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Pomalu a jistě přicházejí nejkrásnější svát-
ky v  roce a  to jsou svátky vánoční, kterým 
předchází doba adventu. Slovo advent pochází 
z  latinského slova „adventus“ – příchod a za-
hrnuje čtyři neděle před vánočními svátky 
a  končí dne 24. 12. Adventní doba je dobou 
dobročinnosti, střídmosti, postní a taky dobou 
zklidnění. Naši předci si dobu adventu kráti-
li draním peří, šitím, předením a vyprávěním 
příběhů a pohádek. Dnešní doba je však zcela 
odlišná, je to doba komerce a spěchu, kdy shá-
níme dárky, v zaměstnání plníme roční úkoly, 
máme plno schůzek. Příchod adventu inspiro-
val i ke tvorbě různých dekorací, které sloužily 
ke zkrášlení domova. Jedněmi z těchto dekora-
cí jsou adventní věnce, které do Čech dorazily 
v 50. letech dvacátého století z alpských zemí. 
Věnce byly vkusnou dekorací na stůl, nebo se 
zavěšoval na dveře. Původně se na adventní 
věnec dávalo více svící, pro každý den jedna, 
postupně se snížil na čtyři svíce, které tvo-
ří symboly jednotlivých týdnů. Podle liturgie 
jsou to tři svíce fialové barvy a jedna je růžová. 
Růžová představuje 3. adventní neděli, kdy již 
nadchází čas radosti, kdy pomalu končí post-
ní období. Svíce přinášejí i určitou symboliku, 
první svíce přináší mír, druhá svíce víru, tře-
tí lásku a poslední naději na lepší budoucnost. 
Po poslední adventní neděli již přicházejí nej-
významnější svátky, svátky vánoční. 

Již si asi nikdo z nás nevzpomene, že vánoč-
ní svátky ve své podobě a pojetí byly v našich 
zemích zavedeny ve 4. století našeho letopočtu. 

Do té doby se slavily pohanské slavnosti sluno-
vratu. Dnes tyto svátky vnímáme coby svátky 
křesťanské, nesou si však v sobě něco pohan-
ského. Jak prožíváme tyto svátky v dnešní době? 
Každý z nás je prožívá zcela jinak a každý má 
svou představu. Někteří lidé odcestují za teplem 
a stráví Vánoce u moře, jiní na horách a mno-
zí v  kruhu svých blízkých a  rodiny. Důležité 
však je, aby člověk nezůstal sám. Je škoda, že 
se nedokážeme zastavit, zapřemýšlet a  ztišit, 
abychom mohli vstoupit do kouzla a tajemství 
Vánoc a zahlédnout sebe ve vztahu k určitým 
hodnotám.

Svátky jsou příležitostí k objevování život-
ních hodnot, setkávání se s rodinou a přáteli. 
Můžeme je využít k zamyšlení, které je zdrojem 
síly, měli bychom si najít i čas na hraní, neboť 
nás to zavede do tajemství mládí, určitě bychom 
si měli najít i čas na četbu, jež je setbou moud-
rosti, a v neposlední řadě bychom si měli najít 
čas na lásku, která nám přináší radost ze života.

Vánoční svátky si neumíme představit bez 
obdarovávání své rodiny a přátel, ale také pod-
pory charitativních projektů. Domnívám se 
však, že snad nejlepším dárkem pod vánočním 
stromečkem je vzájemná úcta a láska mezi čle-
ny rodiny, klid a pohoda rodinného krbu a také 
vzájemné porozumění, velkorysost a pochopení 
pro zájmy druhého. Jsou to sice obyčejné věci, 
ale málo je v běžném životě doceňujeme, málo 
si uvědomujeme, že v dnešní uspěchané době je 
klid a pohoda bez stresu tím nejlepším dárkem 
ke zdraví a štěstí.

PŘICHÁZEJÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY V ROCE
Ing. Dana Forišková, Ph.D., a Ing. Bohuslav Majer

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám překrásné vánoční svátky v duchu lidské blízkosti,  

lásky, přátelství a rodinné pohody. Zároveň Vám přejeme  
příjemné vykročení do nového roku 2018. 

Nechť je tento rok rokem vzájemného 
porozumění, zdraví, štěstí a pohody.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

66. schůze RM v  termínu dne 31 října 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Doporučila zastupitelstvu města zvýšit příspěvek do MAS Lašsko pro rok 

2018 z dosavadní finanční částky 16.000 Kč na 42.430 Kč, což je navýšení 
z 1,50 Kč na 5 Kč na obyvatele města na rok.  

- Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2018. 
- Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy, v předloženém znění, mezi ná-

jemcem Sportovně střeleckým klubem Příbor, Gagarinova 198, 742 58 Pří-
bor, IČ 06377467, a pronajímatelem městem Příborem, jejímž předmětem 
je nájem pozemků parc. č. 637  a 638/5 v k. ú. Klokočov u Příbora, za účelem 
umístění a provozování sportovní střelnice, včetně zázemí a souvisejících 
rekreačních sportovišť a  poskytování  souvisejících zpoplatněných služeb 
vyplývajících z činnosti nájemce. 

- Vzala na vědomí předložený materiál Aktualizace Programu regenerace 
MPR  Příbor na období 2018–2022. 

- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh akcí Programu regenerace 
MPR na rok 2018.

- Schválila výjimku z ceníku krátkodobého pronájmu Kulturního domu Pří-
bor pro Sdružení hudebníků Příbor na akci Podzimní koncert konanou 
17.11.2017  spočívající v celkové ceně pronájmu ve výši 1.000 Kč.

- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Nákup svozového 
vozidla s nástavbou pro Technické služby města Příbora, příspěvková or-
ganizace, a to firmu HANES, s. r. o., se sídlem U Albertova vrchu 7, 155 00 
Praha 5, IČ 26131919, za cenu 4.750.000 Kč bez DPH. 

- Schválila Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic v předloženém 
znění. 

- Souhlasila s návrhem propachtovatele areálu městského koupaliště v Příbo-
ře na užívání názvu tohoto zařízení dle předloženého návrhu. 

- Vzala na vědomí přehled o stavu pohledávek k 30.09.2017, které spravuje 
finanční odbor. 

- Vzala na vědomí informaci odboru investic a správy majetku o zpracované 
studii stavebních úprav domu č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda za účelem 
zabezpečení samostatného přístupu do domu předloženou prostřednictvím 
důvodové zprávy dle usnesení č. 59/28. 

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – stavební prá-
ce III“, kterou podala společnost STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČ 60838744, ve výši 11.285.450,41 Kč bez DPH. 

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a firmou STRABAG, a. s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na stavební akci „Lávka přes řeku Lubinu 
v Příboře –  stavební práce III“ a podmínila její podpis schválením potřeb-
ných finančních  prostředků zastupitelstvem města. 

- Stanovila v souvislosti s usnesením RM č. 34/26/2 podle § 102 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, od 1. 12. 2017 počet zaměstnanců města 
zařazených do Městského úřadu v Příboře na 57. 

- Schválila smlouvu o výpůjčce budovy č. p. 1371 na ul. Dukelské na parc. 
č. 668/2 v k.ú. Příbor, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín 
mezi městem Příborem a Technickými službami města Příbora, příspěvko-
vou organizací, v předloženém znění. 

67. schůze RM v termínu dne 14. listopadu 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Se připojila k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zá-

konu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu ve znění zákona č. 14/2017 Sb. ze dne 
26.10.2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-
-Lanškrounsko“.

- Vzala na vědomí informace o nebezpečných herních prvcích v Příboře.
- Vzala na vědomí informaci o  vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 

2017.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit III.  Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb a  souvisejících aktivit města Příbora na  období 
2018–2020.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit II. Plán rozvoje rodinné 
politiky města Příbora na období 2018–2020.  

- Doporučila zastupitelstvu města uložit radě města uzavřít dohodu mezi 
městem Příborem a majiteli domu č. p. 8 na náměstí Sigmunda Freuda o tr-
valém užívání domu č. p. 8.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ informaci o projednávání změ-
ny hranice mezi katastrálním územím Příbor a katastrálním územím 
Kopřivnice, spočívající v  převodu pozemků parc. č.  2678/4, 2678/10, 
2678/11, 2678/12 a 2678/13 z k. ú. Příbor do k. ú. Kopřivnice.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o  změně prů-
běhu hranice obcí, v  předloženém znění, mezi městem Příborem a  měs-
tem Kopřivnice, řešící převod pozemků parc. č. 2678/4, 2678/10. 2678/11, 
2678/12 a 2678/13 z k. ú. Příbor do k. ú. Kopřivnice.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat pro 
účely zemědělské prvovýroby část pozemku parc. č. 1631 v k. ú. Fry-
čovice o výměře 1690 m2 právnické osobě Beskyd Agro, a. s., Palkovice 
919, 739 41, IČ 61974765, za stanovených podmínek

- Vzala na vědomí informace právníka města k možnostem regulace pořá-
dání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a  jiných kulturních podniků, 
včetně zkrácení doby nočního klidu.

- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s  názvem „Zastavitelná 
plocha Z43, k. ú. Příbor“.

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek, v platném znění, s názvem „Zastavitelná plocha Z43, k. ú. Příbor“.

- Schválila Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na rea-
lizaci projektu „Kompostéry pro občany města Příbora“, registrační číslo CZ
.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003121 z Operačního programu Životní prostředí.

- Vzala na vědomí na základě ustanovení Volebního řádu školské rady průběh 
a výsledky voleb do školských rad příborských základních škol na funkční 
období tří let od 01.11.2017.

- Rozhodla v souladu s Čl. XV, odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve vlast-
nictví města Příbora č.  3/2015 o  mimořádném přidělení nezadluženého 
obecního bytu v Příboře o velikosti 2+1 paní <anonymizováno>. V případě, 
že  žadatelka bez vážných důvodů přidělenou bytovou jednotku odmítne, 
mimořádné přidělení bytu se ruší a uvolněný byt bude pronajat v souladu se 
schváleným pořadníkem.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 30.09.2017 za Technické služ-
by města Příbora, příspěvkovou organizaci.

- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 30.09.2017 za Technické 
služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro rea-
lizaci akce „Pěstební práce v roce 2018 v městských lesích Příbor“.

- Schválila termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2018 dle přílohy č. 1 před-
loženého materiálu.

- Nedoporučila konání svatebních obřadů ve státní svátky ČR.
- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 

nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově“, 
kterou podala společnost EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČ 45274924, ve výši 6.334.262,99 Kč bez DPH.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a firmou EUROVIA CS, 
a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 na stavební akci „Rekon-
strukce kanalizace na ulici Myslbekově“ a podmínila její podpis schválením 
potřebných finančních  prostředků   zastupitelstvem města v minimálním 
rozsahu Etapy I. předmětu smlouvy.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rozšíření a modernizace informačního systému 
města Příbora“ – v části 1, kterou podala společnost AutoCont CZ, a. s., se 
sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795.

- Souhlasila s  uzavřením kupní smlouvy mezi městem Příborem a  společ-
ností AutoCont CZ, a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34,702 00 Ostrava, 
IČ 47676795, jejímž předmětem je dodávka hardwaru a infrastrukturního 
softwaru v rámci veřejné zakázky „Rozšíření a modernizace informačního 
systému města Příbor“ – v části 1, ve znění dle přílohy č. 1.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rozšíření a modernizace informačního systému 
města Příbor“ – v části 4, kterou podala společnost Vera, spol. s r. o., se síd-
lem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978. 

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností 
Vera, spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978, jejímž 
předmětem je provedení doplňků spisové služby (webová elektronická po-
datelna a rozhraní pro napojení na digitální úřední desku) v rámci veřejné 
zakázky „Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ – 
v části 4, ve znění dle přílohy č. 2.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Příborem a společností Vera, 
spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978 o poskyto-
vání technické podpory prvků informačního systém v rámci veřejné zakázky 
„Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ – v části 4, 
ve znění dle přílohy č. 3.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější 
nabídky k veřejné zakázce „Rozšíření a modernizace informačního systému 
města Příbor“ – v části 5, kterou podala společnost Vera, spol. s r. o., se síd-
lem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978.
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- Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společnos-
tí Vera, spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978, 
jejímž  předmětem je Modernizace a rozšíření IS v rámci veřejné zakázky 
„Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ – v části 5, 
ve znění dle přílohy č. 4. 

- Souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Příborem a společností Vera, 
spol. s r. o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 62587978 o poskyto-
vání technické podpory prvků informačního systém v rámci veřejné zakáz-
ky „Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor“ – v části 
5, ve znění dle přílohy č. 5.

25. zasedání ZM v  termínu dne 2.  listopadu 2017 projednalo jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy z výborů ZM.
- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/7 ostatní plocha-ostatní komu-

nikace v k. ú. Hájov, o výměře 88 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/8 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace v k. ú. Hájov, o výměře 36 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 461/9 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace v k. ú. Hájov, o výměře 90 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 268/2 zahrada v k. ú. Hájov, o výmě-
ře 44 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní 
smlouvy v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemo-
vitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemků parc. č. 285/2 zahrada o výměře 69 m2 a parc. 
č. 285/3 zahrada o výměře 19 m2, oba v k. ú. Hájov, od pana <anonymizo-
váno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění. 
Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 279/94 orná půda v k. ú. Hájov, o vý-
měře 65 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní 
smlouvy v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemo-
vitostí uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/16 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace v k. ú. Hájov, o výměře 69 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/14 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace v k. ú. Hájov, o výměře 55 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Schválilo odkoupení pozemku parc. č. 313/15 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace v k. ú. Hájov, o výměře 14 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100  Kč/m2, dle kupní smlouvy v  předloženém znění. Další náklady 
související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Schválilo převést z navrhované rezervy rozpočtu města na rok 2017 částku 
ve výši 15,00 tis. Kč na paragraf 6171 – OV Prchalov.

- Schválilo rozpočtové opatření č.  4 rozpočtu města Příbora na rok 2017 
v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usnesením 
upraveného materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 4.

- Vzalo na vědomí celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na 
rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 4

Příjmy 159 926,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému roz-
počtovému opatření č. 3 rozpočtu města 
Příbora na rok 2017 o 4 660,50 tis. Kč

Výdaje 211 991,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému roz-
počtovému opatření č. 3 rozpočtu města 
Příbora na rok 2017 o 4 660,50 tis. Kč 

Financování   52 065,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 3 rozpočtu 
města Příbora na rok 2017 

- Schválilo od 1. 1. 2018 roční poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálního odpadu 
v sazbě 468 Kč.

- Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 2/2017 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

- Rozhodlo navýšit ve výdajové části rozpočtu města Příbora pro rok 2018, 
§  3713, finanční prostředky pro účel realizace projektu „Kotlíkové dota-
ce v  Moravskoslezském kraji II.  etapa“ o  350.000  Kč na celkovou částku 
525.000 Kč, za účelem poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům z města 
Příbora. 

- Schválilo znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

- Schválilo v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
návratné finanční výpomoci v  roce 2017 právnické osobě Mateřská ško-
la Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ve výši 
100.000 Kč. Návratná finanční výpomoc je určena na předfinancování pro-
jektu „Školka pro všechny děti“, registrační číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_02
2/0007278 a bude vrácena příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele 
nejpozději do 31. března 2018. 

- Schválilo znění smlouvy o  poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
městem Příborem, IČ 00298328 a Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, IČ 70983364.

- Vzalo na vědomí výstupy z konzultací s externími projektanty záměru roz-
šíření areálu městského koupaliště.

- Vzalo na vědomí přípravu nové dokumentace rekonstrukce sportovních 
ploch u ul. Vrchlického.

- Schválilo záměr tvorby veřejných prostranství a  její zamýšlený rozsah dle 
návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu.

- Vzalo na vědomí informace o nákupu svozového vozidla s nástavbou pro 
Technické služby města Příbora, příspěvkovou organizaci.

- Schválilo aktualizaci Programu regenerace MPR Příbor na období 2018–2022.
- Schválilo návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 2018.
- Vzalo na vědomí prezentaci k discgolfovému hřišti v lokalitě Z69.

Zpracováno dne: 20. listopadu 2017. 
Usnesení v plném znění na stránkách města Příbora www.pribor.eu

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Sylvestra Pavlačíková
Milan Slavík
Karel Šikuta
Milada Vejrostová
Antonín Žilík

Jaroslav Janečka
Ludmila Klimíčková
František Kocourek
Jan Matouš
Vlasta Smolíková

Ladislav Loun
Rudolf Bartas
Anna Kotrcová
Vlasta Kulová
Drahomíra Lundová

Marie Procházková
Naděžda Rapalová
Slavomír Valečko
Vlasta Roubínková

Dále nám dovolte, abychom dodatečně poblahopřáli k Vašim jubilejním narozeninám, které jste oslavili 
v měsíci říjnu a listopadu:    Anna Pustějovská                  Ludmila Juřenová

Taktéž blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Ludmila Filipová                   Libuše Podešvová    Rudolf Polzer

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním 70., 75., 80. a víceletým narozeninám, které slavíte 
v měsíci prosinci:

BLAHOPŘÁNÍ
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SKLENĚNÉ OBALY DO KOŠE NEPATŘÍ! KAM S NIMI?
Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto, spol. s r. o., kristyna@exvoto.cz

INFORMACE

Blíží se závěr roku a  s  ním čas vánočních svátků 
a  silvestrovských oslav. V  tomto období snad v  žádné 
domácnosti nechybí bohatá výzdoba často z hořlavých ma-
teriálů. Neodmyslitelnou součástí výzdoby jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, 

svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v  ka-
menných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené 
domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií - na 
dekorace, na kterých se svíčky smí zapalovat, a na dekorativní výrob-
ky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato 
informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky 
na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořla-
vé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich 
převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím za-
bráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního 
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými 
svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod 
dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do 
prostor nábytkových stěn a skříní nebo do blízkosti záclon a závěsů, 
kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkos-
ti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou 
svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita 
vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk 
je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při 
tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost 
a abyste případný požár včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, 

který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebez-
pečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem 
pro bezpečí celé rodiny. 
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější 
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomác-
ku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená 
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců 
a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný 
a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazy-
ce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, 
že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předmě-
ty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty 
II.  třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyro-
techniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz 
odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přís-
nější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při 
manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyro-
techniku pod vlivem alkoholu. 
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý 
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.

I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Sil-
vestra k  řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se 
zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů ko-
run. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste 
se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních le-
tácích na odkazu zde: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje.

MYSLEME NA BEZPEČNOST I BĚHEM VÁNOC A SILVESTRA!
Ing. Martin Pliska, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného 
odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? 
Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.

Proč recyklovat sklo? 
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí 
a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekoneč-
na. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem 
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž 
hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora ener-
gie - ta může činit až 90 % oproti výrobě ze sklářských písků.

• Skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to ne-
vadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat,

• do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, oddělí 
se pomocí magnetu,

• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty (sklo 
lze recyklovat v podstatě donekonečna),

• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby 
energií při výrobě (až 90%), úspory surovin (65%),

• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu.

DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo

72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy, na 
sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý 
– z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se 
sveze na třídicí linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se 
nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se 
dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Ne-
čistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se totiž mohly 
dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků 
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábějí opět lahve na minerálky a na 
pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také te-
pelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je 
vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou 
desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nut-
nosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyva-
telnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné 
zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína, 
nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, 
flakonky od parfémů, lahvičky od léků.

Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno roz-
poznatelný materiál. V ojedinělých případech se s nimi můžete setkat, 
tady je jejich stručný přehled. 

Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů, od vína a dalších nápojů.  

Zelené sklo - barevné lahve od vína, sirupů a piv i tabulové sklo. 

Hnědé sklo
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HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
 

DS 77j35ss 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  
   

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 980 

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 

Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 

obchod@tspribor.cz 

737 245 981 

731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 

Irena Zárubová, administrativa irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986  

Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 

Lukáš Kocián, elektro 

Kollárová Kateřina, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 

koordinator@tspribor.cz  

731 549 482 

734 687 726 

737 245 983 

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ – hřbitovnictví 

 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané) 
ÚTERÝ ZAVŘENO    

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30(14:30 – 16:30 pro objednané) 
ČTVRTEK ZAVŘENO   

PÁTEK ZAVŘENO  

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ÚTERÝ ZAVŘENO  

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ČTVRTEK ZAVŘENO  

PÁTEK ZAVŘENO  

SOBOTA 8:00 – 12:00  
 

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

smažení fritování sběr-
uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

Odevzdání je BEZPLATNÉ
na ul. Štramberské, č.p. 483

ného dvora v

Použitý
olej ze a doneste do

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

říjen - prosinec  2017
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

7. 10.,  21. 10.,  4. 11.,  18. 11., 

9. května
Alšova
B. Němcové
Erbenova
Hluboká
Hukvaldská
Kamenná
Kubínova
L. Janáčka
Lesní
Lomená
Luční
Mánesova
Místecká - od řeky směr F-M
Mlýnská

+ Hájov

Myslbekova
Na Benátkách
Na Nivách
Nábřeží Rudoarmějců
Nová
Osvobození
Pod Haškovcem
Říční
Sadová
Sládkova
Sušilova
Tovární
Větřkovská
Vrchlického
Zahradní

PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE 
K VÝVOZU VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.

Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz

říjen - prosinec  2017
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

7. 10.,  21. 10.,  4. 11.,  18. 11., 

9. května
Alšova
B. Němcové
Erbenova
Hluboká
Hukvaldská
Kamenná
Kubínova
L. Janáčka
Lesní
Lomená
Luční
Mánesova
Místecká - od řeky směr F-M
Mlýnská

+ Hájov

Myslbekova
Na Benátkách
Na Nivách
Nábřeží Rudoarmějců
Nová
Osvobození
Pod Haškovcem
Říční
Sadová
Sládkova
Sušilova
Tovární
Větřkovská
Vrchlického
Zahradní

PŘIDĚLENOU BIONÁDOBU (hnědé barvy o objemu 240 l) PŘISTAVTE 
K VÝVOZU VŽDY NEJPOZDĚJI V DEN SVOZU V 6:00 HOD.

