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Zkrocení zlé ženy
Divadelní představení jedné z nejznámějších komedií Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy jste mohli zhlédnout 19. říj-

na v podání štramberského divadelního souboru „Divadlo Pod věží“. Více než 130 příborských diváků bylo příjemně překva-
peno, jaké může mít amatérské divadlo kouzlo, jak může být atraktivní a jak dokáže vytvořit úžasnou  atmosféru ve velkém 
sále Katolického domu.

Z hereckých výkonů bylo cítit, že členové souboru, který má ve Štramberku už dlouholetou tradici, hrají doslova srdcem. 
Výběr autora a díla režisérem Josefem Markem byl pro soubor šťastnou volbou. Diváci odcházeli z představení pobaveni, 

spokojení a rovněž překvapení skvělými výkony všech umělců.
Zvlášť zaujali: Petruchio – šlechtic z Verony v podání známého Příboráka Mořice Jurečky (civilním povoláním lékaře, 

pak také člena zastupitelstva, zpěváka – je členem pěveckých souborů… atd.), dále Hortensio, jehož prostřednictvím býva-
lý starosta Štramberka Jan Socha nám všem odhalil svůj komediální talent, a krocená „zlá“ žena Kateřina - slečna Barbora 
Šimíčková – mladá talentovaná herečka, která si svou roli viditelně užívala! 

Příjemně působily i kostýmy z dílny švadleny Jany Zátopkové a líbily se i kulisy vytvořené jedním z herců  Josefem Hrčkem.
Už teď se těšíme na některou z dalších her v podání souboru Pod věží!
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Podle typu sociální situace rozlišujeme 
služby sociální péče a nebo služby  
sociální prevence. 

Cílem služeb sociální péče je pomoci zajistit 
osobám jejich fyzickou a psychickou soběstač-
nost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře 
zapojení do běžného života společnosti, a v pří-
padech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 
důstojné prostředí a zacházení. 

Cílem služeb sociální prevence je zabránit 
sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohro-
ženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společ-
ností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohro-
žení práv a oprávněných zájmů trestnou činností 
jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence 
je napomáhat osobám k překonání jejich nepří-
znivé sociální situace a chránit společnost před 
vznikem a šířením nežádoucích společenských 
jevů. 
Formy poskytování služeb sociální péče: 
● osobní asistence

C o  s i  p ř e d s tav í m e  p o d  p o j m e m  „ s o C i á l n í  s l u ž b y “ ? 
● pečovatelská služba
● tísňová péče 
● průvodcovské a předčitatelské služby
● podpora samostatného bydlení
● odlehčovací služby
● Centra denních služeb
● Denní stacionáře
● týdenní stacionáře
● Domovy pro os. se zdravotním postižením 
● Domovy pro seniory 
● Domovy se zvláštním režimem
● Chráněné bydlení
● sociální služby poskytované ve zdravotnic-

kých zařízeních ústavní péče

Formy poskytování služeb sociální prevence:
● raná péče
● telefonická krizová pomoc
● tlumočnické služby 
● azylové domy
● Domy na půl cesty 
● kontaktní centra
● krizová pomoc

Vážení spoluobčané, 
v minulém vydání Měsíčníku jsme vás infor-

movali o zahájení procesu plánování sociálních 
služeb v našem městě metodou komunitního plá-
nování. 

Jelikož se jedná o proces plánování, který 
nám všem dává možnost zasahovat do věcí, které 
se dějí kolem nás, a dává nám možnost rozhodo-
vat o tom, jak a na co budou vynaloženy finanč-
ní prostředky v našem městě, rádi bychom vás 
seznámili s probíhajícím postupem pro přípravu 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve 
městě, který by měl být jedním z výstupů pláno-
vání sociálních služeb. 

rada města příbora vyjádřila na svém za-
sedání dne 24. dubna 2007 podporu plánování 
sociálních služeb ve městě příboře metodou ko-
munitního plánování. na 18. schůzi rady města 
příbora dne 28. srpna 2007 jmenovala místosta-
rostu Ing. bohuslava Majera garantem plnění 
úkolů a zodpovědného za proces zpracování 
a plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve městě příboře a paní Lenku Filipcovou, 
vedoucí odboru sociálních věcí, koordinátorem 
řízení procesu pro zpracování střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních služeb v našem městě.

Dále na stejné schůzi byla radou města 
příbora pro proces plánování sociálních služeb ve 
městě a zpracování střednědobého plánu sociál-
ních služeb města příbora ustanovena řídící sku-
pina ve složení: ing. bohuslav Majer (za zadavate-
le sociálních služeb), bc. Lenka Vaňková (za po-
skytovatele sociálních služeb), pan Jiří Myška (za 
uživatele sociálních služeb) a paní Lenka Filipcová 
(jako koordinátor). 

na prvním zasedání dne 26. září 2007 řídící 
skupina sestavila plán práce pro plánování soci-
álních služeb ve městě příboře na období roku 
2007 až 2008 a ustanovila pro plánování sociál-

p l á n o v á n í  s o C i á l n í C h  s l u ž e b  v e  m ě s t ě  p ř í b o ř e
ních služeb ve městě příboře dvě pracovní sku-
piny:

Za Pracovní skupinu pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením je organizačně zod-
povědný pan Jiří Myška a za Pracovní skupinu 
pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením je organizačně zodpovědná bc. 
Lenka Vaňková.

na 20. schůzi rady města příbora dne 9. říj-
na 2007 byl schválen Jednací řád řídící skupiny 
a pracovních skupin pro plánování sociálních 
služeb a zpracování střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb ve městě příboře. rovněž 
rada města na této schůzi doporučila předlo-
žit ke schválení Zastupitelstvu města příbora 
Základní listinu pro plánování sociálních služeb 
a zpracování střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb ve městě příboře. 

Jednací řád upravuje organizaci, svolávání, 
průběh jednání a hlasování, vazby uvnitř a vně 
skupin, vstup nového člena, zrušení členství v pra-
covní skupině, pravidla diskuse, výstupy z jednání, 
kdo kontroluje plnění úkolů a kdo iniciuje změnu 
jednacího řádu. Základní listina bude sloužit 
k vymezení pravidel, kterými se plánování sociál-
ních služeb ve městě bude řídit.

V první fázi procesu plánování sociálních 
služeb v našem městě budeme vyhodnocovat sou-
časný stav sociálních služeb ve městě a dále pak 
potřebnost těchto služeb v našem městě. k tomu 
jak bylo již výše uvedeno budou sloužit mimo jiné 
obě pracovní skupiny, do nichž se může zapojit 
kterýkoliv občan našeho města. 

pro zabezpečení určité objektivity bude 
v době od 29. října 2007 do 7. listopadu 2007 pro-
bíhat anketní a dotazníkové šetření, které bude 
sloužit pro zpracování analýzy stavu a potřebnos-
ti sociálních služeb v našem městě.

Dotazníkový systém – bude zabezpečován 
pracovníky externí firmy, kteří umístí formuláře 
dotazníků, tužky a sběrné urny v následujících za-
řízeních na území města:
● supermarket koruna – na ul. Místecké čp. 

1124, na sídlišti U tatry, 
● penny Market - na ul. Lidické čp. 480 
● prodejna smíšeného zboží – na ul. Dukelské 

čp. 1340, nájemce paní Lída Šindlerová 
● Zdravotní středisko - na ul. tyršově čp. 195
● Městské informační centrum – v přízemí bu-

dovy Městského úřadu příbor 
Anketa – bude řešena rovněž pracovníky ex-

terní firmy, kteří ve výše uvedeném období budou 
oslovovat občany města s dotazy v oblasti sociál-
ních služeb.

A proto bych v této souvislosti chtěl naše 
spoluobčany požádat, aby se aktivně zapojili 
do práce obou pracovních skupin a také, aby 
se podíleli na vyplňování dotazníků, či byli 
ochotni odpovídat na anketní otázky. Jen tak 
můžeme objektivně a pravdivě zmapovat součas-
ný názor na stav sociálních služeb v našem městě, 
činit další kroky v rámci plánování sociálních slu-
žeb a poskytovat takové sociálních služby, které 
jsou v našem městě potřebné. 

bližší informace můžete získat na www.pri-
bor-mesto.cz pod odkazem – odbor sociálních 
věcí nebo přímo osobně na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu příbor a chcete-li nám sdě-
lit svůj názor, podnět nebo se jakoukoliv formou 
aktivně podílet na procesu plánování sociálních 
služeb ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-
mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz. 

Ing. Bohuslav Majer, místostarosta 

● Intervenční centra
● nízkoprahová denní centra
● nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
● noclehárny
● služby následné péče
● sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
● sociálně aktivizační služby pro seniory a oso-

by se zdravotním postižením
● sociálně terapeutické dílny
● terapeutické komunity
● terénní programy
● sociální rehabilitace

systém sociálních služeb podrobně upravuje 
zákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. podrobnější informa-
ce o sociálních službách můžete získat na www.
pribor-mesto.cz pod odkazem: odbor sociálních 
věcí, na www.mpsv.cz pod odkazem: sociální 
služby nebo přímo osobně na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu příbor. 
V Příboře, dne 21. října 2007   Lenka Filipcová, 

vedoucí odboru sociálních věcí 
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Božena Šafranková
Jaroslava Sobotíková
Božena Švarcová
Jaroslav Drápala
Miroslav Richter
Antonín Klasna
Emil Krištof
Arnošt Böhm
Jaroslava Košíčková
Stanislav Dort

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. listopadu
Miroslava Filipová
Irena Schneiderová
Jarmila Gilarová
Ondrej Babača
Adolf ína Rožnovská
Libuše Klasnová
Blažena Kamínová
Milada Bayerová
Anna Geryková

Lubomír Jurečka

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích? 

 Humor, protože to je koření života, pracovi-
tost a ochotu pomáhat všem, co to potřebují, 
čestnost a pravdomluvnost, protože to hodně 
lidem chybí.

2. Vaše nejoblíbenější činnost? 
 sport a fotografování – lední hokej jsem ak-

tivně chytal v brance do 50 let, kopanou jsem 
rekreačně hrál do 60 let. V současné době 
pracuji ve výkonné radě tJ příbor. V letošním 
roce v prosince to již bude 33 let, co vykoná-
vám funkci předsedy LH tJ příbor.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
  Hlavně čtu knihy o sportovcích o olympi-

ádách. sbírám knihy z olympiád už od roku 
1952, kde Emil Zátopek vyhrál 3 zlaté olym-
pijské medaile. nyní jsem četl knihu Jágr 
z kladna do ameriky.

