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LUBOMÍR LOUKOTKA, 
VÝRAZNÁ OSOBNOST MĚSTA PŘÍBORA 

Moliér: „Smrt se neřídí našimi plány.“
Mgr. Lubomír Loukotka – čestný občan a kronikář měs-

ta Příbora, skaut, historik, filatelista, fotograf, sportovec, 
vypravěč, hodný a výjimečný člověk odešel 2. června tam, 
odkud není návratu.

Mgr. Lubomír Loukotka se narodil 8. 9. 1928 v Příboře. V tom-
to městě žil celý svůj více než 82 letý život. 36 let vykonával pro-
fesi učitele – z toho 28 let ve svém rodném městě – v ZŠ Jičínské  
a Dukelské.  Vyučoval český jazyk a tělocvik.

Kromě své profese měl řadu koníčků. Nejvíce ho lákala his-
torie. Týkala se jí i jeho magisterská práce. Psal v ní o místních  
a pomístních názvech ulic v Příboře. Spojil tak historii s profesí 
učitele češtiny.  Historii města se věnoval až do posledních dnů 
svého života. 

Nevěnoval se ale jen historii Příbora. Málokdo to ví, ale pan 
Loukotka miloval Prahu. Stejně jako dokázal provázet turisty 
Příborem a poutavě vyprávět o domech, památkách a o jejich 
historii, dokázal totéž při procházkách Prahou! Stará Praha 
mu učarovala. Hodně toho věděl i o jiných koutech naší země.  
V posledních šesti letech své znalosti využíval během letních po-
znávacích zájezdů se střediskem volného času Luna.

V r. 1974 Lubomír Loukotka začal psát kroniku města Příbora. 
Stal se desátým kronikářem v pořadí a psal kroniku nejdéle ze 
všech! Poslední rok, který připravil k zaznamenání a odevzdal 
na radnici ke konzultaci a upřesnění některých faktů, je rok 
2010.  Poslední události roku 2011 zaznamenal do svého sešitu 
28. května. 

V roce 1945 Lubomír Loukotka vstoupil do skautu. Hrál diva-
dlo, zpíval, účastnil se všech významných akcí. Napsal publikaci 
o historii skautingu v Příboře a u druhé se stal spoluautorem.

V roce 1949 spoluzakládal v Příboře fotokroužek. Pár let pů-
sobil i jako jeho předseda. Pan Loukotka sbíral známky, pohled-
nice, dopisnice – byl členem klubu filatelistů, a také rád a vášni-
vě sportoval! Během studií a ještě dlouho po nich hrával fotbal 
za Příbor!

Lubomír Loukotka po sobě zanechal výraznou stopu. 
Dokladem toho jsou i knihy, které mu vyšly. Už v roce 1968 na-
psal brožurku o historii města Příbora. V 90. letech vyšla jeho 
Historie Příbora v datech s pověstmi z města a o městě. Známá 
je jeho publikace Kříže, kaple, sochy svatých a její druhý díl 
Pamětní desky a pomníky. Stal se spoluautorem rozsáhlejších 

Dějin města Příbora. 
Připravoval vyprávění o historii města do programu měst-

ské televize do rubriky Z historie po současnost. Poslední seriál 
se týkal příborských NEJ… Měl následovat deseti dílný pořad  
k 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Příboře. 

11. ledna v roce 2009 převzal Mgr. Lubomír Loukotka oce-
nění Čestný občan města Příbora. Dlouholetý kronikář Příbora 
tehdy v rozhovoru pro městskou televizi řekl: „Jsem spokojený 
se svým životem“, a pak po chvilce přemýšlení dodal, „ale přece 
jen mám jedno přání - aby mi sloužilo zdraví.“

Uplynuly dva roky a pět měsíců a všechno je jinak. Zdraví panu 
Loukotkovi dosloužilo. Zemřel ve čtvrtek 2. června dopoledne. 

Mezi lidmi se říká, že každý je nahraditelný. Nevěřte tomu. 
Není. Lubomíra Loukotku jako kronikáře města, skauta, 
jako člověka, který rozuměl nejen svému koníčku, ale do-
kázal kdykoli komukoli bezzištně vyjít vstříc, nenahradí 
nikdo. 
Časem bolest v srdcích těch, kteří ho měli rádi, otupí, ale 
prázdné místo po vzácném člověku, jímž pan Loukotka 
bezesporu byl, v jejich životě zůstane. Lubomír Loukotka 
odešel z tohoto světa náhle a - i přes svůj věk nedožitých  
83 let - předčasně.  
Bude ve městě scházet víc, než si dokážeme připustit.

Irena Nedomová
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Z městského úřadu

Z jednání  rady města
13. schůze rm 7. června 2011 mj. :

- Jmenovala členkou komise pro občan-
ské záležitosti p. Marii Monsportovou 
(Prchalov).

- Pověřila p. Jiřího Kuchaře (Hájov) spo-
luprací s komisí pro občanské záležitosti 
za Osadní výbor Hájov.

- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise 
pro městskou památkovou rezervaci č. 6 
ze dne 24. května 2011.

- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise 
pro občanské záležitosti ze dne 23. květ-
na 2011.

- Vzala na vědomí zápis ze schůze kont-
rolního výboru č. 5 ze dne 10. 5. 2011.

- Uložila zabývat se možností reorgani-
zace Technických služeb města Příbora 
a eventuálně navrhnout varianty řešení  
jejich reorganizace. 

- Uložila zpracovat závazné pořadí rekon-
strukcí a oprav chodníkových těles na 
území města a obcí Hájov a Prchalov.

- Uložila zpracovat kvantifikaci potřeb 
města Příbora v činnostech daných 
zřizovací listinou Technických služeb 
města Příbora A/ PŘEDMĚT HLAVNÍ 
ČINNOSTI TECHNICKÝCH SLUŽEB: 
mimo bod 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17.

- Uložila předložit změnu přílohy jednací-
ho řádu rady města ve smyslu stanovení 
zodpovědnosti za předkládaný materiál.

- Podpořila úsilí Moravskoslezského kraje 
ve věci zachování dopravní obslužnosti 
drážní dopravou v nynějším rozsahu a 
vyzývá vládu ČR k dodržení usnesení č. 
1132/2009 ze dne 31. 08. 2009, kterým 
se zavázala poskytovat krajům do roku 
2019 dotace na dofinancování ztráty  
z provozu veřejné železniční osobní do-
pravy.

- Schválila uzavření smlouvy o spolupráci 
v oblasti pojišťovnictví dle předloženého 
návrhu smlouvy mezi pojišťovacím zpro-
středkovatelem Respect Ostrava, s.r.o. 
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Přívozská 134/6, PSČ 702 00, zastou-
peným Ing. Zdeňkem Schwarzem, jed-
natelem společnosti a klientem měs-
tem Příborem se sídlem Příbor, náměstí 
Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58, za-
stoupeným Ing. Milanem Strakošem, 
starostou města.

- Zmocnila starostu Ing. Milana Strakoše 
k podpisu plné moci, čímž město 
Příbor zastoupené starostou města 
Ing. Milanem Strakošem uděluje pl-
nou moc pojišťovacímu zprostředko-
vateli RESPECT OSTRAVA, s.r.o. za-

stoupenému Ing. Zdeňkem Schwarzem  
k výkonu zprostředkovatelské činnosti  
a asistenci při likvidaci pojistné události 
v pojišťovnictví za podmínek stanove-
ných zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťo-
vacích zprostředkovatelích a samostat-
ných likvidátorech pojistných událostí  
a k veškerým úkonům s tím souvisejícím.

- Schválila plán práce Rady města Příbora 
na 2. pololetí 2011.

- Rozhodla v souladu s doporučením hod-
notící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky   k veřejné zakázce „Revitalizace 
bytového domu č. p. 1300-1303 na ulici 
Fučíkova v Příboře“, kterou podal ucha-
zeč DEC-PLAST Trade s.r.o., 742 58 
Příbor, Místecká 286, IČ: 26874130.

- Uložila zajistit zpracování předprojekto-
vé a projektové dokumentace, včetně vy-
dání stavebního povolení na revitalizaci 
bytových domů č. p. 1489-1491 v ulici 
Choráze, č. p. 1352 - 1354 a č. p. 1355 
- 1357 v ulici Štramberské, č. p. 1304 - 
1308 v ulici Fučíkové a č. p. 1401 v ulici 
Npor. Loma.

- Schválila vyčlenění finančních prostřed-
ků ve výši 350 tisíc Kč z účtu města 
Příbora vedeného SMMP s.r.o. na rok 
2011 k  zajištění předprojektové a pro-
jektové dokumentace na dokončení re-
vitalizace sídlištních bytových domů  
v majetku města.  

- Schválila smlouvu o výpůjčce na ne-
bytové prostory v přízemí budovy pi-
aristického gymnázia v Příboře, v ul. 
Lidické o rozloze 880,5 m2 mezi městem 
Příborem a  Muzeem Novojičínska, 28. 
října 12, Nový Jičín s účinností od 1. 7. 
2011 na dobu 15 let.

- Schválila „Provozní smlouvu vodního 
díla v ul. Myslbekova a Hukvaldská ve 
městě Příboře“ mezi SMVaK Ostrava  
a městem Příborem. 

- Odsouhlasila v souladu s ustanoveními 
§ 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů výzvu  
k podání nabídky na zakázku „Územní 
plán Příbora“.

- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabíd-
ky na zakázku „Územní plán Příbora“

- Uložila připravit k projednání OZV ve 
věci vyhrazení trvalých parkovacích 
míst na území města Příbora.

- Schválila Dohodu mezi městy 
Kopřivnice a Příbor o umístění infor-
mačního prostředku – informační ta-
bule „Vítejte v Lašské bráně Beskyd“ na 
stěnu stánku tržiště v ul. ČSA.

- Uložila provést na základě žádosti BD 
Lonka, Masarykova 809 opravu chod-
níku před domy č. p. 808 a 809 v ul. 
Masarykova v Příboře formou záchovné 
údržby.

- Rozhodla o podání žádosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Digitalizace povodňového plá-
nu a vybudování sítě varovného a vyro-
zumívacího systému ve městě Příboře“.

- Odsouhlasila redukovaný rozsah díla 
„Zastavení pro cyklisty - Prchalov“.

- Odsouhlasila návrh nového dopravního 
značení v ulici 28. října dle předložené 
va-rianty č. 1.

- Odsouhlasila smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o provozování vodního 
díla č.1288/SOSB/NJ/2010 mezi měs-
tem Příborem a SmVaK, a.s. Ostrava na 
stavbu „Prodloužení vodovodu a kanali-
zace v ulici Na Benátkách“.

- Uložila předložit RM návrh nařízení  
„o rozsahu, způsobu a lhůtách odstra-
ňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací a odstraňování zá-
vad ve schůdnosti místních komunikací  
a chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje odstraňo-
vání sněhu a náledí“  po projednání na 
KÚ MSK Ostrava.

- Schválila smlouvu o zajištění lokální-
ho televizního vysílání uzavřenou mezi 
městem Příborem a Local TV Plus s.r.o. 
Klimkovice  s účinností od 1. 7. 2011.

- Rozhodla vypovědět smlouvu o pro-
vozování lokálního televizního vysílá-
ní uzavřenou mezi městem Příborem, 
Local TV Plus s. r.o. a B Plus TV a.s. ze 
dne 1.7.2009 ke dni 30. 6. 2011.

- Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o po-
skytování činnosti televizního vysílání 
Local TV Příbor uzavřené mezi městem 
Příborem a Mgr. Irenou Nedomovou 
dne 31. 12. 2008.

- Rozhodla v souladu s doporučením hod-
notící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky   k veřejné zakázce „Revitalizace 
zahrad MŠ Kamarád“, kterou podal 
uchazeč TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 
1631, 511 01 Turnov,  IČ: 258 37 982.

