnohé přednášky máme interaktivní s možností ochutnávky (bylinky, pivo, víno).
Projekci využíváme také k promítání videí z místní Local TV Příbor a fotek z proběhlých akcí. V neposlední
řadě zvyšuje všeobecný přehled také aktivita Hraní
vědomostních her, kdy na kladené otázky z oblasti
přírody, lidského těla, znalostí České republiky klienti

vybírají ze tří možností a vítěz na závěr obdrží malou cenu. Obecně je soutěživost mezi klienty vysoká, proto v našem programu
nechybí také další hry a zábava. Obrovskému zájmu se těšívá Bingo – klasická hra podobná losování sportky. Napětí v místnosti by
se dalo krájet, jak každý toužebně očekává svá losovaná čísla. Výherci jsou opět odměněni drobnými dárky. Také Vrškovaná je oblíbeným zpestřením především zimních měsíců. Naházet plastové
vršky své barvy do kruhu není jednoduchou záležitostí a uvolněná
atmosféra s sebou nese spoustu legrace. A když nastávají slunečné dny, baví nás hra Petanque hraná na zahradě. Nemusíme se
však spoléhat na počasí, máme připravenou i verzi pro hraní ve
vnitřních prostorách v podobě ušitých míčků z látek různé barvy
vyplněných pohankou.
Foto: Martin Poruba

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

Společnost TextilEco a.s. umístila v našem městě další 3 bílé
nádoby, takže nyní sbírá do čtrnácti bílých kontejnerů nepotřebný
textil, obuv a hračky. Jen za loňský rok se ve městě Příboře takto
z bílých nádob vybralo 33 tun.
Kdyby toto množství skončilo v černých nádobách a bylo odvezeno na skládku, zaplatilo by město jen za tento odpad více než
60 tisíc korun. Společnost TextilEco a.s. naopak městu za každou
umístěnou nádobu platí, což je pro nás všechny přínosné, a textil
či hračky zbytečně nekončí jako odpad na skládce.
Přemístěním sběrného dvora z areálu Technických služeb
města Příbora do nově vybudovaného Sběrného dvora Točna
vznikla potřeba přidání nádob na textil do tohoto nového areálu.
Jen za první dva měsíce provozu Sběrného dvora Točna se vybralo
přes 500 kg textilu.
Nádoby umístěné před budovou technických služeb zůstaly na
svém místě, protože jsou hodně využívány. Další bílé nádoby na
textil byly umístěny do areálu nového Sběrného dvora Točna
a rovněž na stanovišti nádob na třídění na Místecké ulici za
mostem.
Budeme rádi, pokud budete třídit odpad na všechny tříditelné složky, tedy plast, nápojový karton a kovy, papír, sklo, svítidla, baterie, drobné elektro, textil, a využívat nádoby k tomu
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určené, jsou rozmístěné po celém městě i v místních částech.
V případě většího množství vše odvezte na nový Sběrný dvůr
Točna, kam můžete vozit i velké elektrospotřebiče, použitý jedlý
olej, dřevo, pneumatiky a nebezpečný odpad – barvy a chemikálie, samozřejmě také stavební či objemný odpad.
Nicméně by vše mělo být samostatně – nikoliv pomícháno
v pytli. Obsluha sběrného dvora občanům pomáhá s vykládáním
a umístěním do nádob, ale není možno pytle s tříditelným odpadem vhodit do nádoby s objemným odpadem. Pokud občan rozebírá pytel a třídí vše až na místě, zdržuje provoz. Proto, prosím,
třiďte vše rovnou doma a dovezte již roztříděno.
Z nového zákona o odpadech, který začal platit od 1. 1. 2021,
má povinnost třídit každý. Za netřídění, odkládání odpadů do
špatných nádob, nebo dokonce mimo nádoby či sběrný dvůr,
hrozí vysoké pokuty, které může udělit i obecní úřad.
Opakovaně se obracíme na občany s výzvou ke třídění odpadu,
potřebné informace je možno nalézt na webu životního prostředí
(https://zpo.pribor.eu/trideni-odpadu), také na všech barevných
nádobách jsou viditelné polepy, co tam patří.
Jen to již netříditelné dávejte do černých nádob.
Děkujeme.

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak
jste možná už přemýšleli, kam se žárovkou, když
dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii
zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla
ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily
na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými
designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá
šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit,
nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného
odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob
či ve sběrných dvorech. U nás ve městě se tyto nádoby nacházejí
v budovách Městského úřadu v Příboře na ulici Freudově 118,
Jičínské 247, od podzimu opět na náměstí S. Freuda 19, v budově Technických služeb města Příbora – Štramberská 483 a na
sběrném dvoře – Točna Příbor, který je otevřen po, stř, pá 8 – 11,
12 - 17 h, so 8 - 12 h. Také v elektroobchodech a v potravinách
Hruška na Místecké ulici.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny
světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení, výši recyklačního

příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že
jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale na
sběrných místech.
Speciální nádoby na světelné zdroje

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrných místech i sběrném
dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob určených jen pro
jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem.
Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních
zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto
světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě.
Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr
osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných
i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí
naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.

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

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červenci, kteří slaví své jubileum:
Ivan Londin
Marie Pírková
Ivana Dreslerová
Petr Skupin
Vlasta Masopustová
Jiří Kuchař

Jindřich Štix
Miroslava Kristová
Anna Ovčáčíková
Ladislav Masopust
Marie Bumbalíková
Annaliesa Mendeová

Jubilanti Domova Příbor
Marie Zátopková
Anna Urbišová

VladislavaMachů
Jarmila Lovečková
Květoslava Pinkasová
Věra Brusová
Alexandra Miháliková
Zdenka Foksová

Miloš Velička

Alenka Matulová
Antonín Čevela
Milada Trojková
Svatava Jalůvková
Helena Peláková
Anna Kudrová

Marie Šmídová
Božena Richtrová
Věra Kalová
Anna Kalužová

Karel Šebestík

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

V neděli 6. června 2021 proběhlo v piaristickém klášteře v Příboře po dlouhé pauze vítání občánků. Za celý přípravný tým mohu
konstatovat, že jsme rozvolnění protipandemických opatření přivítali s potěšením, jelikož zájem o účast byl po celou dobu neutuchající, což nás opravdu těší.
Prvního letošního vítání se zúčastnilo celkem 22 z 24 pozvaných miminek. I přes jistá omezení, se kterými se museli rodiče
vypořádat, aby se mohli akce zúčastnit, proběhlo vše v příjemné,
i když komornější atmosféře, než na jakou býváme zvyklí. Mohli
jsme pozvat pouze rodiče s „vítaným“ děťátkem, případně se sourozencem. Nejmladší miminko mělo tentokrát necelý půlrok a nejstarší téměř čtyři roky.
Veliký dík patří Základní umělecké škole v Příboře, jmenovitě tentokrát paní učitelce Taťáně Lomako a jejím svěřenkyním, se
kterými si připravila krásné pásmo skladeb pro klavír. Chtěla bych
pokračování článku na další straně
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poděkovat také hudebním profesionálům - Zdeňku Pukovcovi a Josefu Pukovcovi, kteří nás pravidelně doprovázejí při obřadech již
roky. Městské knihovně Příbor děkujeme za dárkovou sadu pro děti
a rodiče, kterou připravují pro občánky v rámci projektu Bookstart
neboli s knihou do života. Nesmím samozřejmě zapomenout také
na paní fotografku, na kolegyně z komise pro občanské záležitosti
a paní Ivanu Žárskou, která milým slovem vítá děti mezi nové občánky Příbora.
Milí rodiče, děkuji i Vám, že jste vydrželi čekat a dorazili jste na
první letošní vítání s dobrou náladou a zároveň respektem ke všem
opatřením, které jsme museli všichni dodržet. Přeji Vašim dětem
i Vám jako jejich průvodcům životem především zdraví a štěstí.
Pro ty z Vás, kteří byste se chtěli přihlásit, je k dispozici přihláška, která bude po převzetí evidována na matrice MÚ Příbor. Další
vítání občánků je plánováno na podzim letošního roku, samozřejmě s ohledem na vývoj situace a možnost jej uspořádat.

foto: Petra Malotová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - přihláška
Milí rodiče, máte-li zájem zúčastnit se slavnostního „Vítání občánků“, vyplňte, prosím, po narození miminka tuto přihlášku a
• zašlete ji elektronicky na adresu matrika@pribor-mesto.cz,
• nebo osobně odevzdejte na Městském úřadu Příbor na podatelně nebo do kanceláře matriky.
Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ vám bude doručena pozvánka s upřesněním data a času konání na vámi uvedenou adresu.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města nebo na matrice Městského úřadu Příbor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení: ………………………………..…………..…………..……………........… Datum narození: ….………..……………….................…
Jméno a příjmení matky a otce dítěte ….……………….………………….………………………………….……….................…………....................…..
Trvalé bydliště: ……………..……………………………..........................................................................................................................................................
Adresa pro doručení pozvánky: ……..................………..……….......................................................................................................................................
(pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)
Tel. číslo nebo e-mail: ………………………………………...........................
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků města
Příbora.
 Podpis zákonného zástupce: …….….........…………..............…………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Letošní rok v piaristických zahradách bude ve znamení zlepšení kondice travnatých ploch. První z úprav již proběhla, a to kompletní obnova levé části květnaté louky. Na této ploše došlo po pěti
letech vývoje k tomu, že vytrvalé a dominantní byliny postupně
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vytlačily druhy, které byly pro tuto plochu požadovány. V průběhu
let jsme se postupně snažili o lokální odstraňování dominantních
druhů a dosadbu. Bohužel úspěch se nedostavil. Tak jsme v letošním roce přistoupili k založení kompletně nové květnaté louky. I při

dodržení přesného technologického postupu jsme sami zvědaví na
výsledek. Jak jistě mnohý odborník potvrdí, květnatá louka je samostatný ekosystém (který se chová mnohdy tak, jak se mu zachce )
a jeho vzhled záleží na mnohých faktorech. Jedná se zejména o kvalitu půdy, množství živin a také prostředí. A přenesení rozkvetlé
louky z horských pastvin do intravilánu města není úkol jednoduchý. Pevně věřím, že v nejbližší době nám ale louka rozkvete a ukáže
svou červánkovou krásu.
Další úprava se bude týkat pobytového trávníku v horní části
zahrady. V podzimních měsících zde proběhne aerifikace trávníku.
Jedná se o provzdušnění trávníku pomocí hloubkového propichování trávníku hroty. Toto se provádí z důvodu narušení vrchní ušlapané vrstvy, která brání v přístupu vzduchu ke kořenům a zhoršuje
vsakování vody a živin do půdy. Po aerifikaci bude provedeno zapískování trávníku a řádné pohnojení.
Takže úkoly jsou jasné (krom pravidelného sečení a ošetřování)
a mají za cíl zlepšení vzhledu našich zahrad. Pravděpodobně právě
včas, když už je po delší době možné zahrady využít i na kulturní
akce či svatby.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Zpracovala Kateřina Šimíčková, učitelka MŠ Kamarád, Frenštátská

