
Vánoce se nám pomalu blíží a s nimi i široká 
nabídka kulturních událostí. Za pořadatele i město 
Příbor bych  Vás chtěla pozvat na jednu z těchto vý-
jimečných akcí, a to na vánoční koncert Akademic-
kého pěveckého sboru Vysoké školy báňské - Tech-
nické univerzity Ostrava, který se uskuteční v pátek 
6.  prosince 2013 v  refektáři piaristického kláštera 
od 18 hodin.

Mladí umělci v čele se sbormistrem Janem Mlčo-
chem vystoupili v Příboře poprvé na jaře tohoto roku 
a sklidili velké ovace. Pěvecký sbor, který vznikl z inici-
ativy studentů v roce 2007, získal velký počet ocenění 
u  nás i v jiných zemích. 
Mezi nejvýznamnější 
ocenění patří například 
zlatá pásma z Festivalu 
sborového umění v Jihlavě 
(2011, 2013), zlaté pásmo 
z  mezinárodní soutěže 
Praga Cantat (2011) nebo 
stříbrné pásmo z  make-
donského Ohridu. Sbor 
natočil a  vydal čtyři CD. 
Kromě koncertní činnos-
ti v České republice sbor 
účinkuje i  v  zahraničí 
(Španělsko, Belgie, Ma-
ďarsko, Argentina, Ma-

kedonie, Rumunsko, Slovensko, Polsko). Akademický 
pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava je také častým hostem 
prestižních festivalů a podílí se na provádění vokálně-
-oratorní tvorby. V roce 2012 premiéroval v České re-
publice jazzovou Ligth Mass Vytatuase Miškinise.

Už nyní Vám mohu prozradit, že si pěvecký sbor 
přichystal pro vánoční koncert v piaristickém klášte-
ře skladby známých hudebních legend, ale také mo-
derní úpravy vánočních a adventních písní, které sbo-
risté interpretují svým osobitým stylem. Vstupenky 
na tento koncert si můžete zakoupit již nyní v před-
prodeji Městského informačního centra v Příboře.
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VÁNOČNÍ KONCERT AKADEMICKÉHO 

PĚVECKÉHO SBORU VŠBTU OSTRAVA
Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy města Příbora

• Vánoční koncert Akademického pěvec-
kého sboru VŠB-TU Ostrava

• Z jednání rady města

• Z jednání zastupitelstva města 

• První den Dětského zastupitelstva 
města Příbora

• Varovný a vyrozumívací systém ve měs-
tě Příboře

• Rozhlasová ústředna městského roz-
hlasu

• Vyhlášení řízení pro poskytování 
grantů a veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2014

• Technické služby města Příbora

• Technické služby doplní techniku 
z dotací

• Technické služby města Příbora 
se v listopadu 2013 staly sběrným mís-
tem společnosti Kola pro Afriku, o.p.s. 

• Technické služby města Příbora 
informují

• Střípky Městské policie Příbor

• Pozor na krádeže v předvánočním 
shonu

• Památka zesnulých - ohlédnutí

• Poděkování členům Komise pro občan-
ské záležitosti v Příboře

• Knižní novinky na prosinec

• Halloweenské tvoření v družině 2013

• Základní škola Jičínská Příbor se za-
pojila společně s VOŠ, SOŠ a SOU 
Kopřivnice do projektu NatTech

• Nové zprávy vrabčáka Ferdy

• Učíme se i mimo školu

• Stonožka

• Zájezd do Velké Británie

• Podzimní Vídeň

• Žije mezi námi, vedle nás

• „Povídej, povídám, povídejme si spolu“

• Antonín Cyril Stojan zemřel před 
90 lety

• Jubilanti - prosinec 2013

• 370. výročí vypálení Příbora od Švédů 
(1643)

• Kulturní okénko měsíc prosinec 2013

• Kulturní program – prosinec

• Pozvání na kulturu

• Reklama

• Muzejní škola (nejen) pro seniory 2013



2  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

80. schůze RM v mimořádném termínu dne 20. října 2013 projednala jed-

nací body, z nichž mj. vybírám:

- Schválila v souladu s Čl. 12 odst. 1 „Pravidel pro přidělování bytů ve vlast-

nictví města Příbora“, v platném znění, přidělení bytu č. 17 o velkosti 2+1 

na ul. J. V. Choráze 1491 v Příboře panu <anonymizováno>, a to na dobu 

určitou do 31.05.2014.

- Jmenovala členy pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj ekonomiky a lidských 

zdrojů“ s účinností od 01.11.2013:

 Členové: Iveta Busková, Patrik Pavlačík, Milan Gabzdyl, Vladimíra Skle-

novská, Rudolf Korčák, Jaromír Šitavanc, Lada Vyvialová, Patra Jandourko-

vá, Karel Myšák.

- Jmenovala členy pracovní skupiny pro oblast „Doprava a životní prostředí“ 

s účinností od 01.11.2013:

 Členové: Andrea Nováková, Jaroslav Šimíček, Alice Hambálková, Pavel Ke-

rekeš, Jan Malík st., Zuzana Gřesíková.

- Jmenovala členy pracovní skupiny pro oblast „Kvalita života obyvatel města 

a kvalita nabídky pro návštěvníky města“ s účinností od 01.11.2013:

 Členové: Elen Jeřábková, Irena Nedomová, Lenka Nenutilová, Diana Ryšán-

ková, Jan Kašpar, Jan Malík ml., René Brinda, Martin Feilhauer, Jiří Pospíšil.

81. schůze RM v mimořádném termínu dne 31. října 2013 projednala jed-

nací body, z nichž mj. vybírám:

- Zrušila usnesení č. 80/3/1 ve věci přidělení bytu č. 17 o velikosti 2+1

na ul. J. V. Choráze 1491 v Příboře do nájmu na dobu určitou.

- Schválila v souladu s Čl. 7 „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečo-

vatelskou službou ve městě Příboře“, v platném znění, přidělení bytu č. 2 

o velikosti 1+1 v ul. Čs. armády č.p. 233, Příbor, panu <anonymizováno>, 

a to na dobu určitou do 31. května 2014. 

- Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění staveb-

ního objektu SO 475 – přeložky dispečerských kabelů SME – úsek Příbor, 

realizovaného v  rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“ na  pozem-

ku parc. č. 3040/7, 3040/16, 3041, 3279/221, 3279/222, 3303/10 a 2810/9 

v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným z věcného 

břemene ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4 a povinným z věcného 

břemene městem Příborem, v  rozsahu dle geometrických plánů č. 2786-

8529/2010 a č. 2787-85210/2010, za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč 

včetně DPH.

- Zrušila usnesení Rady města Příbora č. 79/12/1 ze dne 15.10.2013, kte-

rým vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

v otevřeném řízení na akci „Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy“, z dů-

vodu administrativní chyby.

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Stavební úpravy ulice 

Oldřicha Helmy“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

82. schůze RM dne 5. listopadu 2013 projednala jednací body, z nichž mj. 

vybírám:

- Uložila připravit možné alternativy řešení pronájmu nebytových prostor 

v domě č. p. 9 na náměstí S. Freuda, včetně možného ukončení současné 

nájemní smlouvy. 

- Vzala na vědomí Zápis z  jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 

14.10.2013.

- Vzala na vědomí Zápis č. 28 ze schůze komise pro regeneraci MPR ze dne 

22. října 2013.

- Rozhodla ve smyslu § 673 OZ č.40/1964 a § 8 Zákona o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor č. 116/1990 Sb. poskytnout slevu z nájemného neby-

tového prostoru nájemci provozovny OBUV, nám. S. Freuda č. p. 29 paní 

<anonymizováno> ve výši jednoho měsíčního nájmu (bez služeb) z důvodu 

rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu v objektu.

- Schválila Plán příjmů a výdajů za správu nemovitostí města dle komisionář-

ské smlouvy na rok 2014.  

- Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle komisionář-

ské smlouvy na rok 2014.

- Uložila zpracovat rozbor výdajové položky bytového hospodářství – platba 

za úklid v DPS, č. p. 247 a správcovství v domě č. p. 1346 se zapracováním 

historie od roku 2009 a předpokládaného vývoje do roku 2015.

- Schválila Plán hlavních kulturních a společenských akcí na rok 2014.

- Schválila účast města Příbora v soutěži měst „Obec přátelská rodině“ 2013.

- Schválila Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice na me-

zinárodní přehlídku tvorby handicapovaných dětí „Motýlek“, z  rozpočtu 

města, paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 2.000 Kč.  

- Souhlasila se zřízením sběrného místa kol pro Afriku v areálu Technických 

služeb města Příbora.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k  datu 30.09.2013 za přís-

pěvkovou organizaci Technické služby města Příbora.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-

vební práce s  názvem „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.  p. 95 – 

III. etapa – Čistička odpadních vod“.

- Schválila základní obsah zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekon-

strukce kulturního domu Hájov č. p. 95 – III. etapa – Čistička odpadních 

vod“ dle předloženého návrhu.

- Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů přís-

pěvkové organizace Technické služby města Příbora k datu 30.09.2013.

- Vzala na vědomí zprávu o uplatnění postupu v rámci přenesené působnosti 

ve věci stavebních úprav objektu č. p. 1373 „Letka“ a užívání části pozem-

ku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor, prováděných společností SOMBRA a. s.,

se sídlem v Bílovci.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr pronajmout od 01.01.2014 

část pozemku parc. č. 3287/22 v k. ú. Příbor za účelem umístění a provozo-

vání prodejny potravin a rychlého občerstvení za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat z majetku města 

Příbora nemovitost – pozemek parc. č. 1008/1 ostatní plocha – zeleň, k. ú. 

a obec Příbor, o výměře 433 m2, na kterém je umístěna nefunkční a nevy-

užívaná požární nádrž, za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat právnické osobě Ob-

lastnímu stavebnímu bytovému družstvu Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896, 742 21 

Kopřivnice, z majetku města Příbora část nemovitosti –  pozemku parc. č. 283/1 

ostatní plocha – manipulační plocha, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, pro-

stranství před bytovým domem č. p. 1503-1507 na ul. Choráze, v rozsahu dle 

situačního snímku, o výměře cca 420 m2, za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat právnické oso-

bě Společenství vlastníků jednotek čp. 1496-1497-1498, U Tatry, Příbor, 

z majetku města Příbora část nemovitosti – pozemku parc. č. 283/1 ostatní 

plocha – manipulační plocha, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, pro-

stranství před bytovým domem č. p. 1496-1498 na ul. U Tatry, v rozsahu dle 

situačního snímku, o výměře cca 490 m2,  za stanovených podmínek.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města prodat právnické osobě 

Společenství vlastníků jednotek čp. 1499-1500-1501-1502, Zd. Nejedlého, 

Příbor, z majetku města Příbora část nemovitosti –  pozemku parc. č. 283/1 

ostatní plocha – manipulační plocha, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, 

prostranství před bytovým domem č. p. 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého, v roz-

sahu dle situačního snímku, o výměře cca 680 m2,  za stanovených podmínek.

- Doporučila zastupitelstvu města uzavřít darovací smlouvu na pozemek parc. 

č. 3284/9 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. a obci Příbor, o výměře 328 m2, 

v předloženém znění, mezi dárcem Moravskoslezským krajem, se sídlem Ost-

rava, ul. 28. října 117 a obdarovaným městem Příborem. Na pozemku je umís-

těna stavba „Prodloužení chodníku na ul. Štramberská, Příbor“ a dále na něj 

bude napojena stavba „Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit smlouvu o bezúplat-

ném převodu majetku (konzervátor akumulátorů) v  pořizovací hodnotě 

6.397,30 Kč z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Příbora pro potřeby a užívá-

ní JSDH Příbor.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti JSDH Příbor v celkové 

výši 168.800 Kč.

- Schválila dodatek č. 1 k  Jednacímu řádu Rady města Příbora ze dne 

15.01.2013 spočívající v doplnění odst. 4 čl. 5 - rozšíření zásad pro předkla-

datele materiálů.

- Vzala na vědomí informaci o průběhu příprav PD akce „Stavební úpravy 

Kulturního domu v Příboře“.

- Uložila odboru ISM prověřit možnosti instalace informačních panelů 

ve městě Příboře v rozsahu dle předloženého materiálu.

- Zrušila veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy komunikace na ulici 

Větřkovská, Příbor“.

- Projednala první návrh rozpočtu města Příbora na rok 2014.

- Rozhodla přidělit do nájmu obecní byt č. 7 o velikosti 3+1 na ul. Místecká 

291 v Příboře, paní <anonymizováno>, za nabídku smluvního nájemného 

ve výši 35 Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu. 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
27. jednání ZM v mimořádném termínu dne 31. října 2013 projednalo mj. 

následující jednací body:

- Vzalo na vědomí rezignaci členky kontrolního výboru paní Jany Haštabové 

k 31.10.2013.

- Jmenovalo členkou kontrolního výboru paní Silvii Piškytlovou ode dne 

01.11.2013.

- Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku 

parc. č. 3284/2 v k. ú. a obci Příbor v rozsahu cca 28 m2, dotčenou stavbou 

„Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“, v předloženém zně-

ní, mezi budoucím dárcem Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava,

ul. 28. října 117 a budoucím obdarovaným městem Příborem. Přesná vý-

měra darované části bude po dokončení stavby stanovena geometrickým 

plánem vyhotoveným na náklady investora stavby.

- Schválilo prodej do vlastnictví panu <anonymizováno>– bytovou jednotku 

č. 810/4 v objektu bydlení č. p. 810-811 ul. Lidická, 742 58 Příbor, postave-

ném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 - zastavěná plocha a ná-

dvoří v k. ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5908/68001 na společných částech 

budovy č.p. 810-811 a podíl ve výši  5908/68001  na pozemku parc. č. 1339 

v k.ú. i obci Příbor, za celkovou nabídnutou cenu  384.960 Kč.

- Neschválilo žádost paní <anonymizováno>, o fi nanční příspěvek ve výši 

500.000 Kč na opravu rodinného domu č. p. 276 v ul. Tržní v Příboře.

- Projednalo návrh Akčního plánu pro léta 2014-2015.

- Vzalo na vědomí zásady organizace kultury v následujících letech.

- Schválilo darovací smlouvu – přijetí daru od Primus CE, s.r.o., k dovybave-

ní JSDH Příbor pračkou Primus, typ FX 80 v hodnotě 86.250 Kč bez DPH.

- Schválilo darovací smlouvu – přijetí daru od Moravskoslezského kraje 

k dovybavení JSDH Příbor speciální technikou v hodnotě 45.769 Kč.

Dne 15. listopadu 2013 zpracoval Ing. Arnošt VANĚK,
tajemník Městského úřadu Příbor.

- Rozhodla v  souladu s  Čl. 5 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnic-

tví města Příbora, v  platném znění, pronajmout byt č. 6 o velikosti 2+1

na ul. Štramberská 1357 v Příboře panu <anonymizováno>, za výši nabídky 

přistoupení k závazku 71.200 Kč.

- Schválila pronájem nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží 

budovy bývalé ZŠ v ulici Dukelské (2 místnosti, WC, koupelna) za úče-

lem zřízení klubovny pro Klub vojenských důchodců, Klub Tatra, Vojenské 

sdružení rehabilitovaných a Odbočky svazu letců v zastoupení předsedy 

Klubu vojenských důchodců p. Ladislava Jerguše.

- Uložila uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory dle usnesení RM 82/3/1 

v bývalé ZŠ Dukelské o celkové ploše 48 m2 za stanovených podmínek.

- Souhlasila s provedením stavebních úprav spočívajících v osazení protipo-

žárních dveří v budově bývalé ZŠ Dukelské za účelem změny užívání části 

stavby.

- Uložila zajistit provedení stavebních úprav, spočívajících v osazení protipo-

žárních dveří v budově bývalé ZŠ Dukelské.

- Vzala na vědomí předložení protokolu o předání objektu KD na Hájově 

mezi SMMP s.r.o. a MÚ Příbor ke dni 30.06.2013.

- Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Technické služ-

by města Příbora na rok 2014. 

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města pronajmout plochu za 

sportovní halou v ul. Štramberské o výměře cca 5 000 m2 za účelem umístě-

ní a provozování zařízení lidové technické zábavy na dobu deseti dnů v mě-

síci září 2014 v období konání příborské pouti za stanovených podmínek.

- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Zkvalitnění svozu 

biologicky rozložitelných odpadů ve městě Příbor - nakladač“, kterou reali-

zují Technické služby města Příbora, a to WAY MORAVA, s.r.o., Olomouc.

- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Zkvalitnění svo-

zu biologicky rozložitelných odpadů ve městě Příbor - kontejnery“, kterou 

realizují Technické služby města Příbora, a to BRASCO Agroservis spol. 

s r.o.,Kokory.

Ze začátku jsem se bála přihlásit se jako kandidátka do dětského 
zastupitelstva, ale potom, co jsem to důkladně prodiskutovala s Mar-
kem, který se taky hlásil, jsem sebou přece jenom hrkla :-). Však co, 
stejně se tam nejspíš nedostanu a je to jedinečná příležitost - kdyby 
náhodou ano, vyzkoušet si něco nového. 