Kontakt: Ing. Karin Juchelková, 731 549 482, www.tspribor.cz

říjen - prosinec  2017
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

6. 10.,   20. 10.,  3. 11.,  17. 11.,  

28. října
B. Buska
Bezručova
Březinova
Čs. armády
Dukelská
Dvořákova
Gagarinova
Frenštátská
Etzlova
Hřbitovní
J. Rašky
J. Hory
Jičínská
Jiráskova
Juráňova
K. H. Máchy
Kašnice
Komenského

+ Prchalov

Kpt. Jaroše
Krátká
Křivá
Lidická
Masarykova
Místecká - od centra po řeku
Na Hrázi
Na Kamenci
Na Valše
Nádražní
Nám. S Freuda
Nerudova
O. Helmy
Okružní
Ostravská
Palackého
Pol. vězňů
Ř. Volného

Remešova
Smetanova
Stojanova
Sv. Čecha
Šafaříkova
Šmeralova
Štefánikova
Štramberská
Švédská
Švermova
Tržní
Tyršova
U Brány
Úzká
V Kopci
Viznarova
Wolkerova
Žižkova

2. 12., 23. 12.

1. 12., 22. 12.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC PROSINEC

Nové pohádky pro unavené rodiče je volné pokračování kníž-
ky Krátké pohádky pro unavené rodiče, kterou napsal Michal 
Viewegh před deseti lety. Za tu dobu se pochopitelně pár věcí 
změnilo: Sáře nejsou čtyři, ale čtrnáct, a Báře neméně kritických 
dvanáct. Tatínek je ale pořád známý herec a maminka stále lékár-
nice. Jak si možná vzpomínáte, dědeček Petr už zemřel, protože 
měl v břiše nádor jako ten tygr v pražské ZOO. Co ale nevíte, je, 
že babička Vilma dostala Alzheimerovu nemoc, při které člověk 
často netrefí domů, schovává klíče do polévky nebo zapaluje 
záclony, aby lépe viděl na luštění křížovek…

Thriller DNA islandské spisovatelky Yrsy Sigurdardottir je 
prvním dílem nového cyklu, jehož hlavními postavami jsou 
psycholožka Freyja a policista Huldar. Je zavražděna mladá žena 
a  jediným člověkem, který by snad mohl zodpovědět mnohé 
z  otázek, je sedmiletá dcera zavražděné, která v  době vraždy 
zůstala ukrytá pod postelí. Ta však mlčí. Vrah mezitím zabíjí dál 
a zanechává za sebou nikam nevedoucí stopy…

Čtivý příběh Jiřiny Tejkalové s  názvem 55+ volně navazuje 
na úspěšný román Já a štrúdl. Čtyři ženy se octnou na ostrově 
věčného jara – v podstatě proti své vůli a jen proto, aby splnily 
poslední přání kamarádky. Dokážou si při zájezdu 55+ odpustit 
staré křivdy? Autorka píše s krutou otevřeností i laskavým hu-

morem o zklamáních, rezignaci a strachu ze stáří, ale i o chvílích 
naděje a lidské blízkosti.
Americký spisovatel Charles Martin napsal strhující příběh o lás-
ce a přežití Hora mezi námi. Přichází bouře a provoz na letišti je 
ochromen. Ashley se bojí, že nestihne vlastní svatbu, na chirurga 
Bena čekají pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli, objednají si spolu 
charterový let, aby se dostali domů dřív. Jejich letadlo se ale zřítí 
a oni se ocitají uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu.
Zločiny na Velké Moravě Stanislava Češky pokračují Případem 
podezřelého arcibiskupa. Na podzim roku 880 se z Říma vrací 
poselstvo, v jehož čele stojí arcibiskup Metoděj a kníže Slavomír. 
Metoděj v Římě zcela ohájil svoji činnost v rámci církve a papež 
navíc přijal Svatopluka a celou moravskou zemi pod patronaci 
Říma a  papežů. Moravané v  Římě dosáhli všech svých cílů. 
Jedinou potíží bylo, že papež vysvětil jako biskupa nitranského 
hlavního Metodějova konkurenta Wichinga.
Humoristický román Taťany Březinové Babička na inzerát je 
zpovědí poválečné generace. Senioři chtějí žít trochu jiný život. 
Skupinku sedmi lidí, kteří spolu prožili část dětství, spojuje pocit, 
že už je nikdo nepotřebuje, že jsou na obtíž. Touha po kvalitnějším 
životě a pospolitosti, ale i nedostatek peněz, je vedou k poněkud 
zvláštním aktivitám…

Začátkem školního roku 2017/2018 
odstartoval na Masarykovu gymnáziu 
v Příboře projekt „Každá cesta někde začí-

ná…“, který byl podpořen z rozpočtu města Příbora. V prvním 
zářijovém týdnu proběhl v primě, prvním ročníku osmiletého 
studia, adaptační program. V jeho průběhu se primáni seznámili 
s třídní učitelkou a začali poznávat své nové spolužáky. Pokra-
čováním tohoto programu byl společný výlet na Velký Javorník, 
kde seznamování pokračovalo v neformální rovině.

Následný měsíc se žáci adaptovali ve škole, zjistili, jak fun-
guje škola jako instituce, seznámili se se svými vyučujícími 
a jejich požadavky. Přitom se ve třídě začínaly vytvářet nové 
vztahy, žáci budovali kolektiv. A pak to přišlo - týdenní Adap-
tační kurz na Bílé. Kurz sloužil hned k několika účelům. Prvním 
bylo podpořit již vzniklé kladné vztahy v kolektivu, utvářet nové 
a umožnit žákům primy lépe se poznat při dlouhodobém spo-
lečném pobytu. Zároveň kurz přispěl k vytvoření vztahů mezi 
žáky primy a staršími žáky školy. Jako instruktoři totiž spolu 
s učiteli jeli žáci septimy. Ti jsou ve škole již sedmým rokem. 
Jejich příklad a zkušenosti, jak spolu strávit příjemných sedm 
let v jednom kolektivu, jsou pro nováčky, kteří mají všechno 
teprve před sebou, motivací a jistým nasměrováním.

Pohled z druhé strany
I přes opakované informace od třídní učitelky jsme moc ne-

věděli, co nás na Bílé čeká. Taky jací budou starší žáci, které jsme 
neznali a kteří tu měli s námi být celých pět dní. Po krátkém se-
známení jsme je poznali a byli super. Připravovali nám různé 

Mgr. Jiří Svoboda, Masarykovo gymnázium Příbor

PRIMA ANEB ZAČÁTEK DLOUHÉ CESTY…

ZE ŠKOL
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aktivity a soutěže. Museli jsme běhat v lese. To se mnohým úplně 
nelíbilo a byli pak unaveni. A to byl teprve začátek. Nejlepší týmy 
dostávaly vždycky sladkou odměnu. Tak se to dalo vydržet, když 
jste teda vyhráli. Jinak smůla. Naštěstí jídlo bylo dobré a bylo ho 
dost. Daniel si chodil přidávat pořád. Taky jsme stavěli různé mo-
dely ze špejlí a jiného materiálu, které pak moc nelítaly, ale spíše 
rychle padaly. Když pršelo, mohli jsme odpočívat v chatě při vnitř-
ních aktivitách. To bylo fajn, nemuseli jsme běhat. Během výletu 
na Charbulák se někteří spolužáci málem ztratili. Ale nakonec se 
našli. Se staršími spolužáky byla sranda, určitě to bylo lepší, než 
kdyby tu byli jen učitelé, ale i ti byli vtipní. Poslední večer byla ta-
neční soutěž a ještě pro nás připravili stezku odvahy. Kousek od 
chaty v lese byl hřbitov, a tak to bylo strašidelné. Všichni jsme to 
ale zvládli a mohli si užít diskotéku.

žáci primy

Tento článek píšeme po týdnu Adaptačního kurzu s primá-
ny. Rozcvička, snídaně a hurá do lesa na další program. Tak nějak 
to probíhalo. Připravili jsme pro primány aktivity, soutěže a hry. 
Je to dřina, povím vám, kdo to nezkusil, nemá vůbec tušení. Za- 
ujmout a utahat ty „malé myši“ je pěkná fuška. Když už to vypa-
dá, že po hodině běhání jsou unaveni a my že bychom si mohli 
sednout, tak jako když je pokropí živou vodou. A začínáme na-
novo. Ale stálo to za to. Zažili jsme skvělou atmosféru sbližování 

nového kolektivu a byli jsme rádi, že toho můžeme být součástí. 
Nikdy předtím jsme si neuvědomovali, jak je zajímavé seznáme-
ní mladších a starších žáků. My můžeme předat něco z našeho 
„mazáctví“ a na oplátku jim závidět těch osm let, co je na gymplu 
čeká. Jako skupina instruktorů jsme se shodli, že nás mrzí, že jsme 
jako malí primáni neměli možnost zažít něco podobného, kdy by 
nás adaptačním kurzem provedli naši starší spolužáci. Zažili jsme 
během studia hodně kurzů, exkurzí a výletů, ale tato zkušenost 
se nedá s ničím rovnat. Škoda, příští rok nás čeká maturita, a tak 
naše místa instruktorů převezmou zase mladší. žáci septimy

Naše škola ZŠ Npor. Loma v Příboře je 
již více než dvacet let zapojena do Stonož-
kového hnutí, v rámci něhož děti pomáhají 
dětem. Žáci opět malovali vánoční přání, 
které jsme odeslali paní Běle Gran Jensen 
– prezidentce hnutí.
V měsících říjnu a  listopadu 2017 žáci ve 
škole organizovali aktivity na podporu 
Stonožkového hnutí. Zahájeny byly v  den 
třídních schůzek Stonožkovým bufetem, 
kde si mohli rodiče zakoupit věnečky, tvarohové a makové ko-
láčky, či slané pečivo, které připravili žáci.
V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své spolužá-
ky rovněž Stonožkové bufety. Žáci i ostatní pracovníci školy si 
mohli nakoupit sladké i slané dobroty, které většinou připravi-
ly maminky často spolu se svými dětmi. Jednalo se například 

o bábovky, rolády, koláče, rohlíčky, šneky, 
oplatky, bonbóny, lízátka a mnoho dalších 
zákusků a dezertů. Další z akcí na 1. stup-
ni byl prodej výrobků z barevných gumiček 
a korálků, balónků, autíček a knih.
V listopadu pokračovaly ve Stonožkových 
bufetech i třídy 2. stupně. Opět to bylo sla-
né a sladké pečivo, mimo jiné i řízečky nebo 
párek v rohlíku. Žáci uspořádali také tra-
diční bazar plyšáků. Z  velkého množství 

plyšových hraček si děti nakoupily ty, které se jim nejvíce líbily.
Během akcí pro Stonožku jsme získali 30.281,- Kč, které jsme 
zaslali na konto Stonožkového hnutí.
Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kte-
ří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na 
vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

STONOŽKOVÉ AKCE 

Ve školním roce nastoupili do naší družiny ZŠ Npor. Loma 
Příbor  i žáčci z prvních tříd. Děti si hrají s plyšáky, lego kostkami, 
polytechnickou stavebnicí, naučily se hrát obrázkové kvarte-
to, domino, z deskových her nejraději „ žížalky“, hod s kroužky 
a dřevěné „Člověče, nezlob se“. Rády si obkreslují obrázky, soutěží 
a vyrábějí různé drobnosti. Na venkovním hřišti a v tělocvičně 
hrajeme kolektivní, pohybové a míčové hry. Často si mezi sebou 
vykládají příběhy a zpívají písničky.

Děti si ve školní družině při ZŠ Npor. Loma vyráběly své 
netopýrky, kreslily dýně zapichovátka, tančily a  dováděly ve 
strašidelných kostýmech. Družinou se proháněly čarodějnice, 
skřítkové, princezny, bílé paní i různá jiná strašidýlka. A proto-
že to byla hodná „strašidýlka“, odměnou jim byly „strašidelné“ 
bonbónky.

Bc. Váňová Renata, DiS, ZŠ Npor. Loma Příbor

DRUŽINA HALLOWEEN 
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1. listopadu se žáci 5. ročníků ZŠ Npor. 
Loma Příbor vydali na cestu nejen po re- 
gionu, ale navštívili i hodně vzdálená místa 
člověku zatím nedostupná, a to v planetáriu 
v Ostravě. Zhlédli program Napříč sluneč-
ní soustavou. 
Po ukončení programu si děti prohlížely 
v prostorách okolo hlavního sálu různé ex-
pozice, které se týkaly planet, naší Země, 
Měsíce, Slunce, galaxií a jiných vesmírných jevů. Vše bylo pře-
hledně zobrazeno a velmi srozumitelně popsáno. Mimoto si děti 

na interaktivních modelech mohly vyzkou-
šet spoustu zajímavých úkazů.
Samotný program byl víc než zajímavý. 
Děti si zopakovaly zábavnou formou vše, 
o čem se učily v přírodovědě, a dozvěděly 
se i mnoho nových informací. 
Po ukončení prohlídky Planetária jsme 
přejeli do lázní Klimkovice, kde si děti 
prohlédly zvláštní architekturu zdejších pa-

vilonů, prošly okolí a dozvěděly se o způsobu rehabilitace, splnily 
zadané úkoly a samozřejmě utratily své kapesné. 

Ve středu před podzimními prázd-
ninami se v naší škole ZŠ Npor. Loma 
Příbor pohybovala nejrůznější stra-
šidla, čarodějnice, kost l ivci a  jiné 
příšerky. Téměř všichni, děti, učitelky 
i asistentky pedagogů, si oblékli krásné 
kostýmy, třídy a chodby zdobily všeli-
jaké nápisy, krásné vyřezávané dýně 
a  pavoučí sítě. Nechyběli ani netopý-
ři a myši.

V rámci tohoto dne byla vyhlášena i vý-
tvarná soutěž „O nej… strašidlo“. Žáci 
třetího, čtvrtého a pátého ročníku nama-
lovali dle své fantazie obrázky různých 
strašidel, které byly také vystaveny na ná-
stěnkách na chodbě a ve třídách.
I vyučování v  jednotlivých předmětech 
bylo motivováno strašidelnou tematikou.
Projektový den se určitě podařil a snad se 
dětem líbil.

Ve čtvrtek 2. 11. přijela do Městské 
knihovny v  Příboře spisovatelka Petra 
Braunová, která píše krásné knihy, a my 
jsme byli rádi, že jsme se s ní mohli osob-
ně setkat. 
A víte, že předtím nebyla spisovatelkou? 
Začalo to takhle. Když měl syn paní 
Braunové šest let, nechtěl chodit do školy 
a nebavilo ho čtení. Ona mu začala psát 
na čtvrtky papíru každý den příběh, kte-
rý byl o něm, jeho to začalo bavit, a tak 
se naučil číst. Příběh po čase dala kama-

rádce, která měla stejné potíže se svou 
dcerou a  ta jí po přečtení zavolala, ať 
příběh vydá, ona to zkusila, a  tím od-
startovala svou kariéru.
Na besedě nám Petra Braunová před-
stavila dvě knihy – Dům doktora Fišera 
a Tramvaj plná strašidel. Dozvěděli jsme 
se, kde čerpá náměty pro své knihy a jak 
kniha vzniká. Knihy byly zajímavé a nám 
se moc líbily. 
Děkujeme našim knihovnicím za pozvá-
ní a krásný zážitek.

V rámci projektu Pomáháme školám k  úspěchu pořádá 
každá zúčastněná škola v  kraji společnou schůzku. Ta slouží 
k vzájemné inspiraci a  společnému vzdělávání partnerských škol.
V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnilo na naší škole 2. setkání čte-
nářských škol. Přijeli se za námi podívat kolegové ze ZŠ TGM 
ve Studénce, ZŠ a MŠ Mendelovy z Karviné, ZŠ a MŠ Háj ve 
Slezsku a ZŠ Koperníkovy z Třince. Pozvání přijal i pan staros-
ta Ing. Bohuslav Majer a manželé Nedomovi z  Local TV Příbor.
Úvodní slovo měla paní ředitelka Mgr. Jarmila Bjačková, která 
při prezentaci seznámila přítomné s naší školou – se základními 
údaji, se školními projekty, s výukou a jejími cíli. Následovala 
prohlídka budovy školy, při které mohli návštěvníci nahlédnout 
i do vyučovacích hodin. Snad všem se líbila výmalba chodeb, 
výzdoba a  velikost tříd, školní hřiště a  školní knihovna. Vel-
ký úspěch měla návštěva hudebny, kde si pan učitel Machetanz 

připravil ukázku z repertoáru Školní kapely. Největší zájem byl 
o počítačovou učebnu, kde pan učitel Liška předváděl nově za-
koupenou 3D tiskárnu.
Poté si paní učitelka Tereza Doležílková připravila prezentaci 
projektového týdne 8. ročníku Kniha a já, jehož cílem byl roz-
voj čtenářských dovedností a podpora pozitivního vztahu žáků 
ke knize. Svou práci přišli osobně představit i žáci osmých tříd. 
Projekt byl ze strany partnerských škol hodnocen velmi kladně.
Posledním bodem setkání bylo vzájemné sdílení dovezených 
textů, využití v hodinách včetně nástinu přípravy. Texty budou 
ve školách následně využity ve výuce a při další schůzce pro-
běhne zpětná vazba.
Již nyní se těšíme na 3. setkání, které proběhne v únoru v Třinci.

Také v Local TV Příbor 49. zprávy s premiérou 3. 12. 2017,
www. televize-pribor.cz 

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Karolína Volná, V. B, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Martina Brožová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

VYDALI JSME SE AŽ ZA REGION

ŠKOLA STRAŠIDEL

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU

SETKÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH ŠKOL PROJEKTU  
POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU
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Je dobré vědět, že i v našem městě žijí a pracují lidé, kteří 
ve svém oboru přesáhli hranice města a  kraje. Jednou tako-
vou osobou je paní učitelka Hana Matulová, která na Festivalu 
pedagogické inspirace v Praze – Kunraticích předávala své zku-
šenosti pedagogům z celé ČR. Ve své pracovní dílně „Odborné 
čtenářství v přírodních vědách“ předváděla, jak se čtenářství dá 

zajímavě včlenit do odborné výuky přírodovědných předmětů 
na 2. stupni základní školy.
Děkuji paní učitelce, že naši školu i město tak dobře prezentu-
je a předává své zkušenosti dál. Třetí ročník festivalu navštívilo 
784 účastníků a bylo připraveno 123 dílen. A co si na závěr přát? 
Snad aby festival inspiroval celý náš vzdělávací systém.

Již několik let se s  našimi žáky 
v  hodinách informatiky zabýváme 3D 
modelováním s využitím freeware a open 
source softwaru (Google SketchUp, 
FreeCAD, Blender, ThinkerCAD). Stu-
denti zde využívají své znalosti z jiných 
předmětů, např. matematiky a  fyziky, 
přirozeně rozvíjejí prostorovou předsta-
vivost a  snaží se porozumět tomu, jak 
„věci“ vznikají. A především je to baví! 
K dokonalosti chybělo jen to, aby si na 
svůj výtvor mohli sáhnout. Tím začala snaha o pořízení 3D tis-
kárny pro naši školu. Po více než třech letech se povedlo tuto 
snahu přeměnit ve skutečnost. Po podrobném průzkumu trhu 
jsme se rozhodli pro výrobek českých nadšenců okolo Josefa Prů-
ši – pro stavebnici 3D tiskárny Original Prusa i3 MK2S, která 
se může pyšnit titulem nejlepší 3D tiskárny roku 2017 podle re-
nomovaného časopisu Make:.

Po sestavení tiskárny jsme se již mohli 
pustit do dlouho očekávaného tisku 3D 
objektů. Jako první přišly na řadu mo-
dely hranolů s různými podstavami, jež 
nejsou běžnou součástí výukových sad. 
Výrobky si „objednali“ vyučující mate-
matiky. 
Žáci 9. ročníku, kteří v  letošním škol-
ním roce navštěvují volitelný předmět 
informatika, pracují v současné době na 
projektu, jehož hlavním cílem je ve sku-

pinkách – firmách – navrhnout a vymodelovat výrobek pro tisk 
na 3D tiskárně, vypočítat výrobní náklady, určit prodejní cenu 
a svému výrobku udělat patřičnou reklamu.
Věřím, že tato investice se vrátí ve formě žáků schopných řešit 
praktické problémy a úkoly reálného světa.