Projekt „ Příbor – moje město“ byl
realizován v naší mateřské škole Kamarád ve třídě Sluníček v období září - říjen 2020.
Cílem bylo zaměřit se na utváření
povědomí o základech kulturního života našeho města a společnosti, o tradicích, historii a umění. Posilovat u dětí
pozitivní vztah k rodnému městu, ke
kamarádům a upevňování vztahů mezi
sebou. Aplikovat získané dovednosti
v rozvoji gramotností (matematických,
čtenářských, digitálních) do vzdělávacího procesu a různé aktivity zařadit
do praktického vzdělávání dětí.
Po úvodním seznámení s tématem
města jsme zjistili, co všechno už děti
znají a co dalšího je zajímá. Společně
jsme si upřesnili představy o tom, co to
vlastně takové město je, co o něm víme
a co bychom znát měli. Téma pro děti
bylo velmi zajímavé, protože jim bylo
blízké a vycházelo z reálného života, situací, ale skýtalo i nové zajímavé pohledy, radost z objevování. Děti si prohlížely knihy, obrázky, pohlednice našeho
města, které si mohly přinést i z domova. Na vycházce jsme si společně prošli
různá zákoutí města, povídali si o všem,
co děti zajímalo.
Z dětí se rázem stali zedníci, projektanti, zahradníci, kreslíři různých
plánků, map… rozvíjely konstrukční
a pracovní dovednosti, prostorovou
představivost, tvořivé myšlení, řešení
problémů, jemnou i hrubou motoriku,
ale učily se respektovat i daná pravidla,
spolupracovat s ostatními atd.

Vyzkoušely si různé aktivity, činnosti - jak ve třídě, tak při pobytu venku.
Některé činnosti a aktivity vzešly i z nápadů samotných dětí, např. podívat se,
kde bydlí kamarád, nebo pracují rodiče.
A co jsme si například vyzkoušeli?
• Stavění města z různých kostek, lega,
krabiček podle plánku i fantazie
• Skládání obrázků z geometrických
tvarů (dům, kostel, náměstí), řešení
sudoku
• Tvoření cest např. od domu ke kostelu – hod kostkou, počítání
• Vyhledávání a pojmenovávání budov, znaků města venku i na tabletu
• Využití a vyhledávání informačních
tabulí ve městě, zvukového informačního panelu na náměstí při pobytu venku
• Práce se skřipci, telefony pro děti
s rozsahem cca 50 m
• Skládání a vytváření puzzle, modelování, kreslení a mnoho dalšího…..
Bohužel byli jsme a stále jsme
ovlivnění dobou covidovou, tím pádem
děti byly ochuzeny o exkurze, návštěvu
v muzeu, v knihovně atd. Přesto jsme
si to užili a své zážitky děti přenesly na
výkres a nakreslily na něj to, co se jim
líbilo, a výtvory jsme vystavili v šatně
na nástěnce, aby se s našimi zážitky
a dovednostmi mohli potěšit i rodiče.
Věříme, že se k tématu Moje město ještě budeme mít možnost vrátit a seznámit děti se vším, co naše kulturní město
nabízí.
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Zpracovaly Kateřina Opálková a Bc. Martina Kopková, učitelky MŠ Kamarád, Frenštátská

Od září 2020 se třída Hříbečků (3-5 let) z Mateřské
školy Kamarád zapojila do projektu, který je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí.
V našich představách bylo věnovat se tomuto projektu naplno a po vzájemné domluvě se zdejším Masarykovým gymnáziem nám bylo umožněno využívat
jejich prostory tělocvičny, kterou jsme navštěvovali
jednou týdně. Avšak přes nepřízeň epidemiologické
situace se naše cvičení přesunulo do prostor mateřské
školy. Projekt je rozdělen do 5 oblastí, mezi kterými je
hlavní náplní zapojit děti do nejrůznějších pohybových, rozvíjejících a netradičních aktivit. Těmito oblastmi jsou: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční
činnosti.
Každou z těchto oblastí provází jedno zvířátko, které dětem
pomáhá orientovat se v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou děti trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou
obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a s beruškou Danuškou objevují netradiční
činnosti. Každé z dětí podle věkové kategorie má svůj sešit, do

kterého si pomocí nálepek zaznamenává, které úkoly
již splnilo.
V prvních třech oblastech se společně s dětmi věnujeme pohybovým dovednostem, které jsou zaměřené na koordinaci vlastního těla a zlepšení fyzické
zdatnosti. S dětmi jsme si určili jeden den v týdnu, ve
kterém věnujeme dopoledne právě pohybovým činnostem. V oblasti věnované rozvíjení poznání s dětmi
plníme úkoly, které jsou zaměřeny na odpočinek před
nebo po cvičení. Netradiční činnosti jsou spojovány
s jednotlivými ročními obdobími a nabízí nám vyzkoušet si činnosti ve skupinách i společně s rodiči. Bohužel v této době jsme
aktivity zatím nemohli zrealizovat.
U dětí pozorujeme neuvěřitelný posun v jejich fyzické aktivitě. Díky cvikům na koordinaci těla jsme zaznamenali menší úrazovost při aktivitách ve větší skupině dětí. Často právě samy děti
vyhledávají činnosti, při kterých si společně vytvoříme překážkovou dráhu a i bez jasně daných pokynů ji děti samy zdolávají.
Za naši třídu je projekt pro malé děti velmi přínosný a máme
zájem se mu nadále věnovat i v dalších letech.

Naděžda Nývltová, učitelka MŠ Kamarád, Frenštátská

Naše MŠ se na podzim r. 2018 zapojila do projektu Technických školek. Tento projekt je pod záštitou Místního akčního plánu
ORP Kopřivnice. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou
věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické
myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Z MAPu jsme získali i vybavení k činnostem - balzu (měkké
dřevo pro modeláře různé hustoty), lupénkové pilky, dětské vrtačky a další nářadí potřebné k činnostem. Děti se nejdříve seznamovaly hravou formou s nářadím a bezpečností při práci.
Již v říjnu 2018 proběhla v Příboře v Kulturním domě první konference „Vemte talent do svých rukou", kde se představily
děti z MŠ Frenštátské a MŠ Švermovy při práci s balzou, vyráběly
pexeso z balzy.
Děti pracují převážně s materiálem balzou, která je v různých
rozměrech. Nejdříve jsme pracovali formou odpoledních dílniček
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spolu s rodiči. Děti s rodiči vytvářely na podzim dráčky, vánoční
ozdoby, domečky, valentýnská srdíčka, velikonoční zajíčky, ptáčky, lodičky, krmítko pro ptáčky a další výrobky. Děti i rodiče práce
bavila a bylo to vždy příjemně strávené odpoledne. Bohužel doba
„koronavirová“ nám v roce 2020 přerušila odpolední dílničky
s rodiči, a proto s dětmi tvoříme během dne.
Součástí projektu byly i návštěvy různých podniků a služeb,
které se vztahují k daným technickým činnostem, např. stolařství. Zde děti viděly výrobu nábytku ze dřeva. Nebo např. květinářství, kde nám paní květinářka ukázala vazbu květin, autoservis apod.
Všechny tyto aktivity jsou dětmi velmi oblíbené, rády pracují
a zdokonalují se v činnostech. Počáteční ostych a respekt z nářadí už je dávno pryč a do činností se zapojují i mladší děti, nejen
předškoláci. A to chlapci i děvčata, která jsou leckdy šikovnější.