4. Čím jste chtěl být jako dítě? 
 Jako dítě jsem chtěl být Zátopkem, proto-

že mně učarovaly jeho výkony na olympiádě 
v Helsinkách.

5. Měl jste v dětství svůj vzor? 
 Jak jsem již řekl, byl to Emil Zátopek a pak 

hlavně můj otec, který byl velice pracovitý 
a měl humor na rozdávání.

6. Co Vás přivedlo k vašemu povolání? 
 tatínek opravoval rodinný domek a tak jsem 

mu pomáhal a pak taky to, že je po mně něco 
vidět a po stavařích toho je vidět hodně.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? 
 Velké, protože jsem rodák. narodil jsem se 

Věk:  67 let

Stav:  ženatý

Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola 

stavební Valašské Meziříčí

Povolání:  zedník – stavbyvedoucí,  

nyní důchodce

Koníčky:  sport a fotografování

V Příboře žije: od narození

v příboře (cihelně).
8. Které místo ve městě máte nejraději? 
 Všechna místa v příboře se mi líbí a taky je 

fotografuji. nejhezčí výhled mám z rodného 
domku na Šibeňáku, odkud vidím celé pa-
norama beskyd – Hukvaldy, radhošť, bílou 
horu, Štramberskou trúbu atd.

9. Co se vám ve městě nelíbí? 
 nelíbí se mi, jak někteří vandalové ničí fasády.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-

žitek? 
 Fotografoval jsem v roce 1968 okupaci 

československa sovětskými vojáky v tatře 
příbor. pak jsem byl vyslýchán a poznal jsem 
charaktery lidí, kteří byli v té době u moci. 
bylo to hrozné období, konečně je za námi.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch? 

 Vyfotografovat našeho prezidenta Václava 
klause a podat si s ním ruku a nechat si od něj 
dát autogram do pasu Valašské království. byl 
to ohromný zážitek. Je to osobnost !!!

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Jsem rád, že o žádné nevím.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodil, chtěl byste dělat něco jiného?
 být někým jiným? ani ne! to bych nebyl já.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? 
 aby byli k sobě ohleduplní, kamarádští, upřím-

ní, aby zmizela závist a nenávist. proto přeji 
všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Děkuji vám za rozhovor. Stanislava Slováková

Představujeme vám…

Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla 
pouze jednou, a to na své 20. schůzi města, 
kdy projednala mj. tyto záležitosti.
l Vzala na vědomí zápis z jednání komise ces-
tovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 3. 9. 2007, 
komise pro městskou památkovou rezervaci ze dne 
11. 9. 2007 a komise pro rozvoj města, dopravu a ži-
votní prostředí ze dne 3. 9. 2007
l Schválila organizační řád Městského úřadu 
v příboře s platností od 1. 11. 2007 podle předlože-
ného návrhu
l Schválila Jednací řád řídící skupiny a pra-
covních skupin pro plánování sociálních služeb 
ve městě a zpracování střednědobého plánu rozvo-
je sociálních služeb ve městě příboře 
l Vzala na vědomí plán práce pro plánování so-
ciálních služeb ve městě příboře na období roku 
2007 až roku 2008. 
l Uložila zveřejnit dle § 39 z.č. 128/2000sb., 
o obcích, záměr města pronajmout nebytové pro-
story v budově piaristického gymnázia v příboře, 
na ul. Lidické o celkové rozloze 948,6m2 za účelem 
muzejní a výstavní činnosti. 
l Schválila předloženou smlouvu o pronájmu 
areálu městského koupaliště na ul. Janáčkova 
v příboře 
l Vzala na vědomí písemné sdělení podnájemky-
ně o výpovědi z podnájmu v objektu čp. 3 – prodej-
ny na prchalově.
l Schválila  podnájem nebytových prostor v ob-
jektu čp. 3 na prchalově na dobu určitou od 1. 11. 
2007 do doby nabytí vlastnického práva města 
příbora k tomuto objektu a za podmínek schvá-
lených na 17. schůzi rM dne 26. 7. 2007 panu 
oldřichu Mrózkovi, JonatHan. sport, ul. 17. 
listopadu 1219, kopřivnice za účelem zřízení skla-
dových prostor pro sportovní zboží. 
l Rozhodla doporučit ZM ke schválení čtvrtou 
změnu rozpočtu města příbora na rok 2007 
l Uložila zapracovat do návrhu 4. změny rozpoč-
tu dotaci kÚ Msk ve výši 64 000,- kč na projekt 
„plánování sociálních služeb ve městě příboře“
l Uložila zveřejnit záměr města příbora, jako po-
dílového spoluvlastníka areálu kompostárny točna 
v příboře v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení) pro-
najmout společně s městem kopřivnice za účelem 
zpracování biologicky rozložitelných odpadů
l Uložila zpracovat pro ZM zásadní koncepční 
materiál celkového postupu rekonstrukce radnice 
včetně ekonomických dopadů a časového horizon-
tu zahájení prací v roce 2010.

l  
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l Vzala na vědomí informaci kÚ Msk o navrže-
ném převodu zřizovatelských funkcí Domova dů-
chodců příbor, příspěvkové organizace kÚ Msk, 
Masarykova 542, příbor na město příbor
l Uložila zpracovat podrobnější rozbor ekonomic-
kých dopadů převodu Domova důchodců příbor, 
včetně zjištění potřeb sociálních služeb ve městě.
l Doporučila zastupitelstvu města darovat čás-
ti nemovitostí - parc.č. 133 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 114 m2, parc.č. 130/3 za-
hrada a parc.č. 130/4 zahrada o výměře cca 145 m2, 
k.ú. i obec příbor v rozsahu dle zákresu v situač-
ním snímku, pro stavbu “opěrné zdi a dobudová-
ní venkovních sportovišť u Masarykova gymnázia 
v příboře”, Moravskoslezskému kraji, ostrava, 28. 
října 117. 
l Schválila dodatek č. 1 se změnou účelové-
ho určení neinvestiční dotace přijaté z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v roce 2007 na základě 
smlouvy ze dne 26.3.2007 pro jednotku sboru dob-
rovolných hasičů kategorie II města příbor.
schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jed-
notku sboru dobrovolných hasičů města příbora, 
v celkové výši kč 9.400,--.
l Doporučila ZM zrušit k 31.12.2007 účelový 
fond města příbora určený na opravy a moderniza-
ci bytového fondu

představujeme vám některé z knih zakoupe-
ných v měsíci říjnu:

Známý moderátor Jan kraus se ocitá v roli 
zpovídaného v knize Pravdu, prosím! V rozhovo-
ru s Evou Holubovou otevřeně mluví o svém dět-
ství, rodině a předkládá svůj pohled na společenské 
jevy s přímostí, na niž jsme u něho zvyklí. 

netradičně pojaté dějiny evropského středo-
věku naleznete v knize Dietera beuerse - Na hra-
dech, v klášterech, v podhradí. s jemným vtipem 
a ironizujícím nadhledem nám přibližuje všechny 
stránky středověkého světa. Zábavným způsobem 
líčí politické, ekonomické a společenské dění, jehož 
hrdiny jsou panovníci, rytíři, mniši a rolníci. 

autorky simona boarová, Markéta Hanelová, 
Jana Jůzlová v cestopise Tři ženy v Indii živou 
a vtipnou formou popisují svou cestu po jihozá-
padní Indii. kniha obsahuje více než sto barev-
ných fotografií zachycujících úchvatné památky, 
pozoruhodnou krajinu a každodenní život oby-
čejných lidí.

román Umění žít od spisovatelky katie 
Ffordeové příjemně pobaví – hlavní hrdinka Julie 

dává výpověď v dosavadním zaměstnání, opouští 
svého snoubence a rozhodne se radikálně změnit 
svůj život. Její nová kariéra kuchařky na dvou lo-
dích sloužících jako hotely rozhodně revoluční 
změnou v jejím dosavadním životě je a přinese jí 
mnohem širší životní poučení, než jen jak přepravit 
lodě zdymadlem

nabízíme další knihu oblíbené spisovatelky 
shannon Drake – Peklo a ráj. V tomto historickém 
románu z období panování richarda Lvího srdce je 
hlavním námětem láska, intriky, nenávist.

Devět panen je řetězec skal obklopený tem-
nou legendou. Desátá panna od britského autora 
stephena bootha je napínavý detektivní román. 
pátrání po vrahovi dovede detektivy ke zjištění, 
že místní bažiny ukrývají mnohem víc než jen le-
gendy.

Známý britský autor detektivek z dostihové-
ho prostředí Dick Francis nás v knize Rozkazem 
znovu zavádí na dostihová závodiště spolu se 
sidem Halleym, který se po ukončení své dráhy 
úspěšného žokeje neméně úspěšně věnuje detek-
tivní činnosti.

Městská knihovna Příbor

sekce veřejných knihoven skIp vyhlásila 
již 11. ročník celostátní akce týden knihoven, 
ke které jsme se přihlásili spolu s dalšími 383 
knihovnami. Je to období, kdy knihovny propa-
gují a zvýhodňují své služby, neplatí se upomín-
ky, noví čtenáři se přihlašují zdarma, prodávají 
se vyřazené knihy či časopisy.

během týdne knihoven, který letos připa-
dl na první říjnový týden, navštívila knihovnu 
naše známá spisovatelka a scenáristka Martina 
Drijverová. s dětmi ze základní školy npor. 
Loma si povídala o svých knihách, o spisovatel-
ské profesi a také poradila, jak psát. Děti měly 
možnost si knihy koupit a na závěr proběhla 
malá autogramiáda.

V dopoledních hodinách navštěvovaly 
knihovnu školáci, odpoledne jsme pořádali tvůr-
čí dílnu – tradiční „odpoledne s kocourem“, kde 
jsme tentokrát vyzkoušeli techniku mramorová-
ní.

Žáci základní školy Jičínské využívají mož-
nosti besedovat v knihovně o ochraně přírody 
s pracovnicemi environmentálního poradenské-
ho a informačního centra Moravskoslezské vě-
decké knihovny.

