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KAMENNÁ SVATBA

 Nechce se ani věřit, že paní Zdeňka a pan 
Ladislav Lankočí spolu žijí neuvěřitelných 
65 let. Jí bylo 15 let, když šla do služby ke své 
babičce Jařabáčové do Klokočova. Z Vésky, 
kde se narodila a prožila své dětství, to ne-
měla daleko. V Klokočově tehdy bydlel klo-
kočovský rodák, sympatický stolař Ladislav. 
Byl jen o dva roky starší než slečna Zdeňka. 
Mladí lidé si padli do oka a 26. června 1948 si 
na Sv. Hostýně řekli ano. 

Své ANO si symbolicky zopakovali 
o  65  let později ve farním kostele Narození 
Panny Marie v Příboře 22. června 2013. Pan 
farář Jindřich Švorčík mimo jiné řekl: „Ne já, 
ale vy byste měli stát na mém místě a všem, 
kteří tady jsou s námi, říct, jak se to dělá, jak se 
má žít, aby dva lidé byli spolu - jeden druhému 
bok po boku tolik krásných let.“ A měl pravdu. 

Přejeme manželům Lankočí i  za  vedení 
města - za pana starostu  Milana Strakoše a paní 

místostarostku Danu Fo-
riškovou i za komisi pro 
občanské záležitosti hodně 
zdraví. Také jim upřímně 
blahopřejeme k tak výji-
mečnému výročí a děku-
jeme oběma za úsměvy, 
které na jejich tvářích vi-
díme, kdykoliv je potkáme. 
A  potkáváme je vždycky 
spolu. Možná právě to je 
recept na šťastné manžel-
ství: usmívat se a být jeden 
druhému v jakékoli životní 
situaci oporou. 

Za Local TV Příbor 
Mgr. Irena Nedomová. 

Foto: rodinný archiv jubilantů.
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Z JEDNÁNí RADY MěSTA

Z JEDNÁNí ZASTuPiTELSTVA MěSTA

67. schůze RM v mimořádném termínu dne 21. května 2013 projednala 
jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila příspěvkové organizaci Základní škola Příbor, Jičínská školní 

projekt zpracovaný v oblasti „Podpora badatelsky orientovaného vyučo-
vání“ a doporučila základní škole předložit projekt do dotačního progra-
mu vyhlašovaného Moravskoslezským krajem - „Podpora environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014“.

- Souhlasila s přijetím účelové neinvestiční dotace z dotačního programu 
Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty pro školní rok 2013/2014“ pro příspěvkovou organizaci Základ-
ní škola Příbor, Jičínská a jejím vypořádáním prostřednictví rozpočtu měs-
ta Příbora v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

- Odvolala s účinností od 22. 5. 2013 z funkce ředitele společnosti Technic-
ké služby města Příbora, příspěvková organizace Ing. Josefa Kiszu.

- Pověřila dočasným vedením společnosti Technické služby města Příbora, 
p. o. paní Irenu Zárubovou s účinností od 22. 5. 2013.

68. schůze RM v mimořádném termínu dne 27. května 2013 projednala 
3 jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa ředitele Technických služeb 

města Příbora, příspěvkové organizace.
69. schůze RM dne 4. června 2013 projednala 48 jednacích bodů, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů.
- Uložila zpracovat podklady pro majetkové vypořádání zastavěných pozem-

ků u bytových domů v majetku jiných vlastníků, na nichž se nacházejí vjezdy 
do garáží, předložená schodiště a vstupy do jednotlivých bytových domů.

- Schválila Slezské diakonii, Poradně rané péče Matana, Krnov, zřizovatel 
Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín, na sociální službu z rozpočtu 
města, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 5 000 Kč.  

- Schválila pořadník pro přidělení bytů o velikosti 0+1, 1+1, 1+2 v domech 
zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v Příboře na ob-
dobí od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013.

- Schválila prodloužení veřejné produkce SDH Hájov od soboty 31. 8. 2013 
20:00 hod. do neděle  1. 9. 2013, 02:00 hod. z důvodu konání noční soutě-
že v požárním útoku družstev sboru dobrovolných hasičů na výletišti pod 
Obecním domem na Hájově.

- Uložila předložit návrh koncepce vybavení a využívání výpočetní tech-
niky, včetně tiskáren a kopírek na MÚ (včetně Městské policie Příbor, 
městské knihovny a Technických služeb města Příbora).

- Vzala na vědomí informace k plnění závěrů Koncepce rozvoje bydlení do r. 2015.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Chodníky v Příboře – 2013“ a uložila ji zveřejnit.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování činností televizního vysí-

lání Local TV Příbor č. 405/2012/RS/KVM rušící vysílání videozáznamů 
ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách zhotovitele.

- Jmenovala na základě ustanovení §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením 
§166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská 

škola Kamarád, Příbor, Frenštátská, Mgr.  Ivu Drholeckou s účinností 
od 1. 8. 2013 na období 6 let.

- Schválila variantu č. 1 na akci „Stavební úpravy na ul. Palackého, Příbor“.
- Rozhodla zrušit usnesení č. 64/47/1 ze dne 23. 4. 2013 ve věci proná-

jmu bytu č. 8 o velikosti 5+1 na ul. Fučíkova 1300 v Příboře na základě 
oznámení jmenovaných o odstoupení od žádosti na pronájem obecního 
bytu za nabídku smluvního nájemného ve výši 41 Kč/m2/měsíc a uložila 
zveřejnit pronájem tohoto bytu za podmínky nejvyšší nabídky smluvního 
nájemného v souladu s Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města 
Příbora, v platném znění. Minimální výše měsíčního nájemného za m2 
bytu bude stanovena ve výši 40 Kč.

- Jmenovala v souladu s Čl. 4 odst.5 Pravidel pro přidělování bytů ve vlast-
nictví města Příbora, v platném znění, pracovní skupinu pro vyhodno-
cení nabídek na pronájem bytu č. 8, Fučíkova 1300, Příbor, ve složení: 
Ing. Jaroslav Venzara, Naděžda Střelková, Ing. arch. Renata Šablaturová.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na  zpracování projektové dokumentace stavby „Lávka pro pěší a cyk-
listy přes obchvat silnice I/58“ se změnou termínu pro podání nabídek 
do 21. 6. 2013 do 11:00 hodin.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce domu 
č. p. 247 v Jičínské ul. v Příboře“.

- Vzala na vědomí informaci nájemce koupaliště o záměru opravit fasádu 
budovy městského koupaliště na vlastní náklady.

- Zrušila veřejnou zakázku „Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní 
síně“ a uložila připravit návrh úprav v zadání veřejné zakázky „Stavební 
úpravy radnice, přestavba obřadní síně“ v zájmu snížení nákladovosti akce.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodněj-
ší nabídky k veřejné zakázce „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému ve městě Příboře“, kterou podal uchazeč JD ROZHLASY s.r.o., Vi-
gantice  a schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a touto firmou.

- Uložila dopracovat podrobný komentář ke zprávě o hospodaření a plně-
ní závazných ukazatelů příspěvkové organizace Technické služby města 
Příbora k datu 31. 3. 2013

- Doporučila společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičí-
na realizovat reklamní akci společnosti v r. 2013 prostřednictvím Společ-
nosti přátel dechového orchestru mladých Příbor.

- Jmenovala komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele Technických 
služeb města Příbora, příspěvkové organizace, v tomto složení: 
- předseda komise: Ing. Dana Forišková, Ph.D., 
- členové: Karel Březina, Bc. Lukáš Kresta Ivo Lacný, Ing. Bohuslav 

Majer, Ing. Zdeněk Podolský, Ing. Jiří Polášek, 
- náhradníci: pan František Pavelka, JUDr. František Berger, Mgr. Pavel 

Netušil, sl. Kateřina Neusserová, Mgr. Stanislav Janota, pan Martin 
Monsport, dipl. ek.

70. schůze RM v mimořádném termínu dne 10. června 2013 projednala 
3 jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rozhodla vyhovět námitkám proti zadávací dokumentaci stěžovatele 

SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice.
- Schválila úpravy zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Sběr, 

svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
na území města Příbora“ dle předloženého návrhu.

iNFORMAcE Z MěSTSKéhO úřADu

24. zasedání ZM dne 13. června 2013 projednalo 9 jednacích témat, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí výborů Zastupitelstva města Příbora.
- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města prodat z majetku 

města Příbora pro město nepotřebnou část nemovitosti – pozemku parc. 
č. 1414/1 ostatní plocha – zeleň, k.ú. a obec Příbor o výměře cca 150 m2 
za  cenu a podmínek uvedených v  Metodických pokynech pro majetko-
právní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi – pozemky.

- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města prodat z ma-
jetku města Příbora pro město nepotřebné části nemovitostí – pozemku 
parc. č. 293 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 

a pozemku parc. č. 295 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 
cca 65 m2, oba v k.ú. a obec Příbor, za cenu minimálně 250 Kč/m2 a dal-
ších podmínek uvedených v Metodických pokynech pro majetkoprávní 
úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi – pozemky. 

- Rozhodlo prodat pro město nepotřebnou část nemovitosti - pozemku 
parc. č. 1320/1  ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. a obec Příbor, 
v rozsahu dle situačního snímku o výměře cca 40 m2 za těchto podmínek: 
- pozemek za kupní cenu 100 Kč/m2,
- plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí,
- včetně budoucího zatížení věcným břemenem kanalizační stoky. 
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- Schválilo přijetí darování nemovitostí – pozemků parc. č. 3284/4, parc. 
č. 3284/5, parc. č. 3284/6, parc. č. 3284/7 a parc. č. 3284/8, vše v k. ú. a obci 
Příbor, v rozsahu geometrického plánu č. 2936-20/2013 ze dne 2. 5. 2013, 
vyhotoveného Václavem Maťátkem, z  majetku Moravskoslezského kraje, 
do vlastnictví města Příbora. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva 
ponese město Příbor.

- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 2013.
- Uložilo zpracovat předpokládaný rozbor nákladů a výnosů po rekon-

strukci objektů čp. 247 v Jičínské ul. a návrh organizace provozu tohoto 
domu.

- Vzalo na vědomí informace k plnění závěrů Koncepce rozvoje bydlení 
do roku 2015.

- Schválilo v souladu s „Pravidly pro přidělování příspěvků vlastníkům 
domů (fyzickým osobám) v MPR schválených Zastupitelstvem města 
Příbora 7. 3. 2013“ přidělit finanční příspěvek na obnovu střešního pláště 
novinového stánku ve Frenštátské ulici ve výši 34 500 Kč.

- Schválilo v souladu s „Pravidly pro přidělování příspěvků vlastníkům 
domů (fyzickým osobám) v MPR schválených Zastupitelstvem města 
Příbora 7. 3. 2013“ přidělit finanční příspěvek na obnovu fasády měšťan-
ského domu č. p. 32 na náměstí S. Freuda ve výši 94 000 Kč.

- Schválilo rozdělení finančních prostředků získaných za nominaci v sou-
těži o „Cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR a  MPZ 
za rok 2012“ v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 dle 
následující tabulky:

- Schválilo rozpočtové opatření č. 4 spočívající v přesunu finančních pro-
středků z položky rezerva na § 4329 – Ostatní sociální péče a  pomoc 
mládeži, na položku účelová dotace Centru pro zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje o. s., Ostrava, Detašované pracoviště Nový Jičín 
v následujícím rozsahu:

- Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování, profinan-
cování a na zajištění provozu projektu “Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera – I. etapa”, na který bude požadována dotace z Regionálního operač-
ního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2 
Rozvoj cestovního ruchu. Realizace projektu je plánována na rok 2014-2015. 
Projekt bude předfinancován městem a poté budou finanční prostředky 
z dotace zpětně proplaceny na účet města. Minimální výše spolufinancování 
dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % 
nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před 

čerpáním dotačních prostředků 
budou vyčleněny dostatečné vlast-
ní zdroje obce ve výši a načasování, 
jak je deklarováno ve  finančním 
plánu studie proveditelnosti.
- Vzalo na vědomí informace 

z jednání Valné hromady spol. 
ASOMPO, a. s. Životice u No-
vého Jičína ze dne 31. 5. 2013.

Dne: 19. června 2013  zpracoval:  
Ing. Arnošt VANĚK, tajemník 

Městského úřadu Příbor.

Rozdělení finančních prostředků za nominaci v soutěži o “cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace MPR a MPZ za rok 2012“ v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok  2013

Nemovitá kulturní památka Vlastník Vlastník Město Program celkem
 minimálně minimálně maximálně
Kostel Narození Panny Marie, parc. č. 1 
Obnova výplní otvorů věže kostela - 
restaurování dřevěných oken, dřevěných 
a ocelových dveří

římskokatolická 
farnost Příbor

77 290,00 45 000,00 100 000,00 222 290,00

% z celkových nákladů 34,77 20,24 44,99 100,00
MPR celkem 77 290,00 45 000,00 100 000,00 222 290,00

V měsíci dubnu měli občané města Příbora možnost zapojit se do nákupu plynu a elektrické energie prostřednictvím elektronické aukce, 
kterou zabezpečovala firma Marandis, s.r.o. Aukce již proběhly a podařilo se při nich vysoutěžit příznivé ceny. V případě elektrické energie 
může úspora dělat až 16% ceny silové energie, u zemního plynu je to až 35%.

Ti občané, kteří se do aukcí zapojili, mají možnost se dostavit ve dnech 16. 7. a 18. 7. v době od 13:00  do 17:00 hod. do zasedací místnosti 
v přízemí městského úřadu (naproti informačnímu centru), kde jim pracovníci společnosti Marandis sdělí konkrétní informace k jednotlivým 
odběrným místům a úsporám. Rovněž budou moci uzavřít nové smlouvy na dodávky elektrické energie nebo plynu.

Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města.