Bc. Ivana Bolomová, matrikářka Městského úřadu Příbor

V úterý 15. června 2021 v dopoledních hodinách byl refektář piaristického kláštera v Příboře opět po
roce svědkem setkání pana starosty
Ing. arch. Jana Malíka a předsedkyně
komise pro občanské záležitosti PhDr.
Marie Monsportové s žáky a studenty
příborských škol, kteří byli v letošním
školním roce pro svou školu něčím
výjimeční. Setkání probíhá v našem
městě tradičně na konci každého školního roku již dlouhou řadu let. Ještě
před rokem v létě by se mohlo zdát, že
letošní školní rok bude klidnější. Ale
opak byl pravdou. Pandemie nemoci
covid-19 nám předvedla svou plnou
sílu a děti školou povinné, jejich rodiče
i učitelé zažili další netradiční průběh
výuky. Pro mnohé o to náročnější, že
se připravovali na přijímací zkoušky,
či zažívali start v nové škole. Ale není
vždycky všechno tak horké, jak se to
uvaří, a žáci i studenti ukázali také letos, že jsou šikovní a zároveň mají srdce na správném místě.
Letošní setkání se tedy mohlo jako
každým rokem uskutečnit za účasti zástupkyň jednotlivých škol – Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Aleny Urbanové
a Mgr. Silvie Piškytlové, které doprovodily „své“ děti, abychom jim mohli
pod záštitou pana starosty a předsedkyně komise pro občanské záležitosti
poblahopřát a poděkovat za jejich studijní výkony. Bedlivým okem kamery
bylo vše zaznamenáno díky manželům
Nedomovým a LTV Příbor.
Za Základní školu Příbor Jičínská
bylo ocenění uděleno Haně Hříbkové za nadstandardní plnění domácích
úkolů, svědomitý přístup k plnění úkolů a podporu klidné atmosféry ve třídě.
Dále pak Robertu Demelovi za opakovanou úspěšnou reprezentaci školy ve znalostních soutěžích v různých předmětech

a vynikající studijní výsledky. Oceněna
byla i Kristýna Ručková za obětavou
pomoc všem spolužákům ve třídě, svědomitý přístup k plnění úkolů a podporu klidné atmosféry třídy.
Ze Základní školy Npor. Loma
získala ocenění Amálie Klokočníková
za vzorné plnění školních povinností,
výraznou aktivitu při distanční výuce
a vzorné a příkladné chování a velkou
ochotu pomoci. Dalším výjimečným
žákem je pro svou školu Radim Monsport pro vzorné plnění školních povinností, výraznou aktivitu při distanční
výuce a férové jednání. Štěpán Polách
byl v letošním školním roce aktivní
při účasti v projektu - Paměť národa,
svědomitě a iniciativně vedl tým spolužáků během celého projektu, jehož
výstupy z rozhovorů s pamětníky bude
možné zhlédnout během podzimu na
výstavě v Kopřivnici.
Masarykovo gymnázium je školou,
která se v letošním školním roce může
pyšnit studenty Filipem Vychodilem, Helenou Mrózkovou a Davidem
Mrózkem. Tito tři studenti v průběhu
školního roku opakovaně vypomáhali
při akutním nedostatku zaměstnanců
v odběrovém centru. Svým přístupem
tak bezpochyby přispěli ke zvládnutí
šíření onemocnění covid-19 v Moravskoslezském kraji. Jejich příkladná
a spontánní pomoc je ukázkou toho,
že i ty nejnáročnější okamžiky lze
zvládnout společným úsilím všech,
kterým není lhostejné zdraví druhých.
Všichni ocenění žáci a studenti dostali z rukou pana starosty a předsedkyně komise pro občanské záležitosti
pamětní list a dáreček v podobě přenosného reproduktoru. Ještě jednou
všem oceněným žákům a studentům blahopřejeme a přejeme
jim krásné léto a pohodový průběh prázdnin.

Za pedagogy Mgr. Dana Lišková, Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Školní rok je za námi a prvňáci už dávno nejsou ti občas
bezradní a bázliví malí školáčci, kteří hledají svou třídu a luští
první písmenka. Dnes jsou z nich sebevědomí školáci, kteří nejenže umějí přečíst a napsat všechna písmena, ale dokáží si sami
přečíst pohádku, příběh nebo dokonce celou knížku. Za svou
práci a úsilí, které do nácviku čtení vložili, byli v úterý 8. června
slavnostně pasováni na čtenáře. Akcí zábavně provázel známý
ilustrátor Adolf Dudek. Malí čtenáři dostali od organizátora,
Městské knihovny v Příboře, jako krásný dárek knihu, pasovací
glejt a také roční bezplatný vstup do knihovny.
Čtyři třídy prvního stupně se letos opět zapojily do mezinárodního programu Les ve škole, který je koordinován sdru-

žením TEREZA. Každá ze zapojených tříd vyrazila do lesa,
aby ho pozorovala, zkoumala, učila se v něm, ale také si ho
prostě jen užila. O svých zážitcích si žáci vedli záznamy v lesních denících. Prvňáci objevovali les všemi smysly. Formou
her les poslouchali, pozorovali a zkoumali hmatem i čichem.
Pomocníky jim byli ponožkoví maňásci, které si sami vyrobili. Zážitky z lesa vyjádřili v závěrečném maňáskovém divadle.
Druháci zkoumali les, aby se stali průvodci skřítkům. Jejich
závěrečným výstupem projektu byla kronika lesních skřítků, která znázorňovala propojenost jednotlivých organismů.
Podkladem pro bádání čtvrťáků byla Legenda o Stromovousech a rovnováze lesa. Žáci se zabývali potravními vazbami
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mezi organismy, závislostí organismů na
prostředí, koloběhem základních látek
v životním prostředí i proměnami organismů v závislosti na prostředí a čase.
Tématem lesního projektu páťáků bylo
různé podnebí na Zemi a adaptace organismů na odlišné podmínky na Zemi.
V závěru projektu vznikla společná maketa zeměkoule s vyznačenými podnebnými pásy a obrázky živočichů i rostlin.
Žáci za své lesní dobrodružství získali
certifikáty „Lesní třída” a podpořili vznik
pralesa na hřebeni Ještědu.
1. června u nás při příležitosti Mezinárodního dne dětí proběhla akce „Otevřeme okna“. S nápadem přišla paní Jana
Konečná. Akce symbolizovala přísun
čerstvého vzduchu do škol, a to zejména
v komunikaci, otevřenosti a spolupráci,
protože svět ve škole i venku je propojený.
Přestože letošní školní rok nepřál pořádání soutěží, dva žáci 9. B - Hanka Bartoňová a Robert Demel
se zapojili do soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
pořádané pod záštitou MŠMT a dalších organizací. V našem

kraji soutěž organizovala SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě. Vše letos probíhalo pouze on-line.
Díky výborným výsledkům ve školním
kole i v kole krajském se oba žáci dostali mezi 30 účastníků kola regionálního. V tomto kole v silné konkurenci
soutěžících si výborně vedl především
Robert. Jen čtyři místa a čtyři body ho
dělily od postupu do závěrečného celostátního kola, konaného na FCHT
Univerzity Pardubice. Oběma žákům
blahopřejeme.
V červnu již tradičně probíhá na
Městském úřadě v Příboře ocenění
šikovných žáků místních škol. Letos
byli za naši školu vybráni tito deváťáci – Hanka Hříbková za nadstandardní plnění domácích úkolů a svědomitý
přístup k plnění úkolů, Robert Demel
za opakovanou úspěšnou reprezentaci
školy ve znalostních soutěžích v různých předmětech a vynikající studijní výsledky a Kristýna Ručková za obětavou pomoc
všem spolužákům ve třídě a svědomitý přístup k plnění úkolů.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Martin Kabát, vedoucí mládeže SDH Hájov

Po narychlo domluveném okresním kole v Tísku a téměř
bez trénování družstvo starších SDH Hájov postoupilo z prvního místa na kolo krajské. A zde se stalo něco téměř neuvěřitelného. O čem jsme samozřejmě vždy snili…
Rozhodlo o tom jejich suverénní vítězství v konkurenci
celého Moravskoslezského kraje, které proběhlo tentokrát
v Opavě s těmito výsledky. Štafeta dvojic 2. místo, štafeta
CTIF 1. místo, štafeta 4x60m 1. místo a požární útok rovněž 1. místo. Jejich největším rivalem bylo SDH Mniší rovněž
z okresu NJ.

Družstvo starších mladých hasičů z Hájova postoupilo po 39 letech
opět na Mistrovství České republiky v požárním sportu nazývaných hry ‚PLAMEN‘.
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Chtěl bych tímto poděkovat soutěžnímu družstvu za obětavou práci a vytrvalost na trénincích nejen letos, ale hlavně
v letech předešlých, protože výsledky z krajského kola napovídají tomu, že to nebyla jen náhoda a štěstí, ale kus hasičského
umu, které je v našich mladých hasičích někde uchováno.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu Sboru
dobrovolných hasičů Hájov a městu Příboru za podporu nejen
finanční… Naše výsledky hovoří za vše. Investice vložené do
hasičů z Hájova se vyplatí. Nyní budeme totiž reprezentovat
nejen naši malou obec, ale i město Příbor a celý Moravskoslezský kraj.