Na každé škole probíhaly volby jinak. U nás (na Loma) si žáci volili 
ze 13 kandidátů, mezi kterými jsem byla i já ..... ‚,O můj Bože!‘‘ Byla 
moje první věta po zveřejnění výsledků. Stala jsem se zastupitelkou. 
V ten moment jsem neměla žádnou představu, jak všechno bude pro-
bíhat. O pár týdnů později byla domluvena naše první schůzka v pia-
ristickém klášteře. 

Upřímně, nečekala jsem, že to bude tak velké. Měli jsme i mikro-
fony, které sklidily náš největší obdiv. Posedali jsme si do lavic a čekali 

na to, co bude. Už na prvním zasedání mezi námi bylo mnoho sym-
patií, a v celku jsme se nasmáli. Seznámili jsme se s tím, co se po nás 
vlastně chce. Poté jsme si volili starostu a místostarostu. Ale protože 
jsme se pořád neshodli na místostarostovi, budeme muset pokračovat 
na příštím zasedání. :-) Už při volbách stále probíhaly diskuze. Šlo 
poznat, že každý máme svůj názor a nebojíme se ho vyjádřit. Vyvrcho-
lení diskuze nastalo, když se (trochu díky mojí pomoci) začal probí-
rat Justin Bieber. Opravdu jsem to neměla v úmyslu. A jelikož by tato 
diskuze mohla pokračovat klidně několik hodin, byla nám vyjádření 
k Biebrovi zakázána. 

Po ukončení voleb, s tím, že budeme pokračovat příště, se už jen 
domluvil další termín zasedání. A myslím, že to bude povedené, jeli-
kož máme už spoustu nápadů. :-)

PRVNÍ DEN DĚTSKÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA

VAROVNÝ A VYROZUMÍVACÍ SYSTÉM VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE

Veronika Dagmar Scherer

Tomáš Rejchrt

Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

Dne 7. 11. 2013 se v piaristickém klášteře v Příboře sešli dětští za-
stupitelé města. Hned v úvodu si vzal slovo pan Milan Strakoš a všem 
malým zastupitelům vysvětlil, jak zastupitelstvo vlastně funguje. Poté 
nám byly přečteny stanovy DZM. Všichni je schválili, a tak se mohlo 
pokračovat dál. 

Další na programu byla volba starosty a místostarosty. Na místo 
starosty se přihlásilo celkem pět kandidátů, každý z nich přednesl svůj 
program, zvolena byla Daniela Monsportová. Na místo místostarosty 

se přihlásilo šest lidí, ale do 2. kola postoupili dva (Tomáš Rejchrt, Ma-
rek Sopuch). Jelikož se zastupitelstvo neshodlo, byla volba místostaros-
ty odložena na příští schůzi. 

Zastupitelé se shodli, že tématem příští schůze bude volný čas. Bě-
hem diskuze byla probírána i témata týkající se kriminality, sprejerství 
nebo pořádání koncertů v Příboře.

Schůze se povedla a všichni už se určitě těší na příští zasedání.

Varovný a vyrozumívací systém, který současně slouží jako měst-
ský rozhlas, je již stavebně dokončen a provozován městským úřadem. 
Rozmístění nových hlásičů nerespektuje původní umístění v rámci sítě 
drátových rozvodů městského rozhlasu, ale je dán projektem, který byl 
zpracován odbornou fi rmou. Z tohoto důvodu se změnila i slyšitelnost 
na jednotlivých místech v rámci města Příbora, kde včetně místních 
částí Hájova a Prchalova i okrajových částí města bylo instalováno cel-

kem 230 hlásičů. Vzhledem k rozsahu tohoto systému se objevují po-
ruchy, které dodavatelská fi rma průběžně odstraňuje. Pokud ve Vašem 
okolí dojde k poruše, nebo je problém se slyšitelností rozhlasu, je mož-
né nahlásit tuto závadu na informační centrum MÚ Příbor nebo na tel. 
číslo: 556 455 457 (R. Römer), e-mail: romer@pribor-mesto.cz. Každý 
hlásič je označený číslem, které je důležité pro identifi kaci při nahlášení 
závady.
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Nová rozhlasová ústředna umožňuje přehrání posledního aktuál-
ního hlášení městského rozhlasu prostřednictvím vašeho telefonu. 
V případě, že vám uniklo hlášení, postačí kdykoliv vytočit tel. číslo: 
607 091 634, na kterém se vám přehraje záznam posledního hlášení. 
Cena této služby je dle vašeho aktuálního telefonního tarifu (jako při 
telefonátu). Systém umožňuje spojení pouze s jedním volajícím, tudíž 
se může stát, že bude číslo určitou dobu obsazené. Text hlášení je mož-
né nalézt na webových stránkách města.  Dále připravujeme možnost 

přehrávání hlášení městského rozhlasu na webových stránkách města. 
Na webových stránkách www.hladiny.cz  najdete data o aktuálním 

úhrnu dešťových srážek v Příboře a také v Hájově, kde jsou již umístěny 
srážkoměry.

Také se zpracovává digitální povodňový plán, který bude aplikován 
ve varovném systému a bude defi novat množství srážek pro vyhlášení 
zvýšených povodňových stavů.

Město Příbor vyhlašuje řízení na poskytování grantů a veřejné
fi nanční podpory z rozpočtu města Příbora pro rok 2014.

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
Termín pro podání přihlášek: do 13. 12. 2013
Místo podání přihlášek: Městský úřad Příbor, podatelna - městské in-
formační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor.
Způsob podání:  poštou nebo osobně.
Předložení přihlášky a poskytnutí grantu se řídí Pravidly č. 3/2012 
pro poskytování grantů z rozpočtu města Příbora schválenými usnese-
ním Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2 ze dne 1. 11. 2012.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA
Termín pro podání žádostí:  do 13. 12. 2013 
Místo podání žádostí:  Městský úřad Příbor, podatelna - městské in-
formační centrum, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor.
Způsob podání:  poštou nebo osobně.
Předložení žádostí a poskytnutí veřejné fi nanční podpory se řídí Pra-
vidly č. 2/2012 pro poskytování veřejné fi nanční podpory z rozpočtu 
města Příbora schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora 
č. 17/8/12 ze dne 1. 11. 2012.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU 

MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2013
Příjemce grantu je povinen předložit poskytovateli konečné vy-

účtování o použití a čerpání grantu dle čl. č. VII. Pravidel č. 3/2012

o  poskytování grantů z rozpočtu města Příbora na adresu: Městský 
úřad Příbor, podatelna – městské informační centrum, náměstí Sig-
munda Freuda 19, 742 58 Příbor, a to v termínu do jednoho měsíce 
po ukončení realizace projektu. 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY POSKYTNUTÉ 
Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2013

Příjemce veřejné fi nanční podpory je povinen předložit poskytova-
teli konečné vyúčtování o použití a čerpání Veřejné fi nanční podpory 
dle čl. č. VII. Pravidel č. 2/2013 o poskytování veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města Příbora na adresu: Městský úřad Příbor, podatelna – 
městské informační centrum, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, 
v termínu do 15. 1. 2014.

Pravidla pro poskytnutí grantů a veřejné fi nanční podpory pro rok 
2014, přihlášky, žádosti a potřebné formuláře jsou k dispozici:
a) na odboru  rozvoje  města,  kancelář v budově SMMP, Freudova 118, 

Příbor  (granty, veřejná fi nanční podpora),  
b) na Městské policii Příbor (veřejná fi nanční podpora prevence krimi-

nality)  
c) na internetových stránkách města Příbora: www.pribor.eu - Městský 

úřad/formuláře a tiskopisy/Odbor rozvoje města (veřejná fi nanční 
podpora,  granty)  nebo  Městský  úřad/formuláře a tiskopisy/Měst-
ská policie (veřejná fi nanční podpora na prevenci kriminality).

Ing. Milan Strakoš,v.r.          Ing. Dana Forišková, Ph.D.,v.r.
      starosta  města                               místostarostka města

VE DNECH 23. 12. A 31.12 2013 BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ 

MĚSTSKÝ ÚŘAD V PŘÍBOŘE UZAVŘEN.

ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA MĚSTSKÉHO ROZHLASU

VYHLÁŠENÍ ŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ A VEŘEJNÉ

FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA PRO ROK 2014

Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku Městského úřaduPříbor

Bc. Eva Srněnská,odbor fi nanční a kontrolní, Nikola Horňáková, odbor rozvoje Městského úřadu Příbor

FF

TECHNICKÉ SLUŽBY PŘÍBOR

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

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
nabízí občanům a návštěvníkům města možnost nahlásit závady a připomínky na

www.tspribor.cz

Na těchto internetových stránkách naleznete rovněž informace a aktuality týkající se práce technických služeb.
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V závěru letošního roku Technické služby města Příbora uzavřou 
svou snahu o získání dotací na zakoupení nové techniky. Dotace ze Stát-
ního fondu životního prostředí pokryjí 90 % nákladů na zakoupení za-
metacího vozu, UNC nakladače a 10 velkoobjemových kontejnerů. 

V říjnu jsme uzavřeli smlouvu s fi rmou KOBIT, spol. s r.o. na do-
dávku zametacího vozu v celkové hodnotě 3 689 290 Kč (dotace ve výši 
3 320 361 Kč). Stroj nahradí 12 let starý zametací vůz SCARAB a pev-
ně věříme, že přispěje nejenom ke kvalitnější péči o vzhled města, ale 
i k čistšímu ovzduší. 

Další projektem je žádost o dotaci z projektu sloužícímu ke zkva-
litnění nakládání s odpady. V rámci této akce pořídíme UNC nakladač 
a velkoobjemové kontejnery v celkové hodnotě 1 229 199 Kč (dotace 
ve výši 1 106 279 Kč). V současné době probíhá výběr dodavatelů a při-
pravuje se podepsání smluv. 

Dále připravujeme ve spolupráci s městem žádost o dotaci z moti-
vačního programu pro obce od společnosti ELEKTROWIN. Tato dota-
ce ve výši 30 000 Kč je odměnou za množství odevzdaných vysloužilých 
elektrospotřebičů. Za tyto fi nanční prostředky zakoupíme osvětlení 

a kamerový systém pro sběrný dvůr. Důvodem je přede-
vším zabezpečení sběrného dvora, ale taky skutečnost, že 
stále více občanů odkládá svoje odpady k areálu technic-
kých služeb mimo otvírací hodiny. 

občanům města Příbora, Hájova a Prchalova ukončení víken-
dového přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky 
rozložitelný odpad – tráva, listí větve ve městě Příboře, v Hájově 
a Prchalově. 

Občané mohou tento odpad vozit až do 20. prosince 2013 
na kompostárnu Točna – Příbor. Kontakt - pan Václav Deml 
(602 590 186).

Provozní doba kompostárny:
Pondělí:         od 8.00 do 18.00 hodin
Úterý:         od 7.00 do 15.00 hodin
Středa:         od 7.00 do 15.00 hodin
Čtvrtek:         od 7.00 do 18.00 hodin
Pátek:         od 7.00 do 15.00 hodin
Sobota:         od 7.00 do 14.00 hodin

DATUM DEN KANCELÁŘ TS SBĚRNÝ DVŮR TS - ODPADY
23.12.2013 PONDĚLÍ ZAVŘENO ZAVŘENO
24.12.2013 ÚTERÝ ZAVŘENO SVÁTEK ZAVŘENO SVÁTEK
25.12.2013 STŘEDA ZAVŘENO SVÁTEK ZAVŘENO SVÁTEK
26.12.2013 ČTVRTEK ZAVŘENO SVÁTEK ZAVŘENO SVÁTEK
27.12.2013 PÁTEK ZAVŘENO ZAVŘENO
28.12.2013 SOBOTA ZAVŘENO 8.00 - 12.00 HOD.
29.12.2013 NEDĚLE ZAVŘENO ZAVŘENO
30.12.2013 PONDĚLÍ 8.00 - 12.00 HOD. 8.00 - 12. 00 HOD.
31.12.2013 ÚTERÝ 8.00 - 12.00 HOD. ZAVŘENO
1.1.2014 STŘEDA NOVÝ ROK ZAVŘENO SVÁTEK ZAVŘENO SVÁTEK

Tato společnost byla založena v roce 2012 
v  Ostravě. Funguje na principech dobrovolnictví, 
dárcovství a spolupráce. Jejím posláním je pro-
střednictvím iniciativy české společnosti umožnit 
dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem 
umožní kola, která darují lidé v ČR. Tam, kam smě-
řují tato kola, mají děti obtížný přístup ke vzdělání. 
Do školy je to mnoho kilometrů, které každodenně 

zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodi-
če nechávají doma, aby pomáhali s obživou, a vzdělání, které ovlivňuje 
jejich budoucnost, jde stranou. 

Nashromážděná kola jsou postupně svážena do centrálního skladu, 
odkud se následně expedují do místa určení, tedy do africké Gambie. 
Tam jsou kola rozdělována podle předem daných kritérií, což je vzdále-
nost do školy a také prospěch žáka. Žákům jsou kola za drobný popla-
tek pouze zapůjčena, nestávají se jejich majetkem.

TECHNICKÉ SLUŽBY DOPLNÍ TECHNIKU Z DOTACÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA OZNAMUJÍ

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ V PROSINCI 2013

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA

SE V LISTOPADU 2013 STALY SBĚRNÝM MÍSTEM 

SPOLEČNOSTI KOLA PRO AFRIKU, O.P.S.

Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo, přineste jej do technických služeb ve dnech:

pondělí a středa:   8:00 – 11:00   12:00 – 16:30                sobota:   8:00 – 12:00

Více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz
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Dne 17. 10. 2013 bylo přijato anonymní telefonické oznámení od 

neznámého nájemníka panelového domu v ulici Štramberské, že z bytu 

jeho sousedů se již delší dobu ozývá křik a rámus. Po výjezdu na místo 

hlídka zazvonila na uvedený byt, kdy jim otevřela jeho majitelka. Ta 

sdělila, že se pohádala se svým podnapilým synem, který následně byt 

vzteky zdevastoval, a přitom jí ještě vyhrožoval ublížením na zdraví. Její 

syn byl v bytě stále přítomen a choval se i nadále velice agresivně. Ne-

reagoval na výzvy strážníků, aby upustil od svého jednání a dále pokra-

čoval ve svém agresivním chování, kdy ohrožoval na zdraví sebe i svou 

matku. Z uvedených důvodů byl 18letý muž za použití pout (vzhledem 

k agresivitě) předveden na Obvodní oddělení Policie ČR a  následně 

bylo rozhodnuto o jeho převozu do Protialkoholní záchytné stanice ve 

Frýdku-Místku. Celou událost dále řeší Obvodní oddělení Policie ČR 

Příbor pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 25. 10. 2013 bylo přijato telefonické oznámení od občanky 

města, že vidí kolem prodejny železářství v Místecké ulici v Příboře bě-

žet neznámého muže, za kterým utíká mladá žena a volá, že tento muž 

její matce v prodejně na náměstí, ukradl výherní losy. Oznamovatel-

ka dále do telefonu uvedla popis neznámého muže, kdy tento měl mít 

na sobě barevnou kšiltovku, modré rifl e, mikinu tmavé barvy a nějakou 

pracovní vestu modré barvy. Zároveň žena uvedla, že jak muž utíkal 

kolem železářství, tak něco odhodil, z hlavy si sundal barevnou kšil-

tovku a běžel směrem ke kolejovému železničnímu přejezdu po Mís-

tecké ulici. Hlídka městské policie se ihned vydala k uvedenému místu, 

kde v uličce Kašnice spatřila zadýchaného a opoceného muže, který 

odpovídal uvedenému popisu. Jednalo se o 27letého muže z Kopřivni-

ce, který se následně doznal k tomu, že v prodejně na náměstí odcizil 

svazek výherních losů, které při útěku odhodil. Vzhledem k podezření 

ze spáchání trestného činu krádeže byl tento muž převezen na Obvodní 

oddělení Policie ČR Příbor, která tuto událost dále šetří pro podezření 

ze spáchání trestného činu krádeže. Následně bylo zjištěno, že uvede-

ný muž využil lsti tak, aby prodavačka vytáhla celé balení nových losů 

v celkové hodnotě 5000 Kč. V tuto chvíli jí tento muž celý svazek vytrhl 

z rukou a z prodejny utekl směrem na ulici Místeckou v Příboře, kde byl 

následně zadržen hlídkou městské policie.

Dne 26. 10. 2013 bylo v 12:55 hod. přijato telefonické oznámení 

od ženy bydlící v ulici Řehoře Volného v Příboře, že u lékárny Apaty-

ka na křižovatce ulic Řehoře Volného a Nádražní je do stěny rohové-

ho domu nabourané osobní vozidlo tovární značky Škoda Roomster. 

Na místě hlídka zjistila, že na vozidle je poškozen levý přední blatník, 

maska a světlo a že na domě žádná škoda nevznikla. Následně bylo hlíd-

kou zjištěno, že majitelem vozidla je muž z Příbora, který vozidlo v ulici 

zaparkoval a šel pracovat do své garáže. Jelikož si však pravděpodobně 

špatně zatáhl ruční brzdu, vozidlo se samovolně rozjelo a nabouralo 

do zdi vedlejšího domu. Jelikož si vlastník vozidla způsobil škodu pouze 

na svém majetku, nebyla událost městskou policií dále řešena.

Předvánočního shonu využívají zlodějíčci, kteří se snaží nepozorné 
a neopatrné občany okrást. 