Dne: 20. června 2011
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Z jednání rady a Zastupitelstva města
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    Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás i v tomto měsíci pozdravil a informoval 
o záležitostech, které se udály koncem května a v měsíci červnu. Ve 
dnech 26. 5. - 27. 5. 2011 jsem se zúčastnil XII.s němu Svazu měst  
a obcí ve Zlíně. Na tomto jednání jsme s hejtmany a starosty disku-
tovali o problémech ve městech, o plánované sociální reformě, byto-
vých problémech a o dalších zajímavých tématech. Netrpělivě jsme 
čekali na jednání s ministry české vlády, ale bohužel, a to byla snad je-
diná „kaňka“ na celém setkání, z vlády se dostavili pouze ministr práce  
a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a ministr pro místní roz-
voj Ing. Kamil Janovský. Ostatní ministři byli zastoupeni „jen“ svými 
náměstky a myslím si, při vší úctě k nim, že nebyli připraveni odpo-
vídat na věcné a konkrétní otázky starostů a hejtmanů. Předseda vlá-
dy se, bohužel, také omluvil stejně tak předsedkyně Parlamentu ČR. 
Na jednání se dostavil pouze předseda Senátu Parlamentu ČR Milan 
Štěch. Na čtvrteční večer byl pro účastníky připraven společenský 
večer v Kongresovém centru ve Zlíně. V pátek ráno jednání pokračo-
valo a kolem poledne bylo předsedou Svazu panem Ing. Oldřichem 
Vlasákem ukončeno. 

Mimochodem – Kongresové centrum ve Zlíně je architektonic-
ky velmi zdařilé, tvoří společný komplex s Univerzitním centrem a je 
umístěno v centru krajského města. Moderní budova, kterou navrhla 
architektka a zlínská rodačka Ing. arch. Eva Jiřičná, je určena pro po-
řádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Poskytuje také 
odpovídající zázemí pro nové sídlo zlínské Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Kongresové centrum Zlín bylo vyhlášeno Stavbou roku 
2010 Zlínského kraje v hlavní kategorii staveb občanské vybavenosti

Dále bych Vás chtěl informovat, že v pracovní skupině pro řešení 
otázek sociálního bydlení jsme dokončili materiál „Návrh řešení soci-
álního bydlení ve městě Příboře do roku 2015“ a budeme jej předklá-
dat Radě města dne 28. 6. 2011 k projednání. Doufám, že RM vybere 
jednu z nabízených variant a tuto variantu předložíme ke schválení na 
ZM. Děkuji všem členům pracovní skupiny za účast na jednáních a za 
pomoc a spolupráci při řešení tohoto nesnadného úkolu. 

Ohledně Kulturního domu v Příboře – na ZM, které bylo 23. 6. 
2011, jsme předložili materiál, ve kterém podrobně rozepisujeme 
všechny možné varianty – generální opravu, rekonstrukci a dostavbu 
nebo úplnou demolici a výstavbu nového centra - s uvedením výhod  
a nevýhod jednotlivých variant. Zastupitelům byl také předložen 
další materiál ohledně možností provozování a fungování kultury 
ve městě. V době, kdy tento článek píšu, bohužel nevím, pro jakou 
variantu se zastupitelé rozhodli, a tak Vás o výsledku budu informo-
vat v dalším vydání měsíčníku. Také v tomto případě chci poděkovat 
členům pracovní skupiny, která se k otázkám ohledně KD pravidelně 
scházela.

Martin Monsport

informace pro občany

informace pro občany
Vážení občané města Příbora, 
dovolte, abych Vám podal další informace ve věci postu-

pu prací na projektu Efektivní úřad, který je hrazen z pro-
středků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Spolupráce pokračovala v měsíci červnu společnou schůzí za-
městnanců MÚ Příbora se členy zastupitelstva města Příbora dne  
9. a 10. června 2011 formou výjezdního zasedání. Zde bylo reali-
zováno velmi zajímavé školení PhDr. J. Hřebíčka, které mělo za cíl 
seznámit vedoucí odborů s možnými způsoby hodnocení zaměst-
nanců, které jsme si i sami vyzkoušeli, a dále vzájemné spolupráce 
nejen na úřadě, ale i mezi ostatními složkami města. Součástí ško-
lení byla i přednáška Ing. M. Bartoně týkající se možností finanč-
ního řízení a legislativy úřadu a dotačních možností úřadu. Průběh 
školení byl v samotné závěrečné fázi poznamenán nutností organi-
začně upravit program, protože řada účastníků odjížděla na pohřeb 
pana učitele Loukotky, který byl mimo jiné i kronikářem města  
a měl ve městě společensky nezastupitelnou funkci. I já se připojuji 
na tomto místě poděkováním za jeho práci pro město Příbor. 

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. června 2011

technické služby města příbora informují
oznamujeme mimořádný termín pro příjem  
odpadu od občanů v areálu ts města příbora  

v měsíci červenci 2011.  
místo svátku ve středu 6. července bude otevřeno  

ve  čtvrtek 7. července 2011 v době od 8.oo do 11.oo  
a v době od 12.oo do 16.3o hodin.

ing. josef kisza, v.r., ředitel ts města příbora

Blahopřejeme jubilantům  
narozeným  v červenci

Naši jubilanti

Svatava Jalůvková
Jan Schönweitz
Analiesa Mendlová
František Zapletal
Anna Krischkeová
Marie Konečná
Vladislava Machů
Helena Peláková
Anna Kudrová
Anna Bajerová
Jarmila Lovečková

Stanislav Kološ
Věra Kalová
Stanislav Matula
Vlastimil Zlý
Bohuslav Majer
Anna Kalužová
Věra Mlčáková
Ludvík Demel
Vlasta Demlová
Jarmila Kolaříková



Měsíčník Města příbor a 4

 
    

Technické služby města Příbora prove-
dou ve dnech od 29. srpna 2011 do 8. září 
2011 podzimní svoz objemného odpadu dle 
přiloženého harmonogramu svozu VOK.

vany jsou určeny pro:

− velkoobjemný odpad jako jsou jed-
notlivé kusy nábytku, koberce, lina, mat-
race, peřiny, sportovní vybavení a jiné roz-
měrnější odpady.

do van je zakázáno odkládat:
− nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, 

kyseliny, AKU baterie, olejové filtry a 
jiné),

− běžný domovní komunální odpad, který 
patří do popelnic,

− zelený biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad (tráva, listí, větve), 

− pneumatiky,
− stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, 

jiný stavební a demoliční odpad obsahu-
jící nebezpečné látky – eternit, lepenka, 
asfaltové směsi).

sběrný dvůr v areálu ts města příbora – 
Štramberská ulice  483

Ve sběrném dvoře v areálu TS města 
Příbora v ulici Štramberské mohou občané 
po prokázání totožnosti (občané s trvalým 
pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) 

bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
− objemný odpad (200307), 
− vytříděné složky komunálního odpa-

du: sklo(200102), papír (200101), kovy 
(200140), 

− nebezpečné odpady,
− elektrozařízení, které podléhá zpětné-

mu odběru (zářivky, úsporné světelné 
zdroje, chladící zařízení, monitory, tele-
vizory, kompletní i samostatné PC, malé 
a velké spotřebiče).
Bezplatný zpětný odběr se vztahuje 

však pouze na kompletní elektrozaříze-
ní, nerozebrané TV, ledničky a mraznič-
ky včetně kompresoru. Pokud občan uloží 
na sběrný dvůr nekoppletní výše uvedené 
elektrozařízení (lednička bez kompresoru, 
rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozaří-
zení jako za nebezpečný odpad dle ceníku 
pro rok 2011.

ostatní odpady, které občan uhradí dle plat-
ného ceníku pro rok 2011:
− 170904 - jiný stavební a demoliční od-

pad
− 170107 - směsi nebo oddělené frakce 

(suť)
− 170903 -jiný stavební a demoliční odpad 

obsahující nebezpečné látky (eternit, le-

penka, asfaltové směsi)
− 170102 - cihly
− 170101 - betony do velikosti cihly a nad 

velikost cihly
− 170103 - tašky a keramické výrobky
− 170604 - izolační materiály 
− 170504 - zemina
− 170506 – vytěžená hlušina

I nadále platí, že za uložení pneumati-
ky  občan  zaplatí, přijímají se pneumatiky s 
diskem i bez disku, a to dle platného ceníku 
pro rok 2011. Občané mají možnost pneu-
matiky uložit při výměně v pneuservisech.

provoZní doba sběrného dvora v areálu 
ts města příbora je stanovena v těchto 
dnech:

pondělí - od 8.oo do 11.oo  od 12.oo do 16.3o

středa -  od 8.oo do 11.oo  od 12.oo do 16.3o

sobota - od 8.oo do 12.oo

V případě, že tyto dny jsou státem 
uznané jako svátek, bude zavřeno a ozná-
men náhradní termín pro uložení odpadu 
na TS města. V případě dalších dotazů tý-
kajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 
556 725 046 – kancelář TS města Příbora,

Zárubová Irena

harmonoGram svoZu vok – podZim 2011
datum hodina stanoviště

29. srpna 2011 15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova
pondělí 15.oo-18.oo Švermova X Dukelská

15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova

30. srpna 2011 15.oo-18.oo Okružní u separačních nádob
úterý 15.oo-18.oo kpt. Jaroše x Fučíkova

15.oo-18.oo Jičínská x sídliště

31. srpna 2011 15.oo-18.oo Lidická - u Katolického domu
středa 15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní

15.oo-18.oo B.Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím)

1. září 2011 15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova
čtvrtek 15.oo-18.oo Smetanova x K.H.Máchy

15.oo-18.oo O.Helmy

2. září 2011 15.oo-18.oo Na Valše u kurtů
pátek 15.oo-18.oo Na hrázi

15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova

3. září 2011 9.oo-11.oo Hájov u restaurace
sobota 9.oo-11.oo Prchalov u obchodu

9.oo-11.oo Příbor - Paseky u Jurečky

5. září 2011 15.oo-18.oo Pod Haškovcem
pondělí 15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova

15.oo-18.oo Vrchlického x Za vodou

6. září 2011 15.oo-18.oo Wolkerova x U trati
úterý 15.oo-18.oo  Komenského Pod letadlem

15.oo-18.oo J.V.Choráze za obchodem

7. září 2011 15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště
středa 15.oo-18.oo Choráze u kotelny

15.oo-18.oo Myslbekova x U Čecha

8. září 2011 15.oo-18.oo 9. května x brána bývalé TATRY
čtvrtek 15.oo-18.oo 9. května x Osvobození

15.oo-18.oo B.Němcové x Hluboká

sen je takové divadlo,
kde snící je scénou, hercem, nápovědou, režisérem, 

autorem, publikem i kritikem…. . 

c. G. jung
Procházku po snových krajinách Vám během prázdnino-

vých měsíců nabídne „Galerie v radnici“ ve městě Příboře. Tato 
výstava bude rovněž poohlédnutím za 15 letým nepřetržitým, 
výtvarně mapovaným sněním dětí a studentů od 2 do 26 let. 
Obrázky z různých koutů naší zeměkoule již neuvěřitelných 15 
let pomáhají připomenout osobnost našeho význačného rodá-
ka – Sigmunda Freuda. Projektu „MŮJ SEN – MY DREAM“  se 
daří uvést do přítomnosti tuto atraktivní historickou osobnost  
nejen podněcováním zájmu o bádání v minulosti, ale hlavně na-
bízí osobní hledání a tvůrčí aktivitu. Procházkami v krajině snů 
nabízí také zamyšlení nad vlastní životní poutí ….

srdečně zveme vás i vaše přátele.

vernisáž výstavy proběhne 13. 7. 2011  
v 17.00 hodin v obřadní síni městského úřadu  

v příboře.

výstavu je možné zhlédnout v Galerii v radnici  
- prostory městského úřadu v příboře  
po, st – 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00,  

út, čt, pá – 8.00 – 11.00, 12.00– 14.00.

výstava potrvá do 31. 8. 2011.

mgr. marie Šupová, autorka a manažerka projektu

 
    

sLoVÍčko mÍstostarosty

Z městského úřadu

technické služby města příbora informují
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    práZdniny – radost i starost …

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a 
různých letních radovánek, nemůžeme bohužel 
zapomínat na to, že i o prázdninách musíme vě-
novat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví 
svůj volný čas. Měli bychom myslet na to, že děti 
jsou zkoumavé, a proto nenechávat zbytečně 
v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou 
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické pří-
pravky, které by se mohly lehce stát předmětem 
experimentů a pokusů, které často končí požá-
ry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. 
Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky 
a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hra-
ní a aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou 
všechny tyto spotřebiče vypnuty. 

