
Měsíčník Města příbor a 1

w

Měsíčník
města Příbora

červen 2012

II. FREUDOVY DNY V PŘÍBOŘE
Letos koncem dubna se v našem městě uskutečnilo druhé od-

borné setkání klinických psychologů a psychiatrů. Odborný lékařský 
seminář probíhal ve dnech 27. - 28. dubna 2012 v aule Masarykova 
gymnázia. Dvoudenních přednášek se zúčastnilo 35 lékařů a okolo 20 
hostů z řad organizátorů a farmaceutických firem. Tedy o 10 lékařů 
více jak vloni. Téma letošního sympozia bylo „Chronobiologie, poru-
chy spánku a spánkové jevy očima psychiatra a psychologa“.

V pátečním odborném programu zazněla přednáška na téma 
„Deprese, léčba a chronobiologie“ (Doc. MUDr. R. Přikryl, Ph.D.,  
FN Brno) a přednáška o nespavosti, jejím vlivu na paměťové funkce  
a možnosti léčby (MUDr. K. Vodičková - Borzová, PA Kladno).

Sobotní program začal prezentací Snů a psychoanalýzy ve vel-
mi zajímavém a výstižném pojetí manželů Březinových (MUDr.  
R. Březina, PA Praha, PhDr. L. Březinová, PA Praha). Následovala před-
náška PhDr. S. Morávka z psychologické ambulance v Šumperku  
o využití imaginací v terapeutických intervencích. Druhou polo-
vinu odborného semináře zaplnily prezentace z oblasti kognitiv-
ně behaviorální terapie poruch spánku a spánkových můr (MUDr.  
L. Závěšická, PA Kladno a MUDr. D. Kamarádová, FN Olomouc).

MUDr. Eva Ressnerová (psychiatrická ambulance Nový Jičín  
a Příbor) zvolila pro letošní ročník zajímavé a z praktického pohle-
du klinického psychiatra velmi žádané téma problematiky spánku  
a nespavosti. Všechny přednášky byly pojaty zcela pragmaticky a vý-
stižně vysvětlily podstatu problému, čemuž nasvědčovala bohatá dis-
kuze všech zúčastněných. Diskutovalo se o možnostech diagnostiky 
a léčby nespavosti a poruch spánku i o složitém přístupu k různým 
typům onemocnění i k odlišným projevům onemocnění u mnoha 

pacientů.
Poděkování patří všem organizátorům letošních Freudových 

dnů, vzdělávací firmě Edukana (Ing. Jarmila Kolatová), MUDr. Evě 
Ressnerové (odborný program), všem přednášejícím, panu Václavu 
Lebedovi (audiovizuální technika), RNDr. J. Maťovi, Masarykovo 
gymnázium (přednáškový prostor), paní Olince Skřivánkové a kolek-
tivu školní jídelny (stravování účastníků), příborským podnikatelům 
(ubytování účastníků), římskokatolické farnosti a Základní umělec-
ké škole Příbor (koncert v kostele sv. Valentina), cimbálové muzice 
Pramínky (kulturní program).

Díky aktivnímu přístupu v pořádání odborného lékařského semi-
náře pro klinické psychology a psychiatry se společně snažíme prak-
ticky naplňovat odkaz lékaře a neurologa, zakladatele psychoanalýzy, 
příborského rodáka Sigmunda Freuda.

MUDr. Mořic Jurečka.

Veselé soutěže pro děti i dospělé budou probíhat po celý den 
•	 SAHARA	
•	 VYCHUTNEJ	SI	SVOJI	TATRANKU
•	 KŘIDÝLKO	NEBO	KULIČKA	
•	 KORUNKA	KE	KORUNCE
•	 OSEDLEJ	SI	SVÉHO	TATÍNKA
Nebudou	scházet	soutěže	s	aquazorby	
•	 TEPLOUČKO
•	 ŠAMPÓNEK
•	 KULULU
•	 MALÍŘI

HLAVNÍ	PROGRAM:			„KOUPÁKU	JE	DVACET“			14.00-17.00	hod.
Akci	moderuje	Víťa	Goršanov	–	dvacet	letních	hitů	(1992-2012)	+	krátké	mluvené	
vstupy	o	tom,	co	se	událo	každý	rok	na	koupališti	za	posledních	20	let	……	vodní	 
a	podvodní	soutěže	spojené	s	letními	písničkami.