Pohybují se v nákupních centrech, v hromadných dopravních pro-
středcích a všude tam, kde jim  vyhovuje  nákupní horečka občanů 
a  také ruch na parkovištích. Pracují buď samostatně, či organizovaně. 
Pachatelé neustále spoléhají na nepozornost a neopatrnost občanů, kteří 
si nehlídají svůj majetek, ten se pak stává jejich snadnou kořistí. Jejich 
oběť bývá náhodná, ale i vytipovaná. Například v obchodě při placení si 
nepozorovaně „prohlédnou“ obsah peněženky, které se během několika 
následujících minut zmocní. Také odložené věci v nákupních košících či
na sedadlech vozidel jsou velkým lákadlem pro zlodějíčky. Vždy si najdou 
jakoukoliv příležitost k získání fi nančních prostředků či různých věcí. 
Tyto osoby kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybě-
jících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě. 

Zde je několik rad, kterými je dobré se řídit: 
- Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení, nikoli

do zadních kapes u kalhot. 
- V obchodech a nákupních střediscích neodkládejte tašky do nákupní-

ho koše. Mějte je stále u sebe. 
- Peněženku a doklady noste odděleně. Nenechávejte je navrchu tašek

či kabelek.  
- Nenoste doklady a peníze ve vnějších kapsách oděvů, batohů a tašek. 
- Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte. Věnujte pozornost 

kabelkám přehozeným přes rameno. 
- Využívejte platebních karet. Nenoste PIN u sebe, ale pokud ho potřebuje-

te, uložte ho odděleně od karty. Při odcizení karty zajistěte blokaci účtu. 
- Nenoste s sebou velkou fi nanční hotovost. Při výběru fi nanční hoto-

vosti z bankomatů věnujte pozornost okolí. 
- Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.
- Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, 

zavazadla stále na očích. 

- Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, 
snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. 

- V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle. 
- Neodkládejte zavazadla, oděvy, ani nákup do vozidla, pokud se od něj 

ještě vzdalujete. Auto není trezor! 

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! 
Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyři-
zování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních 
telefonů apod.

Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:
- Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorně-

te na něj ostrahu, prodavače či řidiče. 
- Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. 
- Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji policii, 

např. na linky tísňového volání 158 nebo 156. Každý svědek může svým 
včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho po-
pisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. 

- Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pa-
chatelé mohou být agresivní, nebezpeční a ozbrojení. Ochrana života 
a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. 

Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:
- V případě odcizení fi nancí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu 

se neprodleně obraťte na policii. 
- V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku 

a platební kartu zablokujte. 
- V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora 

a zablokujte SIM kartu. 
- Zapamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pacha-

tele či pachatelů. 
- Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnos-

tem se zneužitím dokladů. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

POZOR NA KRÁDEŽE V PŘEDVÁNOČNÍM SHONU

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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V souvislosti se svátkem Památky zesnulých strážníci Městské po-
licie Příbor od 25. října 2013 prováděli zvýšenou kontrolní činnost v lo-
kalitě starého a nového hřbitova. Cílem tohoto bezpečnostního opatře-
ní bylo dohlížet na veřejný pořádek a přispívat tak ke zvýšené ochraně 
osob a majetku, předcházet různým druhům protiprávních jednání 

a odhalovat jejich případné 
pachatele. Opatření plnilo 
zejména preventivní funkci, 
kdy strážníci svou přítom-
ností měli výrazně elimi-
novat riziko vzniku krádeží 
na hřbitovech i vloupání
do zaparkovaných vozidel. 

V průběhu i před tzv. 
Dušičkami bývá na hřbito-

vech zvýšený počet návštěvníků, kteří upravují hroby svých blízkých, 
a to často přitahuje různé zloděje a vandaly, kteří z hrobů kradou oz-
doby, svícny, věnce, svíčky, květiny a nezastaví se ani před odcizením 
napevno umístěných lamp a svítilen. V tomto období také velmi často 
dochází ke zvýšené kriminalitě a to především k vloupání do zapar-
kovaných vozidel, kdy řidiči často nechávají ve vozidle na viditelném 
místě odložené cenné věci a řidiče pak při návratu k vozidlu čeká ne-
příjemné překvapení v podobě vypáčeného vozidla a odcizených věcí. 
Proto strážníci Městské policie Příbor tato pietní místa, přilehlá par-
koviště a jejich okolí v tomto období kontrolovali častěji, jak v denní, 
tak i v noční době. 

Pří letošních „Dušičkách“ zaznamenala Městská policie Příbor 
pouze dvě protiprávní jednání, kdy v prvním případě byla z jednoho 
z hrobů odcizena květinová výzdoba a v druhém případě dvě napevno 
upevněné lampy.

S blížícím se koncem roku 2013 bych ráda poděkovala jistě nejen 
jménem svým, ale i jménem mnoha spoluobčanů našeho města, všem 
členům a spolupracujícím komise pro občanské záležitosti. Ti se v prů-
běhu celého letošního roku starali o to, aby nebylo zapomenuto na ty, 
kdo slavili své významné životní jubileum. Pomáhali při organizaci akcí, 
jako je vítání občánků (zde bych ráda vyjádřila poděkování paní učitelce 
Ladě Rejmanové ze ZŠ Jičínské, která se „svými“ dětmi zajišťuje kul-
turní program), tradiční setkání sedmdesátníků, oslava výročí uzavření 

manželství, osobní gratulace jubilantům a podobně. Mnozí z nich dělají 
tuto práci ještě po návratu ze zaměstnání a zcela dobrovolně. Všichni ji 
ale dělají s ochotou a lidským přístupem k člověku, kterého není v dneš-
ní uspěchané době nadbytek.

Děkuji jim proto ještě jednou za čas, který věnují svým spoluobča-
nům, a do dalšího roku, roku 2014, všem přeji spoustu nadšení a elánu 
pro jejich práci, samozřejmě zdraví, bez kterého by to nešlo, a osobní 
pohodu.

PAMÁTKA ZESNULÝCH  OHLÉDNUTÍ

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM KOMISE

PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V PŘÍBOŘE

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Bc. Ivana Bolomová, odbor veřejné správy Městského úřadu Příbor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Silvie Bahnerová a Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA PROSINEC

Dáma z Růže je nový historický román Sandry Worth odehrávají-
cí se v jednom z nejkrutějších období anglické historie. Mladičká Isobel, 
chráněnka anglické lancesterské královny Markéty z Anjou, je odvážná 
a velice krásná, a proto nemá o ctitele nouzi. Je téměř zázrak, že královna 
svolí, aby se provdala za úhlavního nepřítele sira Johna Nevillea z tábora 
Yorků, kterého hluboce miluje. Všude kolem milenců zuří nelítostná vál-
ka. Isobel odmítá sedět se založenýma rukama, když se do válečné vřavy 
zapojí její manžel…

Román Táni Keleové-Vesilkové Druhá vypravuje o manželce a mi-
lence. Alena je přesvědčená, že jejich manželství nic nechybí, jediným stí-
nem společného života je, že Robert bývá v práci příliš dlouho a na rodi-
nu mu zbývají jen drobečky času. Daniela věří, že Robert se brzy rozvede, 
a sní o společné budoucnosti. Každá z nich je ta druhá. Která bude první?

Veronika Matysová napsala nevšední knihu s  názvem Patricie. 
Když drobnou rusovlásku srazí auto a je převezena do nemocnice, nejpr-
ve to vypadá jako běžná nehoda. Dívka se však stále neuzdravuje a mla-
dá lékařka Nina pojme podezření, že vše zdaleka není tak, jak by mělo 
být. Postupně odhalí šokující skutečnost – zanedbávané, odstrkované 
dospívající dítě zcela propadlo alkoholu, který krade a rafi novaně skrývá 
i na nemocničním oddělení.

Švédská detektivka Písečný muž je další ze série thrillerů Larse 
Keplera. Jedné chladné zimní noci se ve Stockholmu objeví mladý muž. 
Je vychrtlý, podchlazený a má legionářskou nemoc. V nemocnici vyjde 
najevo, že mladík má být už sedm let po smrti. Z jeho vraždy je podezřelý 
sériový zabiják, který je odsouzen na doživotí. Starý případ je třeba znovu 
prošetřit.

Slavný britský autor Wilbur Smith v románu Bludný kruh sleduje 
osudy Hazel a Hektora, šťastných nastávajících rodičů. Cestou z Londýna 

je Hazel přepadena a na následky zranění umírá. Ještě předtím přivede 
na svět císařským řezem dceru. Zdrcený Hektor se domnívá, že za vraž-
dou jeho ženy stojí somálští piráti. Jenže na scéně se objevuje někdo jiný, 
i když také staronový nepřítel.

Kniha Dopisy Kafkovi od Ireny Obermannové je fi ktivní kores-
pondenční román inspirovaný životem Mileny Jesenské. Zachycuje ne-
jen vztah novinářky ke spisovateli Franzi Kafkovi, ale v podstatě celý její 
nepříliš uspořádaný život s tragickým koncem. Zatímco dopisy Franze 
Kafky Jesenské se zachovaly, ty její se ve víru dějin ztratily. Irena Ober-
mannová vytvořila tyto fi ktivní dopisy na základě zachovaných Kafko-
vých dopisů, dopisů Mileny Jesenské jiným lidem a  jejích novinových 
článků. První dopisy píše Jesenská v  duchu tehdy ještě neznámému 
Kafkovi, následuje období jejich skutečné korespondence, ale Jesenská 
mu v mysli nepřestává psát ani po jeho smrti, vypráví mu v nich o sobě,
o mužích, kteří prošli jejím životem, o vytoužené dceři i o svých nekon-
venčních názorech.

Královský klam je nový thriller Steva Berryho. Bývalý agent Cotton 
Malone původně chtěl jen vzít syna na prázdniny do Dánska, ale nedoká-
zal odmítnout přátelskou službu své bývalé nadřízené. Slíbil jí, že s sebou 
vezme také patnáctiletého kapsáře Iana a na londýnském letišti ho předá 
policii. Po přistání se z údajných policistů stanou únosci a oba chlapci 
zmizí. Zoufalý Malone pochopí, že se znovu nedobrovolně zapletl do vy-
soké zpravodajské hry – tentokrát ovšem nejde jen o geopolitickou moc, 
ale také o šokující tajemství z tudorovských dob, které by mohlo otřást 
současnou podobou Británie.

Zdeněk Svěrák napsal knihu vzpomínek na svá dětská léta Po strniš-
ti bos. Vypráví o tom, jak byl jako malý kluk přesazen z města na venkov 
a co to udělalo s jeho duší.
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Text a foto - vychovatelky Školní družiny při ZŠ Jičínské Příbor 

ZE ŠKOL

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ V DRUŽINĚ 2013

Poslední říjnový den se již několikátý rok sešli rodiče s dětmi na odpolední tvořivé dílně. Tématem byl Halloween. V le-
tošním roce jsme tuto akci pojali ještě strašidelněji. Kdo přišel v kostýmu, jako poděkování dostal sladkého červíka. Hemžili 
se nám tady upíři, čarodějnice, víly, ale i kostlivci s nevěstami. Spolu jsme tvořili ptáčka, lampión a malovali dýni. Pro odmě-
nu si poté děti chodily s rodiči a na cestu duchů si svítily svými vyrobenými lampióny.

Od školního roku 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu
NatTech. Jde o projekt na podporu př írodovědného a technického 
vzdělávání, projekt ke zkvalitně ní a zatraktivně ní tohoto vzdě lávání
ve stř edních a základních školách. Projekt potrvá do kvě tna 2015. Za-
pojila se do ně j ř ada stř edních škol z celé Č eské republiky.

V Moravskoslezském kraji je do projektu zapojeno 15 státních 
stř edních škol a jedna soukromá. S každou stř ední školou pak spolu-
pracuje ně kolik škol základních. Naše škola bude spolupracovat s VOŠ, 
SOŠ a SOU Kopř ivnice. Moravskoslezský kraj získal na tento projekt 
př es 216 miliónů , z toho kopř ivnická stř ední škola 12,8 miliónů . Č ást 
tě chto peně z př ipadne i našim žáků m prostř ednictvím následujících 
aktivit.

1) VÝUKA PRACOVNÍCH Č INNOSTÍ V DÍLNÁCH STŘ EDNÍ 
ŠKOLY

Žáci šestého a sedmého roč níku jezdí na č ást výuky př edmě tu Č lo-
vě k a svě t práce do dílen a uč eben kopř ivnické stř ední školy. Výuka pro-
bíhá ve stolař ské dílně , kde žáci pracují se dř evem. Další výuka probíhá 
v zámeč nické dílně , odkud si odnesou výrobky z kovu. Velmi zajímavé 
pro naše žáky je seznámení s poč ítač ovou uč ebnou a s projektováním 
v programu CAD.

2) WORKSHOPY
Žáci každé deváté, osmé 

a sedmé tř ídy se v každém 
školním roce vždy dvakrát 
zúč astní akce v kopř ivnické stř ední škole. Seznámí se s výukou, s vy-
uč ovanými obory a poznají tak prostř edí konkrétní školy, kde možná 
ně kteř í z nich budou dále studovat.

3) TECHNICKÝ KROUŽEK
Tř i naši deváť áci spolu s dalšími žáky spolupracujících základních 

škol se úč astní každou sudou stř edu technického kroužku, konaného 
v dílnách stř ední školy.

4) EXKURZE
Pro naše žáky bude uspoř ádáno ně kolik jednodenních, dvouden-

ních a tř ídenních exkurzí. Pů jde např íklad o návště vu technických pa-
mátek, fi rem, elektráren. První exkurze se uskuteč ní již 21. a 28.  lis-
topadu. Žáci obou sedmých tř íd navštíví ZETOR Brno a elektrárnu 
v Dalešicích.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIČÍNSKÁ PŘÍBOR 

SE ZAPOJILA SPOLEČNĚ S VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 

DO PROJEKTU NatTech
Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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 „Táto, mámo, dětičky, přijďte k nám do podzimní dílničky!“ Tak ta-
kové pozvání stálo na dveřích Mateřské školy Pionýrů. 

„Dospěláci, to jsem byl zvědavý, co to bude! Ale já vás zapomněl 
nejdříve pozdravit. Vzpomínáte si na mě? Jsem vrabčák Ferda a bydlím

na jasanu v zahradě Mateřské školy Pionýrů. Tak a teď poslouchejte,
co jsem všechno viděl! 

Ve čtvrtek 24. října odpoledne se rozzářila všechna okna mateřské 
školy. Viděl jsem, jak ve třídě „Soviček“ děti s rodiči dlabali dýně, vykra-
jovali pomeranče a vyráběli krásné lampičky. Ochutnávala se výborná 
dýňová polévka. Já vám měl takovou chuť! U dětí ve třídě „Pavoučků“
se štrúdlovalo. Strouhala se jablíčka, loupaly se oříšky a válelo těsto. Děti 
s rodiči vytvářely štrúdly. Paní kuchařky je v kuchyni upekly. A to už jsem 
nevydržel, protáhl jsem se oknem a čekal na drobečky. Ale moc jich ne-
bylo - byla to taková dobrota, že děti všechno snědly! U nejmenších dětí 
ve třídě „Koťátek“ se kouzlilo! Zpočátku jsem myslel, že jsem na zahradě 
- tam vám bylo barevného listí, šišek, šípků, brambor, větviček, kaštanů 
a peří. Myslel jsem si, že si děti, maminky, tatínkové i babičky budou bu-
dovat hnízdo. Jen jsem se bál, ať se mi nenastěhují na můj strom jasan. 
Oni však začali kouzlit - lepit, navlékat, řezat, stříhat a už vznikali panáč-
ci, skřítci, podzimní věnečky aj.

Moc se mi to všechno líbilo! Nebyl jsem však sám, ve školce bylo moc 
dobře. Dospěláci, kdybyste viděli tu krásu, když všechno utichlo a byly 
osvětleny jen schody, na kterých svítili vyrobení panáčci, strašidla či velká 
hlava hada. 

Moc děkuji všem, kteří se na pracovní podzimní dílničce podíleli. 
S plným bříškem jsem odletěl na svůj jasan a těšil jsem se na příště ...“

Loučím se s vámi - Váš vrabčák Ferda!

V pátek 15. 11. 2013 byli žáci 5. ročníku naší školy na exkurzi v plane-
táriu v Ostravě a v Klimkovicích.

Ráno plni nadšení jsme vyjeli směrem na Ostravu. Ale nezamířili 
jsme do planetária J. Palizy, neboť to se v současné době rekonstruuje. 
Náhradní prostory umístěné ve Vysoké škole báňské jsme našli poměrně 
snadno.

V mobilním nafukovacím planetáriu jsme putovali sluneční sousta-
vou, prohlédli si planety, kolem kterých už letěly kosmické sondy, pro-
hlédli jsme si aktuální noční oblohu. Program provázel lektor velmi pou-
tavým způsobem. Na závěr se jej žáci mohli zeptat na to, co je zajímalo. 

Poté jsme se vydali do lázní v Klimkovicích. Prohlédli jsme si celý 
areál a obdivovali neobvyklou architekturu. V zastřešené kolonádě žáci 
plnili úkoly - měli zjistit jména architektů, kteří lázně postavili, rok ote-
vření lázní a které choroby se v lázních léčí. Po splnění úkolů si mohli 
nakoupit suvenýry a posedět v cukrárně.

