
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá ko-
mise pro rodinu a rovné příležitosti ve spolupráci 
se Sítí mateřských center a Asociací center pro ro-
dinu a Svazem měst a obcí vyhlašuje každoročně 
v rámci propagace podpory rodin s dětmi soutěž 
„Obec přátelská rodině.“ Tato soutěž si klade za cíl 
vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o proro-
dinné politice v celé její šíři a také chce motivovat 
obce a města k vytváření koncepčních dlouho-
dobých prorodinných opatření, která vycházejí 
ze zjištěných potřeb místních rodin. 

Aby se města této soutěže mohla zúčastnit, 
musí mít vypracován koncepční materiál Plán 
rodinné politiky. Proto i město Příbor zpracovalo 
Plán rodinné politiky města na období 2013–2017. 
V rámci tohoto plánu bylo stanoveno deset prio-
rit, které chce město podporovat, např. podpora 
činnosti a  rozvoj organizací zajišťující volnoča-
sové aktivity dětí, mládeže a rodičů, dále činnost 
mateřského centra „Zvoneček“, rovněž podporu 
organizací ve městě sdružující seniory a osoby 
se zdravotním postižením, chceme podporovat 
nové volnočasové aktivity a chceme vytvořit pod-
mínky pro neorganizovaný čas mládeže ve městě 
a podpoříme komunikaci mezi rodinami a aktéry 
rodinné politiky ve městě. Město Příbor se při-
hlásilo do soutěže „Obec přátelská rodině“ v roce 
2012 a také v loňském roce 2013.

 Za rok 2012 nezískalo město žádné ocenění, 
ale v letošním roce bylo městu uděleno ocenění 
za 3. místo v soutěži Obec přátelská celé rodině 
roku 2013 v kategorii obcí od 3001 do 10 000 oby-
vatel. S oceněním souvisí i finanční odměna ve výši 
500 000 Kč.

Dne 15. května  2014 při příležitosti 20. výročí 
Mezinárodního dne rodin uspořádala ministry-
ně práce a  sociálních věcí Michaela Marksová 
v Brně kulatý stůl na téma podpory rodin, v rámci 

kterého paní ministryně ocenila vítězná města. 
Kulatého stolu se zúčastnili i zahraniční zástupci 
státní správy a nestátního neziskového sektoru 
ze Slovenska, Polska a Maďarska. Diskuze se zú-
častnila rovněž paní Kateřina Jirková, ředitelka 
odboru rodinné politiky MPSV, paní poslankyně 
Radka Maxová ze Stálé komise pro rodinu, rovné 
příležitosti a národnostní menšiny, představitelé 
z kraje Vysočina, paní Věra Kuchařová z Výzkum-
ného ústavu práce a sociálních věcí a paní Rut 
Kolínská ze Sítě mateřských center a představi-
telé z Asociace center pro rodinu.

Ministryně práce a  sociálních věcí předala 
vítězným městům diplomy a šeky s příslibem ne-
investiční dotace na realizaci opatření k podpoře 
rodin na místní úrovni. V kategorii obcí od 3001 
do 10 000 obyvatel byla s ohledem na vysokou 
úroveň zpracování a realizaci koncepce rodinné 
politiky na místní úrovni udělena tři místa. Prv-
ní místo získala obec Dolní Břežany, druhé místo 
bylo uděleno obci Nové Strašecí a třetí místo zís-
kalo naše město – Příbor.

Z neinvestiční dotace, které město získalo, 
budou podpořeny priority, které vycházejí z vy-
pracovaného Plánu rodinné politiky. Z finanční 
částky podpoříme nákup vybavení do mateřského 
centra „Zvoneček“, také zakoupíme dětská odrážed-
la na dopravní hřiště, dále dovybavíme stávající 
dětská hřiště o nové herní prvky pro neorganizo-
vaný čas dětí a mládeže, uspořádáme letní akci 
pro celou rodinu, bude vydáno mimořádné číslo 
Měsíčníku, které bude věnováno tématům proro-
dinné politiky a jejím opatřením, webové stránky 
města rozšíříme o tématiku rodinné politiky a zří-
díme a  vybavíme dětské koutky na  městském 
úřadě a v dalších prostorách patřících městu.

Foto: organizátor akce.
Video: www.televize-pribor.cz, zprávy 23. týden.
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94. schůze Rady města Příbora dne 29. dubna 2014 projednala jednací 

body, z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.

- Uložila předložit harmonogram odstranění nedostatků a obnovení herních 

prvků dětských hřišť, včetně fi nanční náročnosti.

- Schválila MANEMI, o. p. s., Opavice č.  37, 793 95 Město Albrechtice, 

z  rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, fi nanční dar ve  výši 5.000  Kč 

na spolufi nancování sociální služby – domov se zvláštním režimem.  

- Schválila Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., které posky-

tuje odlehčovací službu, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, fi nanční 

dar ve výši 5.000 Kč.

- Schválila Sdružení Linka bezpečí, Praha 8, z rozpočtu města Příbora, para-

grafu 4329, na  provoz krizové telefonické pomoci dětem, fi nanční dar 

ve výši 3.000 Kč.    

- Nevyhověla žádosti Fondu pro opuštěné a  handicapované děti, se  sídlem 

Mořkov, o fi nanční podporu.   

- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2013.

- Projednala výsledky výběrového řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy 

bytových domů č.p. 1483–1485 a 1486–1488 U Tatry v Příboře“ a doporuči-

la vypsat nové výběrové řízení.

- Vzala na vědomí zpracovanou územní studii zastavitelné plochy Z43 z aktuál-

ně platného Územního plánu Příbora.

- Uložila předložit zadání pro průzkum zájmu mezi developery a fyzickými 

osobami o výstavbu rodinných domů na základě předpokládané ekonomic-

ké náročnosti zainvestování této lokality sítěmi, komunikacemi apod. 

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora k 31.03.2014.

- Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora za  období 

od 1. 1. do 31. 12. 2013 vypracovanou Ing. Jarmilou Orlitovou, oprávnění 

KAČR č. 1606, sídlo kanceláře Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín a doporučila 

zastupitelstvu města tuto zprávu vzít na vědomí.

- Vzala na  vědomí znalecký posudek č.  030/2014 vypracovaný Ing. Marti-

nem Neničkou, pro ocenění částí pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov 

u Příbora, zastavěných vjezdy do garáží bytových domů č. p. 1496-1498 na

ul. U Tatry, č. p. 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého a č. p. 1503-1507 na ul. Choráze. 

- Vzala na vědomí informace o průběhu prací na akci „Stavební úpravy ulice 

V Kopci“.

- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 385/2013 ze dne 03.10.2013 mezi městem 

Příborem a fi rmou SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí, který 

řeší navýšení ceny díla o 36.035 Kč vč. DPH na základě skutečných výměr 

ploch nové oblázkové dlažby.

- Vzala na vědomí informace k připravované rekonstrukci objektu Kulturního 

domu.

- Uložila předložit ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

„Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ Zastupitelstvu města Příbora.

- Souhlasila s přijetím věcného daru „sportovního setu“ v hodnotě 5.000,00 Kč 

pro obdarovaného příspěvkovou organizaci Základní školu Příbor, Jičínská 

486, okres Nový Jičín, od dárce Českého olympijského výboru.

- Schválila Smlouvu o  zajištění zpětného odběru a  využití dopadů z  obalů 

se společností EKO-KOM a.s., IČO 25134701, DIČ CZ25134701, se sídlem 

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

- Vzala na vědomí připomínky k první verzi pracovního materiálu na výběro-

vé řízení na provozovatele městského koupaliště.

- Vyzvala zástupce volebních stran a  hnutí zaslat konečné připomínky 

k tomuto materiálu v termínu do 12.05.2014.

- Vzala na vědomí propočet nákladů na m2 podlahové plochy budovy bývalé 

ZŠ Dukelské.

- Vzala na vědomí schéma obsazenosti budovy bývalé ZŠ Dukelské.

- Vzala na vědomí zprávu o neoprávněném úniku informací ze schůzí RM.

- Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k  31.03.2014 za příspěvko-

vou organizaci Technické služby města Příbora.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor“ a uložila 

zveřejnit ji.

- Vzala na vědomí rezignaci členky pracovní skupiny pro oblast „Kvalita živo-

ta obyvatel města a kvalita nabídky pro návštěvníky města“ Bc. Diany Ryšán-

kové ke dni 22.04.2014.

- Odvolala členku pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj ekonomiky a lidských 

zdrojů“ Ing. Ivetu Buskovou ke dni 30.04.2014.

- Jmenovala Ing. Ivetu Buskovou členkou pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj 

území“ ke dni 01.05.2014.

- Schválila Asociaci zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivni-

ce, Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, z rozpočtu města, paragrafu 4329, 

fi nanční dar ve výši 3.000 Kč na podporu 17. ročníku Sportovních her zdra-

votně handicapovaných dětí a dospělých „Memoriál Petra Douska“.   

 

95. schůze RM v mimořádném termínu dne 15. května 2014 projednala 

jednací body, z nichž mj. vybírám:

-  Zrušila v souladu s § 84 odst.1, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách veřejnou zakázku s  názvem Revitalizace zahrady piaristického 

kláštera v Příboře.

Zpracoval dne 16. května 2014 Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

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

Vážení občané města,
sdělujeme Vám, že s účinností od 9. 6. 2014 se zvyšuje cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového 

místa na veřejném pohřebišti v Příboře. Ze současné platné ceny 70,00 Kč/rok se zvyšuje na 100,00 Kč/rok. Změna se dotkne nově uzavíraných smluv.

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

Upozorňujeme občany na ukončený termín splatnosti poplatku za odpady pro letošní rok.
Ten byl stanoven v termínu do 31. května 2014 (nebo ve dvou stejných splátkách ve výši 234,- Kč do 31. května 2014 a do 30. září 2014).

Platbu je možné uhradit bankovním převodem na účet města č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.
Občané mají rovněž možnost tento poplatek uhradit na pokladně městského úřadu.

Provozní doba:  Pondělí, středa: 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod.
  Úterý, čtvrtek: 8:00 – 11:00 12:00 – 13:00 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně platby volejte tel. číslo 556 455 434.

SDĚLENÍ  HROBOVÁ MÍSTA

INFORMACE PRO OBČANY KE SPLATNOSTI 

„POPLATKU ZA ODPADY PRO ROK 2014“
Alice Buczková, odbor fi nanční a kontrolní
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 Nedalo mi to a  po událostech, které se  odehrály na  březnovém 
zasedání příborského zastupitelstva, jsem se  rozhodl seznámit občany 
s případem, kdy pod rouškou veřejného zájmu si ve  skutečnosti jeden 
ze zastupitelů ohřívá především svou polívčičku.
 V minulých volebních obdobích řešila rada města několik žádostí 
občanů města o budování komunikací a sítí k jejich rodinným domům, ať 
dříve vystavěných, nebo i pro nově budované lokality rodinné zástavby. 
Rada města (dále jen RM) se v těchto obdobích vždy držela toho, že nechce 
vyhověním žádostí vyvolat precedentní situaci a s ohledem na omezené 
fi nanční možnosti města Příbora odpovídala všem žadatelům v tom smyslu, 
že jejich žádosti nemůže být vyhověno.
Jako příklad uvádím lokalitu v dolní části Klokočova, kde vzniklo šest 
stavebních míst. Noví vlastníci pozemků a stavebníci nových rodinných 
domů požádali město Příbor (radu města) o vybudování komunikace (za 
cca 450 tis. Kč) do této lokality z ulice 9. května s tím, že pozemky včetně 
komunikace po zbudování bezúplatně převedou do majetku města Příbo-
ra. Rada města s tímto postupem vybudování a převedením komunikace 
městu nesouhlasila.
Dalším příkladem obdobného postupu je lokalita mezi ulicemi Sadovou 
a Hlubokou. Zde budoucím stavebníkům při projednávání záležitostí 
se změnou územního plánu a následně při vyřizování stavebních povolení 
bylo ofi ciálně sděleno, že nemohou počítat s tím, že by jim město vybu-
dovalo na své náklady jakékoliv inženýrské sítě. Sedm stavebníků na své 
náklady (cca 1,4 mil. Kč) si nechalo vybudovat kanalizační a vodovodní řad 
včetně přípojek ke svým nemovitostem, aby mohli bydlet a založit si rodiny.
Dále je zde lokalita „Na Nivách“, kde si budoucí vlastníci nemovitostí de-
veloperem zbudované inženýrské sítě zaplatili v ceně pozemků pro stavbu. 
Obdobně se to dle sdělení vedení města plánuje i v lokalitě „Za Školou“, kde  
po rozparcelování bude zahrnuta cena  všech investic, tedy i vodovodního 
a kanalizačního řadu, do ceny pozemku.
Rovněž v minulém volebním období obdrželo město petici od občanů, byd-
lících „Na Pasekách“. Z důvodu vysychání studní v letních měsících (jediný 
zdroj pitné vody v této lokalitě) žádali tito občané zbudování vodovodu 
na náklady města Příbora. Pro vysokou fi nanční nákladnost této investice 
bylo navrženo jedním ze zastupitelů města, že by bylo méně nákladné 
realizovat v lokalitě na náklady města hloubkový vrt a z něho vybudovat 
rozvod vody do nemovitostí v této lokalitě. Dodnes se tato problematika 
nijak neřešila a ani neřeší.
Dále je zde lokalita ulice Na Benátkách, kde vlastníci pozemků, kteří si zde 
chtěli vystavět rodinné domy, byli nuceni si pro zbudování kanalizačních 
a vodovodních přípojek ke svým domům nechat na vlastní náklady pro-
dloužit kanalizační a vodovodní řad pro možnost napojení svých přípojek. 
Ani zde město nefi nancovalo toto prodloužení řadů. Paradoxem je zde to, 
že tito vlastníci nemovitostí se napojovali na městské řady, které v té části 
městské komunikace končily. Tato realizace proběhla v roce 2005 a jedná 
se o lokalitu směrem ke statku rodiny Ratajů. Na tuto soukromě a za vlastní 

