
Dne 30. července 2016 bylo slavnostně 
otevřeno nově vybudované workoutové hři-
ště na ul. Štramberské, vedle Technických 
služeb v Příboře.

Již před více než dvěma léty přišla na 
město petice mladých lidí z Příbora, kteří 
požadovali vybudování workoutového hřiš-
tě. Mladí příborští občané se tímto druhem 
cvičení již dlouhou dobu zabývali a v před-
cházejících letech cvičili na různých místech 
našeho města, ale ne vždy to bylo bezpečné. 
Po zralé úvaze se vedení města spolu se za-
stupiteli města rozhodlo, že mladým lidem 
vyjde vstříc a hřiště se vybuduje. Nebylo však 
jednoduché vybrat danou lokalitu a k tomu 
zajistit dostatečné finanční prostředky 
z rozpočtu města. Vše se nakonec podaři-
lo. Výstavba hřiště stála 398 610 Kč včetně 
DPH a jeho realizace probíhala od června 
do července letošního roku. Na výstavbu 
hřiště město nečerpalo dotaci. Projekt rea- 
lizovala firma WORKOUT CLUB Parks, 
s.  r. o., Ostrava Kunčičky. Cvičební prvky 
na hřišti jsou sice určeny mladým lidem od 
15 do 30 let, ale zacvičit si může každý ob-
čan města, který bude respektovat návod 
na cvičení, který je zde umístěn. Workou-
tová hřiště a parky dokážou plnohodnotně 
nahradit klasické posilovny či fitcentra, po-
slouží jak začátečníkům, tak i pokročilým.
Na příborském workoutovém hřišti je pou-
žito 12 hrazd, 1 půlená hrazda, 1 pomocná 
hrazda, 1 W-Bar, 1 trojitá bradla, 1 Mon-
key Bar, 1 žebřiny včetně tabule s návody 
pro cvičení.

Touto cestou bych ráda poděkovala jed-
nak zástupcům odboru investic a  správy 
majetku pod vedením p. Ing. Šimíčka, dále 
pracovníkům Technických služeb měs-
ta pod vedením p. ředitelky Ing.  Zuzany 
Gřesíkové a p. Ing. Pavelky, kteří se velmi 
aktivně zapojili do přípravy této investi-
ce, a samozřejmě také firmě WORKOUT 
CLUB Parks, s. r. o., pod vedením p. Bc. Jana 
Kokáše, která projekt realizovala. 

Sobotní dopoledne zpestřili návštěvní-
kům sportovci, kteří na těchto cvičebních 

prvcích předvedli, jak správně tyto prvky 
využívat, a  také předvedli svoji sportovní 
exibici. Bylo se opravdu na co dívat. Ke cvi-
čení se přihlásili i mladí příbořští občané, 
kteří pod vedením zkušených odborníků 
rovněž předváděli určité prvky.

Věřím, že vybudováním tohoto hřiště 
jsme ve městě rozšířili sportovní aktivity 
pro naše občany a že toto hřiště bude hoj-
ně navštěvované a bez úrazů.

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V PŘÍBOŘE

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

• Z jednání Rady města Příbora
• Z jednání zastupitelstva města
• Platby prostřednictvím platebních 

terminálů
• Nová služba pro návštěvníky  

a občany města
• Průzkum zájmu občanů o kompostéry 
• Naše obec recyklací elektrospo-

třebičů výrazně ulevila životnímu 
prostředí

• Pochvala pro Technické služby 
města Příbora

• Socha svatého Jana Nepomuckého 
(u Frývaldu)

• Vyhodnocení 11. ročníku soutěže 
„O  nejhezčí květinovou výzdobu 
domů a bytů pro rok 2016“ 

• Kdo vám pomůže, když potřebujete 
pomoc?

• Knižní novinky na měsíc září
• Kabelkový jarmark v knihovně
• ...Nevědomí v běhu času... 
• 105 let od narození Vladimíra Vaňka
• Naše město za 100 let aneb Zamyš-

lení nad jedním obrázkem
• Na Kamencu u Lubiny
• Basketbalisté se i letos připravovali 

na sezónu v Rožnově 
• Petra Mücková zazářila na  Ultra 

Trailu v Itálii
• Pořádně „divoký“ tábor
• Fotoklub Příbor
• MHF Janáčkovy Hukvaldy 

– Koncert v Příboře 8. 7. 2016
• Hasičský Letní večer
• Máte rádi guláš?
• Poděkování panu Korčákovi
• Příbor má nejednu výjimečnost
• Beatlesáci, Jiří Schelinger a  Elvis 

Presley na jednom pódiu?
• Kulturní okénko na měsíc září 2016
• Architektura Příbora v krajce
• Kulturní program – září
• Reklama, inzerce

Foto: Stanislava Slováková, Ing. Emil Foriška.  
V Local TV 35. zprávy 2016.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

41. schůze RM v mimořádném termínu dne 10. srpna 2016 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-

vební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor“.
- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce ma-

lého rozsahu na  stavební práce s  názvem „Stavební úpravy ul. Úzké, 
Příbor“.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v budově 
č. p. 1346 na ulici Dukelské v Příboře firmě Markéta Puhrová pro účely 
provozování fitness studia.

- Schválila finanční dar Janu Divišovi ve výši 5.000 Kč na vytištění dvou samo-
statných archeologických publikací.

- Schválila finanční dar Danielu Fryčovi ve výši 5.000 Kč na vytištění dvou 
samostatných archeologických publikací.

- Schválila Provozní řád Kulturního domu Příbor.
- Schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností 

Ing. Lubomír Novák - AVONA, Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín na zpra-
cování projektové dokumentace stavby „Odkanalizování ulice Myslbeko-
vy v Příboře“ rozšiřující předmět díla na původní rozsah smlouvy včetně 
funkčně navazujícího úseku dešťové kanalizace v rozsahu dokumentace pro 
stavební řízení včetně prováděcí dokumentace a inženýrské činnosti za cenu 
299.959 Kč s DPH.

- Schválila pronájem nebytového prostoru (garáž) na ulici U Tatry č. p. 1488 
v Příboře paní <anonymizováno>.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-
nější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, 

sídliště Benátky“, kterou podala společnost NOSTA, s.  r.  o., Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47671416 ve výši 8 889 517, 84 Kč 
bez DPH.

- Uložila projednat se společností NOSTA, s.  r.  o., Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 Nový Jičín uzavření smlouvy o  dílo včetně dodatku 
č. 1 vymezujícího rozsah a finanční plnění předmětu díla na rok 2016 
s  ohledem na finanční prostředky uvolněné na tuto akci v  rozpočtu 
města Příbora pro rok 2016.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Stavební úpravy radnice v Příboře – obnova oken“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy radnice v Pří-
boře – obnova oken“.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s ná-
zvem „Zastavitelná plocha Z43, k. ú. Příbor – projektová dokumentace – 
dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení 
stavby (DPS)“ (lokalita Za Školou).

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahus názvem „Zastavitelná plocha Z43, k.ú. Příbor – projektová 
dokumentace – dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumen-
tace pro provedení stavby (DPS)“.

- Schválila v  souladu s Čl. XIV Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví 
města Příbora č.  3/2015 pronájem obecního bytu č.  28, o  velikosti 1+1,  
ul. U Tatry 1487 v Příboře, paní <anonymizováno>, za podmínky vrácení 
stávajícího pronajatého obecního bytu č. 7, o velikosti 2+1, ul. U Tatry 
1487 v Příboře, zpět městu Příbor.

16. zasedání ZM v mimořádném termínu dne 20. července 2016 projed-
nalo jednací body, z nichž mj. vybírám:

- 16/2/1   Dům č. p. 43 v Příboře (návrh zakoupení městem)
- 16/2/1/1   Nebylo přijato usnesení.

Zpracováno dne 21. srpna 2016

Městský úřad v Příboře, odbor finanční, informuje občany o možnosti úhrady místních poplatků a dalších plateb 
v pokladně městského úřadu prostřednictvím nově zprovozněných  platebních terminálů. Odbor finanční tak  

vyhověl všem zájemcům, kteří požadovali úhradu finančních prostředků bezhotovostní platbou.

Pokladní hodiny MÚ Příbor:
Po-st: 08:00-11:00     12:00-16:30
Út-čt: 08:00-11:00     12:00-13:00
Pá:  ZAVŘENO

Dále upozorňujeme občany města, kteří využili možnosti úhrady místního poplatku za svoz komunálního odpa-
du na dvě splátky, na blížící se termín splatnosti druhé části tohoto poplatku, a to do 30. září 2016. 

Občané, kteří dosud poplatek neuhradili se tak vystavují riziku exekučního stíhání. 

Alice Buczková, Barbora Nevludová, DiS., finanční odbor, Městský úřad Příbor

PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH TERMINÁLŮ

Chcete být informování o aktualitách z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem 
chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace 
– V OBRAZE.
Aplikace přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní 
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, 
můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené 
na úřední desce.

Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Kde si aplikaci lze stáhnout?
 

Více informací na http://www.pribor.eu/obcan-1/mobilni-aplikace/  
 nebo  http://www.online-team.cz/vobraze/.

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

NOVÁ SLUŽBA PRO NÁVŠTĚVNÍKY A OBČANY MĚSTA
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PRŮZKUM ZÁJMU OBČANŮ O KOMPOSTÉRY 
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Protože o domácí kompostování je ve městě stále zájem, žádáme občany, kteří by ještě měli zájem o kompostér, aby se přihlásili 
na Městském úřadě v Příboře, odboru rozvoje města, kanceláři životního prostředí buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu, případ-
ně poštou, a to v termínu do 30. září 2016. Nejlépe, když vyplní níže přiloženou přihlášku. 

Na dodání kompostéru na základě této přihlášky nebudou mít občané automaticky nárok. Jedná se o průzkum zájmu, protože 
Operační program Životní prostředí opět vyhlásil dotační program na podporu domácího kompostování. Žádost o poskytnutí dotace 
na pořízení kompostérů město podá v případě, že zájem občanů bude dostatečný, aby bylo dosaženo minimálních způsobilých výdajů. 

Je zapotřebí, aby občané souhlasili se zveřejněním osobních údajů nezbytných pro účel zpracování žádosti o dotaci. Kompo-
stéry jsou bezplatně zapůjčeny občanům na dobu stanovenou podmínkami dotace (předpokládáme, že 5 let) a následně přecházejí do 
vlastnictví jednotlivých občanů. Kompostér musí být umístěn na území města (Příbor, Hájov, Prchalov) a musí sloužit výhradně k vyu-
žívání odpadu ze zeleně vyprodukovaného ve vlastní zahradě. 

Kontakty: tel. 556 455 422, e-mail: volna@pribor-mesto.cz

Přihláška k dodání kompostéru  

jméno a příjmení  
bydliště (v Příboře, Hájově, Prchalově)  
umístění, parcela číslo (v k. ú. Příbor,  
Klokočov, Hájov, Prchalov,)

 

Přeji si dodat kompostér.
V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se zveřejněním 
osobních údajů pro účel zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Datum a podpis: 

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Informace firmy Asekol zveřejnila: Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Loni občané odevzdali k recyklaci 488 televizí, 173 mo-
nitorů a 4 154,48 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a  nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdr-
žela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky envi-
ronmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů C02 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtováni společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naši obce v loňském roce vytřídili 
488 televizí, 173 monitorů a 4 154,48 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 201,49 MWh elektřiny, 9 091,79 litrů ropy, 
902,39 m3 vody a 8,43 tun primárních surovin. Navíc jsme sní-
žili emise skleníkových plynů o 45,54 tun C02 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 177,22 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitiv-
ní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdá-
ní 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tří-
děním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizo-
rů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení hodnotí 
jejich sběr, dopravu a  zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakci vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba ener-

gie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Vážená paní ředitelko,
ráda bych Vám a kolektivu Vašich pracovníků vyjádřila 

touto cestou poděkování a pochvalu za to, jak se staráte o měst-
skou zeleň a květinovou výsadbu v našem městě. 

My, co máme zahrady u rodinných domků, víme, jak je 
tato práce náročná a nikdy nekončící. Z okna svého kabinetu 
na gymnáziu vídám, jak vysazujete a měníte výsadbu květin, 
jak zaléváte, plejete, sekáte trávu..atd. Prostě plno mraven-
čí práce, kterou my občané mnohdy nevidíme a vnímáme 

jen výsledek a bereme to možná jako samozřejmost, která 
k městu patří. Líbí se mi také, že zkoušíte i nové věci, jako 
výsadbu letniček místo takových těch typických žluto-mod-
ro-červeno-bílých kombinací, zvláště na ul. Štramberské je 
to pěkné.

Přeji Vám a celému kolektivu, ať se práce daří a ať si co nej-
více Příboráků uvědomuje, že žijeme v pěkném a udržovaném 
městečku, což je z velké míry i Vaše zásluha!

S pozdravem Naďa Malíková

Na základě osobních i písemných dotazů od občanů města Vám sděluji informace 
ohledně současné situace sochy sv. Jana Nepomuckého.

Pan Lubomír Loukotka ve své krásné knize Svědkové příborské minulosti píše: „So-
cha byla postavena na jednom z nejhezčích míst v okolí města, na kótě 316, v roce 1711. 
Je jednou z nejstarších soch a křížů ve městě a okolí. V těchto místech byli prý pochováni 
španělští vojáci zemřelí morem za třicetileté války“. 

Často na úřad chodí podněty s přáním opravení sochy a navrácení jejího důstojné-
ho vzhledu. Lidé chátrání sochy citlivě vnímají a často vzpomínají, jak v mládí chodívali 
procházkami k tomuto místu. 

Situace je dnes taková, že pozemek, na kterém socha stojí je v soukromém vlastnic-
tví. Proběhlo několik jednání za účasti zástupců městského úřadu a majitelů pozemků, 
na kterých majitelé sochy uvedli, že chtějí problematiku opravy řešit vlastními silami. 

Svatý Jan s okolní zelení je výraznou dominantou krajiny a tvoří spojovací osu s ulicí 
Kpt. Jaroše a náměstím se sousoším Panny Marie s Ježíškem, sochami sv. Rocha a sv. Flo-
riána z roku 1713. Popřejme soše zdárné navrácení jejího šarmu.

V loňském roce nás všechny provázelo horké a vytrvalé 
léto. Zahrádkáři a pěstitelé tak museli pěstované zelenině, 
ovoci či rostlinám na svých zahradách, předzahrádkách či 
v zahradních truhlících věnovat častější a vydatnější zálivku 
vody. Naopak letošní pěstitelské období bylo na deště přívě-
tivější, s menším počtem tropických dnů a nocí. A mimo jiné 
nás odměnilo bohatším kvetením okrasných rostlin a květin.

Letos po jedenácté oceňuje město Příbor výsadby domů 
a bytů v Příboře a osadách Hájov a Prchalov. Letošního roč-
níku soutěže, který vyhlásil MÚ Příbor, odbor rozvoje města, 
se zúčastnilo 97 soutěžících z města Příbora a osad Hájov 
a Prchalov. 
Tradičně se soutěžilo v těchto kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.
2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené kvě-
tinové výzdoby oken, balkonů, teras, zahrádek atd. Hodnotila 
také soutěžní květinové výsadby a úpravy zeleně před vcho-
dy do domů a předzahrádky, a to v souladu s podmínkami 
soutěže stanovenými při vyhlášení. Jako v  předcházejících 
ročnících i letos bylo komisí především hodnoceno, zda lze 
výsadby zhlédnout z veřejného prostranství. Důvodem sta-
novení tohoto kritéria je záměr, aby se ohodnocené výsadby 
podílely na zvelebení města či osad. Jednotlivé výsadby pak 
byly komisí zařazeny opět do pomyslného „zlatého a  stří-
brného pásma“. V první kategorii bylo po celkovém součtu 
zhlédnuto 79 výsadeb a v druhé pak 69. V případě, že výsad-
ba nebyla viditelná z veřejného prostranství, nebyla v souladu 
s pravidly a nebyla ohodnocena.

Výše odměny se odvíjí od zařazení do zlatého či stříbr-
ného pásma, a  také dle soutěžní kategorie. Vyšší finanční 
částkou jsou ohodnoceny soutěžní výsadby v kategorii druhé. 
Důvodem je jejich větší náročnost na údržbu, zálivku apod. 
Celková částka z rozpočtu města Příbora, která je vyčleněna 
k tomuto účelu, byla mezi soutěžící rozdělena tak, jak uvádí 
následující tabulka:

Kategorie Odměna  
za zlaté pásmo (Kč)

Odměna  
za stříbrné pásmo (Kč)

1. 300,- 150,- 
2. 350,- 200,- 

Město Příbor zašle soutěžícím informační dopis s výsled-
kem vyhodnocení předmětných výsadeb. Finanční poukázky 
ohodnocených výsadeb si pak budou moci vyzvednout v úřed-
ních hodinách MÚ Příbor dne 14.09.2016, a  to v  zasedací 
místnosti v přízemí MÚ Příbor. V cenové výši obdržené po-
ukázky si mohou soutěžící v zahradnictvích a květinářstvích 
v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.

Hodnocení soutěže v roce 2016 se zúčastnily členky Za-
stupitelstva města Příbora – paní Ivana Žárská a paní Eva 
Rumpíková. Tímto oběma velmi děkujeme za jejich projevený 
zájem a čas věnovaný posouzení soutěžních výsadeb.

Soutěžícím velmi děkujeme za jejich účast v  letošním 
ročníku soutěže. Všem pěstitelům a zahrádkářům přejeme, 
aby v nadcházejících létech jejich zahradničení a zahrádka-
ření opět přálo počasí a umožnilo jim se těšit z rozkvetlých 
zahrad, zahrádek a balkónů či bohatých výpěstků co nejdéle. 