ELEKTRONicKé AuKcE PLYNu A ELEKTRicKé ENERGiE

Paragraf Text Částka

Rezerva -25 000 Kč

§ 4329 – Ostatní 
sociální péče 
a pomoc mládeži

Účelová dotace na úhradu mzdových 
nákladů pro sociální službu Občanská 
poradna Nový Jičín, kontaktní místo 
Příbor

25 000 Kč

Celkem 0,00 tis. Kč

Z praxe občanské poradny vyplývá, že klienti často nevěnují 
dostatečnou pozornost čtení smluvních podmínek vztahujících 
se k poskytovanému úvěru a samotné smlouvě před jejím podpi-
sem. Rovněž často jednotlivé nabídky dostatečně neporovnávají. 
Tyto skutečnosti pak vedou k řadě problémů, z nichž některé kon-
čí i  exekucí. V dnešním příspěvku si tedy něco řekneme o tom, 
na co se zaměřit před podpisem úvěrové smlouvy. 

Celá problematika je nově řešena zákonem č. 145/2010 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, kdy poskytovatel spotřebitelského úvěru 
má povinnost poskytnout s dostatečných předstihem před uza-
vřením smlouvy celou řadu důležitých informací, např. údaje o vě-
řiteli, druhu spotřebitelského úvěru, době jeho trvání, úrokové 
sazbě, poplatcích (např. za smlouvu, vedení účtu), roční procentní 
sazbě nákladů (tzv. RPSN), celkové částce splatné spotřebitelem, 
rovněž informace o sankcích v případě opožděných plateb (tyto 
bývají někdy velmi vysoké). Dále je nutné zaměřit se na druh za-
jištění daného úvěru, který požaduje věřitel (např. nemovitostí, 
ručitelem, spoludlužníkem, směnkou, apod.). Tyto a řada dalších 
údajů se pak následně musí objevit i v samotné smlouvě o spotře-
bitelském úvěru. Povinné zveřejnění těchto informací může dobře 

posloužit k tomu, aby si klient nabídky jednotlivých poskytovatelů 
spotřebitelského úvěru řádně porovnal. K možnému porovnávání 
je ovšem nutné jednotlivým poskytovatelům zadat stejné parame-
try úvěru (tj. jeho výše a doba splácení). Samotnou smlouvu by 
klient neměl podepsat dříve, než se řádně seznámí s jejím ob-
sahem a se smluvními podmínkami. Rovněž má právo vzít si 
smlouvu před jejím podpisem k prostudování domů. 

Zákon dále umožňuje odstoupit od smlouvy o spotřebi-
telském úvěru, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, bez 
udání důvodu. V takovémto případě však je zapotřebí do 30 dnů 
ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu (tj. co si půjčil) s tím, 
že věřitel má právo na sjednaný úrok, a to za období ode dne, kdy 
byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina zaplacena 
(tj. připsána na účet věřitele). Věřitel v takovémto případě nemá 
nárok na žádné další plnění (sankce), s výjimkou náhrady nevrat-
ných poplatků zaplacených věřitelem například orgánům veřejné 
správy. V každém případě však doporučujeme před podpisem 
smlouvy velkou obezřetnost.

Mgr. Richard Pešat, vedoucí pracoviště v Novém Jičíně.

FiNANČNí OKéNKO OBČANSKé PORADNY NOVÝ JiČíN
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Město Příbor ve spolupráci se Slezskou diakonií, DORKAS 
Ostrava, tísňová péče, nabízí seniorům a osobám se zdravotním 
postižením pro získání pocitu jistoty a pocitu bezpečného domo-
va možnost zapojit se do tísňové péče.   

Koncem května letošního roku proběhla v piaristickém klášteře 
v Příboře beseda se seniory, na které byla předvedena funkce tísňo-
vého tlačítka a tísňového náramku. 
Stisknutím tísňového tlačítka si uživatelé mohou kdykoliv při pádu, 
náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jiné krizové situaci přivo-
lat přes dispečink okamžitou pomoc. 
Cena za poskytovanou sociální službu, kdy zařízení systému tísňo-
vého volání lze napojit na pevnou telefonní linku nebo mobilní síť, 
činí 200 Kč měsíčně. Vstupní jednorázový poplatek za montáž zaří-
zení v bytě je 1 500,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální službu, která je poskyto-
vána seniorům a osobám se zdravotním postižením, lze k úhradě 
uvedené sociální služby využít příspěvek na péči, který je dle zá-
kona o sociálních službách v I. stupni 800,- Kč nebo ve II. stupni 
4 000,- Kč měsíčně. 
Bližší informace k uvedené sociální službě a příspěvku na péči 
můžete získat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
Freudova 118, nebo na telefonním čísle: 556 455 470 a 556 455 471. 

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí. 

NOVÁ SOciÁLNí SLuŽBA VE MěSTě
TíSŇOVÁ PéČE - TíSŇOVé TLAČíTKO

Na podnět občanů bude ve městě Příboře poskytována nová 
sociální služba, která je zajištěná v rámci komunitního plánování 
prostřednictvím projektu „Občanská poradna Nový Jičín, kon-
taktní místo Příbor“. Kontaktní místo Občanské poradny v Pří-
boře, realizuje detašované pracoviště Centra pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje, o. s. v Novém Jičíně. 

Kancelář, která se nachází v přízemí budovy Městského úřa-
du Příbor, na náměstí Sigmunda Freuda 19, bude pro občany ote-
vřena od 10. července 2013 každou středu od 9:00  do 12:00 ho-
din a od 13:00 do 17:00 hodin. 

Bezplatné a diskrétní odborné sociální poradenství je určeno 
občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jsou 
touto situací ohroženi a nedokáží ji řešit vlastními silami bez po-

třebné pomoci a podpory. Jedná se např. o pracovněprávní vzta-
hy, možnosti výpovědi, pomoc při sepsání žádosti o odklad nebo 
snížení srážek, možnosti oddlužení v rámci insolventních řízení, 
pomoc při řízení před soudem v rámci nalézacího a exekučního 
řízení, návrhy na odvolání, ochrana spotřebitele, možnosti vy-
povězení nevýhodných smluv atd.,  

V rámci zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů je 
rovněž v Měsíčníku města zavedená pravidelná rubrika Finanční 
okénko Občanské poradny.   

Bližší informace můžete získat osobně na Městském úřadu 
Příbor, odboru sociálních věcí, Freudova 118, nebo na telefonních 
číslech 556 455 470 a 556 455 471. 

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí.

OBČANSKÁ PORADNA V PříBOřE

Vážení přátelé,
pracuji na knize o zasloužilém rodákovi, upřímném člověku a velkém umělci, sochaři Františku Juraňovi. Obracím se s prosbou na vás, 

pokud víte něco o tom, kde je pamětní deska F. Juraně, která byla odhalena 4. 11. 1977 na budově piaristického kláštera naproti poště 
a odstraněna na počátku r. 1990, ozvěte se. 

Současně vyhlašuji pátrání po původní desce S. Freuda, kterou zhotovil F. Juraň a která byla odhalena v roce 1931 a zmizela na pod-
zim 1938.

Pokud některou z pamětních desek najdete, dovezte ji, prosím, do Muzea Příbor panu řediteli Václavu Michaličkovi.
 Děkuji vám. Irena Kopecká

Sudé týdny:
křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova,

Větřkovská ulice u separačních nádob,
ulice 9. května u transformátoru.

Liché týdny:
Šafaříkova ulice u separačních nádob,

Štefánikova ulice - zahradkářská osada,
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD č. p. 1022.

VÝZVA - hLEDÁM PAMěTNí DESKY

MíSTA PřiSTAVENí VELKOOBJEMOVÝch VAN
NA ODPAD ZE ZELENě

Každý týden:
Příbor Štramberská - technické služby, Hájov u pomníku, Prchalov u kaple.

KONTEJNERY SE PřiSTAVuJí VŽDY V PÁTEK A VYVÁŽEJí V PONDěLí
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Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším 
obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v tu-
zemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývá bez dohledu a často nedo-
statečně zabezpečená. Zde jsou některá doporučení, jak snížit riziko 
vykradení domu či bytu. 

Pravidla bezpečného chování
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, 

že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, 
která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná 
pravidla a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
•	 Řádné	uzamykání	objektu 
 Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte 

všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy 
klíče pod rohožku, ani do květináče.

•	 Zbytečně	neupozorňujte	na	vaši	nepřítomnost
 O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. 

Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu 
své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na 
sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší 
nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala 
trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům 
se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.

 Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, 
které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televi-
zi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen.

•	 Přehledný	prostor	před	objektem
 Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od po-

kusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, 
aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo 
zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. 
Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, 
zda je vše v pořádku.

•	 Uklízejte	na	pozemku
 Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, ná-

řadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny, či do garáže. 

Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je 
objekt obýván.

•	 Nedávejte	na	odiv,	že	vlastníte	cenné	předměty,	chraňte	je
 Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdraž-

ší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechová-
vat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je 
na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor. 
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu 
či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách 
nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly od no-
vých výrobků a spotřebičů.

•	 Označujte	cennosti,	připravte	jejich	soupis	a	nechte	je	pojistit
 Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných 

předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto 
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit do-
stupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které 
není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě od-
cizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak 
práci pojišťovně a policii.

•	 Dobré	vztahy	se	sousedy
 Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob 

v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým 
a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode 
dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé 
zboží. Mohou to být tipaři.

•	 co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
 Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl 

by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl 
dokonce ve stresu použít i zbraň. Vloupání ihned ohlaste na Policii 
ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím 
poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. 
Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vy-
pátrání zloděje a vašich věcí.

Eva Durčeková, Dis., strážník Městské policie Příbor. 
Zdroj: Prevence do každé rodiny, červen 2013 

- vydává odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

ZABEZPEČENí BYTu V DOBě DOVOLENé

KNiŽNí NOViNKY NA MěSíc ČERVENEc
Kniha Kamenný déšť  Thomase Engera je první z plánované šestidíl-

né série o novináři Henningu Juulovi. Juul se po dvou letech od tragické 
události, kdy při požáru v jeho bytě v Oslu zahynul jeho šestiletý syn Jonas, 
vrací znovu do práce, do redakce internetových novin. Od této tragédie má 
Henning nejen viditelné jizvy po popáleninách ve tváři, ale i ty neviditelné 
– skryté v sobě. Jen obtížně se adaptuje na prostředí, ve kterém se znovu 
setkává se svými starými kolegy a také bývalou ženou.  Jeho první pracovní 
den začne tiskovou konferencí, na které policie oznámí nález mrtvoly mladé 
ukamenované ženy.

Třetí díl románové fresky Vlastimila Vondrušky o životě posledních 
přemyslovských králů má název Král rytíř- Přemysl ii. Otakar. Román 
začíná v době mládí Přemysla II., kdy jeho otec Václav I. realizuje svůj poli-
tický sen – ovládnou prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava 
rakouské země. Jenže Vladislav umírá a Přemysl se stane následníkem trů-
nu. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se mladý Přemysl oženit 
s  více než o třicet let starší Markétou Babenberskou. Protože královna není 
schopna dát zemím následníka, král se rozvádí a ožení se s mladou uher-
skou princeznou Kunhutou. 

Síla odvahy je kniha Laurenta Vachauda napsaná na motivy scénáře 
stejnojmenného filmu o pětici statečných žen za druhé světové války, in-
spirovaná skutečnými událostmi. Roku 1944 seskočí na okupované fran-
couzské území odbojový oddíl. Pětice žen má za úkol zachránit britského 
geologa, zajatého v  Normandii Němci a  zabít německého plukovníka SS 
Heindricha.

Pavel hrdlička napsal historický dobrodružný román s  detektivní 
zápletkou – Smrt nosí rudé škorně. Děj se odehrává ve středověké Praze 
na podzim roku 1396. Hlavním hrdinou je Václav od Černého koně, podrych-
tář Starého Města pražského. Stojí před nesnadným úkolem - vypátrat vrahy 
mladého pána Jindřicha Bludovského, zavražděného přímo na tržišti.

Deník muže ve středních letech je nová kniha Petra Kukala. Autentic-
ký deník zachycuje rok života člověka, který je prototypem českého Adriana 
Molea. Někdy má pocit, že mu život protéká mezi prsty, cítí občasnou únavu 
v letitém manželství a současně si uvědomuje, jak hluboce je do něj vrostlý, 
což mu nebrání v komicky usilovném flirtování s jinými. Prožívá trable s do-
spíváním dětí, boj s mladším šéfem i snahy o prosazení na literárním poli. 

Další thriller ze série Ženský vyšetřovací klub Jamese Pattersona má 
název Jedenáctá rozhodne. Po nemilosrdné vraždě milionáře Chaze Smi-
tha, zjistí detektivka Linsay Boxerová, že vražedná zbraň je totožná s tou, 
kterou někdo vzal ze skladu důkazních materiálů na jejím oddělení. Vrahem 
může být kdokoliv – dokonce i její nejbližší přítel.

Úspěšná mladá newyorská právnička Julia je hlavní hrdinka románu 
Jana – Philippa Sendkera Jít za hlasem svého srdce. Čtyři roky po té, co 
Juliin otec pocházející z Barmy tajemně zmizel, nalezne starý dopis, který 
ji podnítí k tomu, aby se vydala do jeho rodné země a pokusila se ho najít. 
Postupně odhaluje otcovo tajemství a začíná chápat, že to, co vypadalo jako 
podivný útěk od rodiny, byl ve skutečnosti návrat ke kořenům mnohem 
hlubším, že si kdy dokázala představit.

Silvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor. 

MěSTSKÁ KNihOVNA PříBOR



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

ZE ŠKOL

DOM PříBOR ZíSKAL ZLATé PÁSMO

LES VE ŠKOLE

OSMÁci ZE ZŠ JiČíNSKé uSPěLi V SOuTěŽi SE SEZNAM.cZ

Ve dnech 7. a 8. června se v Domě kultury Ostrava konal XVI. ročník Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů. Do soutěže 
se přihlásilo 14 orchestrů z České republiky, Slovenska, Rakouska a také Číny. Tři orchestry se zapsaly do střední třídy, deset do vyšší třídy 
a jeden orchestr do třídy nejvyšší. Jednotlivé kategorie byly rozděleny podle náročnosti povinné skladby.