Co knihovna nabízí
Dospělí zhlédli cestopisnou přednášku 

o novém Zélandu. Cestovatelé Jiří Mára a Štefan 
kuna jsou opravdoví „prof íci“. Jejich vystoupení 
mělo značný ohlas, a proto nabízíme možnost 
poslechnout si 20. listopadu další přednášku 
s tématikou cestování, tentokrát o afghánistánu. 
Fotograf a novinář Martin Mykiska bude líčit 
dvouměsíční dobrodužný pobyt v afghánistánu 
po pádu tálibánu. Ukáže život prostých 
afghánců, kteří se snaží ve své válkami zničené 
zemi normálně žít a pracovat. nabízí také srov-
nání s cestou po afgánistánu v roce 1999 v době 
vlády hnutí tálibánu.

Martin Mykiska, který afghánistán navštívil 
už dvakrát říká: „afghánistán je něco naprosto 
odlišného od všech ostatních zemí, které jsem 
dosud navštívil. Je to naprosto jedinečná země, 
svět sám pro sebe. ačkoliv je tato země přísně 
svázána pravidly islámu, nalezl jsem zde nejsvo-
bodomyslnější lidi, jaké jsem kdy na svých ces-
tách poznal.“ 

15. listopadu pořádáme přednášku o kine-
ziologii s MVDr. Hanou Chocholatou, která je 
absolventkou anglické Hahnemannovy školy kla-
sické homeopatie a francouzské homeopatické 

školy rodon. Homeopatickou a terapeutickou 
praxi provozuje už 7 let. V knihovně bude před-
nášet o stresu a o tom, jak si zlepšit zdraví po-
mocí kineziologie.

Upozorňujeme naše čtenáře, že on-line ka-
talog knih a informace o knihovně najdete nejen 
na www stránkách města příbora, ale také na ad-
rese: www.pribor.knihovna.info.

Všem našim čtenářům přejeme krásné podzimní 
dny a těšíme se na nové návštěvníky.

Pracovnice městské knihovny



Měsíčník Města příbor a 5

Motto letošního ročníku týdne knihoven 
znělo „knihovnická bašta“. proto jsme požádaly 
naše čtenáře či spíše čtenářky, aby začátkem říj-
na přispěly svými domácími originálními recepty. 
s laskavým svolením autorek vám tyto recepty 
předkládáme k inspiraci:

Květuše Caizlová
Jablkový koláč ze sypkých surovin – recept mé 

maminky (nar. 1905)
 1 šálek (2 dcl) polohrubé mouky, 1 šálek kru-

pičky („dětské“), 1 šálek pískového cukru, 1 
lžička prášku do pečiva, 1 sklenice strouha-
ných jablek
sypké suroviny smícháme, vymažeme pečící 

formu máslem, polovičku sypkých surovin vsype-
me do formy, poklademe jablky a na ně nasypeme 
druhou polovičku. poprášíme skořicí a zalijeme 
20 dkg rozpuštěného másla. pečeme asi ½ hod. 
nejlépe si pochutnáme, když koláč necháme „od-
ležet“ 1 až 2 dny. Je výborný, dobrou chuť!

Pravý „vídeňský“ knedlík – recept mé ba-
bičky, narozené 1881. (Dozvěděly jsme se, že 
babička byla vídeňská švadlena a kožešnice a do 
knihovny chodila do 88 let!!)
 6 rohlíků z minulého dne – nakrájet na kos-

tičky, 4 dkg másla – rozpustit, zalít jím nakrá-
jené rohlíky, 2 vejce, 8 dkg hrubé mouky (8 
velkých, plných lžic), ¼ l mléka
Vypracovat těsto, utvořit 8 kulatých knedlíků, 

vhodit do vroucí vody, vařit 10 min., hned krájet 
na půlky, bezprostředně konzumovat (neschová-
vat, nenechat „stárnout“).

Vladislava Strnadová
Křupavé placičky ke čtení knížečky
 300 g ovesných vloček s klíčky (k dostání 

v raCIo prodejně), 1 lžička prášku do pe-
čiva, 50 g mouky (výborná je špaldová), 80 g 
rozpuštěné Hery nebo odpovídající množství 
oleje, cukr dle chuti – 150 g – hnědý nebo 
med, vanilkový cukr, 2 vejce, 1 lžička skoři-
ce, trochu citronové kůry z důkladně omyté-
ho citronu, semínka – slunečnice, dýně, se-
znam (množství zvolte tak, jak máte rádi daný 
druh)
smícháme cukr, vejce, pak tuk. přidáme 

mouku s práškem do pečiva a skořici, pak vločky, 
nakonec semínka. Hmotu ředíme trochou mléka. 
Je-li těsto řidší, jsou placičky opravdu placaté, je-
li hustší, jsou to hromádky. Lžičkou dáváme hro-
mádky na pečícím papírem vyložený plech a 15 
minut pečeme na 220 0C. před pečením můžeme 
každou hromádku ozdobit ořechem.

Dobromíra Gansová
Domácí starý sýr (podle babičky)

2 kostky (1kostka = 250 g) obyčejného tvarohu 
(zelený obal) vybalíme a zabalíme do savého balí-
cího papíru a pak do novin. Vložíme do pekáče, 
přikryjeme desečkou a zatížíme na 2 dny, ať tva-
roh pustí přebytečnou vodu. pak tvaroh rozdro-
bíme do misky. Misku zabalíme do utěrky a deky 
a necháme v teple. tvaroh zkoušíme vidličkou, až 
se začne lepit. pak ho posolíme – pokmínujeme, 
znovu zabalíme a necháme uležet (2 dny). Do kas-
trolku dáme kousek másla – roztopíme – přidáme 
tvaroh a mícháme, ať se nepřipálí. Mícháme tak 

dlouho, až se tvaroh rozpustí a spojí s máslem. 
Vznikne vynikající krémovitá hmota. necháme 
vychladnout. (tvaroh při uležení je cítit.)

Zdenka Pechová – 2 bulharské recepty
Kuličková polévka
 35 – 40 dkg mletého vepřového masa (plec-

ko+bůček), 1 menší vajíčko (stačí 1 bílek), 2 
polévkové lžíce rýže, 1 větší rajče, hladká 
mouka na obalení kuliček, sůl, pepř, saturejka, 
sekaná zelená petržel
Do masa přidáme rýži, vajíčko, sušenou satu-

rejku, sůl, pepř, petrželku. Vše zpracujeme a tvo-
říme kuličky jako menší vlašský ořech, obalujeme 
v mouce. Dáme vařit do vývaru a přidáme drobně 
nakrájené rajče. Vaříme asi ½ hod. pak ještě při-
dáme trochu nudlí. nakonec ochutíme ještě další 
sekanou petrželkou. solíme podle potřeby.

Vývar asi 1 ¾ l si připravíme předem z vep-
řových odřezků, kostí, kůží a ½ střední cibule. 
nahradit můžeme ½ kostky Masoxu.
Polévka z kuřecích drobů
 1 polévková směs kuřete, 1 vajíčko, 2 pol. lžíce 

bílého jogurtu (smetanový), 2-3 pol. lžíce rýže 
(uvařené zvlášť), sůl, saturejka, petržel
Droby uvaříme v 1 ½ l vody do měkka, pak 

přecedíme. Horkou polévku po troškách opatr-
ně přidíváme do hrnku, kde jsme důkladně roz-
kvedlali vajíčko a jogurt, aby se nám nesrazilo. 
pak promícháme se zbytkem polévky, kterou už 
nevaříme. přidáme obrané maso a zvlášť uvaře-
nou rýži. ochutíme trochou saturejky a sekanou 
petrželkou.

Naděžda Zárubová
Srbská

Vepřové plecko nakrájené na drobné kostičky 
orestujeme na oleji a cibulce. přidáme pepř, práš-
kovou papriku, obojí osolíme, přidáme zeleninové 
lečo. Vysmažíme na oleji a přidáme přiměřeně ke-
čup. podáváme s bramborem, ale nejlépe chutná 
na topince.
Česnečka

Do vařící vody nakrájíme na plátky stroužky 
česneku (asi 2 ks), zbytek podle potřeby dáme 
před dokončením. přidáme kmín, zeleninovou 
Vegetu, kostku Masoxu a vše provaříme.

Do uvařené polévky přidáme rozšlehané vej-
ce, Magi, rozetřený česnek, sůl, majoránku, káp-
neme oleje. k polévce podáváme osmažený na 
kostky krájený chleba potřený česnekem.
Rekord salát
 ½ červeného zelí (steril.) bez nálevu, 20 dkg 

dietního salámu nakrájeného na kostičky, 20 
dkg tvrdého sýru nastrouhaného na hrubém 
struhadle, na drobno nakrájená cibule. ke 
všem surovinám přidáme tatarku a promíchá-
me
k salátu je vhodné bílé pečivo. (Výborný na 

chlebíčky.)
Vrabci na vodě – rychlý oběd pro děti
 2 celá vejce, asi ½ kg polohrubé mouky, tro-

chu prášku do pečiva, mléko dle potřeby
Hustota těsta jako na noky. těsto ať neteče. 

Do vařící vody lžící vhazujeme kousky těsta a va-
říme dokud nevyplavou.

„ K n i h o v n i C K á  b a š t a “
Zcezené posypeme skořicovým cukrem a po-

lejeme rozpuštěným máslem.

Hanka Grufíková
Babiččin tradiční krmášový karamelový duše-

ný bůček
 600 g vepřového bůčku bez kosti, 3 lžíce cuk-

ru, 2 lžíce sojové omáčky, hrnek hovězího vý-
varu, sůl, špetka Glutasolu
Do kastrolu dáme cukr a za stálého míchání 

zahříváme, až se utvoří karamel (musí mít zla-
tohnědou barvu.) ten zalijeme vývarem a dáme 
vařit. nakrájíme na větší kousky pěkně prorost-
lý bůček a dusíme pod pokličkou. když je maso 
měkké, dochutíme je sojovou omáčkou, cukrem 
a Glutasolem. Šťáva by se měla vyvařit. podáváme 
jako chuťovku nebo s rýží a zeleninovým salátem. 
Dobrou chuť!