HISTORICKÉ HORIZONTY
Jiří Šajer

(pokračování strýcova deníku)
1. září 1918 – neděle Časně ráno jsem jel se směnou na
platformy. Chystal se nástup a obchvat. Jedním dělem jsme
napodobili celou baterii. Vystřelil jsem na stopadesát ran. Obstřelovali jsme nastupující bolševíky. Sestřelili prý jsme jim
pozorovatele. Bolševíci ustoupili. Roty na křídlech je nemohly
zaskočit a zabránit tím ujíždějícím ešelonům v útěku do Sarg.
Chybou vlastně bylo to, že naši neměli telefonní spojení. Bylo
by však k tomu zapotřebí spousta drátu. Jeden bratr byl těžce
raněn střepinou granátu do břicha. Saniťák, jenž mu kopal za
rozjezdem 66 hrob, byl rovněž zraněn do břicha. Celý den je
chladno. Hoši jsou vysíleni.
2. září 1918 – pondělí Sanitár včera raněný zemřel.
3. září 1918 – úterý Lenin těžce zraněn. Byl na něj učiněn atentát ženou sociálního revolucioněra. Trocký odsouzen
k smrti levými sociálními revolucioněry (?). V poledne jsme
opět vyjeli. Tentokráte s dvěma platformami, na každé jedno
dělo. Po deštivé a studené době je teplý den. Boj na rozjezdu
65, my stáli na něm. Obě platformy vedle sebe. Též tam nás navštěvovaly kulky jako na rozjezdu 66. Na to nás však upozorňují
bratři, ležící na zemi v trávě dál od našich děl. My obsluha toho
nepozorujeme. Od výstřelů jsme hluší a při práci zapomínáme
na vše, co se kolem děje. Vyhnali jsme ze Sarg bolševické ešelony. Rychle ujížděli, o svou pěchotu v linii se nestarajíc. Museli
se pro ni vrátit. Naše děla byla rozžhavená, zelená barva na nich
spálená dohněda. Zámky vypovídaly službu. Zvláště u druhého děla. Večer střílelo pouze naše. Roztrhle se nám v děle
hytsa. Dělal jsem právě zámkového. Vyměnil jsem se na chvíli
s Tondou. Levou ruku mi to trochu připálilo a jemné mosazné
střepinky se mi do ní zařezaly. Saniťáci mi ji očistili benzínem.
Kluci tvrdili, že tak čistou pracku u mne už dlouho neviděli.
Prý by mne měli celého v benzínu vykoupat. Však opravdu by
toho asi bylo třeba a bylo by též záhodno, aby někdo mé jméno
“Uzel hadrů” (- kterým mě pokřtil Honza Petrák – náš četař)
doplnil na “Mastný uzel hadrů”. Mezitím, kdy jsem se zabýval
svou rukou, vystřelili naši hoši poslední granát. Došla nám
munice. Vystřelili jsme asi 400 kusů. Naštěstí již není třeba ani
rány. Bolševíci utíkají a my jedeme domů – do ešelonu. Stáli
jsme s Vaškem na platformě za štítem mého děla chráněni proti
chladnému večernímu vzduchu. Vašek byl dnes na “nabluďáku”. Museli několikrát své stanoviště na stromech měnit, jelikož
bolšáni je honili granáty a šrapáky. Je již od Šalji zaměstnáván
při bojích jako pozorovatel. Pochvaluje si jak je to dobře, že jako
kluk se naučil “v Hrnčarkovym křibju po stromach splahať”. Ale
kolik gatí při tom rozšvancal – to ví jenom maminka. A už jsme
v duchu u našich maminek, tatínků, u našich drahých doma
v Příboře v naší vzdálené zotročené vlasti. Mlčky pozorujeme
hvězdnatou oblohu. "Heleď Vášo! Ten meteor támhle, ten míří
tam, kam naše myšlenky dnes zalétají.” Prudce jsme se objali
a políbili. To objetí a ten polibek snad patřil více naší sladké
domovině, po níž se nám v chladných uralských pralesích zastesklo. “Ale jdi, Franto, snad bys nebrečel!” – utrhl se na mne
Váša, ucítěv něco na ruce. “Kuš, nelaptaj! Já a bečet!! To tvoje
sprostá máchorka štípe do očí jak křen. A co ty to máš na lícu?”,
povídám “Ten zuřivý šluk tě prozradil. Cigareta ti ozářila celý
obličej.” “Eh, to mi jen spadlo jakési svinstvo do oka, když jsem
lez ze stromu. Honza Zdařilů mi to musí vytáhnout. Nechce to

ven a pořád mám oko podrážděné,” povídá Váša a praštil nedokouřenou cigaretou o platformu a rozžhavená máchorka se rozletěla jako prskavka. Přitlačili jsme se k dosud rozpálené hlavni
a mlčky jsme dojeli až na stanici. Styděli jsme se? Proč? Všichni
v těplušce se po večeři divili proč “Cucan” a “Uzel hadrů” jsou
dnes tak málomluvní. A mně se zdá, že Vaškovi to “svinstvo”
z oka vypadlo samo. Ani si na Honzu nevzpomněl.
5. září 1918 – čtvrtek Včera se vzaly Sargy. Dnes se má vzíti
Šalja. Na naší trati se nastupuje, na sousední se ustupuje. Závod
u Utky je zabrán bolševíky. Naše rozvědka, která se odtamtud
vrátila, hlásila, že na stanici Utka není nikdo. Naši ustoupili.
Honza Zdařilů mi pinzetou vytahuje mosazné střepinky z mé
ruky. Je jich tam hodně a okolo každé hnisání.
6. září 1918 – pátek Naše obchvacující část napadla nepřítele včera v noci na 64. rozjezdu. Ujíždějící ešelon vykolejil –
vlastně pouze jeden vůz. Bolševíci se rozběhli. Všechno nechali
na rozjezdu. Naše dvě roty napadly téže noci Šalju a beze ztrát
se zase vrátily. Na 64. rozjezdu zůstaly tři broněviky, vůz s “houbicí” (houfnice), jeden ešelon. Naši měli dva mrtvé.
7. září 1918 – sobota Na vedlejší trati dostali posilu a zabrali
závod i stanici. Měli však velké ztráty. Patnáct mrtvých a třicet
čtyři raněných. Kluci říkají že vinou praporčíka F., jenž tam byl
poslán s jedním vzvodem. Prý si nešikovně počínal jako pozorovatel.
11. září 1918 – středa Přijely posily: tři roty udárníků, jedna
rota bombometčíků třetího pluku, jedna rota druhého pluku
a jedna rota dvanáctého pluku. Patrně se něco vážného chystá.
12. září 1918 – čtvrtek Ve dvě hodiny v noci vyjel náš vzvod
ze stanice Sarga na “obchvat”. Udárníci šli s námi a dvě roty šestého pluku. Byla mrazivá noc., ale krásný, jasný den. Asi v devět
až deset hodin jsme dojeli před vesnici Sargu. Obstřelovali jsme
ji. Udárníci obsadili vrch vpravo po krátké střelbě s úžasnou
rychlostí. Brzy nato jsme vjeli do vesnice a jeli dál. Za vsí ležela naše pěchota, vpředu byla pouze rozvědka. Dva vrchy před
námi byly obsazeny bolševíky. Sotva jsme se s dělem ukázali na
cestě, napadli nás prudkým kulometným ohněm. Rychle jsme
připravili děla a zahájili palbu. Stříleli jsme přímou návodkou.
Umlčeli jsme je za chvíli. Z nás nebyl nikdo raněn. Moje dělo
obstřelovalo okopy na pravém kopci. Mezitím se rozzuřil boj
na kopci vpravo od stanice Šalja (tedy vlevo od nás). Zabrala
jej desátá rota šestého pluku. Po boji jsme jeli za postupující
pěchotou. Pozdě v noci jsme dojeli do vesnice Silvy. Dali jsme si
s Vaškem koně do stáje, obsloužili je a přijali pak pohostinství
od “chozjajky”. Po čaji jsme si ustlali v síni (ve světnici byli dva
ranění bratři a saniťák). Sedla nám sloužila jako podušky. Znavení jsme brzy usnuli. Na jednom konci vesnice jsme spali my,
na druhém bolševíci.
13. září 1918 – pátek Ráno jsme postupovali dále. V chvatu jsme postavili dělo v jedné ulici a obstřelovali jsme kopce
před vesnicí. Též jsem si tam později střelil po naší rozvědce.
Nestalo se tak však mojí vinou. Dostal jsem telefonický rozkaz
a ačkoliv jsem se bránil, musel jsem přece uposlechnout. Naštěstí však nebyl nikdo raněn. Maníček (berezovák), jenž byl
v této rozvědce, naše nehezky přivítal ve vesnici Vogulce, kde
jsme odpočívali. Prý děkuje pěkně za takové “pozdravy z dáli”.
Za hodinu jsme jeli dále. Cesta byla mizerná, blátivá. Bezpočtukráte jsme museli děla vytahovat provazy z bláta a do kopců.
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Cesta se musela nejdříve upravovat. Nad řekou Šaljou (Silvou?)
nám zůstalo dělo viset na mostě. Kolo sjelo z mostu. Dalo nám
to mnoho práce, než jsme dělo zachránili od “utonutí”. Mezitím
již bylo první dělo v boji. Asi jeden a půl versty před pozicí jsme
nemohli dále. Cesta byla prvním dělem příliš rozrytá a naše
koně byly úplně vysílené. Tma, jámy a bláto. Jel jsem s rozvědčíkem Mrkvou dopředu. Kůň mne vedl. Narážel jsem hlavou na
větve stromů, nohama o kmeny. Několikrát jsem myslil, že jsme
zbloudili. Střelba se chvíli ozývala vpředu, chvíli z boku i vzadu
podle toho, jak se cesta zatáčela. Nagany v pravicích pomalu
jsme postupovali vpřed. Narazili jsme na hlouček – naši pěchotu. Zůstali jsme trčet s vozem v blátě uprostřed lesa. Zbytečně postrašili svým “Stůj! Kdo tam?”. Konečně jsme přece vyšli
z lesa a našli u “vodokačky” bratra kapitána. Sdělil jsem mu,
jakou jsme měli s dělem smůlu a tázal jsem se, co máme dělat?
Nařídili, abychom přenocovali na místě, kde jsme uvízli, a hned
za svítání abychom dorazili k němu. Povečeřel jsem s rychle
s Vaškem chleba s máslem, zapil čajem a vydal se na zpáteční
cestu. Nocovali jsme tedy pod širým nebem. V noci trochu pršelo. Přitlačil jsem se k mému ležícímu “Fuksíkovi” a brzy jsem
tvrdě usnul. Ráno mě probudilo hlazení nějaké drsné ruky. To
můj Fuks už stál nade mnou a olizoval mi tvář. Toť se ví, že
Honza Petrák neopomenul zavtipkovat: “Vidíš ,Franto, ani ta
němá tvář již nemůže koukat na tak špinavýho chlapa.