Všichni bychom dále měli mít v paměti zá-
sady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném 
tábořišti:
-  oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé 

osoby,
-  nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
-  nikdy nerozdělávat oheň za extrémního po-

časí, např. za silného větru nebo extrémního 
sucha,

-  nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
-  mít k dispozici dostatečné množství vlastní 

vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň 
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,

-  nenechávat mladší sourozence a kamarády, 
aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (ne-
bezpečí vznícení šatstva),

-  do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné 
předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od 
sprejů apod.),

-   oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené 
větvi),

-  oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množ-
stvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samo-
volné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat 

všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách 
čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit 
své děti na možné nástrahy upozornit a varovat 
je před nimi.

A co my dospělí? Nezapomínejme, že pone-
chání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých 
letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím 
nebo dokonce životem a že plynový zapalovač 
položený volně za oknem vozidla je následkem 
přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bez-
pečnost v letních měsících bychom měli myslet 
při každé činnosti spojené například s opékáním 
a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hoř-
lavými kapalinami při natírání, lakování apod., 
kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařová-
ní a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.  
A v případě, že se stanete přímými účastníky 
nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné udá-
losti, volejte hasiče na linku 150 nebo 112.

Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, 
územního odboru Nový Jičín

diGitaliZace televiZního příjmu – 1. díl
Od tohoto čísla budeme přinášet informace, které se týkají digitalizace televizního 
příjmu.  
proč se přechází z analogového vysílání na digitální?

Jedním ze základních cílů digitalizace je lépe využít omezený počet kmitočtů:
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ totiž umožňuje v rámci jediného kmitočtu vysílat větší 
množství programů (1 multiplex v současnosti až 5 TV programů). 
Naproti tomu ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ funguje na principu – 1 kmitočet (ka-
nál) = 1 program. 

digitalizace přinese divákům:

- možnost širšího tematického výběru, protože televizních programů bude několika-
násobně více, 

- vyšší kvalitu vysílání (obraz a zvuk),
- interaktivní služby.

výhody a nevýhody digitálního vysílání

+ Digitalizace přináší rozšíření programové nabídky
Diváci si mohou vybrat z většího množství televizních programů. Několik digitál-

ních programů totiž vysílá v rámci programových sítí (multiplexů) na jednom kanálu, 
namísto jediného analogového. Satelitní, kabelové a IPTV platformy nabízejí ještě vyš-
ší počet programů. 
+ Elektronický programový průvodce (EpG)

Interaktivní bezplatná služba, která je vlastně elektronickou verzí tištěného tele-
vizního programu. Divák najde jednoduchým stisknutím tlačítka na ovladači komplet-
ní přehled o vysílání jednotlivých programů, včetně krátkého popisu pořadů. 
+ tzv. „interaktivní služby“ 

Fungují na principu vyžádání od diváka, který si prostřednictvím ovladače „objed-
ná“ službu z nabídky a ta mu bude nazpět doručena prostřednictvím jeho televizoru. 
Divák tak bude moci v budoucnu ovládat přes televizi svůj bankovní účet či například 
hlasovat v soutěžích. Tento typ služeb bude využit i při zavádění tzv. T-Governmentu, 
tj. při komunikaci občana s veřejnou zprávou. Přestože tento princip již využívají ně-
které televizní platformy (IPTV), jejich hlavní rozvoj se očekává v blízké budoucnosti. 
+ rádio jako bonus

V rámci digitálního vysílání je možný také příjem rozhlasových pořadů, v součas-
né době jsou v digitálním multiplexu 1 a 3 zařazeny jen některé rozhlasové programy. 
V blízké budoucnosti bude digitální rozhlasové vysílání využívat svůj systém T-DAB.
+ Další technologický vývoj

Digitalizace představuje praktické uplatnění technologického rozvoje, který se ně-
jakým způsobem týká téměř všech občanů. Používání digitální technologie umožní 
přirozený tlak na výzkum a vývoj a následně na výrobu nových a kvalitnějších zařízení 
pro vysílání a příjem televizního signálu. V dohledné budoucnosti to bude zejména 
větší rozšíření vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV), které představuje velké zlepšení 
kvality obrazu. V současné době se vysílá zemsky jen experimentálně v Praze, Brně  
a Ostravě. Další možností je přijímat HDTV prostřednictvím satelitu nebo kabelové 
televize. Blízkou budoucnost digitální televize představuje také tzv. 3DTV, která zá-
žitek ze sledování televizního vysílání obohacuje o třetí rozměr a tedy prostorovost. 
- Vyšší kvalitativní nároky na příjem tV vysílání

Obecně platí, že digitální signál je citlivější než analogový, což se může projevit  
v kvalitě přijímaného signálu. Tam, kde divák přijímal třeba s „duchy“, nemusí být 
digitální signál dostupný nebo je velmi nekvalitní – „kostičkuje“. Na vině může být  
z velké většiny špatný anténní systém, zastaralé (zkorodované,  částečně přerušené) 
anténní rozvody, použití zesilovačů signálu nebo chybně zapojený set-top-box. 
- Úprava společných tV antén (sta)

Větší problém může nastat u tzv. „společných antén“ (STA) na bytových nebo pa-
nelákových domech. V takovém případě je nutný zásah odborníka. Dokument k řeše-
ní problematiky STA najdete na: http://www.digitalne.tv/multimedia/101000/100003.
pdf (je to doporučení Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání pro úpravu 
STA). 

Zdroj: www. digitalne.tv, informuje: I. Nedomová

radÍme
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vi.ročník nereGistrované liGy mládeže ve florbale v roce 2010 /11
V letošním roce probíhal již VI.ročník 

Neregistrované ligy mládeže ve florbale, 
který  celý organizačně zajišťovalo středisko 
volného času Luna Příbor. Celkem bojovalo v 
každé věkové kategorii pět družstev. V mlad-
ší kategorii – jedno družstvo z Luny Příbor, 2 
družstva z DDM Kopřivnice a dvě družstva z 
Fokusu Nový Jičín. Kopřivnice a Nový Jičín 
měly družstvo dívek, což zpestřilo celý tur-
naj. Jednotlivá kola probíhala v jednotlivých 
městech a finále v Příboře. Průběh všech 
kol byl velmi bojovný . Sportovní bojovnost  
pokračovala i ve finále, které proběhlo 28. 5. 
2011. Jednotlivé výsledky byly velmi těsné a 
nakonec rozhodovalo  skóre mezi Příborem 
a Novým  Jičínem.

1. místo   Nový Jičín Fokus „A“
2. místo Luna Příbor
3. místo Kopřivnice „A“
4. místo Kopřivnice „B“- dívky
5. místo Nový Jičín Fokus „B“- dívky
Zároveň jsme vyhodnotili nejlepšího 

střelce celého ročníku. V mladší katego-
rii se stal  nejlepším střelcem Olivek Rusev   
z Nového Jičína s celkovým počtem 3O gólů.

Ve starší kategorii se taktéž zúčastni-
lo pět družstev, z toho dvě z Luny Příbor, 
dvě z Nového Jičína a jedno družstvo  
z Kopřivnice. I tato kategorie probíhala stej-
ným způsobem na jednotlivá kola až do finá-
le, které proběhlo 14. 5. 2011 v Příboře.

1. místo Luna Příbor „A“
2. místo Nový Jičín Fokus „A“
3. místo Kopřivnice
4. místo  Nový Jičín Fokus „B“
5. místo Luna Příbor „B“
Nejlepším střelcem celého turnaje  starší 

kategorie se stal Martin Busek  z Luny Příbor.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem 

trenérům, kteří po celý rok věnují svůj čas dě-
tem, jezdí s nimi na různé turnaje a dokáže z 
dětí dostat  to nejlepší a zároveň rozvíjejí tý-
movou práci a jejich kamarádství. VII. ročník 
Neregistrované ligy mládeže ve florbale bude 
organizačně  zajišťovat DDM Kopřivnice.

Jaroslava Lupíková za Lunu Příbor

Z děnÍ města

naŠi mladí včelaříci bojovali a bodovali!
Dne 30. dubna a 1. května se uskuteč-

nila soutěž „Zlatá včela“ včelařské mládeže 
v Domě včelařů v Chlebovicích u Frýdku 
Místku. Z celého Moravskoslezkého kraje 
se sjelo 73 žáků a žákyň z 14 včelařských  
kroužků.

V našem kraji je nejvyšší počet aktiv-
ních kroužků a počet žáků v nich překračuje 
celorepublikový průměr. V České republi-
ce je evidováno 129 včelařských kroužků.  
V Karlovarském kraji nepracuje ani jeden 
včelařský kroužek.

A něco z minulých úspěchů. V roce 
2000 byl člen našeho včelařského kroužku 
Michal Šimíček z Trnávky republikovým ví-
tězem. V loňském roce byl zase Jan Novotný 
z Kateřinic vítězem v krajské soutěži  
a v soutěži republikové skončil na desátém 
místě. 

V letošní soutěži ve středoškolské ka-
tegorii se Jan Novotný umístil na druhém 
místě se ztrátou jednoho bodu za vítězem. 
Ve starších žácích zvítězil Petr Šimečka  
z Trnávky ziskem 54 bodů a Jakub Hykel  
z Příbora získal 51 bodů a skončil na místě 
třetím. Seibert Daniel získal 40 bodů a ob-
sadil 9. místo.

V kategorii mladších žáků Daniel 
Bula vybojoval 5. místo ziskem 38 bodů. 
Anna Klimesová 7. místo ziskem 35 bodů. 
Maximální počet pro všechny kategorie byl 
100 bodů. 

Soutěžilo se v botanice, v praktických 
zkušenostech, v poznávání včelařských po-
můcek, mikroskopování. Součástí soutěže 
byl i test, který měl 25 otázek.

Nejlepších 5 účastníků krajské soutěže 
postoupilo do republikové soutěže, která 
proběhla ve dnech 28. a 29. května ve vče-
lařském vzdělávacím centru v Nasavrkách 
u Chrudimi. Nejlepší tři žáci z republikové 
soutěže se v červenci zúčastní mezinárodní 
soutěže v Rakousku.

V loňském roce byla v České republi-
ce uspořádána první mezinárodní soutěž 
mladých včelařů, kterou jsme s přehledem 
vyhráli. Naši žáci obsadili první tři a šes-
té místo. Na druhém místě skončili Italové 
a třetí skončili Slováci a dále Rakousko 
Slovinsko, Polsko, Německo, Bělorusko  
a Lichtenštejnsko. Letos se předpokládá 
účast 20 zemí. V loňské soutěži první dvě 
místa obsadily dívky. 