Dechový orchestr mladých Příbor soutěžil v sobotním odpoledním bloku spolu s dalšími orchestry vyšší třídy. Odborná porota ocenila 
výkon DOM Příbor 93,8 body (maximum bylo 100 bodů), což byl 2. nejlepší výkon celé soutěže napříč kategoriemi za absolutním vítězem 
Harmonií Šternberk a zároveň to znamenalo zisk zlatého pásma. Pro DOM Příbor a uměleckého vedoucího Ivo Lacného je zlaté pásmo 
odměnou za poctivou přípravu na tuto soutěž, potvrzením kvality orchestru a také pěkným dárkem k 40. výročí založení orchestru.

Za DOM Příbor Simona Macková.

Na podzim byl doručen třídě 3. B záhadný dopis. Byla to vlastně 
prosba o pomoc. A kdo o ni žádal? Byl to les, který byl zoufalý, pro-
tože ho napadli Vodomorové. Ti mu chtěli vzít všechnu vodu. Třeťáci 
se bez váhání rozhodli lesu pomoci. K tomu bylo ale nejprve třeba 
něco se o problému dozvědět. Proto jsme se nejdříve pustili do stu-
dování různých naučných textů, z kterých jsme zjišťovali informace 
o lese a o vodě. Naše pátrání probíhalo v průběhu celého školního 
roku. Nespokojili jsme se ale pouze s informacemi získanými z textů. 
Několikrát jsme se vypravili přímo do lesa, abychom zmapovali situ-
aci přímo na místě. Poprvé jsme vyrazili v prosinci, kdy les odpočíval 
pod sněhovou peřinou. Podruhé to bylo v březnu v doprovodu pana 
Fialy, lesního hospodáře města Příbora. Poslední pátrání proběhlo 
v červnu. Co jsme vypátrali? Vodomorové nemají šanci. Voda v lese 
totiž neustále koluje. Není pouze v potůčcích a studánkách anebo 
když prší. Les funguje jako veliký deštník, který dešťovou vodu za-
chytí listy svých stromů, keřů i bylin, nasákne do mechu a do půdy. 
Z půdy si vodu berou všechny rostliny nebo se jí napájí prameny. Ně-
která voda se odpaří, stane se z ní mrak a opět se dostane zpátky 
do lesa v podobě srážek. 

Přišli jsme na to, že les je díky této své schopnosti zadržovat vodu 
velmi důležitý pro nás všechny. Své objevy o koloběhu vody jsme 
zpracovali do společného plakátu a každý třeťák napsal a nakreslil 
svůj příběh vody.

Těmito činnostmi jsme se zapojili do projektu Les ve škole, který 
připravilo ekologické sdružení TEREZA a do kterého se zapojují školy 
z celé České republiky. Odměnou za naši práci bude certifikát Lesní 
třída a také se staneme patrony 10 m2 pralesa, který je už od roku 2004 
pěstován pod Ještědem. Takže se nám podařilo propojit vzdělávání 
o lese s praktickou ochranou přírody a navíc si to ještě skvěle užít.  

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486.

Již pravidelně se žáci dru-
hého stupně ZŠ Jičínské účast-
ní jarní vědomostní soutěže pro 
třídy 2. stupně ZŠ a víceletých 
gymnázií Najdi, co hledáš!, kte-
rou každoročně pořádá vyhle-
dávací server Seznam.cz. 

Soutěž má za cíl naučit 
žáky 2. stupně ZŠ a odpovída-
jících ročníků víceletých gym-
názií zábavnou formou pra-
covat s internetem tak, aby na 
něm dokázali cíleně vyhledávat 
informace ze všech vědních 

oborů. Ty pak mohou využívat jak při dalším studiu, tak v běžném 
životě. Soutěž probíhá celkem sedm týdnů a dělí se na čtyři soutěžní 
kola. První tři, tzv. průběžná kola trvala pokaždé 2 soutěžní týdny 
a poslední finálové kolo mělo jeden týden.

V každém soutěžním týdnu čekaly na soutěžící zajímavé otázky 
ze všech vědních oborů, a vždy v druhém soutěžním týdnu daného 
kola musel tým splnit 2 hry z početní hry Abaku, ve které se pomocí 

vylosovaných číslic a číslic ležících na ploše vytvářejí početní operace. 
Povolené je sčítání, násobení, odečítání, dělení, druhé a třetí mocniny 
a odmocniny celých čísel. Vítěz musel prokázat dobré kombinační 
schopnosti, paměť, smysl pro logiku, strategii a navíc mít také trochu 
štěstí. Již po několika partiích této hry prokazatelně rychle narůstaly 
počtářské schopnosti - Abaku je díky tomu velmi účinným nástrojem 
pro výuku matematiky (zdroj: http://najdi.seznam.cz/o-soutezi). 

Celkem se do soutěže zapojilo více než tisíc soutěžních týmů z celé 
České republiky a hlavní výhrou byla počítačová učebna vybavená 
tablety. Mezi 75 týmy, které prošly soutěží se 100% úspěšností, bylo 
i družstvo naší školy, které tvořili žáci 8.A (Lukáš Rozsypal – kapitán 
týmu a hlavní iniciátor, Vojtěch Rečka – mistr Abaku, Josef David, Jan 
Dobečka, Michal Bittner, Lukáš Putala, Lukáš Břečka a Mikuláš Plán-
ka – vyhledávací komando), a které se v celkovém pořadí umístilo na 
vynikajícím 23. místě (o pořadí rozhodovaly dosažené body ve hře 
Abaku)! Ještě větší úspěch pak zaznamenali hned v prvním kole sou-
těže, kde se jim podařilo zvítězit v kategorii 8. ročníků. Za toto dílčí ví-
tězství obdrželi žáci různé upomínkové předměty s logem Seznam.cz 
(sportovní láhve, trička, pláštěnky apod.), knihy a jiné. 

Děkuji tímto výše jmenovaným za skvělou reprezentaci školy.
Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
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ZAhRANiČNí NÁVŠTěVA

SLAVNé MÁJOVé DNY

SVěT KOLEM NÁS – projektový týden 9. ročníku

Ve dnech 10. - 14. 6. 2013 bylo ve škole slyšet angličtinu čas-
těji než obvykle. Školu navštívila skupinka sedmi studentů vskut-
ku z  celého světa. V rámci projektu EDISON studentské organi-

zace AIESEC, která zprostředkovává zahraniční stáže studentům 
na 1700 univerzitách po celém světě, naše škola přivítala studenty 
z Hong Kongu, Ameriky, Ruska, Singapuru, Egypta, Indonesie a In-
die. V zajímavých prezentacích představili žákům své země, jejich 
zvyky, kulturu, svátky, tradice, naučili je typické tance. Žáci měli 
možnost porovnat situaci daných zemí s Českou republikou. Aktiv-
ně se zapojili, měli spoustu zvídavých dotazů a mnohdy se zdálo, že 
jazyková bariéra není překážkou. 

Přínosem pro žáky  byla zajisté nejen  motivace ke studiu ang-
ličtiny a jiných cizích jazyků, ale také rozšíření všeobecného rozhle-
du, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami a jedinečný 
zážitek ze setkání s odlišnou kulturou. Doufám, že projekt, který 
měl na naší škole premiéru již v loňském roce, bude trvat i nadále 
a my se ho budeme moci opět  zúčastnit. 

Zvláštní poděkování patří rodinám Kamily Kriškové, Veroniky 
Vorlické, Barbory Matlochové a Kristýny Sochové  a paní Mgr. Ladě 
Rejmanové a Mgr. Marcele Holubové, učitelkám naší školy, které 
studenty ubytovaly.

Mgr. Markéta Simperová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Tak jako každý rok, je tady máj, čas lásky, čas vůní a výletů. 
A čas významných svátků, které si každoročně připomínáme. I le-
tos tomu tak bylo. Nejdříve to byl 1. květen, následoval 5. květen, 
který je pro naše město významným dnem. A než přišel 8. květen, 
tak se na naší škole uskutečnil tradiční Den Evropy. 

Den Evropy, jako jeden ze symbolů Evropy a Evropské unie, se 
většinou vzpomíná 9. května a bývá nazýván Schumanův den. 

Již koncem dubna se třídní kolektivy začínaly připravovat. Letos 
bylo téma: Rakousko a Německo – naši sousedé. Na 1. stupni si tří-
dy vytvořily tematické mapy a vyzdobily jimi chodbu. Na 2. stupni 
 

si žáci začali připravovat povídání a virtuální cestování. Každý roč-
ník měl dané téma, např. příroda, kultura a historie, obecné země-
pisné informace, společenský význam. V úterý 7. května jsme se 
sešli v tělocvičně, kde zástupci tříd, „moderátoři“, prezentovali na 
videoprojekci práci své třídy. 

Opět jsme se dozvěděli zajímavosti, které mnohdy v cestopis-
ném průvodci ani nenajdeme. Nechybělo doporučení k návště-
vě poutavých turistických míst, k poznání tradic, či k ochutnávce 
místních specialit. Vše bylo doplněno obrazovým, někdy i hudeb-
ním materiálem. Příští rok „projedeme“ zase jiné evropské země. 

 Lidmila Janotová,  ZŠ Npor. Loma Příbor.

V květnovém týdnu od 27. do 31. května 2013 proběhl na naší 
škole projektový týden žáků 9. ročníku, který byl takovým neoficiál-
ním ukončením základní školy. Cílem projektu bylo ověření úrovně 
osvojení klíčových kompetencí vycházejících žáků jako např. práce 
s  textem, vyhledávání a zpracování informací nebo využívání mo-
derních komunikačních prostředků při práci (internet, PowerPoint). 

Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující dru-
hého stupně. Navrhli vhodná témata a pro žáky, kteří si je vybrali, se 
tím zároveň stali jejich odbornými konzultanty. Žáci pak dostali jas-
ně stanovená kritéria pro práci a začali si vybírat se seznamu témat. 
Každý žák pracoval samostatně a své téma pod vedením vyučujícího 
musel zpracovat v elektronické a písemné podobě, zároveň si pak 
musel připravit prezentaci své práce, kterou obhajoval před komisí. 

Kromě odborného obsahu práce byla také hodnocena úroveň 
vyjadřování, srozumitelnost a technická stránka prezentace. 

Největší trému měli žáci při prezentaci před komisí, která nebyla 
složena z učitelů, ale z pozvaných hostů. Zpočátku to všichni žáci brali 
s humorem, ale s postupem času byli stále vážnější a nervóznější. 

V komisích zasedli tito hosté:
1. komise
 Ing. Arnošt Vaněk – tajemník MÚ v Příboře,
 Ing. Zuzana Turková,
 paní Lenka Nenutilová – ředitelka Luny Příbor, s.v.č., p. o.

2. komise
 Mgr. Ján Drtil – ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor,
 Mgr. Marie Linartová,
 paní Jaroslava Lupíková – pedagog Luny Příbor, s.v.č., p. o.

Po skončení akce si všichni žáci oddechli. Uvědomili si, že to 
zase není taková hrůza, jak si mysleli. Mnozí zjistili, že vedle vědo-
mostí je zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na různé situace 
a zvolit vhodné oblečení.

Tento projekt proběhl v letošním roce již potřetí. I přes některé 
nedostatky a chybičky si myslíme, že se podařil a naši žáci ukázali, 
že toho hodně umějí a dokážou se poprat i s takovým náročným 
úkolem.

Mgr. Dana Cágová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
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ŠKOLA V PříRODě 3. 6. – 7. 6. 2013

DEN DěTí 2013

Přes deštivé počasí, které věštilo spíš pobyt „pod střechou“ 
než v přírodě, se žáci tříd 5.A a 9.A vydali do Velkých Karlovic, 
aby v tamním hotelu Kyčerka strávili příjemný týden na čers-
tvém vzduchu. V pondělí ráno jsme do autobusu kromě zavaza-
del naložili i sportovní náčiní, zamávali rodičům i škole a rozjeli 
jsme se vstříc novým zážitkům. Program následujících pěti dnů 
se měl odvíjet podle počasí, které nás od poloviny týdne příjem-
ně překvapilo.
Díky počasí jsme mohli všechno sportovní náčiní využít při 
hrách po celý týden. Kromě sportovních her nás čekal také 

plánovaný pestrý program. Navštívili jsme Karolínku - koupa-
cí areál Balaton, muzeum v centru Velkých Karlovic s ukázkou 
dobových řemesel. Páťáci měli za úkol zjistit zajímavosti a fakto-
grafické údaje o těchto obcích. Po příchodu zpět na chatu jsme 
daná fakta zhodnotili. Tak se děti mohly dovědět, že Velké Kar-
lovice jsou 2. největší obcí po Praze, co se týká rozlohy, nebo že 
Velké Karlovice jsou obec, i když mají více obyvatel než město 
Karolínka. Jeden den jsme si udělali túru na nedaleký Soláň, kde 
jsme se pokochali krásným pohledem na valašské vrchy, necha-
li se hladit slunečními paprsky a přinesli jsme si zpět do chaty 
pořádně bolavé nohy.  Jedno příjemné dopoledne jsme strávili 
na hřišti u chaty, kde deváťáci připravili pro páťáky sportovní 
program a následné vyhodnocení s odměnami. 
Poslední večer prožili  páťáci  zpěvem při kytaře a starší deváťáci 
na diskotéce, která na žádném vícedenním výletě nesmí chybět. 
Poslední den jsme zhodnotili kurz, děti obdržely sladké odmě-
ny, poděkovali jsme kuchařům za vynikající stravu, nachytali 
sluníčko do batohu a přivezli do zamračeného Příbora. A snad 
zase příště…

Ráda bych ještě jménem žáků 5.A velmi poděkovala rodi-
čům, kteří přispěli menšími sponzorskými dary na odměňování 
dětí při vyhodnocování jejich sportovních výkonů, sladkostmi 
pro zpříjemnění dnů a taky za finanční obnos, který jsme použi-
li na částečné zaplacení bowlingové dráhy. Děkujeme.