Také v Local TV Příbor 49. zprávy s premiérou 3. 12. 2017,  
www. televize-pribor.cz

V měsíci listopadu proběhla na 
naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor 
v několika třídách tak trochu jiná vý-
uka. Nešlo o skloňování podstatných 
jmen, o počítání vzorců, posilování 
tělesné schránky, ani o  konverzaci 
v němčině. Šlo o to, zamyslet se nad 
cestováním z pozice hosta či hosti-
tele. No jo, zamyslet. Ale jak na to? 
Žádný strach. Již několik let fungu-
je a  pomáhá učitelům společnost 
Arpok. Je to nezisková organizace, 
která přináší do škol globální roz-
vojové vzdělávání. Nabízí metodiky, jak učit aktuální témata 
dneška – chudobu, migraci, odpovědnou spotřebu, odpovědný 
turismus. V žádném případě dětem nevnucujeme, jak se mají 
chovat. Zcela přirozeně je seznamujeme s  možnostmi, jak se 
podílet na udržitelném rozvoji světa, ať již se zamýšlejí nad ži-
votem v malé vesnici, či ve velkoměstě. Všude tam můžeme být 
Aktivní, Respektující, Otevření a učíme se vnímat Propojenost 
a Komplexnost světa. Čili Arpok.
Jak taková výuka vypadá? Na začátku hodiny proběhla krátká dis-
kuse na téma – Proč cestujeme? Chceme, aby k nám jezdili turisté? 
Odpovědi jsme si zapisovali na tabuli a povídali jsme si. Kdo má 
jaké důvody a jak je fajn slyšet, že to má každý trochu jinak a že je 
to v pořádku. Po příjemně strávené diskusi jsme si promítli krátká 
videa. Co na nich bylo? Hovořili tam lidé, kteří se zabývají turis-
mem. Herman Larry Monkam z Kamerunu hovořil o odpovědném 
turismu, Johnatan Flower z Ameriky popisoval, jak úžasné je setká-
vání se s lidmi a jejich poznávání. Hugo de Arcos Diaz ze Španělska 
-nadšený cestovatel nám představil couchsurfing (to je ubytová-

vání lidí u sebe doma, zjednodušeně 
řečeno). Honza Badalec hovořil o pro-
vázení lidí po Praze v místech, kde 
přežívají bezdomovci, a Noemi Veró-
nica Condori Jarra z Peru by si moc 
přála, aby turismus neničil jejich tra-
dice, kulturu a  přírodu. Kdo videa 
neviděl, tak ten prožitek a informace 
nemá úplné. Děti výpovědi velmi za-
ujaly a pracovní listy byly vyplněné 
rychle a bez problémů. 
A zase diskuse. Co sis uvědomil bě-
hem sledování videí? Co uděláš na 

příštím výletě jinak? Jaký jsi hostitel? Chceš, aby k nám jezdili 
turisté? Jaký jsi host? Jakou zanecháváš stopu?
A v tuto chvíli přišlo na řadu to, co mě nejvíc baví. Ty udivené, 
přemýšlivé tváře, kterým najednou něco došlo. Třeba. Paní uči-
telko, já jsem si nikdy neuvědomila, že by nás lidi-turisty někdo 
třeba nechtěl. Nebo. Nebydlet v hotelu, ale v soukromí? To musí 
být paráda. Nebo. My na dovolené vždycky chodíme tam, kde 
není moc turistů a kde potkáváme domorodce. Baví nás s nimi 
být. Tak já jsem to pochopil?
Pochopil, nepochopil. Dvě hodiny času nás přenesly do více či 
méně exotických míst, vyslechli jsme si více či méně nové věci, 
diskutovali jsme. Nechali jsme zaznívat naše myšlenky, dochá-
zeli jsme k pochopení. To není tak málo, ne?
P.S.: Deset dětí pojede do Olomouce, do Divadla hudby, kde se 
budou moci zúčastnit besedy s paní Duškovou z Katedry roz-
vojových a environmentálních studií. Účast slíbil i pan Broža 
z Informačního centra OSN v Praze a v  jednání je i zástupce 
z řad cestovatelů. Už se těšíme.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ Jičínské

Ing. Zdeněk Liška, ICT koordinátor ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

FESTIVAL PEDAGOGICKÉ INSPIRACE

3D TISKÁRNA NA NAŠÍ ŠKOLE

TAK TROCHU JINÉ UČENÍ… ANEB HOSTÉ A HOSTITELÉ
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Ve dnech 30. 10. - 3. 11. proběhl pro-
jektový týden 8. ročníku s  názvem 
Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit 
pozitivní vztah žáků ke knize a čte-
nářství obecně. Je známo, že mnoho 
dětí čte v  dnešní době méně, než 
tomu bylo dřív. Některé nečtou skoro 
vůbec, což je škoda, protože četba je 
nejen smysluplným koníčkem, ale její 
úroveň mnohdy i podmínkou úspě-
chu při dalším studiu. Čtením taktéž 
získávají jazykový cit, rozvíjejí svou 
fantazii a podvědomě se zdokonalu-
jí v pravopise. Podstatou tohoto projektu proto je přilákat starší 
žáky zpět k četbě beletrie.
Práce s  knihou začala již o  týden dřív návštěvou Městské 
knihovny Příbor, kde měli žáci možnost zhlédnout přednášku 
zaměřenou na seznámení se s různými žánry knih a s knižními 
novinkami. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní 
Elen Fialové za ochotu a spolupráci.
Žáci si zvolili žánr, kterému se chtěli po celý týden věnovat 
a v rámci kterého si vybrali i knihu ke čtení. Stěžejním úkolem 
pro práci dvojic pak bylo vyhledávání informací o daném žán-
ru, autorovi a knize samotné. Informace byly později shrnuty 
v krátké seminární práci.
Během 4 dnů žáci absolvovali 4 dvouhodinové čtenářské dílny, 
vždy se zaměřením na konkrétní jev (hlavní či vedlejší posta-
va, prostředí, událost…). Své zážitky z četby sdíleli s ostatními 

a  zaznamenávali do svých čtenář-
ských portfolií.
Součástí projektu bylo i  tzv. dár-
kové čtení. Žáci přichystali dětem 
z  1.  stupně malé překvapení – na-
vštívili je v jejich třídách a předčítali 
jim. Každá ze tříd od 1. do 5. ročníku 
tak dostala malý „dárek“, zatím-
co osmáci otestovali své čtenářské 
dovednosti zaměřené tentokrát na 
hlasité čtení se známkami drama-
tizace a přednesu. Pro některé tato 
aktivita představovala příjemné 

zpestření, pro jiné byla malou výzvou. S tou se ale vypořádali 
úspěšně, o čemž svědčí kladné ohlasy dětského publika.
V rámci projektu proběhla také výtvarná dílna, ve které žáci 
tvořili záložku a obal na svou knihu.
Páteční dopoledne patřilo obhajobám závěrečných prací před 
spolužáky a hodnoticí porotou. V té zasedli také mentoři projek-
tu „Pomáháme školám k úspěchu“, paní Blanka Drozdková a pan 
Tomáš Otisk, kteří zaštiťují rozvoj čtenářství na naší škole. A to 
pro mnohé znamenalo novou zkušenost. Prostřednictvím pre-
zentace se žáci snažili seznámit posluchače s žánrem, autorem 
a obsahem knihy, kterou přečetli. Zazněla mnohá doporučení 
a tipy na zajímavé knihy. Zde taktéž dostali prostor pro vlastní 
hodnocení celého týdne.
Věříme, že tímto projektem čtení pro žáky neskončilo, ba prá-
vě naopak.

Redakce školního časopisu Připínáček si z celostátního finále 
soutěže Školní časopis roku 2017 odvezla celkové 7. místo v ka-
tegorii I. a II. stupeň ZŠ, dále skvělé 2. místo za obsah a 2. místo 
v hlasování školních redakcí.
Časopis Připínáček postoupil do celostátního kola z  1. místa 
v krajské soutěži. Finále proběhlo v pátek 10. listopadu na Fakultě 
sociálních studií v Brně. Soutěž se konala v rámci Multimediálního 
dne 2017, který zde v tento den probíhal. Naši redaktoři se mohli 
stejně jako další účastníci této akce zapojit do různých workshopů, 
vyzkoušet si práci redaktora nebo fotografa v novinách, postavit se 
za kameru České televize nebo si ověřit své znalosti a dovednosti 
v oblasti médií a zasoutěžit si s Českým rozhlasem či Brněnským 
deníkem Rovnost. Našim redaktorům se naskytla možnost osobní 
konzultace s fotografem Brněnského deníku Rovnost. 

Velké poděkování za práci patří  
všem redaktorům časopisu Připínáček.

V listopadu se naši zástupci žákovské samosprávy zúčastnili 
1. konference žákovských parlamentů základních škol Morav-
skoslezského kraje. Akce probíhala v  prostorách Krajského 
úřadu v Ostravě, kde si 28 škol předávalo své zkušenosti, nápa-
dy, postřehy a domlouvaly se na další spolupráci. Každá škola 
představila jednu akci, kterou uspořádala. My jsme si vybra-
li jako ukázku maškarní bál, který každoročně pořádáme pro 
1. stupeň. Z konference jsme si přivezli spoustu inspirace pro 
naši další práci. 

Mgr. T. Doležílková, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Daniela Grohmannová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

PROJEKT 8. ROČNÍKU „KNIHA A JÁ“

ŠKOLNÍ ČASOPIS V CELOSTÁTNÍM FINÁLE NEZKLAMAL

KONFERENCE ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ  
ZÁKLADNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Co dál? Kam jít? Kterou školu si vybrat? Co bude pro mne 
nejlepší? Čím budu? Jaké budou přijímačky? A zvládnu je? Tyto 
a řadu dalších otázek si kladou právě v těchto dnech všichni de-
váťáci. Jen málo z nich má jasnou představu o své budoucnosti. 
Většina má na rozhodnutí ještě čas do pololetí, ne ale ti, kteří se 
chystají na školy s talentovou zkouškou. Ti se museli již rozhod-
nout a přihlášky podat do konce listopadu.
Každoročně v listopadu vyplňujeme přihlášky několika žákům. Ti 
se po novém roce účastní talentových zkoušek, většinou na vý-
tvarné obory a v poslední době i na designové. Někteří jsou více 
úspěšní, jiní méně. Všichni pak mají možnost podat si další při-
hlášky do 1. března a zúčastnit se v dubnu přijímacího řízení, ať 
s přijímací zkouškou, nebo bez ní.
V současné době mají žáci velký výběr středních škol a oborů, 
tradičních i nových - oborů maturitních, učebních s maturitou 
i oborů učebních, řemeslných. Jen se správně rozhodnout. Právě 
správný výběr je předpokladem pro přijetí na zvolenou školu. Kaž-
doročně se najde 1 žák ve třídě, který výběr přecení a není v prvním 
kole přijat. Většina se ale umístí hned v prvním kole, dostane se 
aspoň na jeden obor, který si zvolí. Ti, kteří správně volí vzhledem 
ke svým studijním předpokladům či talentu, se dostanou na obě 
zvolené školy a musí se pak pro jednu z nich rozhodnout. V po-

sledních letech bývá úspěšnost přijetí našich žáků v prvním kole 
kolem 95 %, často i 100 %. I ti, kteří se neumístí v prvním kole, 
mají možnost v kolech dalších. 
V posledních letech mnoho našich žáků úspěšně pokračuje ve stu-
diu na gymnáziu v Příboře, Novém Jičíně, Bílovci i Ostravě. Žáci 
navštěvují řadu odborných škol, především státních, ale i některé 
soukromé. Volí školy umělecké i technické, stavební, zemědělské, 
elektroprůmyslovky, zdravotní, méně v posledních letech ekono-
mické. Hodně našich kluků pokračuje v preferovaném a velmi 
žádaném maturitním učebním oboru Mechanik seřizovač v Kop-
řivnici, či Mechanik strojů a zařízení v Novém Jičíně. Pokud jsou 
žáci manuálně zruční, stávají se z nich šikovní řemeslníci - odbor-
níci v jimi vybraném řemesle. Těch v posledních letech výrazně 
přibývá, protože mnoho žáků a hlavně jejich rodičů si uvědomu-
je, že je na trhu velká poptávka po zručných řemeslnících a opět 
začíná mít „řemeslo zlaté dno“. Tak se naši kluci zase hlásí na insta-
latéry, elektrikáře, cukráře, zedníky a obkladače, truhláře i velmi 
žádané kominíky, hlásí se na obory, které byly často v poslední 
době podceňovány a nyní na trhu práce výrazně chybí.
Přeji za všechny pedagogy deváťákům šťastnou volbu oboru, kte-
rý je bude bavit, který zvládnou, vyučí se, či odmaturují, a který 
je zařadí na trhu práce na to správné místo.

Mgr. Eva Rečková, výchovná poradkyně, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 

CO DÁL, DEVÁŤÁCI?

V době podzimních prázdnin se centrum Dětské misie na 
konci města proměnilo v pestrobarevné staveniště. Využita byla 
plocha všech dostupných stolů, na kterých pod šikovnýma ruka-
ma 25 dětí začalo vyrůstat Lego městečko. Papírová „základna“ 
města se nejdřív za pomocí pastelek a fixů zaplnila travnatými 
a vodními plochami a na nich pak přibývaly nejrůznější stavby 
podle dětské fantazie. Jako v každém městě nechyběla dominant-
ní budova kostela, škola, nemocnice, park, dětské hřiště, obchody, 
kavárny, restaurace, sportovní stadion, fotbalové hřiště, policejní 
stanice a mnoho dalšího. Atmosféru města dotvářela spousta pa-
náčků či zvířátek. My dospělí jsme nad dětskou fantazií opravdu 
žasli, co všechno jsou děti schopné vytvořit a vymyslet! Kromě sa-
motného stavění si děti vyslechly biblický příběh o síle přátelství, 

které dokáže ve snaze pomoci dokonce rozebrat střechu domu. 
Druhý den pak na vlastní oči viděly, jaký je rozdíl mezi pevným 
a nepevným základem stavby aneb jaké to je, když staví moudrý 
a hloupý stavitel. A když stavění z lega omrzelo, v záloze byly při-
praveny výtvarné aktivity od zažehlovacích korálků přes pletení 
náramků či vyrábění obalů na knížky, záložek a přáníček. Akč-
nější děti si pak mohly zahrát stolní fotbálek nebo zařádit si na 
tanečních podložkách. V průběhu celého dne měly děti zajištěný 
přísun energie formou oběda a dvou svačinek a v ceně tábora byl 
samozřejmě celodenní pitný režim.
Věřím, že všichni malí stavitelé si letošní ročník příměstské-
ho lego tábora užili a už teď se těšíme na pokračování o jarních 
prázdninách!

KLUBY, SPOLKY

Martina Čermáková, DiS., Dětská misie

PŘÍMĚSTSKÝ LEGO TÁBOR NA SALAŠI 
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V sobotu 21. října byla v Příboře definitivně ukončena další, 
tentokrát již 31. letní tenisová sezóna. V 9°° hodin ráno se sešli 
členové Tenisového klubu Příbor, z. s., na svých tenisových kur-
tech a zahájili práce, které měly za cíl připravit tenisové kurty na 
zimu. V praxi to znamená např. uklidit do skladu všechny lavič-
ky, stojany rozhodčích, pohledové a hrací sítě, odpojit a uklidit 

čerpadla postř ikové 
vody, ze systému hadic 
vypustit vodu atd.
Pro mnohé členy to ná-
sledně znamená, že až 
do začátku jarní sezó-
ny (cca polovina dubna) 
nebudou hrát tenis. Ti 
aktivnější budou do-
jíždět do tenisov ých 
hal v okolí. Hraní v tě-
locvičnách v  Příboře 
přichází v  úvahu jen 
pro hráče žákovského 
věku, kterým musí sta-
čit hřiště, které nemá 
předepsané rozměry a je 
menší než předepisují 
tenisové řády.

Jak se letošní sezóna vydařila?
1/  Po ekonomické stránce byla obtížná. Díky notoricky zná-

mé aféře ve věci financování sportu ze strany MŠMT jsme 
neobdrželi žádnou finanční podporu z  Tenisového svazu. 
Naše reakce byla jednoznačná, museli jsme omezit výdaje na 
údržbu. Nakonec jsme sezónu zvládli i  díky veřejné finanční 
podpoře z města Příbora a dalším zdrojům.

2/  Z pohledu hracích podmínek museli být všichni spokojeni. 
Hrací plocha, tj. povrch tenisových kurtů byl letos na velmi 
dobré úrovni po celou sezónu a umožňoval kvalitní sport.  
Rovněž počasí celkem tenisu přálo. Deštivých dnů totiž ne-
bylo během roku mnoho. Na naše tenisové kurty jsme slyšeli 
příznivé ohlasy i od závodních hráčů, kteří do Příbora zaví-
tali z okolních klubů.

3/ O něco horší to bylo s výsledky ve sportovní oblasti.
Družstvo dospělých startovalo v Oblastní soutěži Severomorav-
ského tenisového svazu. Skončilo až  na osmém místě. Pochvalu 
však zaslouží  Martin Poledník, který nebyl v celé soutěži ve 
dvouhře poražen a vyhrál všech 7 zápasů. Velmi dobře si ved-
li také Robert Jakeš, Denis Neuwirth a Bronislava Dobešová.
V dlouhodobé soutěži méně početných družstev tzv. veteránů 
(hráčů nad 45 let) oblasti Ostrava se naše mužstvo ve složení 
Pavel Fiala, Daniel Hnitka, Bohumír Macke a Miroslav Martínek 
umístilo na 5. místě z osmi účastníků a pohodlně se zachrá-
nilo v soutěži.
Náš tenisový klub pořádal v měsících červenec a srpen dva te-
nisové turnaje dospělých registrovaných hráčů kategorie „C“  
Českého tenisového svazu. Celkem se jich zúčastnilo 39 hráčů 
převážně z Moravy. Oba turnaje měly vysokou sportovní i spo-
lečenskou úroveň. V turnaji startovali i hráči z našeho města 
Rudolf Ščudlík, Martin Poledník a Marcel Kriške. Tentokrát byli 
soupeři nad jejich síly a mezi nejlepšími se neumístili.
Závěrem tohoto článku je nutno poděkovat všem členům klu-
bu za jejich práci pro klub a za to, jak se angažovali s cílem 
zabezpečit jeho chod a příjemné prostředí. 

Již více jak 20 let Středisko sociálních služeb města Kopřiv-
nice, p. o., poskytuje sociální služby. Zaměřuje se především 
na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší. Organizace působí 
na území Kopřivnice, avšak většinu služeb poskytuje i obča-
nům okolních měst a obcí.

Nejvyužívanější službou organizace je služba pro seniory - 
tzv. odlehčovací služba. Ta slouží primárně k odlehčení lidem, 
kteří ve své domácnosti pečují o svého blízkého – seniora a po-
třebují krátkodobý odpočinek. Aby mohla rodina například 
odjet na dovolenou a měla jistotu, že bude o seniora postaráno. 
V zařízení, kde je možnost pobytu až pro 14 osob ve dvoulůžko-
vých pokojích, se o seniory starají 24 hodin denně pečovatelky, 
pokoje jsou vybaveny kuchyňskou linkou, ledničkou, televizí. 
Zároveň mohou využívat i společenskou místnost.

Další velmi využívanou službou je denní stacionář Kopre-
tina ve Vlčovicích. Zde nabízíme služby lidem s mentálním, 

zdravotním nebo kombinovaným hendikepem. Zajišťujeme 
klientům pomoc a podporu v nácviku a zvládání běžných den-
ních činností tak, aby mohli prožít život co nejvíce podobný 
životu vrstevníka. Program doplňujeme o různé aktivity – vý-
lety, návštěvy podobných zařízení v  okolí, velmi oblíbený je 
každoroční ples. 

V neposlední řadě pomáháme i lidem, kteří jsou z důvodu 
nepříznivé sociální situace v ohrožení spojené se ztrátou práce, 
bydlení. V azylovém domě a noclehárně podporujeme klienty 
při návratu zpět do běžného života. Poskytujeme přenocová-
ní, příp. bydlení, zajištění hygieny, možnost přípravy stravy, 
vyprání oblečení. Naší hlavní prioritou je podpora klienta při 
zajištění další formy bydlení, jako je například ubytovna.

Město Příbor při řešení některých sociálních situací svých 
občanů se Střediskem sociálních služeb úzce spolupracuje. 
Občané Příbora využívají některé nabízené sociální služby, na 
jejichž financování město Příbor přispívá.

Vladimír Těšlík, předseda klubu,  Tenisový klub Příbor, z. s.

Ing. Eva Mündleinová, ředitelka 

TENISOVÁ SEZÓNA 2017 V PŘÍBOŘE

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE, P. O. 
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Příborská místní organizace rybářů se řadí mezi nejstarší 
organizace v Českém rybářském svazu. První „Rybářský klub“ 
v Příboře byl založen v roce 1897. V roce 1931 se na příborské 
rybářské scéně objevil nový subjekt - „Rybářský spolek Lubina“. 
Oba spolky usilovaly o právo rybolovu na řece Lubině a „Rybář-
ský klub“ zanikl, protože neměl kde lovit. Teprve po osvobození 
města Příbora v roce 1945 se obnovila činnost zaniklého klubu 
pod názvem „Příborský rybářský spolek“. Od roku 1952 se začíná 
návrhem na obnovu bývalého rybníka datovat úsilí o provádění 
rybochovu na rybnících na Borovci. Tato snaha byla ukončena 
v roce 1962 kolaudací dvou rybníků a praktický rybochov byl 
v tomto roce také zahájen odchovem kapra. Později byly dosa-
ženy významné úspěchy při odchovu candátího ročka.

V současné době má místní organizace na 624 členů, z toho 
je 74 dětí a mládeže. Všechny obhospodařované revíry patří do 
povodí řeky Odry. Revíry se rozkládají na řece Lubině a na jejím 
přítoku Trnávce a na řece Sedlničce s řadou menších přítoků.
Místní organizace obhospodařuje mimopstruhové revíry, který-
mi jsou: Sedlnička 1A, Lubina 2A a Trnávka 1A s velmi dobrou 
obsádkou hlavně kapra, lína i ostatních druhů ryb. Do hospoda-

ření místní organizace rovněž patří pstruhové revíry na řekách 
Lubině a Sedlničce. Velký význam má rybochovné zařízení na 
Borovci, které v současné době tvoří pět rybníků o celkové výmě-
ře 9,26 ha a násadové pstruhové potoky o celkové délce 23,7 km. 
Důležitou součástí činnosti organizace je péče o životní prostře-

dí, kdy jeho kvalita úzce souvisí se zdravou rybí populací. Při 
této činnosti organizace úzce spolupracuje s odbory životního 
prostředí městských úřadů Kopřivnice, Štramberka a  Příbo-
ra, na jejichž  katastrech se obhospodařované revíry nacházejí. 
Velmi dobrou tradicí a přínosem se stává Setkání se starosty 
okolních měst a obcí v Rybářském domě v Příboře. Na tomto 
setkání se projedná vždy řada námětů a cílů, které se pak snáze 
společnou prací dají uskutečnit. Posledním výsledkem takovéto 
spolupráce je otevření naučné stezky v okolí Boroveckých ryb-
níků v dubnu roku 2006. Na její příjemnou procházku jste co 
nejsrdečněji zváni.