Exkurze se všem velmi líbila, protože se zábavnou formou dozvěděli 
mnoho zajímavých věcí.

Naše škola - ZŠ Npor. Loma Příbor je zapojena v Hnutí na vlast-
ních nohou – stonožka.

V roce 1997, kdy naši školu postihla záplava z okolních polí, jsme
na obnovu zničené tělocvičny, tělovýchovného náčiní a telefonní ústřed-
ny získali od stonožky 370.000 korun. Od té doby se snažíme toto hnutí 
podporovat a získávat fi nanční prostředky pro pomoc jiným.

Letos již posedmnácté jsme organizovali stonožkové týdny. Žáci 
společně se svými učiteli vymýšleli své vlastní akce na podporu tohoto 
dětského humanitárního hnutí.

Žáci prvního i druhého stupně za pomoci i rodičů připravili o pře-
stávkách svačinky, v průběhu třídních schůzek byl v provozu stonožkový 
bufet, žáci 9. ročníku zorganizovali turnaj ve fl orbalu pro žáky 5. - 6. tříd 
a potom pro žáky vyšších ročníků.  Děvčata z 5. ročníku připravila pra-
covní dílnu, ve které se vyráběly ozdoby z korálků, a tradičně proběhl 
bazar plyšových hraček, který pořádala třída 8.A.

Rovněž i zaměstnanci a žáci přispěli na stonožku fi nanční částkou.
Letos jsme pro stonožku získali 8.840,- Kč a za celou dobu od roku 

1997 částka pro stonožku činí 289.096 korun.

Všem žákům, učitelům i rodičům bych chtěl za podporu a pomoc 
stonožce poděkovat.

NOVÉ ZPRÁVY VRABČÁKA FERDY

UČÍME SE I MIMO ŠKOLU

STONOŽKA

Kolektiv Mateřské školy Pionýrů, Příbor

Mgr. L. Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor
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Ve dnech 28. 9. až 4. 10. 2013 proběhl školní zájezd do Velké Británie, 
jehož se zúčastnilo 60 žáků vyššího gymnázia pod vedením vyučujících 
Mgr. Magdaleny Divišové, Mgr. Moniky Šimíčkové a Mgr. Zdeňky Bizoňové 
Veličkové.

V sobotu 28. září jsme se všichni sešli časně ráno v Příboře před Sokolov-
nou. Po rychlé kontrole platnosti pasů a kartiček zdravotní pojišťovny jsme 
vyjeli vstříc novým zážitkům. 

Druhý den začal u observatoře v Greenwichi, kudy prochází nultý po-
ledník, a tak si mnozí vyzkoušeli, jaké je to stát jednou nohou na východní 
a druhou na západní polokouli. Pak jsme pokračovali autobusem znovu
do centra Londýna, kde nás čekala zhruba dvouhodinová prohlídka To-
weru, při níž jsme mohli na vlastní oči spatřit také královské korunovační 
klenoty. Od Toweru jsme pokračovali kolem skvostů moderní architektury, 
jako je budova Lloyd´s Bank nebo mrakodrap Swiss Re, neformálně na-
zývaný “Okurka” (the Gherkin). Po krátké zastávce před burzou a Bank
of England jsme absolvovali prohlídku nádherné St Paul´s Cathedral. Dluž-

no dodat, že většina z nás prokázala smysl pro adrenalinové sporty a vy-
stoupala po schodech až na nejvyšší galerii, kde se nám naskytl famózní 
výhled na město. Před návratem do rodin jsme se ještě prošli po mostě 
Millennium, viděli Shakespearovo divadlo New Globe, Southwark aj.

V úterý ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami, dali Londýnu 
prozatím vale (ještě jsme se tu měli vrátit poslední den) a vyrazili do Wind-
soru. Před prohlídkou honosného královského sídla jsme také navštívili při-
lehlé městečko Eton na druhém břehu Temže, kde jsme postáli před známou 
prestižní střední školou pro chlapce. Někteří si při té příležitosti pořídili fot-
ky místních studentů v tradičních uniformách. Odpoledne jsme se přesunuli 
do Oxfordu a po procházce městem odjeli do Coventry, kde jsme přespali 
v hotelu.

Ve středu ráno jsme se nejdříve seznámili s městem Coventry a jeho his-
torií, navštívili jsme Muzeum dopravy a trochu času zbylo také na nákupy. 
Odpoledne jsme strávili ve Stratfordu nad Avonou. Čekala nás prohlídka 
Shakespearova rodného domu i kostela Holy Trinity Church, kde je klasik 
pochován. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u domu, odkud pocházela 
Shakespearova manželka Anne Hathaway.

Poslední den ve Velké Británii (čtvrtek) jsme zahájili zastávkou v Cam-
bridge a krátkou procházkou tímto univerzitním městem. Následoval pře-
jezd do Londýna, kde všichni dostali rozchod a mohli strávit celé odpo-
ledne podle svého gusta. Někteří navštívili muzea a galerie, jiní se svezli
na London Eye a další věnovali čas nákupům dárků, suvenýrů i módy. Kve-
čeru jsme se sešli na náměstí Picadilly a vydali se objevovat večerní Londýn, 
konkrétně Soho a čínskou čtvrt. V pozdních večerních hodinách jsme vy-
razili na zpáteční cestu, která trvala zhruba 24 hodin a skončila po páteční 
půlnoci opět v Příboře. 

Celý zájezd probíhal bez komplikací, stihli jsme vše, co jsme měli
v plánu vidět, a také počasí nám přálo. Velký dík patří pořádající cestovní 
kanceláři  ING. WISNAR - Cestovní kancelář za přípravu zájezdu, paní 
průvodkyni Ladislavě Vojtkové, která nás po celou dobu spolehlivě vedla 
a poskytovala nám spoustu zajímavých informací o navštívených místech. 
A v neposlední řadě také zúčastněným žákům za nadšení, dochvilnost
i dobrou náladu na palubě.

25. října, 5 hodin ráno, zastávka u sídliště, velký autobus a téměř 50 
lidiček, kteří jsou nachystaní vyrazit do Vídně. Ještě chybí jeden kluk… 
No nedá se nic dělat, asi zaspal či co. Jedeme. Opouštíme spící Příbor,
seznamujeme se s posádkou autobusu a s paní průvodkyní. Někteří po-
spávají, jiní poslouchají a zbytek brebentí. Jaké to tam asi bude, co uvi-
dím, co si koupím…

Cesta proběhla bez problémů. Občerstvili jsme se na Rohlence 
a okolo 10. hodiny jsme už s úžasem sledovali bláznivé domy pana Hun-
dertwassera. 

A zase do autobusu a hurá do Schőnbrunnu. Jsme jenom v zahra-
dách, ale všechny nás šokuje ten monumentální prostor, zíráme na to, 
jakým způsobem jsou udržovány stromy, aleje. Jedna z dívek mi šeptá, že 
ten podzimní čas je nádherný a že se velmi ráda tou barevnou přírodou 
prochází. Já taky. 

A teď zase o kus dál. Jedeme do centra a tady se nějakou dobu zdr-
žíme, takže si bereme všechny věci a jdeme. Viděli jsme toho hodně, 
opravdu moc, všechny ty významné budovy – operu, parlament, sídlo 

prezidenta, muzea… a co víc? Třeba šílenost - bungee jumping. Proč 
uprostřed města někdo dělá takovou zábavu? No protože následující 
den – tedy 26. 11. byl v Rakousku STÁTNÍ SVÁTEK a v centru města 
byli k vidění záchranáři, hasiči, vojáci, no prostě obranné složky, a tak
ve městě probíhaly různé atrakce.

Museli jsme chtě nechtě opustit toto místo a vydali jsme se ke Ste-
phansdomu, kde jsme nejprve měli hodinu a půl volno, a pak jsme se po-
dívali i dovnitř této nádherné katedrály a někteří jsme si zapálili i svíčky. 

Hlavy byly plné informací, oči neustále těkaly z jednoho místa
na druhé, dárky byly nakoupeny. Pomalu jsme se tedy odebrali na smlu-
vené místo, kde nás čekali naši řidiči. 

Vídeň jsme opouštěli již za soumraku, a tak se nám naskytl pohled 
na osvícený zábavní park a máme na příště jedno přání. Sednout si
na vídeňské obří kolo a vychutnat si toto překrásné město z výšky.

Neloučili jsme se s Vídní SBOHEM, ale NA SHLEDANOU.
P. S. Děkujeme všem, kteří se zájezdu zúčastnili, protože všichni byli

  prostě skvělí.

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

PODZIMNÍ VÍDEŇ

Mgr. Monika Šimíčková, učitelka na Masarykově gymnáziu

Mgr. Vlaďka Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor
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Kdo? Barborka – potřebuje pomoc dobrých lidí ... Chtěla bych Vás srdečně seznámit s dívkou, ke které osud moc pří-
větivý nebyl.

Narodila se předčasně, vážila pouhých 1 200 gramů. Ale svůj 
vstup do tohoto světa nevzdala. V předškolním věku prodělala operaci
tenotomii adduktorů, navštěvovala rehabilitační stacionář, neminula jí 
Grice-Greenova operace spojena s operací Achillových šlach.

Nastoupila, i když z počátku s obtížemi, do Základní školy v Brušper-
ku, která je bezbariérově řešena, a kde jí pomáhá asistentka pedagoga. 
Bára se pohybuje pouze na mechanickém vozíčku, potřebuje pomoc i při 
změně polohy z lehu do sedu a opačně.

Nyní navštěvuje 7. třídu a patří mezi premianty třídy. V současné 
době jí usnadňuje život pohyb na elektrickém vozíčku, který z části zapla-
tila pojišťovna a z části Nadace. Rodina, známí, přátelé, spolužáci sbírají 
pro ni plastová víčka, aby i touto cestou Báře pomohli.

Svůj rodinný příběh neuvažovali medializovat, jsou skromní. Sami
na další postup léčby fi nančně nestačí, pracuje jen otec, matka od listo-
padu jen 4 hodiny dopoledne. Denně dceru dováží do školy tam i zpět.

Začátkem příštího roku byl Báře doporučen 4týdenní ambulantní sa-
moplátecký pobyt v Klimkovicích na Klim-Th erapy, kde bude denně do-
jíždět 25 kilometrů. Základem rehabilitačního programu je využití spe-
ciálního stabilizačního oblečku. Ten zvyšuje terapeutický účinek neuro-
fyziologických cvičení na poškozený nervový systém, slouží ke korekci 
dolních končetin a trupu. Terapií by se měla zpevňovat celá postura těla 
(tj. tělesný postoj, poloha těla ve stoje a vše, co s tím souvisí).

Za tuto terapii má rodina zaplatit 46 060,- Kč. Léčba se má následně 
opakovat v půlročním intervalu. Rodiče slyšeli, že léčba končí neuvěřitel-
nými pokroky, ale pro rodinu je fi nančně nedostupná.

Oslovují tímto čtenáře Měsíčníku, občany, fi rmy, školy, zda by 
Báře nemohli pomoci. Může to být ve formě sbírání plastových víček 
od lahví nebo fi nančním darem. Hodně z nás jistě přispívá různým 
nadacím, jednotlivcům v tísni. Pomozme i my Báře.

Vaše pomoc se může nejsnáze realizovat fi nančním darem, který 
můžete předat OSOBNĚ V PRODEJNĚ OVOCE ZELENINA NA NÁ-
MĚSTÍ V  PŘÍBOŘE č. p 13, kde prodává dopoledne maminka Báry 
a odpoledne její babička. I plastová víčka můžete shromažďovat na stej-
ném místě. Každý dar bude písemně evidován a dárci vydán doklad. 
Nemusíte mít obavy, že bude Vašich darů zneužito. Budete informováni 
o výsledcích pomoci pro Báru. Rodiče dali písemný souhlas s uveřejně-
ním mého textu i s uveřejněním Bářiny fotografi e.

Věřím, že se ozve dobré srdce i nastavena ruka s otevřenou dlaní.

Jiné osobní údaje z důvodů ochrany osobních dat nelze zveřejnit.

Jednou z oblastí vzdělávání dětí předškolního věku je problema-
tika rozvoje řeči a komunikačních dovedností. Této problematice je 
věnovaná zvýšená pozornost především z důvodů nárůstu počtu dětí, 

které v průběhu předškolního věku potřebují odbornou péči logopeda. 
V naší mateřské škole věnujeme rozvoji komunikačních dovedností již 
několik let zvýšenou pozornost, a to jak při tvorbě programů pro vlastní 
vzdělávací práci s dětmi, která je zaměřena na prevenci logopedických 
obtíží, tak na spolupráci s logopedy a speciálními pedagogy odborných 
pracovišť, kteří mají děti s narušenou komunikační schopností z našeho 
zařízení v péči. 

Na podporu logopedické prevence byl v letošním roce zpracován 
projekt s názvem „Povídej, povídám, povídejme si spolu“, jehož cílem 
je zvýšení kvality provádění logopedické prevence, včasná diagnosti-
ka komunikačních obtíží, kvalifi kované poskytnutí informací rodičům 
o potřebě logopedické prevence a možnostech nápravy řeči interven-
cí kvalifi kovaného logopeda, zainteresovat rodiče do vzdělávání dětí 
v této oblasti apod. 

Součástí projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení řečo-
vých a komunikačních schopností dětí, zvýšení a prohloubení jejich 
kompetencí a zkvalitnění vzdělávacího prostředí. 

Na základě zpracovaného projektu byla v letošním roce Mateřské 
škole Kamarád Příbor přidělena fi nanční dotace z rozvojového progra-
mu pod názvem Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělá-
vání v roce 2013, který pro daný rok vyhlásilo MŠMT.

ŽIJE MEZI NÁMI, VEDLE NÁS

„POVÍDEJ, POVÍDÁM, POVÍDEJME SI SPOLU“
 PROJEKT PREVENCE LOGOPEDICKÝCH OBTÍŽÍ DĚTÍ V MŠ KAMARÁD

Mgr. Libuše Klaudová

Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád, Příbor
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VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

Všude, kde působil, zanechal výraznou stopu...

„Mám, co jsem dal druhým,“ tímto heslem se Antonín Cyril Sto-

jan řídil po celý svůj život. A že toho dal druhým dost, o tom svědčí 

i jeho pobyt v Příboře. V našem městě A. C. Stojan, později olo-

moucký arcibiskup, působil 11 roků v  létech 1876–1887. Viditel-

ných stop u nás zanechal víc než dost!

A. C. Stojan se narodil v r. 1851 v Beňově u Přerova. Studoval 

4 léta na nižším německém gymnáziu v Příboře. V souvislosti 

se školními léty A. C. Stojana strávenými v Příboře mě zaujala slo-

va Marie Holkové, české katolické učitelky a spisovatelky. Napsala 

o A. C. Stojanovi životopisnou knihu. V ní uvádí: „Ačkoliv město 

i  okolí bylo české, gymnázium bylo německé. Že se tam Toníček 

naučil mluvit plynně německy, to mu jistě nikdy nebude na škodu, 

přesto však právě odtamtud si přinesl přesvědčení, že české děti 

mají mít školy české. Čtyřleté houževnaté bifl ování německých slo-

víček udělalo z něho uvědomělého Slovana na celý život.“¹

Stojan tehdy bydlel v podnájmu u manželů Buzkových (L. Lou-

kotka ve své knize Vzpomínky - Pomníky a pamětní desky uvádí 

jméno Raymund Busek v č. 14, psáno se souhláskou  -s- ). Buzkovi 

provozovali řeznictví a uzenářství. Stojan vzpomínal na oba jako 

na maminku a tatínka Buzkovy. Už v Příboře byl horlivým studen-

tem a ve svém volnu doučoval spolužáky i děti Buzkovy. Zapojoval 

se i do činnosti České besedy. Spolek pořádal pěvecká vystoupení 

a hrál české divadelní hry.² Jako školák se účastnil i poutí (sv. Hos-

týn, r. 1861, Radhošť, r. 1862, Velehradě, r. 1863 - tehdy se slavil 

příchod sv. Cyrila a Metoděje.³) Všechny tyto události na něj silně 

zapůsobily.

V  dalším studiu Stojan pokračoval na gymnáziu v  Kroměří-

ži. Poté absolvoval studia na Bohoslovecké fakultě v Olomouci.