M. Reichertová, M. Holubová, E. Zweersová, ZŠ Příbor, Jičínská.

V pátek 31. května se na naší škole konal tradiční Den dětí. 
Letos to byl již 6. ročník a stejně jako v loňském roce jsme se 
kvůli nepříznivému počasí museli schovat do budovy školy. 

V průběhu měsíce května děti nosily příspěvky od rodi-
čů (různé hračky, školní potřeby a další drobnosti jako odmě-
ny do  stánků, nebo finanční příspěvky). Týden před akcí jsme 
se sešli s rodiči (a že jich letos bylo hodně), kteří nabídli pomoc 
na jednotlivých stanovištích, nakoupili jsme sladkosti i další věc-
né odměny do stánků, připravili pomůcky k jednotlivým disci-
plínám a posledního května mohl Den dětí začít. Kluci a děvčata 
plnili úkoly na 31 stanovištích – závodili v tradičních i netradič-
ních sportovních disciplínách jako bylo skákání v pytlích, házení 
na cíl, prolézání tunelem, skákání přes švihadlo a další, procvičili 
svou trpělivost při třídění těstovin, nebo stavění věže, ukáza-
li svou šikovnost při skládání puzzle, nebo vyplňování sudoku. 
Všichni si také mohli prohlédnout závodní Tatru pana Tomáše 

Tomečka. A když nasbírali dostatečný počet korunek za úspěšně 
splněné úkoly, mohli se vrhnout na stánky s věcmi i jídlem. 

Dětský den je určen pro žáky 1. – 7. ročníku, ale letos se ho 
účastnili všichni žáci školy. Osmáci a deváťáci byli letos patrony 
těch nejmenších – prvňáčků a druháčků. Velcí dostali na starost 
skupinu malých a hlídali, aby se nikdo neztratil, aby všichni na-
šli stanoviště, aby se dostali ke správnému stánku s odměnami, 
prostě aby vše proběhlo v pohodě.

Podle reakcí dětí se zdá, že vše opravdu v pohodě proběhlo. 
Ze stánků zmizely odměny, batůžky se naplnily stejně jako bříš-
ka a na tvářích všech soutěžících se objevil úsměv. Děkujeme 
všem rodičům i bývalým žákům za pomoc, děkujeme panu To-
mečkovi za umožnění prohlídky jeho vozu, děkujeme hlavním 
organizátorkám – Aleně Urbanové a Ivaně Říčkové.

A příští rok určitě znovu a snad už bez deště.
 Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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Myslím, že všichni předškolní pedagogové se často setkáva-
jí s problémem, kdy rodič přivede dítě do školky a ono jaksi není 
ve  své kůži. Očka nejsou tak veselá, z nosu teče „dozelena“, ani 
na hraní není ta správná nálada. A tak se vezme teploměr a měří-
me. Teplota je normální, anebo malinko zvýšená. To asi podle toho, 
jestli dítěti zabraly ranní kapky od maminky. 
Chápu, že není jednoduché, zvlášť v dnešní uspěchané době, zůstat 
s tím malým, hodně nachlazeným, ne – li se začínající virózou - ne-
mocí, doma na paragrafu a ne každý dospělák se na tento problém 
a že to problém je, podívá očima svého dítěte, očima ostatních, kte-
ří si hezky „nadýchávají“ jeho bacily. Pozn. „Ale ono není nemoc-
né! Má jen trošku rýmu!“ – slýcháváme na obhajobu od maminky. 
Na obhajobu koho či čeho?
Samozřejmě, většina rodičů vnímá svého potomka hodně citlivě 
a reaguje na změnu jeho zdravotního stavu tak, jak se má. 
A máme tady krásný uzavřený kruh, z kterého není kam vyjít, po-
kud imunita není u ostatních úplně stoprocentní, máme našlápnuto 
k chorobě. A podle mne je to bezohledné jak k samotnému dítěti, 
tak i celému kolektivu. 
Toto byl hlavní důvod, proč jsme do naší mateřské školy pozva-
li pana doktora Polácha, dětského pediatra, který rodičům podal 

k tomuto tématu spoustu důležitých informací a odborně vysvětlil, 
co je pro dítě dobré a co ne z hlediska zdraví. A povídalo se sa-
mozřejmě i o dalších infekcích a virózách nebezpečných předškolá-
kům, zdravé stravě, významu různých druhů očkování. A s panem 
doktorem se i hezky diskutovalo. (Děkuji.)

Snad toto společné posezení přineslo i pochopení. Čeho?  Že 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEMOCNÉ DÍTĚ NEPATŘÍ.

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.

PODěKOVÁNí

POMÁhAT A chRÁNiT

PATří NEMOcNé DíTě DO MATEřSKé ŠKOLY?

Naše velké díky náleží paní učitelce, která nás doprovázela po celý školní rok. A protože to byl náš první rok ve škole, byl o to 
pro nás všechny náročnější.

Děkujeme paní učitelce Ivaně Říčkové za překrásný přístup, velikou trpělivost a laskavost, s jakou nám připravovala naše vyučo-
vací hodiny a pomáhala tak poznávat každý den něco nového. Dokázala z nás udělat velkou partu kamarádů a my už dnes víme, že 
škola může být báječná, zábavná a my se do ní těšíme.

Díky, paní učitelko, dnes si už umíme přečíst knížku, spočítat korunky na zmrzlinu a třeba napsat i pohled z prázdnin. Přejeme 
Vám krásné prázdniny, užívejte sluníčka a hezky si od nás odpočiňte. My se pak těšíme na shledání v září, kdy už z nás budou velcí 
školáci 2. B.

Vaší žáčci bývalé 1. B.

V jídelně jako v kostele, že i tlukot srdcí dětí v očekávání byl sly-
šet. Někomu bušilo od radosti, jiným z respektu. Kdo dosvačil, z okna 
vyhlížel. Najednou se synchronně ozvalo: „Už jedou!“ Před školkou 
se objevil policejní vůz. Rychle dožvýkat poslední sousta, naskákat 
do gumáků a šup ven, přivítat řidiče a jeho spolujezdkyni - pana po-
licistu, paní policistku.
Nepřijeli sami. V poutech přivedli hanbou rudého (našeho) Pepíka! 
Naštěstí šlo o nedorozumění, tak mu želízka, která jsme si společně  
s další výzbrojí a výstrojí policisty mohli prohlédnout a osahat, sundali. 
Poté nám paní policistka ukazovala obrázky a s přísnou tváří upozor-
ňovala, na co si dát pozor, abychom se nedostali do průšvihu, či nepři-
šli k újmě. Odměnila nás úsměvem, krásnou omalovánkou a reflexním 
obrázkem, kterým si ozdobíme bundu... a my už víme proč!

Bubnování deště na střechu altánu přehlušil štěkot psů - byl to po-
zdrav poslušných miláčků - Evičky a Pepy. Krásní „němečtí ovčáci 
- huňáci“ nám předvedli, jak vychovaní a oddaní jsou. Zkuste jejich 
páníčkům ublížit a uvidíte! 

Ráda bych touto cestou poděkovala jménem celého kolekti-
vu „Naší školky“ strážníkům paní Durčekové a panu Malouškovi 
za návštěvu Mateřské školy Hájov a za profesionální, plnohodnotné  
a velice příjemné povídání na téma „Strážník jako profese“, které 
bylo těmto předškolním dětem „ušito na míru“ tak, že si odnášely 
spoustu kvalitních prožitků, což nám ukázala vlastně následující 
den zpětná vazba od zákonných zástupců všech zúčastněných dětí. 

Jana Madecká, pedagog MŠ Hájov, Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov.
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V červnu každoročně Komise pro občanské záležitosti organizuje 
vyhodnocení 3 nejlepších žáků a studentů příborských škol. 

Ve čtvrtek 20. června 2013 byli vyhodnoceni v refektáři piaristic-
kého kláštera v Příboře tito žáci a studenti.

ZŠ Jičínská Přibor
Daniel ŽÁRSKÝ - za úspěšnou reprezentaci školy na 2. vědecké 

konferenci. Zvítězil se svým příspěvkem - MIK-
ROSVĚT.

Jiří HORÁK        - obhájil 2. místo na 4. Mistrovství ČR v pexesu.
Vojtěch REČKA - za reprezentaci školy v okresních kolech matema-

tických soutěži a v konverzaci anglického jazyka.

 ZŠ Npor. Loma Přibor
Gabriela BUSKOVÁ, Adéla MALÉŘOVÁ, Karin ŠIMÍČKOVÁ 
- za reprezentaci školy a Moravskoslezského kraje v republikovém 

finále v košíkové.

Masarykovo gymnázium Přibor
Roman BOROVIČKA

-  za příkladný přistup ke studiu,
-  za reprezentaci školy v soutěžích,
-  za 2. místo v okresním kole dějepisné olympiády,
-  za 2. místo v okresním finále konverzační soutěže německého 

jazyka,
-  za 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády,
-  za účast v mezinárodni soutěži „Co víš o čs. legiích“.

Jiří HRADSKÝ
- za pomoc při organizováni kulturních akci školy, nahrávání 

DVD, konferováni účinkování sboru Masarykova gymnázia.
Magdaléna POLÁCHOVÁ

-  za úspěšnou reprezentaci školy v konverzační soutěži z němec-
kého jazyka,

-  za reprezentaci školy v ústředním kole mezinárodni soutěže 
„Co víš o čs. legiích“,

-  za aktivní činnost při kulturních akcích školy.

Všichni ocenění obdrželi Pamětní list, menší dárek, firma RICCO 
darovala oceněným permanentku na volný vstup na koupaliště.

Vždy se ráda setkávám s mladými lidmi, kteří věnují svůj volný čas 
aktivitám, které je obohacuji a které jsou i přínosem pro druhé. 

Přeji jim, ale i ostatním žákům, studentům, pedagogům hezké 
prázdniny plné pohody, odpočinku a sluníčka.

Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti.

VYhODNOcENí ŽÁKŮ A STuDENTŮ ZA ŠK. ROK 2012/2013

JuBiLANTi - ČERVENEc 2013

Jan Schönweitz 
Jiří Hrubý 
Věra Fojtů
Václav Novák

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červenci.

Navštívila jsem několik pamětníků. Každé jejich vyprávění bylo poutavé. Člověk až žasne, jak se žilo. Ráda bych si přečetla 
nebo vyslechla například, jak vypadala vaše svatba, jak jste slavívali Velikonoce, Vánoc, jak jste si hrávali jako děti - kde všude po 
Příboře jste „lítali“ a řadu dalších zajímavých příběhů z vašeho běžného všedního života. Zajímá mě jakékoli období, ale zejména 
po roce 1945. Toto období není etnografy příliš zmapováno. Sesbíraný materiál poslouží pro potřeby archivu města Příbora a pře-
devším archivu Muzea Příbor. To znamená pro potřeby budoucích generací. Napište mi svůj příběh, nebo se mi ozvěte, vyslechnu 
si Vás  a povídání sama zapíši. Moc Vám děkuji.                      Mgr. irena Nedomová
Kontakt: tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz, osobně: provozovna na náměstí č. 12, úterý 14.00 - 16.00 hod., poštou 
Palackého 709, 742 58 Příbor.

PAMěTNíci, hLASTE SE, PiŠTE

Zdeňka Lankočí
Antonín Čevela
Jarmila Chmelová
Ludmila Machetanzová

 Marie Boháčová
Leoš Bílský
Miloš Velička
Jana Konečná

Petr Krompolc
Věra Kabátová
Božena Holadová
Marta Sklenovská

Jiřina Krištofová
Milan Bordovský
Marta Kolibová
Hermína Vaisová



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  11

V sobotu 1. června město Příbor ve spolupráci s Lunou Pří-
bor SVČ, BAV klubem Příbor a ZŠ Jičínskou Příbor připravilo 
oslavu  DNE DĚTÍ. V rámci této akce se konal i DEN SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB PRO CELOU RODINU.
V doprovodném zábavném programu, který probíhal v  měst-
ském parku jak na podiu, tak pod ním, měli návštěvníci mož-
nost vidět pestrá taneční, hudební, ale i divadelní vystoupení 
dětí všech zúčastněných organizací.
Příchozí děti svůj den oslavily aktivně, hojně využívaly možnos-
ti malování na obličej, střílení z luku, jízdu na kolech a koloběž-
kách a soutěžení na dopravním hřišti. Ve stánku městské policie 
si nejenom děti, ale i dospělí mohli vyzkoušet svou šikovnost 
a orientaci s brýlemi, které simulují pocit opilého člověka. Pro-
gram akce pokračoval i v odpoledních hodinách, mj. proběhlo 
vylosování výherců soutěže „Příborská hlavička“ za měsíc kvě-
ten, a rovněž závěrečné velké losování o hlavní výhru soutěže. 
V průběhu Dne dětí a Dne sociálních služeb pro celou rodinu se 
rovněž v městském parku představili někteří poskytovatelé so-
ciálních služeb ve městě. I o jejich prezentace byl značný zájem. 