Ing. Alice Hambálková, odbor investic a správy majetku města, Městský úřad Příbor

Za hodnoticí komisi Ing. Andrea Nováková, pracovnice odboru rozvoje města, Městský úřad Příbor

POCHVALA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA

SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO (U FRÝVALDU)

VYHODNOCENÍ 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU 
VÝZDOBU DOMŮ A BYTŮ PRO ROK 2016“ VYHLÁŠENÉ PRO 

OBYVATELE PŘÍBORA, OSAD PRCHALOV A HÁJOV.

současný stav – foto jaro 2016
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Oficiální výsledky soutěže: 
1. KATEGORIE
ZLATÉ PÁSMO
Bajerová Petra, ul. Nová 981, Příbor
Bajerová Vlasta, Švédská 89, Příbor
Borovičková Eliška, Mgr., Nová 1005, Příbor
Borovičková Vlasta, Myslbekova 1048, Příbor
Bouchalová Ludmila, ČSA 1372, Příbor
Böhmová Anna, Hájov 96, Příbor
Burešová Pavla, Štramberská 1353, Příbor
Busková Eva, Sadová 1245, Příbor
Dohnalová Magdalena, Řehoře Volného 402, Příbor
Drápalová Hana, Na Benátkách 929, Příbor
Fajárková Gabriela, Fučíkova 1301, Příbor
Fialová Marie, Řehoře Volného 409, Příbor
Franek Patrik, Sládkova 1446, Příbor
Halfar Jaroslav, Šmeralova 726, Příbor 
Hanzlíková Jarmila, Myslbekova 1057, Příbor
Jurečková Marie, Myslbekova 1022, Příbor
Juřenová Pavlína, Prchalov 56, Příbor
Kabátová Věroslava, Jičínská 238, Příbor
Kačmařová Šárka, Ing., Nová 1012, Příbor
Kadurová Josefa, Řehoře Volného 26, Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov 66, Příbor
Kaplanová Božena, Lomená 1095, Příbor
Klub důchodců Hájov, Obecní dům Hájov, Příbor
Konečná Blažena, ČSA 1379, Příbor
Kožušková Milena, Bc., Řehoře Volného 406, Příbor
Kratochvílová Jana, Frenštátská 1610, Příbor
Kročková Zdenka, Štramberská 1356, Příbor
Kubečková Martina, Hájov 151, Příbor
Kunčarová Ivana, Vrchlického 963, Příbor
Kunčarová Zdeňka, Masarykova 760, Příbor
Liberda Roman, Osvobození 1287, Příbor
Londinová Hana, Hájov 86, Příbor
Máchová Jana, Kamenná 1544, Příbor
Majerová Jana, Myslbekova 1055, Příbor
Majerová Miluše, Myslbekova 1070, Příbor
Maková Ludmila, Na Benátkách 919, Příbor
Masopustová Vlasta, 9. května 1141, Příbor
Matulová Jana, Hájov 50, Příbor
Monsportová Jana, Vrchlického 983, Příbor
Monsportová Marcela, Vrchlického 1099, Příbor
Monsportová Renáta, Na Valše 373, Příbor
Monsportová Zuzana, L. Janáčka 935, Příbor
Nedomová Irena, Mgr., Palackého 709, Příbor
Nechvátalová Marie, Myslbekova 1061, Příbor
Pešková Marie, Prchalov 25, Příbor
Pírková Marie, Palackého 752, Příbor
Plandorová Drahomíra, Pol. vězňů 3, Příbor  
Pustějovská Jana, 9. května 1178, Příbor
Rečková Lenka, Na Valše 780, Příbor

Rubinová Jaromíra, Na Valše 784, Příbor
Ručková Marie, Palackého 710, Příbor
Sikorová Marie, Kašnice 610, Příbor
Slovákovi Radomír a Stanislava, Smetanova 377, 
Příbor
Suchánková Jarmila, Prchalov 69, Příbor
Svobodovi Anna a Josef, náměstí Sigmunda Freuda 
21, Příbor
Sýkorová Olga, Hájov 114, Příbor
Šimečková Jiřina, Hájov 72, Příbor
Šimíčková Věra, 9. května 1136, Příbor
Šumberová Eva, Oldřicha Helmy 129, Příbor
Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, 
Příbor 
Veselková Bohumila, Na Nivách 985, Příbor
Zemánková Marie, Vrchlického 978, Příbor
Žárská Hana, Ostravská 1621, Příbor 
Žárský Rudolf, Místecká 37, Příbor
STŘÍBRNÉ PÁSMO
Busková Milada, Místecká 40, Příbor
Bzirská Helena, Na Hrázi 1613, Příbor
Černošková Lenka, Větřkovská 885, Příbor
Göttlicherová Marie, Hájov 79, Příbor 
Hanáková Sylva, Myslbekova 1614, Příbor
Michálková Vlastimila, Vrchlického 968, Příbor
Sedláček Miroslav, Nová 1008, Příbor
Smětáková Kateřina, Nová 1006, Příbor
Solanská Alžběta, Řehoře Volného 404, Příbor 
Sudová Ludmila, Na Benátkách 993, Příbor
Ščudlíková Eva, Nádražní 685, Příbor
Šlosarová Alžběta, Řehoře Volného 404, Příbor 
Štůsek Marian, Tyršova 243, 742 58 Příbor
Tichá Euridyka, Na Nivách 903, Příbor
2. KATEGORIE
ZLATÉ PÁSMO
Bílek Jaroslav, Gagarinova 207, Příbor
Borovičková Eliška, Mgr., Nová 1005, Příbor
Borovičková Vlasta, Myslbekova 1048, Příbor
Bortlová Renáta, Lesní 1234, Příbor
Böhmová Anna, Hájov 96, Příbor
Busková Eva, Sadová 1245, Příbor
Busková Milada, Místecká 40, Příbor
Demlová Zdenka, Npor. Loma 1391, Příbor 
Drápalová Hana, Na Benátkách 929, Příbor
Franek Patrik, Sládkova 1446, Příbor
Halfar Jaroslav, Šmeralova 726, Příbor 
Hanák Zdeněk, 9. května 1525, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., Myslbekova 1022, Příbor
Jurečková Marie, Okružní 1421, Příbor
Kaplanová Božena, Lomená 1095, Příbor
Krakovská Zdenka, Místecká 1112, Příbor
Kratochvílová Jana, Frenštátská 1610, Příbor
Kubečková Martina, Hájov 151, Příbor

Kulovaná Marie, Dukelská 590, Příbor
Kunčarová Ivana, Vrchlického 963, Příbor
Kunčarová Zdeňka, Masarykova 760, Příbor
Lisová Libuše, Prchalov 34, Příbor
Liberda Roman, Osvobození 1287, Příbor
Londinová Hana, Hájov 86, Příbor
Majerová Jana, Myslbekova 1055, Příbor
Majerová Miluše, Myslbekova 1070, Příbor
Masopustová Vlasta, 9. května 1141, Příbor
Matulová Jana, Hájov 50, Příbor
Michálková Vlastimila, Vrchlického 968, Příbor
Monsportová Jana, Vrchlického 983, Příbor
Monsportová Marcela, Vrchlického 1099, Příbor
Monsportová Renáta, Na Valše 373, Příbor
Nedomová Irena, Mgr., Palackého 709, Příbor
Nechvátalová Marie, Myslbekova 1061, Příbor
Pírková Marie, Palackého 752, Příbor
Pešková Marie, Prchalov 25, Příbor
Pešl Marek, Dukelská 1316, Příbor
Rečková Lenka, Na Valše 780, Příbor
Rubinová Jaromíra, Na Valše 784, Příbor
Ručková Marie, Palackého 710, Příbor
Slovákovi Radomír a Stanislava, Smetanova 377, 
Příbor
Svobodovi Anna a Josef, náměstí Sigmunda Freuda 
21, Příbor
Šimečková Jiřina, Hájov 72, Příbor
Šimíčková Věra, 9. května 1136, Příbor
Škorvagová Jiřina, Myslbekova 1068, Příbor
Štůsková Ludmila, Tyršova 243, Příbor
Šumberová Eva, Oldřicha Helmy 129, Příbor
Tvarůžková Marta, Na Benátkách 984, Příbor 
Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, 
Příbor 
Zaoralová Vladimíra, Myslbekova 1068, Příbor
STŘÍBRNÉ PÁSMO
Bajerová Petra, Nová 981, Příbor
Bajerová Vlasta, Švédská 89, Příbor
Borovský Radek, Myslbekova 1066, Příbor
Bzirská Helena, Na Hrázi 1613, Příbor
Černošková Lenka, Větřkovská 885, Příbor
Göttlicherová Marie, Hájov 79, Příbor
Hanzlíková Jarmila, Myslbekova 1057, Příbor
Hodulíková Anna, Jičínská 236, Příbor
Holubová Petrů Erika, 28. října 747, Příbor
Jakubová Miluše, Prchalov 9, Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov 66, Příbor
Kročková Zdenka, Štramberská 1356, Příbor
Máchová Jana, Kamenná 1544, Příbor
Monsportová Zuzana, L. Janáčka 935, Příbor
Pustějovská Jana, 9. května 1178, Příbor
Sudová Ludmila, Na Benátkách 993, Příbor
Sikorová Marie, Kašnice 610, Příbor

Foto: Ing. Libuše Volná. Zpráva v Local TV Příbor 35. zprávy.
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Dokud jsme zdraví, jsme také soběstační a vše zvládáme sami. 
V životě se ale stává, že se my nebo naši blízcí dostaneme do situa- 
ce, kdy se bez pomoci další osoby neobejdeme - ať už je to stářím, 
chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Obyčej-
né věci, které jsme dříve dělali běžně, najednou nezvládáme. Sami 
se už o sebe nedokážeme postarat a potřebujeme, aby nám někdo 
pomohl. Není ostudou požádat o pomoc. Na koho se ale obrátit? 

NA OSOBNÍHO ASISTENTA. Ten Vám pomůže překonat 
těžkou životní situaci a umožní co nejdéle a plnohodnotně prožít 

život, na který jste běž-
ně zvyklí. A  to nejen 
u Vás doma, ale všude 
tam, kde potřebujete – 
v domě s pečovatelskou 
službou, v léčebně dlou-
hodobě nemocných, 
ale také v  nemocnici. 
Osobní asistenci posky-
tujeme nejen seniorům, 
a le také osobám se 
zdravotním postiže-
ním, a  to už od 6 let 
věku. S  ČÍM VŠÍM 
VÁM MŮŽE OSOB-
N Í  A S I S T E N T K A 
POMOCI? Pokud už 
například nezvládáte 
oblékání, může vám 
pomoci asi stent ka . 
V případě, že se zhor-
šila vaše chůze, může 
vám poskytnout pod-
poru při chůzi nebo 
vám pomoci při uží-
vání kompenzačních 

pomůcek, například in-
va l idního vozíku nebo 
chodítka. Osobní asistent-
ka vám může pomoci také 
při osobní hygieně, při 
koupání, sprchování, nebo 
při používání WC. Jestli-
že potřebujete, nachystá 
Vám jídlo a  pití, pomů-
že s  úklidem domácnosti 
a  s nakupováním. Osobní 
asistentka není zdravotní 
sestra, takže vám nepíchne 
injekci, ale může vám při-
pomenout, že si máte vzít 
léky. Doprovodí vás k léka-
ři, na úřad, na procházku, 
kam budete potřebovat. 
Pomůže vám vyplnit vol-
ný čas a  bude vám dělat 
společnost. Osobní asis-
tence je nyní poskytována 
klientům z  okresu Nový 
Jičín (město Nový Jičín 
a  jeho přilehlé obce, měs-
to Kopřivnice a přilehlé obce a také město Příbor). Působnost naší 
organizace je v celém Moravskoslezském kraji, dle našich dalších 
poboček (Ostrava, Frýdek-Místek, Opava, Bruntál). Osobní asis-
tence je služba placená. Cena se pohybuje od 70 Kč do 110 Kč za 
hodinu. Je poskytována 7 dní v týdnu, včetně  svátku od 7:00 do 
20:00, dle předem uzavřené smlouvy a  domluveného harmono-
gramu. KDE NÁS NAJDETE? Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o. p. s., detašované pracoviště Nový Ji-
čín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, Telefon: 556 709 403, e-mail: 
asistencenj@czp-msk.cz.

Kolektiv pracovníků CZP-MSK, o. p. s.

KDO VÁM POMŮŽE, KDYŽ POTŘEBUJETE POMOC?

ŠATNÍK
SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM V PŘÍBOŘE 

Pořádají ve dnech:
12. 9. 2016 - 16. 9. 2016  od 800 do 1700

19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 od 800 do 1700

 V prostorách domu s pečovatelskou službou 
v přízemí v Jičínské ulici 238 - růžová budova. 

•   sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
•   příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
•   nepříjímáme věci z umělých vláken, jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

tel: 556 725 359, 737 286 554
Pečovatelská služba Příbor, Jičínská 238
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Václav Mikota navštívil Příbor před deseti 
lety, těsně před instalací expozice do rodného 
domku Sigmunda Freuda. Už tehdy ho nejen 
domek, ale i Příbor okouzlily. Po deseti letech 
se Václav Mikota - psychoanalytik, lékař a od-
borník na slovo vzatý do Příbora vrací. 
Bude vyprávět o tom, 

* jak Freud dospěl k předpokladu nevědomých duševních pochodů, 
* jak na základě další spolupráce s pacienty své hypotézy měnil, 
* jak byly jeho následovníky tyto hypotézy prověřovány, 
* jak byly modifikovány dětskými pozorovatelskými studiemi a v nejno-

vější podobě i neurovědeckými výzkumy. 
V současnosti se uskutečňuje Freudův sen o bližší spolupráci psycho-

logických a neurovědeckých přístupů ke zkoumání lidské mysli. 

Přednáška je určena laické veřejnosti, ale i těm, kteří se v oboru orien- 
tují.

Přednášející uvítá diskusi a otázky vás posluchačů - rád na ně 
odpoví. 

Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost poslechnout si, jak je to s na-
ším nevědomím.

Místo přednášky - zasedací sál piaristického kláštera. 
V rámci projektu Za poznáním historie města Příbora podpo-

rovaného Moravskoslezským krajem zve Ing.  Iveta Busková, vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře, a Mgr. Irena  
Nedomová.

Foto pana docenta je ze záznamu LTV v r. 2006, kdy V. Mikota 
navštívil Příbor s  psychoanalytiky z  celého světa - s  účastníky praž-
ské konference pořádané u příležitosti 150. výročí Freudova narození.

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ

Bohumír Michna
Jan Priesečan
Josef Krejčí
Stanislav Paseka

Eva Skurková
Jitřenka Kocourková
Dagmar Milatová 
Jana Šátková

Rudolf Gilar
Adela Kilnarová
Hermann Wieland
Jan Šupa 

Vojtěška Holubová
Božena Michnová 
Ludmila Taichmanová 

Ludmila Jalušková
Jiří Pinkas

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Eduard Bartoš      Zdeněk Fibiger      Mária Janotková      Věra Simperová      Zdeňka Šimíčková      Jarmila Šmídová      Jena Váňová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

KABELKOVÝ JARMARK V KNIHOVNĚ

Angličanka Sarah Winmanová v  románu Rok zázraků vypráví 
podmanivý příběh o kouzlu každodenního života, o přitažlivosti moře, 
o léčivé síle vyprávění a trnkového ginu… Marvellous je devětaosmdesát 
a téměř celý život strávila v odlehlé cornwallské zátoce. Poslední dobou na 
něco čeká – není si jistá na co, ale až to uvidí, tak to pozná. Drake je mladý 
voják, ještě rozrušený prožitky z druhé světové války. Slíbil umírajícímu 
muži, že mu splní jeho poslední přání, kvůli čemuž se ocitá ve stařenčině 
zátoce, zničený na těle i na duchu. Marvellous mu přichází na pomoc…

Zábavnou, originální a  vtipnou knihu s názvem Vdaná potvora 
napsala česká autorka Petra Nachtmanová. Věštkyně ze sousedství před-
pověděla Milušce setkání se třemi osudovými muži a od toho okamžiku 
skutečně potkává nejrůznější muže, kteří vypadají jako potencionální 
partneři. Problém je však v tom, že je Miluška vidí všude. Kdo se stane 
tím pravým?

Felix Francis je syn slavného spisovatele dostihových detektivek 
Dicka Francise. Autorsky se podílel na jeho čtyřech románech a  sám 
píše další. Vyděrač je název nejnovější detektivky s hlavním hrdinou, 
vyšetřovatelem BHA, Jeffem Hinkleym. Nejlepší steeplový jezdec sou-
časnosti Dave Swinton, prosím Jeffa o pomoc. Ten se ho vydá navštívit, 
ale než se stačí dovědět nějaké podrobnosti o tom, proč miláček národa 

vypustil dostih, pokusí se Jeffa někdo zabít – a vše nasvědčuje tomu, že 
to byl právě Dave. Jenomže o pár hodin později je hvězda sportovního 
nebe nalezena mrtvá.

Britská spisovatelka Jojo Moyesová je autorkou románu Jeden plus 
jedna. Představte si, jak by mohl vypadat příšerný život: manžel vás 
opustil a rodině nepřispívá ani penny, syna puberťáka šikanují a dcera, 
jež je matematický génius, má sice možnost nastoupit na prestižní školu 
pro nadané děti, ale vy si to prostě nemůžete dovolit. Přesně takový je ve 
zkratce život Jess Thomasové. Jednoho dne se Jess přihodí zvláštní věc. 
V taxíku najde svazek bankovek, které patří arogantnímu milionáři Edu 
Nichollsovi, u něhož doma Jess uklízí. Jinak zásadová Jess se impulsivně 
rozhodne, že si peníze ponechá a využije je pro svou dceru. V té chvíli 
ještě netuší, jak jí jejich majitel následně změní život…

V edici České televize vychází kniha Petra Zikmunda Já, Mattoni 
– Legenda o prodavači vody. Kniha není popisem podnikání v druhé 
polovině 19. století, ani biografií raného kapitalisty a charismatického 
bouřliváka v jedné osobě. Je to sága o dramatických rodinných zvratech 
ve vzrušující době Rakousko-uherské říše a nástupu nového řádu. Je to 
legenda o vnitřní síle, odvaze, ale také o náhodě a zejména o vztazích, 
v nichž často platí, že od lásky může být jen krůček k nenávisti.

Máte ve skříni „slušné“ kabelky, které se vám omrzely, nehodí se 
barevně, zkrátka už je nenosíte? Samy byste uvítaly nějakou jinou? Za-
pojte se do Kabelkového jarmarku v knihovně! Darujte svou kabelku 
– čistou, nepotrhanou, ve slušném stavu, a pokud máte doma nepotřeb-
nou knihu, vložte ji do kabelky. Kabelky můžete přinášet do městské 
knihovny od 1. do 30. září 2016 v provozní době. Jarmark proběhne 

v Týdnu knihoven v pondělí 3. října 2016 od 13.00 do 17.00 hodin 
v zahradě piaristického kláštera (v případě nepříznivého počasí v měst-
ské knihovně). Cena jedné kabelky je 50 Kč a překvapením bude kniha 
zdarma uvnitř kabelky. Výtěžek z akce bude věnován na nákup desko-
vých her a her do dětského koutku.

Přijďte si koupit kabelku na Kabelkový jarmark!

...NEVĚDOMÍ V BĚHU ČASU... 
aneb Vývoj Freudovy představy o nevědomí od jejího vzniku do současnosti
pátek 14. 10. 2016 v 17 hodin, přednáší Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.
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Z HISTORIE

Mjr. v. v. Ladislav Jerguš, místopředseda a jednatel SL ČR, pobočného spolku plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor

105 LET OD NAROZENÍ VLADIMÍRA VAŇKA

V srpnovém vydání Měsíčníku 
města Příbora jsme si připomněli 
100 let od narození Oldřicha Hel-
my, pilota 311. čs. bombardovací 
perutě RAF a  především příbor-
ského rodáka. Dnes vám chci při-
blížit dalšího, navigátora stejné 
perutě, plk. JUDr.  Ing. Vladimíra 
Vaňka.

Narodil se 9. srpna 1911 v Příbo-
ře, v rodině advokáta, která bydlela 
v domě č. 30 na náměstí, dnes Sig-
munda Freuda. Absolvoval obecní 
školu a  reálné gymnázium. Krátce 
pracoval jako advokátní koncipient 
a později začal studovat na právnic-
ké fakultě Karlovy univerzity v Pra-
ze. Během základní vojenské služby 
v Litoměřicích absolvoval školu pro 
důstojníky v záloze.

Okupace Československa za-
sáhla i do jeho života. Odchází do 
Polska a  jako příslušník polského regionu se účastní jeho 
obrany. Při ústupu je zajat vojáky Rudé armády a internován 
až do dubna 1941, kdy je spolu s dalšími československými 
vojáky propuštěn a převezen na Střední východ. Okamžitě je 
začleněn do našich jednotek a přidělen k 11. pěšímu prapo-
ru východnímu, se kterým se podílel i na obraně Tobruku. 
Povýšen do hodnosti poručík. Po náboru k letectvu je dnem 
21. 10. 1942 přemístěn k letecké skupině ve Velké Britanii.
Vzhledem k svému vzdělání a důstojnické hodnosti je zařazen  
do kursu pro navigátory. V Kanadě absolvuje výcvik ve střelbě 
a bombardování a absolvuje školu pro letecké pozorovatele 
a navigátory. Během tohoto školení nalétá kolem 170 hodin. 
Po ukončení je zařazen ke 161. britské peruti v Digly, v hod-
nosti Pilot Office (poručík) a postupně létá u několika brit-
ských jednotek. Mezitím povýšen do hodnosti nadporučíka 
je v listopadu 1944 převelen ke 111. OTU (operačně cvičná 
jednotka), kde se prováděl výcvik posádek pro 311. čs. bom-
bardovací peruť a 23. 3. 1945 u ní nastupuje službu. 1. 6. 1945 
je povýšen do hodnosti kapitána a 12. 11. do anglické hodnos-
ti Flight Lieutenant, což je vlastně totožné.