Na kněze byl vysvěcen v červenci 1876. Pak měsíc působil v Šil-

perku (Štíty, obec na Šumpersku). I přes tak krátkou dobu ho

ve vesnici všichni dobře znali! Říkalo se tam o něm, že díky svému 

elánu a  své výřečnosti dokázal vylákat příspěvek na dobročinné 

účely i „z kapsy zapnuté na knofl íky.“⁴ A dokonce pamětníci docho-

vali jeden výrok faráře Tálského o P. Stojanovi: „Tento panáček by 

dovedl roztočit půl světa.“⁵ Ve vesničce se s ním loučili s tím, aby 

hleděl „obohatit svou kostru o nějaké to kilo sádla.“⁶ 

Do Příbora mladičký Stojan dorazil den před příborskou 

poutí 7. 9. 1876. „Přes náměstí přešel štíhlý, mladý muž. Byl v čer-

ném, i cestovní vak v jeho ruce byl z tmavého plátna. Pod krkem mu 

svítil bílý proužek. Mladý kněz se rozhlížel po náměstí, toho času 

prázdném. Bylo před polednem, trhovkyně dávno sbalily své koše 

s vejci a zeleninou, děti byly ještě ve škole, otcové v dílnách a mat-

ky u ploten. Jen veselé pokřikování vrabců vítalo nového kaplana

do příborské farnosti. Páter Antonín tu znal každou ulici. Zamířil 

do první, vedoucí z náměstí ke kostelu. .... Po schodech vystoupil

ke chrámovým dveřím, byly otevřeny.....“⁷ Poté se kněz setkal

s příborským děkanem Františkem Holečkem a starším kaplanem

dr. Schneiderem. Hned si porozuměli. „V děkanově pokoji v prv-

ním patře pak často hlaholily hlasy tři, jak se tam živě debatovalo 

nejen o záležitostech farních, ale také o věcech politických a hlavně 

národnostních.“⁸

A. C. Stojan byl od prvního dne svého působení aktivní. Velmi 

usiloval o to, aby české město řídilo české zastupitelstvo. Ferdi-

nand Pokorný (lékárník, činná osoba příborská) si v předvoleb-

ním roce 1881 zapsal: „Nejčilejším v tom ruchu předvolebním byl 

P. Ant. Stojan, neúnavný pracovník a znamenitý organizátor.“⁹

Tento neúnavný organizátor byl také u vzniku českého spol-

ku hasičů v r. 1881! Založil ho společně s  profesorem učitelského 

ústavu Josefem Janouškem a s Rudolfem Ludwigem. Trojice stá-

la v čele sboru léta. O schopnostech těchto mužů píše ve svých 

vzpomínkách opět Ferdinand Pokorný. O Stojanovi si Pokorný 

poznamenal: „Kaplan Ant. Cyril Stojan neúnavnou pílí povzbu-

zoval občanstvo ku podpoře a ku přistoupení ke sboru, sám dob-

rým příkladem, nejen co jednatel, nýbrž i co pobočník při požárech 

opásán sekýrkou činně se účastnil i hašení.“¹⁰

Stojan byl ve sboru nejen jednatelem, ale i pokladníkem 

a  účetním. A  ihned po založení Dobrovolného spolku hasičů 

v Příboře začal psát hasičskou kroniku. Počin to byl neuvěřitelný 

a velmi pokrokový. Díky této kronice se dovídáme věci, o nichž 

bychom dnes neměli ani ponětí! První velký požár A. C. Stojan 

zaznamenal v r. 1883. „V sobotu dne 10. března 1883 o ¾ 7 hod. 

večer oznamoval z trubky hasičské požár v místě. Silná záře nad 

severovýchodní částí města naznačovala požářiště. Lázně tam le-

žíc, ještě úplně nevystavěné, pokryté papírem therovým, octly se 

v  plamenech. ... Rychle přikvapivší četa „tyrolských“ stříkačníků, 

vedena četařem svým p. Flachsem, jala se bez prodlení budovy dře-

věné statečně hájiti, až by se hlavní sbor dostavil.“¹¹

I Stojanovi kolegové později zaznamenali příběhy, jež se 

vyprávěly: „V  Příboře hořelo tehdy též leckdy pořádně. Bohu-

žel i  lidské životy si vyžádaly plameny. Poprvé na Benátkách

v  r. 1884 v  č.  15. Děvečka vběhla na půdu, kde spávala, pro své 

peřiny. P. Stojan dověděl se, že se nevrátila a šplhal se po štítě pro 

ni. Našel ji uhořelou v  peřinách. Ruce i nohy měla zuhelnatělé.

Na přání P. Stojana pomodlili se hasiči za spásu její duše Otče náš 

pokleknutím mezi doutnajícími trámy, potom teprve nebožku snes-

li dolů.“¹² Nebo veselejší: „Na Benátkách měl jeden tkadlec hodně 

zadluženou chalupu, která měla býti prodána ve dražbě. Majitel 

měl ji hodně pojištěnu a snad proto, když vyhořel, povídalo se, že 

prý si ji sám zapálil. Když hořelo, přiběhl páter Stojan a spěchal 

na půdu. Nezachránil však nic, neboť tkadlec, co bylo k čemu, včas 

odnesl do bezpečí. Obětavý kněz nemohl již zpět. Oheň zavřel mu 

východ. S  chladnou myslí prosekal se šindelovou střechou, skočil 

na hnojiště, bohužel příliš měkce – zapadl do hnojůvky – pozdější 

poslanec a arcibiskup.“¹³ 

Kromě toho Stojan založil v Příboře „spolek sv. Mikuláše pro 

podporu chudé mládeže, a spolek sv. Metoděje pro hospodáře, 

rozmnožil na svůj náklad a rozdal stovky výtisků Živnostenského 

řádu, aby se drobní řemeslníci seznámili se svými právy a dovedli 

se jich domáhat.“¹⁴ Ujal se také Bratrstva sv. Josefa z Arimatie. 

Jeho cílem bylo důstojné pohřbívání chudobných křesťanů. ¹⁵ 

Z toho je jasné, že páter Stojan nebyl jen člověkem, který do-

kázal mluvit, přesvědčovat, ale člověkem velmi pilným, činným. 

Nedělal rozdíl mezi svou prací v kostele nebo ve spolcích. Dělal 

prostě, co bylo třeba.  Pomáhal tam, kde bylo třeba. Zpovídal, 

křtil, zaopatřoval, ale i schůzoval s hasiči, aktivně se účastnil 

jejich akcí, také učil děti, psal články do časopisů Škola Božské-

ho Srdce Páně a Hlas. Čtenáři se prý na ně těšili, protože to byly 

črty a fejetony psané vtipně a s nadhledem. 

A jestli si myslíte, že to bylo vše, tak ne! Každou neděli Stojan 

půjčoval knihy v kaplance. Další rozesílal na venkov. Knih naku-

poval, co nejvíce mohl. I na úkor svého blaha. Jednou na podzim 

si panímáma Buzková všimla u zpovědi, že páter Antonín drkotá 

zuby a pořád si tře zkřehlé ruce. Přišla domů a ... : „Vytáhla hořejší 

ANTONÍN CYRIL STOJAN ZEMŘEL PŘED 90 LETY
Mgr. Irena Nedomová
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zásuvku, pod prádlem nahmátla naditou peněženku a začala pře-

počítávat bankovky. Na čele se jí udělala vráska, kolikpak může 

stát pořádný, teplý kožich? U oběda se matka Buzková nenápadně 

zeptala manžela, zdali sto zlatých stačí na pánský kožich, pořád-

ně teplý. „To bych řek, že stačí,“ zamumlal otec Buzek mezi dvěma 

sousty pečeně. „Tak tu máš stovku, táto. K večeru to odnes na faru 

Toníčkovi. Ať si koupí berana, ten hřeje nejvíc. V tom svrchníčku 

by se ve zpovědnici snadno nachladil. Ještě nám onemocní, je po-

řád takový bledý.“ Otec Buzků nic nenamítal. Toník byl jeho slabou 

stránkou, však lidé v  městě mladému kaplanovi jinak neřeknou 

než Buzků mladý panáček, jako by byl jejich vlastní syn. Zvečera, 

když zavřel krám, vydal se starý Buzek na faru a v kaplance štěd-

ře rozevřel širokou řeznickou „šrajtofl i“. Vyndal krásně vyžehlenou 

stovku a položil ji na stůl před udiveného Toníka. „Kup si kožuch, 

Toníčku, ať nám v kostele nezmrzneš.“¹⁶  Jenže dny plynuly a Toník 

mrzl dál. Až to Buzkům nedalo. Zašli za ním. A co myslíte, že 

mladý farář odpověděl? „Tatínku, pěkně vás prosím, nehněvejte se! 

Nu, já ten kožich nekoupil. Potřeboval jsem peníze na české knihy. 

Pro naše lidi. Do knihoven na venkov. Sedněte si, tatínku! Že se 

nezlobíte? Došly mi sem knihy a peníze mi taky došly, neměl jsem 

čím zaplatit. Tak jsem tu stovku obětoval. Vždyť já v tom starém 

zimníčku ještě vydržím.“¹⁷ Nakonec to dopadlo tak, že mu Buzkovi 

koupili kožich sami a bylo to!

Ani školská problematika nebyla Stojanovi cizí. Podařilo 

se mu založit  v  Příboře pokračovací školu pro učně, v  r. 1884 

byla z  jeho podnětu zřízena košíkářská škola (ul. Kašnice 304). 

V  r.  1888 byla pro nedostatek fi nančních prostředků zrušena. 

V  r.  1885 se usnesli členové místního odboru Ústřední matice 

školské za předsednictví Ferd. Pokorného zřídit mateřskou školu. 

Na návrh A. C. Stojana byl jí dán název Metodějka, protože byla 

zřízena v jubilejním roce úmrtí sv. Metoděje.¹⁸ Pořád ale něco Sto-

janovi v Příboře v oblasti školství scházelo. A nejen jemu. Ferd. 

Pokorný píše: „Rok 1884. Na podnět Stojana usilovali jsme v obci 

o přeměnu na české gymnasium, na všechny možné strany o pod-

poru se obrátili na biskupa Bauera, místodržitele Schönborna. Ko-

nečně usneseno direktně k audienci u císaře se obrátiti,...18. 2. jel 

jsem s děkanem Holečkem a Peřinou do Vídně jako deputace výbo-

rem zvolená. 19. 2. byli jsme u ministra Conrada ..., 20. 2. jsme šli 

za Schönbornem po dlouhém hledání do panské sněmovny a pak 

do říšské rady za dvor. radou Mezníkem, všude žebrajíce o podpo-

ru. 21. 2. jsme byli povoláni k audienci. 

Se Stojanem jsme stále nabádali ku přeměně gymnasia a 25.  5. 

s děkanem Holečkem a starostou Peřinou jeli jsme k místodržite-

li v záležitosti zmíněné.“¹⁹ Pánové ve svém úsilí neustávali. Ale... 

„Nově jmen ovaný ministr vyučování dr. Gautsch v  květnu 1886 

obci oznámil, že gymnázium školním rokem 1886/87 bude zrušeno 

- osud,který zastihl i jiná nižší gymnasia. Obecní zastupitelstvo 

usneslo se zříditi na vlastní náklad gymnasium české. Po vyplnění 

žádaných ministerstvem podmínek a po včasném oznámení mini-

steriu vyučování bylo po tiché slavnosti 18. září obvyklým způso-

bem vyučování na českém komunalním gymnasiu zahájeno, načež 

21. září došlo od ministerstva osvěty telegrafi cké nařízení, že gym-

nasium má býti zavřeno. Všeobecné vzrušní nastalo a další kroky 

o zachránění gymnasia zůstaly bezvýslednými.“²⁰

V té době už v Příboře existoval tzv. církevní studentský kon-

vikt, internát pro 40 studentů, s nimiž se ve městě počítalo. Založil 

ho právě páter Stojan. Na internátě působili kněží, včetně Stojana, 

a to velmi rozezlilo tehdejšího ministra školství. V  té době totiž 

platil zákon z  r. 1868, který nepřipouštěl církevní vliv na státní 

školy. Ministr pojal Stojanův počin jako porušení zákona. Jeho 

zloba byla tak veliká, že tehdejší arcibiskup Bedřich Fürstenberg 

musel Stojana potrestat. Přeložil ho v r. 1887 do Veřovic s nadějí, 

že tento malý trest zůstane ve Vídni nepovšimnut. Páter Stojan 

se ani nemusel stěhovat. Docházel do Veřovic 3x týdně a stále vy-

učoval náboženství v Příboře a byl ve městě činný. Dokonce stál 

u zrodu myšlenky uspořádat krajinskou výstavu. Výstava trvala 

7. - 11. 8., otevřeno bylo od sedmi do sedmi. Předměty církevně 

umělecké, školství, všech odvětví průmyslu a řemesel, hospodář-

ství, hasičství atd. byly převážně umístěny v  učitelském ústavu. 

Výstava hospodářských strojů byla na poli u kostela sv. Valentina, 

dobytek byl umístěn na tržišti za mýtem (za č. 247).²¹ Hrála ka-

pela veteránského spolku, zpíval smíšený i mužský sbor, sólisté 

A. C. Stojan sedí třetí zleva v kloboučku a peleríně.
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a orchestr.  Sbor hasičů zařídil na daný termín valnou hromadu 

župní jednoty pro severovýchodní Moravu a odpoledne uspořádal 

veřejné cvičení na náměstí.

„Po této zdařilé slavnosti byl sbor zatížen truchlivým příbě-

hem.“²² Aktivita A. C. Stojana neušla pozornosti vrchnosti. Páter 

Holeček dostal už na počátku krajinské výstavy dekret o přeložení 

svého mladšího kolegy do vzdáleného Svébohova. Usoudil ale, že 

páterovi nebude kazit radost z  výstavy a rozhodnutí mu předal 

až po jejím ukončení. Tak nějak se mohla ona událost odehrát: 

„Ve čtvrtek 11. srpna 1887 toho večera usedal kaplan k večeři vel-

mi spokojen. Ne že by ho utěšoval pohled na plný talíř, spíše byl 

zahleděn do vzpomínky na uplynulé dojmy, které si přinesl k ve-

čeři ze slavnostního ukončení zdařilé výstavy. Usmíval se, jak se 

mu pamětí mihl potlesk mozolnatých dlaní, to když účastníkům 

při slavnosti přál, aby i nadále byla dovednost moravského lidu 

k užitku vlasti, aby lid, který stojí pod ochranou velkých přímluvců 

Cyrila a Metoděje, duchovně rostl a při tom zlepšoval také život 

pozemský. Jenže po večeři přišla studená sprcha. Pan děkan mlčky 

podal kaplanovi nešťastný dekret. Díval se, jak páter čte s překva-

pením, jak úsměv na mladé tváři ustupuje bolestnému zacuknutí 

u koutku úst. Kaplan papír zvolna složil, oči stále sklopeny na jeho 

bílou plochu. Také mlčel. Pan děkan by nerad viděl slzy, nechme 

truchlení na zítřek, až se budeme loučit. Dobrou noc, páter! Ta 

noc pro Antonína dobrá nebyla, ale zato dosti dlouhá, aby stačila 

na potlačení všeho, co se mu hořce převalovalo srdcem i myslí. Až 

v tichu jitřní hodiny z hloubi duše řekl - Buď vůle Tvá! Pak usedl ke 

stolu a napsal několik dopisů.“²³

Hasičům napsal: „Slavný sbore hasičský! Nemohu se s  vámi 

rozloučiti osobně, činím takto písemně. Děkuji Vám za všelikou 

přízeň mi věnovanou. Žijtež blaze s Pánem Bohem!“²⁴ 

Do kroniky napsal poslední zápis: „Výstava tato po soudě všech 

byla překrásná a přebohatá na předměty, vydařila se znamenitě, 

viz o tom pochvalný list p. místodržitele br. Schönborna. Přispěla 

zajisté výstava tato ku všelikému dobru pro Příbor a okolí.  A nyní 

rozloučiti jest se mi s dobrovolným has. sborem Příborským, jehož 

jednatelem, účetním a pokladníkem jsem dlouhá léta byl. Byl jsem 

svědkem, kterak dobrov. hasičský sbor stal se dobrodincem obyva-

telstva Příborského i nemám při odchodu jiného přání, než aby 

dobr. hasičskému sboru se dařilo dle hesla: Bohu ku cti, bližnímu 

ku pomoci. Váš A. C. Stojan“²⁵

„Smutná zpráva se rozletěla po městě a večer lidé postávali 

v hloučcích u kostela. Ženské řešily situaci pláčem a vzpomínkami 

na dobrotu ztraceného velebníčka. Mužští mudrovali, co a jak pod-

niknout, aby kaplana dostali zase zpátky. Vzpomínali také na jeho 

statečnost, kdypak to bylo, co hořelo na předměstí, jak tam říkají 

v Benátkách. Tak tři roky jsou tomu. Nevíte, že páter Antonín po-

máhal jako hasič? Po štítě hořícího domu vynesl z ohně popálenou 

děvečku. Prý byla omráčena padajícím trámem. Pozdě shledali, 

R. 1922, svěcení zvonů.

Ze zápisu v kronice.
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že není venku, nikdo si netroufal do plamenů pro ni. Páter Antonín 

to riskoval. A vynesl ji z tlamy smrti. Povídám, takového, jako byl 

on, už sem nedostaneme. To byl zlatý člověk.“²⁶

Ferd. Pokorný zapsal: „Horlivý jednatel sboru, jehož činnost 

veřejná pro blaho občanstva v jistých kruzích s nelibostí byla sle-

dována, byl z Příbora odvolán a přesazen co exposita čili správce 

fi liálního kostela v  Svébohově u Zábřeha a po ukončení výstavy 

ihned na nové působiště se odebral. Těžce nesl sbor ztrátu tohoto 

činného pracovníka, který si získal úctu a lásku celého sboru, jakož 

i každého jednotlivce.“²⁷

Vedení města Příbora a zastupitelé si byli vědomi toho, co 

všechno A. C. Stojan pro obec vykonal, a týž rok jeho činnost oce-

nili: „Důstojný Pane! Jsa vzorným a obětavým knězem, horlivým 

a  svědomitým vychovatelem a otcem mládeže Vaší péči svěřené, 

jsa déle neohroženým a věrným bojovníkem za nezadatelná práva 

Svého národa, jakož i obratným a vytrvalým pracovníkem v oboru 

veškeré duševní i hmotné činnosti lidské - získal jste si dlouholetým 

blahodárným a bohumilým působením svým tolik neocenitelných 

a vzácných zásluh o utěšený nynější rozkvět města Příbora, že Vás, 

Důstojný Pane, obecní výbor ve schůzi 17. listopadu 1887 jedno-

myslně svým čestným členem jmenoval.“²⁸

8. 1. 1888 byl páter A. C. Stojan zvolen čestným členem pří-

borského sboru.  