Výchova mládeže-dobrá investice do budoucnosti
Naše místní organizace ČRS Příbor ví, že v mládí je budoucnost, 
a tak činnosti a péči o mládež věnuje velkou pozornost.  Rybář-
ské kroužky zde mají dlouholetou  tradici. Díky  trvalé podpoře 
výboru místní organizace se práce kroužků neustále zlepšuje. 
Každý nový zájemce o náš rybářský sport je vítaným přínosem, 
neboť příliv mladých nadšenců se pozvolna  snižuje. Před 10 lety 
byl počet mladých rybářů na hranici 200 dětí a dnes má naše  or-
ganizace 85 členů rybářské mládeže. Z toho je 70 členů mládeže 
od 8 do 15 let a 15 členů starších ve věku od 16 do 18 let. V sou-
časnosti pracuje pod naší místní organizací celkem 9 kroužků. 
Schůzky probíhají v domech dětí a mládeže v Příboře, v Kopřiv-
nici a ve Štramberku pod vedením osmi zkušených vedoucích.
Hlavní náplň práce v kroužcích je zaměřena na výuku základ-
ních znalostí rybářského řádu, ochrany ryb a přírody, chování 
při lovu a nauku o životě a chovu ryb. 
Na úseku zájmové činnosti mládeže se uskutečnila řada různých 
vydařených akcí, ať se jedná o přírodovědné výstavy, výstavku 
ryb, nebo návštěvy líhní pod Žermanickou přehradou. Vyvr-
cholením celoroční činnosti mládeže jsou tábory, které  bývají 
každoročně připravovány  a těší se u dětí velkému zájmu. Jejich 
cílem je prověření vědomostí a praktické činnosti mladých ry-
bářů přímo u vody.  Přírodovědné soutěže „Zlatá udice“, která 
se sestává z místního, okresního a územního kola, mají mezi 
příborskou mládeží trvalou tradici a naši mladí zde patří mezi 
jedny z nejlepších. Tak, jak plyne čas, přechází z řad mládeže do 
členské základny místní organizace spousta rybářů odborníků 
a řada našich odchovanců si dokonce rybařinu vybralo jako své 
povolání a někteří studují na středních či vyšších rybářských 
školách v Třeboni a ve Vodňanech .

Ing. Radovan Jahn, MO ČRS Příbor

MO ČRS PŘÍBOR SLAVÍ 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Historie a současnost organizovaného sportovního rybářství v Příboře
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Přesně před rokem jsme čtenáře příborského Měsíčníku in-
formovali o zahájení výstavby technické budovy na městském 
hřišti v Klokočově. 
Jak bylo v tomto článku uvedeno, vlastní stavba začala v rych-
lém tempu a do příchodu zimy byla pod střechou, což umožni-
lo realizaci prací, které nebyly omezené nízkou teplotou. S pří-
chodem jara a teplých dnů byla stavební činnost intenzivnější. 
Současně ale, tak jak už to na každé stavbě chodí, dokončovací 
práce především v interiéru vyžadovaly mnoho hodin pečlivé 
práce a výsledek nebyl na pohled tak markantní, jako např. při 
budování střechy. Jinými slovy - přes intenzivní činnost stavba 
několik týdnů vypadala, jako by se nic nedělo.
Protože jsme chtěli všechny členy a  příznivce občanského 
sdružení seznámit s průběhem prací přímo na místě, zorga-
nizovali jsme v  měsíci květnu 2017 Valnou hromadu přímo 
na hřišti. Výsledkem bylo schválení činnosti a podpora dalším 
plánovaným akcím. První, víceméně neoficiální, představení 
stavby širší veřejnosti bylo při příležitosti konání kácení máje 
v  souběhu s dětským dnem. Přestože na stavbě ještě nebylo 
hotové ani úplné vnější obložení, zaslechli jsme jen pochvalné 
poznámky. 

Na podzim tohoto roku byly stavební práce ve finiši, a tak ná-
vštěvníci klokočovského krmáše mohli nejenom obdivovat vý-
sledné dílo včetně čerstvě položené zámkové dlažby, která tak 
jako vše na stavbě byla zhotovena svépomocí a samozřejmě jako 
i ostatní práce v nejvyšší kvalitě. Členové občanského sdružení 
podílející se na zabezpečení této již tradiční akce mohli poprvé 
využít tohoto zázemí, kdy bez stavění stanů a jejich následného 
sušení a balení byl prodej občerstvení realizován pod přístřešky 
technické budovy. Kolik času a problémů se muselo každoroč-
ně řešit jen s tak zdánlivě jednoduchou věcí, jako je bezpečný 
rozvod elektrické energie a  osvětlení všech pracovišť. To vše 
a spousta jiných časově náročných věcí nyní odpadá. Stejně tak 
následné balení a úklid sedaček, stolů a dalšího nezbytného za-
řízení pro takovéto akce je daleko méně pracné a hlavně, je to 
kam schovat. Takže lze konstatovat, že stavba splňuje vše, co 
jsme od tohoto projektu očekávali.
Po úplném dokončení všech detailů interiéru jsme požádali sta-
vební úřad o „kolaudaci“  a dne 14. 11. 2017 tato nezbytná tečka 
za každou stavbou úspěšně proběhla.

Stavba se postupně měnila jak v pohádce O ošklivém ká-
čátku, ze kterého se nakonec vyklubala krásná labuť (viz foto).

Výbor Občanského sdružení Klokočov tímto děkuje všem 
členům a příznivcům, kteří se jakoukoliv formou a jakýmkoliv 
počtem odpracovaných  hodin přičinili o  úspěšné dokončení 
této, pro nás velké stavby. Zvláštní dík patří manželkám staveb-
níků, které tolerovaly jejich častou nepřítomnost u domácího 
krbu. Velice děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli 
toto dílo realizovat a zvláště městu Příboru, které se na výstav-
bě podílelo grantem ve výši 80 000 Kč. V průběhu výstavby se 
Občanskému sdružení Klokočov podařilo získat finanční pod-

poru – grant z Nadačního Fondu Hyundai ve spolupráci s Na-
dací Open Society ve výši 60 000 Kč, což významně usnadnilo 
financování stavby a  následně činnost našeho sdružení. Ještě 
jednou všem děkujeme.

Výbor Občanského sdružení Klokočov touto cestou přeje 
všem svým členům, ale i ostatním občanům Příbora pěkné 
prožití Vánoc, do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pohody 
a těší se na setkání na akcích O. S. Klokočov.

V roce 2017, po krátké pauze od skončení minulé sezóny, 
začali hasiči na Prchalově přípravu už v zimních měsících. Atle-
tický tunel a posilovna se přes zimu staly jejich denním chlebem. 
Plán byl stejně jako vloni bojovat o medaili na Extralize České 
republiky, jinak by to ani nešlo.
Naše „áčko“ se stejně jako vloni rozhodlo si to lidově řečeno 
„rozdat“ s těmi nejlepšími týmy v celé republice a to v žádné jiné 
soutěži než je právě Extraliga České republiky v požárním úto-
ku. Boj s těmi nejlepšími zvládalo naše družstvo perfektně a až 
do devátého kola z celkových čtrnácti kol dokonce celou extraligu 
vedlo. Několik malých chyb v závěru nakonec rozhodlo, že tým 
Prchalova se stal II. vicemistry Extraligy ČR v požárním útoku 
a druhou medailí v řadě jsme tým Prchalova nesmazatelně za-
psali do dějin této nejvyšší republikové soutěže. 
V roce 2017 jsme se zúčastnili také tří regionálních soutěží - a to 
Moravskoslezské ligy (MSL), Moravskoslezského poháru (MSP) 

a Velké ceny OSH Přerov (VCPR). První jmenovanou soutěž jezdil 
náš nově složený „B“ tým, který ve své první sezoně skončil na krás-
ném 12. místě a to je při velké krajské konkurenci skvělý úspěch. 
Na půl s „A“ týmem jezdil „B“ tým také MSP a VCPR, jelikož 
kvůli Extralize se nemohlo áčko zúčastnit poloviny kol z obou 
soutěží. Oba týmy si společně vedly nad očekávání skvěle a po 
krásných výkonech se nám podařilo zvítězit v obou soutěžích 
a stát se tak Mistry MSP i VCPR. 
Obrovské díky patří především sponzorům, díky kterým jsme se 
mohli, a doufáme, že i v příštích sezónách se budeme moci vě-
novat tomuto nelehkému sportu, který se stal neodmyslitelnou 
součástí našich životů a kterým můžeme zviditelnit nejenom 
sebe, ale především také obec PRCHALOV.
Na těchto obrovských úspěších se letos podílelo 23 závodníků, 
kteří oblékali dres prchalovského týmu. Všem patří obrovský 
dík za obrovské úsilí a vzornou reprezentaci obce PRCHALOV.

Za Občanské sdružení Klokočov Karel Szydlowski, jednatel

Filip Pustějovský

JAK SE STAVÍ (SEN?) V KLOKOČOVĚ - ZÁVĚR

SEZÓNA HASIČŮ PRCHALOV 2017
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Koncem roku většina z nás hodnotí, jaký ten uplynulý rok 
byl, co se podařilo, co mohlo být lepší, co se nepodařilo úplně 
dle našich představ a na co třeba vůbec nezbyl čas.
Rok 2017 by se dal nazvat, z  pohledu hájovských hasičů,  
ROKEM PESTRÝM A PERNÝM.
Sbor dobrovolných hasičů Hájov byl založen v roce 1952, v letoš-
ním roce tedy uplynulo 65 let od jeho založení. Hlavní události 
každého roku historie našeho sboru jsou zapsány v naší kroni-
ce. Co tam tedy bude dopsáno za rok 2017?
V zimním období se členové sboru věnovali převážně údržbě 
a přípravě techniky určené k zásahům při požárech, ale i tech-
niky a  vybavení pro sportovní část činnosti sboru. Rovněž 
mládežnická družstva se pravidelně v zimních měsících schá-
zela v hasičárně, kde využívala čas nejen k teoretické přípravě 
na novou sezónu, ale i k hrám a zábavě.
Činnost sboru dobrovolných hasičů Hájov lze rozdělit do ně-
kolika oblastí:
a) Hlavním úkolem sboru je ochrana osob a majetku v přípa-

dě vzniku požáru. V letošním roce naše výjezdová jednotka 
vyjížděla pouze ke třem menším zásahům.

b) Další oblastí je sportovní činnost. 
V jarních měsících již naplno začala sezóna pro všechna naše 
sportovní družstva od těch nejmladších hasičů až po ty nej-
zkušenější. Začaly tréninky na hasičské soutěže, do kterých 
se družstva našeho sboru přihlásila.
Mladí hasiči se letos zúčastnili soutěže „Floriánek cup“, kte-
rý se skládá z  9 soutěží. Do soutěže jsme měli přihlášená 
dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. 
V  celkovém hodnocení obsadila družstva mladších žáků 
1. a 4. místo, starší žáci skončili na 3. místě. 
Dále se naše mládežnická družstva účastnila soutěže v po-
žárním sportu hry PLAMEN 2017, kde rovněž dosáhla velmi 
dobrých výsledků. 
Mladší žáci taktéž dosáhli vynikajícího úspěchu na putov-
ním poháru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského 
kraje, kde v konkurenci 17 nejlepších družstev Moravskoslez-
ského kraje zvítězili a odvezli si na rok krásný putovní pohár. 
Starší žáci v  konkurenci 16 družstev skončili na krásném 
4. místě. 
Družstva žen, mužů a veteránů se přihlásila do XIII. ročníku 
Beskydské ligy v požárním útoku. Nejvýraznějšího umístě-
ní dosáhlo družstvo našich žen, které se stalo absolutním 
vítězem. A vzhledem k tomu, že naše hasičky vyhrály celko-
vé hodnocení Beskydské ligy i v letech 2015 a 2016, zůstává 
vítězný dřevěný putovní pohár již natrvalo v  jejich držení. 
Družstvo mužů obsadilo 7. místo a družstvo veteránů skon-
čilo ve své kategorii na 4. místě.

Vedle ligových soutěží se všechna naše družstva v průběhu 
roku účastnila i pohárových soutěží, ze kterých přivezla do 
naší hasičárny mnoho pohárů a medailí.
Dobře víme, že tyto úspěchy nejsou samozřejmostí a k jejich 
dosažení je potřeba poctivého tréninku a i případný nezdar 
je třeba brát s nadhledem a věřit, že v dalším závodě dosáh-
neme co nejlepšího umístění.
Tímto ještě jednou děkuji všem za vzornou reprezentaci na-
šeho sboru.

c) Důležitá je i společenská a kulturní činnost.
Sbor dobrovolných hasičů Hájov je se svými 160 členy nej-
větší organizací v obci. Hájovští hasiči pořádají nejen pro své 
členy, ale i pro ostatní občany naší obce během celého roku 
řadu kulturně-společenských akcí.

- 11. února 2017 proběhl v místním kulturním domě tradiční 
hasičský ples 

- 25. února veřejné bruslení pro děti a rodiče v Kopřivnici na 
zimním stadiónu

- 25. března jsme pomáhali zajišťovat průběh Valašské rallye, 
která vedla přes naši obec

- 22. dubna sběr železného šrotu
- 6. května bylo tradiční Floriánkové posezení při guláši, kte-

ré se koná každoročně u příležitosti svátku svatého Floriána 
- patrona hasičů. Byl připraven kotlíkový guláš s bohatým 
občerstvením.

- 16. –18. června třídenní výlet pro děti do Veřovic
- 29. července letní večer na výletišti pod Obecním domem 

s hudbou KIWI
- 9. září noční pohárová soutěž „O HÁJOVSKÝ POHÁR“ za 

účasti celkem 50 hasičských družstev z Novojičínska i Frý-
deckomístecka.

- 4. listopadu slavnostní zakončení Beskydské ligy
- 2. prosince Mikulášská nadílka pro děti na prostranství před 

Obecním domem
O tom, že kulturní a  společenské akce pořádané Sborem 

dobrovolných hasičů Hájov jsou velmi oblíbené, svědčí vždy 
mnoho spokojených návštěvníků. Podrobnější články o všech 
naších akcích jste si mohli přečíst v průběhu celého roku na 
stránkách města, v příborském Měsíčníku a některé vidět v pro-
gramu Local TV Příbor.

Veškeré naše sportovní aktivity a pořádání společensko-kul-
turních akcí by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory 
a grantů. Poděkování proto patří městu Příboru, Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy, Osadnímu výboru Hájov a dal-
ším sponzorům, kteří podporují činnost našeho sboru.

Tak takový byl rok 2017 z pohledu  
Sboru dobrovolných hasičů Hájov - prostě PESTRÝ A PERNÝ.

Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov, a Tomáš Bordovský, člen výboru SH ČMS SDH Hájov

PESTRÝ A PERNÝ ROK HÁJOVSKÝCH HASIČŮ
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Rok 2017 byl pro mladé hasiče z Prchalova plný zážit-
ků ze soutěží, soustředění a výletů.  V zimní sezóně jsme 
navštěvovali každý pátek tělocvičnu na ZŠ Jičínské, a když 
napadl sníh, tak jsme toho využili a udělali si výlet na Hon-
čovu hůrku, kde jsme bobovali.
Jarní sezóna začala víkendovým  soustředěním na Kletné. 
A dále pokračovaly tréninky každý pátek. 
V létě jsme pak měli víkendové soustředění na prchalov-
ském hřišti, kde jsme stanovali. Podzim jsme zakončili stez-
kou odvahy ve stylu halloweenu.
Pro tuto sezónu jsme měli družstvo mladších žáků, které 
teprve začalo soutěžit a zúčastnilo se 4 soutěží.
Ve starší kategorii máme 4 členy, a tak jsme byli nuceni spo-
jit síly s družstvem z Libhoště. Toto družstvo bylo přihláše-
no do Floriánek Cupu 2017, kde obsadilo 8. místo.
V kategorii dorostenců byli přihlášení 4 závodníci. 2 doros-
tenky se účastnily okresního kola jednotlivců, kde obsadily 
dvě třetí místa. Všichni se dále zúčastnili soutěží jednotliv-
ců v běhu na 100 m překážek, kdy nejzajímavějších výsled-
ků dosáhli v Mniším, kde v různých věkových kategoriích 
posbírali 1., 2. a 3. místo.
V průběhu roku plníme i  jiné dovednosti, než je hasičská 
činnost, a to např. kulturní program ke Dni matek a k vá-
nočnímu posezení s důchodci, velikonoční a vánoční tvoře-
ní, výpomoc a účast při pořádání kulturních akcí, hasičské 

soutěže a ukončení prázdnin pro děti. Byli jsme také na ex-
kurzi v hasičárně na letišti v Mošnově.
Nyní nás čeká už jen pár tréninků  a vánoční tvoření.
Těším se na další novou sezónu plnou zábavy a doufám, že 
i úspěchů 

V letošním roce si organizace zdravotně postižených – 
Místní organizace Svazu tělesně postižených v  ČR připo-
mněla již 35 let od svého založení.
Také v  letošním roce jsme zorganizovali a uskutečnili pro 
naše členy, jejich rodinné příslušníky a přátele mnoho akcí, 
které mají svou tradici a jsou mezi nimi oblíbeny.
Velmi oblíbené a  navštěvované jsou pravidelné Klubové 
středy, které se konají každou 1. pracovní středu, obvykle 
připravované dle možnosti s nějakou tematikou. Konají se 
v Klubu seniorů na náměstí.
Tradiční akce, které pořádáme a  jsou velmi oblíbeny, jsou 
nákupní zájezdy do příhraniční oblasti Chalupki v Polsku. 
V letošním roce jsme zatím uskutečnili 2 zájezdy – na jaře 
v dubnu a na podzim v říjnu krátce před dušičkami. 
Díky finanční podpoře města formou VFP z rozpočtu města 
jsme mohli uskutečnit 2 poznávací zájezdy. V květnu jsme 
navštívili město Kroměříž, kde jsme si prohlédli jarní část 
výstavy Floria, a po ní jsme si prohlédli v  tamním muzeu 
expozici známého zpěváka Karla Kryla – rodáka z Kromě-
říže. V měsíci září jsme uskutečnili zájezd do Lednice, kde 
jsme absolvovali komentovanou prohlídku interiéru velmi 
známého zámku a  volnou prohlídku nádherných zámec-
kých zahrad. Tento zámek je národní kulturní památkou. 
Součástí tohoto zájezdu byla také plavba po řece Moravě 
z Hodonína podél vodní hraniční čáry se Slovenskem. Tato 
plavba nám byla nabídnuta jako náhrada za plavbu Baťo-
vým kanálem z důvodu dlouhodobého sucha a nízkého sta-
vu hladiny vody.

Dalšími akcemi byly zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Os-
travě na představení Veselé paničky winsdorské, který nám 
nabídl KV SFP.
Dalšími většími akcemi byly pak členská schůze s oslavou 
Dne matek – byla velmi hojně navštívená a uskutečnila se 
ve velkém sále nově zrekonstruovaného Kulturního domu.
Velmi navštívené bylo také přátelské odpoledne spojené s opé-
káním donesených uzenin na zahradě restaurace Za Vodou. 
Dále pak v průběhu roku proběhla řada dalších akcí.
Naši členové se také pravidelně zúčastňují sociální a  zdra-
votní rehabilitace formou účasti na rekondičních poby-
tech. OV STP v  letošním roce pořádal 3 rekondiční po-
byty na rekreačním zařízení Retaso na Prostřední Bečvě. 
Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo 30 našich členů.  
OV  SPCCH pořádal rekondiční pobyt v  Ludvíkově a  také 
kurz správné životosprávy v  zařízení Pekárny – Rališka na 
Horní Bečvě. Těchto dvou akcí se zúčastnilo 18 našich členů. 
Ze shora uvedeného vyplývá, že i v letošním roce byla čin-
nost naší 112členné organizace velmi pestrá a bohatá.
Tato činnost by nemohla být organizována bez finanční 
podpory města Příbora formou poskytnutí VFP na provoz 
a činnost z rozpočtu města. Dovolujeme si tímto poděkovat 
městu Příboru i  zastupitelům města za tuto podporu pro 
naši jistě smysluplnou činnost.
Poděkování za velmi dobrou spolupráci pak patří odboru 
sociálních věcí a odboru kultury a cestovního ruchu Měst-
ského úřadu Příbor a také Klubu seniorů města Příbora.
Některé akce také v LTV Příbor na www. televize-pribor.cz

Martina Havránková, hasiči Prchalov

Jiří Myška a Eva Rumpíková

ROK 2017 PRO MLADÉ HASIČE Z PRCHALOVA

ČINNOST ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
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V sobotu 21. 10. 2017 se do příborské 
skautské klubovny sjelo víc jak 60 skautů 
a skautek z různých koutů republiky. Naše 
středisko totiž pořádalo již 6. ročník akce 
nazvané Příborská Klapka, festivalu krát-
kých skautských amatérských filmů, které 
vznikají v  režii roverských kmenů, skaut-
ských vedoucí nebo i v družinách skautů 
a  skautek. Historie akce sahá až do roku 
2006, kdy se ve velkém sále příborské klu-
bovny odehrála slavnostní premiéra filmu 
Kosti. Tento film vznikl v režii tehdejších 
vedoucích příborského střediska. Film měl 
obrovský úspěch, a proto se zrodila myšlen-
ka na tento filmový festival. Hned další rok v roce 2007 se 
konal 1. ročník. Během něj a dalších let se na Klapce před-
stavilo celkem 22 filmů. Se svým filmem se u nás představili 
například skauti z Rožmitálu pod Tremšínem, Kolína, Rych-
valdu nebo Břeclavi.
Letošního 6. ročníku se zúčastnilo celkem 6 filmů od 4 sou-
těžních týmů. Se dvěma filmy se přijeli ukázat obhájci 
vítězství z minulého ročníku skauti z Boskovic. Dva filmy 
přivezly i skautky z Vražného a jeden film představili skauti 
z oddílu Albatros z Ostravy. Nechyběl ani zástupce příbor-
ského střediska. A jak to tedy probíhalo?
Zrovna když příborský kostel odbíjel 17  hodin, zhasla se 
světla ve velkém sále příborské klubovny. Na velkém plát-
ně začalo odpočítávání jako ze starých filmů. Pět, čtyři, tři, 
dva, jedna a spouští se úvodní video, které shrnuje minulé 
ročníky a končí otázkou: „Jaké to bude letos?“ V tom už ale 
nastupují naši dva moderátoři Jirka a Vojta a vítají všechny 
soutěžící i diváky na 6. ročníku Příborské Klapky. Než se na-
dějeme, tak moderátoři uvádějí první film s názvem Kniha 
z tundry z dílny skautů a skautek z oddílu Albatros z Ost-
ravy. Film sleduje dosud neznámý příběh o Mauglím, který 
nežil v džungli, nýbrž ve zdejší tundře. Po filmu si moderá-
toři zvou tvůrce na takzvaný „horký gauč“, kde jim kladou 
nejrůznější otázky. Dalším snímkem v pořadí je volné pokra-
čování výherce minulého ročníku s názvem Vývar. Po filmu 
jsou zástupci boskovických skautů pozváni na „horký gauč“ 
a vyzpovídáni. Jakmile jsou všechny otázky vyčerpány, ná-
sleduje přestávka obohacená o první filmovou soutěž. Tou 
je již tradiční filmový kvíz. 
Po přestávce moderátoři uvedli další film. Byl jím dokument 
Včelí úlety zaznamenávající dva roky života skautské dru-
žiny Včeliček z Vražného. Na „horkém gauči“ pak aktérky 
přiznaly, že doufaly, že videa tvořící film se nikdy nedosta-
nou ven, ale pak přišla nabídka se zúčastnit Klapky a bylo 
rozhodnuto. Následující film se odehrával ve stejném pro-
středí jako předešlý dokument. Tentokrát nás ale nezavedl 
na družinové schůzky, nýbrž na skautský tábor. Snímek se 
jmenoval Maskovačka a  boskovičtí tvůrci o  něm předem 
příliš neprozradili. Věděli jsme jen, že půjde o neuvěřitel-
nou zápletku na chlapeckém táboře. Film sklidil obrovský 
potlesk a nejen moderátoři ocenili zpracování a hlavně ná-
pad. Následoval vůbec první animovaný film, který se kdy 
na Klapce představil – Záhada zmizelého odznaku. Stejně 
jako předchozí Maskovačka sklidila i Záhada uznání a po-
tlesk všech diváků. Hlavními aktéry filmu byly skautské 
šátky, které pátraly po ukradeném odznaku. Film byl vy-

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

PŘÍBORSKÁ KLAPKA 2017

tvořen technikou stop motion, kdy je potřeba každý pohyb 
předmětu několikrát vyfotit. Soutěžní šestici zakončil film 
Experiment od příborských roverů. Tato dramatická kome-
die sledovala počínání tajemného vědce během sociálního 
experimentu. Po zhlédnutí všech filmů nezbývalo už nic 
jiného než vybrat ty nejlepší. Čekání na výsledky bylo ozvlášt- 
něno druhou filmovou soutěží. Tentokrát šlo o  pojídání 
popcornu bez zapití.