Za svou činnost obdržel tato vyznamenání: Čs. váleč-
ný kříž 1939, čs. medaile „Za chrabrost“, „Za zásluhy I. st.“, 
čs. vojenskou pamětní medaili a čtyři britské: „1939 až 1945 
Star“, „The Atlantic Star“, „The Afrika Star“ a „The Defence 
Medal“.

Po skončení války krátce působí u našich leteckých do-
pravních jednotek.  V době ustavení l. leteckého dopravního 
pluku je jeho příslušníkem ve funkci navigátora. Z důvodu 
dostudování právnické fakulty je demobilizován a  zahajuje 
nejen advokátní praxi, ale i společný život s manželkou Ma-
rií. V době únorových událostí v roce 1948 dostává z kruhů 
MNO zprávu, že mu hrozí nebezpečí. Spolu s  manželkou 
Marií a několika dalšími kolegy opouští Prahu na palubě do-

pravního letounu. Po tříletém pobytu 
v  Anglii se stěhuje do Kanady, která 
v něm zanechala stopy z doby výcvi-
ku. V Torontu nemá váhu jeho práv-
nické vzdělání, proto vystuduje ještě 
inženýrství, obor geodet – stavitel 
silnic.

V Kanadě mu onemocněla man-
želka a  lékaři doporučili změnu pro-
středí. Jako vhodná se jeví Kalifornie, 
a tak se v roce 1970 opět stěhují, ten-
tokrát do USA. Manželka se podro-
buje ještě nevyzkoušeným testům no-
vých léčebných metod. Přesto pro ni 
znamenají prodloužení života o  ně-
kolik let.

Spojení domova s  Vladimírem 
Vaňkem udržoval tatínek, advokát 
v důchodu, pomocí zvláštní šifry. Do-
mov v Příboře byl pořád tím žádoucím 
místem, kam se chtěl vrátit, nebo ales-
poň mu být nablízku. Koketoval s my-

šlenkou přestěhování do Rakouska. Po roce 1990 byl rehabili-
tován a povýšen do hodnosti plukovníka a splnil se mu dávný 
sen a několikrát republiku navštívil. Naposledy v roce 1999.
Měli jsme snahu pozvat ho mezi letce, bohužel jeho pláno-
vaná návštěva v roce 2002 se ze zdravotních důvodů již neu-
skutečnila. Zemřel v městě San Mateo v Kalifornii 12. ledna 
2005.

Co všechno musel tento člověk podstoupit a přežít, jaké 
myšlenky ho provázely, když poprvé i  podruhé opouštěl 
republiku za zcela rozdílných okolností? A  desítky dalších, 
kteří posléze na různých místech bojovali za nezávislost své 
vlasti. Té vlasti, ze které museli opět utíkat, aby si uchovali 
život, nebo alespoň se vyhnuli několikaletému žaláři. Těžko 
se to chápe, a proto obdivuji ty, kteří se po těchto peripetiích 
rádi do republiky vraceli.

Chtěli jsme těmto lidem vzdát hold, připomenout jejich 
činy v boji proti nacismu. Zvláště těm, kteří se po válce vrátili 
domů, ale jejich činy nebyly náležitě oceněny a  naopak na 
vlastní kůži museli zažívat ponižování a terorizování. Vzni-
kl tak Památník čs. letcům, jako výraz uznání a poděková-
ní. Příbor může být hrdý, že stojí na teritoriu města, zvláště 
poté, co byl rozšířen  na regionální památník. Jsou na něm 
uvedeni všichni letci, kteří se narodili na území dnešního 
MS kraje a padli nebo zahynuli ve 2. světové válce.

V Příboře působí organizace Svazu letců ČR, jako jediná 
na území kraje. Když se v  roce 2003 rozhodovalo, po kom 
bude pojmenována, padl návrh na Vladimíra Vaňka, zvláště 
proto, že byl příslušníkem našeho dopravního pluku v roce 
1946. Měl v té době opět navštívit Příbor a těšili jsme se, že 
ho budeme moci mezi námi přivítat. Bohužel ze zdravotních 
důvodů k  tomu již nedošlo. Pojmenování odbočky SL bylo 
vyjádřením úcty a navázání na tradici našich úspěšných letců 
při osvobozování naší vlasti.
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Igor Jalůvka

NAŠE MĚSTO ZA 100 LET 
aneb ZAMYŠLENÍ NAD JEDNÍM OBRÁZKEM

Nevím, ve kterém konkrétním roce dnes anonymní vý-
tvarník koncipoval pro pohlednici svou vizi budoucího 
Příbora. Je pravda, že podobné futuristické vize se na po-
hledech hojně objevovaly na přelomu 19.  a  20.  století, ale 
obrázek samotný, soudě dle konkrétních staveb a  doprav-
ních prostředků, jež na pohlednici ztvárnil (a pokládal pa-
trně za to nejmodernější, nejúčelnější či nejpokrokovější, co 
bude v Příboře ještě za 100 let), odpovídá spíše již 80. létům 
19. století než přelomu století. Níže rozvedu, co mne k tomu-
to předpokladu vede.

Svou úvahu jsem rozdělil na dvě části. V dnešním vyprá-
vění si povíme něco o naivní vizi autora obrázku „Příbor za 
100 let“ a někdy v příštím čísle pak uvedu možná stejně nai- 
vní představu, jak by mohl (třeba) Příbor za 100 let vypadat.

Existuje další pohlednice s futuristickým námětem, zřej-
mě od stejného autora. Zobrazuje pohled na kostelní horu 
od Benátek, avšak se splavnou Lubinou, kterou křižují jakési 
rádoby hydrodynamické a  aerodynamické parolodě o  níz-

kém výtlaku. V době realizace umělcovy kresby se patrně do 
budoucna sázelo na lodní dopravu. Studénsko-štramberská 
železniční dráha byla otevřena vcelku nedávno, koncem 
roku 1881, avšak určité omezení nákladní železniční dopra-
vy bylo známo. Tehdejší rozvoj stavby mořských průplavů 
a  suchozemských průplavních kanálů ovlivnil i  úvahy nad 
využitím dosud málo užitečné, plytké a  kamenité řeky, ja-
kou je Lubina. Možná kreslíře ovlivnilo i otevření Suezského 
průplavu v  roce 1869 a  budování Panamského průplavu 
Francouzi (1. etapa: 1880-89).

Doba mezi lety 1885 a 1914 je charakterizována především 
dosud nebývalým rozvojem techniky. Jedná se o masové za-
vádění elektřiny a elektrických strojů do továren a dílen (dyna-
ma a obloukové lampy), nových telekomunikačních prostřed-
ků - telegrafu a  telefonu, konstruují se prototypy, ověřovací 
série a poté se již spouští sériová výroba prvních vzducholodí, 
automobilů, letadel, ponorek a dochází ke stavbě prvních pře-
hrad a průplavů. Autor obrázku však tyto technické novinky 
kupodivu nezařadil do vize svého budoucího Příbora. 

Na kresbě zřetelně vidíme pouliční osvětlení příborského 
náměstí. Zda se však dosud jedná o  lampy plynové, anebo 
již autor uvažoval o osvětlení pomocí Křižíkových oblouko-
vých svítilen (1878), není z obrázku patrné. Nevím, jak da-

lece výtvarník zvážil možnosti elektřiny, ale pro příborské 
náměstí je nesporné, že elektrifikace se ve městě prováděla 
až po 1. světové válce (1920–21). Malíř již nenakreslil kočár 
tažený koňmi či drožku, i když v 80. letech si Šustalova to-
várna v nedaleké vesnici Kopřivnici výborně vedla s prode-
jem svých kočárů ve střední Evropě (především v Prusku). 
Z dopravních prostředků dominuje tramvaj, tedy elektrický 
vůz, „elektrika“ - jak se tehdy říkalo. V  Praze jezdily první 
Křižíkovy tramvaje od roku 1891. V  sousední Moravské 
Ostravě byly zřízeny nejprve parní tramvaje, které od r. 1894 
spojovaly střed města s Vítkovicemi, 4 roky po zřízení první 
ostravské elektrárny (1897) se rozjely i  tramvaje elektrické 
(1901). 

Opravdovým anachronismem je ale jezdec na koni, nej-
spíš voják. Výtvarníkovi patrně nebyl dosud znám první vůz 
typu Präsident, kočárový automobil, který byl předváděn od 
r.  1897. Zato neřiditelnému atmosférickému balonu, vzná-
šejícímu se na pozadí, bylo v  80. letech 19.  století 100 let. 

Výtvarník prokázal výjimečnou 
technickou neznalost ztvárněním 
člověka, usadivšího se na vrchlíku 
balonu, jenž drží vlajku (dlouhou 
jak textil slavobrány). Slavobrány 
byly typické pro Jubilejní zem-
skou výstavu v  Praze r.  1891. 
Zajímavé pak je, že dým z  ma-
mutích továren na pozadí vlevo 
unáší vítr do přesně opačného 
směru, než jakým vlaje vlajka-
-slavobrána na baloně. Ohledně 
směru větru nad náměstím bych 
ale dal za pravdu vlajce na balonu. 
Na náměstí se říká, a právem, že 
fouká nikoli od Polska či Ostravy, 
ale „od Štramberka“. Je to poznat 
podle navátého smetí na různých 
výstupcích a  hřebenech střech 
měšťanských domů. O  nějakém 
letounu lehčím než vzduch, tedy 
vzducholodi (Renardův prototyp 

r. 1884, Schwarzův r. 1897, von Zeppelinův r. 1900) a už vůbec 
o letounu těžším než vzduch, tedy letadlu (N. a O. Wrightové 
r. 1903) nemá autor obrázku ani potuchy. 

Je docela možné, že tento malíř – dejme tomu starší člo-
věk – již nedržel krok s  technickými novinkami a  progre-
sivními dopravními prostředky (vzducholoď). Na základě 
autorových znalostí (a neznalostí) technických vynálezů 
z konce 19. století, které ztvárnil na obrázku, lze usuzo-
vat, že kresba byla zhotovena mezi lety 1891 a 1896.

Ale pojďme dále. Autor absolutně neodhadl módu (dám-
ské dlouhé sukně a klobouky, znázorněné na obrázku, se sice 
nosily ve druhé polovině 19. století, ale pak jen do poloviny 
20. let století dvacátého. Nikoli však již v  80. či 90. letech 
20. století, i když zrovna sukně se nosily delší, než na které 
jsme byli zvyklí v  60. a  do poloviny 70. let. Osobně se ale 
musím přiznat, že móda docela nedávných 80. let se mně líbí 
nejvíce, včetně dámských účesů. Proč, to je mé tajemství… 
Samozřejmě, vývoj módy nedovede odhadnout nikdo. Móda 
není nic jiného než uzavřený interval mezi módou hippies, 
tedy minimem látek na sobě, a  oděvem zahalených arab-
ských žen, tedy maximem látek na sobě.

Na základě znázorněné módy tak moc nezjistíme, inter-
val možností tak bude volně ohraničen lety 1880 a 1910.
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Při řešení urbanismu středu města dominují u  autora 
budovy s účelem: 
- sociálním: zde vidíme nalezinec, chudobinec, starobinec, 

a  to v  samém centru města. Tedy nikoli „odstrčit“ tyto 
ústavy někam na okraj Příbora, ale dát je do samého stře-
du. Výstavba Domu s pečovatelskou službou v 90. letech je 
vlastně naplněním tohoto principu;

- kulturně-osvětovým: jasně rozpoznáme divadlo, varieté, 
osvětový dům, muzeum, Sokol. Ve skutečnosti Katolický 
spolkový dům vystavěl Bedřich Karlseder r. 1911. Sokolovna 
se postavila až po 1. světové válce, v roce 1919. Je ale zají-
mavé, že divadlo, coby samostatný objekt, ani varieté, tedy 
jeho odnož pro produkci „lehčího žánru“ (operety, muziká-
ly, kabarety), Příbor nikdy neměl (vlastně měl… – brzy po 
r. 1990 se na kruhovitém pódiu obnažovaly na patře v re-
stauraci Oáza jakési amatérské ostravské děvy ve světle re-
flektorů, ale bylo to spíš legrační než vzrušující a celé číslo 
silně připomínalo Ivu Janžurovou v komedii Bouřlivé víno); 

- hospodářským a finančním: na obrázku jsou banky, hos-
podářská záložna, jakési mamutí továrny v  Klokočově. 
Můžeme zde rozpoznat zřetelnou podporu rozvoje průmy-
slu cestou úvěrových peněžních ústavů. Jestliže doutnající 
komíny továrních komplexů v  pozadí jsou jen moderni-
zací a  rozšířením klokočovských textilek, tedy Reiserovy 
a  Mandlerovy pletárny a  Flussovy tkalcovny na nábřeží, 
jen vycházel ze soudobého stavu. Pokud je ale výtvarník 
situoval až za město do jakýchsi průmyslových zón, tak se 
– alespoň teritoriálně - opravdu strefil. Možná tak nevě-
domky předpověděl mošnovskou průmyslovou zónu. Pro 
porovnání můžeme dodat, že Kopřivnice byla na přelomu 
století stále ještě vesnicí; k jejímu povýšení na městys do-
šlo až roku 1907. Důvodem byl nárůst obyvatel související 
s rozšiřující se keramičkou a především automobilkou.

Nevím přesně proč, ale z  řešení centra městské zá-
stavby na obrázku mám dojem, jako bych se tak trochu 
díval na Ostravu. Centrum města je rovinaté a důležité 
veřejné budovy (včetně baziliky) se realizovaly mezi lety 
1883 a 1907. 

Výtvarník měl zřejmě v  Ostravě jistý vzor, jak by mohl 
Příbor někdy vypadat. Vždyť ještě v  1. polovině 19.  století 
byl Příbor větší než Ostrava co do počtu obyvatel a  to tr-
valo téměř až do konce trvání  správního členění v  rámci 
hukvaldského panství. Po vzniku okresů v r. 1850 se Ostrava 
(již v  jiném administrativním celku) dočkala stálého pří-
livu nezaměstnaného dělnictva z  Těšínska, ale především 
z Haliče. Příčinou bylo otevření černouhelných dolů a hlav-
ně Ferdinandovy hutě (pozdějších Vítkovických železá-
ren - původně pojmenovaných po olomouckém arcibisku-
pu Ferdinandovi) roku 1828. Zrušení roboty v  r. 1848 pak 
umožnilo příliv pracovních sil do továren. Proto se v 60. až 
90. letech 19. století několikanásobně zvýšil počet obyvatel 
Ostravy a  toto město se tak stalo jediným českým a  mo-
ravským velkoměstem, které po vzoru amerických průmy-
slových velkoměst na východním pobřeží (jež se stala po 
skončení americké občanské války gigantickými ocelářskými 
a hutními centry) mnohonásobně zvýšilo svou městskou po-
pulaci. A Příbor nechala Ostrava daleko za sebou…

Podíváme-li se podrobněji na systém urbanistického čle-
nění středu města, na architektonické pojetí domů, včetně 
použitých stavebních slohů, musíme uznat, že pro vyob-
razené budovy zde nevidíme ani v  jednom případě využití 
stavebního slohu secese (1889–1914), tak typické právě pro 
přelom 19. a 20. století. Buďto ještě secese nezačala (80. léta), 
anebo sám autor neměl k módní secesi – jakožto moderně – 
kladný vztah, jednoduše se mu nelíbila. Je tedy dost možné, 
že v době realizace kresby již secese existovala, ale autor měl 
– jako ke všemu novému – k takové moderně prostě odpor. 
(Dobře si vzpomínám, že pan profesor František Svačina, 
příborský malíř, secesi - jakožto stavební sloh – neuznával. 

Podobně můj dědeček, jenž v době, kdy secese kulminova-
la, prožíval své dětství a mládí, o ní s despektem mluvil jako 
o „slátanině všech možných slohů“.) I když právě stavební 
sloh novorenesance, který se hojně vyskytuje na kresbě, 
je přímo typický pro stavbu veřejných a  společenských 
budov v 80. letech 19.  století, tak se používal i později, 
začátkem nového století, a to mnohdy až do roku 1914.

Nerespektování prostorového členění vrcholu kostelní 
hory vyřešil autor „narovnaným“ Příborem. Všechny zob-
razené budovy napravo od farního kostela by se do daného 
prostoru zdaleka nevešly; autor si možná představoval, že 
v budoucnu dojde nějakým způsobem k „narovnávaní“ kop-
covitých terénů, že to bude technicky možné.

Z tehdejší (v podstatě i z dnešní) historické podoby měs-
ta zbyl autorovi obrázku již jen farní kostel Narození Panny 
Marie a – pokud mne zrak neklame - měšťanský dům č. 47 
(Pospíšilovi). Na severní straně náměstí sice vidíme kruho-
vitý arkýř s věžičkou, ale velice odlišný od arkýře na domě 
č. 35 (tzv. Palác) a č. 11 (drogerie). Spíš připomíná věžičko-
vité arkýře na některých ostravských domech. Dále na ob-
rázku zmizely starobylé chalupy kolem kostela. Jižně, nikoli 
severně od katolického mariánského kostela je zobrazen zce-
la přestavěný kostel sv. Kříže; autor jej zřejmě zamýšlel jako 
protestantský. Ale nikoli „podřadně“ níže, pod kopcem, kde 
stojí odjakživa, ale na stejné úrovni (chtěl nejspíš zdůraznit 
náboženskou rovnost mezi církvemi).

Dále je z  obrázku patrno, že památkové hledisko není 
vůbec respektováno (s výjimkou farního kostela a  jednoho 
měšťanského domu), i  když dominují vesměs historizující 
stavební slohy. Výtvarník si s tím zřejmě nelámal hlavu, ani 
v  nejmenším. Památková péče získala odpovídající pravo-
moci teprve ve 2. polovině 80. let 20. století. První památ-
kové úřady založila sice již Marie Terezie, avšak jejich sku-
tečná pravomoc v  porovnání s  běžným městským úřadem 
byla zanedbatelná. Dříve totiž platila ve městech jednoduchá 
zásada: co je staré, tak se zbourá. I když dnes již pohlížíme 
na secesi (dům č. 35 - r. 1903, č. 4 - r. 1910), baťovský funk-
cionalismus (č. 29 - r.  1929) či úřednický funkcionalismus 
(č. 19: radnice - r. 1938) jako na slohy historické, v dané době 
se jednalo o pragmatickou modernu a účelovost. Když můj 
dědeček Karel Loukotka nechal funkcionalisticky upravit vý-
kladec na náměstí ve svém domě č.  32 (dnes dárková síň) 
v  letech 1929–30, nechal zároveň odstranit veškeré klasi-
cistní či spíše neoklasicistní fasádní prvky na čelní fasádě, 
tedy šambrány, klenáky a římsy. Meziokenní plochy fasády 
pak byly nově horizontálně odděleny omítkovou hranou od 
ostatní části fasády tak, jak to bylo po světové válce módní na 
mnoha městských vilách či některých činžovních domech. 
Když jsem se ho někdy uprostřed 70. let zeptal, proč se tak 
rozhodl, řekl, že babička to tak chtěla... Pro ni to byl dříve 
jednoduše „starý dům“. Typickým prvkem socialistického 
přístupu k památkám pak bylo necitlivé zbourání bývalého 
hotelu Kladiva (dům č. 34) a výstavba restaurace Slávie mezi 
lety 1969 a 1971. Je sice pravda, že dům byl předtím nevytá-
pěn a částečně devastován, a tak jeho záchrana, resp. rekon-
strukce, by byla jistě nákladná, ale v tehdejší době se problém 
vyřešil tím nejjednodušším způsobem. O něco lépe se pak 
postupovalo u domu č. 9 (původně Josef Přikryl), který byl 
v letech 1987–88 sice vnitřně řešen jako atrium, ale alespoň 
fasáda dostala jednoduché historizující prvky. Dnes byla fa-
sáda pečlivě rekonstruována na základě dobových fotografií.