peníze stavebníků vybudovanou část se má napojit právě ten kanalizační 
a vodovodní řád, o kterém zde hovořím.
I v současné době mohou občané vidět obdobnou akci, kdy si čtyři staveb-
níci na ulici Na Nivách plně ve své režii připravují hlavní rozvody plynu, 
vody a kanalizace včetně veškeré projekční přípravy a inženýrské činnosti, 
aby si pak mohli připojit své rodinné domy. Náklady? Cca 800 tis. Kč. Ob-
dobný případ nutnosti samofi nancování řádu byl nedávno i na Prchalově. 
Město nedalo ani haléř.
 Při projednávání 1. změny rozpočtu města Příbora v  roce 2013 
(usnesení 20. zastupitelstva města /dále jen ZM/ ze dne 7. 3. 2013) byla 
schválena částka na  prodloužení kanalizačního a  vodovodního řadu 
v ul. Na Benátkách v celkové výši 700 tis. Kč. Původní částka 500 tis. Kč 
byla do rozpočtu dána v roce 2010 na paragraf 3639 obecně na rozšiřování 
inženýrských sítí, ale v roce 2011 ji rada města již navrhla na konkrétní 
akci a přesunula na paragraf 2321 jako Prodloužení kanalizace a vodovodu 
v ulici Na Benátkách.  Tato částka (ponížená o 50 tis. Kč) byla přesunuta 
z předchozího roku a byla schválena 1. změnou rozpočtu na rok 2012. 
Částka 50 tis. Kč byla v roce 2011 vyčerpána na příspěvky, projektovou 
dokumentaci a poplatky za stavební povolení. Výše uvedené příspěvky 
v celkové výši 25 tis. Kč (po 5 tis. Kč každému stavebníkovi, který fi nancoval 
předchozí prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu) byly schvále-
ny radou města dne 17. 5. 2011 (usnesení RM12/8/2) jako podmiňující 
pro souhlas s napojením budoucího kanalizačního a vodovodního řadu
(investor město) na soukromé řady.
Bez ohledu na to, pro kolik a pro které budoucí stavebníky (nebyla totiž 
předložena ZM žádná žádost o tuto akci) se městem fi nancovaný kana-
lizační a vodovodní řad má realizovat za částku 700 tis. Kč. Domnívali 
se tehdy zcela oprávněně mnozí zastupitelé, že jde přinejmenším o silně 
nestandardní postup a o zvýhodnění budoucích uživatelů těchto řadů 
oproti předchozím výše uvedeným.
Na základě zákona o  obcích bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo 
v této věci, které se konalo v dubnu 2013. Zastupitelé, kteří vyvolali svo-
lání mimořádného ZM z výše uvedených skutečností, navrhli revokovat 
usnesení č. 20/7/2/2 schválené na 20. ZM, které se konalo dne 7. 3. 2013, 
a částku 700 tis. Kč přesunout do rezervy rozpočtu města. Tento návrh 
byl přijat a částka 700 tis. Kč byla z rozpočtu města převedena do rezervy 
rozpočtu města.
Tím zastupitelé, kteří pro tento návrh hlasovali, odvrátili zvýhodněnou 
situaci pro některé stavebníky oproti jiným. Jak již několikrát bylo jedná-
no, fi nanční prostředky tohoto druhu chtěli rezervovat na zainvestování 
inženýrských sítí pro lokalitu „Za Školou“, kde jsme se předběžně dohodli 
na možnosti rozparcelování dolní části městského pozemku, jeho zasíťo-
vání a rozprodání zájemcům pro výstavbu rodinných domů.
Na tomto ZM jsem v textu důvodové zprávy k tomuto problému navrho-
val, že pokud město uvažuje v budoucnu fi nancovat inženýrské sítě pro 
napojení soukromých stavebníků či vlastníků nemovitostí, mělo by předem 

JAK MNOZÍ PŘÍBORŠTÍ ZASTUPITELÉ MĚŘÍ SVÝM OBČANŮM 

„STEJNĚ“, RESPEKTIVE  JDE O BLAHO MĚSTA, NEBO MOJE ?

Ing. Majer Bohuslav, zastupitel za ČSSD

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Využití zastavitelné plochy Z43 nacházející se v k.ú. Příbor východně 
od ZŠ Npor. Loma bylo ve vydaném Územním plánu Příbora podmíněno 
zpracováním územní studie. Funkční využití zastavitelné plochy je územ-
ním plánem určeno jako plocha smíšená obytná. Zpracovaná územní studie 
řeší území o rozloze 6,92 ha v návaznosti na zastavěné území Příbora a pro-
věřuje zejména prostorové uspořádání území, vymezení veřejných pro-
stranství a především stanovuje dopravní koncepci, která zajistí obslužnost 
všech pozemků dané plochy. Zastavitelná plocha je členěna na stavební 
pozemky se schématickým umístěním objektů za účelem prověření využití 
plochy s ohledem na stávající limity v území. Lokalita je určena pro zasta-
vění individuálními rodinnými domy, severovýchodní část pak pro umís-
tění nízkopodlažního objektu občanské vybavenosti či bytového domu.

Územní studie byla projednána v orgánech města, byla schválena a data 
o  této studii budou vložena do  Evidence územně plánovací činnosti, 

kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj, resp. Ústav územního 
rozvoje (tzn. stane se  neopominutelným podkladem pro rozhodování
v území). 

Dalším krokem, který bude řešen orgány města, je stanovení postupu pro 
budoucí odkup pozemků a zadání dokumentace pro územní rozhodnutí, 
která již závazně vymezí využití jednotlivých pozemků a stanoví základní 
regulační prvky budoucích objektů.

Územní studie je uložena na úřadu územního plánování (MÚ Kopřivnice 
– Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče), na obci 
– u pořizovatele (MÚ Příbor – Odbor rozvoje města) a na stavebním úřadu 
(MÚ Příbor – Stavební úřad).

V elektronické podobě je studie k nahlédnutí na internetových stránkách 
města www.pribor.eu/v sekci Územní plánování.  

ÚZEMNÍ STUDIE ZASTAVITELNÉ PLOCHY Z 43  LOKALITA „ZA ŠKOLOU“
Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města
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Rádi bychom touto cestou poděkovali celému kolektivu zaměstnanců Školní jídelny na ulici Komenského v Příboře pod vedením paní Olgy 
Skřivánkové. 
Již čtvrtým rokem nám perfektně připravili pohoštění pro uskutečnění setkání bývalých příslušníků 8. stíhacího leteckého pluku Mošnov. Děkujeme 
za příjemné vystupování, profesionální přístup a těšíme se na další spolupráci.

PODĚKOVÁNÍ
Miroslava Tomašulová, spolek přátel 8. stíhacího leteckého pluku, Příbor, Prchalov  21

Irena Syslová
Marta Rašková
Ludmila Bouchalová

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU

Karel Brchel
Vladimír Ukropec
Zdeněk Šimíček

František Roubínek
Anna Tesařová
Marie Filipová

Danuška Raníková
Ivan Lichnovský
Miroslava Benešová

Jiří Jeřábek
Ludmila Lysová
Ivana Ašmerová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.

Omluva patří paní Danuši Pustějovské, jejíž jubileum nebylo v minulém čísle připomenuto.
Za chybičku se ještě jednou velice omlouváme a samozřejmě dodatečně blahopřejeme.

Olga Mušalová Ludmila Jašková Vlasta Bačová

BLAHOPŘÁNÍ

vypracovat směrnici nebo předpis pro toto fi nancování (jaký fi nanční 
podíl města a jaký fi nanční podíl stavebníka), aby se předešlo podobným 
neférovým situacím. Doposud nebylo v tomto směru ani nic zpracováno, 
ani předloženo, a tím ani schváleno. Asi je to něčí záměr, aby to bylo takto.
Na základě výše uvedeného si většina zastupitelů myslela, že problém 
je vyřešen a výběrové řízení na toto dílo za 700 tis. Kč bude pro nekrytí 
fi nančními prostředky v rozpočtu města zrušeno. Ale to se zmýlili, neboť 
při obdržení materiálů pro ZM dne 20. 3. 2014 bylo zjištěno, že i když 
fi nanční výbor požadoval tuto částku stejně tak, jako i zastupitelé na pra-
covním ZM z návrhu 1. změny rozpočtu vypustit, částka byla radou města 
do návrhu i přesto zařazena! 
V komentáři k tomuto bodu 1. změny rozpočtu bylo uvedeno, že je tato 
částka uváděna opětovně na základě žádosti občanů z této lokality. Ale 
nebylo v tomto komentáři, ani nikde jinde uvedeno (pouze v jejich žádosti), 
že žadatelé se chtějí na realizaci tohoto díla fi nančně podílet. V žádosti ob-
čanů však není uvedeno, jakou fi nanční výší se žadatelé chtějí podílet. Ptal 
jsem se proto na tomto ZM, zda RM tuto žádost vůbec projednávala, zda 
radní žádost viděli? Zda se někdo dotazoval žadatelů, jakou částkou se chtějí 
na dílu podílet? Asi ne, protože byla navrhována úplně stejná částka jako mi-
nule s žádným fi nančním podílem žadatelů. Z toho jsem usoudil, že město 
má asi „přebytek“ fi nančních prostředků – však je vlastně získalo stažením 
10 % rozpočtu od školských zařízení před schválením rozpočtu na tento rok. 
Nebo se hlavní aktér této akce, vlastník pozemku, jeden ze žadatelů a radní 
Ing. Milan Střelka ze Sdružení nezávislých fi nančně nechce podílet, proto 
to rada města nechala tak? Na své otázky jsem na ZM odpověď nedostal, 
radní k tomu mlčeli. Toto celé je raději bez dalšího komentáře.
Navíc na žádném zasedání ZM v této věci nebyla nikdy předložena žádná 
žádost občanů o  realizaci kanalizačního a vodovodního řadu na ulici 
Na Benátkách. Ani k tomuto poslednímu projednávání nebylo doloženo, 
že žádost existuje, čeho se žádost týká, a kteří konkrétní majitelé pozemků 
prodloužení vodovodu a kanalizace požadují. Pravděpodobně to bylo 
záměrně a  radě města to vůbec nevadí, nebo nechce vadit. Tak to už 
je neslýchané - u ostatních daleko triviálnějších žádostí se texty žádostí 