A ještě do Chlebovic. Zahájení soutěže 
se zúčastnil místopředseda Republikového 
výboru Českého svazu včelařů Mgr. Václav 
Sciskala a předseda okresní organizace 
Jaroslav Kopeček. Organizátorkou soutě-
že byla předsedkyně Základní organiza-
ce ČSV Frýdek-Místek Marie Knödlová. 
Vyhodnocení se zúčastnili i zástupci kraj-
ského úřadu a Magistrátu města Frýdku 
Místku. Ti vysoce hodnotili  průběh a úro-
veň soutěže a společně předali našemu 
družstvu, jakožto vítězi soutěže kroužků, 
dárkový koš plný sladkostí, který jsme na-
bídli všem soutěžícím. Velmi nás těší, že se 
nám povedlo obhájit loňské prvenství.

Spoluorganizátory a hodnotiteli byli  
i vedoucí našeho kroužku. Poděkování za 
přípravu na soutěž patří především  Josefu 
Jaluškovi.

Za výbor ZO ČSV Rudolf Vlkovič

den dětí v luně
S LUNOU se nenudíte! Mohli se o tom 

přesvědčit všichni, kteří navštívili první pá-
tek v červnu středisko volného času LUNA 
Příbor. Ke Dni dětí jsme společně s vedou-
cími kroužků připravili v našem „domeč-
ku“ prezentaci našich činností. 

Rodiče dětí měli možnost podívat se, 
kde a jak tráví jejich děti volný čas. Mohli si 
prohlédnout keramickou dílnu, klubovnu 
plastikových modelářů, klubovnu chovate-
lů, včetně chovaných zvířátek, viděli ukáz-
ku výuky angličtiny pro malé děti a trénink 
kroužku florbalu. Členky a členové krouž-
ků orientálních břišních tanců, aerobiku a 
capoeiry předvedli, co se v průběhu roku 
naučili. Ve výtvarné dílně si příchozí mohli 
vyrobit letní zápich do květináče, náramek 
z korálků nebo si vyzkoušet dekupáž ka-
menů. Závěr patřil zumbě a vedoucí Tanje, 
která všechny přítomné roztančila v rytmu 
salsy, merengue a cumbie. 

Velké poděkování patří všem vedoucím 
kroužků, bez kterých bychom si naši čin-
nost nedokázali představit. Nejenže nám 
po celý školní rok pomáhají a svůj volný 
čas věnují dětem, ale úspěšně náš „dome-
ček“ i město Příbor reprezentují na růz-
ných akcích, soutěžích a turnajích. 

Lenka Nenutilová
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Z historie

Velkou neznámou je existence Příbora 
(ať už s  jakýmkoli názvem) před rokem 
1251. Než přistoupíme k řešení této otázky, 
musíme si připomenout rozdělení historiků 
na dvě zásadní skupiny. Jedni jsou pozitivisté 
a druzí revizionisté. pozitivističtí historiko-
vé berou za základ psaný historický záznam. 
Jednoduše řečeno: „Před r. 1251 nemáme 
žádné písemné důkazy o existenci Příbora, 
tak o něm ani nebudeme uvažovat. Vše před 
tímto datem patří do sféry dohadů a věcí 
dosud neobjasněných.“ revizionističtí his-
torikové se při absenci historiografických 
podkladů opírají o výsledky práce jiných věd 
jako archeologie a antropologie a při for-
mulování svých závěrů často používají his-
torickou komparaci, mechanickou dedukci 
a logiku, jakož i teorie alternativní, a tedy 
„neoficiální“. V praxi se ale většina historiků 
pohybuje někde mezi těmito dvěma extré-
my, avšak nikoli přesně uprostřed, inklinují 
k  jedné či druhé skupině. Když porovnáme 
oba názory, tak spíše revizionistickým po-
jetím se v  případě otázky Příbor před 1251 
zabývá málokdo, dominují zastánci pozitivi-
smu. To je koneckonců pochopitelné, proto-
že pozitivisté se nemají o co opřít a nikdo se 
nerad pouští do balancování na tenkém ledě 
historie. Sice Michal Mocek se ve své práci 
Příbor 1251-1650 (1992) zabývá možným 
obrazem území mezi Odrou a Ostravicí před 
rokem 1230, tedy před hückeswagenovskou 
kolonizací, ale vycházeje z  prací Liewehra, 
Bakaly, Tabáška a Hosáka připouští s  urči-
tou mírou pravděpodobnosti nanejvýš tak 
existenci obcí se slovanským apelativem.  
V o deset let mladší knize Dějiny města 
Příbora (2002) navázal Jiří Jurok na (na svou 
dobu precizní) vlastivědný sborník Moravské 
Kravařsko (1898) a do nové práce zapracoval 
poznatky, které za 100 let rozvinuly a zpřes-
nily statě Ferdinanda Pokorného. A je chvá-
lyhodné, že do úvodní kapitoly zahrnul též 
poznatky archeologie, i amatérské. 

Jiný poměr mezi pozitivisty a revizio-
nisty však bude, jedná-li se o blízké město 
Štramberk. Tam také, již delší dobu, řeší 
otázku Štramberský hrad před rokem 1359. 
Chápu, že atraktivnost tohoto malebného 
místa, navíc zvýrazněná dominantou Trúby, 
je lákavější pro mnohé badatele. Avšak v pří-
padě Štramberka jde o jiný extrém: problé-
mem se zabývají výhradně amatérští histo-
rikové Josef Adamec a Aleš Durčák, mí ko-
legové. Ti svými zajímavými a fundovanými 

články již připravili půdu pro historiky pro-
fesionální, kteří by jejich pečlivou práci měli 
dotáhnout do konce. Prozkoumávají mož-
nosti založení hradu templáři, Benešovici, 
hesenskými Strahlenbergery, markrabětem 
či dalšími možnými šlechtici. Dosud se jim 
však nepodařilo vyburcovat mladé profesio-
nální historiky, kteří – přestože mají rozhod-
ně větší možnosti minimálně co se týče ar-
chivní badatelské práce – ve svých diplomo-
vých a disertačních pracích objevují stokrát 
objevené a pak se spokojí s klidným místem 
muzejních pracovníků a kanceláří s počíta-
čem. Naštěstí pro obě města (tedy Příbor  
i Štramberk) a jejich (původní) hrady zahr-
nul Jiří Tichánek do své obsáhlé publikace 
Šlechtická sídla na Novojičínsku (2009) jak 
faktografické údaje, tak studie, domněnky  
a hypotézy, a vše doplnil názornými ilustra-
cemi a studiemi pana Vojkovského.

Cituji: „Archeologické nálezy dokazují, 
že nejbližší okolí Příbora bylo osídleno bě-
hem neolitu a eneolitu a pak v pozdní době 
bronzové. Avšak průkazné archeologic-
ké nálezy, které by dokazovaly existen-
ci osídlení na území města v  údobí mezi  
1. tis. př.n.l. a 13. stol., chybí. Jediný hlině-
ný střep, datovaný do 12. století, který byl 
dosud nalezen v katastru města, problém 
jeho osídlení neřeší.“ (M. Mocek - Příbor 
1251-1650.)

V případě Příbora by pozitivističtí histo-
rikové nejméně mohli uvěřit zápisu ve farní 
knize z počátku 17. století (uvádí se rok jak 
1600, tak 1614) v němž bylo zaznamenáno, 
že roku 1586, při zaklenutí lodě farního 
kostela, byl na původním malovaném trá-
moví klenby nalezen nápis s datem z roku 
1178: „A wssak když sau Przedkowe Našši 
Welyky kur zaklenuty neb Sklepem zawr-
zyty daly; na Podneby starem, kterez zde-
zek a Malovano bylo, nayden  jest Poczet 
a rok 1178 Poznamenany staroswietskym 
Pocztem Psany“  (= Avšak když naši před-
kové překlenovali hlavní loď, než uzavřeli 
prostor, na starém stropě, který byl dřevě-
ný a malovaný, nalezli nápis s letopočtem 
1178, napsaný starosvětským písmem). 

Zprávu rozhodně nepokládám za fal-
zum. V této době skutečně probíhaly ve far-
ním kostele rozsáhlé stavební práce. Roku 
1577 byla přistavena kaple sv. Josefa, roku 

1586 kaple sv. Jana Nepomuckého a zároveň 
bylo nahrazeno dřevěné klenutí chrámové 
lodi kamennou křížovou klenbou. Nyní lo-
gická úvaha: ať už byl zápis proveden na po-
čátku 17. století knězem, anebo syndikem, 
nebylo to jistě zapsáno jako nějaký blábol. 
Syndikus byla funkce městského úředníka, 
zpravidla písaře, jenž později míval často vy-
konanou i právnickou zkoušku.

Informace o starosvětském písmu rov-
něž koresponduje s  historickou skutečnos-
tí: velehradský klášter měl patronát nad 
zdejší farou (minimálně od držení Příbora 
Frankem z  Hückeswagenu, proč ne dříve?) 
asi do r. 1347, pak přešel na biskupa olo-
mouckého. Historie jednotlivých far panství 
byla na Hukvaldech počátkem 17. století sice 
známa, podrobný moravský místopis však 
byl sepsán až v  době osvícené Františkem 
Josefem Schwoyem koncem 18. století  
a v době moderní dovršil místopisnou církev-
ní statistiku Tomáš Řehoř Volný (arcidiecéze 
olomoucká v pěti dílech /1855-1863/). Chtěl 
jsem tím říci, že „hypotetický falzifikátor“ 
počátku 17. století by patrně neměl podrob-
nější znalosti chronologie patronace kostela 
z doby před více než 400 lety. 

Je ale docela zajímavé, že zápis v knize 
památností neobsahuje text původního 
nápisu na trámovém stropě, pouze leto-
počet 1178. proč? Patrně již byl starosvět-
ský nápis za tu dobu dost nečitelný, na straně 
druhé mohl být i nerozluštitelný. Vždyť mezi 
rokem 1178 a 1586 je více než 400 let. 

Jakým jazykem byl zapsán? V této pře-
myslovské době, konkrétně ve 2. polovině 
12. století, nebylo samozřejmě na Moravě 
zavedeno jiné než latinské písemnictví,  
a to se týká i liturgie (bohoslužeb), včetně 
sakrálních nápisů. Staroslověnská liturgie 
již byla 300 let ta tam a přestože vliv byzant-
ský v  křesťanské kultuře u nás pokračoval, 
s  příchodem posledních Mojmírovců na 
Moravě a prvních Přemyslovců v  Čechách 
byl zaveden přísně liturgický, tedy latinský 
jazyk. Jak dokumentuje prof. Vilikovský, te-
prve někdy ve 14. století začíná v  Čechách 
pronikat národní jazyk do obřadu, v sakrální 
výzdobě a nápisech však stále dominuje lati-
na. Je třeba si uvědomit, že středověký vzdě-
lanec byl prakticky dvojjazyčný a vedle své-
ho mateřského jazyka ovládal přinejmenším 

jak staré je historické centrum příbora  
(aneb jak se dívat na zápis odkazující se na rok 1178 

v souvislosti s volného názorem na původ názvu města?)  
Igor Jalůvka
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stejně dokonale i latinu, jež mu byla jazykem 
školním, bohoslužebným a literárním. Běžný 
vzdělanec konce 16. století v provinčním re-
nesančním městě na Moravě však měl k  la-
tině asi tak daleko či blízko, jako k němčině. 
V příboře však byl v 16. století a po dlou-
hou dobu století 17. vliv němčiny omezen, 
zato latina ve sféře duchovní a kulturní 
stále dominuje. 