To jsem však již trochu odbočil od tématu článku, a tím 
je zjistit, kdy autor zvěčnil svou vizi „Příbora budoucnosti“. 
Protože architektonický vzhled náměstí nám tuto práci ni-
kterak neusnadnil, pro posouzení stáří kresby bude hrát do-
minantní roli vývoj techniky, přesněji dopravních prostřed-
ků. A zde mohu jen zopakovat to, co jsem uvedl výše: kresba 
byla patrně zhotovena mezi lety 1891 a 1896, možná brzy 
po Jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891. 
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Marian Dobiáš

NA KAMENCU U LUBINY

Příbor splňuje jednu z podmínek pro pořádné město-
-protéká jím řeka. Lubina je nedílnou součástí Příbora, 
a  to v  dobrém a  někdy i  ve zlém. Zkuste se postavit na 
klokočovský most, dívat se po proudu řeky, přivřít oči 
a přenést se o dlouhých 60 let proti toku času.

Lubina nebyla v tu dobu regulována, její břehy byly po-
rostlé křovinami a kopřivami, ale i vzrostlými stromy- ol-
šemi, akáty, vrbami i různými náletovými dřevinami. Bře-
hy byly vysoké, na mnoha místech podemleté, hráze byly 
nedostatečné a v případě povodní neskýtaly dostatečnou 
ochranu. Koryto a  břehy byly pokryty šedými kameny 
různých tvarů a velikostí, jak jsme říkali my Klokočovjané 
- kameňami. Od nich vznikl i název pro území od kloko-
čovského mostu po splav - Kamenec, eldorádo nás kluků, 
kteří jsme bydleli v domcích na pravé straně řeky.

Naše hry, vylomeniny i  zábava se místo u  počítačů 
odehrávaly na Kamencu, tam jsme řádili po příchodu ze 
školy, o volných dnech a prázdninách. Husté křoviny čer-
ného bezu a olšový lesík skýtaly dostatek úkrytů pro hry 
na četníky a zloděje, Rusy a Němce, partyzány i hledání 
pokladů. Lesík ukrýval i hřiště na fotbal, vybíjenou nebo 
hokej s  míčkem a  boje byly nelítostné. Účastníky těch-
to her byli bratři Jalůvci Svaťa a  Jeňa, bratři Filipi Jenda 
a Kája, Franta Eliáš, Vlasta Kozel, Kája Halfar zvaný Kan-
torek, Láďa Masopust, Jenda Blažek, Ivan Christo, můj 
bratr Leoš, Jenda Šimíček, Borek Chromečka zvaný Bo-
rena, ale i děvčata Magda Marková, Eva Filipová a Růžena 
Eliášová, ti všichni pod vedením nejstaršího a nejsilnější-
ho z nás –Jary Kötta.

Přítomnost kamenů a oblázků přinášela jednu skuteč-
nost; všichni jsme jimi uměli velmi dobře házet na dálku 
i  na cíl i  dělat žabky na vodě. Klokočovjané - ale i  děv-
čata - pravidelně vyhrávali v  tělocviku i  na pionýrských 
táborech soutěže v hodu míčkem i granátem, byli výborní 
ve vybíjené. Někdy se ovšem rána nevyvedla. Do dneška 
si dobře vzpomínám, jak mnou hozený kámen skončil 
v okně u Jalůvků a zasklení jsem musel zaplatit z peněz, 
vydělaných za drobné úsluhy.

Naší nebezpečnou hrou bylo trefování předmětů plo-
voucích po hladině, které jsme tam mnohdy sami vhodili, 
a bohužel to byly i  skleněné lahve. Po úspěšném zásahu 
zůstaly na dně střepy, o  které jsme se pak pořezali při 
koupání. Dodnes nedokážu pochopit, proč jsme takovou 
hloupost prováděli. I já mám památku v podobě několika 
stehů, kterými mi paní doktorka Bahnerová sešila poře-
zané místo.

Další nebezpečnou hrou bylo špehování mileneckých 
dvojic, které chodily do lesíka hledat soukromí. Když jsme 
byli prozrazeni, nezbylo než se před pár fackami spasit 
útěkem. Kamenec byl i  místem, kde si mnozí z  nás vy-
zkoušeli svoji první cigaretu i rande.

Raritou byl velký ostrov uprostřed Lubiny nad spla-
vem, porostlý obrovitými lopuchy, ideální místo pro scho-
vávanou. Dominantou této části byl klokočovský splav, 
kde jsme se koupali, naučili se plavat, kde pan Filip chytal 
jelce a kam jsme se chodili dívat na klokotající víry hně-
dých vod při povodních.

Spoustu radosti nám na Lubině poskytla zima, řeka 
tehdy pravidelně zamrzala, bývaly mrazy i  pod minus 
20  stupňů. Už po prvním zamrznutí jsme nedočkavě 

zkoušeli, jestli nás led unese a někdy jsme to odnesli ne-
dobrovolnou koupelí, když se pod námi prolomil. Když už 
nás udržel, společně jsme odklízeli sníh, udělali kluziště 
a začaly nelítostné bitvy většinou s hokejkami vyrobený-
mi z větví okolo rostoucích křovin. Není divu, že naším 
velkým přáním bylo dostat pod stromeček opravdovou 
hokejku z prodejny Zdar. Při hře jsme žádnou zimu nepo-
ciťovali a domů nás dostala jen nadcházející tma.

Blízkost řeky a  nebezpečí povodní byly trvalým po-
strachem obyvatel této části Klokočova. Rychle se valící 
masa kalné vody, dosahující vrcholu hrází, nesoucí i celé 
vyvrácené stromy, vzbuzovala oprávněný respekt a oba-
vy. Pokud se voda přelila přes hráz, hnala se přes zahrady 
a  zatopila šopky a  hospodářské budovy. Bohužel v  roce 
1997, po výstavbě dálnice a  mostu nad splavem neměla 
voda kam odtékat a řada domků byla vyplavena až do výše 
jednoho metru včetně velkých škod na budovách i vnitř-
ním zařízení. Dobře si ještě dnes pamatuji na ty spoluob-
čany, kteří přišli a nabídli pomoc.

Fenoménem této části Klokočova byla továrna na po-
nožky MOP, později Lonka. Proudy žen, které procházely 
kolem nás před a po směně, se zdály nekonečné. Byla to 
přehlídka ženských půvabů a jejich švitoření se neslo do 
daleka. Když po 14té hodině přešly ženy z MOPu, násle-
dovali je v 15 hodin v opačném směru muži, kteří přije-
li po ranní směně vlakem z  TATRY z  Kopřivnice. Ti šli 
do svých domovů na dolním konci Klokočova, nečekal je 
tam ale žádný odpočinek. Pojedli, převlékli se a šli na pole 
nebo pracovali kolem domu, žádné fitko nebo Facebook.

Výraznou postavou Klokočova byl pan Žáček, povoz-
ník s  párem krásných černých koní, který sídlil v  domě 
u pomníku. Rozvážel pro lidi všechno možné, uhlí na to-
pení, brambory, hlínu, dřevo, hnůj i odpady ze staveb. Na 
jeho průjezd vždy trpělivě čekal s kyblíkem a lopatou můj 
děda Krompolc a koňskou nadílku neomylně proměnil na 
hnojivo na zahradu.

Zmiňovaný krásný a  důstojný pomník obětem obou 
světových válek byl tradičním místem seřadišť jak pro prvo- 
májový průvod, tak pro procesí na klokočovský krmáš ko-
naný vždy v pondělí po příborské pouti. Krmáš probíhal 
v dnes již neexistujícím hostinci U Halamíčků u mostu. 
Odpoledne začala veselice s hudbou a tancem, hodovalo 
se dlouho do noci, růžolící pan Halamíček a  jeho hezká 
paní měli ten den opravdu posvícení. Jako malého kluka 
mě děda někdy bral s sebou, když šel k Halamíčkům na 
pivo. Někdo mi tenkrát nakukal, že zdravé pití je sodová 
voda s bublinkami, tak ať mi nabízeli cokoliv, vždy jsem 
chtěl jen sodovou vodu. Prozřel jsem až později. Ještě jed-
na věc mě jako kluka u Halamíčků fascinovala. Venku na 
omítce pod střechou byl vyveden velký nápis „Cizinecké 
pokoje“. Nechápal jsem, co to má znamenat, styděl jsem 
se zeptat, a tak mi to vrtalo hlavou. Stejně by mě zajímalo, 
kolik cizinců s kolty proklatě nízko se u Halamíčků uby-
tovalo.

U klokočovského mostu jsme začali a oklikou jsme se 
k němu vrátili. Dnes vidíme Lubinu krásně zregulovanou, 
ale bez ostrovu i bez lesíka. Kameny a  splav ale zůstaly, 
stejně jako vzpomínky na to, jaké to bylo na Kamencu 
před lety, které voda v Lubině tak rychle odnesla.

dobias.marian@email.cz, 17. srpen 2016
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Téměř devadesát basketbalových talentů Basketbalového klubu 
Příbor odcestovalo letos v srpnu do Rožnova pod Radhoštěm, aby se 
zúčastnilo předsezónního soustředění. Sedm dní od 13. do 20. srp-
na je v prostorách ZŠ 5. května čekal pod vedením trenérů třífázový 
tvrdý dril, ale také zábava. Vše na počet probíhajících olympijských 
her v Riu de Janeiru laděno do olympijských barev.

Děti se po příjezdu tradičně roztřídily do pěti týmů. Podobně 
jako na olympiádě tak proti soutěžily týmy z různých kontinentů. 
Modří byli Evropští šmoulové, černí Králové Afriky, červení Ame-
ričtí rudokožci, do žlutých barev se oblékl Spongebobův asijský team 
a do zeleného Australští krokouši. „Náplní soustředění je všeobec-
ná sportovní příprava zaměřená na rozvoj rychlosti, výbušnosti 
a obratnosti, ze které budou hráčky i hráči čerpat v příštích měsí-
cích. Naším úkolem a také přáním ale bylo, aby se děti skamarádily 
a naučily se fungovat v kolektivu,“ přiblížil trenér Miroslav Slovák.

Letošního soustředění se zúčastnily nejmladší minižačky U12 pod 
vedením nového kouče Martina Říčky a Libora Piškytla, děvčata U14, 
které trénoval Petr Bobko, juniorky U19, kterým se už tradičně věno-
vala Michaela Drtilová a Jana Nenutilová. V Rožnově nescházeli ani 
nejmladší minižáci U11 a U12 pod starostlivým dohledem Roberta 
Bukovjana a chlapci věkové kategorie U13 a U14, kterým vštěpoval 
dovednosti Miroslav Slovák. Své první poznatky s basketbalem a prací 
v kolektivu spoluhráčů získávali také kluci a holky v přípravce, kterou 
v Rožnově vedli Milan Gabzdyl a Martina Mazáčová.

Tréninky začaly prakticky okamžitě po sobotním příjezdu do Rožno-
va. A pokračovaly každý den od ranního budíčku až do večeře. „Některá 
družstva stihnou za den dva, jiná i tři tréninky,“ líčil trenér Slovák.

Ligové soutěže startují v polovině září. Jako první do nich vstou-
pí muži BK Příbor hrající 2. třídu Oblastního přeboru, kadeti U17 
v nadregionální soutěži a mladší žáci U14. Ti si letos vyzkouší žákov-
skou ligu. První zápasy je čekají v sobotu 17. září. Následně vstoupí 
do sezóny také druholigové ženy, ligové juniorky U19, kadetky U17, 
mladší žákyně U14, mladší minižákyně U12, starší žáci U13, mladší 
minižáci U12 a nejmladší minižáci U11. 

Gratulujeme Petře Mückové k fantastickému umístění ve 140ki-
lometrovém závodu Orobie Ultra Trail 2016, který se uskutečnil ve 
dnech 29. 7. – 31. 7. 2016 v Itálii na trase Clusone - Bergamo. Závod 
s celkovým převýšením 9500 m+ zvládla příborská donna Petra v čase 

31:02:27 hodin a do cíle doběhla jako první žena a jako celkově pat-
náctá ze 114 ultra běžců. Na startu tohoto náročného podniku přitom 
stálo 215 mužů a žen. Petra je tak za čtyři roky, co se trailu věnuje, na 
světové špičce. Přejeme hodně úspěšných závodů.
Výsledky závodu: 
https://www.mysdam.net/events/event/results-v6_32453.do
Oficiální video závodu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dym3Uz_AbuY&feature=youtu.be
Osobní popis celého závodu: 
http://www.petramuckova.com/trail/item/orobie-ultra-trail-2016 

ZE SPORTU

BASKETBALISTÉ SE I LETOS PŘIPRAVOVALI NA SEZÓNU V ROŽNOVĚ 

PETRA MÜCKOVÁ ZAZÁŘILA 
NA ULTRA TRAILU V ITÁLII

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Klub přátel Velkého Javorníku z Příbora

Týden v Rožnově byl plný zábavy ale především tvrdého drilu, z něhož 
příborští basketbalisté budou čerpat nejméně do zimy. 

Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Každoročně se jako skauti vydáváme na tábor a  letos tomu 
nebylo jinak. Tentokrát se z nás stali kovbojové a na železném 
oři jsme všichni odjeli na Divoký západ. Naším cílem bylo malé 
městečko Little Meadow. Po dlouhé cestě prérií jsme nakonec do-
razili na místo. Městečko Little Meadow zelo posledních pár let 
prázdnotou, a tak hned jak jsme přišli, spočinuly na nás oči všech 
ostřílených obyvatel – westmenů a zkušených kovbojů. Všichni 
si nás svýma zkušenýma očima prohlíželi. Byli jsme pro ně jen 
prostí greenhorni – nezkušení mladíci a slečny, kteří přišli hledat 
dobrodružství. Jediným „zkušeným“ byl mladý Karel, dobrodruh 
z Německa, který přijel za prací a dobrodružstvím. Hned jak přijel, 
všiml si ho starý westman Henry, který si z něj začal dělat sran-
du. Karel se ale nedal a předvedl, co v něm je. Sestřelil malé vejce 
na sto honů a zkrotil divokého mustanga. Henry nevěřil vlastním 
očím. Hned nabídl Karlovi - Old Shatterhandovi, jak se mu začalo 
později říkat, práci. Měl se stát zeměměřičem. Když se to dozvěděl, 
řekl, že celou práci sám nezvládne, a tak požádal mladé green-
horny o pomoc. Po tom, co jsme byli svědky první přestřelky, již 
nebylo úniku. Zjistili jsme, že tohle bude opravdu „divoký“ tábor. 

Hned další den nás do svých služeb najaly 4 železniční společ-
nosti, abychom jim pomohli postavit železnici napříč Amerikou. 
Byly to společnosti Kolejky zelených mlíček, Pony expres, Train 
Expres USA a Hatatitla. Co by ale taková společnost dělala bez 
pořádné propagace? Naším prvním úkolem bylo vymyslet co nej-
lepší reklamu a získat tak co nejvíce peněz na stavbu železnice. 
A to bylo hlavním úkolem i po zbytek tábora. Naším úkolem bylo 
na mapě Ameriky postavit co nejhodnotnější železnici. Tu jsme 
mohli zvýšit jak délkou trati, tak propojováním amerických měst. 

Mimo to jsme každý den, kvůli tomu že jsme byli na Divokém 
západě noví, absolvovali takzvanou Školu greenhorna.  V ní jsme 
se postupem učili všechny dovednosti, co by měl správný westman 
umět. Postupem času jsme se naučili vše od zatloukání hřebíků 
a řezání dřeva přes stopování, zdravovědu, vázané stavby až po 
střelbu z luku a vzduchovky nebo hod tomahawkem.

V další etapě jsme se stali pošťáky – museli jsme totiž sehnat 
potřebná povolení pro stavbu železnice a to se neobešlo bez hod-
ně běhání a doručování dopisů z jedné pošty na druhou. Nakonec 
se nám však povolení podařilo získat a mohli jsme se tak vydat do 
prérií. V dalších dnech na nás čekal například lov bizonů, kdy jsme 
museli chytat a nosit naše vedoucí, nebo vyměřování, v němž bylo 
naším úkolem nakreslit mapu, kudy povede železnice. Násled-
ně nás navštívili Apačové a s nimi Klekí-Petra, po jehož smutné 

smrti jsme se museli bránit útokům. Nakonec však i tuhle nepří-
jemnost jsme společnými silami vyřešili a po smíření se s Apači 
a vzdání holdu Klekí-Petrov jsme dostali za úkol se nějak odvděčit 
za jejich pohostinnost. V týmech jsme se tedy vydali do vesnice, 
kde jsme museli najít nějaké hodné obyvatele, kteří nám dovolili 
u nich uvařit pro Apače palačinky.

Hry, které si pro nás vedoucí připravili, nebyly vždy úplně jed-
noduché, což naše Bětka, poškrábaným tělem od trní, ví. A jelikož 
být jenom v tábořišti a hrát hry by byla nuda, jeden den jsme se 
vydali na výlety. Naši malí táborníci jeli za zvířátky do olomouc-
ké ZOO, a starší se opět vydali na dvoudenní výlet. Jejich cílem 
byl tentokrát zatopený lom Olšovec. 

Poslední den nás jako každý tábor čekal slavnostní oheň. Ještě 
před ním se však vyhlásily výsledky celotáborové hry, kterou vy-
hrál tým Hatatitla, a také se vyhlásilo osobní bodování. To bylo 
letos velice zajímavé. O umístění na prvních 3 místech musel to-
tiž rozhodnout souboj. O 1. místo bojovala Anežka a Betty a o 3. 
místo se porvali Daněk, Píšťalka a Hanička. Po tuhém boji nako-
nec vyhrála Anežka následována Betty a Haničkou. Večer se pak 
konal slavnostní oheň, chvíle, na kterou se těší každý skaut po celý 
rok. Letos zapalovali Max, Ondra, Klaudinka a Endy, ohnivcem 
byl Slípka. Během slavnostního ohně se zpívalo, hrály se scénky 
a také byli oceněni dva odvážlivci, kteří se pokusili a úspěšně spl-
nili zkoušku Tří orlích per - byli to Daněk a Kája.

Další den jsme se už všichni postupně vrátili do svých domovů, 
po 10 dnech opět užili tekoucí vodu, splachovací záchod a spokoje-
ně unaveni usnuli ve svých měkkých postelích. Howgh!

Paťa a Anežka

Fotoklub Příbor vyvíjí každý rok bohatou činnost. I le-
tos má za sebou už řadu akcí a výstav. My bychom vám ale 
rádi přiblížili ještě činnost v předchozím roce. Určitě stojí 
za zmínku.

Fotoklub Příbor pracoval v roce 2015 ve složení: předseda 
Patrik Pavlačík, místopředseda Lukáš Ukropec, jednatel Lu-
bomír Jurečka, členové výboru Libor Buzek a Vladan Mácha 
a revizní komise Miroslav Běhal a Vladimír Helis.