Děkujeme našim čtenářkám, že se s námi 
podělily o své recepty a na oplátku předkládáme 
naše. takže na závěr něco sladkého:
Hop do trouby 

když potřebuji buchtu na poslední chvíli, dě-
lám právě tuhle. podmínkou ovšem je mít v ledni-
ci flašku rumu.
 1 hrnek vody, 2 hrnky cukru, 3 lžíce kakaa, 1 

Hera
Všechno rozpustíme a zamícháme. Z této 

směsi odlijeme 1/2 hrnku, do ¾ hrnku dolijeme 
rumem. Zbylou směs dáme do mísy, přidáme 2 
hrnky polohrubé mouky, 2 celá vejce, prášek do 
pečiva a 1 hrnek cukru. Ušleháme a nalijeme na 
vymazaný a vysypaný plech. po upečení polijeme 
rumovou směsí a posypeme kokosem. 
Tvarohový nákyp s jablky
 4 jablka, 1 kostka tvarohu, 10 dkg moučkové-

ho cukru, 5 dkg ořechů, 5 dkg jemné krupice, 
2 dkg másla, 1 citron
k nastrouhaným jablkům přidáme šťávu 

a kůru z citronu. Do tvarohu vetřeme žloutky, 
cukr, přidáme jablka, mleté ořechy, krupici a pro-
mícháme. Z bílků ušleháme sníh a vmícháme do 
těsta. těsto dáme do vysypané dortové formy 
a pokapeme máslem. Hotový nákyp můžeme  
ozdobit šlehačkou, čokoládou nebo grankem.
Pařížské tyčinky

Vánoční cukroví podle prababičky. na můj 
vkus je příprava trochu zdlouhavá, ale výsledek 
stojí za to.
 25 dkg cukru, 25 dkg ořechů, 1 vanilkový cukr, 

šťáva i kůra z ½ menšího citronu, 2 bílky (nebo 
trošku méně)
Zpracujeme těsto a vyválíme na pásy dlouhé 

přes celý plech a široké asi 5 cm. pokud je těsto 
řídké, přidáváme ořechy a cukr.

Ledová poleva: 1 bílek, 13 dkg cukru, trochu 
citronové šťávy ušleháme.

polevu natřeme na pláty tak, aby kousek 
okrajů zůstal volný. necháme schnout, abychom 
mohli nakrájet tyčinky a ty od sebe nožem trošku 
oddělit. potom pomalu sušíme v troubě. těsto by 
vevnitř nemělo lepit a poleva by měla zůstat bílá. 

Přejeme všem dobrou chuť!
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dvě eXpoZiCe příboRsKÉho aRCheoloGiCKÉho Klubu
 první expozici připravili archeologové 

z příbora v kopřivnickém Muzeu Fojtství v rámci 
výstavy k 25. výročí založení pobočky pro severní 
Moravu a slezsko české (dříve československé) 
archeologické společnosti. Jeden z panelů upo-
zorňuje návštěvníky mimo jiné na :
I. HLavní směry ČInnOstI 
arCHeOLOGICKÉHO KLuBu v PříBOře
 objevitelská činnost systémem povrchových 

sběrů archeologického materiálu
 provádění povrchových sběrů na archeologic-

kých lokalitách již dříve objevených
 vyhodnocování nalezeného materiálu, evi-

dence a úschova
 publikační činnost v odborném a periodic-

kém tisku
 spolupráce neprofesionálních archeologů ak 

s odbornými a vědeckými pracovníky
 poskytování informací a zapůjčování naleze-

ných archeologických předmětů k odborné-
mu zpracování profesionálním archeologům 
i studujícím archeologii nebo historii

 pořádání archeologických výstav a zapůjčová-
ní archeologických nálezů i pro stálejší expo-
zice

 archeologické přednášky 
 práce ve výboru čas, pobočky pro severní 

Moravu a slezsko 
 spolupráce s kulturním odborem radnice 

města příbora
II. HLavní reGIOny arCHeOLOGICKÝCH 
vÝZKumŮ ČLenŮ aK
  širší okolí příbora, kopřivnice a Štramberku
  bílovecko a Fulnecko
  širší okolí Lipníku nad bečvou a Hranic
  okolí kněžic, okr. třebíč
III. PuBLIKaČní ČInnOst aK 

(obsahuje celkový seznam všech samostat-
ných publikací a příspěvků do odborného i perio-
dického tisku v počtu přesahující 100).

 Ve třech přidělených vitrínách jsou pre-
zentovány archeologické nálezy ze širšího okolí 
Fulneku, bílovce a příbora, předměty doplňují 
fotografie archeologických lokalit z uvedených re-
gionů. tato výstava potrvá až do 2. prosince 2007.

 Druhou výstavu s názvem „nahlédnutí do 
činnosti archeologického klubu v příboře “ uspo-
řádal ak ve spolupráci s kulturním odborem 
MÚ v kostele sv. kříže v den otevřených dveří 
15.9.2007. Výstava byla přístupná ještě v pondělí 
17. 9. 2007, kdy si ji prohlédli ještě žáci příbor-
ských škol a celkový počet návštěvníků tak přesá-

hl 500. nejstarší vystavené archeologické nálezy 
byly ze starší doby kamenné, kultury aurignaci-
enu (staré více než 30 000 let př. n. l.) pocháze-
ly ze Lhoty u Lipníka nad bečvou (sběry Jiřího 
a Daniela Fryče). V rozsáhlé kolekci paleolitické 
štípané industrie občané spatřili vedle četných 
škrabadel, rydel, drasadel, retušovaných čepelí, 
především krásné a vzácné trojúhelníkové listovi-
té hroty (pro oštěpy). 

 bohatě byla na výstavě zastoupena také neo-
litická kamenná industrie. broušené sekerky, seke-
romlaty a kopytovité klíny byly vyhledány z okolí 
Lipníku nad bečvou a z lokality Hájov 2. V jiné 
vitríně bylo k vidění několik sekerek z pazourku 
opracovaných štípáním a broušením. sekerky 
z této suroviny jsou poměrně vzácné, v celé čr 
jich bylo nalezeno jen asi 150 kusů. obdivuhodné 
byly pro přítomné rovněž drobné hroty šípů, tyto 
hroty s řapem tzv. typu Štramberk - krnov po-
cházely především z archeologické lokality Hájov 
1. Zdá se, že v okolí příbora a kopřivnice ještě 
i v mladší době kamenné, byl lov zvěře pro tehdej-
ší obyvatele našeho regionu stále velmi důležitý. 

 keramické zlomky z příbora - prchalova (trať 
: skotnické pohraniční pole) připomínají osídle-
ní z mladší doby římské, doby stěhování národů 
a také pozdější slovanské obyvatele (již v 8. a 9. 
stol. n. l. ). tak stará slovanská keramika nemá ni-
kde v bývalém okrese nový Jičín obdobu. 

 V jedné skříňce byly vystaveny také archeo-
logické nálezy ze středověkého hrádku u Lubiny. 
Zde mohli přítomní uvidět části rytinou zdobe-
ných nádob a loštickou keramiku. Z kovových že-
lezných předmětů šipky do kuší , hřeby , kování , 
zámky , bronzové doplňky části oděvů - knoflíky 
a spínadla . nález mince husitského haléře z první 
poloviny 15. století datuje existenci tvrze v tomto 
historickém období. Zkameněliny a otisky živoči-
chů a rostlin pocházely z uhelných dolů paskov , 
staříč a štramberského lomu kotouč.

 Závěrem příspěvku bych rád poděkoval 
pracovnicím kulturního úseku za velmi dob-
rou spolupráci i pomoc, členům výboru ak b. 
borovičkovi, D. Fryčovi a J. Šobáňovi za práci 
spojenou s přípravou expozice, dozorem, za po-
skytování informací návštěvníkům. poděkování je 
také nasměřováno k pedagogickým pracovníkům 
i vedoucím pracovníkům škol za to, že umožnili 
i mládeži prohlídku této expozice.

Předseda AK a člen výboru ČAS - pobočka pro 
severní Moravu a Slezsko, Jan Diviš

Z KaLendáře starOsty města
Září - říjen 2007

Ing. Milan Strakoš
Déšť, vítr a chladno charakterizují počasí 

posledního měsíce. Výjimkou nebyly v někte-
rých dnech i noční a ranní mrazíky. první sníh 
se v příboře nečekaně objevil v ranních hodinách 
v sobotu 20. října. Vydržel sice jen několik ho-
din, ale všechny nás upozornil na blížící se zimu. 
s chladným počasím se objevily i stížnosti na kouř 
z komínů rodinných domků, když někteří občané 
pálili zřejmě to, co do kotlů nepatří. 

členové zastupitelstva města se sešli na pra-
covní schůzce, kde byli seznámeni s návrhem 4. 
změny územního plánu města. V rámci 4. změny 
bylo uplatněno celkem 51 žádostí na jeho změnu. 
s konečnou platností rozhodne o těchto návrzích 
zastupitelstvo města na zasedání dne 25. října 
2007. krátce bylo rovněž diskutováno k návrhu 
4. změny rozpočtu města, která pouze upřesňuje 
některé dříve plánované akce nebo dotace. 

pokračují práce na strategickém plánu rozvoje 
města dokončením jeho analytické, tj. rozborové 
části. k dispozici je již řada podkladových materi-
álů, kterou doprovázejí připomínky z pracovních 
skupin a připomínky občanů. V průběhu listopa-
du se uskuteční třetí setkání s občany města, kde 
budou moci uplatnit své další připomínky a po-
střehy. Znovu připomínám, že na ww.stránkách 
města je k této problematice otevřena samostat-
ná část diskuze, do které můžete svými názory 
rovněž přispět. rozhodnutí o konečné strategii 
rozvoje města se týká všech občanů, nejen za-
stupitelů, kteří budou tento materiál s konečnou 
platností schvalovat. ostatně s názory občanů 
na současnou situaci ve městě se mohli čtená-
ři Měsíčníku seznámit v jeho posledních dvou 
číslech, kde byly zveřejněny výsledky průzkumu 
mezi občany města. 

sportovci a členové tJ příbor se sešli v závě-
ru září na výroční valné hromadě, kde byla zhod-
nocena činnost a hospodaření této organizace. Je 
skutečností, že bez pomoci města by tato ani ně-
které jiné organizace nemohly existovat. největší 
problémy má tato sportovní organizace s údržbou 
majetku, který je rozsáhlý (sportovní hala, stadion 
kopané, areál tenisových kurtů), letitý a mnohdy 
ve špatném technickém stavu. osobně se domní-
vám, že město by s údržbou tohoto majetku mělo 
pomoct, protože je využíván nebo navštěvován 
velkou skupinou občanů města a především mlá-
deži, která tam hledá sportovní vyžití. 