Tak, a teď se di umejt a nakrm koně, nažer se – máš-li co –
my nemáme nic, jen trochu čaje je tu, všechno ostatní je vpředu. A jedem.” Zvedl jsem ze země svůj ohromný “anglický nehet” (čepice, jež nás pět markýzů si nechalo ušíti), vysypal jsem
do ní z torby sedlové trochu ovsa “svému budíčkovi” a přivázal
ji na ohlávku. Aby se tedy neřeklo, že jsem “špína chlap”, šel
jsem k řece (ovšem Fuks vesele chroupaje oves šel za mnou)
a tam jsem se tedy umyl. A Fuksík už třepal hlavou a rozhazoval oves. Měl již dost. Byl to kozácký koníček, který se spokojil
s málem. Patrně se dnes již napásl, než mě obudil. Napil se též
trochu vody a oba jsme se vrátili k našim. Kterýsi bráška mi nabídl kružku čaje. Zapálil jsem si k tomu jednu papirosku a bylo
po snídani. Nasedlali jsme a vydali se na cestu k prvnímu dělu.
Všichni se divili, že si tady naši koně (můj a Mrkvův) v noci
nepolámali nohy a my vaz. Bratr kapitán už nás netrpělivě očekával. Ihned jsme jeli dále. Stanice Vogulka byla již volná. Na
stanici jsme nechali děla a jeli jsme koňmo k ešelonu. Cestou
jsme viděli místo, kde se srazily dva bolševické ešelony. Jeden
prchal a druhý jel s posilou. Měli ztráty kolem 150 mužů. Též za
Vogulkou měli srážku.
15. září 1918 – neděle Mezi Irkutskem a Čeljabinskem jede
62 japonských československým na pomoc. Prý! Kazaň zabrali
bolševíci, Simbirsk snad též. Jely tam od nás dvě úderné roty
na pomoc.
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16. září 1918 – pondělí Naši obsadili stanici Šamaru i most.

28. září 1918 – sobota Vašek má svátek. Neoslavuje však.
Nálada je smutná. Stojíme na rozjezdu před Vogulkou. Ustoupili
jsme až od druhého mostu (za stanicí Šunkovo). Bolševíci nás obtáčejí velkými silami ze stran. Hlavně kavalerie. Vlevo naše část
s jedním dělem (Jožka Svitavský byl s ním) na Blucherův oddíl.
Napadli je na vzdálenost 200 kroků pulometným ohněm. Naše
dělo zůstalo mezi liniemi. Maďaři a Němci třikrát na ně útočili,
až je údarníci protiútokem zahnali a dělo bylo zachráněno. Od
naší baterie padli bratři Stuchl a Pelan (oba jízdoví).
30. září 1918 – pondělí Posila jede z východu (pátý, sedmý a osmý pluk). Máme udržet pozici za každou cenu. Porady v Ufě skončeny. Až po vyhrůžce Čečkově a po napomenutí
k práci a svornosti se konečně obě vlády, sibiřská i samarská
dohodly. Mobilizace ruských však nepokračuje zvlášť úspěšně.
Lid nevěří důstojníkům, kteří se zlatými pohony začínají do
armády zavádět i staré “mravy” některých bývalých carských
důstojníků. Lid chce naše důstojníky – nám věří. Ruská inteligence strašně zklamala.

Vodokačky = staniční vodojemy na napájení kotlů lokomotiv
Udarnik = úderník, voják úderného praporu
Těpluška = železniční vagon určený pro přepravu vojska
Papiroska = smotaná cigareta
Nagan = ruský bubínkový revolver
Nabljuďák =pozorovatelna
Machorka = tabák
Chozjajka = bytná

Igor Jalůvka

Motto:
„Dýchněte na mne, Švejku. Teď to chápu - rum,
kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková…!"
Často i dnes, o víkendech nad ránem, když se na příborském
náměstí uzavírají výčepy, je slyšet opilce, halekající a hulákající na celé kolo, přičemž jimi vydávané neartikulované skřeky
se s ozvěnou rozléhají po jinak tichém náměstí… Obdobné to
ale muselo být na náměstí před více než 100 lety; opilecké scény nám totiž ukazuje dobová recesistická pohlednice, vydaná
kolem roku 1913. Na secesním obrázku se sloganem „Grad´
aus dem Wirtshauskomm´ ichheraus, mein liebesFreiberg, wiesieh´stdumiraus?“(= Vycházím z hospody, drahý Příbore, jak se
na mě díváš?) vidíme potácející se kavalíry v notně podroušeném stavu. Tito opilí štamgasti však ke koloritu příborského náměstí patřili vždy, v minulosti však daleko více nežli dnes. Vzpomínám si, že v době svých studií jsem na koleji sledoval v televizi
jakýsi dokument o japonských národních zvycích. Tradiční karneval v tokijských ulicích, s kartonovými hady, krepovými draky, nastrojenými gejši, samuraji, replikami šintoistických chrámů a národní hudbou, jsem okomentoval tak, že „každý národ
je něčím trhlý.“ Jeden můj spolužák k tomu pohotově podotkl:
„To jo, u nás jsou zase hospody…“

Pohlednice zhotovená kolem r. 1913 mluví sama za sebe (existovala i její česká verze).

Ale vážně – nezřízené pití alkoholu, převážně piva, doplněného panáky či frťany, je skutečně kulturním zvykem tohoto
národa, především jeho mužské části. A to na tom ještě nejsme
u nás na Lašsku tak špatně, jako tomu bývalo v minulosti na sousedním Valašsku. Kupříkladu r. 1867 napsal folklorista a historik
Matouš Václavek v úvodu jednoho svého článku, že „…největší
vadou našich Valachů jest přílišné pití kořalky, kterážto nectnost
dává příčinu mnohému zlu…“ Alkoholismus Valachů však musel
řešit ještě počátkem 30. let 20. století i prezident Masaryk. Ten
jim ale vzkázal krátkou, seč výstižnou větu: „Valaši, budoucnost
patří střízlivým…“
Někomu se jistě může zdát silně paradoxní, že článek o hospodách píše člověk, abstinent a nekuřák, jenž v životě nezašel
do hospody na pivo (asi nejsem typický Čech). Ale to je mi jedno. Mým cílem je podat příborskému čtenáři informace, jež
v sobě skloubí tři pohledy: historický, statistický a komemorativní, chcete-li vzpomínkový, ale samozřejmě jen z části. Hodně poznatků o příborských hospodách jsem čerpal z kartotéky
Luboše Loukotky (1928 – 2011), kronikáře a historika našeho
města. V jeho záznamech jsou údaje vztaženy zejména k rokům 1871 a 1891. Předpokládám, že ony autentické informace

pocházejí od soudobých letopisců, a tak mi nezbylo než zaměřit
se ve svém výčtu „hospodského podnikání“ na interval mezi lety
1870 a 1900.
Krčmy, putyky, knajpy, pajzly, výčepy, nálevny, šenky, mázhausy
– to všechno bychom na příborském náměstí v minulosti našli.
Mezi roky 1870 a 1900 bychom natrefili na výčep či alespoň
prodejnu lihovin v lahvích častěji než v každém druhém
domě. Dnes je ale všechno jinak: nepočítáme-li pivnici Oázu
v ulici U Brány, na celém náměstí existuje pouze jediný výčep
– bar (který navštěvují často studenti), jeden hostinec (jenž
podává převážně asijská jídla) a jedna „bezalkoholní fastfoodová“
kuchyně s pouze tureckými jídly, podávanými převážně přes ulici.
Historicky bylo na příborském náměstí 48 právovárečných
měšťanských domů. Ve středověku to znamenalo, že pokud měl
měšťanský dům právo várečné, mohl ve svém domě vařit a šenkovat pivo každý plnoprávný měšťan, který vlastnil pivní průpěň.
Toto právo uděloval v poddanských městech majitel panství konkrétním měšťanským domům, nikoli osobám. V právovárečném
domě byla v přízemí krčma, šenk čili mázhaus, kde se nalévalo
pivo. Časem, převážně v 16. století, měšťané nejprve část výroby
a pak výrobu celou přenesli na specializované řemeslníky, sladovníky, a ve svém domě pivo jen šenkovali. Pivo tehdy ale nebylo
tak řídké, jak ho známe dnes. Bylo převážně z ječmene, obsahovalo špaldu (starý druh nešlechtěné pšenice) a pivní chleba. Bylo
tedy tak husté, že se nepilo, ale přímo „žralo“. Víno se pilo, takže
z něj byl člověk „o-pilý“, zatímco pivo se žralo, až z něj byl někdo
„o-žralý“.
Poněvadž můj článek má charakter úzce místopisný, je třeba
se nejprve seznámit se systémem číslování měšťanských domů.
Postavíme-li se uprostřed náměstí čelem k jeho jižní straně,
po naší levé ruce začíná od kostela číslování domů po směru hodinových ruček. Domy čp. 1 až 3 jsou ještě na ulici Politických
vězňů, samotné náměstí pak začíná domem čp. 4 a končí na jižní
straně domem čp. 11 vpravo od Nádražní ulice. Jižní strana domů
pak pokračuje čp. 12 až 16 již na Jičínské. Západní strana náměstí začíná samozřejmě radnicí (dnes čp. 18 a 19, ale udává se jen
19) a posledním domem této strany je čp. 24. Severní strana dnes
začíná domem čp. 27 a končí čp. 35. Dům čp. 36 je na rohu ulic
K. H. Máchy a Místecké, naproti kostelu sv. Kříže, a začíná jím
tedy východní řada domů. K ulici Místecké tak ještě patří dům
čp. 40, zatímco čp. 41 již stojí na náměstí a východní stranu zakončuje čp. 48, přičemž vchod do domu je vlastně na ulici Politických vězňů (dříve Mariánské).