spolu se jmény a navíc i adresami žadatelů uváděly a uvádějí, samozřejmě 
jak v materiálech RM, tak ZM, a navíc je žádost součástí materiálu. Tady 
v této věci, která je fi nančně pro město velice náročná a navíc nestandardní 
vůči ostatním stavebníkům, nebyla ani žádost uvedena a nebyl zde dokonce 
předložen ani materiál v této věci. Jak máme my, kteří nejsme v tzv. koalici, 
a tím ani v radě města věřit, že žádost vůbec existuje a co obsahuje, pokud 
se po tom nepídíme na úřadě?
Před samotným hlasováním na tomto posledním ZM si vzala slovo paní 
místostarostka Ing. Dana Forišková, která nám sdělila, že bude oproti 
minulému hlasování hlasovat pro realizaci kanalizačního a vodovodního 
řadu za městské fi nance v dané lokalitě (ostatní zastupitelé hlasovali stejně 
jako minule – viz hlasovací archy), protože ona je pro to, aby do Příbora 
přišli mladí lidé a bylo jim umožněno stavět a zakládat rodiny. Nic proti 
tomu, sdílím stejný názor – ale ovšem přistupujme ke všem stejně. Paní 
místostarostka by asi měla navštívit očního specialistu, neboť asi pouhým 
okem již nerozezná mladé lidi od těch dříve narozených (což je příklad 
tohoto konkrétního aktéra a žadatele, na kterého se dívá na každé schůzi 
RM). Ve všech ostatních případech v  lokalitách, o nichž jsem v úvodu 
článku hovořil, se totiž jednalo o mladé lidi (stavebníky) cca do 30 až 40 let. 
Nebo snad má změna v hlasování paní místostarostky jinou příčinu, jiný 
podtext? Čas ukáže.
Nedivil bych se, kdyby všichni ti, kteří si doposud museli vše pro napoje-
ní svých domů platit ze svých prostředků, žádali město o stejný přístup 
jako je to v případě zastupitele a radního Ing. Střelky a nejmenovaných, 
tedy o proplacení všech jimi vložených vlastních fi nančních prostředků 
do provedení řadů pro napojení svých domů přípojkami.
 Závěrem bych chtěl říci, že bytostně nesouhlasím s tímto usnesením 
ZM, že se z městských prostředků budou tyto řady v ul. Na Benátkách 
realizovat, protože byl hrubě porušen princip měřit všem stejně a usnesení 
řeší více blaho soukromé osoby než města. Celý postup včetně nepředložení 
žádosti, neřešení navrhovaného fi nančního spolupodílení žadatelů na díle, 
žádost radního, aby žadatelé nebyli jmenováni při projednávání na ZM, 
tento postup silně zavání možnou korupcí za bílého dne.

Městská policie Příbor podala dne 10. února 2014 žádost o dotaci, kte-
rá obsahovala 2 projekty - „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím 
syntetické DNA“ a „Větší bezpečí pro seniory“ z dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence kriminality na rok 2014“. 
Projekty musely být zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci 
kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitosti k páchání trestné 
činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na infor-

mování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. 
Oba projekty byly podpořeny. Podařilo se získat finanční prostředky 
v celkové výši 61.000 Kč. Z této finanční částky bude v rámci prvního 
projektu označeno syntetickou DNA celkem 100 jízdních kol a v rámci 
druhého projektu budou mít místní senioři možnost zhlédnout 4 divadel-
ní představení s preventivní tématikou a následnou diskuzí se strážníky 
a dále možnost zúčastnit se výcviku základů sebeobrany. 

MĚSTO PŘÍBOR ZÍSKALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY 

Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2014

Eva Durčeková, Městská policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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1. cena měsíce dubna
1 vstupenka na koncert skupiny Buty, Kulturní dům Příbor 14. 5. 2014      Bernard Šulák, Vsetín

2. cena měsíce dubna
1 vstupenka na koncert skupiny Buty, Kulturní dům Příbor 14. 5. 2014      Hana Faltínová, Frýdlant n. Ostravicí

3. cena měsíce dubna
dárkový balíček věnovaný městem Příborem      Blanka Urbanovská, Kopřivnice

Ceny se vždy vyzvedávají v rodném domě S. Freuda v Příboře.
Odpovědi dubnového kola:

1. Otec Sigmunda Freuda Jákob Freud se do Příbora přistěhoval v roce 1840 z východohaličského města Tismenice. U kterého velkého města 
se Tismenice nachází a ve kterém státě leží? Lvov, Ukrajina

2. Velkým mezníkem ohledně spojení Příbora se  světem byla stavba „lokomotivní železnice“ ze  Studénky do  Štramberka. Kdy poprvé projel 

Příborem vlak. Uveďte celé datum. 18. 12. 1881
3. Jedním z  typických projevů barokní religiozity byla existence náboženských bratrstev, která vyvíjela činnost také v  Příboře. Uveďte název 

nejstaršího známého příborského bratrstva založeného v 17. století. Bratrstvo Početí Blahoslavené P. Marie u kostela sv. Valentina  

4. Na menší fotografi i vpravo je socha světce. Uveďte jeho jméno a místo, kde se socha nachází. Sv. Zachariáš, za farním kostelem
 

Bonusová otázka:
Zakladatelem hukvaldského hradu byl rod z  jihozápadního Německa, těsně spjatý také s  příborskou historií. Uveďte jejich rodové jméno.  
Hückeswagen 

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ DUBNOVÉHO KOLA

SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

SOUTĚŽE

1

1. cena měsíce června – celoroční vstup na koupaliště RICCO v Příboře, cenu sponzoruje fi rma RICCO – Rudolf Korčák.

2. cena měsíce června – keramika v hodnotě 200,- Kč. 

3. cena měsíce června – dárkový balíček věnovaný městem Příborem.

Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!

1. Jako každým rokem proběhly i letos zápisy dětí do mateřských škol. Kdy a kde byla zřízena první mateřská škola ve městě?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kdy proběhlo první zasedání Dětského zastupitelstva Příbor a kolik má členů?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Město Příbor je majitelem dětského dopravního hřiště, které je umístěno v areálu městského parku v Příboře. Nás zajímá, kolik je na něm 
kruhových objezdů?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Dne 1. 6. 2014 proběhl jako každoročně v areálu městského parku DEN DĚTÍ - DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM. 

Uveďte, kdo vystoupil v rámci hlavního koncertu. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

Štramberk, horské městečko v centru Štramberské vrchoviny, se pro svou malebnost 
nazývá „Moravským Betlémem“. Proslavil ho medový cukrářský výrobek zvaný „štram-
berské uši“. Kdy a kým byl Štramberk založen?

…………………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky červnového kola: 29. 6. 2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem soutěže 
za účelem losování o ceny.

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěžní list - otázky na měsíc ČERVEN 2014
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

• občané odevzdali na sběrné místo dalších 70 kol pro Afriku, 
• v městském parku jsme vyměnili všechny lavičky, opravili pódium a do-

plnili květinové záhony,
• zakládáme nové květinové záhony ve městě,
• v rámci veřejně prospěšných prací jsme obsadili 10 pracovních míst,
• máme novou sekačku zn. KUBOTA, která nám pomůže se sečením,
• zapojili jsme se do akce „Ukliďme Česko“,
• začneme rekonstruovat a opravovat dětské prvky ve městě,
• jarní úklid komunikací byl proveden novým zametacím strojem, který 

jsme pořídili z dotace,
• na Hájově jsme instalovali nové lavičkové sety,
• vyměnili jsme vysloužilé odpadkové koše ve městě za nové,
• proběhla oprava mostu u nádraží,
• začaly opravy vodorovného dopravního značení, 
• v rámci Dne Země nás navštívili žáci základních škol z Příbora,
• nový harmonogram přistavování van na biologický odpad má za sebou 

první měsíc fungování 
• a spoustu dalšího .

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města 

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ VE ZKRATCE

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ“ PRO ROK 2014

Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města vyhlašuje soutěž pro obyvate-
le Příbora, osady Hájov a Prchalov: „O nejhezčí květinovou výsadbu domů 
a bytů“ pro rok 2014. Soutěžící se mohou přihlásit tradičně do dvou kategorií:
1) Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.
2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit 
do  konce června 2014 v  kanceláři Městského úřadu Příbor, odboru 
rozvoje města, se  sídlem ul.  Freudova č.p.118, 742 58 Příbor či v  in-
formačním centru města Příbora (přízemí radnice MÚ Příbor, ná-
městí Sigmunda Freuda 19, Příbor), a to prostřednictvím přiloženého 
formuláře. Rovněž mohou podat svou přihlášku elektronicky na adrese: 
novakova@pribor-mesto.cz. 

A tak jako v předcházejících létech této soutěže, tak i v letošním roce 

budou účastníci díky svým nádherným květinovým balkónovým a zahrad-
ním výsadbám zařazeni do pomyslných zlatých a stříbrných pásem. Hod-
noticí komise bude při svém posuzování přihlížet opětovně i k tomu, zda-li 
lze soutěžní výsadby zhlédnout z veřejných prostranství města a osad. 

O výsledcích této soutěže budou zúčastnění osobně písemně infor-
mováni. Všichni soutěžící, kteří se do této soutěže přihlásí, budou odmě-
něni  fi nanční poukázkou.

Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou vlast-
ní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do této soutěže, 
které mohou předat ve výše uvedených kancelářích MÚ Příbor či zaslat 
elektronicky na výše citovanou elektronickou adresu. 

Za Váš projevený zájem o účast v 9. ročníku soutěže předem děkují 
pracovnice odboru rozvoje města MÚ Příbor. 

O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ  PŘIHLÁŠKA

Jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, tel. č. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

□  Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.

□  Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

V ……………………………………………………                  

dne …………………………………………………

Podpis …………...…………………………………

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :

VOK slouží pro uložení zeleného odpadu - trávy, ovoce a zeleni-

ny, listí.  Větve občané mohou ukládat na kompostárně Točna-Příbor 

v uvedenou dobu:

mobil na kompostárnu: 602 590 186

Každý víkend bude přistaven VOK před budovou TS. Pokud bu-

dou VOK naplněny zeleným odpadem během týdne, dejte prosím 

vědět na tel. číslo: 556725046 kancelář TS.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ:

 prodej deratizačních přípravků, 

 zahradnické práce,

 frézování pařezů a štěpkování,

 kontejnerová doprava, 

 výkopové práce,

 úklid komunikací,

 budování zpevněných ploch a další.

V případě zájmu volejte na tel.: 737 245 981, nebo pište na dispe-

cer@tspribor.cz. Dle Vašich požadavků zhotovíme cenovou nabídku.

Více informací naleznete na www.tspribor.cz. 

Technické služby města Příbora nabízejí k prodeji spotřebitel-
ské balení deratizačních přípravků 

TARIN (0,5 kg) 72,60 Kč   a   PATENTRAT (0,2 kg) 36,30 Kč.

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

NA TRÁVU V MĚSÍCI ČERVNU 2014 

Datum při-

stavení VOK
Lokalita přistavení VOK Poznámka

od 2. 6. 2014 
do 9. 6. 2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahradkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

lichý týden

od 6. 6. 2014 
do 9. 6. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

každý 
víkend

od 9. 6. 2014 
do 16. 6. 2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

sudý týden

od 13. 6. 2014 
do 16. 6. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

každý 
víkend

od 16. 6. 2014 
do 23. 6. 2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahradkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

lichý týden

od 20. 6. 2014 
do 23. 6. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

každý 
víkend

od 23. 6. 2014 
do 30. 6. 2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

sudý týden

od 27. 6. 2014 
do 30. 6. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

každý 
víkend

V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s využitím a zveřejněním výše uvedených osobních údajů pro účel 

zpracování výsledků soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově“ v roce 2014.

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
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Den Země jsme si  připomínali nejen 22. dubna, ale 
i při několika dalších akcích. Využili jsme tradiční nabíd-
ky Odboru životního prostředí Městského úřadu v Příboře 
a navštívili několik zajímavých míst.

Nejmladší žáci navštívili statek pana Michálka na Toč-
ně. Nejprve si prohlédli stáje, kde obdivovali dvě  hříbátka, 
potom užasli nad malým lišáčkem Kájou, viděli divoké krá-
líky, křepelku, mývala a fretku. A kdo si chtěl vyzkoušet, 
jaké to je pohlížet na svět z výšky koňského hřbetu, mohl 
se v ohradě projet na koni. Třeťáci taky viděli hřebelcová-
ní koně – zjistili, že mít koně není jen na něm jezdit, ale 
že je třeba se o něj taky umět postarat. 

