
Mgr. LUBOMÍR LOUKOTKA - ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PŘÍBORA   

 Prvním čestným občanem Příbora v novodobé historii města se stal in memoriam v r. 1999 

Sigmund Freud. Pak v roce 2004 bylo čestné občanství předáno Bedřichu Pukovcovi a rok nato 

Ludvíku Demlovi . Oba jsou hudebníky, oba vedli dlouhá léta dechové orchestry a dělali tak čest 

Příboru nejen v nejbližším okolí, ale i za jeho hranicemi. 

Oba čestní občané nejvyšší ocenění města vždy převzali na novoročním koncertě v Katolickém 

domě v Příboře. I letošní novoroční koncert Symfonického orchestru Sdružení hudebníků 

Bedřicha Pukovce měl výjimečný ráz. 

V neděli 11. ledna byli všichni hosté koncertu svědky slavnostního předání Čestného 

občanství Mgr. Lubomíru Loukotkovi  – dlouholetému kronikáři města Příbora. Ocenění 

předával Milan Strakoš, starosta Příbora. Pan Loukotka přijal ocenění se skromností sobě vlastní       

a první slova poděkování pronesl s dojetím: „Protože vím, že těchto ocenění v historii města 

nebylo mnoho, velice si ho vážím. Velice.“  

O udělení Čestného občanství rozhodlo Zastupitelstvo města Příbora 18. prosince 2008.  

Čerstvý držitel Čestného občanství města Příbora Mgr. Lubomír Loukotka se historií 

Příbora zabývá intenzivně od roku 1971. Tehdy končil studium českého jazyka na Pedagogické 

fakultě Ostravské university. Jako téma své diplomové práce si zvolil „Místní a pomístní názvy 

v Příboře“. Už ve fázi zpracovávání se ukázalo, že téma přesáhne hranice českého jazyka a z velké 

části zasáhne do historie města, historie tak zajímavé, že se od ní Lubomír Loukotka                            

už neodpoutal! Historie se mu stala koníčkem!  

Brzy poté – v roce 1974 začal psát městskou kroniku. Stal se tak v historii Příbora …. 

kronikářem města.  

Jako kronikáře jsme ho ve vysílání Local TV Příbor představili už v roce 1996! Od té doby 

s panem Loukotkou spolupracujeme. Intenzivněji se naše spolupráce rozvinula v letech                   

2007 – 2008, kdy jsme zavedli rubriku Z historie po současnost - rubriku, v níž se ptají na historii 

města diváci. Postupně pan Loukotka vysvětlil některé „příborské“ pojmy například šištot, 

Šibeňák, vyprávěl o vzniku názvů ulic, přesně označil hranice Vésky, Benátek a Klokočova, 

dozvěděli jsme se o tom, které živelné katastrofy a kdy Příbor postihly, jak to bylo s koupališti 

v Příboře a naposledy jsme si připomněli dávné příborské hostince. A budeme pokračovat                        

i v roce 2009.  

Zajímavá je i publikační činnost pana Loukotky. Jeho knížka Dějiny Příbora v datech                  

a Příborské pověsti by neměla scházet v žádné knihovničce. Publikace Svědkové příborské 

minulosti vyšla v roce 2008 a mapuje sakrální památky Příbora. Do mnoha knih (Příbor současný 

a historický – 1992, Piaristé v Příboře – 1994, Almanach k 100. výročí Masarykova gymnázia                 

– 2002, Dějiny města Příbora – 2002) přispěl několika kapitolami. Řadu článků pan Loukotka 

napsal do Měsíčníku Příbora, do Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín a přispíval - a stále 

přispívá i do dalších, např. filatelistických periodik. Autoři děl o Příboře si ho také zvou jako 



odborného poradce. Takto se podílel na vzniku knih o S. Freudovi – Fakta a dojmy a Freudův 

Příbor a na knize Lašská brána Beskyd. 

O práci Lubomíra Loukotky je stále velký zájem. O jeho procházkách městskou 

památkovou rezervací se mluví i za hranicemi města. Jeho přednášky jsou vždy plné faktů                       

i zajímavostí – i ta zatím poslední „O poště v Příboře“ uspořádaná v příborské pobočce Muzea 

Novojičínska!  

Lubomír Loukotka oslavil v září 2008 osmdesáté narozeniny, narozeniny, které by                   

mu nikdo nehádal. Možná je to tím, že Lubomír Loukotka působí tak klidně a vyrovnaně.                         

Sám říká: „Jsem spokojený se svým životem“, pak dodává, „ale přece jen mám jedno přání - aby 

mi sloužilo zdraví.“ 

 A co sny? Všechny se mu postupně splnily, ale… „Rád bych ještě leccos neznámého                  

o městě v archivních materiálech vypátral, ovšem přestěhování archivu z Příbora do Nového 

Jičína mi bádání zkomplikovalo,“ vysvětluje pan Loukotka. A byli jsme zase u historie města                 

– u životní záliby Lubomíra Loukotky. 

Myslím si - a určitě nejsem zdaleka sama, že Čestné občanství města Příbora                        

je ve správných rukou. Je nás řada, kteří si Lubomíra Loukotky vážíme. Děkujeme                           

mu za spolupráci, děkujeme mu za práci pro Příbor a jeho občany. Jsme rádi, že ho máme! 

Srdečně blahopřejeme k získání ocenění.  

Napsala: Mgr. Irena Nedomová,  Local TV Příbor 
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