Měšťanský dům čp. 33 adaptoval na hotelové pokoje r. 1908 městský stavitel Bedřich Karlseder (Hotel Přidal).
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Z původních 48 domů již dnes 2 neexistují – byly zbourány,
ale až ve 20. století. Na západní straně náměstí jde o starý radniční dům čp. 17, na rohu náměstí a Piaristické ulice, dnes Jičínské.
Ten byl zbourán z prostorových důvodů, před stavbou nové radnice, v listopadu 1936, protože svou jižní fasádou příliš zasahoval
do Piaristické. Ze stejných důvodů – rozšíření vjezdu na náměstí
– zbourala obec roku 1917 dům čp. 26, který stál vysunutý mezi
náměstím a ulicí Josefa Pura (dnes U Brány). Jejich čísla popisná byla za 1. republiky přiřazena domům jiným, novým, ale též
v blízkosti náměstí.
Přestože mezi roky 1870 a 1900 ještě všech 48 domů stálo,
možnost otevřít výčep či šenk nebudeme v každém z nich uvažovat. Vyloučíme-li původní radniční domy, tedy čp. 17 (k radnici od r. 1586 a zadní část domu od 1850) a čp. 18 (k radnici od
r. 1564), musíme z celkového počtu 48 domů eliminovat i dům
čp. 25 – věznici, na Sarkandrově ulici, dnes Karla Čapka. Ta byla
zbořena až v roce 1940 a nahrazena novostavbou. Možnosti pro
otevření šenku se tak nabízejí ve 45 domech (a to ještě nepočítám
dům čp. 19, který obec odkoupila r. 1896 a připojila k radnici, protože před tímto datem tam byl hostinec Franze Rottera).
K oněm 45 domům bych ale naopak jeden dům přičetl, a to
čp. 49. Ten sice nestál přímo na náměstí, ale těsně u něj, na ulici
Josefa Pura, lidově zvané Za Fortňu, což je dnešní ulice U Brány. Samotný dům stál ale ve skutečnosti „před fortňu“. Mezi lety
1812 a 1829 patřil dům příborským šenkovním občanům, pak
tam byla 10 let kasárna a po odchodu vojáků se z opuštěné nemovitosti stala opět hospoda. Hostinec se nazýval U černého orla,
ale lidově se mu říkalo Peklo. Majitelem byl od roku 1867 Václav
Kudielka, jenž nechal k domu přistavit i stáj. Ale roku 1891 odkoupila nemovitost obec a oblíbenou hospodu nechala Kašparem

Karlsederem přestavět na hasičskou zbrojnici se schůzovní místností a knihovnou. Budova byla zbourána v říjnu 1963 a od té
doby je na bývalé parcele parčík.
V hospodách se přirozeně řešila politika, koncem 19. století
často otázka národnostní. Tak kupříkladu majitel vinárny v čp. 6,
Arnold Peřina, v 60. letech 19. století ještě horlivý Slovan, stal se
později Němcem a začal se psát jako „Persina“. Jeho vinárnu navštěvovala společnost německá, zatímco vinárnu v č. 28, patřící
jeho bratru Františkovi a nazvanou U bílého koníčka, navštěvovala jen česká společnost. (Při té příležitosti si vždy vzpomenu
na úryvek z knihy Čtení o roce osmačtyřicátem, kde Eduard Bass
barvitě popisuje běžný život Pražanů v roce 1848. Velice se prý
v Praze lišily hospody české od německých. Zatímco německé
hospody byly čisté, uklizené a hosté ukáznění, hospody české byly
špinavé, zakouřené a zaplivané. Jedinou zábavou českých štamgastů, pijících pivo z litrových korbelů, bylo totiž houpat se na
židlích a plivat do stropu. Z toho důvodu museli dokonce v českých hospodách držet pravidelné služby čeští šlechtici.)
Šenky a výčepy na náměstí tedy budeme uvažovat u 46 domů.
A jak to bylo mezi roky 1870 a 1900? Ze 46 měšťanských domů
mělo 25 výčep a v 6 dalších byl povolen prodej lihovin v lahvích (tento prodej byl navíc i ve 4 dalších domech, kde již byly výčepy). Vyplývá z toho, že v 31 domech jste dostali alkohol, což
činí přes 67 % ze všech uvažovaných domů na náměstí, statisticky častěji než v každém druhém. Tabulka s výčtem těchto
výčepů je tak dlouhá, že by se do tohoto čísla nevešla, a tak bude
uvedena až v příštím čísle.
Fotografie laskavě zapůjčil ze své sbírky František Andrle.
Příště pokračování.

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka města Příbora

Dnes si nedovedeme představit město, obec bez ulic, které
jsou pojmenovány. Ne vždy tomu tak bylo. Potřeba pojmenovat určité části obcí vyvstala až s jejich postupným rozvojem.
Potřeba orientovat se je ve větší míře zaznamenána ve 13. století, v době, kdy města získávala samosprávný charakter, v době,
kdy se seskupovala obydlí a vznikaly jasné uličky. Ty se tehdy
pojmenovávaly bez jasných pravidel. Šlo o jakousi zvykovou záležitost. Jasno nastalo v roce 1857, kdy vyšlo císařské nařízení
o pojmenovávání ulic a o zavádění domovních čísel podle těchto
ulic (dnes říkáme orientační čísla). Vznikaly názvy ulic podle
místních zvyklostí, nebo podle událostí, často odrážely tehdejší
vývoj nebo to, čím byla ulička charakteristická. Některé názvy
ulic se dochovaly doposud, jiné ale prošly změnami. Změny se
v naší zemi děly často po vlnách.
K první vlně přejmenování ulic došlo po 1. světové válce po
roce 1918. Příbor nebyl výjimkou. V Příboře tehdy podal dva
návrhy na nová pojmenování ulic Vladimír Pokorný (lékárník
a radní). Rozhodnuto bylo 16. 8. a 29. 11. 1919. Původní Komenského ulice byla rozdělena na čtyři ulice. Komenského zůstala
od škol směr dnes ulice Československé armády, tehdy ještě
Štramberská ulice. Část opačným směrem od kostela sv. Valentina až k Richterově knihtiskárně (dnes Domov Příbor - domov
seniorů) byla nazvána Masarykovou třídou - lidově se jí říkalo „k tiskárni“ (dnes je Masarykova ulice tamtéž, začíná ale až
u sídla Policie ČR). Dvě odbočky z Komenského ulice dostaly
názvy - jedna 28. října (ta zůstala), druhá Legionářů (později
prodloužená a přejmenována na Dukelskou).
Už z tohoto výčtu je jasné, že mnohé názvy ulic i v Příboře
jasně odpovídaly dějinnému vývoji. Pojmenování ulic výrazně
ovlivňovaly konkrétní události - jako byly například rozpad Rakousko-Uherska a konec 1. světové války.
Ještě k roku 1919 - vznikly i nové ulice: Bonifáce Buska (dnes
Palackého), Svatopluka Čecha, Jaroslava Vrchlického a Josefa
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Pura (městský lékař). Posledně jmenované lidé říkávali „za fortňu“). Spojovala náměstí s tehdy Sarkandrovou ulicí (dnes Ostravskou). Ulice Josefa Pura byla v roce 1962 přejmenována na
ulici U brány (ano s malým b - protože tehdy tak pravila pravidla). S velkým B - U Brány - by se tato ulice měla psát od roku
1993, kdy se měnila pravidla mimo jiné i u psaní názvů ulic.
V Příboře změny v názvech ulic přicházely ve zmíněných
vlnách, ale také mimo ně. Vždy záleželo na radních nebo zastupitelích, zda na návrhy přistoupili. Např. v roce 1933 městské zastupitelstvo 25. 11. rozhodlo, že ulice od dnešní hvězdárny tehdy Schnürerovy továrny směr rezervoár se bude jmenovat ulice
Dr. Rostislava Štefánika (před rokem 1918 Rezervární ulice, od
ledna 1990 Štefánikova), a ulice od dívčí měšťanky (ZŠ Jičínská
směr dnes zdravotní středisko bude ulice Dr. Miroslava Tyrše. „Snahy pojmenovat některé z ulic Tyršovým jménem vznikly v roce 1932 u příležitosti 100. výročí narození dr. M. Tyrše,“

napsal L. Loukotka, dlouholetý kronikář Příbora. V Příboře byla
i snaha přejmenovat Riegrovo náměstí na Tyršovo, to ale nebylo
schváleno.
Ještě jedna ulice byla v roce 1933 pojmenována - šlo o ulici
dr. Antonína Cyrila Stojana. Od roku 1962 dodnes je to Šmeralova ulice. Stojanovu ulici přesto v Příboře máme, a to od roku
1969 - vede od farního kostela k trati. Ještě k psaní ulice dr. Antonína Cyrila Stojana - tituly u ulic se až do roku 1993 psávaly
malým písmenkem, i když jím název ulice začínal. Nyní se píší
velkým.
A teď mi řekněte? - nemáte už v tom trošku zmatek? Nejen
v pravopisu, ale i v ulicích. A to přišly ještě další vlny přejmenování ulic. Ulice přejmenovávali němečtí okupanti v roce 1939.
Konec války v roce 1945 přinesl další logické změny - německé
názvy byly zrušeny a mnohé ulice dostaly zpět svá původní česká jména, jiné se pojmenovaly nově (od r. 1946 máme ulici Oldřicha Helmy - původně na tzv. Rybníčkách, i ulici Josefa Rašky,
původně Jana Rašky - továrníka a velkopodnikatele aj.)
Následovaly změny v roce 1948. V tom roce kronikář Příbora napsal, že se konečně na domech objevily tabulky s novými
názvy ulic. „Ulice dr. Jana Šrámka byla přejmenována na ulici
Jos. Hory. Ulice odbočující u nového hřbitova od silnice Sarkandrovy (už víme, že je to dnešní Ostravská) okolo starého hřbitova
dolů ke dráze nese název příborského rodáka Kazimíra Šitavance, býv. inspektora menšinových škol v Olomouci.“ (dnes je to
Juráňova ulice).
Ulice se přejmenovávaly i v letech 1969 (např. ona zmíněná
Stojanova ulice vedoucí od kostela) a v roce 1990 náměstí Stalinovo v Příboře dostalo nový název - náměstí Sigmunda Freuda).
Kromě toho vznikaly nové ulice, např. v roce 1975: Okružní,
Šafaříkova, Jiráskova, Sládkova, Luční a Zahradní. V roce 2001
Rada města Příbora rozhodla novou ulici v lokalitě Na Nivách
pojmenovat na návrh občanů Kamennou.
A zatím naposledy 11. 12. 2019 Zastupitelstvo města Příbora
schválilo pro uliční síť v lokalitě Za Školou názvy ulic: Za Školou, Myslbekova, Hájovská a Vrchlického.