Čtvrťáci přijali pozvání na exkurzi do Technických slu-
žeb města Příbora. Zde se dozvěděli, jaké druhy odpadů 
a za jakých podmínek mohou občané odevzdat do sběr-
ného dvora. 

Žáci 6. tříd se vydali na exkurzi do Záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Prohlédli si jak 
vnitřní přírodovědnou interaktivní expozici, tak venkovní 
expozici živých zvířat. Všechna zvířata, která jsou ve sta-
nici umístěna, mají závažné trvalé následky po zraněních, která 
jim neumožňují život v přírodě. V současné době se zde vyskytuje 
zhruba 35 druhů zvířat. Žáci tak mohli vidět například sovu pále-
nou, poštolku obecnou, káně lesní, čápa černého, čápa bílého nebo 
orlici skalní. Dozvěděli se také, jak mají postupovat, jestliže v pří-
rodě naleznou malé zajíčky, srnčata, či ptáčata.

Žáci devátých tříd zavítali do příborské čistírny odpadních vod, 
aby zjistili, co se děje s vodou, která odteče z umyvadla, z vany nebo 

pračky. Viděli proces mechanického i biologického čištění, na jehož 
začátku je špinavá, zakalená voda plná nečistot a na jeho konci voda 
čistá a průzračná, kterou je možno vypustit do Lubiny.

Ostatní třídy vyrazily např. zkoumat geologické bohatství Hon-
čovy hůrky, pozorovat zvířata na farmě v Klokočově nebo poznávat 
vodní ekosystém u řeky Lubiny.

Děkujeme paní Libuši Volné i  výše uvedeným organizacím 
za umožnění zajímavých exkurzí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN

Jsme přece sestry – je strhující román Anne Gesthuysenové. 
Německá autorka vypráví přímočaře a  nekomplikovaně o  svých 
úchvatných pratetách, které byly nuceny čelit předsudkům své doby. 
Všechny tři se setkávají na oslavě stých narozenin jedné z nich a zjiš-
ťují, že brát si svá tajemství s sebou do hrobu nechtějí a že nastal 
ten pravý čas vyřešit staré spory. Autorka zajímavě proplétá sou-
časnost s minulostí. Její kniha je plná příběhů, které se odehrávají 
na pozadí celého dvacátého století, příběhů, které ukazují, že krev 
opravdu není voda.

Švédský spisovatel Henning Mankell v románu Bílá lvice spo-
juje dvě nepravděpodobné zápletky do  působivého příběhu. Děj 
se odehrává v Jihoafrické republice a zároveň ve Švédsku. V poklid-
ném kraji jižního Švédska zmizí realitní makléřka Louisa. Pro její 
zmizení neexistuje žádný motiv ani vysvětlení. Komisař Wallander 
od samého začátku tuší, že Louisa už není mezi živými. Mezitím 
v Jihoafrické republice zahájil prezident de Klerk spolu s Nelsonem 
Mandelou dlouhou cestu ke svobodě a  zrušení apartheidu. Pro-
ti nim však stojí síly, které se neštítí žádného zvěrstva. Wallander 
se najednou ocitá uprostřed tajného spiknutí. Nezbývá mu, než za-
bránit ohavnému zločinu, který by znamenal přehrazení toku dějin.

Ta druhá zapisovatelka je název debutového románu Suzanne 
Rindellové. Černá komedie o  policejní stenotypistce obviněné 
z vraždy se odehrává na Manhattanu dvacátých let v období ame-
rické prohibice a také „jazzového věku“. Tato románová prvotina 
je dramatickým příběhem lásky, posedlosti a zločinu.

Sourozenci Dánové Lotte a  Soren Hammerovi napsali již 
třetí kriminální román – Klub osamělých srdcí. I v této knize vy-
plouvá na povrch téma, které v sobě nese kritiku společnosti. Děj 
se točí okolo hnutí hippie a jara 1968. Komisař Konrád Simonsen 
přezkoumává smrt poštovního doručovatele Nielsena. Postupně 
získává informace a objevuje souvislosti s dávným případem mladé 
Angličanky Lucy, která než zmizela, pobývala s šesti dánskými stu-
denty na chatě u moře. Jedním z nich byl i Nielsen a říkali si Klub 
osamělých srdcí… 

Kniha Život ve  středověku našeho oblíbeného spisovatele 
Vlastimila Vondrušky je populárně-naučná encyklopedie, která 
vysvětluje základní pojmy politického, společenského, hospodář-
ského, kulturního i rodinného života v českých zemích v období 
raného a vrcholného feudalismu. Kniha je určena především čte-
nářům historických románů a návštěvníkům památek.

ZE ŠKOL

Mgr. Michaela Eliášová, Mgr. Jana Bilská, Mgr. Eliška Matúšová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

EXKURZE KE DNI ZEMĚ
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Každý vynález má svoje výhody i nevýhody.  Například Alfred No-
bel vynalezl dynamit, který může být velice užitečný při stavbách silnic 
a podobně, ale může se stát také velice nebezpečným zabijákem. Stejným 
zabijákem, ale i pomocníkem může být internet a sociální sítě, přičemž 
do elity dnešní doby patří hlavně facebook, jež je velmi oblíbený hlavně 
u mládeže, která netuší, jaké hrozby může tato mnohdy nevinná zába-
va skýtat. Nebezpečí sociálních sítí, kyberšikana, kybergrooming či 
sexting – právě o těchto tématech jsme se v rámci plnění Minimálně 
preventivního programu na škole dne 29. 4. pobavili s lektorem pro-
jektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Dvouhodinovou přednášku si vyslechli postupně žáci 6. – 9. roč-
níků. Po úvodu, ve kterém žákům pan lektor vysvětlil pojem sociální 
sítě, následovalo objasnění, co je to vlastně kyberšikana, kybergrooming 
a sexting, co dělat, kdyby děti něco takového na internetu objevily, nebo 
kdyby se náhodou staly obětmi. Pan lektor dětem představil i některé 

konkrétní případy, kdo byl útočníkem, kdo obětí, jak vše probíhalo a ná-
sledující tresty pro útočníky. Celá přednáška byla doprovázena jasnými 
informativními videy a obrázky. 

Seznámení s těmito riziky bylo pro žáky určitě velmi přínosné, do-
zvěděli se, jakým neuvěřitelným způsobem mohou být zneužity jakékoli 
fotografie, které na internetu uveřejní. Dále by si měli dávat dobrý pozor 
jednak na všechno, co na internetu uveřejňují, ale také na seznamování 
s neznámými osobami. Jak pravil pan lektor: „Nikdy nevíte, kdo u po-
čítače sedí na druhé straně. Může se vydávat v podstatě za kohokoli.“ 

Žáci hodnotili přednášku jako velmi dobrou, líbilo se  jim hlav-
ně seznámení se skutečnými příběhy. Všichni ocenili trpělivý přístup 
lektora, beseda přinesla hodně zajímavých informací, pro některé byly 
novinkou, někteří si spoustu věcí ujasnili. 

Touto cestou děkujeme sponzorům, kteří financují přednáškovou 
činnost lektorů E-Bezpečí.

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence ZŠ Příbor Jičínská

BESEDA O NEBEZPEČÍ NA INTERNETU

Je 22. dubna 8:00 h a před školou je nezvykle živo. Ne, že by tolik 
žáků po Velikonocích zaspalo. Deváťáci chodí ven a zase dovnitř, vyná-
šejí lavice a vracejí se pro nejroztodivnější předměty. Po nich přicházejí 
jejich mladší spolužáci a pod jejich rukama prostor před školou ožívá 
barvami. Stromy obsazuje hejno pestrobarevných papoušků, na tráv-
níku během pár minut vykvétají rudé tulipány, na lavicích parkují auta, 
u školy vyroste palma a pod ní tančí Tahiťanka, vedle ní se roztáčí kolo-
toč. Kolemjdoucí se ohlížejí a podivují nad směsicí bizarních exponátů. 
Přesto mají tyto věci jedno společné: jsou vyrobeny z odpadních mate-
riálů, které by jinak skončily v popelnici. 

Výrobou a výstavou těchto prací si žáci naší školy připomínají Den 
Země. Galerie před školou má první návštěvníky. Jsou to nejen žáci, ale 
i lidé procházející kolem naší školy. Na ně už číhají deváťáci, aby jim po-
ložili několik otázek a zjistili, zda vědí o dnešním významném dni, zda 
třídí odpad a vědí, kam například vyhodit použitou autobaterii. 

Po desáté hodině už ne-
trpělivě očekáváme návštěvu 
předškoláků z Mateřské školy  
Frenštátské. Po prohlédnutí 
výstavy pro ně mají čtvrťáci 
připravenou na dvoře pohádku 
O  Plastulce a  jejích kamará-
dech, pomocí které vysvětlí 
svým mladším kamarádům, 
jak správně třídit odpad. Že to 
předškoláci správně pochopili, 
dokazují za chvíli v krátké hře.

Kolem dvanácté hodiny ukončuje zatím hladký průběh akce prudký 
liják a proměňuje některé vystavené exponáty opět v hromadu odpadků.

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

OSLAVILI JSME SVÁTEK NAŠÍ PLANETY  DEN ZEMĚ

Celý školní rok 2013/2014 byl plný aktivit jak pro žáky školy, tak 
i pro veřejnost. Škola uskutečnila tyto akce a vydala následující propa-
gační materiály:
• informační skládací leták o aktivitách školy,
• otevření víceúčelového hřiště s programem a rautem,
• výstava výtvarných prací žáků pro veřejnost,
• výstava výrobků z  odpadních materiálů u  příležitosti Dne Země 

na prostranství před školou,
• dva veřejné koncerty školní kapely,
• vystoupení žáků na  akcích města (vánoční a  velikonoční jarmark, 

zdobení vánočních stromků),
• velikonoční jarmark na školním hřišti s kulturním programem pro 

veřejnost,
• turnaje ve fotbalu a florbalu,
• Den otevřených dveří ZŠ,
• 5 čísel školního časopisu Připínáček,
• celoroční zapojení do projektu NatTech (exkurze, kroužky, worksho-

py, pravidelná výuka pracovních činností 6. a 7. ročníku na VOŠ, SOŠ 
a SOU v Kopřivnici),

• 4 celotýdenní ročníkové projekty, 3 jednodenní celoškolní projekty, 
další třídní projekty,

• veřejné taneční vystoupení prvňáčků na „ Mém trdlování“ v Kopřivnici,
• 3 akce pro děti z mateřských škol a jejich rodiče,
• zábavný Den dětí na školním hřišti,
• tvořivé dílny pro děti a rodiče ve školní družině,
• škola jazykům otevřená pro veřejnost (ukázková výuka cizích jazyků),
• setkání se studenty v rámci projektu Edison pro veřejnost,
• přednášky pro veřejnost o bezpečném užívání internetu,
• besedy s lektorem na téma E-bezpečí o rizicích sociálních sítí,
• besedy se školním psychologem o nebezpečí šikany a užívání návy-

kových látek,
• otevření školního arboreta,
• 3 programy vítání nových občánků města Příbora,

• spolupráce na organizaci mezinárodní výtvarné soutěže Freudův sen,
• aktivní zapojení do akce Česko sportuje a získání věcných darů pro 

tělovýchovnou činnost.
Žáci byli v tomto školním roce úspěšní a obsadili: 
• 1. místo v okresním finále basketbalu dívek AND 1 D III, 
• 2. místo v okresním finále v basketbale dívek D IV, 
• 2. místo v krajském finále celorepublikového basketbalového turnaje 

žáků ZŠ a víceletých gymnázií AND1CUP,
• 1 čestné uznání a jedno 3. místo v celostátním projektu „Děti malují 

pro konto bariéry.“
• 3. místo v krajském kole celorepublikové soutěže Školní časopis roku 

2014 v kategorii I. a II. stupeň a 1. místo v kategorii „Titulka”
Škola umožnila v letošním školním roce praxi 5 studentům pedagogic-
kých fakult a středních škol.
Vedení Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín přeje všem 
žákům a zaměstnancům příjemné prázdniny plné sluníčka a nevšed-
ních zážitků. 
Pracovníkům naší školy děkujeme za celoroční náročnou práci, přede-
vším za přípravu a realizaci výše uvedených akcí. 
Poděkování za  spolupráci a  finanční podporu školy patří zřizovateli 
a sponzorům, jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost školy. 
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat vyučujícím Mgr. Šumbe-
rové, Mgr. Matulové, Mgr. Novotné, Mgr. Holubové za  realizované 
projekty, Ing. Liškovi za získání věcných darů v celorepublikové soutě-
ži „Česko sportuje.“ Vedení školy děkuje i pedagogům, kteří se podíleli 
na žádostech o granty, které nebyly grantovými komisemi vybrány. Jed-
nalo se o tyto pedagogy: Mgr. Matulová, Mgr. Rečková.
V letošním školním roce byly ve  škole zjišťovány a  hodnoceny pod-
mínky, průběh a  výsledky vzdělávání také Českou školní inspekcí, 
inspekční zpráva je umístěna pro veřejnost na webových stránkách školy
www.zsjicinska.cz.