Do Příbora zavítal A. C Stojan ještě dvakrát. Poprvé v r. 1888 

na pohřeb svého přítele kněze Fr. Holečka a podruhé 7. září 1922 

už jako arcibiskup olomoucký Th Dr. Antonín Cyril Stojan. Světil 

tehdy u farního kostela nové zvony, náhrady za zvony zrekvírova-

né v 1. sv. válce.

A. C. Stojan ve své aktivitě neustával v žádném ze svých půso-

bišť. Nejdéle sloužil v Dražovicích u Vyškova.  V r. 1896 byl pro-

mován na doktora teologie. R. 1897 se stal poslancem ve Vídni,

od r. 1918 pracoval jako poslanec Národního shromáždění v Pra-

ze. Od r. 1920 byl senátorem a v r. 1921 se stal olomouckým arci-

biskupem. Zemřel v r. 1923. Byl pochován na Velehradě, o jehož 

rozkvět se velmi zasloužil. Velehrad velmi miloval, i z Příbora po-

řádal poutě na Velehrad.

Dnes nám v  Příboře připomíná tuto osobnost jednak ulice

po něm pojmenovaná, a pak dvě desky. Jedna na zdi radnice. Pů-

vodně byla vytvořena už v r. 1931. Ale ztratila se a není ani známo, 

kde byla umístěna. Nová byla zhotovena v r. 1947 a nainstalována 

na zeď radnice. Je  věnována zakladatelům župní jednoty hasičské 

severovýchodní Moravy Janouškovi–Stojanovi–Ludwigovi. 

Deska přímo věnovaná A. C. Stojanovi byla odhalena 3. 6. 

1934 na průčelí fary (dům č. 362). Pod Stojanovým portrétem je 

nápis:  ARCIBISKUP DR. ANTONÍN CYRIL STOJAN PŮSOBIL 

V PŘÍBOŘE 11 LET OD 7. 9. 1876 JAKO HORLIVÝ KAPLAN, 

VLASTENEC A LIDUMIL

Nebylo mým cílem popsat a vypsat všechny aktivity 
A.  C.  Stojana. To udělali už povolanější. Odkazy na ně uvá-
dím v pramenech, z nichž jsem čerpala. Ve svém článku jsem 
vám chtěla představit A. C. Stojana jako člověka výjimečného 
a zbožného, přesto úplně obyčejného, jako člověka, který do 
velké míry ovlivnil život v Příboře v 80. letech 19. století. A též 
jsem tak trošku chtěla ukázat, čeho všeho bylo možné dosáh-
nout pílí, pracovitostí a nadšením...

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora, tel. 776 725 909,

e-mail: televize-pribor@seznam.cz

Foto: Archiv SDH Příbor, děkuji za laskavé půjčení a možnost použití.
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Z HISTORIE

Gallasův hlavní stan v  Kojetíně se po měsíci otálení konečně 
rozhodl něco podniknout, a tak vyslal proti Švédům do Poodří jednotky 
pod velením plukovníka (později generála) Puccheima. Jan Kryštof 
Puccheim, švagr maršála císařské jízdy a majitele bojnického hradu 
Štefana Pálff yho, se příštího léta nechvalně zapíše krvavým zúčtováním 
s  lukovskými, vsetínskými a rožnovskými Valachy. Ale švédští rejtaři 
nebyli to co valašští „zbújníci“. Pod Starým Jičínem došlo k  boji,
ve kterém byli císařští úplně poraženi. Kroniky bohužel blíže 
nespecifi kují místo střetu, ani množství padlých. Přesun císařských 
jednotek z Hané na sever nezůstal jistě utajen, zvláště když si uvědomíme, 
že při výhledu ze starojického hradu měli Švédové celé okolí jako
na dlani. Přesto švédská posádka na podzim 1643 hrad opustila, možná 
již v září. (Švédové nanovo obsadili starojický hrad až počátkem října 
1646. Předešli tak císařského rytmistra Otislava, který měl preventivně 
hrad obsadit dle nařízení přerovského krajského hejtmana Kotulínského 
z  Kotulína. Obsazení Starého Jičína a Valašského Meziříčí švédským 
generálem Müllerem tehdy vyvolalo rozhořčení až ve Vídni. Sám císař 
Ferdinand III. žádal 8. října moravského zemského hejtmana, aby bylo 
vyvinuto úsilí starojický hrad i Meziříčí Švédům vyrvat. Měl tím být 
pověřen statečný brněnský obránce z  loňského roku, generál Ludvík 
Raduit de Souches. Zůstalo ovšem jen při výzvě.)

1. září opustil Torstensson opevněný tábor u Moštěnice a 3. září 
zabral biskupský Vyškov. Poté se obrátil k  Brnu. Obrana Brna tehdy 
ležela na bedrech císařského plukovníka Schönkircha. Torstensson se však 
tenkrát o Brno vlastně ani vážně nepokusil; oblehl ho jen proto, aby tam 
přilákal císařského velitele Gallase s  vojskem a přinutil ho k  bitvě, což 
se mu však nepodařilo. U města se zdržel jen 5 dní (3. – 9. září 1643) a svedl 
tam několik menších potyček, v nichž si obránci vedli velmi statečně. 

9. září 1643 vydává zklamaný Torstensson alespoň rozkaz opevnit 
Fulnek. Kolem pevnosti vznikají četné příkopy a nové fortifi kace 
(šance). Po odchodu švédských vojsk na sever zůstává Fulnek obsazen 
i v říjnu. Teprve počátkem roku 1644 opouštějí Fulnek poslední švédské 
oddíly. Ten je opětně dobyt až koncem září 1645.

Švédská lehká jízda tehdy málem zajala i samotného císaře 
Ferdinanda III., když jel 10. září z  Mikulova do Skalice. Bylo pro něj 
velkým štěstím, že si Švédové popletli cesty. V polovině září se švédské 
posádky v mnoha moravských městech chystaly na odsun do Holštýnska 
proti Dánům, i když ofi ciální rozkaz k  přesunu ještě Torstensson
ze Stockholmu nedostal. V Přerově tak před svým odchodem založili 
Švédové v Dolním městě několik požárů, ale díky ostražitosti měšťanů 
se všechny podařilo včas uhasit.

Na podzim 1643 Švédové společně se vsetínskými Valachy vnikli
do Meziříčí a obsadili jej, snad v souvislosti s protišvédským smýšlením 
a  jednáním měšťanů (valašský transport určený Švédům byl zničen
i za pomoci meziříčských měšťanů). Meziříčí i Nový Jičín se staly na 
čas císařskými základnami pro blokování východů z vlastní povstalecké 
horské části. Z  autentických zápisů však není zcela jasné, zda
se v případě Meziříčí jedná o švédské jednotky, které později odtáhly 
s  Torstenssonem na dánské válčiště, anebo o jednotky, jež zůstaly
do konce roku na fulneckém hradě.

Torstensson odtáhl zrána 9. září do Olomouce. Tam povýšil velitele 
olomoucké posádky plukovníka Jiřího Pajkulla na generála a vydal 
rozkaz, aby Olomouc, Tovačov, Šternberk, Uničov a Fulnek byly 
udržovány jako pevnosti, zatímco ostatní místa mají být zbaveny 
vší možné obrany a od Švédů opuštěny. Pak Torstensson vyrazil
na Bruntálsko a brzy jeho osmitisícové vojsko stanulo s dvaaosmdesáti 
děly před pevným hradem Sovincem (Eulenbergem). Dobývání 
tohoto hradu (mezi 16. zářím a 7. říjnem) stálo útočníky mnoho sil, 
ale nakonec se obránci čestně vzdali. Teprve na  Sovinci obdržel 
Torstensson ofi ciální rozkaz ze Stockholmu o přesunu do Holštýnska, 
a tak neprodleně vyrazil do Dolního Slezska. V Sovinci však zanechal 
silnou posádku, která hrad opustila teprve v roce 1650. Když pak velké 
švédské vojsko míjelo slezský Krnov, Torstensson se vůbec nezdržoval 
jeho dobýváním. Krnovské měšťany pouze na smrt vyděsil salvou 
z několika děl.

370. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PŘÍBORA OD ŠVÉDŮ 1643
Igor Jalůvka Dokončení

ZÁŘÍ 1643  ZÁVĚREČNÉ OBDOBÍ DRUHÉHO TORSTENSSONOVA VPÁDU NA MORAVU

FULNEČTÍ VYDŘIDUCHOVÉ  POSTRACH SEVERNÍ MORAVY

Zatímco v  závěru svých prvních dvou tažení na Moravu 
- v  roce 1642 a 1643 – se Torstensson vždy stáhl na sever,
po třetím vpádu do Čech počátkem roku 1645 již Švédové ovládali 
severní Moravu až do konce války. Po úspěšné bitvě u Jankova 
6. března 1645, kdy Torstensson díky přesné palbě Wittenbergova 
dělostřelectva rozprášil císařsko-sasko-bavorskou armádu pod 
velením Hatzfelda, se švédský vrchní velitel soustředil na dobytí 
Vídně a především Brna. Avšak fatální neúspěch u Brna spolu
se zdravotními problémy ovlivnil Torstenssonovu rezignaci. Post 
vrchního velitele švédských ozbrojených sil převzal generál-polní 
zbrojmistr Karel Gustav Wrangel. Ten se však počátkem roku 1646 
snažil s  pomocí francouzských spojenců prorazit do Bavorska 
a habsburských zemí. 

Fulnecká pevnost byla Švédy potřetí dobyta 24. září 1645, 
tedy o měsíc později, co Torstensson podruhé s  nepořízenou odtáhl 
od Brna. Od tohoto data až do vestfálského míru (24. října 1648) 
si fulnecká posádka kontribučně a dodávkově podrobila nejen 
panství v opavském knížectví, ale i řadu moravských panství, jako 
např. hranicko-drahotušské, lipensko-helfenštejnské, kelečské, 
štrambersko-novojické, starojické, meziříčské a hukvaldské, 
samozřejmě s  výjimkou nedobytných správních hradů Helfštýna 
a Hukvald. Ještě koncem roku 1645 stačí Torstensson ve Fulneku 
zřídit samostatný válečný komisariát a kontribuční úřad, vojenským 
komisařem jmenuje Jana Bustona. Kontribuční úřad pak rozesílal
na okolní panství výhružné, tzv. palné listy a požadoval (pod pohrůžkou 
„ruiny“) okamžité zaplacení kontribuce (= válečných poplatků). 

Počátkem roku 1647 tento úřad vedl Ludolf Lahrmann, koncem 
roku pak Antonín G. Wesemann. Z  let 1646 a 1648 jsou dochována 
i jména švédských velitelů fulnecké posádky: v únoru 1646 je zde jakýsi 
J. Keyserle, v  březnu a dubnu nejvyšší vachtmistr (= major) Jeroným 
Melichar z Kherynu, v červenci Antonín Pavel Vieregge, v lednu 1648 
Wolf Friedrich Bohrndorff , v  květnu a červnu nejvyšší vachtmistr 
Hans Engels a v červenci rytmistr (= kapitán jízdy) hrabě Jan Swikard 
z Grayfenburku. Jejich příjmení potvrzují to, že v závěrečném období 
třicetileté války vesměs dominují ve švédském vojsku důstojníci 
německého původu. Fulnečtí Švédové pod výhružkou vypálení měst 
většinou požadovali zaplacení kontribuce, potraviny -  především sůl, 
víno, pivo, píci pro koně, seno, slámu, fůry dřeva, vápno na opravy 
hradeb a pracovníky k  tomu určené, na svých „štráfech“ zabavovali 
koně, dobytek, zapalovali vesnické domy, dokonce když nějaký dům 
vypálili, často požadovali daň ze stavby nového, brali do zajetí měšťany, 
rychtáře a konali další nepřístojnosti. Když byla po vestfálském míru 
konečně nashromážděna a vyplacena švédskému vojsku katastrofi cká 
výše dohodnutého odškodného 200 000 říšských tolarů, Švédové 
- k  veliké radosti Fulneckých - defi nitivně opouštějí hrad i město. 
Posledním vojákem opouštějícím město je velitel okupované oblasti 
generál-vachtmistr Arvid Wittenberg. Psal se 10. červenec 1650. 
Zámecké místnosti jsou dokonale vyrabovány, odvezen je i veškerý 
nábytek (hodně to připomíná stav sídliště po odchodu sovětských 
vojáků z  frenštátské posádky 23. března 1990; těch ale bylo kolem 
tří tisíc a posledním vojákem byl tentokrát velitel střední skupiny 
sovětských vojsk generálplukovník Eduard Vorobjov). 
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Kdo vlastně nejvíce zpustošil Moravu? Moravský historik 
F. A. Slavík uveřejnil v Časopise Matice moravské roku 1895 podrobnou 
zprávu s  názvem „Kdy byla Morava nejvíce zpustošena?“.
Na základě pečlivého rozboru zemských desek dochází k závěru, že 
pouze za Matyáše Korvína během uherského vpádu (1468–1471), 
tedy během necelých tří let, bylo zpustošeno a zaniklo na Moravě 
daleko více dědin než za třicetileté války (1618–1648), ta však
ve výčtu zpustošených osad předstihuje války husitské (1420–
1437). Po odchodu Švédů z Moravy bylo v této zemi zpustošeno 63 
zámků, 22 měst a městeček (městysů) a 330 vesnic. Nejen Olomouc, 
ale také ostatní královská města, Brno, Znojmo a Jihlava, ztratila 
beze zbytku celá předměstí. Přitom hukvaldské panství patřilo na 
Moravě k těm nejméně postiženým.

Co nám dnes vlastně zůstalo z několikaletého řádění švédských 
žoldnéřů na Moravě? Není toho opravdu mnoho. Zůstaly pevnostní 
přístavby některých hradních zřícenin, které odolaly zubu času. 
Zůstaly pověsti o Švédech, vztahující se k mnohým hradům, zámkům 

i  historickým městům. Se skutečnou realitou má ale většina těchto 
pověstí málo co společného. Zcela jistě ale v těle mnoha z nás, Moraváků, 
koluje i švédská krev, aniž o tom vůbec víme. O tom není pochyb. 
Podobně jako mnozí Opavané, jež by jistě nalezli ve svém rodokmenu 
i nějakého toho Dána. Dánské vojsko totiž ovládalo celý první půlrok 
1627 Opavu a další slezská města. Krčmy, šenky i mázhauzy tam byly 
stále plné, a tak alkoholové opojení způsobilo, že seveřané zapomněli 
na těžkou dobu války. Na ryncích se vždy odehrávalo „královské klání“ 
a podle tehdejších kavalírských mravů se „statečně žralo a zlotřile pilo až 
chlastalo“. Ale neskončilo jen u toho: běžné byly návštěvy šlechtických 
domů „kvůli fraucimoru“, návštěvy svatebních hostin, pořádaly se 
různé zábavy a taškařice. Patrně od těch časů se u nás datuje rčení „Pije 
jak Dán“. Ale Dánové obecně nejsou žádnými opilci. Šlo o to, že tehdy 
ještě u nás dozníval blahobyt rudolf ínských časů, a Dánové, přivyklí
na skromné severské poměry a střídmý život, na takovou hojnost všeho 
(včetně pálenky) zvyklí nebyli. Je jasné, že alkohol s nimi udělal své…
Na západním Slovensku, kam se Švédové dostali roku 1645, zase dodnes 
používají rčení „Ty si ako Švéd“. Míní tím člověka hamižného, částečně 
vychloubačného, ale ve skutečnosti majícího „holý zadek“. V Čechách 
a na Moravě takové přirovnání neznáme.