Činnost a nabídku sociální služby domova pro seniory pre-
zentovaly sociální pracovnice Domova Příbor, příspěvkové or-
ganizace. Pečovatelskou službu v domech s pečovatelskou služ-
bou a v terénu, včetně domácí péče, představovala zástupkyně 
Diakonie ČCE – střediska v Příboře. Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště 
Nový Jičín, představovalo osobní asistenci, občanskou porad-
nu a individuální dopravu pro osoby se zdravotním postižením 
na Novojičínsku. Svého zástupce zde rovněž měla Diecézní cha-
rita ostravsko-opavská, která mimo jiné představila Středisko 
humanitární pomoci a ošetřovatelskou a pečovatelskou službu 
Charity Kopřivnice. Velmi zajímavou prezentaci si pro návštěv-
níky připravila Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR, detašované pracoviště Nový Jičín, kde si nejenom děti, 
ale i dospělí vyzkoušeli, jaké to je, když člověk ztratí zrak, nebo 
méně vidí. Sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městské-
ho úřadu Příbor poskytovaly v průběhu dne některým zájem-
cům sociálně právní poradenství, včetně nabídky nové prezen-
tace tísňové péče Slezské Diakonie, Dorkas Ostrava.   
Aktivní místní organizaci Svazu tělesně postižených ČR, o.  s. 
na Dni dětí a Dni sociálních služeb pro celou rodinu představil 
její předseda, který rovněž zaznamenal zvýšený zájem o členství 
v této organizaci. 

Za prezentaci sociálních služeb pro občany města Příbora 
všem zúčastněným poskytovatelům sociálních služeb děkujeme. 

Na závěr celé akce byl v 17 hodin zahájen Freudův folklorní 
festival, v rámci kterého byly předány ceny a diplomy vítězům 
mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen. Poté vystoupil folklorní 
soubor Ostravička se svým hudebně tanečním programem.

Jsme rádi, že i přes proměnlivé a chladné počasí přišly 
na akci stovky návštěvníků. 

Poděkování patří všem vystupujícím, spolupracujícím 
složkám a organizacím a rovněž Technickým službám Příbor 
za technické zabezpečení akce v nepříznivém počasí a budeme 
se těšit již na příští rok.

Za Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města Elen Jeřábková.

Komise pro občanské záležitosti uspořádala pro seniory počítačový kurz, který probíhal dvě hodiny týdně od 2. 4. do 28. 5.  
Kurz probíhal v ZŠ Npor. Loma pod vedením paní učitelky Mgr. Simony Mackové.

POČíTAČOVÝ KuRZ PRO SENiORY

Do kurzu se přihlásili převážně absolventi loňského roč-
níku a bylo jich celkem 19. Navázali už na to, čemu se nauči-
li v loňském roce. Zopakovali si, jak pracovat s internetem, 
psaní a ukládání textu, práci s obrázky. V letošním kurzu si 
své znalosti zdokonalovali, naučili se, jak pracovat s foto-
grafiemi, jak je ukládat, vytvářet soubory. Většina vyslovila 
přání, aby kurz pokračoval i v příštím roce.

Děkuji vedení ZŠ Npor. Loma, řediteli Mgr. Jánu Drtilo-
vi, zástupkyni ředitele Mgr. Aleně urbanové za to, že umož-
nili našim seniorům výuku na jejich škole. Děkuji lektorce 
Mgr. Simoně Mackové za její profesionální práci, za pěkný 
přístup a trpělivost k nám starším.

Přeji všem absolventům kurzu, aby se jim dařilo  na po-
čítači i v domácím prostředí, aby neházeli „flintu do žita“, 
když se něco  nepodaří. Přeji všem hezké slunné letní dny. 

Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti.

O DNi DěTí A DNi SOciÁLNích SLuŽEB 
PRO cELOu RODiNu
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Sokolská myšlenka se v našem městě dostala k životu dne 
19. června 1892, kdy svolal Alois Jansa přípravnou schůzi pro založe-
ní tělocvičné jednoty. Na 6. srpna 1893 byla svolána ustavující schů-
ze. Konala se v restauraci Mexiko za přítomnosti 200 osob. Starostou 
Sokola byl zvolen JUDr. Hubert Slezák. Cvičilo se v sále městského 
pivovaru, kde měla jednota svou spolkovou místnost. V roce 1895 vy-
stoupil výbor s myšlenkou postavit tělocvičnu. TJ Sokol začala šetřit 
a sbírat dobrovolné příspěvky u svých členů na vybudování vlastní-
ho přístřešku. Velkou část peněz věnoval na stavbu divadelní soubor 
a zisk byl i z kulturně-společenských akcí. Dne 7. a 8. září 1919 byla 
slavnostně sokolovna otevřena za účasti delegátů ČOS. Sokolovna 
však brzy nestačila. Proto výbor rozhodl o její další přestavbě a pří-
stavbě. Stavba byla dokončena v r. 1933. V tomto roce také proběhly 
v TJ oslavy 40. výročí založení. 

Okupace život v naší jednotě zastavila, mnoho členů naší jednoty 
bylo uvězněno, majetek zabaven. Po válce to netrvalo dlouho a čin-
nost naší jednoty byla znovu po XI. všesokolském sletu přerušena. 
Na znovuzrození jsme čekali až do 20. června 1991.

Ano, počítáte dobře, letos budeme slavit 120. výročí založení naší 
jednoty, která je druhá nejstarší v Sokolské župě Beskydské Jana Čapka. 

V rámci oslav již probíhají některé sportovní akce, jako je 
„Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise“. Ten proběhl 
v rámci regionu Nový Jičín 23. 2. 2013 za účasti 37 hráčů. 
Dále je v plném proudu „Nohejbalová Sokolliga Příbor“ pro hráče 
z Příbora a okolí za účasti šesti družstev. 
Ke konci roku se pak chystá „Vánoční turnaj v sálové kopané“ a „Klu-
bový vánoční turnaj ve stolním tenise“.
Tyto akce nechceme organizovat jen u příležitosti letošního výročí. 
Budou se konat i v roce příštím a přibudou k ním další, jako například 
„Příborský SoKolŠlap“, rekreační cykloturistická akce, vždy poslední 
sobotu v červnu. 

Všechny z široka daleka zveme na hlavní oslavy, které se bu-
dou konat 10. 8. 2013 od 14:00 hod. v areálu Sokolovny.
Oslavy zahájí svým vystoupením mažoretky. Dále budou prů-
běžně probíhat sportovní a kulturní vystoupení členů TJ Sokol 
Příbor a družebních organizací, ukázka tréninku žáků ve stolním 
tenise, nezapomeneme ani na hojné soutěže pro děti za drobné 
odměny. K dětským radovánkám bude také připraven skákací 
hrad a zajímavé prolézačky. 
V rámci oslav bude také uspořádána malá výstava z historie So-
kola, zejména pak příborského.          

K občerstvení pro účastníky budou připraveny nejen klobásy, 
párky, špekáčky s trvale plápolajícím ohněm k opékání, koláče, 
nápoje různého druhu a charakteru, ale myslíme i na zdravou vý-
živu s vegetariánským borščem a celozrnným chlebem. 
No a co k takovým oslavám neodmyslitelně patří, to je zábava. K tan-
ci a poslechu nám bude hrát příborská skupina LARGO. Při ra-
dostném křepčení se určitě unavíme, proto přijde vhod tradiční gu-
láš, pivo, utopenci a jiné laskominy. 

Držte nám prosím palce, ať nám vyjde počasí a když nebudete 
zrovna vědět kam na výlet, přijďte se podívat do rodiště Sigmunda 
Freuda. Těšíme se na Vás.                    

Karel Erle, jednatel TJ Sokol Příbor.

V PříBOřE BuDEME SLAViT 120. VÝROČí 
ZALOŽENí TJ SOKOL

OSLAVY LET120

T.J. SOKOL PŘÍBOR
1893 - 2013

sobota - areál sokolovny10.8.2013

14:00 h. Vystoupení mažoretek – Slavnostní ZAHÁJENÍ
Průběžně ukázky: Parkour, Bubnování, Bojová umění,

Stolní tenis – žáci, Kynologie a další.

Atrakce pro děti se Skákacím hradem
HRA O PĚKNÉ CENY

k poslechu i k tanci skupina Largohraje
Rovněž zajišťujeme občerstvení, kotlíkový guláš, koláče

Vstupné 20 ,- Kč Děti zdarma

Srdečně zvou pořadatelé T.J. Sokol Příbor

1893

2013

Sokolovna - původní.

Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
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Z hiSTORiE

370. VÝROČí VYPÁLENí PříBORA OD ŠVéDŮ (1643)
igor Jalůvka

O Švédech jsem toho před rokem napsal do Měsíčníku poměrně dost. 
Čtenáři si možná vzpomenou na šestidílný seriál Pověst o Švédech – mýty, 
dohady a realita aneb Není Freiberg jako Freiberg. Tehdy jsem však roze-
bral pouze okolnosti příborské pověsti o Švédech, související s  prvním 
tažením generála Torstenssona na Moravu, tedy s rokem 1642. Neustále 
však narážím ve starší literatuře na zakořenělé romantické mýty o „hrdin-
ném vyhnání Švédů Příborskými“, které s válečnou realitou švédských časů 
nemají nic společného. Tak kupříkladu historik Ladislav Hosák (1898 – 
1972) udělal hodně pro poznání místopisu Moravy. Je známo, že vyučo-
val ve dvacátých letech jednu sezónu i na příborském gymnáziu. Jistě znal 
dobře vlastivědný sborník Moravské Kravařsko (1898), sepsaný kolektivem 
učitelů, a v podobném duchu psaný Novojičínský okres (1917) Ferdinanda 
Pokorného. Po válce, již jako brněnský vysokoškolský profesor, vydal Hosák 
Nové československé dějiny (Praha 1947). V nich - v rámci jakéhosi příbor-
ského patriotismu (patrně ovlivněn rčením „Brieg, Freiberg und Brünn...“, 
příborskou pověstí samotnou i názory ve zmíněném sborníku Moravské 
Kravařsko) - napsal na str. 313 ohledně neúspěchu Torstenssona u Brna 
roku 1645: „Morava zůstala i nadále dějištěm drobných bojů (při obraně 
proti Švédům vyniklo mimo Brna město Příbor) a čas od času se dostá-
vali Švédové i do Čech.“ Tady dr. Hosák nemá pravdu. Příborští měli podíl 
na oslabení švédské moci na Moravě mezi léty 1642 a 1648 asi stejný, jako 
byl podíl bolševického partyzána Vasila Biľaka na oslabení wehrmachtu 
během slovenského povstání o tři sta let později: zanedbatelný až nulový.

Avšak vraťme se do reality „švédských časů“ na Moravě. Po „hrdin-
ném“ roce 1642 přišla další válečná léta a tentokrát si Švédové možnost 
vypálit Příbor ujít nenechali. Stalo se tak v pondělí 17. srpna 1643 (i když 
se někde udává i pátek 17. července). Bylo to během třicetileté války 
již třetí vypálení města, zatím snad poslední. Před tímto datem vypá-
lili katolické město žoldnéři vedení Arnoštem Mansfeldem (18. srpna 
1626) a ještě dříve rebelující Valaši pod velením Jana Adama z Víckova 
(10. října 1621) za podpory Uhrů Gabriela Bethlena. Protože ve švéd-
ském vojsku bylo mnoho Laponců (tedy Finů), v  Mansfeldově mnoho 
Dánů, Nizozemců i Sasů a v  Bethlenově zase mnoho Turků, nebude-
me daleko od pravdy, když vyslovíme názor, že Příbor během třicetileté 
války rabovala žoldácká chátra z podstatné části severní a jižní Evropy. 
Avšak byla města, která na tom byla ještě hůře. V následujícím článku se 
tedy pokusím osvětlit, jaké události těsně předcházely vypálení Příbora 
Torstenssonovými žoldnéři. 

Minulé vyprávění jsme zakončili tím, jak švédské vojsko opustilo 
zbídačenou Moravu na podzim 1642 a stáhlo se podél toku Odry a dol-
noslezských měst do Saska, vstříc francouzskému maršálu Guebriantovi. 
Na Moravě zanechali Švédi ve svých rukou opevněná města Olomouc 
a uničov, které zásobovaly transporty jejich spojenců - rebelujících 
Valachů, především Valachů vsetínských. Po odchodu Švédů odvolal 
biskup olomoucký Leopold Vilém velitele hukvaldského hradu Valeriána 
Podstátského z Prusínovic, protože ten žádal za svou službu neúměrnou 
odměnu, a vystřídal ho hrabětem von Herbersteinem (v úvahu připadá 
buďto Johann Bernhard von Herberstein ze slezské větve, anebo Johann 
Maximilian ze štýrské linie rodu). Jelikož hradu nehrozilo akutní ne-
bezpečí, byla posádka zmenšena na 25 stálých mušketýrů a jen v pří-
padě ohrožení ji byla okolní města povinna doplnit do 24 hodin na 
105 mužů. Tak tomu bylo po dalších 5 let až do konce války.

Důsledky neúrody
Ke všeobecnému strádání se přidružila i nepřízeň počasí. Na jaře 

1643 přišly velké mrazy. Co bylo zaseto, vymrzlo, tráva takřka nevyrostla, 
takže o svatodušních svátcích nebylo čím krmit dobytek. Hospodářství 
celé Evropy stálo na zemědělství a neúroda pokaždé uvrhla celý systém 
do zmatku, zejména když uvážíme, kolik lidí žilo v chudobě. Stačily dva 
neúrodné roky, aby vznikl hladomor. V Příboře vlastnil každý zámožnější  
měšťan stodolu, a byť byli Příborští osvobozeni od roboty, jakoukoli 

 
neúrodu okamžitě pocítili. Toho roku vypuklo v  květnu na panství 
povstání. Hukvaldští poddaní odmítli robotovat a shromáždili se u 
Kopřivnice, kde vrchnosti přednášeli své stížnosti. Jen řadou ústupků se 
podařilo dosáhnout ukončení sváru. 

Detaily těchto událostí ale zůstanou mimo naše bádání. Obecně však 
platí, že hnací sílu podobných povstání tvořili vesměs zámožnější sedláci 
a hlavním požadavkem rebelů zůstával návrat „starých práv“, tedy robot-
ních povinností a poměrů z doby před Bílou horou. V žádném případě 
vzbouřenci nebojovali proti „národnostnímu“ útlaku, ani proti katolicis-
mu. Dokonce ani velké bouře roku 1680 ve východních Čechách a rebelie 
roku 1695 na Hukvaldsku nelze považovat za selskou válku. Z vojenského 
hlediska to byla rutinní pořádková akce, srovnatelná s dnešními policej-
ními zásahy.  