Všem přejeme, aby do dalšího školního roku načerpali mnoho no-
vých sil, krásnou dovolenou a pěkné prázdniny!

za vedení základní školy Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 V ZŠ JIČÍNSKÉ
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Oslava Dne Země na naší škole začíná již v březnu, kdy zahajujeme přírodovědnou soutěž. 
Tato soutěž má tři témata, která se obměňují, aby je děti 3.–5. tříd vystřídaly všechna. V letoš-
ním roce jsme se zabývali domácími mazlíčky i hospodářskými zvířaty. Téma totiž znělo „Žijí 
s námi“. Soutěže se zúčastnilo téměř 70 žáků. Děti opět vytvořily na toto téma spoustu prací, 
ze kterých jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavostí o těch, kteří nás už celá staletí prová-
zejí v našem životě. Všechny práce pak byly umístěny na nástěnkách na chodbách I. stupně.  
Další částí soutěže pak byla tři kola, ve kterých měli žáci vždy týden času na zodpovězení otá-
zek vycházejících z těchto prací. Po vyhodnocení soutěže byli ti nejlepší odměněni drobnými 
cenami a všichni, kteří v soutěži dosáhli 35 bodů, se s námi vydali za odměnu do ZOO Ostrava. 
Vyhlášení těch nejlepších proběhlo v obklopení skutečných mazlíčků našich dětí, protože si dne 
24. 4. uspořádaly jako každoročně své Minizoo. I letos jsme si prohlédli křečky, myšky, činčily, 
andulky, morčata, králíčky, potkany, želvy, gekony, velké šneky a dokonce i kudlanku nábožnou. 

Oslavy Dne Země pokračovaly dne 25. dubna, kdy se děti rozešly za různými aktivitami. 
Ti nejmenší z prvních a druhých tříd si prohlédli koně pana Michálka a zároveň vyzkoušeli, 

jak se na nich jezdí. Žáci třetích tříd jeli do Bartošovic, kde se ve stanici ohrožených živočichů dozvěděli mnoho zajímavostí o nich, o tom, jak 
o ně pečovat a pomáhat jim. Čtvrťáci a páťáci si jako vždy zasoutěžili v přírodovědné soutěži hlídek, ve které si nejen zopakovali mnoho z uči-
va přírodovědy, ale použili i vědomosti, které získali mimo školu. 

V posledních třech letech jsme se zapojili i do adopce zvířátka v ostravské ZOO. Pravidelně přispíváme na chov hulmanů posvátných. 
Mladší děti sbírají starý papír, ty starší se účastní brigád v okrasné školce. Všechny peníze takto získané jsou odeslány na účet ZOO. Jako od-
měnu nám ZOO poskytne volné vstupenky pro nejaktivnější děti.

Nejúspěšnější děti ze soutěže i nejaktivnější sběrači a pracovníci se dne 13. 5. vydali na návštěvu našich chráněnců a samozřejmě i ostat-
ních zvířátek do ZOO. Počasí nám přálo, a tak jsme si tento den pořádně užili. 

Jan Budař, Pavel Anděl, Filip Čapka nebo Robert Vano – i s takovými hvězdami se nejen osob-
ně setkali, ale i s nimi rozprávěli členové divadelního souboru Žluté S.A.K.O. Masarykova gymnázia 
v Příboře. A navíc: V divadelní soutěži „To je hlína“ obdrželi 1. místo a získali si za své herecké na-
sazení obdiv poroty.

Zkouška Z
Je pátek brzy ráno a rozespalí členové divadelního souboru Žluté S.A.K.O. nevrle nastupují do vlaku, 

který směřuje do Prahy. Co je tam čeká? Ještě ten den se stihnou ubytovat v Salesiánském centru, funkciona-
listické budově z 30. let s krásným divadlem. V tomto divadle, které se na čas stalo i  scénou pro soubor 
herců Semaforu, však na rozdíl od minulého roku sakaři vystupovat nebudou. Letos si zahrají na prknech
Švandova divadla. Právě tam se také koná dopolední generální zkouška, při níž mají (jako obvykle) všichni 
pocit, že vystoupení skončí obrovským fi askem.

Všichni na Petřín a na Tima Burtona a na Grandhotel Budapešť
Následuje krásná vycházka k soše Karla Hynka Máchy na Petříně, kterou si i přes silný aprílový liják 

vedoucí souboru paní učitelka Bizoňová za recitace Máje silně užívá. Poté se sakaři jedou na ubytovnu vysu-
šit, aby byli připraveni na výstavu Tima Burtona, známého režiséra a výtvarníka, která je v současné době 
ke zhlédnutí v Praze na Staroměstském náměstí. Tím však umělecké zážitky nekončí a navečer se soubor 
přesouvá do kina OKO, kde se baví skvělým fi lmem Grandhotel Budapešť. Ačkoliv jsou v kině kromě se-
daček i plážová lehátka velmi vhodná ke spánku, po celodenní námaze všichni usínají až ve svých vyhřátých 
spacácích v Salesiánském domě.

Freude, Freude, už na Tebe došlo
Další den se nese ve znamení samotné divadelní soutěže To je hlína, kterou uvádí Pavel Anděl. Náš sou-

bor zde vystupuje se hrou „Freude, Freude, už na Tebe došlo“,  jejíž scénář vytvořil Jakub Klein a Zdeňka 
Bizoňová Veličková.

Breptej, potvoro
Zmatek sílí. Kulisy nejsou na místech, herci nejsou na místech. Nováčci překonávají nervozitu a s obvyk-

lým divadelním přáním „breptej, potvoro“ vycházejí na prkna, která znamenají svět. Silná záře světel, první 
repliky a tréma ochotně padá na zem. Hraje se s plným nasazením. A právě tím si sakaři získávají publi-
kum i porotu, která v  závěrečném hodnocení oce-
ňuje především zápal všech členů Žlutého S.A.K.A. 

DMS Jana Budaře a jiná milejší setkání
Po vyčerpávajících výkonech dojde na  ces-

tě do  nedaleké pizzerie k  setkání s  hercem Janem 
Budařem, který se  pod podmínkou zaslání DMS 
pro děti z  Indie nechává nedůtklivě vyfotit. Násle-
dují rozborové semináře s  herci Filipem Čapkou 

a Pavlem Andělem a světoznámým fotografem Robertem Vanem. Všichni napjatě čeká-
me, jak to celé dopadne… A dopadá to dobře. Moc dobře! 

Sakaři si svým zápalem doslova vyhráli 1. místo.
Všem, kteří členy souboru Žluté S.A.K.O v divadelním snažení podporují, děkujeme, 
a všem sakařům blahopřejeme, zasloužíte si to! 

Mgr. Dana Svobodová, Základní škola Npor. Loma, Příbor.

Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková, Masarykovo gymnázium Příbor

DEN ZEMĚ 2014

SAKAŘI VYHRÁLI 1. MÍSTO
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Na jaře tohoto roku nabídla Univerzita Palackého v Olomouci středním školám z vybraných 
krajů populárně-naučné přednášky či workshopy představující nejnovější poznatky z různých 
oblastí. Vzhledem k atraktivitě nabízených témat jsme se rozhodli do této akce zapojit.

Jako první jsme 27. 3. 2014 v aule naší školy přivítali Mgr. Moniku Bekovou, která žákům prv-
ních ročníků a kvarty velmi poutavě představila jeden z proudů současného umění - videoart. 
Nezůstalo však pouze u teorie. Po přednášce následoval workshop, v němž měli studenti možnost 
vytvořit si krátké videoartové dílko. Na výsledek jejich práce se můžete podívat. Odkaz najde-
te na stránkách školy www.gypri.cz ve stejnojmenném článku na úvodní stránce. Snad se Vám 
tato prvotina bude líbit.

Přednáška z oblasti výtvarného umění v podání doc. Vladimíra Havlíka zavedla studenty 
druhého ročníku mezi land artová díla a umění akce českých, ale i zahraničních autorů. Na-
bídla žákům možnost pochopit některé soudobé trendy v umění a představila další varianty 
výtvarné seberealizace. Uskutečnila se ve středu 9. 4. 2014.

Hned následující den navštívila naši školu PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D. Žáci třetích ročníků a septimy vyslechli přednášku týkající se pro-
blematiky katolické církve v období let 1948–1989.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přednášejícím za čas strávený s námi a spoustu nových zajímavých informací. Těšíme se zase 
někdy na viděnou.

Včelařský kroužek mládeže /dále jen VKM/ při Základní organi-
zaci Českého svazu včelařů Příbor navštěvuje 9 žáků. Během školního 
roku máme pravidelné schůzky, kde se učíme jak teorii o včelách, tak 
máme praktickou činnost ve včelstvech.

Ve dnech 26. a 27. dubna 2014 jsme se zúčastnili soutěže pro žáky 
VKM „ZLATÁ VČELA“, která se konala v Havířově. Soutěže se zú-
častnilo 79 žáků z 11 kroužků. Soutěž byla rozdělena na 2 skupiny 
podle věku účastníků. 
V 1. první kategorii byli žáci z 1. až 5. tříd a soutěžilo jich celkem 
53. Z  našeho VKM jsme v  této kategorii měli 5 zástupců, kteří 
se umístili takto:
 1. místo  Jaromír Horkel z Kateřinic, 4. třída, získal 67,5 bodů
 2. místo  Tobiáš Tyleček z Kateřinic, 5. třída, získal 64,5 bodů
 7. místo  Martin Weidinger z Trnávky, 3. třída, získal 54,5 bodů
 10. místo  Ondřej Skalka z Trnávky, 4. třída, získal 49 bodů
 13. místo  Jakub Procházka z Bartošovic, 2. třída, získal 46 bodů

Ve 2. kategorii byli žáci 6. až 9. tříd a soutěžilo jich celkem 25. Z naše-
ho VKM jsme v této kategorii měli 3 zástupce, kteří se umístili takto:
 1. místo  Daniel Bula z Trnávky, 6. třída, získal 77 bodů
 2. místo  Daniel Seibert z Příbora, 9. třída, získal 74,5 bodů
 21. místo  Natálie Skalková z Trnávky,  7. třída, získala 47 bodů

Všichni soutěžící měli stejné otázky i podmínky k soutěži. Sou-
těžilo se v těchto oborech: test, botanika, mikroskopování, pomůcky 
a praxe. Maximální dosažitelný počet bodů byl 100. Soutěž začala 
v 9.00 hod., skončila v 15.00 hod. Po soutěži jsme měli procházku 
po zajímavých místech v okolí školy, ve které jsme byli ubytováni 
a  ve které se  soutěž konala. Potom byla pro děti připravena malá 
přehlídka práce se psy, kterou nám předvedly děti z místního ky-
nologického kroužku. Po večeři byla připravena pěvecká produkce 
karaoke. V neděli jsme se podívali na film o velkovčelaření ve světě 
a nakonec bylo provedeno vyhodnocení soutěže. Náš VKM se v hod-
nocení, kde se hodnotil průměr dosažených bodů na jednoho žáka, 
umístil na 2. místě. Po předání cen a po obědě jsme s dobrým poci-
tem odjížděli domů.

Z 2. kategorie se žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, 
kvalifikovali do celostátní soutěže, která se konala 16. – 18. května 
v Nasavrkách. Reprezentovali nás tady dva Danielové – Bula a Seibert. 