Pro nás tak vyvstává otázka: byla řehol-
ní či spíše sakrální latina 2. poloviny 12. 
století nepřeložitelná pro běžného vzdě-
lance počátku 17. století, znalého liturgic-
ké latiny své doby?  Je to možné. Vždyť již 
Josef Dobrovský ve svých čtyřiadvaceti le-
tech dokázal, že některé rukopisy, vydávané 
za téměř relikvielní vzácnosti 9. či 10. století, 
které údajně získal císař Karel IV. pro svou 
sbírku, jsou podvrhem, poněvadž jsou psá-
ny běžnou latinou 17. století! rozdíly mezi 
latinou románské doby a latinou konce 
renesance či počátku baroka tedy byly, 
své udělal i nezvykle odlišný typ písma  
a jistě i zub času, jenž se podepsal na ná-
pis existující stovky let v  zatuchlém pro-
storu. Co se týče stropních iluminací, byly 
nesporně románské, možná i s byzantskými 
vlivy – soudě dle slova „staroswietsky“.

tato zpráva o historickém nápisu  
a datu 1178 na starém chrámovém stropě 
vlastně do jisté míry popírá Volného hy-
potézu o existenci původní osady v  níži-
ně mezi dnešním příborem a prchalovem 
před rokem 1241. Podle jeho názoru mohla 
být tato osada vypálena Tatary (Mongoly) 
roku 1241 a „při zboru“ (= při zbořeništi, 
spáleništi) pak bylo na dnešním místě zalo-
ženo nové město. Podotýkám, že Volného 
teorie o vzniku názvu Příbor není zdaleka 
jedinou; jejich výčet však není předmětem 
tohoto článku. Jednotlivými hypotézami se 
budu někdy v příštích číslech zabývat.

Jestliže předpokládáme, že původní 
kostel „s fundací?“ k  roku 1178 stál na 
dnešním místě, byla zde již nejspíše ja-
kási osada. Je málo pravděpodobné, že by 
ve 2. polovině 12. století lidé docházeli do 
zcela osamoceného kostela 2 kilometry 
vzdáleného, pokud to nebyl vyloženě kos-
tel poutní. Navíc pokud by si naši předkové 
vybrali pro svou osadu místo v  mírné doli-
ně – mezi dnešním Prchalovem a Příborem, 
docela vzdálené od řeky Lubiny, nebylo by 
to od nich zrovna moudré. V tehdejších ne-
jistých dobách byla poloha sídla-hradiště co 
do obranného významu životně důležitá. 
Zanedbat tak v těsné blízkosti daleko vhod-
nější místo - mezi dnešní kostelní hůrkou, 
Šibeňákem, „Rozervarem“ z /reservoir/ (kde 
se nalezly důkazy přítomnosti již lidu kul-

tury lužické popelnicových polí, mnohdy 
ztotožňované s Praslovany) a „Kajzederkou“ 
(Karlsederův kopec) – by bylo trestuhod-
nou nedbalostí. Ke všemu ignorace těsné 
blízkosti řeky, jež má neoddiskutovatelný 
význam ať už z  důvodů potřeb dobytka, či 
z důvodů prakticko-hospodářských, by bylo 
něco opravdu výjimečného. Mimo to, bylo-li 
původní místo osady vypáleno od Mongolů 
v  roce 1241 a pak nově vybudováno o kus 
dál na místě dnešním, stihlo by se to – za 10 
let! - podezřele velice brzo. Na listině Franka 
z Hückeswagenu z roku 1251 je Příbor jme-
nován již jako civitas, tj. latinsky město,  
i když představit si jej jako typické středově-
ké město s rynkem a kamennými domy ješ-
tě dlouho nebude možné. Jednalo se nejspíš  
o jakousi trhovou ves, i když významnou. 

Dnes je už také dostatečně známo, že 
mýtus tatarského pustošení Moravy nej-
spíš způsobila již tzv. Dalimilova kroni-
ka, sepsaná až roku 1310, tedy 70 let od 
těchto událostí. Odtud byl již jen nepatrný 
kousek k  dalšímu přikrášlení české histo-
rie. Známý fabulátor českých dějin Václav 
Hájek z Libočan si ve své Kronice české do-
myslel postavu udatného reka Jaroslava ze 
Šternberka, jenž prý velel vojsku českého 
krále Václava I. a díky své statečnosti do-
kázal u Olomouce mongolské vojsko po-
razit. Ve skutečnosti se jednalo o události  
o několik málo let mladší – šlo o rok 1253 –  
a Moravu plenící jezdci nebyli tataři, ale 
jim příbuzní kumáni, kočovný uherský 
kmen. Po svatbě budoucího krále Přemysla 
Otakara II. s dědičkou babenberského dědic-
tví si totiž činil na toto území nárok i uherský 
král Béla IV. Kumáni (též zvaní Polovci), kteří 
tvořili podstatnou část jeho vojska, pronikli 
toho roku až k Olomouci. Obranu Olomouce 
pak svěřil markrabě Přemysl jednomu ze 
svých dvořanů – Zdeslavu (nikoli Jaroslavu!) 
ze Šternberka. Ten se úkolu zhostil výtečně  
a Kumány donutil k návratu do Uher. Divocí 
Kumáni, kteří navíc byli Mongolům nepřá-
telští, avšak svou vizáží a vzdáleně i jazykem 
jim byli velice podobní, tak byli příčinou po 
staletí tradovaným omylem české historio-
grafie. Též bylo zjištěno, že valy u Olomouce, 
považované za součást obranné strategie 
Jaroslava ze Šternberka, pocházejí již z kelt-
ských dob.

Koneckonců pověsti vyprávějící o zhou-
by Moravy od Tatarů hojně rozšiřoval v  1. 
polovině 19. století Antonín Boček (1802 – 
1847), zemský archivář v  Brně, kterého by-
chom snad mohli s trochou nadsázky nazvat 
„moravským Hankou“. V ´předbřeznovém´ 
(1848) období přišlo velmi vhod šestisté vý-
ročí vpádu Mongolů (1841), aby se vytvořila 
obdobná tradice o hrdinství Moravanů, ja-
kou měli Češi již dříve zásluhou Hankovou 

v podobě Rukopisů. Zemský historik Bertold 
Bretholz (1862 – 1933) - další příborský ro-
dák - má velkou zásluhu na odhalení mno-
ha Bočkových padělků. Náš přední historik 
prof. V. Novotný v „Českých dějinách“ přímo 
praví, že kritickým bádáním Bretholzovým 
bylo prokázáno, že řada listin, o něž se sta-
ří historikové opírali, jsou padělky Bočkovy, 
současníka Palackého. K  tomu však podo-
týká současný historik Štramberka Josef 
Adamec, že ve Štramberku jsou pouti na 
Kotouč jako oslava vítězství křesťanů nad 
pohany ´od nepaměti konané´ připomíná-
ny  ve spisech už  r. 1535, takže je nemohl 
archivář  Boček - současník Palackého - pod-
vrhnout. Také je skutečností, že Boček vedl 
odbornou korespondenci s dalším současní-
kem Palackého - Řehořem Volným. Boček tu 
a tam opravoval některé nepřesnosti rozsáh-
lého místopisného díla druhého nejslavnější-
ho příborského rodáka.

Výše uvedeným rozborem však nepopí-
rám, že v prostoru mezi dnešním Příborem 
a Prchalovem nemohly před německou ko-
lonizací existovat jakési usedlosti či stavení. 
Co se týče souvislosti mezi německou kolo-
nizací a údajným vpádem Mongolů, je jisté, 
že k německé kolonizaci na Moravě dochá-
zelo již dříve a města v Čechách jsou dolo-
žena také již před tímto „vpádem“. Zatím 
známe jen časovou shodu údajného vpádu 
Tatarů s kolonizací a je nutno konstatovat, 
že dosud nebyl konkrétně prokázán jejich 
vzájemný příčinný vztah.

Těmito řádky nejsem nijak v  protiře-
čení s posledním amatérským archeolo-
gickým výzkumem  lokality mezi Příborem  
a Prchalovem. Rovněž tím nevyvracím ná-
zor, že v  době římské či germánské se tam 
mohla nacházet jakási obchodní osada či 
stanice. Jde ale o to, že osídlení v tamní doli-
ně bylo, zdá se, jen přechodné. 

V  blíže neurčeném prostoru pověstí – 
mezi dnešním Příborem a Prchalovem – by 
tak logicky bylo záhodno provést pečlivý 
archeologický průzkum, který by snad po-
tvrdil či vyvrátil pověst o zbořeništi původ-
ní osady. Avšak je zde problém: desítky let 
jsou tyto louky přeměněny na pole, která se 
permanentně obhospodařují. Každoročně 
se provádí hluboká orba. Při takové činnos-
ti se na žádné pozůstatky „původní“ osady 
nenarazilo. Není to zarážející? Ale možný je  
i opak: pokud tam zemědělci (dříve) skuteč-
ně něco našli, oficiální archeologie o tom 
neví. Ani se nedivím: vždyť - kdo by chtěl 
mít svůj pozemek poznamenaný archeolo-
gickou rekognoskací, rozkopaný a rozvrtaný 
coby archeologické sondy a přeměněný na 
archeologické naleziště…? 

Z historie
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Z historie

K napsání tohoto článku jsem byl donu-
cen různými pisálky, kteří se tématu r. 1968  
v našich dějinách záměrně vyhýbají a ne-
podávají tak skutečný obraz naší historie.  
V tomto případě se jedná o jeden z nejhrub-
ších zásahů do osudu lidí, rodin a celého stá-
tu tehdejší Československé republiky.

Každé dějiny mají svou cenu a hodnotu 
jedině tehdy, pokud jsou objektivní, a tudíž 
popisují události, jak se skutečně staly a ne 
tak, jak by si to někdo přál.

Dne 21. srpna 1968 jsem byl probuzen 
uplakanou sousedkou s tím, že jsme obsaze-
ni Sovětskou armádou. Rychle jsem se oblé-
kl, sedl na motorku a jel jsem na letiště. To, 
co jsem uviděl a uslyšel již v Příboře, jsem 
snad viděl pouze v ukázkách filmů z r. 1939, 
kdy naši republiku obsadili Němci. Vzduch 
se třásl hukotem těžkých nákladních leta-
del, na silnicích a ulicích hrčely pásy tanků  
a obrněných vozidel, na křižovatkách stáli 
cizí vojáci a řídili dopravu.

Vnitřní život a chod státu byl zcela pa-
ralyzován, obyvatelstvo se slzami v očích 
nechápalo, co se to vlastně děje. Vytvářely 
se skupinky našich lidí a okupačních vojáků  
a diskutovali. 

U jedné takové skupinky jsem se zasta-
vil, chtěl jsem zjistit, o čem vlastně diskutují. 
Normální ruští vojáci ani nevěděli, kde jsou  
a s úžasem se ptali, proč jsou u nás jenom 
města a kde máme vesnice /děrevni/.

Po příjezdu na letiště jsem zjistil, že veš-
kerý pohyb na letišti, jak ve vzduchu, tak na 
zemi, byl pohyb okupačních vojsk. Přistály 
zde dva bojové pluky a dopravu zabezpečo-
valy těžké dopravní letouny.

My technici jsme měli shromaždiště  
v budově výškového vybavení. Zde jsme měli 
počkat na další pokyny. Někteří z nás si se-
hnali vápno a štětku a psali na budovy, ale  
i na cesty různá hesla - samozřejmě v azbuce 
tak, aby si to mohli přečíst i normální vojá-
ci. Hesla byla zaměřena proti okupační ar-
mádě a vyzývala je k odchodu. Postupně se 
vytvářely skupinky našich lidí a sovětských 
důstojníků. Oni byli vybaveni kartičkami, 
na kterých měli napsáno, co jim na nás vadí  
a proč oni jsou zde. Diskuse byly silně emoč-
ně oboustranně naladěny, každá strana byla 
přesvědčena o své pravdě. Nejvíce jim vadila 
údajně postupná demontáž socialistického 
zřízení, dále to bylo zakládání sociálněde-
mokratické strany, vytváření KAN /klub 
angažovaných nestraníků/, vytváření K 231/
klub lidí postižených režimem podle § 231/.