A jak to tedy dopadlo? Cenu pro nejlepší ženskou roli 
získala Veronika Staňková za roli Viktora Nového ve filmu 
Maskovačka. Doma v Příboře pak zůstala cena pro nejlepší-
ho herce, kterou získal Tomáš Mrázek za roli Vědce ve filmu 
Experiment. Nejlepším filmem se více méně jednohlasně 
stal snímek od skautů a  skautek z  Boskovic Maskovačka. 
Na druhém místě se umístil Experiment a  na třetím Zá-
hada zmizelého odznaku. Všem vítězům a soutěžícím byly 
předány hodnotné ceny od našich partnerů.  Gratulujeme, 
a těšíme se na další ročník!

V Local TV Příbor 45. týden s premiérou 4. 11. 2017, 
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=823&kategorie=132
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ZE SPORTU

Dalibor Matula, člen SH ČMS SDH Hájov

UKONČENÍ BESKYDSKÉ LIGY V PŘÍBOŘE

Již na podzim loňského roku se rozhodli hasiči na Hájově uspo-
řádat velice náročnou akci, a to slavnostní zakončení XIII. ročníku 
Beskydské ligy. Je to každoroční závěrečná akce, na které se hodnotí 
průběh celé sezóny. 
Co je to vlastně Beskydská liga? Beskydská liga hasičských pohá-
rových soutěží představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny 
na vybraných pohárových soutěžích. Má taky své zastupitelstvo, 
které má tolik členů, kolik je v daném ročníku zapsaných sborů. 
Kromě toho má taky radu skládající se z pěti členů. Náš sbor v radě 
zastupuje Michal Kabát.

Ukončení Beskydské ligy předcházela téměř roční důkladná 
příprava. Termín byl vybrán na sobotu 4. listopadu 2017. Předpo-
kládalo se využití kulturního domu na Hájově, kde to máme přece 
jen všichni doma. To bylo pro nás všechny pořadatele přece auto-
matické. A tak jsme to měli i domluvené včetně závazné rezervace.
Počátkem letošního roku musely jednotlivé sbory upřesnit počty 
družstev (kategorie muži, ženy a muži nad 35 let). Počet osob na 
jedno družstvo je vždy limitovaný. Jelikož se nakonec přihlásilo 
daleko větší množství družstev, než jsme původně předpokládali, 
byli jsme nuceni ihned řešit jiné místo konání této akce. Bylo to holt 
nad rámec možností kulturního domu na Hájově.
Okamžitě jsme začali jednat s městem Příborem ohledně možnosti 
využití nedávno opraveného Kulturního domu. Po konzultacích 
a prohlídce s paní Ing. Ivetou Buskovou jsme se rychle rozhodli 
využít krásných prostor k uspořádání této akce. Začaly se postupně 
řešit různé varianty uspořádání stolů v sále vzhledem ke konečné-
mu počtu osob, tvořily se seznamy hostů, probírali jsme poháry, 
medaile, plakety, občerstvení, zhotovení brožur, jídlo, videa, pre-
zentace této akce a mnoho dalších potřeb k celkové organizaci. 
Probíhala spousta pracovních schůzek v různých počtech lidí podle 
daných úkolů. Zejména ti, co již zažili tato zakončení jako hosté na 
předchozích ročnících, hledali další a další nápady na obohacení 
této specifické akce. Zkrátka něco změnit, vylepšit a samozřejmě 
postarat se o to. A že toho měli někteří požehnaně, to by bylo na 
dlouhé psaní. S předstihem byl rozeslán všem sborům dotazník na 
all star (výběr těch nejlepších na jednotlivých postech při požárním 
útoku). Měli za úkol napsat nominaci 3 závodníků z jiných sborů 
s tím, že konečnou verzi doladí rada Beskydské ligy. Dále pak byli 
všichni požádání o zaslání videa (klipu) v časovém limitu do 3 minut 
v požadovaném formátu a kvalitě.
Čas rychle běžel. Mezitím jsme pořád trénovali, účastnili se jed-
notlivých soutěží jak v rámci Beskydské ligy, tak byla snaha využít 
i některé jiné soutěže mimo ligu. Do toho se ladily detaily technic-
kých možností Kulturního domu s našimi představami tak, aby-
chom byli co nejlépe připraveni i po této stránce, jako s prezentací 
videa, ozvučením atd. Vše se řešilo za běhu při plnění celoročních 
náročných povinností. Je to především o připravenosti zásahové 
jednotky, stovkách hodin trénování a následném soutěžení několika 
družstev od těch nejmenších až po kategorii muži 35+. Je to o sta-
rosti o veškerou techniku a vybavení, o zajištění kulturní a sportovní 
činnosti pro děti, rozsáhlé administrativě nutné k zajištění chodu 
sboru a získávání potřebných finančních prostředků, o spoluprá-
ci s místním aktivem, městem, velitelem SDH Příbor, okresním 
sdružením v Novém Jičíně, okrskem, ostatními místními spolky 
při organizaci kulturního dění v obci. Je to i o brigádnické činnosti 
v hasičárně a jejím okolí, o pravidelných i dodatečných schůzích 
hasičského výboru, absolvování různých typů školení a další nepo-
psané činnosti. Především nesmírně časově náročné je pro všechny 

vedoucí celoroční práce s družstvy, kterým se my ostatní snažíme 
pomoci. Jak by asi ty děti trávily svůj čas, kdyby neměly možnost 
trénovat, soutěžit, vzdělávat se, trávit společný zajímavý čas, jezdit 
na výlety, sportovní akce a poznávat nové věci v hájovském hasiči? 
Snažíme se také průběžně podávat informace svými příspěvky 
z naší činnosti v Měsíčníku. Však také je starosta SDH pan Jalůvka 
velice pyšný na chválu, kterou často slyší na naši činnost spojenou 
zejména se sportovními úspěchy na soutěžích při různých valných 
hromadách a schůzích starostů.

Nastala nám tedy dlouhodobě očekávaná sobota 4.  listopa-
du. V 8:00 hodin ráno jsme vyrazili v několika naložených autech 
z Hájova do Příbora, kde jsme měli domluvený čas se správcem 
Kulturního domu panem Daňkem.
V ten samý čas v hasičárně na Hájově skupina obětavých žen chysta-
la výborné jednohubky s barevným označením párátek. Přeci musí 
ostatní vědět, kdo to vše vyráběl a který sbor to letos vlastně pořádá. 
Vypadalo to velice zajímavě, zkrátka něco speciálního s označením 
SDH Hájov. Další skupina žen a chlapů připravovala od rána chutné 
jídlo zase v jiných prostorech. Navařit pro tak velkou armádu, to byl 
další sakramentský náročný úkol. Ovšem pověřený zkušený tým se 
této role ujal skvěle.
Za dozoru ochotného pana správce jsme začali chystat stoly a žid-
le dle rozpisu, občerstvení, výzdobu, hudební aparaturu, poháry, 
hasičský prapor, plakety, videa a mnoho dalších věcí. Chystala se 
dvě občerstvovací místa, abychom byli dobře nachystáni na nápor 
účastníků této akce. Jedno hned u vstupu naproti šatně a druhé 
v baru u výdejny jídel.
Odpoledne před 15:00 hodinou začaly přijíždět první sbory. Tak-
že kdo byl v tomto čase nakupovat v Penny Marketu, tak se to 
tam jen hemžilo hasičskými vozy. Doufám, že jsme tímto nikoho 
z nakupujících nevystrašili s možným požárem. Každý pozvaný 
účastník obdržel u vstupu speciální náramek a poukázku na ve-
čeři. Na celé akci bylo více než 200 osob. Všichni přišli do sálu na 
předem přichystaná místa s řádným označením a nachystanou 
malou pozorností na stole. Před 16:00 hodinou dlouho připravovaná 
akce začala. Starosta sboru pan Vojtěch Jalůvka přivítal všechny 
účastníky krátkým proslovem s organizačními pokyny. Přivítal také 
samozřejmě jednotlivé hosty. Byli to místostarostka města Příbora 
paní Ing. Dana Forišková, Ph.D., starosta Okresního sdružení hasičů 
v Novém Jičíně pan Stanislav Kotrc a zástupci místního obecního 
aktivu na Hájově pan Pavel Kocourek a pan Ondřej Sýkora.
Nejprve byl na plátnech puštěn úvodní klip Beskydské ligy. Začaly 
se vyhlašovat jednotlivé kategorie (muži, ženy a muži nad 35 let) 
postupně od posledních míst až do 4. místa s tím, že u jednotlivých 
sborů se promítala velice zajímavě připravená a povedená videa 
ze soutěží. Jednotlivá kompletní družstva po vyzvání přicházela 
na pódium, kde obdržela poháry za svá umístění. Ty jim předávali 
velitel sboru pan Michal Kabát, místostarosta sboru pan Josef 
Chromčák a zástupce obecního aktivu pan Ondřej Sýkora. Na pro-
tější straně pod balkonem visely pestré dresy zúčastněných sborů, 
a sice z Frýdku, Bašky, Fryčovic,  Hájova, Pstružího, Stanislavic, 
Vyšních Lhot, Brušperka, Malenovic, Skalice, Žabně, Bystrého, 
Lubna, Hukvald, Nové Vsi a Palkovic.  Během vyhlašování chlapi 
chystali čepované pivo a minerálky, které šikovná děvčata s úsmě-
vem roznášela po sále. Všude kolem byla pěkná výzdoba v našich 
tradičních oranžovočerných barvách. Na výzdobě se podílely holky 
z hájovských družstev. 
Následovala malá přestávka. 
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Pokračováním tohoto pestrého programu bylo vyhlášení dalších 
kategorií. Jednotlivá ocenění předávala na pódiu také místosta-
rostka města paní Ing. Dana Forišková, Ph.D. Vždy se vyhlašovala 
ocenění ve všech kategoriích a pouštěly se jednotlivé klipy. Poháry, 
medaile a plakety byly vskutku překrásné.
A jaké kategorie se volily? Byl to 1) Smolař sezóny, 2) Černý kůň 
pro rok 2018, 3) All star (nejlepší košař, nálivka, strojník, béčkář, 
rozdělovač, levý proudař a pravý proudař), 4) Cena Fair play.
Jak si ale vedli hasiči z Hájova ?
- Vyhráli ocenění Smolař sezóny v kategorii muži 35+.
- Vyhráli ocenění All star v kategorii mužů 35+ jako nejlepší košař 

(Tomáš Bordovský), nejlepší strojník (Lukáš Drozd), nejlepší 
béčkář (Martin Maléř) a nejlepší rozdělovač (Vojtěch Jalůvka).

- Vyhráli ocenění All star v kategorii žen - jako nejlepší košařka 
(Alena Nováková) a nejlepší strojnice (Andrea Klečková).

A jak to vlastně dopadlo na předních umístěních?
Kategorie muži:    1. místo  SDH Lubno
                                2. místo  SDH Malenovice
                                3. místo  SDH Palkovice
Kategorie ženy:    1. místo  SDH Hájov
                                2. místo  SDH Skalice 
                               3. místo  SDH Brušperk
Kategorie muži 35+:  1. místo  SDH Palkovice
                                       2. místo  SDH Vyšní Lhoty 
                                       3. místo  SDH Malenovice
Obrovský úspěch mají především hájovské ženy, které vyhrály 
třikrát za sebou Beskydskou ligu ve své kategorii, a  tím trvale 
získaly do svého vlastnictví dřevěný putovní pohár. Podařilo se jim 
totéž, co hájovským mužům, kteří tento putovní pohár již vlastní, 
a to za čtyři celková vítězství z let 2010 až 2013.
V celé historii Beskydské ligy se může pochlubit pouze Há-
jov těmito velkými dřevěnými putovními poháry za celková 
vítězství v obou těchto kategoriích.
Ještě teď mi v uších zní vítězné pokřiky hájovských žen na pódiu. 
Kdo je nejlepší? Hájov. Není slyšet, kdo? Hájov. Ještě jednou, kdo? 
Hájov. A tak to pořád pokračovalo, než děvčatům začaly odcházet 
hlasivky. Zasloužený potlesk zněl celým zaplněným sálem.
Pro zpestření první části slavnosti byl připraven pro zasmání zá-
bavný crazy klip zachycující různé komické situace při soutěžích. 
Po ukončení vyhlašování, trvalo asi čtyři hodiny, začala volná zá-
bava. Všichni si postupně pochutnali v jídelním koutku na výborné 
večeři, po které většinou následovalo jak jinak než lahodné pivo 
čepované vzduchem. Milovníci dobré kávy nebo čaje si přišli také 
na své. Diskutovalo se ve všech místnostech Kulturního domu. 
V hlavním sále začala diskotéka, kde to někteří účastníci dokázali 
parádně rozproudit.  Měli jsme zajištěného zkušeného fotografa, 
aby nám udělal zajímavé snímky z celého průběhu. A že zájem 
o tuto služby byl. Hlavně vítězové - bujarými pokřiky oslavovali 
úspěšnou sezónu. Všude to žilo a to je dobře. A tak o snímky 
zajímavých situací nebyla nouze. 
Účastníci si pochutnávali na výborných jednohubkách. Přece jen 
to byl docela dlouhý večer zejména pro ty, kteří to s námi v Kultur-
ním domě uzavírali. Dosud v historii konání těchto závěrečných 
slavnostních zakončení jsme byli jediný sbor, který si celou akci 
zajišťoval sám se vším všudy.

Samozřejmě byla pozvána i místní televize, která vše pečlivě za-
znamenávala. Jak hlavní dění na sále, tak i rozhovory v okolních 
místnostech s vybranými účastníky. I paní Mgr. Nedomová zažila 
specifické chvíle při rozhovorech, jak to třeba vypadá s těmi, kteří si 
vychutnávají vítěznou atmosféru plnými doušky. Ta nepopsatelná 
chvíle po celoročním úsilí, plno pokřiků, vítězných drinků a užití 
si těchto zasloužených emocí. To se přece neděje každý den, že?
A jak se vlastně poznali organizátoři?  No, přece sladěnými ba-
revnými tričky s nápisem hasiči Hájov. Bylo nás opravdu hodně 
k úspěšnému zvládnutí akce. Snažíme se i touto cestou postupně 
zapojit dorostenky a dorostence tak, aby také věděli, co to vše 
obnáší. Byla na nich vidět radost, že byli osloveni a mohli nám 
pomoct. A užívali si to také. Vždyť jsou součástí našich týmů 
a pestrého kulturního dění v naší malé obci. A je to bezesporu 
ta nejlepší cesta, jak zatáhnout do dění i mladší generaci, která 
by měla po nás jednou plně převzít štafetu.
V průběhu večera nás jednotlivé sbory začaly opouštět s poděko-
váním za pěkně strávený večer. V příštím roce se ujme této opravdu 
náročné akce družstvo ze Stanislavic u Českého Těšína a my se 
rádi v plné síle zúčastníme. V pozdních nočních hodinách jsme 
ukončili tuto akci a ihned začali ve spolupráci s panem správcem 
vyklízet prostory dle vzájemné dohody. Zase spoustu věcí naložit 
za úplné tmy do připravených aut a převézt to k nám na Hájov. 
Co vám mám k tomu říct, jedno staré dobré přísloví říká: „Že 
slušní lidé chodí z akce až za svítání“. Tak to se nám taky podařilo.

Závěrem bych chtěl poděkovat. Komu? Všem, kteří jakoukoliv 
pomocí přispěli k úspěšnému zvládnutí této zajímavé akce. Dále 
pak městu Příboru, které vyhovělo naší s předstihem podané žá-
dosti na finanční příspěvek (grant) na tuto netradiční hasičskou 
akci. A také za možnost konání akce v pěkných prostorech Kul-
turního domu. Všem pozvaným hostům, kteří si udělali čas a přišli 
nás podpořit. Myslím, že se určitě všichni dobře bavili. Byl to pro 
ně rozhodně zvláštní, netradiční, kulturní zážitek. 
Zájemci, si můžou prohlédnout spoustu fotek z  této akce na 
webových stránkách: http://sdhhajov.rajce.idnes.cz/Zakonce-
ni_BL_4.11.2017/

Tak nám jedna akce skončila a už se zaměřujeme na tu nej-
bližší. Tou je Mikulášská nadílka na Hájově před obecním 
domem v sobotu 2. prosince od 16:30 hodin. Tak jako loni 
přijede Mikuláš na koni. Doprovodný program s občerstvením 
bude samozřejmě nachystán. Přijďte se podívat. 
Reportáž z vyhodnocení Beskydské ligy v Local TV Příbor 48. zprávy,  

www.televize-pribor.cz
Foto: Stanislav Bělík
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PŘÍBORŠTÍ KLUCI VSTOUPILI DO KVALIFIKACE 
PRO NÁRODNÍ FINÁLE SKVĚLE

Basketbalisté Toroly skvě-
le vstoupili do Kvalifikace pro 
Národní finále věkové katego-
rie U12. Ve Frýdku-Místku, kde 
se turnaj v  sobotu 4.  listopadu 
konal, porazili Snakes Ostrava 
i domácí družstvo rozdílem třídy.

Těžší soupeř čekal v  tělocvičně gymnázia Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku na příborský tým v úvodním utkání kvalifikace. 
„S týmem ostravských hadů jsme v Oblastním přeboru vyhráli 
o patnáct a o osm bodů, proto jsme museli být připraveni na 
dramatické utkání od začátku do konce,“ řekl trenér TBT Příbor 
Robert Bukovjan. 
V první čtvrtině si kluci z Příbora vybudovali menší, ale důležitý 
náskok 9 bodů. „A protože jsme pokračovali v dobrém výkonu 
v obraně i ve druhé části hry a podpořili jsme to slušným procentem 
úspěšnosti při zakončování našich útočných kombinací, šli jsme 
do šatny s luxusním náskokem 21 bodů,“ popsal trenér Bukovjan
Velmi dobrý výkon pokračoval i po přestávce. „Neponechali jsme 
nic náhodě a našeho soupeře jsme drtili neuvěřitelným způsobem. 
Především náš rychlý protiútok byl smrtící. Následující čtvrtiny 
jsme vyhráli v poměru 23:14 a 26:6. Před utkáním jsme byli mír-
nými favority, ale že klukům z Ostravy naložíme takový náklad, 
jsem nečekal ani já,“ radoval se kouč.
Ve druhém utkání proti Snakes Frýdek-Místek byl tým Torola 
Příbor zcela jasným favoritem. „Od prvních minut jsme svou roli 
naplňovali, i když v naší hře jsem viděl nedostatky. Především 
v obraně. V těchto utkáních se dá výsledek očekávat, mě jako 
trenérovi však záleží na tom, jak k tomuto výsledku dokráčíme,“ 
řekl trenér Robert Bukovjan. ¨
První kolo kvalifikace o postup do Národního finále příborským 
basketbalistům věkové kategorie U12 vyšlo. Druhé odehrají 
2. prosince se stejnými soupeři a na domácí palubovce tělocvič-
ny Masarykova gymnázia. „Pouze dvě výhry a pokud možno 
co nejlepší skóre nám zaručí pořádání finálového kola opět na 
domácí půdě. Věřím, že začátkem prosince nás přijde podpořit 
do hlediště co nejvíce fanoušků a my se jim odměníme dobrým 
výkonem a výsledkem,“ pozval do ochozů trenér Bukovjan.