Více informací k soutěži i k činnosti kroužku vám mohou podat 
pánové Šimečka a Vlkovič nebo paní Procházková.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE PŘÍBOR INFORMACE O ČINNOSTI
Za s.v.č. LUNA PŘÍBOR P. Flögel, J. Lupíková

ČINNOST SPOLKŮ

Mgr. Kateřina Manová, vyučující Masarykova gymnázia Příbor

POP UP  VĚDA DO ŠKOL 2014

Členové našeho školního časopisu Připínáček se 12. května zúčastnili krajského kola sou-
těže „Školní časopis roku 2014”,  které proběhlo v Ostravě. Přihlásilo se do něj 30 časopisů 
základních i středních škol. Náš časopis si vedl skvěle. Ve velké konkurenci obsadil 3. místo 
v kategorii I. a II. stupeň ZŠ a vybojoval 1. místo v kategorii Titulka (titulní strana). Postu-
puje do celostátního kola, které proběhne v prosinci 2014 v Brně.

Časopis Připínáček vychází na naší škole již od roku 2011 a můžete si ho přečíst ne-
jen v tištěné podobě, ale i v elektronické podobě na stránkách školy. Redakci časopisu tvoří 
10 žáků I. i II. stupně, kteří se pravidelně scházejí, tvoří mediální texty, pracují s fotografiemi 
a upravují grafickou podobu časopisu. Do Připínáčku píší i nepravidelní přispivatelé, jejichž 
texty vznikají např. v hodinách českého jazyka nebo v jejich volném čase. 

Výborné umístění v soutěži bylo redakci zadostiučiněním za spousty hodin strávených 
na tvorbě časopisu. Za tento úspěch patří poděkování Michaele Šumberové, Melánii Klvaňové, 
Báře Pařenicové, Agátě Kaňákové, Gabriele Rubinové, Terezii Sobkové, Rostislavu Filipovi, 
Báře Sasínové, Lucii Hudkové, Báře Petruniakové a všem dalším, kteří do Připínáčku přispívají.

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

ČASOPIS PŘIPÍNÁČEK BODOVAL
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Naše novodobá historiografi e Hückeswageny dlouho neznala. Ještě 
po první světové válce byla představa, že Hukvaldy založil jakýsi zeman 
Huk. Usuzovalo se  tak podle latinsky psaného šlechtice Arnolduse 
de Hucsvach, který však nejenže Hukvaldy nezaložil, ale ani na nich 
nesídlil – dosud neexistovaly. Teprve ve  třicátých letech 20. století 
vypátral brněnský zemský archivář dr. Hrubý, že  onen Arnold byl 
říšským hrabětem a původní rodový sídelní hrad Hückeswagenů byl 
ve Vestfálsku (leží 40 km severovýchodně od Kolína nad Rýnem a asi 
45 km jihovýchodně od Düsseldorfu). Do té doby se i původ názvu obce 
Hukovice odvozoval od onoho lokátora „Huka“, později se jednoduše 
tvrdilo (a tvrdí), že  zakladateli byli nejspíš Hückeswagenové. Avšak 
důkaz dodnes chybí…

Roku 1943 vyšla v Brně německy psaná práce P. Zieglera, nazvaná 
Die Grafen von Hückeswagen in Mähren (= „Hrabata z Hückeswagenu 
na Moravě“). I když se jedná o precizní historickou práci, je jasné, co 
chtěla nacistická ideologie dobře načasovaným vydáním říci: „Bez 
chrabrých německých rytířů by Morava 13. století zůstala jen zalesněnou, 
liduprázdnou periférií Svaté říše římské národa německého; Němcům tedy 
vděčíme za všechno…!“ V práci se mj. praví, že Arnoldův rod pocházel 
z oblasti západního Německa, z okolí Düsseldorfu, kde se od roku 1189 
psal po hradu Hückeswagen. 

Zakladatel moravské větve rodu, Arnold, vytvořil rozsáhlé panství 
mezi Odrou a Ostravicí. Sídlil na Starém Jičíně a  zemřel někdy mezi 
roky 1240 a 1251. Starojický hrad zdědil Arnoldův syn Frank, avšak ten 
prodal (nebo spíš byl nucen prodat) kolem roku 1256 část svého úze-
mí - mezi řekami Odrou a Sedlnicí - mocnému olomouckému biskupu 
Brunovi ze  Schauenburku. Frankovi tak zůstalo Příborsko a  pozdější 
Frenštátsko. V září 1260 navíc odstoupil i zadlužený rodový porýnský 
statek Hückeswagen Markétě, hraběnce z  Bergu. Důsledkem ztráty 
Hückeswagenu pak nutně byla i změna přídomku moravské větve rodu. 

Frank a jeho synové Blud a Jindřich (Heyman) se pak psali jako hrabata 
z Příbora (comes de Wreyburch), což bylo výrazem ústředního postavení 
Příbora v rámci jejich léna. Kolem roku 1263 však přišel Frank se syny 
i o Starý Jičín, který prodal Bludovicům, pozdějším pánům ze Žerotína. 
Předpokládá se, že v té době měl již hrabě v Příboře vystavěn – snad 
v těsné blízkosti kostela – sídelní hrádek. Územní redukce původního 
panství včetně pozbytí starojického hradu si však brzy vynutilo stavbu 
nového pevného hradu. Někdy mezi léty 1260 a 1285 tak Frank stavěl 
hrad, vzdálený necelou jednu středověkou míli (asi 9 km) od Příbora. 
Není úplně jisté, zda se  Frank jeho dostavby dožil; musel zemřít ně-
kdy mezi léty 1267 a  1285. První písemná zmínka o  novém hradě 
(Hukenswald) je k roku 1285, ale píše se po nich již Frankův syn Jindřich 
– Henricus comes de Hukenswald.  Říšský původ hrabat (Hukeswagh/
Hückeswagen ve Vestfálsku) tak měl připomínat alespoň název jejich 
nového hradu – Hukenswald/Hukvaldy.

Tolik velice stručně o základních historických souvislostech vývoje 
šlechtického přídomku moravské větve rodu Hückeswagenů. Ve spisech 
však písaři postupem času psali přídomek pánů z Hückeswagenu jako: 
de Hucsvach, Hukeswagh, Hukenswage a Hukenswach, u názvu Hukvald 
pak fi guruje Huckenswald, Hockenwald, Hockwald a Hochwald, v 17. sto-
letí dokonce Hukwalskiey Zamek.

Dr. Jurok se  v  Dějinách města Příbora (2002) odvolává (str. 17) 
na dr. Hosáka (Místní jména na Moravě) a název Hückeswagen překládá 
jako Vysoká stráž nebo též Hugova stráž či Hugův hrad. Wacht jistěže 
znamená stráž; v tomto případě strážisko, tedy Hugovo strážisko. Avšak 
„Vysoká stráž“ by znamenalo „Hochwach(t)“, a v této podobě se název 
ani ve  Vestfálsku, ani na  Moravě nevyskytuje. Anebo jinak: „hoch“ 
je z pozdějšího názvu Hukvald (Hochwald) a „wacht“ z Hückeswagenu 
(Hucswach). V  této studii se  tedy pokusíme rozšifrovat jak název 
„Hucswach/Hückeswagen“, tak „Hukenswald/Hukvaldy“.

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ

„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 1. díl

Z HISTORIE

Dobrý den, vážení občané a  návštěvníci Příbora a  zákazníci 
TRAFIKY u železničního přejezdu v Příboře. Jsme majitelé tohoto 
malého obchodu a chtěli bychom Vás touto cestou trošku seznámit 
s jeho historií.

Vloni jsme opravovali střechu, a tak se nám při tom podařilo dostat 
se do půdních prostor, které byly dlouhá léta nedostupné. Na půdě a pod 
její podlahou jsme našli části starých novin a tiskovin z počátku minulého 
století. Nejstarší noviny mají datum 8. února 1907! Byly tu taky schované 
stanovy Unie trafi kantů a válečných vysloužilců a různé jiné tiskoviny 
z prvorepublikové i rakouskouherské doby. Tak jsme přesvědčeni, že této 
malé budově je kolem sta let! Na půdě a pod podlahou jsme našli taky 
krabici se starými pohlednicemi prezidenta E. Beneše, různé drobnosti, 
reklamní cedulky, nádoby od tuší a  inkoustu, láhve pivovaru v Příbo-
ře, plechovky od bonbónů, taky cigaretové špičky, popelníky a  různé 
jiné drobnosti. Hodně věcí bylo značně poškozeno a  zaprášeno. Pod 
podlahou to skončilo zřejmě kvůli fašistické okupaci. Půda navíc byla 
zajištěna tak, že se na ni dostat byl velký problém. Snažíme se o to, abyste 
spoustu z  toho, co se  nám podařilo zachránit, mohli vidět vystavené 
v naší prodejně. Žádáme Vás touto cestou taky o jakékoliv historické 
fotografi e a třeba i drobnosti, které by mohly souviset s naší trafi kou. 
Rádi je vystavíme.
Paní Rosmarinová, která je potomkem prvního vlastníka pana K. Helmy, 
nám dala tip, a tak se k nám dostala zpět originální vývěsní tabule. Je 
v prodejně k vidění hned při vstupu. V souvislosti s  tím ještě jednou 
děkujeme panu Šlosarovi!

Paní Rosmarinová nám též prozradila, že na kopii fotografi e, která u nás 
- leč v nevalné kvalitě  - visí, je její otec vyfotografován jako zhruba 10letý 
hoch (narodil se v r. 1911) a další příbuzní. Na fotce jsou ale i cizí lidé. 
Přijďte se k nám podívat, možná někoho poznáte. Nebo zrovna tuto 
fotku máte doma jako originál a mohli byste nám ji zapůjčit, ať ji můžeme 
taky vystavit nebo udělat kvalitnější kopii. Jakékoliv poznatky nebo 
případně drobnosti, které souvisely s prodejem v  trafi ce za první 
republiky, nám udělají radost a budeme se snažit je ukázat všem, 
kteří k nám dorazí. 
Taky bychom rádi poděkovali zastupitelům města Příbora a pracovni-
cím památkového úřadu za podporu, díky níž jsme se do rekonstrukce 
střešního pláště vůbec mohli pustit. 

Co říci na závěr? Budeme rádi, když nás navštívíte a třeba si i něco 
koupíte. Chceme nadále prodávat sortiment zboží, který se  v  trafi -
ce ve  Frenštátské ulici prodával možná už před 100 lety, určitě však 
za 1. republiky. Myslíme, že taková TRAFIKA je v republice a možná 
i v Evropě raritou. Těšíme se na Vás.

DODATEK K PRODEJNĚ U NÁDRAŽÍ
Od prvního zápisu, který se týká trafi ky u nádraží, se o ní v úředních 
materiálech píše jako o tzv. pavilonu. 
V  příštím čísle Měsíčníku se  o  historii tohoto pavilonku, který zřídil 
Klement Helma, dozvíte víc! Víte-li vy něco z historie trafi ky, zavolejte, 

napište.

Irena Nedomová, tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz 

TRAFIKA U NÁDRAŽÍ, KDYSI I PRODEJNA TABÁKU,

CUKROVINEK, ČOKOLÁD
Jan Grygar
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VESTFÁLSKÝ HUCSWACHHÜCKESWAGEN 

Hückeswagen je dnes patnáctiti-
sícové město ve spolkové zemi Severní 
Porýní–Vestfálsko, v kraji Kolín nad 
Rýnem (Köln), v oberbergském okrese 
(Oberbergischer Kreis – doslovně 
přeloženo jako hornohradský okres). 
Východní částí města protéká řeka 
Wupper (oblast horního toku), jde 
o pravý přítok Rýna. V  turistických 
poutačích je Hückeswagen charakte-
rizován coby der Schloss-Stadt, tedy 
město se zámkem. 