Fotoklub Příbor měl dvacet tři členy. Účastnil se celostátní 
soutěže Mapový okruh Vysočina, kde z osmnácti zúčastně-
ných fotoklubů skončil na osmém místě v  republice. Dále 
fotoklub zajišťoval fotografické výstavy ve městě v prostorách 

městského úřadu společně s kulturou města. Za loňský rok se 
uskutečnilo šest výstav leden únor Alena Pončová Fotoklub 
Příbor, březen duben Vladimír Souček, květen červen Jan 
Kufa Kičeřok fotoklub Jablunkov, červenec srpen Libor Buzek 
Fotoklub Příbor, září říjen Fotoklub Příbor nedožité nar. Ing. 
Milana Strakoše, listopad prosinec Vladan Mácha Fotoklub 
Příbor. Dále naši členové měli výstavy v Českém Těšíně Ale-
na Pončová, v Bartošovicích Vladan Mácha, v Novém Jičíně 
Petr Lenart a Vladan Mácha. I rok 2016 je a ještě bude stejně 
bohatý. Např. nyní si můžete v Galerii na radnici prohlédnout 
další z výstav spoluorganizovanou příborským klubem. Fota 
přírody vystavuje do 4. 10. Jaroslav Pešat.  

KLUBY, KROUŽKY

Patrik Nedoma a Anežka Matulová, členové Junáka Příbor

Lubomír Jurečka, Fotoklub Příbor

POŘÁDNĚ „DIVOKÝ“ TÁBOR

FOTOKLUB PŘÍBOR
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Koncerty XXIII. ročníku Mezinárodního hudebního festi-
valu Janáčkovy Hukvaldy se nekonaly pouze v místě Mistrova 
rodiště, ale také v některých dalších místech s Janáčkem přímo 

či nepřímo spojených. Jeden z deseti festivalových koncertů se 
konal v Příboře, protože právě z tohoto města přišli rodiče Leo- 
še Janáčka na Hukvaldy. 

Na základě zkušeností z minulých let byl vybrán pro reali-
zaci koncertu kostel sv. Valentina s odpovídající posluchačskou 
kapacitou i zázemím pro účinkující. Navíc správa farnosti pro-
jevila velkou ochotu při spolupráci. 

Pro tento koncert byl vybrán program: „Vita Caroli“ k 700. vý-
ročí narození krále a císaře Karla IV. Program kombinoval hudbu 
středoevropských autorů ve vynikajícím podání česko-lucem-
burského tria „Bohemia-Louxemburg trio“ a čtením z Karlova 
vlastního životopisu. Vybrané kapitoly četl Stanislav Šárský, dlou-
holetý člen předních scén včetně pražských. 

Koncert byl velice dobře navštíven a  kladně přijat všemi 
posluchači. Mohl se uskutečnit díky finanční podpoře města 
Příbora a dobré spolupráci příborské farnosti. Zařadil se k úspěš-
ným koncertům letošního ročníku festivalu. 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov uspořádal dne 23. 7. 2016 
tradiční hasičský Letní večer, který se konal v areálu výletiště 
pod Obecním domem na Hájově. Letošní akce se zúčastnilo 
110 občanů z Hájova, Příbora a okolních obcí.

V průběhu večera nám k tanci a poslechu zahrála skupi-
na KIWI. K dispozici byl bohatý výběr občerstvení, jak už se 
u venkovních akcí nabízí. Hosté si nejvíce pochutnali na kla-

sických hasičských špízech připravených na grilu. A nejen díky 
teplému večeru odcházeli nejspokojenější a nejvytrvalejší hosté 
až kolem třetí hodiny ranní.

Sbor dobrovolných hasičů Hájov tímto děkuje městu Pří-
boru za finanční výpomoc formou grantu na tuto akci, protože 
bez této finanční pomoci bychom nemohli hasičský Letní ve-
čer uskutečnit v takovém rozsahu, jak si návštěvníci zaslouží.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudol-
fu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozující letní 
koupaliště a  autokemp RICCO v  Příboře, že umožnil 
opětovně všem dětem dětského domova v Příboře a jejich 
doprovodu, využívat bezplatně po celou sezónu 2016 let-
ní koupaliště. Za vstřícnost a trpělivý přístup děkujeme.

Já za sebe odpovím, že mám a určitě nejsem sám. „Guláš je 
nejobvyklejší úprava masa u nás, velmi výhodná, protože mů-
žeme udělat dostatek omáčky na vydatné polití brambor nebo 
knedlíků. Správná gulášová omáčka má být červenohnědá. Po-
daří se, vysmahneme-li náležitě štávu, dáme dostatek cibule ( až 
poloviny váhy masa ), která dodá omáčce vazkosti, a okořeníme 
dobrou sladkou paprikou. Zahustíme ji moukou nebo chlebem 
a dobře povaříme, aby byla hladká. Všechny guláše se připravují 
z počátku stejně, ať jsou z jakéhokoliv masa, jen konečná úprava 
se různí “. Tolik citát z Kuchařky naší vesnice.

Guláš může být i bez masa, třeba fazolový, cuketový, hou-
bový, bramborový apod. Pamatuji si, že guláš na Hájově vařily 
4 opravdu skvělé kuchařky. Guláš se vařil v den svatební a tak-
též při posledním rozloučení. Od té doby se toho hodně změnilo 
a  vaření guláše, zvlášť kotlíkového, se stalo doménou hlavně 
mužů. Přibylo nevyučených kuchařů i mezi mladými muži. Vzo-
rem těchto samouků býval svého času pan Karel Patera. Každý 
teď chce svůj kotlíkový guláš uvařit podobně.

Když pomineme, že se guláš vaří v menším kotlíku u příleži-
tosti různých rodinných oslav či sešlostí, pak pro veřejnost vaří 
guláš na Hájově každoročně na svatého Floriána hasiči a zahrad-
káři zase o prázdninách. Musím říct, že jsou výborné a chutné. 

Prostě kuchaři mají správnou chuť. Specialistou na guláše jsou 
odnedávna především myslivci, kteří vaří ze zvěřiny. Můžeme 
jejich guláše ochutnat na mysliveckém letním odpoledni, kte-
ré každoročně v parku na nábřeží pořádá Myslivecké sdružení 
Příbor – Hájov.

V některých městech probíhají soutěže ve vaření guláše. 
Taková soutěž se letos  uskutečnila 16. července na fotbalové 
stadiónu ve Valašském Meziříčí pod názvem Gulášfest 2016 za 
účasti 36 soutěžících. Ve své kategorii uvařili nejlepší guláš man-
želé Eva a Tonda Kabátovi. Byl to guláš z hovězí kližky, ale víc 
ze svého receptu neprozradili. Nejsou to sice olympijské hry, ale 
vyhrát na Valašsku v této disciplíně je krásný výsledek. Děkuje-
me jim za odvahu a reprezentaci obce a města.

Vzpomněl jsem si na jednu dobrou kuchařskou radu, že 
guláš, jak se uvaří, je výborný, ale na druhý den je ještě lepší. 
Tak ať se všem podaří uvařit výborný guláš a třeba se nějakého  
Gulášfestu dočkáme i v Příboře.

Mgr. Soňa Javůrková, místopředsedkyně správní rady

Vojtěch Jalůvka, starosta SDH Hájov

Mgr. Petr Augustinský, ředitel dětského domova v Příboře

Jan Matula

MHF JANÁČKOVY HUKVALDY – KONCERT V PŘÍBOŘE 8. 7. 2016

HASIČSKÝ LETNÍ VEČER

PODĚKOVÁNÍ PANU KORČÁKOVI

MÁTE RÁDI GULÁŠ ?

1910 Družstvo Katolický spolkový dům 
 zahájilo stavbu domu  
1911  v září byl Katolický dům vysvěcen   
 A. C. Stojanem a otevřen 
1921   přistavena tělocvična, malý sál 
1938–1945  Beskidenhof - provozovali Němci  
1945–1991  opět Katolický dům, pak Osvětový 
                       dům, Dům kultury ROH  
1980–1990 chod domu a činnost zajišťovaly
 podniky Tatra, Loana, město 
 Příbor, Vysoká škola veterinární 
 Brno, chod restaurace tzv. RaJ 
1991–1993 Družstvo Katolický spolkový dům 
 získalo v restitucích objekt zpět  
2010  dům koupilo město Příbor 
2014–2016  rekonstrukce Kulturního domu
 do stávající podoby  
2016, 3. září znovuotevření Kulturního domu
  

Katolický dům Příbor dříve, dnes Kulturní dům 
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Prošla jsme kilogramy písemností, plánů. Požádala jsem desítky lidí (i firmy) o spolupráci a vyhledání 
fotografií Katolického, pak Osvětového domu, a ještě později Domu kultury. Prý existují, ale kde?  Pátrání to 
bylo zajímavé. Všem, kteří mi vyšli vstříc, i když třeba našli jen jednu, nebo častěji žádnou fotku, moc děkuji. 
A nyní si přečtěte alespoň malinký zlomek toho, co jsem se dočetla o domě, který má za sebou bohatou historii 
a nyní v 21. století i velkou rekonstrukci a opět – tentokrát už v novém - slouží veřejnosti.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1908 „Zařizující“ výbor Katolického spolkového domu v Příboře zažádal o schválení stanov. Píše se v nich: 

„Účelem spolku jest opatřiti a udržovati v Příboře aneb též i v nejbližším okolí pro sdružování českých 
katolíků dům, místnosti a zahrady. ... Ku dosažení a splnění účelu spolkového sloužiti budou nejen 
příspěvky členů, nýbrž spolek bude oprávněn sbírati a přijímati dary, pořádati zábavy, slavnosti... Zejména 
jest také spolek oprávněn ve svých místnostech hostinskou živnost zaříditi… Spolek nabývá jmění ... 
movitého pod názvem Katolický spolkový dům v Příboře.“  

1909 první valná hromada spolku, tento rok je považován za rok vzniku Družstva 
1910  Družstvo Katolický spolkový dům pověřilo stavitele Bedřicha Karlsedera vypracováním projektu budovy     

s divadelním sálem, tělocvičnou TJ Orla, s venkovním cvičištěm, parkem, konzumem, kampeličkou, 
kuželnou, divadelními šatnami, byty pro domovníka a hostinského, kinem, s kancelářemi pro berní úřad. 
Katolíci měli k dispozici farskou zahradu. Na ní dům stojí. Dům stavěli „prostí lidé, proto, aby se měli čeští 
katolíci kde scházet za starého Rakouska - Orel, Všeodborové sdružení, Katolické studentstvo, divadelní 
spolek. Aby měli příležitost k laciným nákupům, k laciným hypotečním úvěrům, zábavě.“ 

1911 19. 8 byla budova zkolaudována, v září ji vysvětil dr. Antonín Cyril Stojan.   
1912 zaveden elektrický proud ze „soukromé“ výrobny elektrického proudu Augustina Kupky  
1913  pořádala se kinematografická, filmová představení  
 V domě fungovaly - restaurace, sál s jevištěm, šatny, obchod smíšeným zbožím a berní úřad. 
1914   dostavěla se kuželna a další hospodářské budovy za domem  
1921  přistavena tělocvična – dnes malý sál, cvičila v ní početná TJ Orel, měla 200 členů a 150 žáků a žaček           
1922  spolek zažádal o zřízení kina, přesto hrál nadále pod firmou Jaroslava Popeláře „majitele kinolicence“ 
1938 Němci přejmenovali dům na Beskidenhof, pronajal si ho Peter Dorosch 
1939 vlastnictví domu bylo převedeno na německý stavební fond ve Vídni 
1940 Družstvo Katolický spolkový dům byl vymazán ze spolkového katastru, ležel mimo Protektorát 
1942 dům i s velkou zahradou koupila „Gemeinde Freiberg Kreis Neutitschein“  
1944 „Gemeide....“ prodala KD s velkou částí zahrady - katovickému hospodskému Petru Doroschovi, 
 na menším kousku zahrady si Němci zřídili střelnici  
1945  během osvobozování dostal Katolický dům zásah, a tak „osvobození bylo pro katolíky radostné i smutné. 

Radostné - spolek byl na základě dekretu prezidenta Beneše obnoven, smutné - dům byl poničen, vyhořela 
střecha a první patro.“ Lidé se pustili do oprav a sbírali peníze. Dům opravili.   

1947  byla v KD otevřena knihovna, knihy se půjčovaly ve středu a v neděli odpoledne  
1950 založen Závodní klub Transporta Příbor, dostal přiděleno 1. poschodí KD. Mimo jiné klub požádal o zřízení 

přírodního divadla s tanečním parketem a s 1200 místy pro diváky.  
1951 Družstvo předalo KD (aby ho neodňal stát) Římsko-katolickému farnímu úřadu (kostelu) v Příboře              

a požádalo na základě dobrovolného rozchodu spolku o výmaz z evidence. 
 Vznikl Komunální podnik Příbor a do něj byla „zapojena restaurace Katolický dům i zahrada, v níž bylo 

zřízeno zátiší pro děti“.  
1951 dramatický kroužek, původně odbor TJ Orel, pak Lidová scéna, sehrál zásluhou V. Pokorného, lékárníka    

a hudebního skladatele, unikátní Divotvorný hrnec. Hra znovu ožila r. 1966 a byla neméně úspěšná. 
1955 Katolický dům byl pořád centrem kulturního dění. Např. v únoru Závodní klub Tatra Příbor zval                   

na Maškarní veselí - masopust „do všech místností Katolického domu a Závodního klubu“.  
1956  Katolický dům přejmenován na Osvětový, „byla otevřena první kavárna v přízemí, kde hraje každou 

sobotu hudba k poslechu a tanci, aby tak noví občané rostoucího města mohli se slušně pobavit...“  
Kronikář chválil i čítárnu v patře domu. „Denně tam bylo více jak 50 různých časopisů, které sloužily 
k ušlechtilé zábavě i poučení.“ A nejen to: „V čítárně prožilo mnoho občanů města příjemné chvíle při 
televizoru, který byl 1x týdně (nejméně) přístupný široké veřejnosti.“ (1959) 

1957  kromě masopustu se uskutečnila velmi bohatá plesová sezona. Konal se i ples „PZST (vojenských 
pracovníků) letiště v Mošnově. Tímto se poprvé v dějinách společenského života prezentovali  členové čsl. 
armády, posádky v Mošnově.“ Píše se v kronice. 

KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR          1911–2016 1960  stát vyvlastnil Katolický dům, do té doby ho farnost městu (MěNV) Příbor pronajímala.  
 Činnost v domě pokračovala dál.  
1962  město pronajalo Osvětový dům Tatře Příbor „...za účelem, aby sloužila zajištění kulturního života ve městě 

Příboře.“ Průběžně probíhaly v domě různé opravy.  
1967  Osvětový dům se změnil v Dům kultury (DK ROH). Domu se ale stále říkalo „káťák“.  
1968  „...teprve rok 1968 znamená pohromu“ (archiv Družstva Katolický spolkový dům) „...budova přestavěna, 

vznikla panelová kostka.“ Kronikář dodal: „... jest jen litovati, že nebylo šetřeno původního vzhledu budovy, 
který byl charakteristický s dobou výstavby domu, čímž ráz budovy velmi utrpěl k neprospěchu celé ulice.“ 
Katolíci a lidovci vyvinuli nesmírné úsilí - prosili, žádali, psali, vysvětlovali, aby rekonstrukci naplánovanou 
tehdejším majitelem domu - n. p. Tatra, zastavili. K velikému smutku zainteresovaných se to nepodařilo.  

1970  kulturní a politický život se opět soustředil do Domu kultury. Od r. 1962 ho vedl Vladimír Bílský.  
1972  začalo pracovat středisko odborářské výchovy, pořádalo kurzy taneční, šití, jazykové, výuku na hudební 

nástroje, psaní strojem, kurzy, besedy, přednášky; opravoval se strop ve velkém sále.  
1977  stavební stav domu označen za havarijní,  začala se připravovat rekonstrukce financovaná sdruženými 

prostředky - města, Vojenské správy - posádky Mošnov, Tatry, Loany, Zemědělského podniku - Vysoké 
školy veterinární, Okresního podniku komunálních služeb. 

 V Domě kultury pracovalo 22 souborů a kroužků. V té době se objevuje v materiálech nejen název Dům 
kultury, ale také SK ROH Tatra..., tzn. Sdružený klub ROH. 

1979  zahájena stavba M klubu, stavěli i mladí - na základech staré budovy. Kolaudace r. 1985. 
1981  Tatra nechala zpracovat studii souboru staveb, „kde v 5 etapách mělo dojít ke zvýšení standardu DK.“ Bylo 

popsáno mnoho papíru, proběhla řada jednání, než se rekonstrukce rozběhla.  
1983 vydáno 1. stavební povolení - na přístavbu u restaurace. Boční vchod z parku zrušen, postaven nový - 

zepředu. Přistavěly se WC, nad nimi kanceláře. Stavba skončila r. 1987 (kolaudace 1988).  
1985  rekonstrukce sálů, jeviště. Šlo o velký rozsah prací, vč. nových WC aj. Řešil se interiér. Zápis červen: 

„Interiér velkého sálu bude proveden v původním historizujícím stylu. V plném rozsahu bude zachován 
strop, plastické členění stěn bude mírně zjednodušeno. Žádoucího zvýraznění vnitřních prostorů bude 
dosaženo použitím moderních zařizovacích předmětů a vybavení....“, dále byl dán úkol architektům: 
„zaměřit a zkreslit stávající stav úprav povrchů stěn ve velkém sále a vypracovat návrh nových 
povrchových úprav stěn.“ A zápis červenec?  „Interiér ve velkém sále bude proveden v původním 
historizujícím stylu, strop bude stávající, stěny budou otlučeny a upraveny dle návrhu...“. Vše bylo 
definitivně zkolaudováno v březnu 1990. 

1986  přístavba kotelny, WC, spojovací chodby, rampy v zadním traktu. Kolaudováno v roce 1988. 
1987 „budování  hlavního vchodu s bytem domovníka, sociálním zařízením, klubovnou, šatnou, sprchou, dvěma 

záchody a skladem.“ Skončeno 1989. Některé práce probíhaly v rámci akce „Z“, pomáhali brigádníci. 
1990  ukončeny terénní úpravy areálu DK. Nebylo možné ukončit venkovní omítky - důvod nedostatek peněz 

majitele objektu. Rekonstrukcí domu v 80. letech se opět změnil jeho vzhled. 
1990 katolíci ustavili přípravný výbor na získání Katolického spolkového domu zpět 
1991 Družstvo Katolický spolkový dům v Příboře opět zaregistrováno jako spolek, mělo 90 členů 
1993   během let 1991–1993 dostalo Družstvo svůj majetek v rámci restitucí zpět  
1993 až do r. 1996 pracoval spolek Kulturní sdružení města Příbora. Město se dohodlo s katolíky na vzájemné 

spolupráci, společném pořádání akcí a zároveň na finanční roční podpoře.  
1998 nová dohoda „...konečně došlo k dohodě s městem - ale hlavně se vedoucí funkcionáři a vedoucí odborů 

městského úřadu přesvědčili, že spolek má velmi výhodné nájemní podmínky a že je připraven v plném 
rozsahu s obcí spolupracovat.“ Zaznělo na jedné ze schůzí Družstva. Družstvo se zároveň snažilo pořádat 
akce a pronajímat prostory. Ani jedno, ani druhé se nedařilo podle představ majitelů Katolického domu. 