Breitenfeld a švédský „blitzkrieg“
Vraťme se ale ke Švédům. 2. listopadu 1642 byla u saského 

Breitenfeldu svedena bitva, která vůbec nedopadla pro císařské vojsko 
dobře. Nepomohlo ani to, že jejich dělostřelectvo použilo pro svá děla 
koule navzájem svázané řetězem, které se dosud používaly pouze v ná-
mořních bitvách za účelem zlomení lodních stožárů. Mělo to strašlivý 
účinek. Takové střely trhaly najednou několik vojáků i s  jejich koňmi. 
Nepomohlo dokonce ani to, že v jedné osobě habsburský arcikníže, bis-
kup olomoucký a pán na Hukvaldech Leopold Vilém se statečně vrhal 
do bitevní vřavy s kordem v ruce. Před Vánocemi 1642 již ale mladý bis-
kup vrchní velení opustil. Začal pochybovat, není-li breitenfeldská poráž-
ka trestem Boha za to, že zanedbává své duchovenské povinnosti. Do čela 
habsburské armády tak byl válečnou radou opět jmenován neschopný 
generál Matyáš Gallas, zvaný podřízenými kazitel vojska (Heerverderber). 
Švédové jásali radostí. Dobře věděli, že hrabě Gallas je pouze neškodný 
břídil a přiťouchlý opilec v jedné osobě. Země Koruny české tak byly příš-
tího jara opět otevřeny dalšímu švédskému vpádu. 

Před Piccolominim sice švédský generál nejprve demonstroval ústup 
od saského Freibergu k lužickému Budyšínu, ale pak se nečekaně stočil 
na jih do Čech a začalo další kolo bleskových tažení a úspěšných manévrů: 
Gallas, který mylně usuzoval, že cílem švédského velitele jsou Čechy, vy-
razil s vojskem ze svého postavení z Hradce Králové, aby zamezil Torstens 
sonovi ohrozit Prahu, poté co Švédi překročili Labe. Právě to Torstensson 
očekával, že Gallas udělá. Potřeboval jeho vojska vylákat z východních 
Čech. Prahu pouze obešel a měl pak volnou cestu na Moravu přes Kutnou 
Horu, Chrudim, Litomyšl a Moravskou Třebovou. Již 19. června dobyl 
na Moravě dobře opevněný Mírov a jeho generál Wrangel pak i Litovel. 
O tři dny později již Torstensson vystřídal vyčerpanou olomouckou po-
sádku. Jeho protivníci mu dali přezdívku „Blesk“. Torstensson vlastně na 
válčišti České kotliny předváděl to, co bylo přesně o tři sta let později 
nazváno v Evropě termínem blitzkrieg. Gallas pak sice táhl za Švédy, ale 
způsobem tak zdlouhavým, že jim nejen v ničem neuškodil, ale ani je váž-
ně neznepokojoval. I když Morava byla i před tím několikrát zpustošena, 
nedělo se to dosud s takovou hrůzou jako tentokrát. Obě vojska jako by 
chtěla závodit v plenění poklidné Hané.

Dobytí Kroměříže
Když se Torstensson usadil v  Olomouci, psal mu sedmihradský 

kníže Jiří i. Rákoczi, že hotov jest chopiti se proti císaři zbraně. Již před 
Torstenssonovým příchodem trápilo švédského velitele Olomouce 
Pajkulla, že měšťané biskupské Kroměříže mu několikrát odmítli zapla-
tit výpalné a odvést požadovanou válečnou kontribuci do Olomouce. 
Torstenssonovi se zase jevila Kroměříž jako velice vhodné místo k jed-
nání se spojeneckým sedmihradským knížetem: budúc jenu příležitej 
pas (= průchod) do Uher. Kromě toho by Švédové dobytím Kroměříže 
získali jak vhodně položený opěrný bod pro součinnost se spřátelenými 
Valachy, tak základnu umožňující lepší bojové i týlové zabezpečení olo-
moucké posádky.

 Motto: „I kdyby bylo nejhůře, nikdy to nevzdávej“
Seneca
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Byl tu však jeden menší problém: Torstensson podepsal v průbě-
hu své loňské ofenzívy smlouvu s bývalým administrátorem biskup-
ských statků Janem Kašparem Středelem, který vysokým výkupným 
zajistil nedotknutelnost těchto statků, tedy i Kroměříže, Vyškova, 
Kelče, Příbora, Ostravy, Místku a biskupských konfiskátů Lipníka 
a hranic. I když Středele ještě téhož roku zemřel a smlouvu o nedotknu-
telnosti biskupských statků obnovil olomoucký kanovník Roderich hrabě 
Saint-Hilaire, zanedlouho i tento signatář před Švédy uprchl do Vídně 
a o obranu práv biskupských měst – v podstatě salvu guardii – se nikdo 
nestaral. Švédští velitelé tak pokládali smlouvu za pouhý cár papíru a po-
dle toho i jednali. (Vyslovím-li názor, že v každé době se ve všech válkách 
porušovaly smlouvy, a to často oběma znepřátelenými stranami, neřeknu 
nic nového.)

Ve středu 24. června 1643 tedy Torstensson dotáhl s vojskem, které 
čítalo na 16 000 mužů, ke Kroměříži. V předvečer dorazil od Plumlova 
dělostřelecký generál Stalhans s 22 děly, generál Wrangel, jízdní generál 
Königsmarck, plukovníci Plettenberg, Dörfling, Rebenstock, Anderloh 
a  jiní, kteří vyšli z  drsné, ale osvědčené válečné školy krále Gustava 
Adolfa. Ze šlechtické emigrace již nepřišel žádný významný člen minu-
lého protihabsburského či protikatolického odboje. Byli již mrtvi. Zato 

přitáhli Valaši z  okolí Vsetína v  počtu několika set mužů, jež se po-
važovali za mstitele své potlačené víry. Jejich vůdcové byli jistý Kovář 
(Schmidt) se synem, kteří pocházeli ze vsetínských pasek, a Adamčík 
a Roman z Jasenic u Vsetína. Valašský lid se ujal moci sám, bez šlechty, 
bez měšťanů, v pevné víře v mezinárodní pomoc a s plným přesvědčením 
o konečném zdaru. 

Torstensson obsadil předměstí Kroměříže a před Kovářskou bránou 
začal stavět opevněný tábor. Mezitím dorazil od Slavkova císařský ge-
nerál Gallas. Ten zaujal postavení u Litenčic, ale to bylo jediné, na co 
se zmohl. Nad protivníkem měl početní převahu (18 000 pěšáků, 12 000 
jezdců a navíc chorvatský pluk), avšak jeho žoldnéři byli v porovnání se 
Švédy méně zkušení. Město bylo na tehdejší dobu velmi dobře opevněno. 
Městské zdi byly prý 10-20 m vysoké, dole 3-5 m silné, příkopy 15 m ši-
roké, 10 m hluboké, ale bez vody. Hradby byly opatřeny věžemi, bastiony 
a výstupky pro vylévání horké smůly, olova či oleje. Velitel císařské měst-
ské posádky Passeve odmítl s Torstenssonem vyjednávat. Domníval se, 
že Gallas nevydá Švédům bez boje ohromné vojenské zásoby nahroma-
děné ve městě. Také kroměřížští měšťané i venkované, kteří se do města 
uchýlili před nepřítelem, byli odhodláni ze všech sil bojovat, dokud Gallas 
nedorazí městu na pomoc.     Pokračování příště.

ZE ŽiVOTA VE MěSTě

Oddíl aerobiku TJ Příbor opět pod vedením cvičitelky Draho-
míry Sattkové zorganizoval týdenní pobyt ve Šťúrovu od 25. květ-
na do 1. června s mnoha pohybovými aktivitami. Zúčastnily se ho 
ženy, které už ta  -átka navštívila, ale nebylo to na nich vůbec znát, 
ba naopak.

Počasí nám moc nepřálo, přesto se brzy ráno naplnil prostor na 
trávníku všemi, kteří mají chuť něco pro své zdraví udělat. Začínali 
jsme jógou, pak základy Tai-Chi a Čchi-kungu, následovalo Body 
Form, cvičeni s overbally, a to vše od 7:15 – 9:00 hod.

Každá z nás si mohla vybrat z nabízejících cvičení, nikdo ne-
musel absolvovat celý blok cvičení. Pak jsme pokračovali cvičením 
v termální vodě s „nudlemi“ či „žížalami“. Do teplé vody jsme se 
všichni rádi ponořili, ven se nám moc nechtělo, teplota vzduchu 
nepřesáhla ráno 12 stupňů. Bylo to pro odvážlivce a my jimi byli. 
Jen při opuštění teplé vody byly slyšet různé zvuky  ... „oo, to je 
zima...,.jeje..“ a honem šup do županu.

V průběhu dne jsme se věnovali vyhříváním v termálních vo-
dách, ale podařilo se i těla vystavit sluníčku. Okolí nám poskytovalo 
mnoho příležitostí k prohlídkám památek i výletům. Nezapome-
nutelným zážitkem byl výlet do noční Budapešti. Průvodce nám 
ukázal všechny pamětihodnosti metropole, které byly znásobeny 
osvětlením.

Večery jsme rovněž trávili pohybem…- ten, kdo chtěl. Zajímavé 
bylo pro nás cvičení SMS systému s gumami jako prevence proti 
bolení zad.

Děkujeme Drahomíře Sattkové za zorganizování této akce, zá-
roveň děkujeme panu Burgarovi za pomoc při odvozu všech cvičeb-
ních pomůcek do Šťúrova a zpět.

Pobyt ve Šťúrovu jsme prožili aktivně v přátelském kolektivu, 
který vždy člověka obohatí a přispěje nejen k upevnění fyzického 
zdraví, ale i psychické pohody. Kdo se k nám přidá v roce 2014?

Mgr. Libuše Klaudová.

POBYT S ODPOČiNKEM i POhYBEM

NEW YORK – PříBOR – 2013
Prezentace snových obrázků naší mezinárodní výtvarné sou-

těže při mezinárodním setkání psychoanalytiků v New Yorku před 
cca 2 lety odstartovala bližší spolupráci v této oblasti a vyústila ve vy-
tvoření plánu na setkání psychoanalytiků přímo v rodišti Sigmunda 
Freuda. Věta „což takhle dát si špenát?“ - byla nahrazena novým ná-
vrhem – „což takhle dát si schůzku přímo v rodišti S. Freuda?“

Z úvah jsme s hlavní iniciátorkou akce paní Dr. Papiašvili přešly 
k praktickým krokům - k vytvoření party obětavých nadšenců a od-
borníků, a výsledkem je letošní sympozium, které se bude konat 
v Příboře ve dnech 4. a 5. srpna 2013. (4. 8. - podvečerní setkání s li-
dovou kulturou našeho kraje, 5. 8. odborné symposium v Kulturním 

domě).  Toto symposium je zaměřené na posouzení významu zá-
žitků z raného dětství pro celý další život člověka, je směřováno 
k potvrzení obrovské důležitosti raných dětských zážitků.

Jednání se zúčastní přes 100 účastníků z 19 zemí různých konti-
nentů. Je to přelomová záležitost pro Příbor.  Jedná se o první mezi-
kontinentální odborné setkání ve Freudově rodišti.  Potvrdí to rov-
něž nutnost a neodkladnost přestavby našeho Kulturního domu, 
který má již své nejlepší roky za sebou.

Jako členka organizačního týmu jsem dostala na starost mj. or-
ganizační zajištění akce v rodném městě S. Freuda a doprovodný 
kulturní program pro účastníky sympozia, kteří jsou tvořeni velmi 
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V pondělí 10. června 2013 proběhl v refektáři piaristického 
kláštera v Příboře letos poprvé jeden z koncertů festivalu Janáčkův 
máj. Vilém Veverka a berlínský filharmonista Dominik Wollenwe-
ber hráli na hoboj. Mor Biron byl dalším vystupujícím, který je rov-
něž členem Berlínské filharmonie a divákům předvedl, jak skvěle 
zvládá hru na fagot. Česká filharmonie byla zastoupena vynikajícím 
kontrabasistou Pavlem Nejtkem. Na housle zahrál Jakub Černohor-
ský a svůj um na cembalo předvedla Barbara Maria Willi původem 
z Německa.

Pro město Příbor, jako spoluorganizátora dlouhodobě připra-
vovaného letošního ročníku festivalu Janáčkův máj, je velkou ctí, že 
zde tento koncert proběhl a navíc sklidil u diváků ohromný úspěch. 
Vstupenky na „Krásu českého hudebního baroka“ byly velmi rychle 
vyprodány, což bylo pro mnohé občany zklamáním. Však nezbývá 
nám nic jiného než se těšit na další ročník festivalu Janáčkův máj…

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, MÚ Příbor.

STřEDA 3. 7.
Ve středu 3. července od 17 hodin jste srdečně zváni do ob-

řadní síně městského úřadu na vernisáž fotografií německého 
fotografa Hellfrieda Strelova. Výstava fotografií bude k vidění 
do 3. září.
SOBOTA 6. 7.

Pouliční hudební vystoupení se uskuteční letos již potře-
tí, a to v sobotu 6. července a věřme, že počasí bude příznivé 
a hudebníci budou moci zahrát před rodným domem Sigmunda 
Freuda tak, jak je plánováno. V případě deště si příjemné melo-
die různých žánrů můžete poslechnout na náměstí pod podlou-
bím u radnice. 
PONDěLí 8. 7.