Prvním doloženým členem rodu 
byl Friedrich von Hückeswagen 

(r. 1138). Další významný potomek, hrabě Jindřich, měl 
syna Arnolda, zakladatele moravské větve rodu. Jak již 
víme, Arnold dostal v léno od krále Václava I. moravské 
území mezi Odrou a  Ostravicí, ono Beskidenvorland 
(= předhůří Beskyd), jak se praví v německých zdrojích. 
Mezitím se původní rodové sídlo dostávalo do fi nančních 
nesnází. Arnoldův syn, hrabě Frank, se zadluženého hra-
du s panstvím zřekl roku 1260 a prodal jej šlechtickému 
rodu Bergů. V následujících staletích pozbyl hrad stra-
tegického významu, bývával pouze sporadicky osídlen, 
a tedy neudržován. Když se dostal r. 1884 do částečného vlastnictví města, 
byl ve velmi špatném stavu. Proto u něj koncem 19. století probíhala roz-
sáhlá rekonstrukce. Nově vybudovaný zámek typu Hohenburg, postavený 
ve stylu kamenného hradu, připomíná nikoli vizáží, ale svým účelem 
a  stylem náš Sovinec či Bouzov, ovšem o  dvě třídy nižší. V  dnešním 
zámku je vlastivědné muzeum, reprezentační a zasedační místnosti pro 
městskou radu, konají se tam svatby, a plní tedy obdobnou funkci jako 
příborský piaristický klášter. 

Kdo čeká, že město Hückeswagen bude mít ve svém znaku symboly 
starého hückeswagenovského erbu – krokve, bude překvapen. Dvanácté 
a  první polovina třináctého století je  totiž samým počátkem historie 
města, skutečného rozmachu dosáhl Hückeswagen až v době vrcholného 
středověku. Protože hrad a panství připadlo roku 1260 Bergům, horní 
polovina děleného znaku města, který schválila městská rada roku 1892, 
zobrazuje červeného dvouocasého lva v bílém poli, propůjčeného právě 
z erbovního znaku Bergů. Spodní polovina pak znázorňuje soukenické 
symboly, symboly řemesla, které od konce středověku až do moderní 
doby živilo podstatnou část tamních měšťanů. Ale dvě bílé krokve v pur-
purově červeném poli přesto ve městě nalezneme. Dnes jsou součástí 
masivních dubových vrat a okenic hlavního, vnitřního průčelí zámku.

Hückeswagen v  této podobě je  nesporně novotvar, po staletích 
ustálený nesčetným komolením a  přepisováním. Němečtí odborníci 
dnes většinou zastávají názor, že se jedná o derivát z původního tvaru 
Hukensuuage nebo Huckengeswage a označuje osadu člověka jménem 
Hugobert či Hugibald. Ale místní badatel Wilhelm Blankertz ve svých 
pracích zastává trochu jinou teorii. Píše, že  nejstarší forma jména 
je Hukengesuuage, což znamená něco jako „Sídlo rodu Hungingerů 
poblíž vody“. V každém případě je osada poprvé zmiňována roku 1085 
v listině abatyše Swanhildy z Essenu. V roce 1138 se již hovoří o hradě 
jako o rodovém sídle. O 160 let později, r. 1298, se pak vyskytuje tvar 
Huckenshove. Tento tvar však zůstane mimo náš zorný úhel, protože 

se v Říši používá v době, kdy moravské Hukvaldy již nesporně stojí (první 
zmínka o nich r. 1285). 

Co se týče druhého kmenu – wagen, jistěže nepůjde o nějaký vůz. 
Pokud si vezmeme na pomoc například název řeky Váh (jež Římané ozna-
čovali Marus), tak ten pochází až z doby raného středověku (dr. Věnceslav 
Hrubý). Původ slova Němci spojují se svým Woge do dnešní formy Waag, 
Maďaři to však popírají a upřednostňují své slovo - Vág. Latiňáci pak vše 
zaznamenali svým příznačně zvukomalebným Vagus (= bludný, bloudivý, 
toulavý, těkavý, nestálý, kolísavý). To ale samozřejmě není náš případ.

Mnohem přijatelnější pro vysvětlení je slovo väg, které v gótštině zna-
mená to co věž (L. Verbovšek). Jistě by se jednalo o věž strážní (německy 
Wacht, Wache) na kopci, tedy strážisko. Za tohoto předpokladu by „Hugovo 
strážisko“ mohlo být v souladu s podobou Hucswach jako s přídomkem 
používaným Frankem na Moravě. Je proto příznačné, že dnes se za nej-
starší budovu zámku Hückeswagen pokládá tzv. Schelmenturm (česky věž 
Šibalka), pozůstatek původní tvrze z první třetiny 13. století, třiadvacet 
metrů vysoká bergfritová věž. Tato kulatina byla ještě počátkem 18. století 
daleko vyšší; její redukce na pouhá dvě patra byla provedena na počátku 
19. století z bezpečnostních důvodů. Bergfritové koncepce hradů s okrouh-
lými útočištnými věžemi byly ve  13.  století poměrně běžnou hradní 
dispozicí. Mnoho tedy napovídá, že Hückeswagen byl po svém vystavení 
typickou ukázkou složitějších hradů sasko-hesenského typu, kdy okrouhlá 
obranná věž stála volně za hradební zdí a chránila palác. Podobnou štíhlou 
strážní věž, hlásku, měl i Šostýn (Schauenstein) a samozřejmě Štramberk 
(Strallenberg), s nimž ale nemají moravští Hückeswagenové nic společného. 
Hukvaldy, které stavěl Frank mezi lety 1260 a 1285, byly na poměrně vyso-
kém kopci, ale i zde se předpokládá v místě západního průčelí Khuenova 
renesančního paláce válcová věžice – jeden z posledních zbytků původní 
podoby hradu. Podobné architektonické znaky vykazuje i Šostýn, vystavěný 
krátce před rokem 1293 patrně Jindřichem z Hukvald. Jeho poloha však 
nebyla zvolena na příliš příhodném místě pro obranu, poněvadž blízký 
vrch Pískovna kopec Šostýna převyšoval. I na Šostýně jsou odkryty základy 
bergfritové věže s průměrem něco přes 6 metrů.

(Pokračování příště.)

Městský znak 
Hückeswagenu 
(erb rodu Bergů)

Povodí řeky Wupper a Bergisches Land (Hückeswagensko)

Renezanční podoba hradu (polovina 17. století)

Současná podoba hradu s hückeswagenskými okenicemi
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Také Vás zaujal snímek krojované dívenky před mikrofonem na straně 17 v předcházejícím čísle Měsíčníku Příbor?
Také jste marně pátrali po autorovi zdařilého snímku?
Ve spolupráci s naším přítelem Sherlockem Holmsem byla odhalena následující fakta: autorkou snímku je paní Alena Pončová z Ostravy, 

kreativní a úspěšná členka Fotoklubu Příbor, která snímek „ulovila“ na loňském Freudově folklórním festivalu /FFF/. Jednalo se o vnitroklubové 
zápolení o získání toho nejzajímavějšího snímku z této akce. A jak to dopadlo? Těch velmi dobrých se sešlo hodně – a ten nejosobitější si vybral 

náš dvorní výtvarník pro letošní plakát FFF. A kdo je jeho autorem? Opět paní Alen-
ka Pončová. Její snímek na tomto plakátě je současně pozváním pro všechny milovníky 
dobré muziky a tance. 

Soubor Ostravička znovu roztančí naše náměstí S. Freuda a těší se na vás. Vystou-
pení Ostravičky bude po jarní fotovýstavě s Bystrouškou také další hold Leoši Janáčkovi 
a připomene jeho zásluhu o záchranu mnohých písní našeho kraje.

Pátrání po zajímavém záběru z  FFF se  bude konat i  letos. Majitelé fotoaparátů
-  můžete se tohoto foto-pátrání také zúčastnit! Stačí, když předáte Váš dokument z akce 
na městské informační centrum. Fotoklub Příbor na své schůzce vybere koncem června 
3 snímky, jejichž autoři získají tričko s potiskem dle svého vlastního přání. 

Vstup na FFF volný. Srdečně Vás zve Mgr. Marie Šupová, autorka projektu a měs-
to Příbor.

supova.marie@centrum.cz

Co se Vám vybaví v mysli při slovech „MŮJ SEN – MY DREAM????“
Většině z vás se jistě vybaví  snové obrázky dětí – píseň – tanec 
K čemu je dobrý projekt MŮJ SEN – MY DREAM?
• Podporuje kvalitní volnočasové aktivity dětí a mládeže.
• Probouzí zájem o lidovou píseň – o prazáklad hudebnosti – tonálního a rytmického   
        cítění. 
• Dává motivaci a prostor k nahlédnutí do svého vnitřního světa.
• Dává prostor k zamyšlení nad životními hodnotami, životním směřováním.
• Vytváří prostor pro prezentaci a podporu mladých talentů.

Mistrovství republiky se zúčastnilo 82 závodníků, z toho 7 žen a 75 mužů z 19  tělový-
chovných jednot z celé České republiky. Byly to tyto oddíly: pořádající Lonka Příbor, Teplice, 
Plzeň, Šumperk, Zlín, Vyšehrad Praha, Baník Ostrava, Bohemians Praha, Bohumín, Chomutov, 
Pardubice, Extreme Praha, Brno, Nový Hrozenkov, Baník Havířov, PSK Olymp Praha, Baník 
Meziboří, Sokol Žďárná, TJ Holešov. 

Nejstarším závodníkem byl pan Václav Popilka z Bohemians Praha, který měl 85 let, a ve své 
třídě zvítězil výkonem v dvojboji 95 kg. 

V ženách měla nejlepší výkon ve své třídě paní Miroslava Zemanová, která zvedla ve dvoj-
boji nad hlavu 129 kg. 

Z Příbora se zúčastnili tři vzpěrači - a to Ivan Jurečka, který v kategorii do 74,5 kg skončil 
výkonem 177 kg na druhém místě. Rovněž náš vzpěrač Miroslav Lukeš skončil na druhém místě  
v kategorii do 105 kg v dvojboji  výkonem 178 kg. A na prvním místě skončil Bronislav Kolář, 
který ve své třídě do 105 kg zvedl neuvěřitelných 260 kg. Všem gratulujeme.  

Rozhodčí turnaje byli z Příbora  Renáta Sattková, Milan Burgár, Stanislav Burgár, Josef Honč. 
Diplomy a medaile předával  starosta města ing. Milan Strakoš a předseda vzpírání Lonka 

Příbor Vlastimil Tomek. 
Organizačně vše připravil a zajistil Pavel Sattek. Fotografoval Lubomír Jurečka.

Reportáž z mistrovství na www.televize-pribor.cz, 21. týden 2014. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MASTERS                                                   

VE VZPÍRÁNÍ V PŘÍBOŘE VE DNECH 26.27. 4. 2014

Lubomír Jurečka, TJ Příbor

ZE SPORTU

Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Mgr. Marie Šupová

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda Příbor, autorka a organizátorka akce

SHERLOCK HOLMES OPĚT ZASAHUJE

PŘÍBOR  MĚSTO SNŮ
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POZVÁNÍ NA KULTURU

NEDĚLE 1. 6. 2014
Město Příbor ve spolupráci s Městskou policií Příbor Vás zvou do měst-
ského parku na DEN DĚTÍ – DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRAN-
NÝM SYSTÉMEM. V programu od 10:00 hodin se děti mohou těšit 
na zábavné atrakce Monkey Track a bláznivé koule, Klauny z Balónkova, 
soutěže o ceny, malování na obličej aj. Ukázky práce a techniky předvedou 
složky integrovaného záchranného systému. Od 15:30 hodin vystoupí 
mladá hudební skupina ON THE WAY a v 17.00 hodin začne koncert 
populární slovenské zpěvačky KRISTÍNY. 
Vstup na  akci je  zdarma. Podrobný program této akce bude uveden 
na plakátech a webových stránkách města.
SOBOTA 7. 6. 2014
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých muzikantů 
se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu Sigmunda Freuda 
nebo v případě nepříznivého počasí před radnicí na náměstí.
SOBOTA 14. 6. 2014
V loňském roce město Příbor bylo organizátorem úspěšné sportovně kul-
turní akce LAŠSKÉ HRY. Pomyslnou štafetu pořádání této akce převzala 
letos obec Hukvaldy. Celý podrobný program, kde nebudou chybět soutěže 
představitelů obcí Lašské brány Beskyd a také velmi bohatý kulturní pro-
gram, je uveden na samostatném plakátu. Podpořte město Příbor návštěvou 
této akce v krásném prostředí hukvaldské obory.
SOBOTA 14. 6. 2014
Osadní výbor a Liga žen Hájov srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN. V areálu 
kolem obecního domu budou pro děti připraveny různé atrakce, jako 
např. kouzelník Ondřej se svou balónkovou show, branný závod, aquazor-
bing, malování na obličej. Můžete se těšit na grilované speciality a domácí 
dobroty. Celá akce začne ve 14 hodin a koná se za každého počasí.