Hlavním heslem naší tehdejší vlády bylo 
„okupanty ignorovat, dobrovolně nic ne-

poskytovat a ani vodu“. Dále přišel příkaz  
k odevzdání zbraní a k jejich uzamknutí tak, 
aby k nim neměl nikdo přístup. Samozřejmě 
byl vydán zákaz létání, všechny letouny na 
stanovištích se musely otočit přední částí 
ven z letiště.

Při vyhlášení hodinové generální stávky 
v neděli 23. srpna jsme my technici byli na-
stoupeni ve tvaru a zpívali jsme naši hymnu. 
Po rozchodu nás předjíždělo ozbrojené auto 
a voják sedící na korbě za kulometem nám 
pohybem kulometu lehce naznačil, jak snad-
no by nás mohl postřílet.

Celková situace byla napjatá, dokon-
ce někteří z nás byli osloveni, jestli by byli 
ochotni vstoupit do ozbrojené skupiny, kte-
rá by se přesunula do hor a odtud by ved-
la partyzánský odboj proti okupantům. 
Nejsmutnější událostí této doby bylo přejetí 
majora Jiřího Modra sovětským automobi-
lem.

V místě bydliště, tedy v Příboře, se zača-
ly objevovat v našich poštovních schránkách 
okupační noviny „ZPRÁVY“. Tuto činnost 
prováděli lidé, kteří byli na straně okupantů, 
byli to lidé z našich řad. Tímto způsobem 
chtěli ovlivnit myšlení našich rodin ve pro-
spěch okupantů.

Vrcholným skutkem okupační armády 
bylo zavlečení vrcholných představitelů na-
šeho státu nejdříve na Ukrajinu a posléze do 
Moskvy. Tuto skupinu pak doplnil prezident 
republiky Ludvík Svoboda a také mezi jiný-
mi i Gustav Husák. Celá tato tzv. delegace 
pak byla donucena podepsat „Moskevské 
protokoly“. Od této doby vlastně začal tzv. 
“normalizační proces“. Do čela této akce, 
ale i státu a strany byl postupně nasazen  
G. Husák. U útvaru se to začalo projevovat 
tím, že matadoři stranických výborů opět 
získali pevnou půdu pod nohama, zase již 
dostávali instrukce, jak se chovat a co říkat.

Další stěžejní akcí bylo napsání tzv. „pří-
česků“, vlastně dodatku k životopisu. Zde 
jsme museli všichni odpovědět na konkrétní 
otázky směřované k současné situaci. Takto 
dostali normalizátoři do rukou písemný do-
klad o smýšlení všech lidí. Byl to pro ně nej-
potřebnější materiál pro pozdější stranické 
prověrky.

Sepisováním dodatků k životopisu začal 
působit mezi lidmi strach o další existenci. 
Nastalo velké převlékání kabátů a názorové 
veletoče. Kdo na vlastních názorech nechtěl 
nic změnit a ani nepřiznal chvilkové názoro-
vé pomýlení, měl smůlu.

Do prověrkových komisí byli nomino-
váni osvědčení a názorově pevní funkcioná-

ři KSČ, nemohl mezi nimi chybět politicky 
zdatný doručovatel okupačních novin a také 
se k nim přidal i jeden z pisatelů nápisů, kte-
ré byly proti okupaci.

Tyto prověrkové komise rozčlenily lidi 
na vyloučené ze strany, vyškrtnuté a ty ostat-
ní.

Až doposud se nedělo nic protizákonné-
ho. Protizákonnost začala až vlastním pro-
puštěním ze zaměstnání. I tehdejší ústava 
zaručovala všem občanům veškerá občanská 
i politická práva.

Rozhodnutí prověrkových komisí pak 
schvalovaly členské schůze strany. Co se ne-
podařilo prosadit u útvaru, to se pak poda-
řilo u komise nadřízeného velitelství v Brně. 
Někteří členové útvarových komisí byli sou-
časně i členy divizních prověrkových komisí. 
Ta pak vyřkla konečný verdikt. I toto bylo 
odsouhlaseno komisí ustavenou na velení 
pluku, formálně.

Nejdříve byli propouštěni vyloučení ze 
strany a až posléze někteří, kteří byli pouze 
vyškrtnuti.

Největší groteska byla u tzv. „roz-
mísťovací komise“ ustavené při ONV  
v Novém Jičíně. V této komisi byl také zá-
stupce OVS /okresní vojenské správy/, který 
měl hájit naše zájmy u jednotlivých zaměst-
navatelů. Výsledek byl takový, že činnost 
komise jej vůbec nezajímala. Byla nám zde 
nabízena pouze samá "vybraná" zaměstnání, 
jako například pomocný dělník v komunále 
nebo pomocný dělník u zedníků atd. Cílem 
této instituce bylo co nejvíce člověka ponížit 
a dát mu na vědomí, kdo je zde pánem. Toto 
samé se dělo i při jednání se zástupci jednot-
livých závodů. Zaměstnání jsme si museli 
hledat jednotlivě a bylo otázkou štěstí nebo 
náhody, když se člověk setkal s někým, kdo 
měl porozumění a uznal nějakou tu kvalifi-
kaci, třeba jenom výuční list.

Ani po odchodu z armády jsme nemě-
li klid od vojenských represivních orgánů.  
V pravidelných intervalech jsme byli zvá-
ni na MěNV v Příboře, kde na nás někteří 
funkcionáři psali posudky. Totéž se dělo na 
Obvodném oddělení Veřejné bezpečnosti, 
taktéž v zaměstnání byly na nás psány po-
sudky.

Samozřejmě toto vše mělo dopad i na 
naše děti, soudruzi to brali jako hřích dě-
dičný, za který musí trpět i ony. Byl u nich 
podstatně ztížený přístup ke vzdělání i k za-
městnání.

Bývalý příslušník 8. slp v Mošnově  
Jindřich Bravenec.

rok 1968 u 8. stíhacího leteckého pluku v moŠnově
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Ze škoL

pes – přítel člověka
Od úterý 3. května do středy 5. května byl na chodbách prv-

ního stupně velký rozruch. Děti přišla navštívit paní chovatelka  
a cvičitelka psů se dvěma svými mazlíčky. Byly to dvě fenky – Ivanka  
a Beretka. Obě jsou lovečtí psi ohaři, kteří ale taky pracují jako kanis-
terapeutičtí psi. Navštěvují nemocné a postižené lidi, kterým pomaz-
lení a pohlazení pejsků často přináší úlevu v jejich nemoci. Kromě 
toho obě prošly běžným i loveckým výcvikem. Pro svou velmi klid-
nou a mírnou povahu předvádějí své umění dětem ve škole. Kromě 
pěkných zážitků a mazlení s novými kamarádkami si děti odnesly  
i mnoho nových poznatků o chovu a chování psů.

Dozvěděly se, že je důležité si vybrat pro rodinu vhodné pleme-
no, protože jinak můžeme nechtěně ubližovat pejskům i sobě. 

Do paneláku budeme volit malé „pokojové“ plemeno, jiné k dě-
tem, jiné pouze pro dospělé. K chovu u domu si zvolíme větší „hlída-
cí“ plemeno. Všichni psi, které chováme, by však měli projít alespoň 
základním výcvikem, měli by mít dostatek pohybu, možnosti venče-
ní, vhodnou stravu apod. 

Pokud potkáme cizího psa bez vodítka a náhubku, zastavíme se, 
skloníme hlavu i oči a pes obyčejně bez zájmu odejde. Když křičíme 
a utíkáme, vzbudíme v psovi pud lovce a zvědavost a bude nás honit. 
Na cizí psy nesaháme, nevíme, 
jestli se nebojí, nebo ho něco 
nebolí a neožene se po nás.

Toto a spoustu dalších za-
jímavostí si děti spolu s hezký-
mi dojmy odnesly z této velmi 
pěkné, zábavné a poučné akce. 

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ 
Npor. Loma Příbor

den dětí na myslivecké chatě
1. červen již tradičně patří všem dětem, které se těší, až si oslaví 

svůj svátek. Již několikátý rok naše mateřská škola Švermova spo-
lupracuje s příborskými myslivci, kteří nám umožní na jejich chatě 
prožít s dětmi a rodiči pří-
jemné odpoledne.

Tentokrát si paní uči-
telky připravily program 
na téma: „Rumcajs, Manka 
a Cipísek v lese Řáholci“. 
Děti za doprovodu rodičů 
v pohádkovém lese plnily 
různé úkoly, za které pak 
byly odměněny sladkostí, 
o kterou se postarali již zmiňovaní myslivci. Měli jsme přichystaný  
i oheň, abychom si společně opekli „buřtíka“. Děti se mohly povo-
zit na poníkovi jménem Sára z ranče od Michálků, vykreslit obrázek  
anebo si zastřílet na terč ze vzduchovky.

Děkujeme tímto našim myslivcům, zejména panu Tichavskému 
a panu Michálkovi, že se pokaždé o nás vzorně starají a najdou si na 
naše děti čas.

Pro paní učitelky je 
vždy odměnou, když vidí 
spokojenost a úsměv na 
tvářích. Již teď víme, že 
příští rok se opět rádi se-
jdeme a myslivcům třeba 
zazpíváme: „Na tý louce 
zelený…“.

Kolektiv MŠ Švermova

návŠtěva ve středověku
V letošním školním roce se zabýváme ve 2. pololetí čtvrté tří-

dy hlavně středověkem, způsobem života dospělých i dětí v té době, 
čím se zabývali, kde bydleli, jak se oblékali, s čím a do kolika let si 
děti hrály. Kdy z mladých šlechticů byla pážata, kdy panoši a v kolika 
letech se z nich mohli stát rytíři. Jak si hrály a čemu se učily dívky, v 
kolika letech se vdávaly atd.

Pomocí encyklopedií, filmů, obrazů a knih si spoustu věcí umí-
me představit, ale přesto je vždy nejlepší, když si na ně můžeme sáh-
nout, zkusit, jak se s nimi pracuje, či jak se oblékají.

Velmi pěkným zážitkem pro naše čtvrťáky byla proto návštěva 
pana Kavana, otce jednoho z žáků, který nám do školy přinesl ukáz-
ky brnění, výzbroje a výstroje vojáků a rytířů z 15. století. Děti si  
prohlédly meče, dýky, kuše a co bylo nejlepší - vše si mohly vyzkou-
šet. Nejen chlapci, ale i dívky zjistily, že být rytířem nebyla žádná 
legrace a dnešní džíny a trička jsou určitě pohodlnější.

Přesto se všem líbil tento pozdrav ze středověku, přiblížil nám 
život těch, kteří neměli mobily, počítače, televize, MP-4 a  i bez nich 
dokázali žít, bavit se a být šťastní.

 Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

dny evropy
Některé věci se s pravidelností opakují. 
My jsme letos v ZŠ Npor. Loma Příbor také zopakovali náš školní 

projekt Dny Evropy, který již tradičně připravujeme v květnu. Vydali 
jsme se znovu na „cestu“ po Evropě. Letos jsme pátrali po tom nej-
lepším, téma znělo Nej, nej, nej…nejzajímavější. Každá třída po vylo-
sování své skupiny evropských států hledala tu největší, nejkrásnější, 
nejzajímavější pozoruhodnost, která přitahuje cestovatele, turisty  
i dobrodruhy. Žáci nejdříve shromažďovali informace a potom spo-
lečně z posbíraného materiálu vytvořili a graficky upravili svůj pa-
nel. A těmito barevnými panely opět ožila naše temná školní chodba  
a zase se proměnila v galerii. 