3. jmen jiných osob (dr. Čejky, Fučíkova, Gagarinova - od
r. 1974, J. V. Choráze, kpt. Jaroše, Kubínova, Sušilova, Šmeralova, Zd. Nejedlého aj., 9 ulic),

A teď shrnutí: mezi lety 2002-2011 pan Lubomír Loukotka
napsal, že máme v Příboře 94 ulic (dnes je to 98 ulic, včetně nových ulic pojmenovaných v roce 2019 - viz výše).
Ulice v Příboře byly pojmenovány - stejně jako v jiných obcích
podle:
1. jmen osob celostátního významu (Alšova, Březinova, B. Němcové, Palackého atd. - celkem 27 ulic),

1. Je hezké, když je název ulice - pokud jde o přívlastek shodný,
před slovem ulice - třeba Palackého ulice, nikoli ulice Palackého.

2. jmen osob místního významu, rodáků (Bonifáce Buzka, Etzlova, Freudova, J. Rašky, npor. Loma aj. - 11 ulic),

4. směru výpadovky (Ostravská, Frenštátská, Štramberská,
Místecká, Větřkovská, Hukvaldská, Nádražní, nově Hájovská),

5. polohy (Farní, Hřbitovní, Lesní, Tovární, Mlýnská, Na hrázi,
Na valše, Na Kamenci, Na nivách, Sadová, Na Benátkách,
Luční, Zahradní, V kopci, Školní, Pod hradbami, nově Za
Školou),

6. tvaru (Hluboká, Krátká, Křivá, Lomená, Okružní, Říční,
Úzká),
7. historických událostí (Dukelská, 9. května, 28. října, Osvobození, nábřeží Rudoarmějců).
8. Historické místní názvy (U brány, Švédská, Kašnice).

9. Jiné (Nová - původně Soukenická, Tržní - nabízelo by se, že
se v ní konávaly trhy, ale nekonávaly, Zámečnická - byla to
ulička se živnostmi a končila zámečníkem Janem Zajícem).
Některé uličky zmizely např. Pivovarní.
Ulice s vyznačenými malými písmenky jsem napsala tak, jak
byly psány původně, dnes v nesouladu s pravidly češtiny. Stejně
na tom jsou ve všech městech. V některých městech pravopisná
pravidla určená pro neodborné texty (v našem případě třeba
pro texty v Měsíčníku) plně akceptovali. Jiná města (jsou mezi
nimi i Praha, Brno, Olomouc a další) však zachovala všechny,
popř. některé názvy v původní podobě, nebo dokonce se drží
tradičního rozlišujícího pravopisu i u nově stanovených názvů.
A do třetice např. v Plzni se v roce 2008 rozhodli postupně obměňovat tabule v ulicích za nové, které budou psány jen velkými
písmeny. Také řešení.
Není to snadné - jak zařídit, aby se ve městech psaly názvy
ulic v souladu s pravidly jazyka českého? Částečně vám odpoví
následující text.
Ještě dvě poznámky na závěr:

2. Nejsme v Masarykové ulici, ale v Masarykově ulici, nejdeme
do Masarykové ulice, ale do Masarykovy ulice.
Čeština je kouzelná.
Zdroje: archiv Mgr. Lubomíra Loukotky - Muzeum Novojičínska, p. o.; kroniky města Příbora; Local TV Příbor

Mgr. Blanka Kovaláková, evidence obyvatel Městského úřadu Příbor

Ve městě Příboře je v současnosti 98 ulic. Tyto ulice byly
pojmenovány v souladu s výše uvedeným historickým vývojem.
V roce 1993 se ovšem změnila pravidla českého pravopisu,
a tak některé ulice jsou sice v rozporu s platnými pravidly českého
pravopisu, ale zároveň jsou uvedeny v souladu s tímto historickým vývojem. Jedná se například o ulice: Na nivách, Na hrázi, Pod
hradbami, U brány, V kopci, npor. Loma, dr. Čejky, kpt. Jaroše.
Takto je vede katastr nemovitostí a takto jsou i zaneseny
do map. Český úřad zeměměřický a katastrální nemá možnost
automaticky provádět změny názvů ulic nebo jiných veřejných
prostranství tak, aby byly v souladu s pravidly českého pravopisu. Název ulice musí být uváděn v podobě, v jaké byl název
schválen zastupitelstvem obce. Pravidla českého pravopisu nejsou obecně závazným právním předpisem, proto jejich změna
nemá vliv na názvy ulic uváděné podle jejich dřívějšího znění.
Ověřit si názvy existujících ulic (nejen v Příboře) lze i na
internetu.

V polovině roku 2012 byl úspěšně spuštěn provoz systému
základních registrů veřejné správy České republiky. Jedním ze
čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres
a nemovitostí (RÚIAN).
RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům z řad
veřejné, ale i komerční a akademické sféry dálkový přístup přes
internet - aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP). Data
RÚIANu jsou dostupná zdarma a bez registrace na internetové
adrese: https://vdp.cuzk.cz.
Mimo ověření názvů ulic si každý může ověřit adresní místo,
volební okrsek aj.
Zdroj: https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/
RUIAN.aspx
https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/1-Editacni-agendovy-system-ISUI/Casto-kladene-dotazy-k-RUIAN-FAQ/FAQ-ulice-a-cislovani-SO.aspx
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Karel Greiner

S příchodem letní dovolené zavzpomínej i na dnes již historicky nazývané československé dovolené. Jezdívalo se do států
východního bloku!
Určitě se nám nepodařilo, jak jsme si všichni dříve přáli, sehnat všem zájemcům devizový příslib. To znamená, že do Jugoslávie - k Jadranu - nemůžeme. Tak kam vlastně můžeme?
Je tu Rumunsko a Bulharsko! Máš tady Černé moře! Přijíždíme vlakem do Burgasu. Najednou slyším všude okolo samou
češtinu. Nestačím se divit! Připadám si jak na Olešné. Odkud
jste přijeli? My jsme z Kopřivnice. Kamarád je z Havířova! Další výprava přijela z Frýdku-Místku. Já jsem z Příbora! Takže tu
máme, aniž bychom dříve něco tušili, LAŠSKO. Lašsko na pláži
Černého moře, v Bulharsku. Scházíme se večer s otázkou - kam
se podíváme zítra?
Další zajímavou destinací byla NDR. Dnes se překvapivě
dost mladých lidí ptá. Co to je ta NDR? Vysvětluj, že tady byla
NDR a dnes již není. NDR, celým názvem Německá demokratická republika - část území Německa - lákala k moři. K Baltskému moři. My jsme jeli vlakem z Bratislavy na Berlín. Byl tu i Západní Berlín. Ale tam se nesmělo! Vlakem jsme pokračovali na
poloostrov Rujána. Letovisko BINZ vytváří dobrou pohodu pro
koupání v Baltském moři. A opět jsou tu Laši! Jsme v lázních!
Vzpomínky se vracejí. Nejkrásnější je setkání s kamarády ze
svého regionu v zahraničí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Thriller Sama proti všem amerického autora Briana
Freemana je zneklidňující příběh o nekonečné temnotě, cestách, co nikam nevedou, a se strašáky na každé křižovatce.
Úspěšná autorka bestsellerového thrilleru ztratila během půl
roku téměř všechny své nejbližší. Teď žije sama, ukrytá v domě
v lesích poblíž kanadských hranic. A právě tam se jednoho večera objeví chlapec, který tvrdí, že ho pronásledují, a prosí ji
o pomoc. Je zraněný na hlavě, nepamatuje si ani své jméno.
Lisa se ho rozhodne chránit. Neví, jak je možné, ale jeho osud
se v mnohém podobá příběhu hlavního hrdiny jejího románu…
Slovenská spisovatelka Kristína Hušeková napsala citlivý
příběh s názvem Než vybledne den o stáří a pevném poutu
mezi matkou a dcerou. Nora si v seniorském věku najde přítele
Josefa, ze kterého se vyklube vypočítavý násilník, kterému jde
jen o Nořin majetek. Pro její dceru Emu je neuvěřitelným problémem dostat ji z Josefova područí. Když se jí to podaří, matka
je v zuboženém stavu a trpí počínající Alzheimerovou chorobou. Nora pozvolna ztrácí paměť a Ema tak pomalu a bolestivě
přichází o milovaného člověka…
První díl historické trilogie Adam ze Zbraslavi a případ
královského levobočka spisovatelky Hany Whitton nás zavádí
do roku 1306 ke dvoru mladého českého krále Václava III. Předtím, než je Václav v Olomouci zavražděn, se stačí Adamovi svěřit, že se stal otcem dcery Alžběty, kterou nehodlá zapřít, třebaže se nedávno oženil. Adam mu slíbí, že bude malou Alžbětu
Přemyslovnu ochraňovat, neboť je mu jasné, že bude mít řadu
nepřátel…
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Andrew Mayne napsal další napínavý thriller Dívka pod
hladinou. Sloan Mc Phersonová je pod hladinou jako doma. Její
otec je lovec pokladů a ona sama se potápí od dětství. Jednoho dne se však ocitne nejen v roli svědkyně, ale také podezřelé.
Zrovna když je ve vodě, někdo do kanálu hodí zavražděnou mladou dívku, kterou kdysi znala. Kolegové od policie teď sledují
každý její krok – a vrah taky.
Není to moje dcera je název citlivého příběhu lásky, odpuštění a naděje z pera Kate Hewittové. Milly celý život snila o tom, že
bude maminkou. Když se s manželem Mattem dozví, že nemůžou
mít děti, zhroutí se jí svět. Pak jim ale nejlepší kamarádka Anna
a Mattův bratr Jack nabídnou, že jim darují vajíčko a sperma, aby
mohla Milly odnosit své dítě a stát se matkou. Nikdo z nich ale
není připravený na to, jak se jejich pocity a vztahy promění, když
se holčička narodí. Jejich přátelství utrží těžkou ránu. Dítě roste
jako z vody, ale po několika letech se rodiče dozvídají zdrcující
diagnózu. Všichni, kdo Alici milují, si budou muset položit otázku, co to skutečně znamená být rodičem.
Švédská spisovatelka Kristina Ohlssonová napsala třetí pokračování série, v níž vystupuje právník Martin Benner.
Henryho tajemství je kriminální román o stínech z minulosti a stopách, které nelze nikdy úplně zahladit. Právník Martin
Benner miluje starožitnosti. Když jeho přítel Henry zemře, dostane Martin nabídku, které nelze odolat: převzít Henryho podíl
v obchodě se starožitnostmi v New Yorku. Vzápětí mu ale někdo
začne tvrdit, že byl Henry zavražděn, a Martinovi se postupně
odkrývají temné obchodní praktiky. Kdo byl doopravdy Henry
Schiller? A co se stalo v den, kdy přišel o život?