V souvislosti s chystaným rozšířením silnice 
I/48 mezi rybím a rychalticemi není doposud ke 
spokojenosti města dořešena otázka křižovatky 
příbor – východ (výjezd z města na Místek), kde 
investor stavby, tj. ředitelství silnic a dálnic plánuje 
ve svých záměrech zrušení vjezdu a výjezdu smě-
rem na nový Jičín. pro příbor by to znamenalo za-
tížení dopravy, především nákladní, centrem města 
po Místecké a Jičínské ulici. k tomuto záměru se 
zastupitelstvo vyjádřilo negativně a trvá na poža-
davku zachovat průjezdnost křižovatky ve všech 
směrech. 
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Jak vypadá procházka dětí z mateřské 
školky v Hájově? třeba zrovna takto:

„Hele, káně!“ zaklonil Vítek zvědavě hla-
vu a podíval se na podzimní nebe vysoko nad 
sebou. 

ostatní děti ho rychle následovaly. 
Uviděly dravce, který nad pestrobarevným 
houfem opsal ještě poslední kroužek a zmi-
zel za kopce někam k Hukvaldům.

jaKO šKOLKa v PřírOdě

Bezpečné užití zemního plynu
4. Odorizace zemního plynu – „vůně“ , která 
chrání 

Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje 
žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto dů-
vodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití 
provádí tzv. odorizace. toto nepříliš půvabné slovo 
označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či 
směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním 
a charakteristickým zápachem, aby již při jedno-
procentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu 
byl signalizován jeho únik. odorizace probíhá ne-
ustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem 
zemního plynu do plynovodních sítí.

pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního 
plynu provádí severomoravská  plynárenská, a. s., 
v podzimních měsících před topnou sezonou zvý-
šenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných 
úniků plynu.

V případě zjištění úniku zemního plynu 

je třeba neprodleně volat pohotovostní služ-
bu severomoravské plynárenské, a .s., na čísle 
1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny. 
telefonovat je nutno telefonem, který se nachází 
mimo objekt s únikem plynu. kromě tohoto kroku 
je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, 
zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu 
( HUp ), vypnout hlavní přívod elektřiny do objek-
tu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepo-
užívat spotřebiče s bateriovým napájením ( zvonky, 
telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah a také 
u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. 
V případě objektu, ve kterém se nachází více lidí, je 
tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.
důležitá telefonní čísla: 
pohotovostní služba severomoravské plynáren-

ské, a. s. 1239
Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
policie čr 158 

postupně se zpracovávají podklady a při-
pravuje návrh rozpočtu pro rok 2008. Už teď je 
jasné, že město bude hospodařit s větším rozpoč-
tem v řádech několika milionů korun v důsledku 
schválení změn v přerozdělování daňových pří-
jmů, které byly doposud pro města naší velikosti 
nepříznivé a finanční zdroje nemohly pokrýt po-
třeby města natož zajistit jeho rozvoj. 
29.9.2007 účast na jednání výroční valné hroma-

dy tJ příbor
29.9.2007 účast na slavnostním otevření Muzea 

Johanna G.Mendela ve Vražném
1.10.2007 jednání s ředitelem ZZnZ a. s. 

Ing. řehákem o využití objektu sýpky v příboře
1.10.2007 jednání s ředitelem Domova seniorů 

p. Škrobánkem o návrhu krajského úřadu Msk 
na převod tohoto zařízení na město příbor

4.10.2007 účast na konferenci v ostravě na téma 
využití prostředků Evropské unie v podmín-
kách města

8.10.2007 účast na jednání osadního výboru 
v Hájově

12.10.2007 další jednání se zástupci investora 
stavby „rozšíření silnice I/48“ na výrobním 
výboru, organizovaném ředitelstvím silnic 
a dálnic v ostravě

15.10.2007 pracovní setkání členů zastupitelstva 
města ke 4. změně územního plánu města

Jakmile venku vykoukne podzimem zle-
nivělé slunce o trošku víc a paprsky polechtá 
rtuť teploměru, vyběhnou děti ven na školní 
zahradu. Jedni zažijí spoustu legrace, když 
o překot válí sudy z kopečka, druzí si zazávo-
dí na okružní dráze a ostatní se rozprchnou 
po průlezkách a houpačkách.

a aby rodičům nebylo moc líto, že se je-
jich děti tak dobře baví, mají jednou za měsíc 

možnost pobavit se spolu s nimi. první od-
poledne rodičů s dětmi proběhlo ve zname-
ní stavby papírových větrníků. Děti nadšeně 
malovaly a stříhaly a maminky s tatínky po-
tom veselé vybarvené větrníky sestavili. tak, 
ať jim vane jen příznivý vítr.

Naďa Moyzesová
Rodič dítěte Soukromé MŠ na Hájově
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když rakousko–Uhersko vyhlásilo 31. čer-
vence 1914 mobilizaci, vyprovázely na příborskou 
železniční stanici plačící matky své syny, manžel-
ky své muže, sestry své bratry a děvčata své chlap-
ce. branně povinní muži z příbora a okolí pod-
léhali pravomoci 1. armádního sboru v krakově, 
kam odjížděli. nikdo tehdy netušil, jak tento 
válečný konflikt nejdříve pojmenovaný VELkÁ 
VÁLka a později prVÁ sVětoVÁ vůbec dopad-
ne. nikdo ani netušil, že říšský poslanec za zdejší 
region profesor t. G. Masaryk a jeho žáci Dr. M. 
r. Štefánik a Dr. E. beneš zorganizují v zahraničí 
československý odboj proti monarchii a vytvo-
ří na teritoriích spojenců národní vojsko zvané 
LEGIE, které bude bojovat za vznik samostatného 
státu s republikánskou formou. Do tohoto voj-
ska vstoupilo mnoho občanů z příbora. Do ruské 
legie, kterou tvořily tři divize, vstoupilo 87 pří-
borských občanů, do francouzské, kterou tvořila 
jedna divize 6 a do italské legie, kterou tvořily dvě 
divize 35. Celkem tedy do šesti divizí národního 
vojska v zahraničí vstoupilo 128 občanů příbora. 
pokud toto množství procentuálně převedeme na 
tehdejší počet obyvatel příbora, dojdeme k číslu, 
které vysoko překračuje v účasti jiná města a obce 
v čechách, na Moravě a ve slezsku.

když byla 28. října v praze vyhlášena 
československá republika a když potom byl 
v praze přítomnými českými vojáky, námořníky 
a sokoly 30. října potlačen vojenský puč pražské-
ho vojenského velitelství, bylo třeba i na ostatním 
území čech, Moravy a slezska uplatnit českoslo-
venskou státnost, protože politici zastupující ně-
mecké obyvatelstvo žijící v pohraničí naších zemí 
vytvořili v těchto oblastech německé separatistic-
ké provincie, o kterých prohlásili, že nejsou sou-
částí československa, ale nového rakouského stá-
tu DEUtsCHÖstErrEICH. V severozápadních 
čechách to byla provincie DEUtsCHbÖHMEn 
se střediskem reichenberg (Liberec), na Šumavě 
bÖHMErWaLDGaU se střediskem krumau 
(č. krumlov), ve slezsku a na severní Moravě 
sUDEtEnLanD se střediskem troppau (opava) 
a na jižní Moravě DEUtsCHsÜDMÄHrEn se 
střediskem Znaim (Znojmo). němci šli tak dale-
ko, že města s většinou německého obyvatelstva 
uprostřed českého prostředí jako brno (brünn), 
Jihlavu (Iglau) a olomouc (olműtz) prohlásili za 
německé enklávy, které jsou součástí německého 
rakouska.

 český národ se nemohl z důvodu mrav-
ních, ale ani právních vzdát sebemenší části svého 
území. po tisíc let byl český stát tak dobře ohrani-
čený a přesně vyznačený, že tvořil a nikdy nepře-
stal tvořit přirozený a nedělitelný celek, utvrzova-
ný staletou pospolitostí jeho obyvatel bez rozdílu 
jazyka, který tvořil pevný svazek, jehož zákla-
dem nebyly zájmy pouze hmotné, ale i kulturní 
a mravní. Ve středověku nebyl čechem pouze ten, 
kdo česky mluvil, ale každý, kdo na území české-
ho království žil bez ohledu na to, jakým jazykem 
hovořil. naše děti se ve škole bohužel nikdy ne-
dozvěděly, že podstatná část Husitů mluvila také 
německy. teprve až při vytváření moderních ná-
rodů se určujícím prvkem stal jazyk.

 čeští politici v praze pochopili, že bez 
ozbrojené moci nebudou schopni prosadit čs. 
státnost v těchto separatistických německých pro-
vinciích. kde však vzít národní vojsko, když legie 
byly v zahraničí a ta největší a nejlépe vyzbrojená 
až na daleké sibiři? bylo třeba organizovat novou 
brannou moc doma. k tomu se nejlépe hodili češ-
tí vojáci bývalé společné rakousko–uherské ar-
mády, rakouské zeměbrany a domobrany. to však 
byli vojáci unavení čtyřletou válkou a také demo-
ralizovaní, jako všichni vojáci poražené armády. 
obdivuhodnou práci zde potom vykonali čeští 
důstojníci, kteří z těchto vojáků dokázali zorga-
nizovat novou národní ozbrojenou moc. čeští 
politici v praze však byli velmi naivní,protože se 
domnívali, že příště již žádný válečný konflikt ne-
hrozí, že se lidstvo z této války dostatečně poučilo. 
a protože to byli známí antimilitaristé, vyhýbali se 
také jakémukoliv pojmenování této nové čs. bran-
né moci jako „vojsko“, nebo „armáda“. protože 
však byli odchovanci rakouska, tak podle vzoru 
rakouské zeměbrany nazvali tuto novou brannou 
moc nÁroDní obranoU. proto také minis-

terstvo, které tuto ozbrojenou složku řídilo nazva-
li Ministerstvem národní obrany (Mno), které 
však nemělo nic společného s obranou národa, 
ale s názvem ozbrojené moci. toto ministerstvo 
však podléhalo ministru války čsr gen. Dr. M. r. 
Štefánikovi, kterému podléhalo i Ministerstvo vo-
jenství na sibiři v Irkutsku, které zase řídilo čin-
nost ruské legie. ta byla v tom čase přejmenována 
na čs. vojsko na rusi. název „národní obrana“ se 
však neujal a tato nová branná moc dostala brzy 
přiléhavější pojmenování „čs. domácí vojsko“. 
toto nové vojsko rychle ovládlo situaci v čechách, 
na Moravě a ve slezsku a do konce roku 1918 pa-
cifikovalo všechny čtyři německé separatistické 
provincie, začalo bránit těšínsko proti polákům 
a vstoupilo také na slovensko, aby ho vymanilo 
z područí Maďarska. součástí tohoto domácího 
vojska byly i dva prapory z příbora.