K vidění bude do konce školního roku.
Mgr. Lidmila Janotová, ZŠ Npor. Loma Příbor
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když se učí jinak…aneb den dětí 2011
Chtěla jsem článek pojmenovat jinak, a 

to KDYŽ SE NEUČÍ, ale nebyla bych správ-
ný pedagog, kdybych to napsala takto, pro-
tože by to nebyla pravda. Vždyť nás děti 
viděly pouze v jiném prostoru, v jiné pozici, 
ale o učení šlo. Zas a znova. Učení hrou, pří-
kladem, prací.

Kdy to bylo? No když jsme na naší ško-
le – ZŠ Npor. Loma věnovali dětem k jejich 
svátku den her a odměn.

Několik všemožných stanovišť, několik 
odvážných nadšených rodičů, vždy připra-
vení pedagogové, hromada moučníků, hra-
ček, pamlsků. Naštěstí žádný déšť a občas i 
sluníčko. No a 4 hodiny soutěžení, nadšení, 
kupování… A ještě jedno velké překvape-
ní – TATRA a s ní pan Tomeček, který ne-
chal děti vůz dokonce i vevnitř prohlédnout. 
Toto pouťové dopoledne se týkalo 1. až 7. 
ročníků, ostatní děti ale také slavily. Osmáci 
hráli bowling a sledovali film, no a deváťáci 
měli za odměnu exkurzi. Trošku se někteří 
zlobili, že by také chtěli na pouť, ale víte, jak 
by to dopadlo. Malí by si nestačili koupit ani 
lízátko.

A jak se nám to povedlo, tak to si teď 
přečtěte od samotných účastníků:

„Líbilo se  mi, že jsme si  mohli kou-
pit to, co jsme chtěli, že jsme mohli chodit 
do tatrovky, že jsme si mohli vzít od pana 
Tomečka i plakát, že to bylo venku a že jsme 
mohli jíst výborné koláče a bábovky. Mohlo 
by to být častěji, bylo to boží.“

Starší děti už byly v hodnocení trochu 
umírněnější: „Bylo to dobré, byla sranda, 
většině se to líbilo, jídlo bylo moc dobré, 
maminky byly šikovné, bez komentáře – vý-
borná akce.“

Tak to byly zpětné vazby od dětí a za do-
spělé si dovolím dodat už jen jediné – jsme 
rádi, když jsou děti spokojené, když nám ro-
diče pomáhají a dobrá věc se povede. 

Poděkování na závěr patří paní zástup-
kyni, která tuto akci tak nějak vymyslela a 
je hlavním organizátorem, dále děkujeme 
celému organizačnímu týmu – pedagogům, 
rodičům a našim žákům – pomocníkům.

A co příští rok – znovu?
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma

den dětí slavíme v kopřivnici
Téměř se nám výlet do blízké Kopřivnice 

právě 1. června stává hezkou tradicí. Již ně-
kolikátým rokem na Den dětí sedneme do 
vlaku a jedeme slavit. Vždy jsme plni očeká-
vání. A nedivte se. V minulých letech to byl 
den indiánský, námořnický a letos byl den 
pro děti dnem pohádkovým.

Před kulturním domem byla nachystána 
stanoviště s různými soutěžemi a atrakce-
mi. Celé dopoledne nás provázely pohád-
kové postavy a dohlížely, zda úkoly plníme 
zodpovědně a správně. Pak nás samozřejmě 
odměnily razítky do naší soutěžní karty. 
Jakmile jsme získali potřebný počet razítek, 
směnili jsme je za malou odměnu u samotné 
královny, která střežila kouzelný poklad.

Soutěže nebyly však jen pohádkové. 
Vycházely  i z reálného života, ovšem ze ži-
vota lidí s určitým handicapem. A zde jsme 
měli možnost uvědomit si  jisté potíže, které 
tito lidé musejí denně zvládat. A že to nema-
jí opravdu jednoduché, jsme si vyzkoušeli 

pomocí různých dovedností. Například lidé 
nevidomí. Jakmile nám zavázali oči, spolé-
hali jsme se jen na svůj hmat, sluch…apod. 

Ani proměnlivé počasí nás neodradi-
lo. Sluníčko nás ráno pozdravilo, ovšem  
v průběhu našeho soutěžního snažení zača-
lo pršet. A zde bychom chtěli pochválit celý 
tým pořadatelů, jelikož byli natolik připra-
veni a pružní, že dokázali během pár minut 
všechny atrakce přestěhovat do velkého sálu 
kulturního domu a my mohli v zábavě po-
kračovat.

Na závěr jsme zhlédli práci vodícího psa, 
který je již připraven dělat společníka nevi-
domé paní učitelce hudby. Pejsek sklidil náš 
obdiv, za odměnu jsme ho všichni rádi po-
hladili po huňatém kožichu. Domů jsme se 
vraceli spokojeni. Děkujeme.

Za žáky 2. A a 3. B třídy
ZŠ Příbor, Jičínská

Mgr. L. Rejmanová, Mgr. J. Činčalová

Ze škoL

beseda v renarkonu
Ve středu 1. června absolvovali žáci 

9. ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor v rám-
ci vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví 
besedu v protidrogovém centru Renarkon 
v Ostravě. Beseda se týkala tématu Drogy 
a jejich nebezpečí. Kluci a děvčata se nej-
prve dozvěděli informace o tom, co to 
Renarkon je, proč existuje, jak funguje 
a komu pomáhá. Potom sami předvedli, 
co všechno o druzích drog a jejich účin-
cích už ví, a jejich informace přednášejí-
cí zpřesnila a doplnila. A jaké si deváťáci 
odnášeli dojmy a informace? „Bylo to za-
jímavé, myslím, že někteří si po této be-
sedě promyslí své další chování…“. „Paní 
přednášející byla sympatická, popisovala 
přesně, jak to probíhá, bylo to jiné než in-
formace z učebnice…“. „Určitě by tam měly 
jet i další ročníky, odstraší je to a dozví se 
spoustu věcí…“.

poZnáváme dějiny  
2. světové války

V pátek 3. června vyrazili žáci 9. roč-
níku ZŠ Npor. Loma Příbor na poslední 
exkurzi v průběhu jejich výuky na základ-
ní škole. Exkurze byla dějepisná a týkala 
se událostí 2. světové války. Prvním cílem 
byl Památník 2. světové války v Hrabyni, 
který žáci prošli s pracovními listy v ruce 
a hledali odpovědi na otázky. Většina se 
shodla na tom, že nejpůsobivější byla ex-
pozice o holocaustu a tzv. schody smrti, 
které symbolicky znázorňovaly podmínky 
v koncentračním táboře v Mauthausenu, 
kde zahynulo mnoho Čechů. Druhou za-
stávkou byl Areál čs. vojenského opevnění 
v Darkovičkách. Tam si všichni mohli pro-
hlédnout plně vybavený pěchotní srub, tak 
jak měl fungovat na konci 30. let 20. stol. 
Celá exkurze doplnila informace, které 
žáci slyšeli v hodinách dějepisu ve škole.

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

     

  

   Foto: Den dětí slavíme v Kopřivnici



Měsíčník Města příbor a 12

městská knihoVna přÍbor

poZVánky

knižní novinky na měsíc červenec
Americká autorka Kathryn Stockettová  

ve své prvotině černobílý svět líčí život na 
americkém jihu šedesátých let. Popisuje svět 
bílých paniček a jejich černých hospodyň, 
které přestože vychovávají generace bílých 
dětí, uklízejí každý kout bílých domácností 
a znají všechna tajemství, zažívají ústrky a 
utrpení. Dívka Skeeter, studentka univerzity 
se rozhodne napsat knihu o hospodyních a 
jejich bílých pánech. Přijde den, kdy kniha 
konečně vyjde – a město Jackson už nebude 
nikdy jako dřív.

Mariusz Szczygiel v bestselleru Gottland 
vyprávěl o naší historii v uplynulých sto le-
tech. Novinka Udělej si ráj je kniha o součas-
ném Česku. Je to subjektivní záznam z auto-
rových častých návštěv Česka v posledních 
deseti letech, vyprávění o tom, co Poláka-
čechofila fascinuje na dnešní české společ-
nosti a kultuře – „kultuře radosti smutku“.

Ve svém působivém debutu tajná ko-
mora portrétuje americká autorka Leslie 
Jamisonová tři generace „zraněných žen“. 
Nejmladší Stella vede nezávislý, odvázaný 
život. Každý druhý den však dojíždí za sta-

rou, nemohoucí babičkou Lucy a stará se o 
ni. Tam se dozvídá o rodinném tajemství – 
má tetu Tilly, která žije kdesi v Nevadě. Stella 
se za ní vypraví, žije s ní v přívěsu a pokouší 
se jí pomoci vybřednout z devastujícího al-
koholismu. Tilly zase Stelle pomáhá zbavit se 
náznaků anorexie – a zprvu jasná představa, 
kdo tu koho zachraňuje, doznává zajímavých 
změn…

Román běh o život Stephena Kinga je 
kniha plná akce. Sci-fi z nedaleké budouc-
nosti líčí temnými barvami industriální svět, 
kde zábavu apatickým masám obstarává jedi-
ný televizní kanál, který vysílá zvrácené sou-
těže, z nichž nejdrsnější a nejpopulárnější je 
Běh o život… 

Poslední kniha Dicka Francise křížová 
palba je důstojným zakončením jeho oslni-
vé spisovatelské dráhy a potěší všechny věr-
né čtenáře „francisovek“. Hlavní postavou je 
Tom Forsyth kapitán Britské armády. Když 
však v Afghánistánu přijde o nohu a o půl 
roku později je propuštěn jako veterán a in-
valida, ví bezpečně, že nic nebude jako dřív. 
Nezbývá mu, než se vrátit domů k matce, 

proslulé trenérce dostihových koní. Tom si 
všimne, že se ve stájích děje něco podivné-
ho. Brzy objeví vyděračský dopis, události 
dostanou spád a on je nucen využít všechny 
schopnosti zkušeného vojáka, aby dopadl  
a odhalil nemilosrdné vyděrače.

Vypravěčský talent mladé autorky Petry 
Soukupové můžete ocenit v novém souboru 
tří rozsáhlých povídek nazvaném Zmizet. 
Vypravěči prvních dvou povídek jsou děti, 
třetí příběh vypráví žena, důležité jsou však 
její vzpomínky na dětství. Ve všech povíd-
kách se hrdinové snaží vyrovnat s určitým 
rodinným traumatem, které je vzdaluje od 
jejich blízkých, nutí je hledat identitu a místo 
v rodině.

Oblíbená autorka kriminálních thrille-
rů Patricia Cornwellová má na kontě další 
knihu s názvem Faktor scarpettová, kde je 
opět hlavní hrdinkou soudní patoložka Kay 
Scarpettová.  Rozbíhá se divoký případ, do 
něhož je zapleten hollywoodský herec, ztra-
cená bohatá dědička, psychicky narušená pa-
cientka a snad i Kayina neteř Lucy. 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor  742 58, Tel.: 556/723 778, 739 080 862 

Přijměte pozvání na

KURZ TANCE
pro dospělé  páry

Zahájení : pátek  30. 9. 2011
19:00 - 21:15 hod. a vždy v pátek v tuto dobu

v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v Příboře
Kurzovné : 1.350,- Kč/os.