SOBOTA 21. 6. 2014
V letním období jsme se rozhodli zařadit POULIČNÍ HUDEBNÍ VY-
STOUPENÍ v Příboře 2x měsíčně, a tak oživit kulturní život ve městě. 
Ti  z  Vás, kteří jste na  akci Mezinárodní den památek a  sídel slyšeli 
na chodbách piaristického kláštera hudební projev mladé umělkyně Mar-
tiny Belanové, se mohou na její krásný hlas za doprovodu kytary těšit vždy 
každou třetí sobotu v měsíci. Vystoupení se uskuteční od 9:30 do 11:30 
hodin opět před rodným domem S. Freuda nebo dle počasí před radnicí.
SOBOTA 21. 6. 2014
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ OHNĚ A METÁNÍ METEL
Oblíbená akce, kterou pořádá Myslivecké sdružení Příbor-Hájov ve spo-
lupráci s městem Příborem začne ve 13:00 hodin v parku na nábřeží 
Rudoarmějců. Od 16:00 hodin budou připraveny soutěže pro děti, v 18:00 
hodin k tanci a poslechu bude hrát skupina L&P a od 21:00 hodin budou 
zapáleny vatry a budou se metat metly přes řeku Lubinu. 
SOBOTA 21. 6. 2014
V 2. ročníku festivalu SINFEST v letošním roce vystoupí rakouská kapela 
EDENBRIDGE. Jméno „předskokana“ ještě není známé, ale veškeré 
podrobnosti akce budou uveřejněny na samostatných plakátech. Festival 
se uskuteční v městském parku v Příboře.
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dobře se bavte!

PŘIPRAVUJEME:
V létě se můžete těšit v neděli 27. 7. 2014 na již tradiční akci LETNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ, letos pod názvem „Příborská lávka“. Uskuteční 
se od 13:00 hodin na koupališti v Příboře. 
Kinematograf bratří Čadíků k nám přijede v období 10.–13. 8. 2014. 
Filmy se budou promítat opět na náměstí Sigmunda Freuda.

VÝSTAVY
Život plný námahy /Svět práce beskydského venkova v dílech nepro-
fesionálních řezbářů./
10. 6.–17. 11., velký výstavní sál, vernisáž  v  úterý 10. 6. v 17.00 hod. 
Průvodní slovo: PhDr. Jaroslav Dvořák a Mgr. Václav Michalička. 
Hudební doprovod: gajdošská gorolská muzika Bukoń.
Výstava představí svébytné pohledy nežijící i současných neprofesionál-
ních řezbářů z česko-slovensko-polského pomezí na zaniklý tradiční svět 
beskydského venkova naplněného tvrdou a nikdy nekončí prací. Před-
staveny budou plastiky ze  sbírek Muzea Novojičínska, Muzea Beskyd 
ve Frýdku-Místku, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
Muzea Těšínska (Český Těšín), Muzea Śląska cieszyńskiego (Těšín), Muzea 
Kysuc (Čadca) a Muzea regionu Valašsko (Vsetín)
Společná autorská výstava Libuše Matochové (Tradiční textilní 
techniky) a Karla  Matochy  (Fotografi e) do 24. 8., malý výstavní sál  
Výstava ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm.

AKCE - MUZEJNÍ NOC 2014
6. června od 16.00 do 23.00 hod. , vstupné: 15,- Kč, děti do 15 let zdarma
Program: 
16.00–17.00 hod. (přednáškový sál) Muzejní kufřík. Představení mu-
zejních sbírek dětem.
17.00–18.00 hod. (klášterní sklep) Setkání s  archeologem Muzea 
Novojičínska a  s  archeologickými nálezy  z  Příbora. Netradiční 
představení poslání archeologického pracoviště Muzea Novojičínska 
na katastru města Příbora.
18.00–19.00 hod.  Nostalgická hudební vsuvka s muzejním fl ašine-
tem.
20.00–21.00 hod. (přednáškový sál)  20 muzejních předmětů – 
20 různých příběhů. Zajímavosti, historie a osudy několika artefaktů 
z příborských sbírek.
21.30–23.00 hod. (přednáškový sál) Tradiční večerní promítání his-
torických dokumentů.

KULTURNÍ OKÉNKO ČERVEN 2014

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O., POBOČKA V PŘÍBOŘE

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města

• Podporuje zájem o umění a o estetiku prostředí, které nás obklopuje.
• Vytváří prostor pro setkávání generací, relaxaci.
• Podporuje zájem o výuku cizího jazyka.
• Podporuje pozitivní zviditelnění Příbora a zrod nové turistické atrak-

ce.
• Doplňte si sami dle svých osobních zkušeností z akcí….

V letošním 18. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže zaměřené 
na propagaci S. Freuda přišlo přes 300 prací z ČR, Slovenska, Rakous-
ka, Německa, USA. Avizovaná zásilka z Japonska zatím nedorazila….  
A o čem sní dnešní děti, co si přejí, po čem touží? To je zašifrované 
do jejich obrázků, které si budete moci prohlédnout na stojanech přímo 
v průběhu Freudova folklórního festivalu v sobotu odpoledne 7. června. 
Zajisté akce přiláká nejen současné tvůrce, jejich rodinné příslušníky 
a fanoušky, ale jistě přijdou „na špionáž“ i někteří účastníci minulých 
ročníků, kteří se i po letech ke svému vítězství v Mém snu hrdě hlásí. 
To, že může tento poetický projekt oslavit své osmnáctiny, to je nejen 
zásluhou mladých tvůrců a  jejich nadšených pedagogů, ale i  vstříc-

nosti paní ředitelky Základní školy 
Jičínské, paní Mgr. Jarmily Bjačko-
vé. Té se MŮJ SEN a jeho směřování 
líbí a  přijala ho „pod svá ochranná 
křídla“. Veliký dík patří i člence naší 
Společnosti S.  Freuda, paní Mgr. 
Tamaře Dudkové, která po svém ná-
stupu do  důchodu ochotně předává 
své dlouholeté organizátorské zkuše-
nosti své kolegyni, výtvarnici - paní 
Mgr. Evě Rečkové. Těším se, že spo-
lupráce s ní přinese lákavé a chutné 
ovoce. V  letošním roce nám byla 
v porotě nápomocna i paní Mgr. Jana 
Bílská. Za fotodokumentaci vděčíme paní Stanislavě Slovákové a panu 
Rudovi Jarnotovi. Všem patří můj srdečný dík.

supova.marie@centrum.cz, mobil 777 6 5 1856
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KULTURNÍ PROGRAM  ČERVEN

Ned le 1. ervna od 10:00 hod. 
DEN D TÍ S KONCERTEM ZP VA KY KRISTÍNY, 
P EDKAPELA "ON THE WAY" 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Úterý 3. ervna od 15:00 hod. 
DEN D TÍ  

M stská knihovna P íbor  
Pátek 6. ervna od 8:00 hod. 
FARMÁ SKÉ TRHY 

TS P íbor  556 725 046 
Pátek 6. ervna 16:00 hod. 
MUZEJNÍ NOC 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Sobota 7. ervna od 9:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  

M sto P íbor  556 455 427/428 
Sobota 7. ervna od 14:00 - 18:00 hod.  
MAJÁLES MASARYKOVA GYMNÁZIA P ÍBOR 

Masarykovo gymnázium P íbor  
Sobota 7. ervna 15:00 hod. 
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL A M J SEN 

Spole nost Sigmunda Freuda 
Úterý 10. ervna - 17. listopadu 
ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY, SV T PRÁCE 
BESKYDSKÉHO VENKOVA V DÍLECH 
NEPROFESIONÁLNÍCH EZBÁ   
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Sobota 14. ervna od 14:00 hod. 
D TSKÝ DEN NA HÁJOV  

Kulturní komise Hájov 
Ned le 15. ervna od 18:00 hod. 
KONCERT SBORU VŠB 

VŠB, m sto P íbor 
St eda 18. ervna od 19:00 hod. 
HOMEOPATICKÁ LÉ BA PSYCHICKÝCH 
PROBLÉM  

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
Sobota 21. ervna 9:00 hod. 
KOLEM ODRY NA KOLECH 

K T 606 711 135 
Sobota 21. ervna 9:30 – 11:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

M sto P íbor 
Sobota 21. ervna 13:00 hod. 
MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE  
A SVATOJÁNSKÉ OHN , METÁNÍ METEL 

M sto P íbor, MS P íbor Hájov 
Sobota 21. ervna  
II. RO NÍK ROCKOVÉHO FESTIVALU "SINFEST"  
KONCERT KAPELY EDENBRIDGE 

Sindicate Entertainment 
tvrtek - 26. ervna od 17:00 do 19:00 hod. 

NUMEROLOGICKÁ PORADNA 
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 

Pátek 27. ervna - ned le 29. ervna 
TENISOVÝ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH MUŽ  

Tenisový klub P íbor 
Sobota 28. ervna 
POU  NA PRCHALOV  

Osadní výbor Prchalov 
Sobota 28. ervna  
BENÁTSKÁ NOC 

SDH P íbor 

Probíhající výstava do 24. srpna 2014 
VÝSTAVA LIBUŠE MATOCHOVÉ A KARLA 
MATOCHY 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Probíhající výstava do 8. ervence 2014 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – GALERIE V RADNICI 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Rodný d m Sigmunda Freuda 

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

Rodný d m S. Freuda  556 722 200, 
www.freudmuseum.cz 

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.  
Ned le:   9:00 – 12:00 hod. 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

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. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.          ZM NA 30 minut!!! 
 776 725 909, 608 738 793 

SAUNA P ÍBOR 
Sportovní hala TJ P íbor na ulici Štramberské 
Pond lí a tvrtek:  15:00 -  21:00 hod. muži 
Úterý a pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy 
St eda, sobota: 15:00 – 21:00 hod  spole ná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR 

Pond lí – pátek: 9:00 – 21:00 hod.  
 556 725 528 

CVI ENÍ JÓGY 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod., Luna P íbor, SV   

 733 165 317 
Úterý: 17:30 – 19:00 hod., MŠ na ulici Pionýr   

 775 084 815  
AEROBIK S TERKOU PRO D TI 

Každé pond lí od 16:00 do 17:00 hod.  
Sportovní hala TJ na ulici Štramberské v P íbo e. 

 

Veškeré podrobné informace k akcím budou 
uve ejn ny na samostatných plakátech. 
Info o akcích: www.pribor.eu 

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Pletivo, plotové panely a příslušenství

PLOTY      OPLOCENÍ      REALIZACE

Podrabové desky, gabiony
Realizace plotu na míru
Hutní materiál
Elektroizolanty (pertinax, textit, kartit), silony

BÍLOVEC

556 410 661     733 314 318

CENY PLETIV

www.hupl.cz

INZERCE
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Prodej komer ního objektu na ulici Štefánikova, P íbor
Objekt se dle ÚP nachází v zón pro lehkou výrobu, v minulosti využíván jako
pekárna. Budova je zd ná, izolovaná proti zemní vlhkosti, v minulých letech

p istavovaná a rekonstruovaná, velmi dobrý technický stav.
Zastav ná plocha objektu je 433 m2, totéž je ve 2.NP.

Inženýrské sít : ÚT plynové (2 kotle), elektroinstalace sv telná i motorová,
rozvod studené a teplé vody, obecní kanalizace, telefon, vnit ní nákladní

výtah. Zdrojem teplé vody jsou plynový kotel a 2 elektrické bojlery.
Pozemek je oplocený, celkem v . zastav né plochy 994 m2.

Cena: 2.490.000, K
Zvážíme každou seriozní nabídku.

Bližší informace a prohlídky: tel: 777 302 109, p. Oberreiterová,

www.top real.cz
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K O P Ø I V N I C E

SLEVA 15%
na veškeré kamenické práce

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Ší ka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 
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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.cz

METALFAKTOR

Po–pá: 8:00–16:00
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