 první informace o vyhlášení 
československé republiky se do příbora dostaly 
až 29. října s ranními novinami. stejně tak i in-
formace o tom, že příbor je součástí německé 

     28. říjen
plk. bohumil vlach



Měsíčník Města příbor a 9

provincie sudetenland. Jenže příbor byl českým 
ostrovem v německém prostředí a to sehrálo vý-
znamnou úlohu. obyvatelé města okamžitě vy-
zdobili své domy českými a všeslovanskými prapo-
ry a začali také odstraňovat z budov symboly staré 
monarchie. Večer probíhala v příboře velká oslava, 
na které občané vítali vznik samostatného státu. 
když se v nedalekém novém Jičíně začal organi-
zovat německý Volkswehr – vyzval 4. listopadu 
předseda českého onV MUDr. adolf Hrstka, aby 
byla v příboře na ochranu obyvatelstva vytvořena 
národní garda. tohoto úkolu se ujali tři čeští dů-
stojníci – nadporučíci romuald Ščudlík, Hynek 
stromayer–Vojanec a Jan Grosser. V příboře na to 
byly dobré podmínky, protože zde existovala malá 
vojenská jednotka, která strážila vojenskou továr-
nu na výrobu stejnokrojů a obuvi. npor. Ščudlík 
přeměnil tuto strážní jednotku na českosloven-
skou a vytvořil v příboře čs. posádkové velitelství. 
Zbraní, munice, stejnokrojů i vojenské obuvi bylo 
v příboře dost, a tak všichni tři důstojníci začali 
vojenskou jednotku rozšiřovat zařazováním dal-
ších vojáků, kteří se vraceli domů z války, někteří 

i se zbraněmi, což se hodilo. současně vydali výzvu 
ke vstupu dobrovolníků do jednotky, co motivovali 
obranou města a čs. státnosti. nástup dobrovolní-
ků byl tak velký, že jednotka byla záhy organizova-
ná jako prapor se třemi setninami. Velení praporu 
se ujal npor. H. stromayer–Vojanec. Dobrovolníci 
však nastupovali i z okolí a jejich počet rostl tak, že 
došlo k organizaci i druhého praporu, jehož vele-
ní převzal zase npor. Jan Grosser. prapory dostaly 
oficiální číslování 1. a 2., byly součástí čs. domá-
cího vojska a podléhaly vojenskému inspektorátu 
v Moravské ostravě. V obou praporech bylo 232 
občanů z příbora, přičemž v 1. praporu jich bylo 
více. ostravské velitelství pověřilo 1. prapor obsa-
zením nového Jičína, což se s úspěchem podařilo, 
dále obsadit Hladké Životice, studénku, Fulnek, 
odry a bílovec. nakonec se 1. prapor účastnil 
útoku na opavu a tím i likvidace sudetenlandu. 
prapor 2 byl odeslán na těšínsko, kde strážil ur-
čený úsek řeky olše na demarkační línii mezi čsr 
a polskem a 23. ledna 1919 se s ostatními jednot-
kami čs. armády zúčastnil bojových operací proti 
polskému vojsku.

Jako poslední ze všech složek čs. armády byla 
v roce 1919 organizovaná čs. domobrana, jako 
druhé zahraniční vojsko v Itálii v síle víc jak 65 000 
mužů, organizovaných do 56 samostatných prapo-
rů a do 21 tzv. „terstských“ rot. I v této domobraně 
bylo 11 občanů z příbora. V průběhu roku 1919 
bojovalo čs. domácí vojsko také na slovensku a od 
prosince 1918 bylo posíleno italskou legií, která se 
jako první vrátila do vlasti a od ledna 1919 byly obě 
složky doplněny ještě francouzskou legií. od května 
1919 byly do bojů na slovensku a na podkarpatské 
rusi nasazené i prapory čs. domobrany z Itálie. 
Všechny tyto čtyři složky čs. armády doma a ruská 
legie na sibiři bojovaly za československou repub-
liku a v jejich řadách i občané příbora. republika 
tedy nevznikla jednoduše a na zelené louce. bylo 
třeba za ni bojovat, cedit krev a dát i to nejcennější 
– život. proto 28. říjen je významný svátek české 
republiky, protože kdyby nebylo československa 
tak bychom možná dnes již nemluvili ani česky 
a neměli bychom vlastní stát. toto je třeba si dobře 
uvědomit a věnovat 28. říjnu takovou úctu, jakou 
si zasluhuje.
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vrchol radhošť. navštívit ji můžete celoročně – 
pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. převýšení 
na trase není velké a návštěva vám zabere 1-1,5 
hodiny. na pustevny se můžete dostat lanovkou 
z trojanovic, autobusem nebo osobním autem 
přes prostřední bečvu. o stezce můžete číst také 
na www.valasskakrajina.cz a www.beskydy.cz.

k vytvoření rekonstruované naučné stezky 
radegast přispěli radegast, a.s., CHko beskydy, 
Lesy české republiky s.p. a internetový portál 
beskydy.cz. stezku vytvořil čsop salamandr.

V příštím roce bude rekonstruován úsek pů-
vodní naučné stezky, který vede jižním úbočím 
zpět na pustevny (mezi zastavením 7-10 bývalé 
ns), a bude tvořit jakousi „lesnickou“ větev této 
ns radegast - věnovanou především beskydským 
lesům. k rekonstruované stezce bude vydán také 
textový průvodce, kde najdete to, co se na panely 
již nevešlo. 

Ve vyhlídkovém altánku Cyrilka na skalách 
zvaných podstupně budou instalované nové pa-
noramatické mapky. odpočívadla rozmístěná po 
trase ns jsou zde umístěna díky péči Lesů české 
republiky s.p.

tato stezka je další, která nově provádí ná-
vštěvníky po beskydech. Loni v září byla vytvoře-
ná zcela nová unikátní naučná stezka Lysá hora, 
která vede až na vrchol nejvyšší hory Ms beskyd!

tím změny (doufáme, že k lepšímu) na 
radhošti nekončí. pro příští rok se Lesy české re-
publiky s.p. chystají provést generální opravu hře-
benové cesty z pusteven až ke kapli na radhošti. 
časem by tak měla zmizet rozdupaná a auty roz-
ježděná místa široká až 15 m. takže o důvod víc se 
na radhošť vydat (po svých nebo na kole) i příští 
léto.
témata jednotlivých panelů 
ns radegast – 9 panelů

Zajímavosti 
o  stavbách na pustevnách, 
o  prvních turistech v beskydech (nebo o histo-

rii turistiky),
o  lesích na hřebeni,
o  bohu radegastovi,
o  jeskyních na radhošti,
o  rezervaci radhošť,
o  pastvě ovcí na horách,
o  názvech hor,
o  historii kaple.
návštěvníci se např. dozví:
- proč chatu Šumná na pustevnách stavili  

zedníky z alp,
- jak spolu bojovali čeští a němečtí turisté,
- jak přežívají stromy v drsném horském počasí,
- jak si lidé představovali boha radegasta před 

200 lety,
- jak vypadají jeskyně v beskydech,
- co vzácného na radhošti roste,
- že na salaších se nepásly jen ovce,
- podle čeho se jmenují hory v beskydech,
- jak vypadala kaple před 100 lety.

Zdroj CHKO Beskydy a Beskydy.cz

Jedná se o výsadbu sazenic stromů, které 
v minulých letech zajistila správa CHko beskydy 
sběrem semen z původních beskydských dřevin 
v nejcennějších pralesovitých porostech. 

na základě dohody o pěstování sadebního 
materiálu lesních dřevin mezi správou CHko 
beskydy a lesnickou firmou CE WooD a. s. byly 
z těchto semen následně v lesních školkách vy-
pěstovány sazenice. Dělo se tak přírodě blízkým 
způsobem bez použití umělých hnojiv a pesticidů. 
Záhony s jedlovými sazenicemi byly navíc stíně-
ny, čímž se napodobovaly přirozené podmínky 
při obnově lesa. částečně zastíněné sazenice jsou 
pak využívány při podsadbách, kdy se umisťují 
pod stávající porost. Jak ukázaly i zkušenosti z le-
tošního extrémně suchého a teplého jara, mladé 
jedle mají pod ochranou staršího lesa mnohem 
větší šance odolat výkyvům počasí, zvláště když 
jsou pro takové podmínky připravovány už ve 
školce. Hlavním smyslem výsadeb původních dře-
vin, (kromě jedle jde také o javory, buky a v menší 
míře i velmi vzácné tisy), je zvýšit jejich nedosta-
tečné zastoupení v lesích. protože nejcennější les-

nově zrekonstruovaná nauČná steZKa RadeGast 

výsadba beskydských stromů 2007
ní porosty jsou i v beskydských rezervacích roz-
šířeny spíše mozaikovitě, přednostně se tyto dře-
viny vysazují   do lokalit, ve kterých byl les v mi-
nulosti člověkem významně pozměněn - v našich 
podmínkách ve prospěch smrku. Výhledovým 
cílem péče o lesy v rezervacích je samovolný vý-
voj lesních ekosystémů bez přímého ovlivňování 
člověkem. Jádrová území jsou v tomto režimu už 
nyní. naše práce je přiblížit tomuto stavu i ostatní 
plochy a pak zajistit jejich trvalou ochranu jako 
laboratoří přírody, jak lesní rezervace příznačně 
označoval prof. Zlatník, náš přední znalec kar-
patské přírody. Jedině v těchto lesích, v nichž 
umožníme přírodě naplno rozvinout své tvoři-
vé síly, pak může  vnímavý lesník, přírodovědec 
nebo jen turista najít poučení i nevšední krásu. 
beskydské pralesovité rezervace jsou skutečnými 
klenoty naší přírody a mnohdy jsou unikátní, a to 
nejen v rámci české republiky. V letošním roce se 
podařilo vysadit v zájmových lokalitách CHko 
beskydy cca 50 000 kusů sazenic, vypěstovaných 
popsaným způsobem. s výsadbami se bude po-
kračovat i v následujících letech. Finančně se 