Silvie Bahnerová, vedoucí Městké knihovny Příbor

Všichni jsme se těšili na postupné rozvolňování, abychom mohli
v městské knihovně opět po dlouhé
době zorganizovat setkání se spisovateli. I když prozatím pouze pro
školy a za dodržení přísných hygienických opatření.
S žáky devátých tříd besedovala o své tvorbě autorka romantických detektivek, krimithrillerů
i psychologických dramat Markéta
Harasimová. Spisovatelka Lenka
Rožnovská přijela besedovat s dětmi
prvních tříd. Proběhlo také „pasování prvňáčků na čtenáře“. Protože se
děti za rok zvládly naučit číst a psát,
zasloužili si malí školáci ze ZŠ Jičínské za odměnu zhlédnout vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka, získali novou

knížku Michaely Fišarové První
školní výlet a také „čtenářský glejt“,
se kterým se mohou přihlásit do
knihovny. Děti ze Základní školy
Npor. Loma viděly pohádku divadla
Leonka Jak skřítek Vítek roztančil
kytičky.
Od 2. července jsou nové
kamínky na kamínkové stezce
knihovny na Orinoku. Najdete zde
také zábavné úkoly pro děti i rodiče a spoustu zajímavých informací
o zvířatech.
Podzimní program knihovny už
bude určen nejen školám, ale i dospělým. Snad nám to situace dovolí
a po prázdninách se opět sejdeme na některé z akcí knihovny.
Aktuální program můžete sledovat na našem webu.

KULTURNÍ ŽIVOT
Bc. Lucie Odehnalová, odbor kultury, školství sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Dne 12. a 13. 6. 2021 proběhla celorepubliková akce Víkend
otevřených zahrad. V rámci tohoto projektu proběhla víkendová
společenská událost v zahradě piaristického kláštera v Příboře.
V sobotu se uskutečnila komentovaná prohlídka na téma geologie v Příboře. Skupinka zájemců vyrazila na prohlídku po zahradě
v čele s průvodcem panem Kvitou, poté pokračovala do zahrady
farního kostela.
Neděle měla jiný charakter. V odpoledních hodinách proběhla prodejní prezentace módy. Byly představeny velice inspirující
módní kolekce, vlasový styling, líčení modelek, módní doplňky
a také floristické výtvory.
Návštěvnice měly možnost si předváděné modely nejen vyzkoušet, ale také zakoupit a zájem byl opravdu velký. Tato akce
byla doplněna také krásným pěveckým vystoupením s doprovodem a talentovanou taneční skupinou ze Štramberka.
Všichni jsme byli rádi, že po dlouhé kulturní odmlce se zase
něco děje. Berme tuto akci jako takovou pomyslnou tečku za obdobím bez kultury a na další společenské události na viděnou.

foto: Stanislava Slováková
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OKENNÍ VÝSTAVA:
TRAMPING NA PŘÍBORSKU
Výstava fotografií dokumentujících fenomén trampingu. Vystavena
v oknech Centra tradičních technologií do konce července.
Ke spatření: cestou podél piaristického kláštera v Příboře.
VÝSTAVA:
DŘEVĚNÝ SVĚT
Dlouhodobá výstava
Od 26. 6. 2021 do 29. 1. 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.

Otevírací doba muzea
úterý, středa, čtvrtek
sobota

8.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 16.00
12.30 – 17.00

Otevírací doba během červencových státních svátků
Pondělí 5. 7.		
9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý 6. 7.		
9.00 – 12.00 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,
troufám si říct, že uplynulo těžké období nás všech a nyní jen doznívají jeho poslední tóny. Na ministerstvu kultury jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci, spisovatelé, herci apod. zůstali u svého řemesla. Ano, doba nám hodně dala
i vzala. Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty,
jak dostat kulturu i tam, kde to dříve nebylo úplně možné – přímo
do Vašich domovů. Během této doby jsme pomohli tisícům lidem
i organizacím díky podpůrným programům Covid-Kultura 3, kteří
se už nemohou dočkat živého vystupování. Upřímně mě překvapilo,
kolik umělců skrývá i Vaše město – malíři, kapelníci, kouzelníci... a to
zdaleka ne všichni si podali žádost o poskytnutí podpory.

Dennodenně usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění živé
kultury co nejširšímu spektru občanů – bezpečně, avšak bez diskriminačních pravidel. Vypadá to, že nás čeká kulturně nabité léto,
které doufám bude pokračovat bez větších omezujících opatření už
od začátku září.
Dovolte mi Vám touto cestou popřát léto Vašich snů. Pokud si
najdete čas, určitě navštivte hrady, zámky, výstavy, koncerty a další
kulturní akce ve Vašem okolí, neboť pandemie prokázala, že jste to
právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává
elán a chuť tvořit všem umělcům.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
MĚSTA PŘÍBORA

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Tajemství starého hřbitova

pořádá ve spolupráci s CK LERO TOUR, s. r. o.
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost

20. 8. – 29. 8. 2021
pobytový zájezd

3. 7. v 10 hodin

sraz na starém hřbitově
přijďte z Juraňovy ulice,
druhý vstup bude zřejmě uzavřen,
dláždí se uličky pod hřbitovem.
Trasa procházky s Irenou Nedomovou:
Z kostelíka sv. Františka zamíříme
mezi starobylé náhrobky,
odtud kolem Karlsederovy vily
a přes městský park
vstoupíme do piaristických zahrad,
nahlédneme do bylinkové zahrádky.

Bude-li sluníčko, vezměte si s sebou slunečníky,
bude-li pršet, nezapomeňte deštníky, pláštěnky.

CENA:
Děti do 3 let

Mali Lošinj

bez nároku na postel

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

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

inzerce a reklama
Myslivecký spolek Příbor I.
vás srdečně zve na

Vinotéka U Radnice

MYSLIVECKÝ
LETNÍ VEČER

,

který se uskuteční
v sobotu 17. července
od 16:00 h
na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“.
K poslechu a tanci

bude hrát živá hudba.
Bohaté občerstvení zajištěno.
ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA

Výherní listina
Klubu přátel dobrého vína za červen 2021
1. cenu vyhrává– člen klubu s číslem 274
Kolekce vín „PŘÍBOR 770“
2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 82
Pětilitrový box vína dle vlastního výběru
3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 169
Třílitrový box vína dle vlastního výběru
4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 333
Láhev vína z kolekce „PŘÍBOR 770“
5.-10. cenu vyhrávají – členové klubu s čísly:
448, 418, 111, 355, 35, 125.
Luxusní kapří paštika
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
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CHYSTÁTE SE MALOVAT
NEBO NATÍRAT?
-

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT:
interiérové a fasádní barvy
barvy na kovy, podlahy a střechy
lazury a oleje na dřevo
malířské potřeby
výrobky stavební chemie

MÍCHÁME NA POČKÁNÍ - až 12 tisíc odstínů:
- interiérové a fasádní barvy
- barvy na kovy i dřevo

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PRODEJNU
NA ULICI JIČÍNSKÉ č. 608 V PŘÍBOŘE

Poradíme s výběrem a pracovním postupem
případně zprostředkujeme kontakt na malířské firmy
KONTAKTY: 727 807 981, 556 722 329, e-mail: beos@quick.cz

SLEVOVÝ KUPON

- 10 %

Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva
10 %. Platnost kupónu do 31.08.2021
BEOS spol. s.r.o.
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ŘEŠÍME PROBLÉMY VLHKÉHO ZDIVA

Trápí vás vlhkost a plísně ve vašem bytě nebo rodinném domku?
NABÍZÍME:
- protiplísňové prostředky a barvy
- sanačně zateplovací omítky a stěrky
- materiály pro hydroizolace zdiva a podlah
- hydroizolace betonu a balkonů

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

Naše omítky odstraňují vlhkost i zateplují !
SLEVOVÝ KUPON

- 10%

Po předložení tohoto kupónu Vám bude uplatněna sleva 10 %.
Platnost kupónu do 31.08.2021
BEOS spol. s.r.o.

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
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UZÁVĚRKY MĚSÍČNÍKU
na 2. pololetí 2021
prosíme o zasílání příspěvků do 14 hodin
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden 2022

do 16. 7. 		
16. 8. 		
16. 9.		
15. 10.
15. 11.
3. 12. !!!

Prosíme o uvádění autora textu i fotografií.
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