Výsledky 1. kola kvalifikace o NF:
TOROLA Basket Team Příbor – BK Snakes Ostrava 90:40 
(20:11, 21:9, 23:14, 26:6) 
Body: Viktor Ivánek 21 (TH: 3/3), Vít Gabzdyl 16, Jakub Kött 13 
(8/5), Vojtěch Pustějovský 8 (1/0), Jan Bordovský 7 (3/1), Michal 
Grozman 7 (2/1), David Domitra a Filip Wavra 6, Vilém Gabzdyl 
4 (2/2), David Straka 2, Kryštof Masopust 0 (2/0). TH: 21/12 
(57,14 %).

TOROLA Basket Team Příbor – BK Snakes Frýdek-Místek 
94:32 (30:12, 20:7, 24:2, 20:11)
Body: Vojtěch Pustějovský 25 (2/1), Vít Gabzdyl 19 (10/3), Viktor 
Ivánek a Jakub Kött 12, Kryštof Masopust 10, Jan Bordovský, Da-
vid Domitra (2/2) a Filip Wavra 4, Vilém Gabzdyl a David Straka 
2, Patrik Frydrych 0 (2/0).

Trojice příborských basketbalistů David Dostál, Milan Ma-
chala a  Adam Ivánek dostala pozvánku do výběru Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje U14, který se pod vedení 

trenérské dvojice Štěpán Válek  
(BCM Olomouc) a David Klapetek 
(BK Opava) zúčastní turnaje kraj-
ských výběrů v Brandýse nad Labem  
(15.-17. prosince). 
„Projekt ČBF Regionálních výbě-
rů U14 se snaží jednak mapovat 
situaci pro další sledování a práci 
s vybranými jednotlivci, zároveň 
ale také funguje jako motivační 
pobídka pro jejich další rozvoj 
ve prospěch českého basketbalu,“ 
uvedl Štěpán Válek.
Hráči jsou nominovaní po konzul-
tacích s  trenéry v klubech, kteří 
mají k hráčům pochopitelně nej-
blíže. „V posledních dnech mu-
seli odstoupit od pozvánky dvou 
uvažovaných hráčů kvůli zranění. 
Nelze rovněž nevnímat, že ročník 
2004 týmu Snakes Ostrava je sku-
tečně o mnoho délek před dalšími 
týmy, přesto jsme se snažili pozvat 
co nejvíce chlapců i z dalších týmů 
celé oblasti Severní a střední Mo-
ravy,“ upřesnil Štěpán Válek. 

Nominace U14 chlapci Sev+Stř. 
Moravy: Tomáš Adamec, Dani-
el Gebauer (oba BK Opava), Jan 
Leibner, Jan Křenek, Jakub Vidlář, 
Matěj Rotrekl (BK Snakes Ostra-
va), Benjamín Navrátil (BK Snakes 
Frýdek-Místek), David Dostál, Mi-

lan Machala, Adam Iváněk (BK Příbor), Pavel Dohnal, Kryštof 
Navrátil (SK UP BCM Olomouc), Jakub Slavík (Orli Prostějov), 
Tadeáš Šruc, Vojtěch Toul (TJ Slávia Kroměříž). 

Milan Machala (č. 23), Adam 
Ivánek (č. 53) a David Dostál 
(foto dole) budou reprezentovat 
BK Příbor ve výběru Moravy

David Dostál (uprostřed), reprezentant BK Příbor ve výběru 
Moravy, při přijetí basketbalistů starostou města Bohusla-
vem Majerem. Foto: BK Příbor/Jiří TomaškovičTým Torola Basket Team Příbor U12. 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  21

Z HISTORIE

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

TVŮRČÍ SPOLUPRÁCE HUDEBNÍHO SKLADATELE 
PETRA HRUBIŠE A BÁSNÍKA JOSEFA ŠVÁBENICKÉHO

Kulturní a společenský život v Příboře byl v období 50. až 70. let 
20. století programově i obsahově velmi bohatý a měl zároveň 
téměř vždy vzdělávací a naučný charakter, neboť kulturní udá-
losti vytvářeli často pedagogové příborských škol pod záštitou 
kulturních institucí. Mnohé komponované literární a hudební 
večery i divadelní představení se opakovaně setkávaly s přízni-
vým ohlasem v tehdejším denním tisku. Mezi hlavní iniciátory 
kulturního a společenského dění ve městě patřil odborný učitel na 
Základní škole Jičínské v Příboře Josef Švábenický, který zejména 
v 60. letech navázal tvůrčí i organizační spolupráci s hudebním 
skladatelem Petrem Hrubišem působícím jako pedagog na zdej-
ší Lidové škole umění (dnes základní umělecká škola). Z jejich 
dlouhodobé kreativní součinnosti pocházejí dva rozsáhlé soubory 
hudebních partitur věnovaných dvěma výročím města, z nichž 
některé byly v době svého vzniku předneseny na komponovaných 
literárně hudebních večerech pořádaných pro širokou městskou 
veřejnost. Zatímco Josef Švábenický působil v tomto případě jako 
básník a  textař, Petr 
Hrubiš byl autorem 
hudby. Tento text se 
zaměří pouze na tvůrčí 
spolupráci těchto dvou 
osobností příborského 
kulturního života po 
2. světové válce.
Dne 17. března 1960 
věnoval Josef Švábe-
nický městu báseň 
nazvanou Starému 
Příboru, jejíž obsah se 
metaforicky odkazuje 
na bourání historické 
části města kvůli mo-
derní výstavbě sídliš-
tě a panelových bytů. 
O  rok později byla 
tato báseň zhudebně-
na skladatelem Petrem 
Hrubišem, pro něhož 
napsal její autor také další texty tvořící společně s básní soubor 
písní s názvem Ve větru podzimním s  tematikou některých 
ročních období, přírody a osobních vzpomínek a vyznání vá-
žících se k místům spojeným s životem Josefa Švábenického. 
Jako hudební kompozice dostala báseň název Kantáta starému 
Příboru, přičemž skladatel zachoval autorův text v původní lite-
rární podobě. Hrubišův hudební přístup k básni vychází z jeho 
lyrické podoby rozvíjející melancholický a nostalgický pohled na 
postupně zanikající historický Příbor, kde skladatel v symfonické 
skladbě zdůraznil kromě role lidského hlasu (sólový mužský 
vokál, recitativ, dětský sbor) také sólové výstupy pro violu, har-
fu a tubu. Vzpomínka na pozvolna mizející některé historické 
lokality starého Příbora není v básni ani kompozici vyjádřena 
přímo, neboť je obsažena v literárním a hudebním jazyku a s nimi 
úzce spojenými výrazovými prostředky obou kulturních oblastí.

Kromě hudebních motivů Jarní píseň, Zimní motiv, Podzimní 
píseň, Jarní země milovaná a Píseň mládí zahrnuje tematický 
cyklus také písně Kutné Hoře – Dnes loučím se s Tebou..., Rod-
né mluvě a Píseň samotáře. Ve všech skladbách se prolíná nos-
talgická, melancholická, lyrická a baladická linie úzce související 
s básníkovým osobním viděním světa. V určitém ohledu mají 
všechny písně i filozofický – především existenciální – charakter 
vyjadřující lyričnost nálad, názorových postojů a vzpomínek 
autora zintenzivněných hudební interpretací. Skladatel zachoval 
poetičnost textů a zvýraznil přítomnost melancholických prvků. 
Některé písně ze spolupráce Petra Hrubiše a Josefa Švábenického 
byly součástí programu literárně hudebního komponovaného 
večera Příborsko v hudbě a literatuře, který proběhl za orga-
nizace příborských škol 27. dubna 1962 v sokolovně v Příboře 
ve spolupráci s Lidovou školou umění Příbor a Městskou lido-
vou knihovnou Příbor (dnes Městská knihovna Příbor). Pro-
gram byl rozdělen na prolog, literární část a hudební část, kde 

v některých případech 
docházelo k prolínání 
poetického a hudební-
ho přednesu. 
Kromě Kantáty sta-
rému Příboru pro dív-
čí sbor s doprovodem 
orchestru a  sólovým 
zpěvem člena opavské 
opery Františka Dut-
ky byly do programu 
zařazeny rovněž Jar-
ní píseň, Podzimní 
píseň, Rodné mluvě 
a  Píseň mládí, které 
v rozmanitých instru-
mentálních zastou-
peních (klavír, flétna) 
s doprovodem dětské-
ho sboru zahrnovaly 
pěvecká sóla Františka 
Dutky a Felixe Dobiá-

še. Orchestr Lidové školy umění a pěvecký sbor Střední všeobec-
ně vzdělávací školy (dnes Masarykovo gymnázium) řídil Ladislav 
Müller a Pionýrský pěvecký soubor řídili Ludvík Štěpán a Felix 
Dobiáš, kteří byli odbornými hudebními pedagogy, hudebníky 
a sborovými dirigenty. 
Kantáta starému Příboru zazněla také 18. června 1976 ve 
výstavní síni Městského muzea v Příboře v rámci společenské 
události Příbor v hudbě a  literatuře k výročí 725 let města 
Příbora, kterou zorganizovala městská knihovna ve spolupráci 
s místní Lidovou školou umění a Základní devítiletou školou 
Jičínskou (dnes Základní škola Příbor) pod záštitou Domu kul-
tury ROH (dnes Kulturní dům). Interpretace skladby se v tomto 
případě lišila od jejího zmíněného uvedení v roce 1962. Tento-
krát zahrnovala kompozice i recitační část v přednesu pedago-
ga Františka Bittnera a sólový ženský zpěv v interpretaci Ireny 
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Kokešové. Orchestr učitelů a absolventů Lidové školy umění 
a Základní devítileté školy Jičínské dirigoval opět Petr Hrubiš 
s účastí Pěveckého sboru příborského gymnázia pod vedením 
Jaroslavy Přikrylové. 
V roce 1965 zkomponoval Petr Hrubiš na slova Josefa Švábenic-
kého hymnus Zemi rodné a laskavé pro pěvecká sóla, recitativ, 
dětský sbor a orchestr, který byl věnován 20. výročí osvobození 
Československa. U této partitury, jejíž některé části jsou napsány 
pro violu, nejsou k dispozici údaje, zda-li byla někdy hudebně 
interpretována a představena příborské veřejnosti. 
Spolupráce Petra Hrubiše a Josefa Švábenického nebyla spojena 
pouze s vlastní literárně hudební tvorbou, ale také s jinými akti-
vitami v kulturním životě Příbora. Na počátku 60. let Petr Hrubiš 
dirigoval hudbu a taneční motivy Jana F. Fischera u pohádkové 
divadelní hry Sněženka (Sněhurka a sedm trpaslíků) Dalibo-
ra C. Vačkáře, kterou režíroval Josef Švábenický s Pionýrským 
divadelním souborem a jejíž premiéra se konala 9. dubna 1960 
v  tehdejším Osvětovém domě (dnes Kulturní dům) v Příboře 
v rámci 15. výročí osvobození Československa. 
U několika kulturních událostí – zejména komponovaných lite-
rárních a hudebních večerů, které Josef Švábenický organizoval 
a režíroval, působil Petr Hrubiš jako dirigent a interpret hudeb-
ních kompozic, které byly součástí programu. U Večera Aleksan- 
dra Sergejeviče Puškina (dne 15. listopadu 1963) řídil Hrubiš 
dětský sbor doprovázející sólový výstup opavského operního 
pěvce Františka Dutky, nebo u události Vzpomínkový večer: Petr 
Bezruč (21. dubna 1967) nastudoval s orchestrem Lidové školy 
umění píseň Kéž duch můj sám Antonína Dvořáka. 
Dne 20. listopadu 1964 uspořádali Petr Hrubiš a Josef Švábenický 
také přednáškový a koncertní večer s názvem Smetana – Dvořák 
– Janáček věnovaný životě a tvorbě těchto skladatelů. 
Dlouhodobá literárně hudební a  kulturní spolupráce mezi 
skladatelem Petrem Hrubišem a Josefem Švábenický vycházela 
z identického tvůrčího přístupu k literárnímu a hudebnímu po-
jetí básnického textu, kde nabývalo psané slovo nové výrazové 
formy, kterou byla hudební interpretace, aniž by došlo ke změně 
jeho obsahového významu. Dalším předpokladem ke spolupráci 
obou osobností byl úzký osobní vztah k Příboru a moravsko-
slezskému regionu, které jsou v jejich tvorbě vyjádřeny lyrickým 
rýmováním. 
Spolupráce Petra Hrubiše a  Josefa Švábenického měla pevné 
základy rovněž v tvůrčích osobnostech reprezentujících válečnou 

a poválečnou generaci moravskoslezské a regionální kultury. 
osobností, které nevycházely pouze z osobních a sociokultur-
ních zkušeností, ale také z důkladného humanitního vzdělání 
ve svých oborech. 
Petr Hrubiš (*4. 5. 1901 – Kunčice pod Ondřejníkem, 
+12. 11. 1983 – Rybí u Nového Jičína) - hudební skladatel, di-
rigent orchestru a sboru, varhaník a sborový a sólový zpěvák, 
který byl prvním ředitelem a dlouholetým pedagogem Lidové 
školy umění v Příboře, kde vyučoval hru na klavír, praktickou 
intonaci a souborové hry. Příborské veřejnosti představil také 
svou současnou hudební tvorbu, např. volnou větu pro orchestr 
Smyčcový sextet nebo píseň pro sólový vokál a dětský sbor Má 
drahá vísko milená. 
Josef Švábenický (*7. 12. 1919 – Červené Janovice u Kutné 
hory, +8. 11. 1980 – Nový Jičín) - dlouholetý pedagog na Zá-
kladní devítileté škole Jičínské v Příboře, kde vyučoval český 
jazyk, literaturu, dějepis, zeměpis a občanskou výchovu. Byl 
také divadelním režisérem, dramaturgem a hercem, básníkem, 
divadelním historikem a teoretikem, estetikem, esejistou, no-
vinářem a kulturním aktivistou. Jako pedagog a lektor působil 
také v lidové škole umění, kde se zaměřoval na literární přednes 
a básnickou recitaci.
Literárně hudební spolupráce Petra Hrubiše a Josefa Švábenic-
kého je zmíněna v encyklopedickém heslu Příbor ve Slovníku 
české hudební kultury (Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 747), 
kde autorka příspěvku Olga Settari cituje rovněž sborník textů 
Příbor v hudbě a literatuře (Příbor: Městská knihovna v Pří-
boře, 1976) sestavený Josefem Švábenickým a vydaným v rámci 
již zmíněné stejnojmenné konference uskutečněné v příborské 
knihovně v roce 1976. Autorka hesla uvádí v textu Kantátu sta-
rému Příboru a vztahuje kompozici k výročí 725 let od založení 
města. Jméno Petra Hrubiše se vyskytuje zejména ve speciali-
zovaných hudebních encyklopediích, akademických muziko-
logických pracích nebo publikacích zaměřených na regionální 
kulturu. Hudební historik Ivo Stolařík věnoval skladateli a jeho 
tvorbě encyklopedické heslo Petr Hrubiš v Československém 
hudebním slovníku osob a  institucí (Praha: Státní hudební 
vydavatelství, 1963, s. 497), kde zmiňuje také jeho pedagogické 
působení na Lidové škole umění v Příboře. Tytéž biografické 
a profesní informace prezentuje o skladateli i František Miťa 
Hradil v publikaci Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. 
Paměti a dokumentace (Ostrava: Profil, 1981, s. 138-139).

Děkuji paní Miroslavě Karlíkové ze Státního okresního archivu v Novém Jičíně a panu Tomáši Hrubišovi, starostovi obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, za podrobné biografické informace o Petru Hrubišovi, které nejsou v encyklopedické, odborné a akademické 
literatuře běžně dostupné.

Uvádím text básně Josefa Švábenického, který se stal předlohou pro hudební adaptaci kantáty Petra Hrubiše.

Josef Švábenický
STARÉMU PŘÍBORU

Městečko staré pod horami,             Městečko staré pod horami,                 Městečko staré pod horami,
skryté mlh krajkou a záclonami,       skryté mlh krajkou a záclonami,         skryté mlh krajkou a záclonami,   
dvorečky s bíleným prádlem,             sláva tvých tkalců v zapomnění,         za vše, co kraji svému jsi dalo,
lípy se svatým Janem,                      tichý je klášter při kuropění,                čím vším jsi žilo a milovalo,
kaštany s kostelem v prstenci,           minulost tvoje do krypty padá,             za deklamace probuzenců,
ogaři na husím kamenci,                     málo jsi měla děti své ráda,                  za vůni šminek a opadalých věnců,
ulička ze švédských válek,                 dřevěné domky pod sněhem mizí,        za písně horoucí, za majáles český,
pohled s hůrky do dálek,                 stařenek oči tak teskné, tak cizí,          za kusy „kumštovné“, jež skládal Staroveský, 
Hukvaldy, Štramberk a Odry,             od Lysé v rojích vrací se ptáci,             to vše žít bude vzpomínkami—
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VE STARÉ BĚLÉ SI PŘIPOMNĚLI  
PŘÍBORSKÉHO RODÁKA FRANTIŠKA JURANĚ

Dne 5. 7. 1936 byl v Ostravě - Staré Bělé 
slavnostně odhalen Pomník padlým 
v 1. světové válce se sousoším T. G. Masa-
ryka a Antonína Švehly, které bylo dílem 
mého dědečka, akademického sochaře 
Františka Juraně.
Za protektorátu byly obě sochy tajně sun-
dány a ukryty. Po skončení války se opět 
vrátily na původní místo. Když ale v r. 1961 

byly sochy opět odstraněny, při další znovuinstalaci se socha 
A. Švehly již nenašla.
Proto se radní v městském obvodu Ostrava - Stará Bělá rozhodli 
nechat zhotovit duplikát. Oslovili sochaře Stanislava Müllera 
z Ostroměře, který mne navštívil, aby si v reálu prohlédl některá 
dědečkova díla a viděl jeho „rukopis“. Po zapůjčení pouze dvou 
fotografií z ateliéru, na kterých je sádrový model, se společně se 
sochařkou Bohumírou Smolejovou a dalšími odborníky podařilo 
za 30 měsíců intenzivní a namáhavé práce dílo zdárně dokončit. 
Na slavnostní znovuodhalení, které se konalo 21. 10. 2017, jsem 
byla pozvána zároveň s dalšími hosty. 
Přítomen byl primátor města Ostravy 
- Ing. Tomáš Macura, MBA, pan Mi-
lan Wenzl, starosta městského obvodu 
Praha - Hostivař (rodiště A. Švehly), 
pan František Čihák - zástupce společ-
nosti Antonína Švehly, RNDr. Mojmír 
Krejčíček - starosta Staré Bělé a další.
V projevech byl vzpomenut jak samot-
ný život a dílo státníka A. Švehly, tak 
i strastiplný osud jeho sochy.
Byla jsem rovněž požádaná, zda bych 
něco prozradila z dědečkova života. 
Tak mne napadlo, že by bylo vhodné 
přiblížit i občanům našeho města, kdo 
to byl FRANTIŠEK JURAŇ.

Narodil se 25. 11. 1870, navštěvoval 
obecnou školu, a protože od útlého mládí měl umělecké sklony, 
rozhodl se studovat C. k. odbornou školu umělecko–průmyslo-
vou ve Valašském Meziříčí. Tam se setkal s pozdějšími známými 
umělci bratry Jaroňkovými a Františkem  Úprkou. Ti ovlivnili 
jeho profesní růst. Proto po skončení studia nastoupil ve Vídni do 
služby k dvornímu sochaři Johanu Müllerovi. Za další prací pak 
odjel do Maďarska, kde pracoval v keramických závodech. Po 7 
letech dostal od maďarské vlády stipendium a odjel na 8 měsíců 
do Paříže. Další jeho pracovní cesta vedla do Zágrebu v Jugoslávii, 
kde u profesora Ljubinského získal nové cenné zkušenosti. Poté 
se na čas vrátil domů. Krátce pracoval v Kopřivnici v keramické 
továrně jako modelér, ale pro nedostatek práce odjel do Blanska 
a posléze znovu do Maďarska.
V r. 1913 se rozhodl odcestovat do Spojených států amerických. 
Vzhledem k tomu, že už byl umělcem na úrovni, stal se brzy 
správcem a vedoucím ve Witmanových uměleckých ateliérech ve 
Philadelphii. Tam se dále vzdělával umělecky, též pilně studoval 
anglický jazyk.
Protože měl velice silné sociální cítění a byl velký vlastenec, pů-
sobil v Českém národním sdružení, kde se stal záhy tajemníkem. 
Podporoval finančně české krajany, přispíval na Červený kříž. 
Hluboce horoval pro vytvoření české státnosti, setkal se osobně 
s T. G. Masarykem a byl přítomen jeho podpisu „Prohlášení ne-
závislosti československého národa“ 26. října 1918. Dědečkovi se 
dostalo neobvyklé cti od krajanů, byl pověřen rozhoupáním zvonu 
Svobody na slavnosti před Independence Hall ve Philadelphii.

Při svém pobytu v Americe se setkal s celou řadou významných 
osobností, mezi jinými např. s významným indickým básníkem 
a spisovatelem Rábindranáthem Thákurem.
Po sedmi letech pobytu v Americe se vrátil zpět do vlasti a začal 
pracovat a tvořit svá díla v uměleckém ateliéru v Příboře v ulici 
Na Kamenci (pod starým hřbitovem). Byly to převážně sochy 
a sousoší s tematikou 1. světové války, dále různé plastiky, busty, 
pamětní desky, funerální plastiky. To vše z mramoru, pískovce 
nebo bronzu. Na své pracovní cestě do Vídně se setkal a por-
trétoval našeho významného příborského rodáka Sigmunda 
Freuda, kterému vytvořil pamětní desku, a sám se aktivně an-
gažoval v přípravě oslav na její odhalení, které se uskutečnilo 
dne 25. 10. 1931, v roce 75. výročí Freudova narození.
Dědeček se zapojil i do veřejného života v Příboře, byl zaklada-
telem KSČ a v r. 1928 zvolen členem zastupitelstva. Dále pořádal 
přednášky a besedy, peníze z nich věnoval dělníkům a chudým 
rodinám. Proto byl často v nemilosti u vyšší společnosti, která 
mu vzhledem k jeho vzdělanosti, inteligenci a postavení neustále 
vyčítala úzký kontakt s chudinou a podporu  obyčejných lidí. 