V zasedací místnosti piaristického kláštera se v pondělí 8. čer-
vence od 17,30 hodin uskuteční přednáška s následnou diskuzí na 
téma „MOHL HITLER VYHRÁT VÁLKU?“ Tento pořad je z cyklu 
přednášek, který je zaměřený na témata z oblasti vojenské historie. 
Přednáší Bc. Martin Jašek, absolvent oboru historie a geografie na 
Ostravské univerzitě se zaměřením na vojenskou historii. Vstupné 
dobrovolné.
PÁTEK 12. 7.

V pátek 12. července od 19 hodin jste srdečně zváni na  „KON-
CERT PRO SOPRÁN, CEMBALLO A KLAVÍR“. Koncert je sou-
částí mezinárodního hudebního festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“ 
a uskuteční se v refektáři piaristického kláštera. Předprodej vstu-
penek je pouze on-line na www.janackovyhukvaldy.cz.

Vstupenky si lze vyzvednout 2 hodiny předem a maximálně 
15 min. před začátkem koncertu.
PÁTEK 19. 7.

V pátek 19. července se v Příboře uskuteční opět v 19 ho-
din a v  refektáři piaristického kláštera další z koncertů mezi-
národního hudebního festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“ „KON-
CERT PRO HOUSLE A KLAVÍR“. Stejně jako u koncertu 
12. 7. je i u tohoto předprodej vstupenek možný pouze on-line 
na www.janackovyhukvaldy.cz.
Vstupenky si lze vyzvednout 2 hodiny předem a maximálně 
15 min. před začátkem koncertu.
NEDěLE 28.7.

Zveme všechny děti, rodiče, dobrodruhy a cestovatele, přijď-
te v neděli 28. července od 13 hodin a společně se vypravíme 
na dobrodružnou výpravu „CESTA KOLEM SVĚTA“. Na měst-
ském koupališti v Příboře se můžeme těšit na bohatý program, 
vodní atrakce, malování na obličej. V tvořivých dílnách si vyro-
bíme např. korále, navštíví nás také Jinálek mimozemšťan z pla-
nety Jinálkov, kde je všechno jinak než  u nás na Zemi. VSTUP 
ZDARMA!

V období 8. až 11. srpna k nám opět přijede 
Kinematograf bratří Čadíků s pestrou nabídkou filmů.

„Letní kino“ bude umístěno  
opět na náměstí Sigmunda Freuda.

Elena Jeřábková, odbor rozvoje MÚ Příbor.

KONcERT „KRÁSA ČESKéhO huDEBNíhO BAROKA“

KuLTuRNí OKéNKO NA ČERVENEc 2013

různorodou skupinou - od čelních představitelů psychoanalytic-
kých institucí a renomovaných odborníků až po studenty a laické 
obdivovatele našeho významného rodáka, od seniorů po odrostlej-
ší rodinné příslušníky. Část hostů si chce totiž splnit „SVŮJ SEN“ 
a chce využít svého výletu přes velkou louži k bližšímu poznání na-
šeho kraje. A to je velmi dobrý signál. „Boj“ o konferenčního turistu 
je veden na všech frontách, lákavých nabídek k atraktivní dovolené 
je bezpočet, a tak získání početnější skupiny zájemců o návštěvu 
určité lokality musí být postaveno na zajímavé nabídce. Přemýšle-
la jsem, čím toto jedinečné setkání příborských občanů s účastní-
ky akce pestrého mezinárodního setkání ozvláštnit? Napadlo mě 
– mimo předvedení písní, tanců a krojů našeho kraje uskutečnit 
konečně dlouho odkládanou „světovou premiéru písně“ o Příboře 
„V Příboře na dvoře“ v anglické verzi, která leží v mém rozsáhlém 
archivu již pár let…  Obrazový doprovod k písni mi již dříve přislí-
bila paní Lada Vyvialová, a tak vše vypadá velmi nadějně. Těším se 
na její rozverné zpodobení této žertovné písně a věřím, že přebás-

nění této lidovky v podání pana Darrena Bakera pobaví účastníky 
symposia stejně jako rozverný český originál. Kdy se bude tato jedi-
nečná událost konat?  Při nedělním podvečerním setkání u cimbálu 
– 4. srpna 2013. A kde? Na náměstí S. Freuda.  A kdo nám tento 
jedinečný zážitek zprostředkuje? To je zatím tajemstvím!!!  Kdo při-
jde, dozví se….

Připravovala jsem s dostatečným předstihem pro naše zahra-
niční hosty také vizuální lahůdku. Bohužel můj skvělý nápad s pre-
zentací vtipů s „psychoanalytickým nábojem“ z líhně pana Jiřího 
Slívy nevyšel. Nabídka ke spolupráci na výstavě přišla z různých 
důvodů z Příbora příliš pozdě, a tak jeho vtipné nápady vytvořené 
převážně speciálně pro tuto příborskou událost, bohužel potěší ne 
naše publikum, ale návštěvníky v Centru F. Kafky v Praze. Zastá-
vám heslo: „Přejme – a bude nám přáno….“

Přeji všem čtenářům Měsíčníku pohodové léto a jen samé 
krásné sny.

Mgr. Marie Šupová, Supova.marie@centrum.cz, Mob. 777 6. 5. 1856.
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KuLTuRNí PROGRAM – ČERVENEcKULTURNÍ PROGRAM NA ČERVENEC 
 

Středa 3. července od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  
„HELLFRIEDA STELOWA – DRÁŽDANY“ 
Vernisáž výstavy se uskuteční v obřadní síni 
Městského úřadu za účasti autora.  
Výstava potrvá do 3. 9. 2013. Galerie v radnici.  
Galerie otevřena:  
Pondělí, Středa: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod. 
Úterý, Čtvrtek, Pátek:  8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod. 

Město Příbor 556 455 427/428, Fotoklub Příbor 
Pátek 5. července od 19:00 hod.  
LETNÍ VEČER 
K poslechu a tanci hraje Helianthus.  
Výletiště na Hájově. Vstupné: 30,- Kč. 

Kulturní komise Hájov 
Sobota 6. července od 10:00 hod.  
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
PŘED RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDA 

Město Příbor  556 455 427/428 
Sobota 6. července od 15:00 hod.  
„PŘÁTELÉ PŘÁTELŮM“ 
Letní odpoledne pro děti a večer s živou hudbou. 
Od 19:00 hod. hudba k tanci a poslechu.  

MS ODS Příbor a OS KLOKOČOV 
Pondělí 8. července od 17:30 hod.  
PŘEDNÁŠKA OTAZNÍKY Z VOJENSKÉ HISTORIE 
Téma: Mohl Hitler vyhrát válku. Zasedací místnost 
piaristického kláštera. Vstupné dobrovolné. 

Bc. Martin Jašek, Město Příbor 
Pátek 12. července od 18:00 hod.  
KONCERT PRO SOPRÁN, CEMBALO A KLAVÍR 

Janáčkovy Hukvaldy 
Sobota 13. července od 16:00 hod.  
LETNÍ VEČER 
K tanci a poslechu hraje skupina Sunar.  

Myslivecké sdružení Příbor I 
Pátek 19. července od 18:00 hod.  
KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR 

Janáčkovy Hukvaldy 
Sobota 27. července od 19:00 hod. 
II. BENÁTSKÁ NOC 
K poslechu a tanci hraje hudební skupina SÁGA. 

SDH Příbor 
Neděle 28. července od 13:00 hod.  
CESTA KOLEM SVĚTA 

Město Příbor  556 455 427/428 
Probíhající výstava do 31. července  
DEVADESÁT LET MYSLIVOSTI V PŘÍBOŘE 
Výstava věnovaná významnému výročí MS v Příboře. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
Probíhající výstava do 16. září 
TRADIČNÍ ŘEMESLA ROMŮ 
Výstava představuje tradiční romská řemesla              
a způsoby obživy. Exponáty pochází ze sbírky 
Muzea romské kultury s. p. o. v Brně. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE  
L id i cká  59  –  p iar i s t i cký  k láš ter  
Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod. 
Neděle:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 

Zámečnická ,  č .  117  
Duben až září: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  
Říjen až březen: Út – ne: 9:00 – 16:00 hod. 

Rodný dům S. Freuda  556 722 200  

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH  
Oddě l en í  pro  dospě l é :  
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 8.00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 hod. 
Oddě l en í  pro  mládež :   
Úterý:  13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
TRAMPOLÍNKY V BAV KLUBU  

Malá trampolína průměr 2 m (do 90 kg) 
Vždy 1 osoba ,5 min 20,- Kč. 

Velká trampolína průměr 5,2 m (od 7 let) 
Vždy 1 osoba 5 min 10,- Kč. 

BAV klub Příbor  739 080 862   
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV PŘÍBOR 

Denně 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle. 
Pořady z archivu - sobota. 
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz 

 776 725 909, 608 738 793 
TENISOVÉ KURTY 

Kurty jsou otevřeny denně od 1. 6. do 1. 8.  
od 9:00 do 19:00 hod. Hraní je možno domluvit 

přímo na kurtech za restaurací MEXIKO. 
Tenisový klub Příbor,o.s.  739 705 255 

ZUMBA S PAVLOU O PRÁZDNINÁCH 
Městské koupaliště Příbor 
Středa:  18:00 – 18:40 hod. AQUA DANCE 
(pouze za příznivého počasí) ZDARMA!!! 
Středa:  19:00 – 20:00 ZUMBA 1 lekce 60,- Kč. 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
MAGICAL & VITAL STUDIO 

Náměstí S. Freuda, č. 20 
Cvičení na strojích Vacu Line a Vibroboost 
Pondělí – pátek: 8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod. 
Sobota, neděle:  8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání) 

Markéta Puhrová  739 657 301 
CVIČENÍ AEROBICU O PRÁZDNIDÁCH 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská  
Pondělí: 19:00 – 19:50 hod.  STEP AEROBIC   
 20:00 – 20:50 hod.  MIX AEROBIC 
Středa: 19:00 – 19:50 hod.  PORT DE BRAS 
 20:00 – 20:50 hod.  DANCE AEROBIC 
1 vstup 45,- Kč, student 35,- Kč, do 14 let 25,- Kč. 
10 vstupů 400,-Kč, student 350,- Kč. 

FITCENTRUM 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 
Pondělí - pátek: 9:00 – 21:00 hod. 

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
PROVOZNÍ DOBA SAUNY 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 
Pondělí, čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži. 
Úterý, pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy. 
Středa, sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy. 

 607 714 277 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ V PŘÍBOŘE  

8. srpna – 11. srpna 2013 
náměstí Sigmunda Freuda 
Čtvrtek: „Signál“, Pátek: „Probudím se včera“  
Sobota: „Perfect Days“ Neděle: „Okresní 
přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka“ 
 
 

Město Příbor  556 455 427/428 
Kinematograf Bratří Čadíků 

 

Informace o akcích: www.pribor.eu 
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XX. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy 2013
22. června – 21. července

Kdy: pátek 12. července 2013
Kde: refektář piaristického kláštera, Příbor
Čas: 18:00 hodin 

Účinkují:
Pavla Čichoňová - soprán
Alena Hönigová - cembalo, klavír

Program: 
Ottorino RESPIGHI (1879 – 1936): 5 Canti all'antica 
Tre preludi sopra melodie gregoriane Liriche (výběr)

Leoš JANÁČEK (1854 – 1928): V mlhách
Moravská lidová poesie v písních

ALENA HÖNIGOVÁ

Vstupné: 150,- Kč
Senioři, ZTP/P: 75,- Kč

Děti do 15 let a doprovod ZTP/P: zdarma

Předprodej vstupenek pouze online na 
www.janackovyhukvaldy.cz 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

PAVLA ČICHOŇOVÁ

CCCyyykkkllluuusss pppřřřeeedddnnnááášššeeekkk,,, kkkttteeerrrýýý jjjeee zzzaaammměěěřřřeeennnýýý
nnnaaa tttééémmmaaatttaaa zzz ooobbblllaaassstttiii vvvooojjjeeennnssskkkééé hhhiiissstttooorrriiieee...

ÚÚÚčččaaassstttnnníííccciii pppřřřeeedddnnnáááššškkkyyy ssseee mmmooohhhooouuu rrrooovvvnnněěěžžž
aaakkktttiiivvvnnněěě zzzaaapppooojjjiiittt dddooo dddiiissskkkuuuzzzeee aaa vvvyyymmměěěnnniiittt sssiii tttaaakkk sss ooossstttaaatttnnnííímmmiii sssvvvééé nnnááázzzooorrryyy,,,
mmmyyyšššllleeennnkkkyyy čččiii zzzkkkuuušššeeennnooossstttiii...

Kdy: pondělí 8. července 2013
Kde: zasedací místnost, piaristický klášter Příbor
Čas: 17:30 hodin
Vstupné: dobrovolné

VVVýýýsssllleeedddeeekkk dddrrruuuhhhééé sssvvvěěětttooovvvééé vvvááálllkkkyyy nnnááámmm dddnnneeesss pppřřřiiipppaaadddááá sssaaammmooozzzřřřeeejjjmmmýýý,,,
aaavvvšššaaakkk zzzaaammmyyysssllleeemmmeee ssseee nnnaaaddd vvvaaarrriiiaaannntttooouuu,,, žžžeee bbbyyy ssseee HHHiiitttllleeerrr vvvyyyvvvaaarrrooovvvaaalll
sssvvvýýýccchhh ccchhhyyybbb... MMMěěělllooo nnnaaaccciiissstttiiiccckkkééé NNNěěěmmmeeeccckkkooo šššaaannnccciii vvv kkkooonnnfffllliiikkktttuuu zzzvvvííítttěěězzziiittt,,,
aaannneeebbbooo bbbyyylllaaa tttaaatttooo aaakkkccceee pppřřřeeedddeeemmm pppřřřiiippprrraaavvveeennnááá kkk nnneeezzzdddaaarrruuu???