2008  Družstvo odeslalo dopis městu, že je ochotno jednat o odprodeji domu.  
2010 podepsána kupní smlouva, město koupilo dům za 10 mil. korun. Z toho 4 miliony Kč Družstvo Katolický 

spolkový dům darovalo městu Příboru na vybavení domu (např. na koncertní křídlo).  
2012   do r. 2014 firma ASA expert, a. s., zpracovávala projekt stavebních úprav domu. Náklady na ně byly 

vyčísleny na 69,9 mil. Kč. Částka nezahrnovala audio, video a světelnou techniku a vnitřní vybavení.                
2014  v říjnu převzala staveniště spol. Subttera. Během rozsáhlých oprav od sklepů až po střechu byly 

realizovány i stavební práce, které původní projekt nezahrnoval. 
2016 práce skončily 30. 3., v květnu zkolaudováno. V březnu a dubnu probíhaly práce v interiéru - instalace 

techniky a zařízení i vybavení. Dům byl připraven k otevření. 
 
 
 KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR     

 

Kontakty: tel. 731 130 855 
                   e-mail: buskova@pribor-mesto.cz 



                                                       

Prošla jsme kilogramy písemností, plánů. Požádala jsem desítky lidí (i firmy) o spolupráci a vyhledání 
fotografií Katolického, pak Osvětového domu, a ještě později Domu kultury. Prý existují, ale kde?  Pátrání to 
bylo zajímavé. Všem, kteří mi vyšli vstříc, i když třeba našli jen jednu, nebo častěji žádnou fotku, moc děkuji. 
A nyní si přečtěte alespoň malinký zlomek toho, co jsem se dočetla o domě, který má za sebou bohatou historii 
a nyní v 21. století i velkou rekonstrukci a opět – tentokrát už v novém - slouží veřejnosti.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1908 „Zařizující“ výbor Katolického spolkového domu v Příboře zažádal o schválení stanov. Píše se v nich: 

„Účelem spolku jest opatřiti a udržovati v Příboře aneb též i v nejbližším okolí pro sdružování českých 
katolíků dům, místnosti a zahrady. ... Ku dosažení a splnění účelu spolkového sloužiti budou nejen 
příspěvky členů, nýbrž spolek bude oprávněn sbírati a přijímati dary, pořádati zábavy, slavnosti... Zejména 
jest také spolek oprávněn ve svých místnostech hostinskou živnost zaříditi… Spolek nabývá jmění ... 
movitého pod názvem Katolický spolkový dům v Příboře.“  

1909 první valná hromada spolku, tento rok je považován za rok vzniku Družstva 
1910  Družstvo Katolický spolkový dům pověřilo stavitele Bedřicha Karlsedera vypracováním projektu budovy     

s divadelním sálem, tělocvičnou TJ Orla, s venkovním cvičištěm, parkem, konzumem, kampeličkou, 
kuželnou, divadelními šatnami, byty pro domovníka a hostinského, kinem, s kancelářemi pro berní úřad. 
Katolíci měli k dispozici farskou zahradu. Na ní dům stojí. Dům stavěli „prostí lidé, proto, aby se měli čeští 
katolíci kde scházet za starého Rakouska - Orel, Všeodborové sdružení, Katolické studentstvo, divadelní 
spolek. Aby měli příležitost k laciným nákupům, k laciným hypotečním úvěrům, zábavě.“ 

1911 19. 8 byla budova zkolaudována, v září ji vysvětil dr. Antonín Cyril Stojan.   
1912 zaveden elektrický proud ze „soukromé“ výrobny elektrického proudu Augustina Kupky  
1913  pořádala se kinematografická, filmová představení  
 V domě fungovaly - restaurace, sál s jevištěm, šatny, obchod smíšeným zbožím a berní úřad. 
1914   dostavěla se kuželna a další hospodářské budovy za domem  
1921  přistavena tělocvična – dnes malý sál, cvičila v ní početná TJ Orel, měla 200 členů a 150 žáků a žaček           
1922  spolek zažádal o zřízení kina, přesto hrál nadále pod firmou Jaroslava Popeláře „majitele kinolicence“ 
1938 Němci přejmenovali dům na Beskidenhof, pronajal si ho Peter Dorosch 
1939 vlastnictví domu bylo převedeno na německý stavební fond ve Vídni 
1940 Družstvo Katolický spolkový dům byl vymazán ze spolkového katastru, ležel mimo Protektorát 
1942 dům i s velkou zahradou koupila „Gemeinde Freiberg Kreis Neutitschein“  
1944 „Gemeide....“ prodala KD s velkou částí zahrady - katovickému hospodskému Petru Doroschovi, 
 na menším kousku zahrady si Němci zřídili střelnici  
1945  během osvobozování dostal Katolický dům zásah, a tak „osvobození bylo pro katolíky radostné i smutné. 

Radostné - spolek byl na základě dekretu prezidenta Beneše obnoven, smutné - dům byl poničen, vyhořela 
střecha a první patro.“ Lidé se pustili do oprav a sbírali peníze. Dům opravili.   

1947  byla v KD otevřena knihovna, knihy se půjčovaly ve středu a v neděli odpoledne  
1950 založen Závodní klub Transporta Příbor, dostal přiděleno 1. poschodí KD. Mimo jiné klub požádal o zřízení 

přírodního divadla s tanečním parketem a s 1200 místy pro diváky.  
1951 Družstvo předalo KD (aby ho neodňal stát) Římsko-katolickému farnímu úřadu (kostelu) v Příboře              

a požádalo na základě dobrovolného rozchodu spolku o výmaz z evidence. 
 Vznikl Komunální podnik Příbor a do něj byla „zapojena restaurace Katolický dům i zahrada, v níž bylo 

zřízeno zátiší pro děti“.  
1951 dramatický kroužek, původně odbor TJ Orel, pak Lidová scéna, sehrál zásluhou V. Pokorného, lékárníka    

a hudebního skladatele, unikátní Divotvorný hrnec. Hra znovu ožila r. 1966 a byla neméně úspěšná. 
1955 Katolický dům byl pořád centrem kulturního dění. Např. v únoru Závodní klub Tatra Příbor zval                   

na Maškarní veselí - masopust „do všech místností Katolického domu a Závodního klubu“.  
1956  Katolický dům přejmenován na Osvětový, „byla otevřena první kavárna v přízemí, kde hraje každou 

sobotu hudba k poslechu a tanci, aby tak noví občané rostoucího města mohli se slušně pobavit...“  
Kronikář chválil i čítárnu v patře domu. „Denně tam bylo více jak 50 různých časopisů, které sloužily 
k ušlechtilé zábavě i poučení.“ A nejen to: „V čítárně prožilo mnoho občanů města příjemné chvíle při 
televizoru, který byl 1x týdně (nejméně) přístupný široké veřejnosti.“ (1959) 

1957  kromě masopustu se uskutečnila velmi bohatá plesová sezona. Konal se i ples „PZST (vojenských 
pracovníků) letiště v Mošnově. Tímto se poprvé v dějinách společenského života prezentovali  členové čsl. 
armády, posádky v Mošnově.“ Píše se v kronice. 

KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR          1911–2016 1960  stát vyvlastnil Katolický dům, do té doby ho farnost městu (MěNV) Příbor pronajímala.  
 Činnost v domě pokračovala dál.  
1962  město pronajalo Osvětový dům Tatře Příbor „...za účelem, aby sloužila zajištění kulturního života ve městě 

Příboře.“ Průběžně probíhaly v domě různé opravy.  
1967  Osvětový dům se změnil v Dům kultury (DK ROH). Domu se ale stále říkalo „káťák“.  
1968  „...teprve rok 1968 znamená pohromu“ (archiv Družstva Katolický spolkový dům) „...budova přestavěna, 

vznikla panelová kostka.“ Kronikář dodal: „... jest jen litovati, že nebylo šetřeno původního vzhledu budovy, 
který byl charakteristický s dobou výstavby domu, čímž ráz budovy velmi utrpěl k neprospěchu celé ulice.“ 
Katolíci a lidovci vyvinuli nesmírné úsilí - prosili, žádali, psali, vysvětlovali, aby rekonstrukci naplánovanou 
tehdejším majitelem domu - n. p. Tatra, zastavili. K velikému smutku zainteresovaných se to nepodařilo.  

1970  kulturní a politický život se opět soustředil do Domu kultury. Od r. 1962 ho vedl Vladimír Bílský.  
1972  začalo pracovat středisko odborářské výchovy, pořádalo kurzy taneční, šití, jazykové, výuku na hudební 

nástroje, psaní strojem, kurzy, besedy, přednášky; opravoval se strop ve velkém sále.  
1977  stavební stav domu označen za havarijní,  začala se připravovat rekonstrukce financovaná sdruženými 

prostředky - města, Vojenské správy - posádky Mošnov, Tatry, Loany, Zemědělského podniku - Vysoké 
školy veterinární, Okresního podniku komunálních služeb. 

 V Domě kultury pracovalo 22 souborů a kroužků. V té době se objevuje v materiálech nejen název Dům 
kultury, ale také SK ROH Tatra..., tzn. Sdružený klub ROH. 

1979  zahájena stavba M klubu, stavěli i mladí - na základech staré budovy. Kolaudace r. 1985. 
1981  Tatra nechala zpracovat studii souboru staveb, „kde v 5 etapách mělo dojít ke zvýšení standardu DK.“ Bylo 

popsáno mnoho papíru, proběhla řada jednání, než se rekonstrukce rozběhla.  
1983 vydáno 1. stavební povolení - na přístavbu u restaurace. Boční vchod z parku zrušen, postaven nový - 

zepředu. Přistavěly se WC, nad nimi kanceláře. Stavba skončila r. 1987 (kolaudace 1988).  
1985  rekonstrukce sálů, jeviště. Šlo o velký rozsah prací, vč. nových WC aj. Řešil se interiér. Zápis červen: 

„Interiér velkého sálu bude proveden v původním historizujícím stylu. V plném rozsahu bude zachován 
strop, plastické členění stěn bude mírně zjednodušeno. Žádoucího zvýraznění vnitřních prostorů bude 
dosaženo použitím moderních zařizovacích předmětů a vybavení....“, dále byl dán úkol architektům: 
„zaměřit a zkreslit stávající stav úprav povrchů stěn ve velkém sále a vypracovat návrh nových 
povrchových úprav stěn.“ A zápis červenec?  „Interiér ve velkém sále bude proveden v původním 
historizujícím stylu, strop bude stávající, stěny budou otlučeny a upraveny dle návrhu...“. Vše bylo 
definitivně zkolaudováno v březnu 1990. 

1986  přístavba kotelny, WC, spojovací chodby, rampy v zadním traktu. Kolaudováno v roce 1988. 
1987 „budování  hlavního vchodu s bytem domovníka, sociálním zařízením, klubovnou, šatnou, sprchou, dvěma 

záchody a skladem.“ Skončeno 1989. Některé práce probíhaly v rámci akce „Z“, pomáhali brigádníci. 
1990  ukončeny terénní úpravy areálu DK. Nebylo možné ukončit venkovní omítky - důvod nedostatek peněz 

majitele objektu. Rekonstrukcí domu v 80. letech se opět změnil jeho vzhled. 
1990 katolíci ustavili přípravný výbor na získání Katolického spolkového domu zpět 
1991 Družstvo Katolický spolkový dům v Příboře opět zaregistrováno jako spolek, mělo 90 členů 
1993   během let 1991–1993 dostalo Družstvo svůj majetek v rámci restitucí zpět  
1993 až do r. 1996 pracoval spolek Kulturní sdružení města Příbora. Město se dohodlo s katolíky na vzájemné 

spolupráci, společném pořádání akcí a zároveň na finanční roční podpoře.  
1998 nová dohoda „...konečně došlo k dohodě s městem - ale hlavně se vedoucí funkcionáři a vedoucí odborů 

městského úřadu přesvědčili, že spolek má velmi výhodné nájemní podmínky a že je připraven v plném 
rozsahu s obcí spolupracovat.“ Zaznělo na jedné ze schůzí Družstva. Družstvo se zároveň snažilo pořádat 
akce a pronajímat prostory. Ani jedno, ani druhé se nedařilo podle představ majitelů Katolického domu. 

2008  Družstvo odeslalo dopis městu, že je ochotno jednat o odprodeji domu.  
2010 podepsána kupní smlouva, město koupilo dům za 10 mil. korun. Z toho 4 miliony Kč Družstvo Katolický 

spolkový dům darovalo městu Příboru na vybavení domu (např. na koncertní křídlo).  
2012   do r. 2014 firma ASA expert, a. s., zpracovávala projekt stavebních úprav domu. Náklady na ně byly 

vyčísleny na 69,9 mil. Kč. Částka nezahrnovala audio, video a světelnou techniku a vnitřní vybavení.                
2014  v říjnu převzala staveniště spol. Subttera. Během rozsáhlých oprav od sklepů až po střechu byly 

realizovány i stavební práce, které původní projekt nezahrnoval. 
2016 práce skončily 30. 3., v květnu zkolaudováno. V březnu a dubnu probíhaly práce v interiéru - instalace 

techniky a zařízení i vybavení. Dům byl připraven k otevření. 
 
 
 KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR     

 

Kontakty: tel. 731 130 855 
                   e-mail: buskova@pribor-mesto.cz 
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Celkové náklady na rekonstrukci, včetně   
projekčních prací i stavebních prací nad rámec 

projektu a vybavení KD v Příboře  
dosáhly 61 milionů Kč.   30 mil. 240 tisíc Kč  

Příbor získal jako dotaci z ROP Moravskoslezsko.  
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2016. Připravila Mgr. Irena Nedomová. Zdroj: SOkA Nový Jičín, Zemský archiv Opava, archiv Družstva Katolický spolkový dům, archiv Stavebního úřadu 

Příbor, archiv spol. Tatra Truck (dříve n. p. Tatra), archiv města Příbora, soukromé archivy. Děkuji za pomoc Mgr. Marii Matlové a Ing. Pavlu 
Hyklovi. Děkuji také R. Jarnotovi, L. Jurečkovi, J. Holubové, D. Strakošové, pracovníkům MÚ Příbor a všem ochotným lidem, kteří hledali fota.
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Naše Masarykovo gymnázium Příbor se může pochlubit 
nejen svými studijními výsledky, ale i  výjimečnou architek-
tonickou výzdobou. Návštěvníci Příbora  mohou na průčelí 
budovy obdivovat sochy Františka Úprky – význačného uměl-
ce své doby. Ti z vás, kteří se budete  chtít dozvědět o osudech 
tohoto sochaře a o okolnostech vzniku této mimořádné výzdo-
by, mají možnost se  setkat s paní PhDr. Tunklovou z Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně, která uspořádávala po smrti 
Františka Úprky jeho pozůstalost, a bude ochotná zodpovědět 
zvídavé otázky posluchačů V tomto smyslu jsem oslovila ně-
kolik osobností, které se zajímají nejen o  historii, ale i o další 
vývoj a prosperitu našeho města.
• Bohuslav Majer – starosta města Pří-

bora
 Rád bych položil paní doktorce tyto otáz-

ky.
1) Co bylo podnětem nebo příčinou toho, že 

autor ( sochař František Úprka) své dílo 
realizoval právě pro tehdy dostavované 
reálné gymnázium v Příboře?

2) Zda se v nejbližším okolí (v okrese či kra-
ji) nacházejí díla výše uvedeného autora 
na budovách nebo někde jinde?

• Josef Šamaj – příborský výtvarník
- autor vynikajícího propagačního materiálu 
o Příboře, ze kterého je použita doprovodná 
fotografie k tomuto článku.
„Mne by zajímalo, odkud pochází žula, ze 
které František Úprka tyto sochy vytvořil. 
Zda byla vytěžena v našem kraji, případně, 
odkud byla dopravena…“

• Jaroslava Sobotková – pedagog
Můj dotaz není směřována přímo na přednášející. Zajímalo by 
mě, zda by šlo informace o této unikátní příborské památce umís-
tit někde na přístupném místě, aby byla tato důležitá informace 
snadno dostupná žákům, studentům turistům i každému řado-
vému občanovi města Příbora. Sochy jsou umístěny ve výšce 
1. patra, takže nejsou v zorném poli kolemjdoucích. O to víc by 
bylo potřebné údaje umístit na vhodném místě, kde by si zájemce 
mohl v klidu a bezpečí sochy prohlédnout a dozvědět se „bezbo-
lestně“pár nezajímavějších  údajů o jedné z našich příborských 
atraktivit.. Snad bychom se mohli nechat inspirovat na vyhlídce 

zastávky v Prchalově…

•  Marie Šupová – předsedkyně Společ-
nosti Sigmunda Freuda v Příboře
Mě zajímají f inanční otázky toho-
to projektu. Kolik sousoší stálo? Jaký 
procentuální podíl z  hodnoty díla byl 
honorář autora. Jak bylo složité, či jedno-
duché prosadit tuto myšlenku ve vedení 
města – jak dlouho tato jednání trvala… 
Jaký kontakt měli bratři Úprkové /Jožo – 
malíř, František/- sochař/na příborské 
umělecké kruhy té doby?

Plánované konání tohoto setkání se 
znalkyní uměleckého odkazu bratří Úpr-
ků – PÁTEK 30. září 2016 – piaristický 
klášter Příbor

Případné změny na www.pribor.eu
Supova.marie@email.cz, 

mobil 777 651 856

… nemožné se stalo skutečností v sobotu 6. 8. 2016 v měst-
ském parku v Příboře na revivalovém minifestivalu.  

Festival zahájila skupina Pangea The Beatles Revival Band, 
která patří ke špičce české revivalové scény. V srpnu 2011 absol-
vovala Pangea několik velice úspěšných koncertů v legendárním 
klubu Cavern v rámci festivalu Beatleweek v Liverpoolu. Sku-
pina používá stylové kostýmy a dobové nástroje, díky čemuž si 
návštěvník připadal jako v 60. letech. Zazněly hity jako She Loves 
You, A Hard Day's Night, Help!, From Me To You, Twist & Shout.

Následovala skupina Rockoví lišáci, která vznikla před 
3 lety ve Valašském Meziříčí. Hlas zpěváka Pavla Zdráhala věr-
ně napodoboval hlas rockera Jiřího Schelingera, jehož písně na 
minifestivalu nemohly chybět. Diváky rozpohybovala produkce 
i dalších starších českých hitů K. Černocha, K. Střihavky, Ara-
kainu, Katapultu a jiných.