On však nikdy netoužil po kariérismu 
a dál pracoval veden svým sociálním 
cítěním tak, jak mu velela jeho čest 
a morální zásady.
Když se v r. 1938 stal Příbor součástí 
Sudet, nepolevoval ve své činnosti, 
ale byl mezi prvními, koho gestapo 
zatklo. Udal ho místní člověk a děde-
ček byl obviněn z vlastizrady, neboť 
skrýval polského emigranta. Celá 
rodina tímto byla pod dohledem jak 
policie, tak gestapa. Časté domov-
ní prohlídky ve dne v noci, dědeček 
byl vyslýchán a tělesně trestán. Aby 
ušetřil rodinu před násilím, nechal se 
hospitalizovat v ostravské nemocnici, 
kde se po operaci břišní kýly nešťast-

nou souhrou náhod jeho zdravotní stav zhoršil a 7. 9. 1939 
zemřel.
Za svůj poměrně krátký život vytvořil velice mnoho děl, o čemž 
svědčí i bohatá fotodokumentace, kterou mám ve svém rodin-
ném archivu.
V rámci našeho města se o dědečkovi v minulosti nikdy mnoho 
nemluvilo, z čehož byla hodně smutná hlavně moje maminka. 
Proto jsem byla překvapena, ale i potěšena, když mne asi v roce 
2007 oslovil František Švábenický (vnuk bývalého pana učitele 
na ZŠ Jičínské), t. č. jako student Filozoficko–přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opavě. Vzhledem k tomu, že se roz-
hodl vypracovat svou diplomovou bakalářskou práci, jejímž té-
matem bylo zmapování uměleckých osobností na Novojčínsku, 
s radostí jsem poskytla materiál pro jeho práci. Jeho diplomová 
práce byla výborná, i když neveřejná.
V r. 2012 mne oslovila moje bývalá paní učitelka, nyní spisovatel-
ka, paní Irena Kopecká, zda může napsat o jeho životě, protože, 
dle jejích vlastních slov chce upozornit na moudrého, laskavého 
člověka a velkého umělce, kterým František Juraň bezesporu byl.
Takže její zásluhou vznikla krásná kniha - FRANTIŠEK JURAŇ 
– Oživil kámen, kovu dal řeč. Díky těmto dvěma lidem, kteří 
se snažili získat co nejvíce informací a ochotně dlouhé hodiny 
pátrali v archivech, jsem se podrobně dozvěděla mnohé z jeho 
plodného života.
Ještě jednou oběma srdečně děkuji.

S vděčností Miluše Bergrová (vnučka Františka Juraně)
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Irena Nedomová, LTV Příbor

PROCHÁZKY PŘÍBOREM 2017 - PROCHÁZKY S TURISTY

V roce 2016 zástupci Příbora - pan starosta Bohuslav Majer 
a místostarostka Dana Forišková -  převzali na Pražském hradě 
titul Historické město roku 2015. A jestliže do té doby do města 
zavítali turisté sem tam, toužili poznat Příbor a hlavně navštívit 
rodný dům Sigmunda Freuda, pak v roce 2016 se počet návštěv 
výrazně zvýšil. Podle mně za to může titul i otevření piaristických 
zahrad v říjnu 2015. Už v roce 2015 a v následujícím roce jsem 
provázela Příborem první větší skupiny turistů. Byly to velmi 
příjemné procházky, například senioři z Palkovic - se vrátili do 
Příbora 2x, stejně jako členové or-
ganizace nevidomých z Olomouce. 
S těmi jsem vůbec poprvé zavítala 
i do příborské knihovny. Byla to ná-
vštěva, na kterou se nezapomíná. 
Od té doby městskou knihovnu na-
vštěvuji s  turisty pravidelně. Je to 
neobvyklé a také výjimečné zpestře-
ní prohlídky Příbora. A není jediné. 
Ale podívejme se nyní na rok 2017.

9. 5. - si prohlédli  piaristický klášter 
a jeho zahrady  účastníci VI. roč-
níku Fóra cestovního ruchu turi-
stické oblasti Beskydy-Valašsko. 
Konference proběhla v Kulturním 
domě a  kdo měl po celodenním 
jednáním ještě sílu, šel na procházku. Velký zájem vzbudila 
bylinková zahrádka. Některé dámy si zapisovaly názvy bylinek 
i jejich účinky. Loučili jsme se s úsměvem. A co se stalo? O pár 
týdnů později mě zastavila v Příboře na náměstí neznámá paní: 
„Vy asi nevíte, kdo jsem, ale byla jsem s vámi na procházce a dnes 
tady mám hosty. Provádím je zahradou a klášterem a snažím se 
rozpomenout na to, co všechno jste nám řekla. Moji přátelé jsou 
Příborem unešení.“ 

14. 5. se v Příboře konal festival 
neprofesionálních komorních 
a symfonických těles. Nádherné 
setkání hudebníků spoluorganizo-
vala Libuše Volná z Příbora. Další-
mi organizátory byli hosté z Prahy.  
Zatoužili se podívat po Příboře. 
Marek Valášek, člen Odborné rady 
Komorní a symfonické hudby řekl:  
„Přiznám se, že jsem tady poprvé 
a musím říct, že Příbor na mě zapů-
sobil nesmírně pozitivně, nesmírně 
dynamicky a   kulturně. Měli jsme 
díky všem, kteří nás přivítali, mož-
nost prožít dva krásné dny plné historie, prohlídky města, zážitků, 
setkání s lidmi, kteří kulturu dělají a provozují, s muzikanty ze 
6 ansámblů. Bylo to nesmírně krásné.“ Nepotěší to?

10. 6.  byla to poměrně zamračená sobota, dopoledne to vypa-
dalo na déšť a do Příbora přijelo 50 lidí. Přijeli z Holešova. Tak 
tak jsme stihli do oběda prohlídku města (zdaleka nebyla řeč jen 
o sv. Janu Sarkanderovi) a s úsměvem se loučili před restaurací 
Slavií na náměstí. To už se začalo sluníčko prodírat zpoza mraků.

19. 7. se uskutečnila rok plánovaná návštěva seniorů ze Závišic. 
Rok? Pokaždé, když chtěli Závišičtí přijet, lilo jako z konve - 
a to doslova do písmene!!! Tentokrát to ale vyšlo. Bylo nádherně 
a slunečno. Nejstarší 90letý turista měl dotazů více než dost. 

Pamatoval si na své mládí v Příboře na zemské reálce. Odkládaná 
návštěva nakonec byla návštěvou velmi příjemnou. Závišičtí byli 
překvapeni, jaké že to nádherné město mají za humny! Jedna ze 
seniorek řekla: „Syn má penzion a na svých webových stránkách 
láká, kam se lidé mají podívat. Hned mu řeknu, ať přidá i Příbor.“ 
Co více si přát?
 
29. 7.  požádala o procházku Příborem rodina, která má kořeny 
v Příboře, ale je rozeseta po Evropě. Někdo bydlí v Holandsku, 

jiný v Německu, další v Praze, Olo-
mouci... Přestože nešlo o početnou 
skupinu, procházka trvala necelé 
tři hodiny. Nebylo divu - neobvyk-
le šarmantní dámy, kterým byste 
osmdesátku nehádali, vzpomínaly, 
jak v Příboře prožily mnohé veselé 
chvíle u své tety. A co teprve když 
slyšely, jaký příběh se pojí s domem, 
kde jejich teta bydlela... Těžké bylo 
loučení se s příjemnými hosty Pří-
bora.
 
11. 8. zavítali do Příbora členové 
organizace nevidomých z Orlové. 
25 sympatických turistů s výjimeč-
ným vnímáním toho, co my považu-

jeme za normální - oblázková dlažba v klášteře, vůně knihovny, 
vůně zahrady, architektura soch v kostelech, různá struktura 
polštářů na Freudově pohovce u jeho rodného domu. „Nádherná 
procházka s nádherným vyprávěním. Ochutnali jsme i bylinky 
v piaristické zahradě, vyfotili se, napili se studené vody, osvěžili 
se a jeli dál. Moc se nám v Příboře líbilo, určitě se vrátíme,“ řek-
la sympatická organizátorka výletu Anna Kožinová a dodala, 

„překvapily nás jednak historické 
události a  osobnosti, ale nadchlo 
nás také, že Příboráci mají k městu 
pěkný vztah - upravené domy, veřej-
ná prostranství, hodně akcí - víme to 
z internetu, našli jsme si to. A prostě 
jsme to tak ve vašem městě cítili.“  

17. 8. jiná organizátorka, tentokrát 
tradičních zájezdů s Lunou pro bý-
valé učitele a jejich přátele Kateři-
na Bukovjanová přivítala v Příboře 
přes 30 výletníků z  Ostravska. 
Hostům se v kostele sv. Valentina 
nevěnoval jako obvykle pan Jan 
Monsport, ale pan farář Jindřich 

Švorčík.  Z toho vyplývá, že během procházek na 100 % funguje 
spolupráce s příborskou farností.  Cituji úryvek z dopisu, který 
po procházce přišel: „Dnešní den se opravdu povedl, prohlídka 
jak Valentýnka, tak kláštera s knihovnou a zastavení u domu S. 
Freuda s přechodem na náměstí, to nemělo chybu....skvěle jsme si to 
všichni užili, počasí nám přálo, oběd chutnal... děkujeme ...“  Hosté 
odjížděli z Historického města roku 2015 nadšení. Bez nadsázky.

16. 9. - tento den provázel zájemce o prohlídku Příbora MUDr. Mo-
řic Jurečka. O obě komentované procházky během  Dnů evrop-
ského kulturního dědictví byl velký zájem. Průvodce začal svůj eru-
dovaný výklad u farního kostela. Hedvika a Hanka ze Špindlerova 
Mlýna se svěřily„Máme tady babičku, jezdíme za ní, ale do kostela 
jsme se ještě nedostali. Je moc pěkný, jsme ohromené...“

Výjimečně přikládám i fotografii z dubna 2016 - tak to začalo...
tehdy přijeli nevidomí z Olomouce s panem vedoucím nesou-
cím příjmení Příborský. Byla to nezapomenutelná návštěva. 

Gymnazisté z Hranic na Moravě přijeli do Příbora v říjnu a  
užili si ho, jak se na středoškoláky patří...
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8. 9. - Příbor nadchl 35 členů Klubu seniorů z Třinecka. Pro-
hlídka města byla součástí jejich výletu, který zorganizovala 
společnost RIKITAN Příbor. Zabývá se cestovním ruchem a za-
měřuje se na děti a seniory. Program volí zábavný i vzdělávací. 
V Příboře se senioři pobavili i zabavili. Organizátoři pro ně 
dokonce připravili v klášteře přestávku s občerstvením. Mysleli 
jsme si, že je od kávy a moučníku jen těžko odtrhneme, ale světe 
div se, turisté se s chutí a rádi vydali na další prohlídku městem. 
Odjížděli s úsměvem na tváři. 

21. 9. - zaparkoval za Zetkou autobus se 47 seniory z Frýdku 
Místku. Počasí nic moc, přesto zážitek neuvěřitelný! „Příbor 
nám už představil Václav Michalička, vedoucí příborského mu-
zea, už jsme město trošku znali. I tak jsme byli překvapeni tím, 
co nám ještě prozradila paní kronikářka, a to s chutí a entuzi-
asmem,“ řekla Karta Mikšíková za všechny výletníky. Myslím, že 
je tady ještě na jaře, nebo v létě na pár chvil uvidíme.

3. 10. - počasí nevěstilo nic dobré-
ho. A to měli přijet vlakem! turisté 
z Ostravy. Čekala jsem 10-12 lidí 
a přijelo jich dvacet! Milé překva-
pení.  Procházku jsme uskutečnili 
podle plánu - oba největší koste-
ly, rodný dům S. Freuda, klášter, 
zahrada, náměstí....nakonec po-
sezení ve Slávii. Teprve potom 
se pořádně rozpršelo. Odpole-
dne přišla sms zpráva. Paní Jana 
Konečná - mluvčí turistů psala 
z vlaku: „Pěkně jsme po cestě na 
vlak zmokli, ale neubralo nám to 
nic z  dobré nálady. Všichni byli 
moc nadšení. Díky a rádi bychom 
si prohlídku zopakovali. Na shle-
danou.“ A to jsme netušili, že nás 
s panem Monsportem čeká ještě 
překvapení - jedno z největších - 
co se týče procházek městem. Při-
šel dopis a peníze na účet farnosti, 
cituji: „Klub důchodců OS KOVO 
Servis  Arcelor Mittal Ostrava za-
sílá peněžní dar 1 000 Kč na opra-
vu varhan pro  kostel sv. Valentina 
v městě Příboře jako poděkování za 
velice hezky prožitý den ve vašem 
městě. Poděkování patří paní Mgr. 
Ireně Nedomové a panu Janu Mon-
sportovi, kteří pro naši skupinu 
dne 3. října 2017 zprostředkovali   
prohlídku pamětihodností města a dvou kostelů se zajímavým 
výkladem. Děkujeme a doufáme, že budeme mít příležitost si 
opravené varhany poslechnout. Jana Konečná za Klub důchodců 
Arcelor Mittal Ostrava“
Řekněte, nepotěšilo by vás to? Seniorům z Ostravy moc děkuje-
me!!! A dodávám pro ostatní, ještě nějaká ta píšťala k adopci je!

12. 10. - v Příboře se konala konference s tématem Pro půdu-
-pro život. Zaštiťovala i financovala ji organizace Celostátní síť 
pro venkov pro Moravskoslezský kraj. Nejen věděním je člověk 
živ, a tak součástí doprovodného programu byla večerní pro-
cházka Příborem. Večerní  - pro mě poprvé a také poprvé s mlad-
šími posluchači. Z avizovaných třiceti zájemců jich bylo čtyřicet. 
Někteří, jak se přiznali, byli v kostele naposledy jako děti. Od 
první chvíle ale byli všichni vnímavými posluchači, veselými 
a samotná procházka rychle ubíhala. „Doprovodný program mě 

mile překvapil,“ řekla  Vanda Myšáková, koordinátorka setkání, 
„jsem nadšená prohlídkou Příbora, byť Příbor znám osobně. Ale 
teď, když jsem si ho prošla a hlavně díky nádhernému slovnímu 
doprovodu, tak  jsem nabyla dojmu, že volba udělat konferenci 
tady byla jedinečná...“
Ještě druhý den hosté konference na večerní prohlídku města, 
na rozzářené kostely i zahradu vzpomínali s obdivem.

24. 10. si prošlo část Příbora 52 studentů gymnázia  z Havířova. 
Jeden ze studentů Václav Macháček ve svém článku Studen-
ti z Hranic navštívili rodný dům Sigmunda Freuda napsal: 
„Gymnazisté spolu s kronikářkou navštívili dávné sídlo piaris-
tů, jejich zahradu, Masarykovo gymnázium a jiné krásy tohoto 
města. Zaujaly nás fresky v piaristické jídelní síni, sochy, které 
zdobily gymnázium, a náměstí. Po prohlídce města jsme se vydali 
poslechnout si zajímavosti o Freudově životě do jeho rodného 
domku. Před domem stojí měděná kopie slavné pohovky, na níž 
léčil své pacienty.....“

6. 11. přijeli do Příbora studenti 
Stavební fakulty VŠB z Ostravy. 
A  když stavaři, tak v  barokním 
chrámu sv. Valentina se jim věno-
val pan kostelník Jan Monsport. 
Popsal historii a hlavně výzdobu 
kostela. V klášteře hovořil o jeho 
rekonstrukci Jaroslav Šimíček, 
vedoucí odboru investic a správy 
majetku příborské radnice. Silvie 
Strakošová, správkyně objektu, 
přidala pár slov k historii. Ze za-
hrady studenti zamířili do Kultur-
ního domu. Tady zhlédli s panem 
správcem Petrem Daňkem film 
o rekonstrukci domu. 

Do uzávěrky Měsíčníku ještě bylo 
jasné, že 4. 12. dorazí na celé odpo-
ledne turisté z Ostravy. Prohlídku 
města ukončí na Mikulášské jízdě.

Když to tak vezmeme - v sezoně 
to byla jedna mnohdy celodenní, 
nebo aspoň několikahodinová 
procházka 2x měsíčně. Už teď je 
jasné, že na jaře a v  létě mnohé 
z letošních návštěvníků v Příboře 
opět uvidíme. 
Během procházek velice pomáhá 
pan Jan Monsport, kostelník. Zná 

všechny kostely dokonale a dokáže je popsat tak, že jeho výklad 
turisty skutečně baví. Děkuji!  
Děkuji také panu faráři Jindřichu Švorčíkovi, který umožní 
zpřístupnění kostelů, a když je třeba, i on se ujme průvodcov-
ské služby. Děkuji knihovnicím městské knihovny. Knihovna 
turisty vždycky překvapí a byla by škoda ji z procházky vynechat. 
Vstříc vychází také správkyně kláštera Ing. Silvie Strakošová. 
Domluva s ní je pokaždé naprosto bezproblémová. Děkuji za 
velkou podporu i vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
Městského úřadu v Příboře Ing. Ivetě Buskové. A také děkuji 
za spolupráci pracovníkům technických služeb. 

Děkuji všem za jejich elán, chuť a náladu ukázat Příbor v tom 
nejlepším světle turistům, kteří nás navštíví a na Příbor se 
těší!! Jen díky těmto lidem hosté odjíždějí z Příbora nadšení. 
A často se vracejí...s novými hosty. 

Srpnová návštěva hostů z celého kraje, jezdí na letní výlety s Lu-
nou, tentokrát navštívili Příbor. Byli mile překvapeni jeho krásou.
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11. listopad je dnem, který je věnovaný památce válečných 
veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpo-
mínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán 
i v České republice. 
I Příbor si na válečné veterány vzpomněl, a to v pátek 10. lis-
topadu na náměstí Sigmunda Freuda položením věnce a kytic 
u  pamětní desky Vlastencům a  osvoboditelům před radnicí 
Městského úřadu Příbor.
Po tomto slavnostním aktu průvod občanů zamířil za doprovo-
du Sdružení hudebníků Příbor k řece Lubině, kde si děti mohly 
poslat po proudu řeky lampiónky štěstí a míru.
Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/
rok-2017/10112017-mezinarodni-den-valecnych-veteranu-1521cs.
html
V LTV 46. zprávy s premiérou 12. 11. 2017, www.televize-pribor.cz 

V pondělí 13.  listopadu 2017 se 
konalo třetí setkání pětasedmde-
sátiletých občanů a  první setkání 
osmdesátiletých občanů žijících v Pří-
boře, na Hájově a na Prchalově. Setkání 
se uskutečnilo v prostorách Kulturní-
ho domu v Příboře. 
Setkání se účastnilo 35 jubilantů z cel-
kových 42 přihlášených jubilantů, kteří 
neváhali a využili výzev a nenechali se 
odradit administrativou, kterou vyža-
duje legislativa, a aktivně se přihlásili 
k účasti na této akci, a tím využili jedi-
nečné příležitosti se společně potkat se 
svými spolužáky, přáteli i dalšími lidmi 
a zavzpomínat na prožitá léta. 
Pozvání na toto setkání přijali také 
představitelé města pan starosta 
Ing.  Bohuslav Majer, paní místosta-
rostka Ing.  Dana Forišková, Ph.D., 
členové Rady města Příbora paní Iva-
na Žárská a pan JUDr. František Berger 
a  předsedkyně komise pro občanské 
záležitosti PhDr. Marie Monsporto-
vá, kteří popřáli oslavencům životní 
optimismus k  překonávání nesnází 
přicházejících s věkem. Slavnostní pod-
večer provázela svým slovem paní 
Bc. Eva Plišová, členka komise pro ob-
čanské záležitosti. 
Jako upomínku na tuto událost dostali 
účastníci kytičku, společnou fotogra-
fii a  fotorámeček s  obrázkem, který 
namalovaly děti ze Základní školy Ji-
čínské ulici v  Příboře, a  nakonec se 
jubilanti podepsali do pamětní knihy města Příbora. 
Slavnostní přípitek pronesl pan starosta Ing. Bohuslav Majer za 
doprovodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která 
sama slavila své životní jubileum, a přesto svým uměním zpří-

jemnila slavnostní večer a  podpořila 
dobrou náladu všech účastníků.
O příjemnou pohodu se staraly také 
členky komise pro občanské záleži-
tosti, pro které bylo toto setkání také 
malým poděkováním za jejich celoroč-
ní činnost pro občany města. 
O velmi příjemný kulturní zážitek se 
postarala Umělecká agentura Zuzany 
Rausové, která svým komponovaným 
pořadem Od operety k muzikálu zane-
chala v posluchačích hluboký zážitek 
a rozproudila svým zpěvem následnou 
zábavu na setkání. 
S oh ledem na obě již proběhlé 
společné akce jubilantů - setkání sedm- 
desátníků i  setkání 75 a  80letých - 
chceme poprosit všechny občany, kteří 
v příštím roce dovrší sedmdesát, pět-
asedmdesát let či osmdesát let, aby 
neváhali a kdykoli se přihlásili na ma-
trice městského úřadu a potvrdili svůj 
souhlas s využitím osobních údajů pro 
tyto účely. Teprve poté mohou být ofi-
ciálně pozváni na společná setkání.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na slavnostním a příjemném průběhu 
setkání pětasedmdesátiletých a osm-
desátiletých občanů – představitelům 
města, členkám komise a  subkomise 
pro občanské záležitosti, fotografo-
vi panu Lubomírovi Jurečkovi a paní 
Ludmile Adamcové, ale hlavně všem 
jubilantům, kteří se přišli vzájemně 

setkat, popovídat si a podpořit se navzájem.
Také v LTV Příbor, 48. zprávy s premiérou 26. 11. 2017, 

 www.televize-pribor.cz
Foto: Lubomír Jurečka

MĚSTO PŘÍBOR UCTILO PAMÁTKU VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

SETKÁNÍ PĚTASEDMDESÁTILETÝCH A OSMDESÁTILETÝCH OBČANŮ

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

Marie Monsportová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ

Foto: Stanislava Slováková
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NEDĚLE 3. PROSINCE
Soubor MUSICA DOLCE VITA se návštěvníkům představí na 
2. vánočním koncertě v refektáři piaristického kláštera ve složení: 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Michaela Valentová jako 
host – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa. Soubor si připravil výběr 
nejkrásnějších skladeb světových a českých autorů při příležitosti 
10. jubilejní koncertní sezóny tria. 
Začátek představení je v 17:00 hodin, vstupenky za 80,- Kč jsou již 
v prodeji v pokladně Kulturního domu každé pondělí a středu od 
13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line na http://kulturnidum.pribor.
eu, pokud nebude v předprodeji vyprodáno, budou vstupenky 
prodávány i před koncertem v piaristickém klášteře.