Přednášejícím je Bc. Martin Jašek, absolvent oboru historie 
a geografie na Ostravské univerzitě se zájmovým zaměřením
na vojenskou historii. 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

XX. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkovy Hukvaldy 2013
22. června – 21. července

Kdy: pátek 19. července 2013
Kde: refektář piaristického kláštera, Příbor
Čas: 18:00 hodin 

Účinkují:
Sophia Jaffé / Německo /– housle 
Bjoern Lehmann / Německo / – klavír

Program: 
Ludwig van BEETHOVEN: Sonáta pro housle a klavír A dur, op. 30 č. 1 
Béla BARTÓK: Sonáta pro housle a klavír č. 2 SZ 76
Leoš JANÁČEK: V mlhách (klavír sólo)
César FRANCK: Sonáta pro housle a klavír

Vstupné: 150,- Kč
Senioři, ZTP/P: 75,- Kč

Děti do 15 let a doprovod 
ZTP/P: zdarma 

Předprodej vstupenek pouze 
online na 

www.janackovyhukvaldy.cz 

Ve spolupráci s městem Příborem. 

SOPHIA JAFFÉ

Myslivecké sdružení Příbor I  
 

vás srdečně zve na  
 

MYSLIVECKÝ 
LETNÍ VEČER 

  

  který se uskuteční 
  
 

 v sobotu 13. července 
 od 16:00 h  

 

na „Myslivecké chatě Příbor – Točna“. 
 
 

K poslechu a tanci hraje  skupina 
„SUNAR“. 

 

Bohaté občerstvení  
zajištěno. 

 

PRVNÍ CENA SRNEC 
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58      info@bavklubpribor.cz      Tel.: 556 723 778, 739 080 862

6 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládež 

ŘEKA - TĚŠÍNSKÉ  BESKYDY 
  Termín :   22.7. -  27.7.2013 
 

  Ubytování : ve 4 - 6 lůžk. pokojích ve 
    zděné budově, herna, jídelna, hřiště,   
     venkovní  pingpong. stůl, ohniště,  
       poblíž koupaliště (3 bazény). 

 

Cena: 2.650,-  zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět, 
celodenní stravu, ubytování, táborový program, práce 

vedoucích, personálu, pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vážení rodiče, milé děti, opět pořádáme tábor v krásném prostředí Těšínských Beskyd. 
 

Čeká Vás pestrý program - hry, soutěže, sport, koupání, výlety, diskotéky,  
tvoření, karneval, noční stezka odvahy a mnoho další zábavy. Dle zájmu 
můžeme na tábor vzít  vybavení naší ROCKOVÉ zkušebny (el. kytary, 

 bicí soupravu, mix pult atd.), což je příležitost zahrát si  v kapele.  
Dalším programovým zpestřením bude hra na africké  

DJEMBÉ bubny, kterých vezmeme cca 20 ks. 
Také Vás čeká výlet lanovkou na Javorový vrch. 

 

Přihlášky  a záloha 1.500,- Kč ihned�

www.bavklubpribor.cz

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58      e-mail:info@bavklubpribor.cz     Tel.: 556 723 778    mobil: 739 08 08 62 

TAJUPLNÝ  letní  tábor 

v BAV klubu Příbor 
5 denní stanový pobyt pro děti od 8 let, mládež 

Termín : pondělí 8.7. - pátek 12.7.2013 
 

Ubytování : ve stanech v areálu BAV klubu (k dispozici budova s hernou, sálem, 
klubovnami,  jídelnou, zahrada, hřiště, pingpongové stoly, venkovní trampolíny, 
street ball, slackline, šipky, biliard, kuželky, ohniště, poblíž městské koupaliště 

Cena : 1.650,- Kč zahrnuje - celodenní stravu, ubytování, pestrý program  
 

Vážení rodiče, milé děti, letos pořádáme také stanový tábor v BAV klubu 
kde na Vás čeká pestrý program - hry, soutěže, sportovní a zábavné prvky, koupání, 
 tajuplné výpravy a výlety, diskotéka, tvoření,  noční stezka odvahy a další zábava. 

Dle zájmu, můžeme využít i naši  ROCKOVOU zkušebnu (el. kytary, bicí soupravu, mix pult 
atd.), což je příležitost zahrát si v kapele. Dalším programovým zpestřením bude  

hra na africké DJEMBÉ bubny, kterých máme cca 20 ks,  
pro kluky jízdy a stavění RC modelů aut (radiově řízené modely)  

 
 Přihlášky a záloha 1.000,- Kč  ihned                              www.bavklubpribor.cz 

        

        

FFFFFFFFOOOOOOOOTTTTTTTTOOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAFFFFFFFFIIIIIIIIEEEEEEEE                
PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOO        

        KKKKKKKKAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDÁÁÁÁÁÁÁÁŘŘŘŘŘŘŘŘ        22222222000000001111111144444444        
Město Příbor připravuje pro občany města vydání kalendáře Město Příbor připravuje pro občany města vydání kalendáře Město Příbor připravuje pro občany města vydání kalendáře Město Příbor připravuje pro občany města vydání kalendáře                                                                                             
na rok 2014. Tímto chceme vyzvat občany města k zaslání na rok 2014. Tímto chceme vyzvat občany města k zaslání na rok 2014. Tímto chceme vyzvat občany města k zaslání na rok 2014. Tímto chceme vyzvat občany města k zaslání 

fotografií, které dokumentují život v našem městě, fotografií, které dokumentují život v našem městě, fotografií, které dokumentují život v našem městě, fotografií, které dokumentují život v našem městě,     
nejen jeho pamětihodnosti a významná místa, nejen jeho pamětihodnosti a významná místa, nejen jeho pamětihodnosti a významná místa, nejen jeho pamětihodnosti a významná místa,     

ale i událosale i událosale i událosale i události a akce v něm konané.ti a akce v něm konané.ti a akce v něm konané.ti a akce v něm konané.    

Snímky zasílejte na adresu buskova@priborSnímky zasílejte na adresu buskova@priborSnímky zasílejte na adresu buskova@priborSnímky zasílejte na adresu buskova@pribormesto.cz se svým mesto.cz se svým mesto.cz se svým mesto.cz se svým 
jménem a textem: „Zasláním fotografií souhlasím s tím, jménem a textem: „Zasláním fotografií souhlasím s tím, jménem a textem: „Zasláním fotografií souhlasím s tím, jménem a textem: „Zasláním fotografií souhlasím s tím,                                                                                             
že fotografie budou použity pro tvorbu kalendáře města že fotografie budou použity pro tvorbu kalendáře města že fotografie budou použity pro tvorbu kalendáře města že fotografie budou použity pro tvorbu kalendáře města                                                                                                                 

a budou zpracovány zaslané a budou zpracovány zaslané a budou zpracovány zaslané a budou zpracovány zaslané osobní údaje pro tyto účely“osobní údaje pro tyto účely“osobní údaje pro tyto účely“osobní údaje pro tyto účely“ .  .  .  .                                                 
Vítán je Vítán je Vítán je Vítán je také také také také stručný (1stručný (1stručný (1stručný (12 věty) popis zobrazeného snímku.2 věty) popis zobrazeného snímku.2 věty) popis zobrazeného snímku.2 věty) popis zobrazeného snímku.    

Termín uzávěrky je Termín uzávěrky je Termín uzávěrky je Termín uzávěrky je 4.4.4.4. srpna  srpna  srpna  srpna 2013. 2013. 2013. 2013.     
Následně bude proveden výběr snímků pro grafické zpracování Následně bude proveden výběr snímků pro grafické zpracování Následně bude proveden výběr snímků pro grafické zpracování Následně bude proveden výběr snímků pro grafické zpracování 

kalendáře, který by měl být připraven kalendáře, který by měl být připraven kalendáře, který by měl být připraven kalendáře, který by měl být připraven k distrik distrik distrik distribuci občanům buci občanům buci občanům buci občanům                                                                             
v měsíci listopadu.v měsíci listopadu.v měsíci listopadu.v měsíci listopadu.    

    
Zveřejnění zaslaných fotografií nebude finančně honorováno.Zveřejnění zaslaných fotografií nebude finančně honorováno.Zveřejnění zaslaných fotografií nebude finančně honorováno.Zveřejnění zaslaných fotografií nebude finančně honorováno.    

Těšíme se na Vaše příspěvky!Těšíme se na Vaše příspěvky!Těšíme se na Vaše příspěvky!Těšíme se na Vaše příspěvky!    

REKLAMA
 
 
 

NEZBYTNÉ RADOSTI 
Zveme vás do nově  

otevřeného obchůdku dekoračního zboží  
na náměstí S. Freuda v Příboře  

č. p. 47(vedle Bonveru). 
Vedle dárkových předmětů nabízíme také: 

 ubrousky na decoupage 
 předměty k dekorování 

 korálky aj. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 

 
 
 
 

MS ODS Příbor ve spolupráci s OS Klokočov
pořádají

Letní odpoledne pro děti a večer s živou hudbou

„PŘÁTELÉ PŘÁTELŮM“
Dětské hřiště Klokočov

sobota 6. 7. 2013 od 15 hod

Bohaté občerstvení:
(kotlíkový guláš, pivo, limo, cukrovinky)
 Hudba k tanci a poslechu od 19 hod

Atrakce pro děti:
SKÁKACÍ HRAD
BUMPERBALLY

ZÁPASNICKÁ ARÉNA
KONÍCI HOP-HOP

VSTUP DOBROVOLNÝ
Srdečně zvou pořadatelé 

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

.

.

.
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PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Jana VÝMOLOVÁ

Člen České pediatrické společnosti
723 239 418

Tyršova 195, Příbor – Zdravotní středisko I. patro 
http://krasa.pribor.cz

email:vymolovajana@klikni.cz 

PROVOZNÍ DOBA – dle objednávek
Pedikúra mokrá. 

Pedikúra přístrojová i pro diabetiky.
Reflexologie nohy. 

Řešení zarostlého nehtu – KOSTKA ARKADY 
www.kostkaarkady.cz.

Ošetření zarostlého nehtu B/S šponou.
Lakování, zdobení, gel – lak. 

Nehtová protetika – Urgusian classic  
náhrada přírodního nehtu po traumatické ztrátě.

Zdravotní vložky SUPERFEET. 
Zdravotní obuv kožená JOKKER. 

MANIKÚRA. 
NEHTOVÁ MODELÁŽ.

P – SHINE. 
GEL – LAK. 

POJIŠTĚNCI REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNY 
10% sleva. 

NA PEDIKÚRU A REFLEXOLOGII NOHY 

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
 776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyně, koupelnový nábytek, 
vestavěné skříně, kancelářský  

a dětský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dvířka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, přijedeme k vám. 
Při předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% 
. 

 
 
 
 
Nabízíme Vám možnost pronájmu nově zrekonstruovaných prostor v překrásném 
a historickém piaristickém klášteře v Příboře v Lidické ulici, č. p. 50. 

 
 
1. Refektář 
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná 
pro pořádání společenských a kulturních akcí,
především svatebních obřadů a koncertů. 
Konají se zde také divadelní představení 
a slavnostní schůze. 
K dispozici je koncertní křídlo.

2. Malá zasedací místnost  
Místnost s kapacitou 30 míst je 
vhodná ke společenským setkáním, 
mohou se zde pořádat přednášky 
a semináře. Salónek se díky své 
atmosféře dá využít i pro 
komornější události, například 
pro čtení poezie.

Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor

 
 
 

 
 

3. Velká zasedací místnost 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. 
Místnost je vhodná především pro 
vzdělávací a  prezentační činnosti, ke 
konání konferencí, seminářů, přednášek, 

školení a rekvalifikačních kurzů. K dispozici je také
audiovizuální technika, projektové plátno a  diskuzní 
jednotky. 

 
 

 

email:klaster@pribor-mesto.cz, telefon: 605 227 756, 
www.pribor.eu 

Nezvládáte své dluhy? 
Navštěvují Vás exekutoři a věřitelé? 

Tato situace má také své řešení, obraťte se na nás. 
Řešíme 


(osobní bankrot) dle insolvenčního zákona. 

Jediná možnost, jak se 
 ZÁKONNĚ zbavit dluhů. 

♦ snížení dluhů až o 70% 
♦ konsolidace všech úvěrů a půjček 

♦ zastavení exekucí, vymáhání dlužných splátek 
Kontakt: 

ROMANA KUBÍČKOVÁ – certifikovaný specialista 
Místecká 283, 742 58  Příbor Tel.: 733 291 149

E-mail: info@kareta.net 



MMĚĚSSTTOO  PPŘŘÍÍBBOORR  AA  MMĚĚSSTTSSKKÉÉ  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  
PPŘŘÍÍBBOORR  



zzvvee  vvššeecchhnnyy  dděěttii,,  rrooddiiččee,,  ddoobbrrooddrruuhhyy    
aa  cceessttoovvaatteellee  nnaa  ddoobbrrooddrruužžnnoouu  vvýýpprraavvuu  

„„CCEESSTTAA  KKOOLLEEMM  
SSVVĚĚTTAA““  

  

nneedděěllee  2288..  ččeerrvveennccee  22001133  
oodd  1133::0000  hhoodd..  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
MMůůžžeettee  ssee  ttěěššiitt  nnaa  lleettnníí  ddoobbrrooddrruužžnnéé  cceessttoovváánníí..  
BBoohhaattýý  pprrooggrraamm,,  mmaalloovváánníí  nnaa  oobblliiččeejj,,  ttvvoořřiivvéé  

ddííllnnyy,,  aaqquuaa  zzuummbbuu,,vvooddnníí  aattrraakkccee  aa  nnaa  JJIINNÁÁLLKKAA,,         
kktteerrýý  zzaa  vváámmii  ppřřiilleettíí  zz  ppllaanneettyy  JJIINNÁÁLLKKOOVV                    

ssee  ssvvoouu  kkaammaarrááddkkoouu  ÁÁjjoouu..  
  

VVSSTTUUPP  ZZDDAARRMMAA!!!!!!  
  

MMĚĚSSTTSSKKÉÉ  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  PPŘŘÍÍBBOR 
MěSíČNíK MěSTA PříBORA
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