Vyvrcholením minifestivalu nemohl být nikdo jiný než pří-
borský Elvis Presley v podání Vladimíra Lichnovského a  jeho 

skupiny Elvis Presley Revival Band. Jako jeden z mála se může 
pochlubit titulem „Druhý nejlepší Elvis Evropy 2004“, který získal 
na největší evropské soutěži (Europe ś No 1 Elvis Contest) v ang-
lickém Blackpoolu, a také spoustou ocenění u nás (Encyklopedie 
úspěšných, písemné poděkování Václava Havla) i ve světě (např. 
Certificate of Appreciation, New York, USA 2006).
Jak se Revivalový minifestival vydařil?
Skvěle – o tom svědčil naplněný městský park nejen prozpěvují-
cích, ale i tančících lidí a tak to má být…
A jak by řekl Elvis Presley:
„Thank you darlings. See you next year.“

buskova@pribor-mesto.cz, tel.: 556 455 424
Foto: Stanislava Slováková 

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/
rok-2016/06082016-revivalovy-minifestival-500cs.html

V Local TV Příbor, 36. zprávy. www.televize-pribor.cz

Mgr. Marie Šupová

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

PŘÍBOR MÁ NEJEDNU VÝJIMEČNOST

BEATLESÁCI, JIŘÍ SCHELINGER A ELVIS PRESLEY NA JEDNOM PÓDIU?
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SOBOTA 3. 9. a NEDĚLE 4. 9. 2016
OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU PŘÍBOR  
A OSLAVY DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu 3. 9. 2016 se od 14 hodin slavnostním přestřižením pásky usku-
teční otevření nově zrekonstruovaného Kulturního domu pro veřejnost.
V tento den už naplno Kulturní dům ožije zajímavým kulturním programem. 
Od 13:30 hodin před hlavním vchodem z Lidické ulice bude veřejnost 
vítat Dechový orchestr mladých spolu s mažoretkami. V malém sále od 
14:30 hod. budou vystupovat kouzelné klaunice, provazochodec, bude 
zde fotokoutek. 
Dále pak od 15:00 hodin ve velkém sále vystoupí se svými hudebními 
i tanečními programy žáci a studenti základních škol, Masarykova gym-
názia Příbor a ZUŠ Příbor. Luna, SVČ připraví výtvarné dílny, Duyvis 
Video bude promítat dokument z rekonstrukce KD a sestřih z činnosti 
od roku 1990. 
Na chodbách budou k vidění 2 výstavy: výstava plakátů mapujících pro-
měnu domu a činnost v něm v průběhu 105 let a veřejná výstava návrhů 
architektonické soutěže „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“. 
V 19:00 hodin začne koncert zpěváka Janka Ledeckého s kapelou. Kon-
cert je nyní již vyprodán.
Následující den v neděli 4. 9. 2016 město Příbor oslaví bohatým progra-
mem Dny evropského dědictví a 765 let od svého založení.
Den bude zahájen v 8:00 hodin v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda 
VI. Příborským muzejním ránem. V poetickém komponovaném progra-
mu vystoupí harfistka Kateřina Havránková. K vidění bude výstava Nej-
starší památky z příborských muzejních sbírek.
Příborské památky budou bezplatně otevřeny od 9:00 do 17:00 hodin. 
Rovněž prostory Kulturního domu budou od 9:00 do 17:00 hodin otevře-
ny k prohlídkám. Komentované procházky městskou památkovou rezer-

vací jsou naplánovány v 10:00 a v 15:00 hodin. 
V 10:45 v městském parku bude zasazena lípa u příležitosti ocenění Pří-
bora titulem Historické město roku 2015. Zahájení EHD a slavnostní ce-
remonie začnou ve 14:00 hodin na náměstí Sigmunda Freuda, pak bude 
následovat bohatý historický program se ztvárněním jednotlivých etap 
vývoje města. V refektáři piaristického kláštera se bude od 16:00 hodin 
konat koncert barokního souboru „Luce del Sole“. Od 21:00 hodin na zá-
věr dvoudenního programu Dnů evropského dědictví si nenechejte ujít 
jedinečný zážitek – videomapping – projekci na budovy na náměstí.

SOBOTA 10. 9. a NEDĚLE 11. 9. 2016
PŘÍBORSKÁ POUŤ
Oslavy příborské pouti započnou v sobotu od 9:30 do 11:30 hod. hudeb-
ním vystoupením Céline Bossu v piaristických zahradách.
V neděli dopoledne v 10:30 hod. si přijďte do městského parku poslech-
nout Swingový orchestr Bedřicha Pukovce. Program příborské pouti 
bude ukončen koncertem skupiny The TAP TAP od 16:00 hod. v měst-
ském parku. Na koncertě vyvrcholí veřejná sbírka pro Adama.

PŘIPRAVUJEME:
1. 10. 2016: U příležitosti Mezinárodního dne seniorů vystoupí v Kul-
turním domě Příbor cimbálová muzika Pramínky s programem Pověsti, 
povědačky a jine dřysty. Vstupné: 50,- Kč.
27. 10. 2016: Vzpomínková akce u příležitosti 98. výročí vzniku samostat-
ného československého státu.
28. 10. 2016: Koncert skupiny Light&Love a Thom Artway v Kulturním 
domě Příbor.
Podrobné informace budou uvedeny na webových stránkách města a pří-
slušných plakátech. Změna programu vyhrazena, na všechny akce Vás 
srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

POZVÁNÍ NA KULTURU

Nevěřím, že třináctka je nešťastné číslo. Proč?
13. srpna jsem si totiž na své narozeniny věnovala dárek 

– návštěvu výstavy paličkované krajky v  našem příborském 
muzeu. Přivítala mě  mladá,  sympatická průvodkyně a  ne-
smírná záplava prací členek místního klubu krajkářek, které 
se pod odborným vedením paní Marie Mikoškové věnují pa-
ličkované krajce. ….

Ve vitrínách okolo stěn, na stěnách, v prosklených vysokých 
vitrínách ustavených středem místnosti – všude mě vítaly pa-
ličkované skvosty, až oči přecházely. Zvláštností této instalace 
je kombinace fotografií příborských význačných budov a jejich 
zpodobení technikou paličkované krajky. Z tohoto pohledu vý-
stava nejen potěší srdce každého estéta, nýbrž má i významnou 
edukativní funkci. 

Zajímavě jsou zde řešena domovní znamení. Fotografický 
detail je doplněn  paličkovaným motivkem, který podtrhuje 
tvar, liniii, plochu…

Krátký doprovodný text upřesňuje, na kterém domě lze 
tento motiv najít….A pomáhá se zorientovat také cizím návštěv-
níkům našeho muzea. Tato jedinečná a originální výstava bude 
končit 13. září. Pokud jste ještě nestihli zhlédnout tuto „kraj-
kovou učebnici“- neváhejte a nenechte si ujít tuto příležitost.

Výstavu můžete navštívit ve dnech: 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Sobota:  9:00 – 17:00 hod.
Za doprovodné foto děkuji: paní Petře Vidomusové

Supova.marie@email.cz, mobil: 777 651 856

Mgr. Marie Šupová 

ARCHITEKTURA PŘÍBORA V KRAJCE
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KULTURNÍ PROGRAM – ZÁŘÍ

Sobota 3. září od 13:30 hod. 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU  

Město Příbor 
Sobota 3. září od 19:00 hod. 
KONCERT JANKA LEDECKÉHO 

Město Příbor 
Sobota 3. září od 20:30 hod. 
O HÁJOVSKÝ POHÁR 

SDH Hájov 
Neděle 4. září od 8:00 hod. 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
765 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTA PŘÍBORA 

Město Příbor 
Neděle 4. září od 8:00 hod. 
NEJSTARŠÍ PAMÁTKY Z PŘÍBORSKÝCH 
MUZEJNÍCH SBÍREK 
Jednodenní výstava nejstarších muzejních 
předmětů k výročí 765 let od založení města 
Příbora. Vstup do muzea zdarma. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 4. září od 8:00 hod. 
ŠESTÉ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO 
Poetický komponovaný pořad o harfě 
s Kateřinou Havránkovu a Nikolou Olšaníkovou 
(flétna). Vstup zdarma. 
Přednáškový sál muzea.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 4. října 
FOTOGRAFIE JAROSLAVA PEŠATA 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor 
Středa 7. září od 9:30 hod. 
765 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTA PŘÍBORA 
A SOUČASNOST  
(městský prapor, městský znak aj.), poté 
prohlídka výstavy Příbor v krajce, piaristický 
klášter - zasedací místnost.  

Město Příbor, Irena Nedomová 
Sobota 10. září od 8:00 hod. 
SETKÁNÍ ABITURIENTŮ MASARYKOVA 
GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE, program v aule od 
10 hod. 

Masarykovo gymnázium v Příboře 
Sobota 10. září od 19:00 hod. 
SOKOLSKÁ NOC 

TJ Sokol Příbor 
Neděle 11. září od 8:00 hod. 
PŘÍBORSKÁ POUŤ, program i v sobotu 

Město Příbor 
Neděle 11. září od 9:00 hod. 
ZE STARÉ PŮDY 
Jednodenní výstava uspořádaná k příležitosti 
mariánské pouti. Vstupné 15,- Kč. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pondělí 12. září od 12:00 hod. 
KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 

Sdružení Klokočovjanů 
Pondělí 12. září – pátek 16. září od 8:00 hod. 
ŠATNÍK 

Diakonie ČCE 

Probíhají výstava do 13. září 
PŘÍBOR V KRAJCE 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 16. září od 15:00 hod. 
RODINNÉ KONSTELACE 
Nemůžete zhubnout, najít práci, partnera, 
nebo se zbavit zdravotních problémů? 
Postavením své osobní (rodinné) konstelace 
lze odhalit příčinu a účinně a okamžitě ji 
vyřešit. Min. 4 osoby, max. 6 osob, cena 990,- 
Kč/os. Individuální a diskrétní přístup. 
Registrace předem na Info@ccpribor.cz nebo 
731 474 606         Coworking Centrum Příbor 
Sobota 17. září  
JANÁČKOVY CHODNÍČKY - 40. ROČNÍK 
Start: od nádraží ČD. Trasy pěší 6 - 50 km, 
cyklo 30 km a 60 km. Cíl: restaurace U Čechů. 
Cena: členové KČT 30,- Kč, ostatní 35,- Kč. 
Akce je spolufinancována městem Příborem. 

KČT Příbor 
Pondělí 19. září – pátek 23. září od 8:00 hod. 
ŠATNÍK           Diakonie ČCE 
Úterý 20. září od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
Výtvarné odpoledne pro děti a rodiče. 

Městská knihovna Příbor 
Středa 21. září od 17:00 hod. 
KRIZE DUCHOVNÍHO VÝVOJE, VÝZVY 
SOUČASNÉ DOBY ? 

Neformální sdružení Příbor v pohybu 
Čtvrtek 22. září od 18:00 hod. 
KANADA: 3 (TÝDNY) 2 (DĚTI) 1 (MÁMA)  
Povídání s Janou Konečnou nad fotkami         
o cestě do Kanady. Jak se žije velrybám, jak 
se nezávisle cestuje s dětmi a co všechno 
může takovou cestu usnadnit? Co si 
Kanaďané myslí o naší zemi a k čemu všemu 
jí javorový sirup? Vstupné dobrovolné. 

Coworking Centrum Příbor 
Pátek 23. září od 16:30 hod. 
KURZ TANCE 

Bav klub Příbor, stř. vol. času s.r.o.  556 723 778 
Sobota 24. září od 9:00 hod. 
VÝSEVNÍ DNY – PROČ A JAK S NIMI 
PRACOVAT?  Neformální sdružení Příbor v pohybu 
Sobota 24. září od 14:00 hod. 
IX. BUBENICKÁ PÁRTY             Bav klub Příbor 
Neděle 25. září od 11:00 hod. 
RESTAURANT DAY V PŘÍBOŘE 
Zahrady piaristického kláštera. 
Sousedská slavnost dobrého jídla a pití. 
Připravte si své menu, navařte, napečte         
a otevřete si svou jednodenní restauraci. 
Pokud Vám tato poloha nevyhovuje, stačí přijít 
s miskou a lžičkou a pořádně se nadlábnout. 
Kuchtíci hlaste se na tel. 608 424 702 nebo 
restaurantdaypribor@gmail.com  

Coworking Centrum Příbor 
Pondělí od 26. září do 5. prosince 
PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
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Sobota 24. září a neděle 25. září od 7:45 hod. 
DVOUDENNÍ VÝLET DO BESKYD 
Těšínské Beskydy – Javorový, Kamenitý, 
Koubová. Doprava: pěšky. Odjezd: autobus 
7:46 hod. Příbor, pošta. Cena: dle tarifu 
dopravce. Přihláška do 17. 9. Vedoucí: Andrea 
Krestová, 732 336 893, ajka.7@seznam.cz                                           
                                                         KČT Příbor 
Čtvrtek 29. září od 8:15 hod.  
BRAIN&BREAKFAST NA TÉMA: 
„CO VÍ VĚDA O LEADERSHIPU“ 
Přímý přenos přednášky a diskuse                            
s Ing. P. Ludwigem, ředitelem GrowJOB 
institutu,autorem knihy Konec prokrastinace, 
na téma „Co ví věda o leadershipu“ – o řízení 
lidí, motivaci nebo spokojenosti v práci. 
Vstupné je zdarma.     

Coworking Centrum Příbor 
Pátek 30. září od 10:00 hod. 
RUNOSKOP 
Sestavení osobního runoskopu platného od 
narozenin do narozenin. Runoskop Vám 
osobně sestaví Radka Veselková, uznávaná 
terapeutka alternativní medicíny. Cena 900,- 
Kč/osobu, nutné se objednat na konkrétní 
hodinu na Info@ccpribor.cz nebo 731 474 606. 

Coworking Centrum Příbor 
Pátek 30. září od 17:00 hod. 
F. ÚPRKA A SOCHY NA GYMNÁZIU 
Přednáší PhDr. Ilona Tunklová, Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně. Piaristický klášter. 

Mgr. Marie Šupová a město Příbor 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle 
Pátky - 20 let je za námi, rok 1996 v Příboře.  
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a čtvrtek:    8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:         9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

Duben - září:  Út až ne:  9:00 – 17:00 hod.  
Rodný dům S. Freuda  556 722 200 

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

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 

ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Pondělí: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
 

CVIČENÍ JÓGY PRO SENIORY 
Luna, stř. volného času Příbor 
Čtvrtek:  9:00 hod.                   556 725 029 

CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Začínáme 22. září. Čtvrtek: 19:00 hod.  

 http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

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

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  

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

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

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

 724 963 164 
LUNA PŘÍBOR, STŘ. VOLNÉHO ČASU  

 

TERMÍNY KROUŽKŮ A KURZŮ  
NA ŠKOLNÍ ROK 2016–2017 BUDOU 
UPŘESNĚNY BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ 

Přihlásit se můžete a informace získáte - 
telefon: 556 725 029, e-mail: luna@lunapribor.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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Koubová. Doprava: pěšky. Odjezd: autobus 
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ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
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Začínáme 22. září. Čtvrtek: 19:00 hod.  
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Po, čt:  15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
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TERMÍNY KROUŽKŮ A KURZŮ  
NA ŠKOLNÍ ROK 2016–2017 BUDOU 
UPŘESNĚNY BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ 
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telefon: 556 725 029, e-mail: luna@lunapribor.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58  Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62 email: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu : 271 286 370 297 / 0100

 

KURZ  
TANCE 

a společenského chování 
 

Zahájení : pátek  23. 9. 2016  v 16:30h 
                  v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská 

Kurzovné: 1.600,- Kč celkem 40h 
 

V ceně: 10 lekcí á 3 h = 30h - vyučovacích (vždy v pátek)    
 1 lekce         4 h - Půlkolona v pá 28.10.2016
 1 lekce         6 h - Závěrečný ples - Kolona - 
                                    v so 26. 11. 2016                        

       
 

Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. 
                                             
Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“ 

se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, 
soutěžní tanec párů i skupin. 

 

Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 
V SOBOTU 3.ZÁŘÍ 2016 NA  

VII.ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE 
 V POŽÁRNÍM ÚTOKU  

SOUTĚŽ JE ZÁROVEŇ XI.KOLEM 
 XII. ROČNÍKU BESKYDSKÉ LIGY 

• Výletiště pod hasičskou zbrojnicí 

• Začátek ve 20:30 hod. 

• Bohaté občerstvení zajištěno 
 

 
 
 
 

Bližší informace o soutěži na www.sdh.hajov.cz 

otočte
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Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
a město Příbor 

 
srdečně zvou na 

Příborskou muzejní školu (nejen)
pro seniory VI 

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje 
na potřeby a požadavky seniorů 21. století. 
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj 
čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat 
s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy.
V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném 
roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata 
z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního 
i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují
a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené 
rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační 
a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním i Muzea 
Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci
Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit 
a specializovaných institucí.

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí  
 v konferenčním sále piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná 

část)od 9.00 do 10.45 hod. 

Muzejní škola se uskuteční od 26. září do 5. prosince 2016.
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme

v pondělí 5. 9. 2016 (od 8.00 do 16.00 hod.) 

Cena cyklu přednášek 250,- Kč
Omezená kapacita: 55 osob 

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. 
 

V rámci muzejní školy se bude možné přihlásit na školní výlet: do Opavy a okolí.
Program bude upřesněn. 

Výlet se uskuteční v termínu 12. října 2016. 
Cena 300,- Kč (zahrnuje dopravu a vstupy do areálů). 

 
Sdružení Klokočovjanů zve všechny na  pravý, 

nefalšovaný 
 
 

KLOKOČOVSKÝ

Vlajková lod‘ mezi našimi akcemi se bude konat 
12. 9. 2016 na hřišti v Klokočově, ul. Osvobození 

GPS:49°38'58.447"N, 18°9'15.636"E. Samozřejmostí je kotlíkový 
guláš. První porce od 12.00h. V případě velkého 

hladu se nabízí možnost koupě palačinek aj. 
Samozřejmě čepované pivo a jiné alko či nealko 

nápoje. Protože máme všestranně krytý 
pavilon, zastřešené posezení , akce se bude konat 

za každého počasí. 

Možné individuální zápolení v mini-fotbálku.  
O zábavu se postará Petr Žárský a klokočovský tým.

Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí.

Na Vás a hezké počasí se těší vaše sdružení 

KRMÁŠ 
 

WWW.KLOKOCOV.COM
Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611 

 

KRIZE DUCHOVNÍHO VÝVOJE, VÝZVY SOUČASNÉ DOBY? 
 

Neformální sdružení Příbor v pohybu společně s odborem kultury města Příbora 
Vás srdečně zve na první pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,  

tentokrát na setkání s MUDr. Milanem Hrabánkem 
 
 
 
 
 
 

 

 Středa 21. září 2016 

 Rodný dům Sigmunda Freuda, Příbor 

 Od 17.00 hodin 

Motto: „Krize je příležitost, jak věci znovu uchopit“ 
Program: 

17:00 – 17:30 O cyklu pořadů Klima se mění a my s ním 
Od 17:30 Přednáška MUDr. Milana Hrabánka 

Přednášející: MUDr. Milan Hrabánek - lékař a psychiatr s více než 
dvacetiletou praxí. Titul lékaře všeobecného lékařství získal v roce 
1991 na Masarykově universitě v Brně. Od roku 1991 pracoval jako 
všeobecný lékař ve svém rodném městě - Opavě. Od r. 1993 začal 
pracovat v oboru klinické psychiatrie - oblasti léčení závislých osob        
a osob s duševní krizí. Milan Hrabánek je certifikovaným instruktorem 
holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa. Po návratu        
z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení 
Holos. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto 

základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech. 
Techniku holotropního dýchání uplatňuje při léčbě různých psychických, psychosomatických        
a psychiatrických onemocnění. Kromě léčení se věnuje péči o krajinu, obnově obecních tradic, péči        
o zdraví celé komunity. 

Vstupné: dobrovolné 
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INZERCE

                  

 

Rychlé jednání, profesionální přístup a k tomu: 

 Okamžitý výkup Vaší nemovitosti za max. možnou cenu za hotové 
 žádné skryté poplatky, žádné běhání po úřadech 
 pomoc při řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ i DRAŽEB 
 nezávazná informační schůzka a tržní ocenění nemovitosti profesním znalcem v oboru 

mobil:  605 054 450  nebo  774 001 959 

Přijímáme nové zástupce  email: office@rkkostka.cz            www.rkkostka.cz 

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK
Hledáme pracovníka pro práci na 
částečný úvazek, vhodné pro osoby  

s OZP i starobní důchodce. 
Podmínkou je řidičský průkaz sk. B. 