PONDĚLÍ 4. PROSINCE
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Sigmunda 
Freuda se uskuteční v rámci tradiční akce Mikulášská jízda, kdy 
přijede Mikuláš s anděly v kočáře a doprovázet ho budou čerti 
na koních. Program bude i  letos pestrý a bohatý. Od 16:00 do 
17:00 hodin mohou děti poslat přání Ježíškovi, připraveno bude 
i pomyslné Nebe a Peklo. Od 17:00 hodin s programem písniček 
pro děti vystoupí zpěvačka Petra Černocká. 

SOBOTA 9. PROSINCE
Město Příbor ve spolupráci s Technickými službami připraví na 
náměstí tradiční Vánoční jarmark. Od 9 hodin bude probíhat 
doprovodný program s vánoční tematikou, ve kterém vystoupí 
děti z MŠ Švermovy, MŠ Pionýrů, ZŠ Jičínské Příbor a Folklórní 
soubor Morava. 
V sobotu 9. 12. od 9:00 do 13:00 hodin jste také zváni na Setkání 
betlemářů v Příboře IV. Expozici muzea oživí tento den jedenáct 
řezbářů předvádějících řezbářské techniky při výrobě betlémů.

NEDĚLE 10. PROSINCE
Na 3. vánočním koncertě se můžete těšit z vystoupení smíšeného 
pěveckého sboru BRNO GOSPEL CHOIR. Sbor byl založen 
na podzim roku 2002 a patří k nejstarším gospelovým tělesům 
u nás. Repertoár tvoří převážně soudobý americký a evropský 
gospel s občasnými výlety do gospelu tradičnějšího nebo do ob-
lasti spirituálů. Sbor zazpívá ve velkém sále Kulturního domu 
za doprovodu čtyřčlenné kapely od 17:00 hodin. Místenky za 
80,- Kč jsou již v prodeji v pokladně Kulturního domu každé 
pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line na http://
kulturnidum.pribor.eu.

STŘEDA 13. PROSINCE
Přijďte i letos společně prožít příjemný adventní čas a zazpívat 
si tradiční vánoční koledy na akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. 
Město Příbor se do této celorepublikové akce zapojí již počtvrté 
a  také letos před samotným společným zpíváním vystoupí od 
17:30 hodin pěvecký sbor Schola se svým programem. Sejdeme 
se na prostranství před radnicí. Texty koled budou rozdány na 
místě, akce se koná za podpory Deníku.

NEDĚLE 17. PROSINCE
Závěrečný 4. vánoční koncert bude vystoupení KAMILA STŘI-
HAVKY & LEADERS. Kamil Střihavka, rockový zpěvák, před-
stavitel titulní role v legendární rockové opeře Jesus Christ Super-
star, frontman rockových seskupení Leaders, B.S.P. či Supergroup, 
přichystal pro své příznivce a posluchače koncert v akustickém 
podání. Spolu se svou skupinou vystoupí ve velkém sále Kulturní-
ho domu Příbor. I tento koncert začne v 17:00 hodin a vstupenky 
za 250,- Kč jsou stejně jako na předchozí vánoční koncerty již 
v prodeji v pokladně Kulturního domu.

STŘEDA 20. PROSINCE
V 17:30 hodin v refektáři piaristického kláštera vystoupí s novým 
vánočním programem Tulemy se, tulemy Pěvecký sbor Valentin. 

SOBOTA 23. PROSINCE
Živý betlém můžete v Příboře na náměstí vidět letos již v sobotu 
23. 12. od 15 hodin. Tento tradiční program připravuje Římskokato-
lická farnost ve spolupráci s městem Příborem. Každoročně v tomto 
programu vystupují členové štramberského divadla a ochotníci, děti 
i dospělí. Za deště se akce koná v kostele sv. Valentina.

NEDĚLE 31. PROSINCE 
Nový rok 2018 přivítáme na náměstí o půlnoci slavnostním vel-
kolepým ohňostrojem.

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Dobře si vyberte a dobře se bavte!

PŘIPRAVUJEME :

NOVOROČNÍ KONCERT Symfonického orchestru Sdružení 
hudebníků Příbor se bude konat v Kulturním domě v Příboře 
v neděli 14. ledna 2018 od 18:00 hodin. Předprodej vstupenek 
zahájen v pátek 1. 12. 2017 v pokladně Kulturního domu.

Děkujeme všem hostům a návštěvníkům za hojnou účast na 
kulturních a společenských akcích, které město Příbor letos při-
pravilo. Věříme, že pestrá nabídka programů v roce 2018 se Vám 
bude líbit, budete mít z čeho vybírat a budeme si společně užívat 
příjemné kulturní zážitky. 

Přejeme Vám pohodové a klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku vše nejlepší!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC PROSINEC 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM – PROSINEC

Probíhající výstava do 2. 1. 2018 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MOJMÍRA KLÍMKA  
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Sobota 2. prosince od 7:00 h 
ZÁJEZD DO KRAKOVA 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Sobota 2. prosince od 10:00 h 
IV. VEŘEJNÝ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V RINGU O PUTOVNÍ POHÁR 

ringoclub.pribor@seznam.cz, Ringo club TJ Sokol  
Sobota 2. prosince od 10:00 h 
VÁNOČNÍ RUKODĚLNÝ JARMARK  
A RESTAURANT DAY    

Coworking Centrum Příbor 
Sobota 2. prosince od 15:30 h 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 

Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o. 
Sobota 2. prosince od 16:30 h 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HÁJOVĚ  

před obecním domem 
Neděle 3. prosince od 8:30 h 
ONDŘEJSKÁ POUŤ NA HUKVALDECH 
Sraz je na nádraží ČD Příbor. Tel: 737 746 651. 

KČT Příbor 
Neděle 3. prosince od 17:00 h 
II. VÁNOČNÍ KONCERT  
MUSICA DOLCE VITA                 Město Příbor 
Pondělí 4.  prosince od 16:00 h, koncert 17:00 h  
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA                      Město Příbor 
Úterý 5. prosince od 17:00 h  
HORMONY-NAŠI VLÁDCI NEBO SLUHOVÉ? 

Mgr. Pavel Netušil 
Středa 6. prosince od 10:00 h  
MIKULÁŠ V LUNĚ 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 6. prosince od 13:30 h 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 6. prosince od 18:00 h 
PROMÍTÁNÍ FOTEK Z TURISTICKÝCH AKCÍ 
Akce se koná v restauraci Zlatá hvězda. 

KČT Příbor  
Pátek 8. prosince od 17:00 h 
MUZEJNÍ ADVENTNÍ PODVEČER 
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Sobota 9. prosince od 8:00 h 
MEMORIÁL M. STRAKOŠE VE STOLNÍM 
TENISE – 3. ROČNÍK              TJ Sokol Příbor 
Sobota 9. prosince 9:00 - 13:00 h 
VÁNOČNÍ JARMARK                  Město Příbor 
Sobota 9. prosince od 9:00 h  
SETKÁNÍ BETLEMÁŘŮ V PŘÍBOŘE IV. 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda  
Sobota 9. prosince od 20:00 h  
HITY Z KAZEŤÁKU 
Kulturní dům Příbor.                          Jiří Halák 
Neděle 10. prosince od 17:00 h 
III. VÁNOČNÍ KONCERT 
BRNO GOSPEL CHOIR                Město Příbor 

Úterý 12. prosince od 15:00 h  
VÁNOČNÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ 
Výroba třpytivých andělů a dalších ozdob.  

Městská knihovna Příbor 
Středa 13. prosince od 13:30 h 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 13. prosince od 17:30 h 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 

Město Příbor 
Čtvrtek 14. prosince 16:30 h 
VÁNOČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ UČITELE JIŘÍHO ČTVRTKA 
Určeno pro rodiče a přátele školského 
zařízení. Info: L. Nenutilová, tel. 732 902 256. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Pátek 15. prosince od 11:00 h 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 15. prosince od 17:00 h 
TU SLYŠÁNA BYLA NEBESKÁ MUZIKA                    
A SVATÍ ANJELÉ TU VESELOU NOVOU 
PÍSEŇ ZAČALI ZPÍVATI! 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Sobota 16. prosince od 14:00 h 
SOBOTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Neděle 17. prosince od 17:00 h 
IV. VÁNOČNÍ KONCERT 
KAMIL STŘIHAVKA A SKUPINA LEADERS 

Město Příbor 
Středa 20. prosince od 16:00 h 
MINITURNAJ VE FLORBALU 
Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit do 18. 12. 
v Luně Příbor. Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 20. prosince od 17:30 h 
TULEMY SE, TULEMY 
Refektář piaristického kláštera. 

Pěvecký sbor Valentin 
Sobota 23. prosince od 15:00 h 
ŽIVÝ BETLÉM 

Město Příbor, Římskokatolická farnost Příbor 
Neděle 24. prosince od 22:00 h  
PŮLNOČNÍ MŠE  

Římskokatolická farnost Příbor  
Pondělí 25. prosince od 16:00 h 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY 
„HEJ MISTŘE“ 

Římskokatolická farnost Příbor  
Úterý 26. prosince od 19:00 h 
VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM 
Kulturní dům Příbor. 

CZ Elvis & Elvis Presley Revival Band 
Středa 27. prosince od 9:00 h 
8. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE 

Klokočovské sdružení 
Středa 27. prosince od 9:00 h 
HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU  
ANEB PUTOVÁNÍ ZA NEANDRTÁLCEM 
Výlet do Štramberku pro přátele a externisty 
Luny Příbor. Info: tel. 732 902 256. 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
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Sobota 30. prosince od 8:00 h 
POSLEDNÍ POCHOD ROKU  

KČT Příbor    605 126 090 
Sobota 30. prosince od 16:00 h 
VÁNOČNÍ KONCERT SCHOLY 

Římskokatolická farnost Příbor 
Neděle 31. prosince od 24:00 h 
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ              

 Město Příbor 
Pondělí 1. ledna od 13:00 h 
NOVOROČNÍ POCHOD „ČTYŘLÍSTEK“  

KČT Příbor    737 375 203 
Probíhající výstava do 2. června 2018 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO 
NENÍ! - VÝSTAVA 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
PŘIPRAVUJEME 

MěO KDU - ČSL Příbor Vás srdečně zve na 
Společenský ples, který se uskuteční dne                
3. 2. 2018 od 19:00 hod v prostorách KD 
Příbor. K tanci a poslechu hraje hudba 
Ypsilon, předtančení taneční obor ZUŠ.  

MěO KDU - ČSL Příbor 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
30 minut-4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119, Příbor 
Říjen - březen: Út až ne:  9:00 – 16:00 h 
Duben – září: Út až ne: 9:00 – 17:00 h 

 556 722 200 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota: 9:00 – 17:00 h  

 556 725 191 
Sobota 23. 12. 9:00 - 17.00 h 
Úterý  26. 12. 9:00 - 12.00 h 
Středa: 27. 12.  8:00 - 12.00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek 28. 12. 8:00 - 12.00 13:00 – 16:00 h 
Sobota 30. 12.  9:00 - 17.00 h 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Čtvrtek 28. 12. a pátek 29. 12.  ZAVŘENO 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Pondělí: 13:00 – 15:00 h 
Úterý, čtvrtek:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Kulturní dům Příbor, ul. Lidická  
Čtvrtek:  9:00 h    Vede Marta Buchlovská. 

 776 877 170 

FIT CENTRUM PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Úterý: 14:00 – 21:00 h 
Středa:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Čtvrtek: 14:00 – 21:00 h 
Pátek:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 15:00 – 21:00 h  muži 
Úterý: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Středa: 15:00 – 21:00 h  společná 
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 h  muž 
Pátek: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Sobota: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h    http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po–pá: 9:00 - 20:00 h 

 739 657 301 
Info o akcích: www.pribor.eu  
Změna programu vyhrazena! 





BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 

Vážení rodiče, nabízíme  

Fiťáček  
taneční a sportovní kroužek 

pro děti od 4 let 
Vždy v úterý 16:30 – 17:30h 

V BAV klubu na ul. Masarykova 
 

V programu: základní pohybová a taneční průprava, zábavné a 
taneční hry, rytmizace. Pro sportovní činnost využíváme např.. step. 
bedýnky, kruhy, skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, házedla, lana, 
překážkové dráhy, závodivé hry, trampolína 5,2 m,  slack line. Za 
pěkného počasí a zasněžené zahradě probíhá činnost i venku. 

 
 
 

Zápisné: 10 vstupů - 400 Kč  

Klokočovské sdružení zve všechny nadšence sportu na 8. ročník turnaje ve  

STOLNÍM TENISE, 
který se koná 27. 12. 2017 v tělocvičně školy Npor. Loma. 

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 25. 12.  
na email: p.pustejovsky@centrum.cz 

 
Program: 9:00 h Zahájení (převlékání a seznámení s pravidly) 
 9:20 h   Prezentace – startovné 100,- Kč 
                9:30 h   START utkání 
        cca 13:00 h  Vyhlášení vítězů 
 
Podmínka: v rámci fair play se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní, nejlépe víkendoví hráči. 

  
Letošní klání bude s ohledem k počtu přihlášených rozděleno na tři kategorie: 

1: mužská, 2: ženská, 3: děti do 15 let.  
 

K dispozici bude navíc druhá tělocvična pro případnou jinou sportovní aktivitu.  
Malé občerstvení zajištěno. Vyhlášení vítězů s posezením v hospůdce JAAL. 

Na hojnou účast se těší a sportu zdar, vaše sdružení. 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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HUKVALDSKÁ POUŤ 
HURÁÁÁ NA HUKVALDY 

 

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu 
 

V neděli 3. prosince 2017 se bude na Hukvaldech konat tradiční  
a velmi vyhlášená Svatoondřejská pouť. 
Vítězný snímek z 1. ročníku fotosoutěže  

„O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ 
 /kategorie DOKUMENT B/2/ autorky paní Jitky Monsportové vám má  
připomenout, že si na výlet na Hukvaldy máte přibalit také fotoaparát.  

A kdo si nevzpomene, nevadí...  
Dnešní mobily „pracují za vás“. Podle zprávy Informačního centra  

Hukvaldy - bude vstup na hrad v tento den zdarma. 
 

 
 
P.S.: A já bych ráda připomněla, že letos uplynulo 100 let od události, kdy světově 
proslulý hudební skladatel  Leoš Janáček potkal v Luhačovicích svou  pozdní múzu – 
Kamilu Stöslovou. Třeba vás takové osudné setkání čeká zrovna na letošní hukvaldské 
pouti. Naděje umírá poslední……  

Přeji všem zdařilý fotolov a „dobré světlo“. 
Kontakty: supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 6 5 1856 

- 

KDY: v úterý 5. prosince 2017 

ČAS: od 17:00 hodin 

KDE: v zasedací místnosti piaristického kláštera, Příbor 

VSTUPNÉ: dobrovolné 

Bereme za samozřejmost, že naše těla fungují. Ale bez správné funkce hormonů 
by v našem těle nefungovalo takřka nic. 

kretenizmus? 
Lze lidské hormony nalézt i v rostli-
nách? Jak spolu souvisí hormony                        
a horoskopy?  

 „Kdo nic neví, musí všemu věřit“. Tak přijďte, ať víte! 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  

  Mgr. Pavel Netušil 
  středoškolský učitel 
  Masarykovo gymnázium 
 

ve spolupráci s městem Příborem 

Jak spolu souvisí hormonální                                        
a nervové řízení organizmu? Proč 
chodíme v restauraci častěji na WC? 
Jak vlastně snižuje inzulín hladinu 
cukru v krvi? Jak s hormony souvisí 
 

POZVÁNÍ NA KULTURU



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  31



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

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
 

 
Sobota 16. prosince 2017, 14:00 - 18:00, Luna Příbor  

 

 

Keramické tvoření 
Volná tvorba, točení na kruhu.  
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč  
Vede: K. Fojtíková 
  
 

Výroba originální placky a magnetů 
Výroba originální placky a magnetů  
na lednici dle vlastního návrhu.  
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč (10 ks).   
Vede: K. Fojtíková 

 
 

Korálkování 
Vločky, sněhulák, andělíček.  
Vstupné: dospělí 200, děti 100 Kč. 
Vede: V. Kalmusová 

 
 

Výtvarný kurz 
Monotyp (tisk z plochy, technika jednoho tisku). 
Výroba PF. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč 
Vede: K. Večeřová 

 

 
 

Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je  
nutné si předem rezervovat místo! 
 

 
Informace k  tvořivým dílnám:  
L. Nenutilová, mobil: 732 902 256, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz. 
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VÁNOČNÍ HUDBA 2017
FARNÍ  KOSTEL NAROZENÍ 

PANNY MARIE

24. prosince 2017 ve 22.00 hodin  

PŮLNOČNÍ MŠE 
Koledy zpívá Příborský chrámový sbor         

za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor   
pod vedením pana Zdeňka Pukovce 

25. prosince 2017 v 16.00 hodin 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JAKUBA JANA RYBY

„HEJ MISTŘE“ 
Účinkují:

Chrámový pěvecký sbor a hosté
Sdružení hudebníků Příbor 
řídí pan Zdeněk Pukovec

Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Římskokatolická farnost Příbor 
Vás zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert se uskuteční v sobotu 30.12.2017 

v 16.00 hodin ve farním kostele 
Narození Panny Marie v Příboře

Účinkují:
Pěvecký sbor Schola a sólisté

Komorní pěvecký kvartet
. 

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude 
věnován na opravu varhan v kostele 

svatého Valentina.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

INZERCE

BAV klub Příbor  -  středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58      e-mail:Info@bavklubpribor.cz      web.:www.bavklubpribor.cz     Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862 

 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na muzikál 
 

ROMEO A JULIE 
(Poselství lásky) 

Nejslavnější Shakespearova tragédie od hvězdného ostravského tandemu 

Borise Urbánka a Jaromíra Nohavici 

slibuje strhující hudbu a podmanivé texty. Jevištní verzi muzikálu s libretem 
a v režii Šimona Cabana uvedeme s nádhernými Shakespearovými verši v překladu 
Jiřího Joska. Dávný příběh dvou nejznámějších milenců ožívá znovu barvami jak z 
pláten slavných malířských mistrů.   Krásný výpravný romantický muzikál o lásce. 

Kdy: v pátek 12. 1. 2018 

Odjezd: v 17:15 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 

Cena: 350,-Kč (Předprodej v BAV klubu.) 

 
Klub českých turistů Příbor pořádá 1. ledna 2018 

Novoroční pochod „Čtyřlístek“ 
Sraz účastníků turistické akce ve 1300 hod. Příbor – náměstí před radnicí 

Trasa: 8 km – Hončova hůrka (do cca 1500 hod.) 

Čtyři novoroční dobré skutky: (Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví) 

1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (procházku). 

2. Učiň něco pro své okolí, pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na tento výlet. 

3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly. 

4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto vyhlášené KČT 

    na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané  

    prostředky   budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.  

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak NOVOROČNÍ 

ČTYŘLÍSTEK, účastnický list a příležitostné razítko. 
Vedoucí akce:  Vladimír Bilský  tel.: 737 375 203 

 

 



 KRMIVA A KRMNÉ SMĚSI NA VÁŠ DVŮR 

Nově otevřená prodejna na Hájově

• Nabízíme plnohodnotné krmné směsi  
  pro nosnice, králíky, brojlery, prasata ... 

• Solné lízy a další chovatelské potřeby 

• Rozvoz do 10 km zdarma 

• Kontakt : Barbora Kmeťková 
               PříborHájov 76       
               tel.: 721 247 746  

• Popá 08:0016:30 hod. So 08:0011:00 hod. 
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UBYTOVÁNÍ
Poskytujeme ubytování  

ve 2 a 4lůžkových pokojích, 
upřednostňujeme dlouhodobé ubytování. 

Cena od 140 Kč – 250 Kč, 
podle počtu osob a délky ubytování. 

Kontakt: tel. 734 246 022
Hotel "U Nádraží", Frenštátská 132, Příbor 

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

 

Každý den od 9. 12. 2017 
v době od 9:00 do 17:00 hod. 

 

V prodeji různé druhy 
SMRKŮ, JEDLÍ, BOROVIC. 

 

   PRODEJ KAPRŮ 
 

Každý den  
od 20. 12. do 23. 12. 2017 

v době od 9:00 do 17:00 hod. 
 

Prodej bude probíhat v Příboře na ulici Masarykova 
u pana Krejčího (200 m od budovy Policie ČR). 

PRONÁJEM 
 

nově zrekonstruovaných prostor 
ve středu města Příbora (cca 80 m2) 

na rehabilitační centrum, 
kancelář, fitness nebo obchod. 

 

Informace: na 722 969 472 

INZERCE
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