Stezka byla otevřena 18. října roku 2007. 
naučná stezka radegast, kterou mohou ná-

vštěvníci procházet již od roku 1981, byla po šes-
ti letech kompletně zrekonstruovaná za podpory 
stejnojmenného pivovaru. Dnešní stezka vede po 
hřebeni mezi pustevnami až na vrchol radhošť ke 
kapli sv. Cyrila a Metoděje, kde je poslední 9. zasta-
vení. správa CHko beskydy ve spolupráci s čsop 
salamandr tak připravila pro turisty malý dárek 
v podobě zcela nových pečlivě uvedených textů na 
jiných graficky atraktivnějších tabulích, které vtáh-
nou do informací o stavbách na pustevnách, prv-
ních turistech v beskydech, historii turistiky a o le-
sích na hřebeni, které odolávají silným větrům. 
ale samozřejmě také o bohu radegastovi, který je 
s touto krajinou neodmyslitelně spjat a stezka vám 
prozradí jak si vlastně boha radegasta představo-
vali před 200 lety. neméně zajímavé jsou informa-
ce o jeskyních na radhošti a rezervaci radhošť, kde 
rostou vzácné druhy. a pokud vás zajímá, jak zde 
dříve žili pastevci ovcí, nebo proč zrovna beskydy 
se jmenují beskydy, pak vás jistě tato stezka potěší. 
nečekejte však „učebnicová“ fakta či trochu nudné 
seznamy rostlinných a živočišných druhů – spíš jde 
o příběhy, které pomohou lépe poznat a tedy i více 
si zamilovat beskydy. Věříme, že rekonstruovanou 
stezku si s chutí projdou i pravidelní návštěvníci 
této trasy.

rekonstrukce stezky proběhla v souladu 
s dlouhodobou strategií správy CHkob. naučná 
stezka tohoto jména vznikla již v roce 1981 z pod-
nětu tehdejšího MnV trojanovice a byla věnována 
především historii partyzánského odboje v období 
okupace. V roce 2001 byla vybudována nová, příro-
dovědně zaměřená stezka v nové trase s 10 zastáv-
kami, kterou pro správu CHko beskydy vybudo-
vali členové čsop Valašské Meziříčí z prostředků 
MŽp, Lesů čr s.p. a správy CHkob. 

naučná stezka radegast má dnes 9 zastave-
ní, je dlouhá asi 4 km a vede ze sedla pustevny na 

na projektu podílí kromě MŽp také společnosti 
severomoravská plynárenská, a. s. a radegast. na 
výsadbách od začátku spolupracujeme s Lesy čr 
s. p., jako správci téměř všech lesních rezervací 
v beskydech, konkrétně hlavně s Lesní správou 
ostravice, Frýdek - Místek, Jablunkov a Frenštát 
p. r. práce v terénu realizují především smluvní 
dodavatelé prací pro Lčr s. p., v omezené míře 
rovněž drobní živnostníci a český svaz ochránců 
přírody salamandr.  

Verze ZDROJ je CHKO Beskydy  
Tomáš Myslikovjan
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PravIdeLnÉ aKCe 

vOLejBaL PrO dOsPěLÉ
pondělí /19:30-21:30. /tělocvična/20 kč/

stOLní tenIs
pondělí-pátek /15:00-17:00. /LUna/zdarma/ 

KaLanetIKa, KOndIČní CvIČení
pondělí /18:30-19:30/tělocvična/20 kč/
středa /19:00–20:00/tělocvična/20 kč/ 

jÓGa PrO dOsPěLÉ 
Úterý /17:15-18:45. /LUna/kurzovné 800 kč 

(10 měsíců)/
KLuB ZvOneČeK

Úterý-čtvrtek /9:30-11:30. LUna/20 kč/ 
FLOrBaL PrO dOsPěLÉ

středa /20:00-21:00. /tělocvična/20 kč/
BřIšní tanCe

středa/18:30-20:00/LUna/taneční kurz s J. 
kravalovou.
KeramIKa

čtvrtek /14:30-16:30/LUna/ pátek /16:00-
18:00/LUna/ Vstupné děti 30 kč/hod, dospělí 
40 kč/hod. pro členy kroužku sleva 10 kč/hod
HrátKy s POČítaČI, Internet

pátek /15:00-18:00/LUna/
Vstupné hrátky 15 kč. Vstupné internet děti 

20 kč/h, dospělí 30 kč/h
POZOrOvání veČerní OBLOHy

Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navští-
vit po předchozí telefonické domluvě na čísle 
737 311 810. Vstupné: 10 kč

aKCe

Lan Party
2.-4.11. / pátek-neděle / 19:00 / LUna
počítačový víkend. s sebou: pC + monitor, 

klávesnici, myš, prodlužovačku, síťový kabel (5 
- 10m). registrace na icq :319042735, nebo se 
můžete přihlásit v Luně příbor do 30. 10. 2007. 
Vstupné: 100 kč (50 kč předem + 50 kč na místě). 

Luna PříBOr, středisko volného času, 
příspěvková organizace
IČ 75088398, dIČ CZ75088398
dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012 
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

V ceně je káva, čaj a bageta. akce pro mládež od 
15 let (nutný písemný souhlas rodičů) a dospělé.
Informace: k. bukovjanová, http://aid.harcov.cz/
POZOrOvání OBLOHy daLeKOHLedem.

6. 11. / úterý / 18:00 – 19:30 / na hřišti ul. 
Dukelské 

Zajímavé objekty podzimní oblohy - Uran, 
dvojhvězdy, hvězdokupy a mlhoviny. pozorování 
se koná jen za příznivého počasí.

akce pro veřejnost. Vstupné: 10 kč
Informace: J. Lupíková

POtáBOrOvÉ setKání ÚČastníKŮ 
LetníHO táBOra „sLunCe“ maLá 
BystřICe

9.-10.11. / pátek od 16:30 / sobota do 17:00 
/ LUna 

program: hry, soutěže, noční hra. s sebou: 
sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, 
obuv, věci na spaní, toaletní a psací potřeby, láhev 
na pití, batůžek, baterku. akce určena pro tábor-
níky a vedoucí. na akci se můžete přihlásit do 7. 
12. 2007. Cena: 250 kč. Informace: L. nenutilová
3. rOČníK nereGIstrOvanÉ LIGy 
mLádeŽe ve FLOrBaLu

10.11. / sobota / 8:00-16:00 / tělocvična ZŠ 
npor. Loma. I. kolo turnaje pro mladší kategorii 
žáků. akce pro neregistrované florbalové kluby. 
Informace: J. Lupíková
3. rOČníK nereGIstrOvanÉ LIGy 
mLádeŽe ve FLOrBaLu

11.11. / neděle / 8:00-16:00 / tělocvična ZŠ 
npor. Loma. I. kolo turnaje pro starší kategorii 
žáků. akce pro neregistrované florbalové kluby. 
Informace: J. Lupíková
„O ZLatOu PíšŤaLKu“

14.11. / středa / 13.30 / tělocvična
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 5. 

tříd. Informace: J. Lupíková
PřáteLsKÉ setKání ÚČastníKŮ 
Z CHOrvatsKa

16.11. / pátek / 18:00 / LUna. Info: L. nenutilová

POtáBOrOvÉ setKání ÚČastníKŮ 
LetníHO tvOřIvÉHO táBOra 

16.-17.11. / pátek od 16:30 / sobota do 13:00 
/ LUna 

program: hry, soutěže. s sebou: oblečení do 
tělocvičny. přezůvky, věci na spaní, toaletní a psa-
cí potřeby, pastelky. akce určena pro táborníky.

na akci se můžete přihlásit do 14.12.2007. 
Cena: 100 kč. Informace: k. bukovjanová

POZOrOvání OBLOHy daLeKOHLedem.
20.11. / úterý / 18:00 – 19:30 / na hřišti ul. 

Dukelské
Měsíc krátce po 1. čtvrti a další zajímavé ob-

jekty podzimní oblohy. pozorování se koná jen za 
příznivého počasí. akce pro veřejnost. Vstupné: 
10 kč. Informace: J. Lupíková

advent v Luně
30.11. / pátek výroba adventních věnců 
09:00-12:00 „patlámo-matlámo“ - pro ma-

minky a jejich zlatíčka. 
15:00-19:00 pro děti a veřejnost
19:00  pro ženy
Vstupné 20 kč + materiál (polyst. věneček, 

stuhy, svíčky atd., dle vlastního výběru si hradí 
každý sám. Je možné si donést vlastní materiál)

Informace: k. bukovjanová, J. Lupíková

PřIPravujeme

mIKuLáš v Luně
4.12. / úterý / 10:00 / LUna. Informace: J. 

Lupíková

ZájeZd dO PředvánOČní vídně
s průvodkyní Z. tvarůžkovou 
8.12. / sobota / 4:00 / LUna. Cena: dítě 

350 kč, dospělí 600 kč. Informace: J. Lupíková

vánOČní vÝstava BetLÉmŮ a InsPIraCe
10.-14.12. / pondělí-pátek / LUna 
Informace: k. bukovjanová

měsíC LIstOPad

InFOrmaCe PrO veřejnOst

Z dŮvOdu reKOnstruKCe  

KeramICKÉ díLny Bude  

v měsíCI PrOsInCI KeramICKá 

díLna uZavřena.

Poděkování dárci krve
Člověk, který dává krev, dělá hrdinský čin.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich hu-
mánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 

zdraví, ale celé naší společnosti.
mezi dárce, který téměř za dvacet let daroval krev a plazmu více než čtyřicetkrát, patří 

občan našeho města pan 

martin Kacíř
Od Českého červeného kříže obdržel nejvyšší zlatou medaili prof. mudr. j. jánského, 

která se uděluje dárcům krve, kteří dovršili počet 
40 bezpříspěvkových odběrů.

Za komisi pro občanské záležitosti
l. tošenovjanová
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Výhodná podzimní nabídka
Máte na to s Osobním úvěrem 
KB s jedinečnou úrokovou 
sazbou již od 9 % p. a.