A co zůstalo dnešním Švédům z válčení na Moravě a v Čechách, 
mimo nakradeného nevyčíslitelného bohatství dnes vystavovaného
ve švédských muzeích? Nevím, zda je pravdivá informace, kterou jsem 
kdysi četl v knize Benjamina Kurase Češi na vlásku (2008), že Švédové
si z válčení v  našich zemích za třicetileté války přivezli jedno české 
slovo, které pak od poloviny 17. století ve švédštině zdomácnělo. Je jím 
slovo lekar. O „úrovni“ a „blahobytu“ obyvatel skandinávských zemí 
v první polovině 17. století pak svědčí i to, že u nich takové povolání - 
tedy že někdo je schopen někoho léčit - prostě nebylo…

*   *   *

Pokud dnes bude řeč o historické paměti našeho národa, vyvstanou 
stále ještě bolestivé vzpomínky v  souvislosti s bolševickým Ruskem 
a nacistickým Německem, nikoli však s monarchistickým Rakouskem 
a už vůbec ne s  třicetiletou válkou a švédským řáděním. Tak jako
při vyslovení slova „Afrika“ si většina lidí vybaví palmy někde na břehu 
moře a tančící domorodce, při zaslechnutí pojmu „Itálie“ si starší 
generace mužů nejspíš představí fi lmovou hvězdu Sophii Lorenovou, 
pak při vyřčení pojmu „Švédsko“ si patrně vybavíme „hitmakerovskou“ 
skupinu ABBA, avšak nikoli nějakého generála Bannera, Torstenssona, 
Königsmarcka či Wrangela. Za desítky generací již historická paměť 
zcela pominula. Ano – dobrá a hezká písnička nebo dobrá a hezká 
herečka nejsou věci hned tak pomíjivé, generálové jimi jsou… 

Tyto události již dávno odvál čas. Pokud nebudeme ověřovat 
návaznost současných obyvatel Příbora na měšťany zde „osídlené“ 
v  17.  století dle jejich rodové větve v historických matrikách, tak 
nevíme, zda tito měšťané byli našimi skutečnými předky. My je však
za své předky obecně považujeme a s osudem Příbora se ztotožňujeme. 
Tato skutečnost byla, kromě jiného, motivem mé studie. Snad se mi 
podařilo z  útržkovitých informací o působení švédských kondotiérů 
na Moravě v  roce 1643 sestavit chronologii jejich letního tažení, při 
kterém bohužel získalo újmu i naše město…

Koncem roku 1647 zvítězila ve Švédsku strana královny Kristiny 
proti Oxenstiernovi, a tak padla dosavadní švédská podpora požadavků 
české emigrace na restituci předválečných poměrů v  Čechách. 
Vestfálský mír se tak stal pro zbytky česko-moravské stavovské 
emigrace ohromným zklamáním, přestože exulanti z  českých zemí 
patřili k nejvěrnějším spojencům švédské politické linie. V politickém 
ohledu byla náboženská měřítka diplomatickou hrou naprosto 
překonána. Mluvilo se jen o evropské mocenské rovnováze. Komenský 
a bratrští uprchlíci byli jen okrajovými činiteli v politické hře mocností 
a orientace na švédskou politiku, která již za změněných podmínek 
nestála o  prosazení požadavků českých protestantů, již mnoho 
nepomohla. Historik Radek Fukala k  tomu dodává: „Musíme však 
zdůraznit, že Švédsko patřilo k  nejvytrvalejším obhájcům restituční 
varianty k roku 1618, kterou opustila především protestantská německá 
knížata; zejména saský a braniborský kurfi řt neměli zájem na obhajobě 
českých rebelů. Císařský vyslanec hrabě Trauttmannsdorff  zatvrzele hájil
na vestfálských jednáních nedotknutelnost habsburských dědičných 
zemí. Císařská strana tak považovala země Koruny české za 

svou doménu a poukazovala na odhodlanou obranu Brna proti 
Torstenssonově vojsku roku 1645 a statečnou obranu pravobřežní 
Prahy proti vojsku Königsmarcka v roce 1648…“ Na straně druhé, 
úplně stejný argument hrál do karet švédské straně, která tak 
mohla s lehkým srdcem dát ruce pryč od podpory „české otázky“.  

Jak píše Michal Mocek: „… válka tedy – jak známo – skončila 
krachem habsburského (rakousko-španělského) a katolického úsilí 
o nadvládu nad Evropou. Nicméně alespoň v  rámci České koruny se 
oni a jejich přívrženci mohli považovat za vítěze. V  českých zemích 
se záhy zformoval neefektivní ekonomicko-sociální systém. Duševní 
život obyvatel České koruny byl omezován v  důsledku sílící ideové 
a  náboženské nesnášenlivosti. Z  dlouhodobé perspektivy to postihlo 
i Příbor, i když ten se mohl na konci války řadit k  těm, kdo v  zemi 
zvítězili…“ Historik Josef Polišenský pak třicetiletou válku na Moravě 
charakterizuje slovy: „… hrdiny tohoto období nebyli urození páni, 
nýbrž daleko spíš tzv. rebelové, kteří chtěli něco změnit, a obyčejní lidé, 
jež dovedli snést hrůzy války – a kteří bylo dost silní, aby snesli i to, co 

přišlo po ní…“

ZMAŘENÉ NADĚJE

KDO NEJVÍCE ZPUSTOŠIL MORAVU?
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Neděle 1. 12. 2013
Stejně jako v  loňském roce i letos jsme pro Vás v předvánočním čase 

připravili 4 adventní koncerty. Letos ten první se uskuteční v kostele sv. Va-
lentina v 17,00 hodin a zveme Vás na program Adventus Domini v podání 
vynikajícího světoznámého tělesa SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS 
pod vedením Davida Ebena.  Program obsahuje zpěvy provozované během 
adventu v rámci takzvané rorátní mariánské mše. Zajímavé a na poslech vel-
mi krásné. Dramaturgii projektu vytvořil člen souboru Hasan El-Dunia.

Vstupné Kč 120,-, předprodej byl zahájen 18. 11. 2013 v MIC Příbor.

Středa 4. 12. 2013
Od 17 hodin srdečně zveme hlavně děti s  rodiči na příjezd Mikulá-

še s  čerty a anděly. Mikulášská jízda se uskuteční na náměstí S. Freuda 
a v rámci jejího programu letos vystoupí HEIDI JANKŮ a bude rozsvícen 
vánoční strom. 

V  letošním roce ozdobí náměstí Sigmunda Freuda v  Příbo-
ře smrk omorika. Tento vánoční strom je součástí městské zeleně
v ul. ČSA v Příboře a roste v travnaté ploše mezi domy č. p. 1381 a 1382. 
Z důvodu rekonstrukce podzemního plynovodního vedení v  této lokalitě, 
které bude realizováno společností RWE ČR, a.s., muselo dojít ke kácení 
mimolesních dřevin. Součástí tohoto zásahu je i předmětný smrk omorika, 
který bude pokácen 29. 11. 2013 a následně využit k vánoční výzdobě města 
Příbora.

Neděle 8. 12. 2013
Na II. adventní koncert jste zváni do refektáře piaristického klášte-

ra. Od 17 hodin nám zazpívají členové Pěveckého sdružení Kopřivnice. 
Vstupné Kč 50,- předprodej vstupenek bude zahájen stejně jako na následu-
jící 2 koncerty v pátek 29. 11. 2013 v MIC Příbor.

Úterý 10. 12. 2013
Tradiční Adventní podvečer v  příborském muzeu bude ve znamení 

unikátní literární památky tzv. Příborského kancionálu z přelomu 16. a 17. 
století. Zazní autentické písně z kancionálu spjaté především s předvánoč-
ním časem. Průvodní slovo hudební vědec Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Adventní podvečer bude také současně zahájením výstavy Betlémy 
příborských řezbářů Metoděje Berana a Jaromíra Kostelníka. Vedle dal-
ších prací bude poprvé vystaven mechanický betlém Metoděje Berana s po-
hyblivými fi gurami představujícími idylu moravského venkova a příborský 
betlém Jaromíra Kostelníka s  lokální tématikou přibližující kouzlo starého 
Příbora, určitě si výstavu betlémů nenechejte ujít, potrvá do 31. ledna 2014.

Sobota 14. 12. 2013
Připravujeme tradiční Vánoční jarmark. Uskuteční se od 8 do 16 ho-

din na náměstí S. Freuda. Jsou pozváni řemeslníci a prodejci českých vý-
robků a můžete se těšit na bohatý doprovodný program, v  rámci kterého 
členové Apoštolské církve budou číst z Bible kralické, vánoční písně zahraje 
křesťanská hudební skupina I – Band, s vánočním programem vystoupí děti 
mateřských a základních škol v Příboře, valašský soubor Sedmikvítek nám 
předvede své folklorní vystoupení a odpoledne zazpívají děti 50tičlenného 
pěveckého sboru ONDRÁŠEK z Nového Jičína. Přesný program bude uve-
den na samostatných plakátech. Akce se koná za každého počasí.

Neděle 15. 12. 2013
III. adventní koncert se uskuteční opět v kostele sv. Valentina a rovněž 

od 17,00 hodin. Tentokrát se nám představí žáci a absolventi ZUŠ Příbor.
Vstupné Kč 50,- předprodej vstupenek od 29. 11. v MIC Příbor.

Neděle 22. 12. 2013
Posledním IV. adventním koncertem se přiblížíme k  Vánocům už 

nadosah. Komorní orchestr Sdružení hudebníků Příbor spolu s dětským 
chrámovým sborem „SCHOLA“, který bude dirigovat pan Zdeněk Puko-
vec připravil program, ve kterém zazní vánoční pastorely a koledy z reperto-
áru skupiny Hradišťan, Bambini di Praga, Spirituál kvintet a jiné. Koncert se 
uskuteční ve velkém sále Kulturního domu Příbor od 17,00 hodin, vstupné 
Kč 50,-, předprodej od 29. 11. 2013 v MIC Příbor.

Čtvrtek 26.12.2013
Tradiční Vánoční show s  ELVISEM nebude chybět v  programu akcí 

na prosinec ani letos!
Jste srdečně zváni do Kulturního domu v Příboře, začátek v 19 hodin, 

vstup do sálu od 18 hodin. Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek bude 
zahájen 1. 12. v MIC Příbor.

Pátek 27. 12. 2013
Od 17 hodin na náměstí S. Freuda se můžete těšit na tradiční Živý bet-

lém.

Úterý 31. 12. 2013
Přijďte se se svými kamarády a přáteli rozloučit se starým rokem a při-

vítat ten nový za krásné podívané na SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ, 
vypukne úderem půlnoci.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC PROSINEC 2013
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora

Nikola Horňáková, odbor rozvoje města Příbora

Děkujeme všem návštěvníkům kulturních a společenských akcí za jejich účast a podporu v roce 2013.

Věříme, že se společně v hojném počtu budeme setkávat na akcích, které pro Vás připravíme v novém roce 2014

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

PŘIPRAVUJEME 
V neděli 5. 1. 2014 od 17 hodin jste srdečně zváni do Kulturního domu v Příboře na NOVOROČNÍ KONCERT  Velkého symfonického orchestru 

Sdružení hudebníků Příbor.

Vážení občané města, 
před časem jsme Vás informovali o tom, že se město Příbor rozhodlo 

vydat stolní kalendář na rok 2014. Kalendář si může vyzvednout každá 
příborská domácnost zdarma, a to od 2. prosince 2013 od 14:00 hod. 
v nově zrekonstruovaných prostorách piaristického kláštera. 

Distribuce kalendáře bude probíhat v době úředních hodin Městské-
ho úřadu v Příboře do čtvrtku 19. prosince a výjimečně se bude kalendář 
vydávat také v pátek 20. 12., a to do 14:00 hodin.

Pro ostatní zájemce bude kalendář v prodeji za 30,- Kč v Městském 
informačním centru v Příboře od 3. prosince 2013. 

Úřední hodiny Městského úřadu v Příboře:

Pondělí:  8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Úterý:  8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
Středa:   8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek:  8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.
Pátek:  NEÚŘEDNÍ DEN

KALENDÁŘ NA ROK 2014
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POZVÁNÍ NA KULTURU

MM SSTTOO  PP ÍÍBBOORR  VVÁÁSS  ZZVVEE  nnaa  
  

AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTTYY    
VV  PP ÍÍBBOO EE  22001133  

 
 

NED LE 1. PROSINCE od 17:00 hod.  
II..  AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  

SSCCHHOOLLAA  GGRREEGGOORRIIAANNAA  PPRRAAGGEENNSSIISS  
Um lecký vedoucí David Eben. Program: Adventus 
Domini. Kostel sv. Valentina. Vstupné 120,- K . 
P edprodej vstupenek probíhá v MIC P íbor.  

 
NED LE 8. PROSINCE od 17:00 hod.  
IIII..  AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
PP VVEECCKKÉÉ  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  KKOOPP IIVVNNIICCEE  

Refektá  piaristického kláštera. Vstupné: 50,- K . 
 

NED LE 15. PROSINCE od 17:00 hod. 
IIIIII..  AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
KKOONNCCEERRTT  ŽŽÁÁKK   AA  AABBSSOOLLVVEENNTT     
  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  UUMM LLEECCKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  PP ÍÍBBOORR    
Kostel sv. Valentina. Vstupné: 50,- K . 
 

NED LE 22. PROSINCE od 17:00 hod. 
IIVV..  AADDVVEENNTTNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
KKOOMMOORRNNÍÍ  OORRCCHHEESSTTRR  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍKK   
PP ÍÍBBOORR  AA  DD TTSSKKÝÝ  CCHHRRÁÁMMOOVVÝÝ  SSBBOORR  SSCCHHOOLLAA  

                                  Kulturní d m. Vstupné: 50,- K . 
 

P edprodej vstupenek na II., III. a IV. adventní koncert 
bude zahájen 29.11. 2013  v MIC P íbor. 

 

Zm na programu vyhrazena. 
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KULTURNÍ PROGRAM  PROSINEC

Ned le 1. prosince od 17:00 hod.  
I. ADVENTNÍ KONCERT  
„SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS“ 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Pond lí 2. prosince od 17:00 hod.  
MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ P ÍBOR 

ZUŠ P íbor  556 723 555 
Pond lí 2. prosince od 17:00 hod.  
S NAMI BOG…. 
Život na Velké Morav  v dob  p íchodu svatých 
Cyrila a Metod je.  
Komponovaný po ad o život  na Velké Morav  v dob  
p íchodu byzantských misioná  Konstantina a Metod je. 
Mluvené slovo Mgr. Pavel Stabrava, archeolog Muzea 
Novoji ínska. Spoluú inkuje Chrámový sbor ze Štramberka 
s písn mi z liturgie sv. Jana Zlatoústého. Vstupné: 15,- K . 
Budova piaristického kláštera. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
 556 725 191, m sto P íbor  556 455 427/428 

Úterý 3. prosince od 15:00 hod.  
VÁNO NÍ ODPOLEDNE V M STSKÉ KNIHOVN  
Budeme vyráb t váno ní dekorace - and ly. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
St eda 4. prosince od 10:00 hod.  
MIKULÁŠ V LUN  
Do 2. 12. je možno nahlásit zajišt ní balí ku nebo si 
m žete donést vlastní. Info: J. Lupíková. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 4. prosince od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na v ulici Dukelské. Info: J. Lupíková. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 4. prosince od 17:00 hod.  
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA  

M sto P íbor 556 455 427/428 
Pátek 6. prosince od 17:00 hod.  
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ  
Z TURISTICKÝCH  AKCÍ ROKU 2013 
Luna P íbor, SV  v ulici Dukelské.  

K T P íbor 
Pátek 6. prosince od 18:00 hod.  
KONCERT AKADEMICKÉHO P VECKÉHO SBORU 
VŠB – TU OSTRAVA 
Refektá  piaristického kláštera. Vstupné: 100,- K . 
P edprodej probíhá v MIC P íbor.    

Akademický p vecký sbor VŠB-TU Ostrava 
Sobota 7. prosince od 9:00 hod.  
BASKETBALOVÝ MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
T locvi na ZŠ Npor. Loma. 

Basketbalový klub P íbor 
Sobota 7. prosince od 14:30 hod.  
DEN RODINY - MIKULÁŠSKÁ AFTER PÁRTY 
Sportovní hala TJ v P íbo e v ulici Štramberské. 

Academia Via Familia, o.s. P íbor, m sto P íbor 
Sobota 7. prosince od 15:00 hod.  

ERTOVSKÁ POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 
M žete se t šit na pohádku a vystoupení malých 
b išních tane nic. Po vystoupení prob hne tradi ní 
Mikulášská nadílka. Balí ky je možné objednat 
v obchod  na Hájov  do 6. prosince.  

Kulturní komise Hájov 
Ned le 8. prosince od 17:00 hod-  
II. ADVENTNÍ KONCERT  
VYSTOUPÍ P VECKÉ SDRUŽENÍ KOP IVNICE 
Refektá  piaristického kláštera. Vstupné 50,- K . 
P edprodej vstupenek zahájen stejn  jako na následující                      
2 koncerty v pátek 29. 11. 2013 v MIC P íbor. 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Probíhající výstava do 8. prosince  
„PENÍZE A PLATIDLA NAP Í  STALETÍMI“  
Výstava p ináší základní informace o historii pen žních 
prost edk  na našem území.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  

Pond lí 9. až pátek 13. prosince od 8:00 hod.  
VÁNO NÍ INSPIRACE ANEB PLNÝ PYTEL NÁPAD  
Vystaveny budou betlémy, r zné váno ní inspirace, 
nápady na váno ní dárky aj.  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pond lí 9. prosince od 18:00 hod. 
POHLAZENÍ HUDBOU PRO BUDOUCÍ MAMINKY 
Provází muzikoterapeutka Nad žda Smazová. 
Muzikoterapeutická zážitková relaxace pro t hotné 
maminky. Nutnost p ihlášení p edem na e-mail: 
j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz nebo tel: 777 596 029. 
S sebou si vezm te karimatku a deku. Vstupné 70,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
Úterý 10. prosince od 17:00 hod. 
LÉ BA STRESU, STRACHU A SMUTKU POHLEDEM 
HOMEOPATIE 
I tyto nep íjemné emoce lze ešit. P ednáší MVDr. Markéta 
Londinová Žaludová, RHom. Vstupné dobrovolné. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
Úterý 10. prosince od 17:00 hod.  
ADVENTNÍ PODVE ER – P ÍBORSKÝ KANCIONÁL 
Tradi ní adventní podve er v p íborském muzeu bude ve 
znamení unikátní literární památky tzv. P íborského 
kancionálu z p elomu 16. a 17. století. Zazní autentické 
písn  z kancionálu spjaté p edevším s p edváno ním 
asem. Pr vodní slovo hudební v dec Mgr. Vladimír 

Ma as, Ph.D. Zahájení výstavy Betlémy p íborských 
ezbá . Vstup volný.   