V ceně : 
8 lekcí 24 hod. - á 3 vyučovacích v Zrcadlovém sále

1 lekce  4 hod. - Půlkolona obou kurzů 28. 10.
1 lekce  2 hod. - opakovací 26. 11. v Kulturním domě Příbor

1 lekce  6 hod. - Kolona obou kurzů 26. 11. v KD Příbor
Celkem: 36 hod. Změny programu vyhrazeny.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor  742 58, Tel.: 556/723 778, 739 080 862 

Letní tábor ŘEKA – TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
6 denní pobyt pro děti od 8 let, mládež. Termín: pondělí 25.7. – sobota 30.7.2011

Ubytování: ve 4 – 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s hernou a jídelnou, hřiště, 
venkovní pingpongový stůl, stůl, ohniště, poblíž koupaliště s vyhřívanou vodou 

slunečními kolektory. Předběžná cena: 2.350,- Kč.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor  742 58, Tel.: 556/723 778, 739 080 862 
pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE
a společenského chování

Zahájení : pátek   16. 9. 2011 v 16:30 hod.   v Zrcadlovém sále BAV klubu  
- ul. Dukelská. Kursovné : 1.350,- Kč celkem 42 hod.

V ceně : 10 lekcí á 3 h = 30 hod. - vyučovacích
   1 lekce 4 hod. - Půlkolona (vstupné 50,- Kč)

   1 lekce 2 hod. - opakovací 26. 11. 2011
   1 lekce 6 hod. - Kolona 26. 11. 2011

Gastrolekce  – stolování s rautem, spol. výchova. Změny programu vyhrazeny

běh o pohár osvobození města příbora
Tak jako předchozí roky se i letos uskutečnil běh o Pohár osvobození města Příbora. Za účasti příborských škol: ZŠ Npor. Loma, ZŠ 

Jičínské a Masarykova gymnázia proběhl již jeho 22. ročník. Po několika letech jsme se letos opět umístili s celkovým počtem 105 bodů na  
1. místě. ZŠ Jičínská se umístila na 2. místě a gymnázium skončilo třetí. Mezi naše nejlepší běžce, kteří se umístili na prvních třech 
místech patří: za 9. ročník – Hanka Veselá a Jakub trojčínský, za 8. ročník – Mirka Hončová, Martina Monsportová a Lukáš kavka,  
za 7. ročník – nikola Vlčková, adéla bittalová a patricie Jalůvková. Všem závodníkům, včetně těch z nejmenších kategorií, kteří se do cel-
kového pořadí nezapočítávali, děkujeme za reprezentaci školy.                                                               Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor
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inZerce

PLOTY, PLETIVA, 
GARÁŽOVÁ VRATA 

Garážová vrata od 9.999 Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, 
rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 
Provádíme i montáže. 
 
PLOTY - PLETIVO  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
pletivové branky a brány nebo svařovaná 
výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na 
sortiment ze zahradnictví. 

 
 THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.       
Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy. 

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00  
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

Cvičení aerobiku o prázdninách 2011 
v hale na ulici Štramberská 1361 

Pondělí     
18:45 – 19:45 /zumba/ 
20:00 – 21:00 /mix aerobik/ 

Středa     
19:00 – 19:45 /port de bras/ 
20:00 – 21:00 /dance aerobik/ 

Cena  
1   lekce 40  Kč 
10 lekcí 350 Kč                                                                     

Na letní hodiny aerobiku vás zve lektorka Tereza Sattková 
 

 
 
 

LUNA PŘÍBOR, s. v. č.
pořádá 22. – 25. září. 2011 poznávací zájezd

s průvodkyní Zorkou Kudělkovou

Předběžná cena:
Děti  3 800 Kč. Dospělí  4 000 Kč.

Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, s. v. č.
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256, 

e-mail: nenutilova@lunapribor.cz

R a ko u s ko
S a l z b u r g
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ZpráVy Z kakamega

Zprávy od ester, co byla v kakameGa
Tak minule mi to nějak nevyšlo... zkoušky na školu, shánění 

brigády... však to znáte! Ale co mi vyšlo výborně, jsou zprávy od 
dětí z Dětského domova v Kakamega! Přišla mi obálka plná do-
pisů, které mne rozesmutnily, ale také potěšily. Hlavně mi psaly, 
abych se vrátila... takže... voda tam stále teče, sprchy sprchují, ma-
trace jsou na místě, jedno kolo stále jezdí, to druhé jezdí také, ale 
asi úplně někde jinde, neboť si ho „půjčil“ jeden chovanec, který 
na něm ujel z domova... snad kolo i jeho najdou. 

To nás pomalu přivádí k transportu v Keni, o kterém bych 
vám chtěla napsat. Keňa je velká země a přeprava je více než nut-
ná. K tomu se používá letecká doprava, ale tu si může dovolit jen 
málokdo a v Kakamega (oblast s cca 1,5 mil. obyvateli) byla letišt-
ní hala velká jako naše kuchyň (a ta není jako mošnovská!), dráha  
s posekanou trávou a pasoucí se krávou... (jen občas).

Hlavní dopravním prostředkem jsou kola, tzv. boda-boda, a to 
je kolo, kde sedí řidič, který se neustále směje, aby přilákal zákaz-
níky a má tam sedátko, kde naloží člověka anebo náklad (viz foto). 
Zajímavé je, jak jsou řidiči oblečeni: mají oblekové kalhoty, pěkné 
košile, vozí si kapesník, kterým si stírají pot a barevnou čepičku. 
Na boda-boda jsem jela jen jednou, ale zato jsem měla svého řidi-
če Petera, který mi pravidelně vozil věci pro děti – oblečení, jíd-
lo... Stačilo zavolat a Peter se objevil, naložili jsme náklad (např. 
i matraci) a jelo se. Měl mne moc rád, protože jsem mu dobře 

platila. Na vlastní transport jsem používala motorky piky-pi-
ky. Jakmile jsem vyšla z domova, asi 5 motorek už bylo v pozoru  
a řidiči jen čekali, koho si vyberu. Cesta do Kakamega stála 50 KES 
(což je 10 Kč). Kolem Vánoc jsem jim něco přidala...na piky-piky 
jsem jela na kliniku, když jsem měla záchvat malárie. Ve větru mi 
jen vlála sukně... Další oblíbený dopravní prostředek je matatu – 
což je minibus, který je tak pro 12 lidí, ale běžně v něm jezdí (no, 
jezdí, spíše z něho trčí) cca 20 lidí. Jednou jsem tam jela s darem 
od jedné rodiny – živým kohoutem – který mi pod nohama kyky-
rykal. Nikoho to neudivovalo, neboť je to zcela běžné. Autobusy, 
např. Eldoret Express  se podobají našim, jen klimatizaci tvoří díry 
v oknech, pérování dokonalé – nahrazují trampolíny, běžně ská-
čete půl metru, někdy i více. Je to způsobeno keňskými cestami, 
které mají díry velké jako ementál... navíc jsou autobusy pomalé, 
cesta z Kakamega do Nairobi, která je 400 km, mi trvala 12 hodin!

Nejoblíbenější a nejlevnější transport jsou vlastní nohy, lidé 
mají i auta, osly, vozíky, ale pěšky dojdete někdy nejdále a nejrych-
leji! Ženy k nošení používají vlastní hlavu, muži to nesmějí, ale 
měli bystě vidět, jak se ženy krásně nosí! Paráda! 

Zvu vás na letní kemp od 17. do 23. 7. s rodilými mluvčími ze 
Severního Irska s výukou angličtiny, kde budu mít keňský večer  
s povídáním! Více na: http://viafamilia.cz/kempy-2011

Vaše Příboračka Ester
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přehLed kuLturnÍch akcÍ

PROGRAM KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH  
AKCÍ V PŘÍBOŘE 
ČERVENEC 2011 

 

Sobota 2.  července od 15:00 hod. 
KONCERT PŘI  PŘÍLEŽITOSTI  
75.  NAROZENIN ZAKLADATELE 
DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH PANA LUDVÍKA DEMELA 
Dirigují: Ludvík Demel, Ivo Lacný.  
Koncert uvádí Pavel Handl.  
Amfiteátr městského parku v Příboře. 
 

Společnost přátel DOM v Příboře  556 725 353 
Sobota 2.  července od 18:00 hod. 
KONCERT KYTAROVÉHO 
VIRTUÓZA SANDORA MESTERA 

Město Příbor  556 455 443 
Úterý 5.  července od 19:00 hod. 
LETNÍ  VEČER 
Na výletišti u KD Hájov. K poslechu a tanci 
hraje Helianthus.  

Kulturní komise Hájov  739 679 476 
Sobota 9.  července od 14:30 hod.  
„LETNÍ ODPOLEDNE S HUDBOU“ 

MěO KDU ČSL Příbor 
Sobota 9.  července od 16:00 h  
MYSLIVECKÝ VEČER 
 

Myslivecké sdružení Příbor I   604 605 375 
Středa 13. července od 17:00 hod.  
„MŮJ SEN – MY DREAM“ 
Vernisáž výstavy Mgr. Marie Šupové 
Galerie v radnici. Výstava potrvá do 31. 8.  
 

Město Příbor  556 455 443 
Neděle 17. července od 14:00 hod.  
„ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM“  
 

Město Příbor  556 455 440 
Sobota 30. července od 19.00 hod.  
„BENÁTSKÁ NOC“ 
Zahrada „Hasičské stanice“ Příbor. 
K tanci a poslechu hraje hudba: skupina 
LARGO. Vstupné: 20, Kč. 

Sbor dobrovolných hasičů Příbor 
Probíhají  výstava do 14. srpna 
MIROSLAV HANZELKA – OBRAZY 
Výstava neprofesionálního malíře z Libhoště. 
Vestibul muzea.  
 

Probíhající  výstava do 23. srpna 
„LIDÉ VÍTKOVSKA“ 
Výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita. 
Nový sál. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
 556 725 191 

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR 
Zpravodajské relace: 
Po až ne: 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod. 
 

 776 725 909, 608 738 793 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Lidická 59, Příbor 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:   8:00 – 12:00   13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:   8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:   8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:   8:00 – 12:00 
Oddělení pro mládež:  
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
 

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR 
Denně otevřeno od 9:00 – 22:00 hod. 

Rudolf Korčák  777 100 007 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ 
S. FREUDA V PŘÍBOŘE  

Lidická 59, Příbor 
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod. 
Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
 
 

PROVOZNÍ DOBA SAUNY 
Sportovní hala TJ Příbor 
Štramberská 1361 
Od 1. června do 18. září 2011 
Pondělí:  15:00 – 21:00 hod.   muži 
Středa: 15:00 – 21:00 hod.   muži + ženy 
Pátek: 15:00 – 21:00 hod.   ženy 

 607 714 277 
Od 23. 7. do 7. 8. 

DOVOLENÁ – sauna mimo provoz!!! 
FITCENTRUM 

Pondělí  pátek: 9:00 – 13:00  14:00 – 21:00 h  
CVIČENÍ AEROBICU 

Pondělí: 18:45 – 19:45 /zumba/ 
 20:00 – 21:00 /mix aerobik/ 
Středa: 19:00 – 19:45 /port de bras/ 
 20:00 – 21:00 /dance aerobik/ 
Cena: 1 lekce 40, Kč, 10 lekcí 350, Kč. 
 

Oddíl aerobiku Příbor  606 932 447,556 722 092 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Pondělí, středa, pátek: 19:30 – 20:30 hod. 
Koupaliště Příbor. Za nepříznivého a deštivého 
počasí se sejdeme v TJ Sokol Příbor                
v 19:00 hod. Vstupné 60, Kč. 
 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
ZUMBA S HEIDI 

Úterý, neděle: 19:30 – 20:30 hod. 
Čtvrtek: 8:30 – 9:30 hod.  Vstupné 50, Kč. 
Koupaliště Příbor (vždy za příznivého počasí).  
 

 Heidi Steckerová  733 180 370 
TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR 

Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 do             
19:00 hod. Hraní je možno domluvit na tel.  
 

Tenisový klub Příbor 739 705 255 
SPORTOVNÍ STŘELNICE 

Předem nutná telefonická dohoda. Pro držitele 
zbrojních průkazů.  
Středa: 16:00 – 19:00 hod. 
Sobota: 15:00 – 19:00 hod. 
 

Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105 
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