Úvěr můžete získat do 24 hodin, bez poplatku 
za vyřízení úvěru, a to od  50 000 do 500 000 Kč
Akce platí do 15. 12. 2007 na pobočkách:
Nový Jičín, 5. května 11, tel.: 556 781 335, 331, 561, 390, 323, 390, 334, 327
Kopřivnice, Čs. armády 1328/9, tel.: 556 821 594, 596, 597
Odry, nám. T. G. Masaryka 53, tel.: 556 730 136, 137
Bílovec, Slezské nám. 57, tel.: 556 411 321, 322
Frenštát pod Radhoštěm, Havlíčkova 32, tel.: 556 836 666, 921, 922, 923
Studénka, nám. Republiky 699, tel.: 556 400 711, 791
Příbor, nám. S. Freuda 10, tel.: 556 722 289, 336
Valašské Meziříčí, Náměstí 86, tel.: 571 682 203, 204
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, tel.: 571 657 515, 514, 400
Vsetín, Mostecká 364, tel.: 571 483 566, 320, 568, 367

Akce platí po předložení tohoto inzerátu.

KB OU A5 Jicin BW jednostr  6.8.2007  17:16  Str. 1

Město Příbor zve všechny děti, rodiče s dětmi na 

laMPiOnOvý PrůvOd,
který se uskuteční v rámci oslavy Mezinárodního dne válečných veteránů

dne 9. listopadu 2007 v 17.00 h
Seřazení lampionového průvodu je v 17.00 hodin na ul. nerudově  

(ulice před kolejemi železniční stanice).

Program Mezinárodního dne válečných veteránů:
17,00 Slavnostní lampionový průvod v doprovodu dechové hudby Sdružení hudebníků 

Příbor.
17,30 Pokládání věnce u pomníku padlým v i. a ii. světové válce (vedle ZŠ Jičínské).
 Zároveň u památníku čs. letců v Příboře (u letadla, ul. Frenštátská) budou také 

položeny kytky.
17,45 Pokládání kytice u pamětní desky před radnicí.
 Slavnostní slovo starosty města.
18,00 Slavnostní ohňová show.
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       NOVĚ
Stále stejný pohled. Již léta.
To se dá změnit! Jednoduše využijte našeho kolorovacího centra s plně 
automatizovaným zařízením v Brušperku a vytvořte si prostředí, v němž se
budete cítit dobře.
- namícháme Vám jakýkoliv odstín fasádní nebo interiérové barvy
- na počkání a bez dlouhého čekání
- snadná reprodukovatelnost barevného odstínu
- namíchané množství od 1 kg

Vyberte si ze 7000 barevných odstínů!!

mŮj sen – opět Zabodoval“ 
25 nejzajímavějších obrázků z mezinárodní 

výtvarné soutěže MŮJ sEn propaguje v součas-
nosti město příbor v galerii Vysoké školy báňské – 
technické univerzity – budově rektorátu v ostravě 
– porubě.

V pondělí 24. září 2007 po úvodních informa-
cích autorky projektu slavnostně zahájil výstavu 
rektor VŠb-tU prof. ing. tomáš čermák, Csc. 
byl nadšen tímto projektem, který dává tak veliký 
prostor fantazii a tak neobvyklým způsobem spo-
juje Freudovo jméno a výtvarné práce dětí. „Jsem 
nesmírně překvapen vysokou technickou úrovní 
prací i bohatostí fantazie dětí.“

po krátkém přípitku pana starosty ing. Milana 
strakoše dostali slovo muzikanti cimbálové kapely 
FrIŠ.

Následující den po vernisáži jsem se zepta-
la návštěvníků na jejich dojmy a postřehy z této 
akce:
•	 Co	vás	na	výstavě	i	samotné	vernisáži	nejvíce	

zaujalo, oslovilo, překvapilo…“
•	 Která	výtvarná	práce	na	vás	nejvíce	zapůso-

bila?“
Ing. Milan Strakoš – starosta města Příbora 
„Velmi se mi líbil vstřícný postoj pana rektora 

k naší výstavě a to, že nám umožnil prezentovat 
naši výstavu k propagaci Freuda a příbora v jejich 
atraktivních prostorách. Ze všech vystavených ob-
rázků se mi nejvíce zalíbilo vyobrazení dvojice dětí 
hned při vstupu do galerie.“

MUDr. Blanka Malá – předsedkyně Klubu 
seniorů v Ostravě: 

nesmírně mě překvapila vysoká umělecká 
úroveň dětských prací. Líbila se mi také moc cel-
ková atmosféra, výborná cimbálovka, krojovaní 
muzikanti …“

položila jsem paní MUDr. Malé doplňující 
otázku: „Jaké dojmy si do Usa odváží vaše přítel-
kyně boženka, která je tu s vámi přítomná?“

„tak tu nejvíce překvapila vazba projektu na 
mládež….. říká, že u nich v americe by asi niko-
ho nenapadlo spojovat Freuda s dětmi a mládeží 
– v tomto směru je projekt nejen neobvyklý, ale 
i odvážný. Je to obdivuhodné, kolik dětí, pedagogů 
a škol se do něho zapojilo…“

„Dále ji překvapilo, že je zde tolik seniorů zají-
majících se o kulturu.obdivovala, že u nás žijí senio-
ři tak bohatým kulturním životem… . také ji zaujaly 
v projektu mezigenerační vazby – že o práce dětí 
a mladých lidí projevilo zájem tolik „dospěláků“.

Moc si „považovala“, že byla představena sta-
rostovi města příbora ing. strakošovi i rektorovi 
ostravské univerzity VŠb-tU prof. ing. tomáši 
čermákovi.“

Hana Papežová – fotografka: 
„ nadchla mě atmosféra i celé prostředí. Je to 

moc hezký prostor a navíc velmi dobře umístěný. 
Jakmile bude zahájena výuka, projdou zde denně 
stovky studentů. Ze všeho mě nejvíce oslovil váš 
citát, který jste si pro výstavu zvolila = UDěLEJ 
sI čas na snění a to tě poVZnEsE kE 
HVěZDÁM = .

Emílie Černochová – obdivovatelka výtvar-
ného umění z příbora:

oslovila mě vysoká úroveň výtvarných prací 
i hezké průvodní slovo pana rektora. poučné pro 
mě bylo také odborné pojednání o snech paní 
prof. z pF z ostravy – Mgr. Dáši Lasotové phD.

autorka tohoto projektu - Mgr. Marie 
ŠUpoVÁ zaměřila tuto soutěž k propagaci pana 

Freuda, k připomenu-
tí jeho stěžejního díla - 
Výkladu snů i  k podpoře 
kvalitních volnočasových 
aktivit pro děti a mládež. 
V neposlední řadě i tento 
projekt slouží rovněž ke 
zviditelnění města příbora 
a k podpoře turismu u 
nás...

AUTORKOU 
VŠECH FOTOGRAFIÍ 

A CELÉ 
FOTODOKUMENTACE 

JE PANÍ HANA 
PAPEŽOVÁ  

Z OSTRAVY.

Za odpovědi na otázky 
děkuje

Mgr. Marie ŠUPOVÁ 
- autorka projektu  

„MŮJ SEN“

Jede si pro mne princ na bílém koni  
- autorka - Zuzana Konečná - Ostrava ped. Zuzana Plesingerová.
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Izolux - foukaná izolaceIzolux - foukaná izolace

Zeptali jme se jednatele fi rmy ŠAT – SPORO, 
s.r.o. ing. Pavla Ščudlíka na jejich, na trhu 
ojedinělý výrobek IZOLUX - tepelnou izo-
laci.
Mohl byste nám stručně popsat váš 
výrobek?
Jedná se v podstatě o rozdrcenou celulózu 
(jakási vata) s přísadami rozdrceného po-
lyuretanu, polystyrenu a boraxu.
Proč právě tyto komponenty tvoří váš 
výrobek?
Jde v podstatě o odpad, který se rozeme-
le. Nosným materiálem je papír a borax 
(proti škůdcům), zbytek se přidává jen sto-
pově (aby se nemusel draze dovážet na 
skládku). Celé to dohromady tvoří výrobek 
IZOLUX s vynikajícími tepelně izolačními 
vlastnostmi.
Jaké jsou přednosti a nevýhody vašeho 
materiálu?
K hlavním výhodám Izoluxu kromě jeho 
vynikajících tepelně izolačních vlastností 
a ceny 850 Kč/m3 patří to, že ho můžeme 
aplikovat všude tam, kde se na tepelnou 
izolaci zapomnělo (stropy a krovy starých 
domů). Stačí pouze vyloupnout desku co 
4 - 5 m v jednotlivých trámových polích a 

naši pracovníci do takto vzniklých otvorů 
zasunou hadici o průměru 63 mm a jed-
notlivá pole vyplní izolací za pomoci stroje, 
který je venku na autě. Vyplnění je doko-
nalé, tzn., že nevzniknou mezery – tepelné 
můstky.
K nevýhodám patří, že materiál je hořlavý, 
i když jen omezeně, ale co v tomto izolova-
ném prostoru půdy je nehořlavé (dřevěné 
desky, trámy, lepenka)?
Jak dlouho už IZOLUX aplikujete a jsou 
vaši zákazníci spokojeni? 
Od r. 1994 provádíme několik desítek 
izolací ročně (staré domy i novostavby). 
Nejlepší reklamou jsou nám právě noví 
zákazníci, kteří viděli náš materiál apliko-
vat u souseda, který si pochvaloval, kolik 
ušetřil za topení.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspě-
chů a nových zákazníků.

Více informací na 
www.sat-sporo.vyrobce.cz

kontakt:
ŠAT - SPORO, s.r.o.
Nádražní 695, Příbor

Tel.: 556 724 578

Cena 850,- Kč za m3-1.

Hledám  
pronájem  

1 + 1
 nebo garsonky 

v Příboře.
tel. 736 671 214

Hledám  
pronájem 

příp. koupím byt 1+1 
nebo 1+kk 

v Kopřivnici nebo 
Příboře.
Kontakt: 

737 865 960

Přijmeme servírku 
nebo číšníka  

do zavedeného baru 
v Příboře. 

nabízíme dobré  
platové podmínky.

Kontakt 

608 771 241 Princezna - autorkou je Tereza Mačková  
z příborské MŠ - Kamarád - od pí. uč. Pargačové 

a Drholecké

ZŠ Npor. Loma - od Michala Kulihy 
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