BETLÉMY P ÍBORSKÝCH EZBÁ  METOD JE 
BERANA A JAROMÍRA KOSTELNÍKA 
Vedle dalších prací bude poprvé vystaven mechanický betlém 
Metod je Berana s pohyblivými figurami p edstavujícími 
idylu moravského venkova a p íborský betlém Jaromíra 
Kostelníka s lokální tématikou p ibližující kouzlo starého 
P íbora. Muzeum v budov  piaristického kláštera.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  
St eda 11. prosince od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na v ulici Dukelské. Info: J. Lupíková. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 11. prosince od 18:00 hod. 
NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ÍSEL 
P ednáší Jaroslava Žaludová. Posezení u aje nad 
tajemstvím ísel a uv dom ním si, jak nám mohou 
pomoci v každodenním život .  Vstupné 50,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
tvrtek 12. prosince od 17:00 hod. 

CESTOPISNÁ P EDNÁŠKA DO MONGOLSKA  
A ZPÁTKY AVIÍ AMÁLKOU 
M stská knihovna P íbor.  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Pátek 13. prosince od 11:00 hod.   
ZÁBÍJA KOVÉ HODY U ECH  

Hostinec U ech  
Pátek 13. prosince od 17:30 hod.   
VÁNO NÍ KONCERT ŽS NPOR. LOMA 
Školní jídelna ZŠ Npor. Loma P íbor. 

ZŠ Npor. Loma 
Sobota 14. prosince od 8:00 hod.  
TRADI NÍ VÁNO NÍ JARMARK  
M žete se t šit na emeslníky, a bohatý doprovodný 
program, v rámci kterého lenové Apoštolské církve 
budou íst z Bible kralické. Vystoupí k es anská 
hudební skupina I – Band, d ti p íborských mate ských 
a základních škol, valašský soubor Sedmikvítek         
a 50 lenný p vecký sbor ONDRÁŠEK z Nového Ji ína.  

M sto P íbor  556 427/428 
Ned le 15. prosince od 17:00 hod.  
III. ADVENTNÍ KONCERT 
VYSTOUPÍ ŽÁCI A ABSOLVENTI ZUŠ P ÍBOR 
V kostele sv. Valentina. Vstupné 50,- K . 
P edprodej vstupenek od 29. 11. v MIC P íbor. 

M sto P íbor  556 427/428  
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St eda 18. prosince od 14:00 hod.  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
T locvi na v ulici Dukelské. Info: J. Lupíková. 
St eda 18. prosince od 15:00 hod.  
MINITURNAJ VE FLORBALU 
Akce pro d ti 1.–4. t íd. ty lenná družstva se mohou 
p ihlásit do 17. 12. v Lun  P íbor. Startovné 20,- K . 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
St eda 18. prosince od 17:00 hod.  
VÁNO NÍ KOLÉBÁNÍ 

Masarykovo gymnázium P íbor 
Ned le 22. prosince od 17:00 hod.  
IV. ADVENTNÍ KONCERT 
KOMORNÍ ORCHESTR SDRUŽENÍ HUDEBNÍK  P ÍBOR 
SPOLU S D TSKÝM CHRÁMOVÝM SBOREM „SCHOLA“ 
P edprodej od 29. 11. 2013 v MIC P íbor. 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Pond lí 24.12., 25. 12, 1. 1. od 14:00 do 16:00 hod.  
OTEV EN BETLÉM PRO VE EJNOST VE FARNÍM 
KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE 
Úterý 24. prosince od 22:00 hod.  
P LNO NÍ MŠE SVATÁ  
St eda 25. prosince od 9:30 hod.  
MŠE SVATÁ  
St eda 25. prosince od 16:00 hod.  
VÁNO NÍ KONCERT
Na koncert  zazní koledy a ESKÁ MŠE VÁNO NÍ 
JAKUBA JANA RYBY. Ú inkují: Chrámový sbor P íbor              
a hosté, Sdružení hudebník  P íbor. Vše pod vedením 
pana Zde ka Pukovce. Farní kostel Narození Panny Marie.  

ímskokatolická farnost P íbor  
tvrtek 26. prosince od 9:00 hod.  

ŠT PÁNSKÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ 
T locvi na ZŠ Npor. Loma. 

Basketbalový klub P íbor  
tvrtek 26. prosince od 9:30 hod.  

MŠE SVATÁ 
ímskokatolická farnost P íbor 

tvrtek 26. prosince od 19:00 hod.  
TRADI NÍ VÁNO NÍ SHOW S ELVISEM   
Kulturní d m P íbor. Vstupné 120,- K .  
P edprodej vstupenek bude zahájen 1. 12. v MIC P íbor.  

Elvis Presley Revival band 
Pátek 27. prosince od 9:15 hod.  
HLEDÁNÍ NOVÉHO ROKU ANEB PUTOVÁNÍ              
ZA NEANDRTÁLCEM DO ŠTRAMBERKA 
Akce pro p átele a externisty Luny P íbor. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pátek 27. prosince od 17:00 hod.  
ŽIVÝ BETLÉM 

M sto P íbor, ímskokatolická farnost P íbor  
Pátek 27. prosince od 17:00 hod.  
POVÁNO NÍ AEROBIKOVÝ PODVE ER 
Cena: 180,- K . Jednotlivé hodiny 70,- K .  
Info: Tel: 724 963 164 nebo tereza.sattkova@seznam.cz 

Sportovní hala v ulici Štramberské, P íbor 
Sobota 28. prosince od 9:00 hod.  
BASKETBALOVÝ TURNAJ TROJIC 
T locvi na ZŠ Npor. Loma a sportovní hala Masarykova 
gymnázia.                            Basketbalový klub P íbor 
Pond lí 30. prosince od 8:30 hod.  
POSLEDNÍ POCHOD ROKU 2013 
Sraz na nádraží D v P íbo e v 8:30 hod., spole ný 
odchod na trasu P íbor - Hájov - Rychaltice. Délka 8 km.  

K T P íbor, pav.bilik@seznam.cz  605 126 090 
Probíhající výstava do 31. prosince    
„90 LET MYSLIVOSTI NA P ÍBORSKU“ 
Galerie v radnici. 

M sto P íbor  556 455 427/428, Fotoklub P íbor 
Úterý 31. prosince od 17:00 hod.  
MŠE SVATÁ  
Farní kostel Narození Panny Marie. 

ímskokatolická farnost P íbor 

Úterý 31. prosince 24:00 hod.  
SILVESTROVSKÝ OH OSTROJ 
Nám stí S. Freuda.  
St eda 1. ledna 2014 od 9:30 hod.  
MŠE SVATÁ            ímskokatolická farnost P íbor 
St eda 1. ledna 2014 od 13:00 hod.  
NOVORO NÍ POCHOD „ TY LÍSTEK“ 
Sraz ú astník  turistické akce v 13:00 hod. na nám stí 
S. Freuda -  p ed radnicí. Trasa: 8 km – Hon ova h rka. 
P isp j pot ebným ástkou od 20,- K  výše na sbírkové 
konto vyhlášené K T na podporu aktivit pro zdravotn  
handicapované spoluob any. Získané prost edky budou 
využity na vyzna ení turistické trasy pro vozí ká e.  

K T P íbor, Vladimír Bilský  737 375 203 
Sobota 4. ledna od 9:00 hod.  
BASKETBALOVÝ TURNAJ MINIŽÁK  U12 
T locvi na ZŠ Npor. Loma a sportovní hala Masarykova 
gymnázia.                            Basketbalový klub P íbor 
Ned le 5. ledna od 17:00 hod.  
NOVORO NÍ KONCERT 
Probíhající výstava do 19. ledna 2014 
„V NAŠÍ KOMO E MALOVANÉ LOŽE“  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

STROLLERING - úterý, tvrtek  
od 15:00 do 16:00 hod. Vstupné 50,- K . 
Dynamická sportovní ch ze, cvi ení s kardio cviky, 
protahováním a posilováním hlavních svalových skupin 
pro maminky (nejen) s ko árky. Na cvi ení je nutné se 
p ihlásit. Kontakt:  Helena Šime ková 732 834 584. 
POJ TE S NÁMI DO POHÁDKY - st eda 
od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné 30,- K . 
Hrátky s pohádkami, pohybové aktivity 
  4. 12. MIKULÁŠ V LUN   
11. 12 POHÁDKA „O SN HULÁKOVI“  
18. 12. VÁNO NÍ POSEZENÍ S KOLEDOU  
ŠMUDLÍCI – pátek od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné 30,- K . 
  6. 12. PE ENÍ PERNÍ K  – váno ní strom, kometa. 
Upozorn ní - již od 9:00 hodin  
13. 12. VÁNO NÍ OZDOBY – voskové trojhránky  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 

Záme nická, . 117               www.freudmuseum.cz 
Duben až zá í: Úterý – ned le: 9:00 – 17:00 hod.  

íjen až b ezen: Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 
Rodný d m S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a tvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.  
26. 12. – tvrtek 9:00 – 12:00 
Ned le:  9:00 – 12:00 hod. 29. 12. – ned le 9:00 – 12:00 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY            

Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek, pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež: 
Pond lí:       13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek:      13:00 – 17:00 hod. 
Provozní doba knihovny o Vánocích. 
Zav eno: 27. 12., 31. 12. 2013 a 1. 1.2014 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Loutkové divadlo Beránek 

Pohádka „O PEJSKOVI A KO I CE“. 
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod. 

Vchod je vedle klubu „Sinclub“ z ulice Lidické. 
Loutkové divadlo Beránek 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor 
Denn  4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry 2x týdn : vždy st eda a ned le.  
Po ady z archivu - sobota. 

 776 725 909, 608 738 793 
Informace o akcích: www.pribor.eu 
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MM ssttoo  PP ííbboorr    
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1177::5500  hhoodd..  
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1188::0000  hhoodd..    
PPRROOGGRRAAMM  PPRROO  DD TTII  II  DDOOSSPP LLÉÉ  SS  HHEEIIDDII  JJAANNKK   

  

NNÁÁMM SSTTÍÍ  SS..  FFRREEUUDDAA  VV  PP ÍÍBBOO EE..  
ZZmm nnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa!!!!!!  

 

ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA  
P  Í B O R 

 
                       
 

si Vás dovoluje pozvat na 
    

MIKULÁŠSKÝ 
KONCERT 

 

ŽÁK  
HUDEBNÍHO OBORU, 

 
který se koná 

v pond lí 2. prosince 2013 
v 17.00 hodin 

v  aule Masarykova gymnázia 
v P íbo e. 

 

Vstupné dobrovolné. 
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Oddíl stolního tenisu TJ Sokol P íbor ve spolupráci s m stem P íborem 

 
Datum:  14. prosince 2013       Místo konání:  Sokolovna P íbor 

Prezentace:   Jednotlivci  8:00hod.  -  8:20hod.     ty hra: vyzve hl. rozhod í 
Podmínky ú asti: Neregistrovaní hrá i + hrá i umíst ní v Žeb í ku NJ od 101. místa 
Systém: Skupiny – dále vy azovací na 2 porážky  +  poražení pokra ují v sout ži út chy  
Startovné + sout že: Dvouhra: Muži 80,- K  / Ženy 60,- K      v cen   klobáska + kafe    

ty hra: 40,- K  na dvojici                           Ob erstvení: Zajišt no po celou dobu turnaje.               
Hraje se na šesti stolech.                                První t i ve všech sout žích obdrží v cné ceny.  
 
Srde n  zvou po adatelé                     Karel Erle, v. r.                          Milan Sklenovský, v. r.             
z oddílu stolního tenisu                       editel turnaje                      p edseda odd. stolního tenisu           

VELKÁ CENA PŘÍBORA ve stolním tenise - 21. ro ník 

REKLAMA

DOU ÍM matematiku a fyziku základní školy.  732 863 251 
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PRODÁM 
GARÁŽ 

u TS v P íbo e. 
 605 819 154 

ZMĚNILI JSME STYL
             MÁME NOVÉ LOGO

Založeno: 1991

www. .cz

TRADI NÍ PRODEJ VÁNO NÍCH
STROMK  A KAPR

Každý den od 10. 12. 2013 
v dob  od 9:00 do 17:00 hod. 

V prodeji:
SMRK, PICHLAVÝ SMRK,  

BOROVICE, JEDLE. 
------------------------------------------------------------------- 
Každý den od 20. 12. do 23. 12. 2013 

v dob  od 9:00 do 17:00 hod. 

Prodej bude probíhat v P íbo e na ulici Masarykova U pana Krej ího. 
 (200m od budovy Policie R) 

TEXTIL VLASTA V P ÍBO E 
  

vás zve ve tvrtek 5. prosince 2013 na  

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 
eká na Vás 10% sleva na celý nákup 

a jako dárek 10% slevový kupón.  

Na další nákup se na Vás t ší Vaše ertice. 
 

ZVEME VÁS NA VÁNO NÍ NÁKUPY 
 

Nabízíme - velký výb r povle ení, prost radel,  
dámské a pánské svetry, d tské mikiny a spoustu dalšího. 

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyn , koupelnový nábytek, 
vestav né sk ín , kancelá ský  

a d tský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dví ka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, p ijedeme k vám. 
P i p edložení tohoto inzerátu 

sleva 10%
.
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Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce všechno dobré  

přeje všem svým zákazníkům firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na spolupráci v příštím roce. 
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 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k49-189x134_CB.indd   1 28.8.2013   15:35:40
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.czPo–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR
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MUZEJNÍ ŠKOLA NEJEN PRO SENIORY 2013
Monika Chromečková, Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Jedním z poslání muzea je jeho kulturně-výchovné působení. Ši-

roké veřejnosti jsou určeny výstavy, kterými muzeum prezentuje sbír-

kové předměty, jejichž prostřednictvím mohou lidé získávat zajímavé 

poznatky. Podstatnou roli zcela určitě také hraje emoční působení vy-

stavených předmětů dané buď jejich estetickým vzhledem, či vypovída-

cími schopnostmi - například o životě našich předků.

 Dalším viditelným způsobem prezentace muzejní činnosti je po-

řádání besed a přednášek. Vzdělávací poslání vycházející z odborných 

zpracování různých témat v  Muzeu Novojičínska naplňuje Muzejní 
škola (nejen) pro seniory. V letošním roce se jedná již o třetí ročník 

tohoto projektu, který získal na značné oblibě, o čemž svědčí 59 při-

hlášených osob. Svým zaměřením a dopolední dobou konání je určen 

hlavně seniorům. Cyklus deseti přednášek s různými tématy, který pro-

bíhal od 24. 9. do 26. 11. 2013, měl společný cíl: prohloubit a obohatit 

dosavadní znalosti účastníků. Hlavním tématem, které spojilo jednot-

livá setkání, bylo přiblížit účastníkům projektu každodenní život lidí 

v minulosti. Podzimní soubor přednášek probíhal v konferenčním sále 

piaristického kláštera. Součástí muzejní školy byla i v letošním roce ex-

kurze, která navazovala na přednášky. Cílem byla návštěva Muzea obu-

vi ve Zlíně a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. 

Rok 2013 přinesl přeměnu Muzejní školy pro seniory na rozsáh-

lý projekt Muzeum seniorům, senioři muzeu - Dějiny obyčejného 
života, který je realizován ve spolupráci s městem Příborem a byl 

uskutečněn díky fi nanční dotaci Nadačního Fondu Hyundai a Na-
dace Open Society Fund Praha. Základním pilířem tohoto projektu 

je úzká spolupráce studentů Muzejní školy na vznikajícím paměťovém 
archivu města Příbora a jeho okolí, který bude uložen v Muzeu No-

vojičínska a dále rozvíjen jeho příborskou pobočkou. Jedná se o velmi 

přínosný zdroj informací a autentických pamětí, které jsou velmi důle-

žité pro zachování kulturní paměti a lokální identity současných i bu-

doucích generací. Studenti školy zpracovávají zadaná témata týkající 

se jejich života: svatba, Vánoce, Velikonoce, vzpomínka na výraznou 

osobnost z  dětství, příchod do Příbora, vzpomínka na  nástup do za-

městnání, vzpomínka na školu. V tomto projektu hraje důležitou roli 

především mezigenerační předávání vzpomínek, nelze ale opomenout 

příjemně strávené chvíle seniorů při vzpomínání a vracení se do minu-

losti. Tyto vzpomínky mají silnou vypovídací hodnotu, protože se jedná 

o autentické svědectví o osobním životě zasazeném do konkrétní doby, 

a tím i do rozsáhlého dějinného kontextu. Vypracováním těchto pamětí 

dochází k dalšímu naplňování muzejního poslání, a to obohacovat naši 

kulturní paměť o drobné lidské příběhy, které vytvářejí náš lidský svět.

Všem účastníkům školy děkujeme za spolupráci.

Výlet Muzejní školy nejen pro seniory
- Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici.