Vhodné pro zájemce z okolí  
Příbora a Mošnova. 

email: iblazek@anim.cz
Telefon: 608 464 004 

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ 

 

• Pletivové ploty, svařované sítě 

• Betonové ploty, kované ploty 

• Živé ploty – túje na živý plot  

• BRÁNY, BRANKY – typizované i na míru 

• GARÁŽOVÁ VRATA 

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 

Ostrava-Nová Bělá 
Hrabovská 5/39, PSČ: 724 00 

 

 
 

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611 

VÝSEVNÍ DNY - PROČ A JAK S NIMI PRACOVAT? 
Neformální sdružení Příbor v pohybu Vás srdečně zve na setkání s Radomilem Hradilem. 

 Sobota 24. září 2016 
 

 Coworking Centrum nad Komerční bankou, nám. S. Freuda, Příbor 
 

 Od 9.00 hodin  
 
Výsevní dny podle Marie Thunové/Matthiase Thuna v překladu Radomila 
Hradila každoročně vydává PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.             
Je to vlastně kalendář, v němž je pro každý den zaznamenána 
nejdůležitější konstelace a její vliv na život rostlin, na průběh 
zemědělských prací, ale i na počasí a na aktivitu člověka. 

Program: 

9:00 – 12:00  VÝSEVNÍ DNY – PROČ? 
‐ Budeme se zabývat otázkami: co jsou výsevní dny, odkud přišla myšlenka vydávat je, jaké může být 

jejich místo v životě dnešních zahradníků a zahrádkářů? 

12:00 – 13:00  Přestávka na občerstvení 

13:00 – 16:00  VÝSEVNÍ DNY – JAK? 
‐ Věnujeme se možnostem využití výsevní dnů v praxi – jak zacházet s příručkou, jak vnímat rytmy, zahradu i okolní přírodu; 

uvědomíme si propojenost se Zemí a možná i s Vesmírem 

Během přednášek si budeme dělat přestávky podle aktuální situace a potřeb přednášejícího i posluchačů. 

Přednášející: Radomil Hradil (1967) – pochází z Hané, z rodiny drobných zemědělců. Vystudoval Střední 
zemědělskou technickou školu v Přerově, obor pěstitelství a Vysokou školu 
zemědělskou v Brně (dnes MU), fytotechnický obor, specializaci Integrovaná ochrana 
rostlin. V 90. letech pracoval v biodynamických podnicích v Německu, Švýcarsku        
a Norsku.  
Vojenskou náhradní službu absolvoval na dvou českých ekofarmách. Spolupracoval  
se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO v Šumperku, později s Bioinstitutem 
v Olomouci. Zapojil se do zakládání a budování Camphillu v Českých Kopistech – 

biodynamického zelinářského podniku spojeného s domovem pro lidi s mentálním postižením. Angažoval 
se v hnutí přírodních zahrad, je vedoucím autorského kolektivu knihy Česká biozahrada (2000). Od roku 
1995 každoročně překládá Výsevní dny Marie Thunové. V roce 1998 několik měsíců pracoval u paní 
Thunové v její pokusné stanici v Dexbachu (D).  

Vložné: dohromady bychom měli poskládat 3 000.00 Kč. 

IX. BUBENICKÁ PÁRTY 
v sobotu 24. 9. 2016    14  21 hod. 

Kde: Areál BAV klubu  ul. Masarykova v Příboře 
Program: 

setkání  bubeníků  s  etnickými  bubny a  jinými  perkusí nástroji, 
 bonga, djembé, tamburíny, tibetské  mísy, didžeridu  apod., mandaly, 

 muzikoterapie, rituální zapálení ohně, workshopy bubnování a  tanců. 
Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou  zapůjčíme. 

 

14:00 h: 
otevření areálu, občerstvení,  

etnická hudba k poslechu,  
opékání u ohně 

 
 

14:30 h – 18:00 h: 

                
Workshopy bubnování s prvky muzikoterapie 
Vystoupení bubenické skupiny BAV KELTIK 

 

                         HOSTÉ     

HISTORICKÁ SKUPINA 
VELESŮV LID 

Ukázka dobového zapalování ohně, prezentace 
tradičních pokrmů slovanských předků,    

                                            ochutnávky. Přehlídka oděvů a dobových nástrojů.  
 

Hudební vystoupení skupiny VELESŮV LID. 
 

18:30 h 
Rituální zapálení ohně za zvuku šamanských bubnů 

Rituální tanec kolem ohně, pocta matce Zemi, otci Slunci 
 

Do 21:00 h 
Společné jamování, řízené bubnování a taneční rej  

 

Doprovodné programy: 
Opékání u ohně, trampolíny, slackline, stolní tenis, 

tvůrčí dílna  kreslení mandal, panenky pro štěstí, zhotovení 
rituálních masek.  

 

  Prodej občerstvení zajištěn                  Vstupné: 50,Kč 
 
 

 
 

www.bavklubpribor.cz           Tel.: 739 08 08 62 
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BAV klub 
Příbor 

 

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

Tel.: 556  723 778   Mobil.:739 080 862 
E-mail : info@bavklubpribor.cz 

web: www.bavklubpribor.cz 
 

 
Kroužky a činnost 

pro školní rok 

2016-2017 
 

Vážení rodiče, 
jistě Vám záleží na Vašich dětech, 

poraďte jim proto při výběru vhodné 
zábavy pro volný čas. Investujte do 

koníčků svých dětí, snížíte nebezpečí  
pozdějších problémů s kouřením, 

alkoholem, drogami, se sektami a kriminalitou. 
 

INFORMACE 
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, 

probíhají od října, do konce května. Zápisné 
do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou 

splátkách. Při ukončení činnosti z vážných 
důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se 

zápisné, kurzovné nevrací. 
 Přihláška platí na dobu neurčitou, min.                         

na šk.r. a odevzdejte ji osobně nebo odešlete 
na naši adresu do 19. 9. 2016. 

 
Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo 
písemně pozváni. Zápisné možno uhradit 

hotově na 1. schůzce nebo složenkou. 
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou 
požádat Odbor sociálních věcí při MěÚ/OÚ  

o příspěvek na zájmovou činnost dítěte. 
 

Dále BAV klub nabízí: 
různé kulturní akce, víkendové pobyty, 

jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské 
i kulturně poznávací zájezdy, prázdninové 

pobyty a tábory (letní, zimní) 
 pro děti, mládež, rodiny. 

Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
 pro setkání třídních, pracovních kolektivů, 

stužkovací a maturitní večírky, srazy 
absolventů, oslavy narozenin, atd. 

K dispozici je ohniště a venkovní posezení. 
 

PROSTORY pro činnost 
- klubovny a zahrada na ul. Masarykova 

- taneční sál se zrcadlovou stěnou na 
ul. Dukelská (bývalá šk. jídelna) 

 
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, 
proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 

 
RODINNÝ KLUB-KULIČKY 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním 
zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude 

připravován pestrý program pro děti a rodiče-
říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření, 

modelování, sportování, hry, zábava. Činnost 
bude probíhat ve vnitřních prostorách BAV 
klubu, za příznivého počasí i ve venkovním 

areálu. Cena: 400,-Kč/10 vstupů. 
 

PEL-MEL klub proti nudě 
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. 

Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, 
sportovní i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje, např. 
stolní tenis, trampolíny, slack-line, petanque, 
kroket, táborové hry, zábavné a společenské 

hry v klubovně i venku, vycházky do okolí, 
posezení u ohně, stanování, výlety  

a víkendové akce za příplatek. 
 Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO 
CHOVÁNÍ 

Pro mládež od 15 let. Celkem 40 hod., 
Vždy v pátek, zahájení 23.9.2016 v 16:30h 

v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská 
Počet lekcí: 

10 + Půlkolona a Kolona 26.11.2016 
(ve spol. sále Leoše Janáčka, Hukvaldy). 

Kurzovné: 1600,- Kč/os. 
 

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Vždy v pátek od 19:00 hod. (nebo dle domluvy) 
zahájení podmíněno přihlášením min. 10 párů.  

Kurzovné: 1450,- Kč/os. 
 

ORIENTÁLNÍ  BŘIŠNÍ  TANCE 
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi 

prospěšné pro zdraví ženy.  
Zrcadlový sál na ul. Dukelská. 

Kurzovné:  900,- Kč/15 lekcí  – (tj. 60Kč/lekce) 
nebo jednotlivé lekce: 70,- Kč/os. 

 
LATINSKO AMERICKÉ TANCE 

Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. 
Základní pohybové návyky, zákl. kroky  

a variace latinsko-amerických tanců. Tréninky 
1x týdně vede zkušený lektor tanečních párů. 

Zápisné: 1100,- Kč říjen-květen vč. 
 

TANEČNÍ KLUB LENKA - Společenské, 
standardní a hlavně latinsko-americké tance, 

formace. Členové klubu vystupují na kult.  
a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. 

Příprava párů na taneční soutěže.  
Jen pro páry, tréninky  vždy  2 hod. 

Tréninky 1x týdně: 1.100,-Kč říjen-květen vč. 
 

FIŤÁČEK a TANEČNÍ KROUŽEK 
Pro děti od 4 do 7 let, v Zrc. sále ul. Dukelská. 
Cca od dubna ve venkovním areálu BAV klubu 

na ul. Masarykova. V programu: základní 
pohybová výchova, zábavné i taneční hry, 

trampolína, step. bedýnky, žíněnky,                      
lavičky, kruhy, branky, skákací míče,                           

padák, házedla apod. 
Zápisné: 1100,-Kč/říjen-květen vč. 

 
TANEČNÍ KROUŽEK – mladší žáci,  

vždy v úterý od 14 do 15 hod. 
V bývalé šk. jídelně ZŠ Dukelská, výhodné 

pro děti ze školní družiny ZŠ Jičínská. 
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová 

a taneční průprava podle moderní hudby, 
Možnost  vystoupení při různých akcích.  

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

TANEČNÍ KROUŽEK – starší žáci 
Pro chlapce a dívky cca od 11 let. Příprava, 
nácvik, choreografie skladeb, nácvik tanců 

různých žánrů. Veřejná vystoupení na 
přehlídkách, plesech, karnevalech, diskotékách. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

CVIČENÍ PRO BOUBELKY 
 - pro ženy a st. dívky 

- pro děti 
Kdo má nějaké to kilo navíc, nerad chodí cvičit 
mezi štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb  

a trochu legrace nám prospěje. Plánujeme i jiné 
doprovodné akce pro zdraví a třeba časem 

ubude i nějaké to kilo.  
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 

Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let  
i pro mládež. Škola vyšší sebeobrany na 

principech jap. bojových umění, vede  
k soustředění, sebekázni, ovládání agresivity. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen.  
 

Podzimní a jarní kurz In-line bruslení 
Pro děti od první třídy. Zdokonalení techniky 

bruslení, brždění, nácvik zatáčení,  
vyhýbání se různým překážkám.  

Bruslení proběhne v městském parku. 
Kurzovné: 600,-Kč/10 lekcí. 

HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE 
Pro děti a mládež – začátečníky i pokročilé 
V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. 

Zápisné: 1200,-Kč/říjen-květen vč. 
 

KURZ-HRA NA BUBNY-DJEMBE 
pro začátečníky i pokročilé – dospělí. 

Kurzovné: 800,-Kč/os. – 10 lekcí/2 vyuč.hod. 
nebo jednotlivé lekce 100,-Kč/os. 

V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme. 
 

KURZ - HRA NA BUBNY-DJEMBE 
 - rodiče+děti 

Pro rodiče a předškolní děti cca od 5 let. 
V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme. 

Kurzovné: 200,-Kč/os. – 4 lekce/1hod. 
 

KYTARA 
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit 

oblíbené písničky na výlety, k táboráku, 
zazpívat si s kamarády. Akordy a písničky 

hrajeme bez not. Příprava i pro hru v kapele. 
Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
ROCKOVÉ KAPELY 

Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou 
schopni se zapojit do společné hry. 

PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ 
SOUPRAVA, HUDEBNÍ APARUTURA,                   

EL. KYTARY,  MIKROFONY, KLÁVESY. 
HUDEBNÍ ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT 

I PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 
Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 

         
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: 

BICÍ, BASKYTARA (el.), KYTARA (el.), 
KLÁVESY 

Kurzovné: 1000,- Kč/os. - 10lekcí/2hod.vyuč. 
 

KLUB MLADÝCH 
Zábavné akce, sporty, různá klubová činnost. 

Akce jsou kalkulovány jednotlivě. 
 

ŠIKULOVÉ: 
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, 

keramika, modelování, zhotovení draků, 
suvenýrů, her, ozdob, malování, práce                    

s přírodními materiály. 
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
DIVADELNÍ KROUŽEK 

Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor 
má za sebou různé úspěchy při veřejných 
vystoupeních i na divadelních přehlídkách. 

Zahrajte si s námi divadlo, pohádku nebo veselé 
scénky. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 
Pro chlapce od 8 let. Sestavování modelů, 
údržba, praktické i simulační jízdy, soutěže. 

Pracuje se stavebnicemi a modely aut  
BAV klubu nebo vlastními. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

KLUB LYŽOVÁNÍ 
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola 

pro začátečníky i pokročilé.  
Vícedenní pobyt v době jarních prázdnin.  

Ceny dle místa výcviku. Pořádáme lyžařské 
zájezd. Termín: prosinec – březen. 

 
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 

 
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. 

Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 
 

BAV TÝM 
Pro mládež od 13 let. Snažíme se, aby BAV 

klubáci byli spolutvůrci klubu i jeho programu. 
Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají 

něco zábavného pro sebe i druhé a chtějí se 
podílet na chodu BAV klubu, při organizování 

akcí a rozšířit tak tvůrčí veselou partu mladých. 
Neplatí se zápisné. 

 
STOLNÍ TENIS 

Pro všechny věkové kategorie.  
Činnost bude probíhat v sále na ul.Dukelská.  

Tréninky, turnaje, soutěže.  
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
KROUŽEK VAŘENÍ 

Letní tábory, Zimní tábor 
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T o m á š   H o r ň á kT o m á š   H o r ň á kT o m á š   H o r ň á kT o m á š   H o r ň á k    

KopřivniceKopřivniceKopřivniceKopřivnice    




Nabízí: 
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků i zvířecích 
   pomníků 

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy písma (zlato, 

   stříbro, bronz, barva) 

▪ veškeré betonářské a likvidační práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního 

  sortimentu, tj. vázy, lampy, fotoskříňky, 

  fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, 

                                                                                 prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť ad. 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!    

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku                
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 

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

 

 
 
 
 
 
Nabídka jazykových kurzů 

anglického, německého, 
francouzského a ruského jazyka 

 
Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2016/2017 jazykové 
kurzy pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad 
široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti 
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.,  
lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 3.900,- Kč na celý školní rok 2016/2017  
počet osob v kurzu: 6-10 
 

termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 12. 9. 2016 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.gypri.cz 

 
 
 
 
 

Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

 
Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2016/2017 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 
kurz zahrnuje: 17 hodinových lekcí (17 x 60 minut) 
místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.,  
lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
cena kurzu: 1.100,- Kč na I. pololetí šk. roku 2016/2017  
počet osob v kurzu: 6-10 
 

termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
začátek kurzů: v týdnu od 3. 10. 2016 
 

více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.skokanek.gypri.cz 
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Petr Škrobánek 
Pohřební služba st. AGNES 

se sídlem v Příboře, Freudova 118 
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí občanům tyto služby: 
 

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

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

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 prodej náhrobních doplňků 

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

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře 
  

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16    

      Tel. 556 722 608, 737 629 969           Hana Londinová  
Pohotovostní služba 24 hodin denně 

Bezplatná linka   800 111 202               
www.pohrebnisluzba-agnes.cz 

V průměru o 8,3 cm menší obvod břicha jen za 4 týdny 
s patentovanou studií Slim Belly + Slim Legs 

 

DÁLE NABÍZÍME: 

• CVIČENÍ NA VIBRAČNÍCH 
PLOŠINÁCH 

• VACUSTEPPER 

• BODYSHAPING 

• CRAZY FIT MASAGE 

• SAUNA PÁS A KALHOTY 

• FIVERIDERS 
 

 

 

•PORADENSTVÍ V OBLASTI 
ZDRAVÍ, VÝŽIVY 

•TĚLESNÁ ANALÝZA NA 
PŘÍSTROJI IN BODY 

•SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU  
NA MÍRU

 

739 657 301 
                            Dukelská 1348, Příbor 

                  (budova bývalé základní školy) 
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kariéra v penny

www.penny.jobs.cz

pojďte s námi prodávat hezky česky

zástupce vedoucího prodejny nástupní mzda – 23 500 Kč (40 h/týden)

poKladní nástupní mzda – 17 500 Kč (40 h/týden)

máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? staňte se naším kolegou! pro naši prodejnu v příboře hledáme pracovníky  
na tyto pozice:      

nabízíme:
• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
nebo volejte na tel.: 702 209 347 
 www.penny.cz

vzbudili jsme váš zájem?

ü
ü
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NON-STOP TAXI - Příbor a okolí 
Nabízíme rozvoz pohodlnými, bezpečnými a prostornými vozy ŠKODA SUPERB. 

*** 
♦ Odvoz nepřetržitě na: letiště, nádraží, školení, firemní večírky, školní srazy, 

diskotéky, do restaurací, do práce, školy, na nákupy, za zábavou...atd. 
♦ Drink Servis - odvoz zákazníka a jeho vozu. 
♦ Dovoz alkoholický nápojů a cigaret k vám domů. 
♦ Zdarma rozvoz obědů k vám domů, do kanceláře, do práce či na stavbu. 

Nabídka menu ze 3 jídel (75,- Kč), zvýhodněné menu pro seniory (65,- Kč) 
Objednávky Restaurace Oáza Příbor Tel: 608 482 954. 

♦ Senior přeprava pro starší spoluobčany k lékaři, rehabilitaci, na vyšetření,                
na úřady, na poštu, do obchodu, do kostela, na hřbitovní místa atd. 

♦ Diskrétní odvoz do vybraných Nightclubů. 
♦ Levné ceny -  u nás nemusíte sbírat body, nosit s sebou slevové kartičky atd.                

Naše ceny jsou pro každého bez rozdílů. 
♦ Kredit z vašeho telefonu nemusíte utrácet, stačí prozvonit, zavoláme vám zpět. 

 

Provozovatel: 
MAREK a tým zkušených řidičů se na vás budou těšit.          24 h / 7 dní / 365 dnů 

Tel.: 775 66 99 10 

PŘEPRAVA PRO SENIORY 
Nová služba v Příboře. 

 

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

*** 
Spolehlivě a včas vás odvezeme k vašemu lékaři, do nemocnice, na 
vyšetření, na rehabilitaci, na poštu, na úřady, do kostela, na nákup,  

do cukrárny, do lázní, ozdravné pobyty, na hřbitovní místa,  
či jen na návštěvu ke svým známým apod. dle vašeho přání. 

*** 
Dovezeme vás co nejblíže k místu určení. Přeprava pro seniory 

zohledňuje možnou zhoršenou pohyblivost a nabízíme vám na požádání  
asistenci při nástupu a výstupu z vozidla. 

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

*** 

TEL.: 775 66 99 10 
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PRÁCE V TATŘE

tatra.czTATRA VÁS DOSTANE DÁL

TATRA TRUCKS a.s. hledá nové kolegy na pozice:

Nabízíme Vám:

Danuše Schindlerová
danuse.schindlerova@tatra.cz
Bc. Darie Prymusová
darie.prymusova@tatra.cz
tel.: 556 492 492

Staňte se součástí 
legendární značky!

• Obráběč kovů • Brusič na kulato 
• Operátor CNC • Seřizovač CNC 
• Automechanik

• Práci na moderních strojích • Náborový 
příspěvek • Firemní vzdělávání • Příspěvek 
na penzijní připojištění • Práci v přátelském 
kolektivu ve výrobní společnosti s dlouholetou 
tradicí
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