V	odpoledních	hodinách	se	na	řadu	dostane	také:
•	 ZUMBA
•	 AQUAZUMBA
•	 PORT	DE	BRAS
•	 PILOXING
Po	celou	dobu	konání	akce	k	dispozici	tyto	atrakce:
•	 aquaroller,	aquaspace,	aquazorbing
•	 ledová	hora
•	 vodní	trampolíny
•	 dětské	fitko
•	 lodičky	pro	děti
•	 skákací	hrady
•	 vodní	skluzavka
OBČERSTVENÍ:
•	 kotlíkové	guláše	v	chlebové	kůrce
•	 ledový	bar
•	 doplňkový	sortiment	zboží	ve	stáncích
•	 výběr	dle	jídelního	a	nápojové	lístku

Srdečně	vás	zveme	na	první	prázdninovou	akci	

„KOUPÁKU JE DVACET“,
která	se	bude	konat	v	neděli	1.	července	na	městském	koupališti	v	Příboře.

OTEVŘENÍ AREÁLU: 9.00 hod. - vstupné je pro všechny od rána do večera ZDARMA

Těší	se	na	vás	kolektiv	městského	koupaliště	Příbor.
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informace Z městského úřadu

Z jednání rady a Zastupitelstva města
Vážení čtenáři, chci úvodem mého příspěvku poděkovat jednomu z pra-

videlných a pečlivých čtenářů na upozornění, kdy došlo v předešlém čísle  
k překlepu v čísle schůze RM a datumu, mělo být 34. schůze RM ze dne 3. dub-
na, omlouvám se a ještě jednou děkuji. 

Z jednání rady města
35. schůze rm ze dne 24. dubna 2012 mj. projednala:
- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro občanské záležitosti  

ze dne 26. 3. 2012.
- Vzala na vědomí zápis č. 17 ze schůze osadního výboru v Prchalově, 

konané dne 4. 4. 2012.
- Nevyhověla žádosti jednatele MŠ Hájov o prominutí doplatku nájmu  

z pronájmu nemovitostí pronajatých za účelem provozování MŠ Hájov.
- Vzala na vědomí informaci o souladu plateb za správu bytového fon-

du na základě komisionářské smlouvy mezi Správou majetku města 
Příbor s.r.o. a městem Příborem za období let 2008 až 2011 se zákonem  
o veřejných zakázkách.

- Rozhodla o realizaci nákupu plynu pro město Příbor a jeho příspěv-
kové organizace na období 1. 10. 2012 - 31. 12. 2013 prostřednictvím 
Českomoravské komoditní burzy Kladno.

- Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospoda-
ření města Příbora za rok 2011 v následujících objemech:

 Příjmy 2011 146 911 185,18 Kč
 Výdaje 2011 148 918 913,49 Kč
 Financování 2011 2 007 728,31 Kč
 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkou-

mání hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora  
za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 vypracovanou firmou FAAT Consulting 
& Audit s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava a doporučila zastupitelstvu města tuto zprávu vzít na vědomí.

- Doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o stavu pohle-
dávek města a jeho organizací k 31. 12. 2011.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy piaristického 
kláštera – III. etapa – I.NP – dodávka atypického interiéru“, kterou 
podal uchazeč: Jiří Petřík – truhlářství, Budějovická 269, 375 01 Týn 
nad Vltavou, IČ: 41870531.

- Vyloučila z účasti v zadávacím řízení uchazeče: René Lang, Blansko 5, 
382 41 Kaplice, IČ: 63880610.

- Jmenovala s účinností od 25. 4. 2012 členem povodňové komise Milana 
Nováka.

- Jmenovala s účinností od 25. 4. 2012 členem bezpečnostní rady města 
Milana Nováka.

- Rozhodla změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 31. 5. 2011 mezi 
Olgou Strnadovou a městem Příborem, zastoupeném Správou majet-
ku města Příbora, s.r.o. na pronájem nebytových prostor o celkové vý-
měře 172,5 m2, v budově č.p. 9, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda, na-
cházející se na pozemku parc.č. 95/1, k.ú. Příbor, a to úpravou výše ná-
jmu za jeden rok trvání nájmu na 76.762,-- Kč s platností od 1. 7. 2012  
za podmínky, že k tomuto datu budou uhrazeny ze strany nájemce veš-
keré závazky vůči městu a jeho organizacím. Ostatní ujednání nájemní 
smlouvy včetně jejich dodatků zůstávají v platnosti.

- Uložila uzavřít dodatek k nájemní smlouvě za podmínek stanovených 
bodem 35/20/1. Zodp: ředitel SMMP s.r.o. T: po splnění podmínek 
uvedených v 35/20/1.

- Schválila Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kra-
je o. s., Bieblova 3, Ostrava, detašovanému pracovišti Nový Jičín, 
Sokolovská 9, Nový Jičín, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční 
dar na sociální služby v rámci Občanské poradny a osobní asistence  
ve výši 18 000 Kč.

- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 
23.878,32 Kč u příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín“.

- Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, 
Jičínská 486, okres Nový Jičín“ na základě předložené zprávy o hospo-
daření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 
2011 takto:

 a) příděl do fondu odměn 10 000,00 Kč
 b) příděl do fondu rezervního 13 878,32 Kč.
- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 

58 140,20 Kč u příspěvkové organizace „Základní škola Npor. Loma, 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“.

- Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Základní škola Npor. 
Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ 
na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného vý-
sledku hospodaření organizace za rok 2011 takto:

 a) příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč
 b) příděl do fondu rezervního 28 140,20 Kč.
- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 

66 027,28 Kč u organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace“.

- Rozhodla schválit u organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ na základě předložené zprá-
vy o hospodaření rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organi-
zace za rok 2011 takto:

 a) příděl do fondu odměn 30 000,00 Kč
 b) příděl do fondu rezervního 36 027,28 Kč.
- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 

186.482,54 Kč u příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, 
Příbor, Frenštátská 1370“.

- Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Mateřská škola Kamarád, 
Příbor, Frenštátská 1370“ na základě předložené zprávy o hospodaře-
ní rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2011 
takto:

 a) příděl do fondu odměn 0,00 Kč
 b) příděl do fondu rezervního 186 482,54 Kč.
- Rozhodla schválit výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši -30.160,43 

Kč u organizace, LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková 
organizace“.

- Rozhodla schválit výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 0,00 Kč  
u příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor,  
ul. Komenského čp. 458“.

- Rozhodla schválit zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 
238.252,84Kč u příspěvkové organizace „Technické služby města 
Příbora“.

- Rozhodla schválit u příspěvkové organizace „Technické služby města 
Příbora“ na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlep-
šeného výsledku hospodaření organizace za rok 2011 takto:

 a) příděl do fondu odměn 0,00 Kč 
 b) příděl do fondu rezervního 238.252,84 Kč.
- Doporučila ZM poskytnout občanskému sdružení EDUKANA,  

se sídlem 28. října 150/2663, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 27036898, 
finanční dar města Příbora ve výši 10.000,- Kč pro odborný lékařský 
seminář Freudovy dny konaný ve dnech 27. - 28. 4. 2012 v prostorách 
Masarykova gymnázia v Příboře.

- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 
3 a odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  
a konkursních komisích, KONKURSNÍ KOMISI na obsazení pracovní-
ho místa ředitele příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, 
Příbor, ul. Komenského čp. 458“ ve složení: předseda komise - Ing. 
Milan Strakoš, členové komise – Mgr. Stanislav Janota, Ing. Martina 
Synková, pan Tomáš Polívka, paní Miroslava Šamajová, Mgr. Irena 
Křiváková.

- Rozhodla pověřit v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, paní Naděždu 
Střelkovou funkcí tajemníka komise na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor,  
ul. Komenského čp. 458“.

- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  
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v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 
3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích, KONKURSNÍ KOMISI na obsazení pracovního 
místa ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Npor. Loma, 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ ve slo-
žení: předseda komise - Ing. Milan Strakoš, členové komise - Ing. Jana 
Svobodová, Ing. Martina Synková, Mgr. Lumír Pospěch, Mgr. Alena 
Urbanová, Mgr. Irena Křiváková, pan Oldřich Busek.

- Rozhodla pověřit v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, paní Naděždu 
Střelkovou funkcí tajemníka komise na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Npor. Loma, Příbor, 
Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“.

- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurs-
ních komisích, KONKURSNÍ KOMISI na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín“ ve složení: předseda komise - Ing. Milan Strakoš, čle-
nové komise – Mgr. Pavel Netušil, Ing. Martina Synková, Mgr. Milan 
Bureš, Mgr. Dana Cágová, Mgr. Irena Křiváková, paní Ivana Žárská.

- Rozhodla pověřit v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, paní Naděždu 
Střelkovou funkcí tajemníka komise na obsazení pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín“.

- Souhlasila se záměrem vedení trasy hipostezky po pozemcích ve 
vlastnictví města Příbora: p.č. 2267 k.ú. Fryčovice, obec Fryčovice,  
a p.č. 26/2, 167/5, 168/3, 177/59 a 457 k.ú. Hájov, obec Příbor, v roz-
sahu uvedeném v žádosti sportovního klubu Mušketýr, občanského 
sdružení, Vlčkova 40, 710 00 Ostrava.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout byt s dluhem původního 
nájemce na ul. Choráze 1489 v Příboře – byt č. 8 za dříve stanovených 
podmínek, s termínem podání nabídek do 31. 5. 2012.

- Rozhodla schválit změnu plánu účetních odpisů na rok 2012 příspěv-
kové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského 
čp. 458. Roční výše účetních odpisů dle odpisového plánu na rok 2012 
se zvyšuje z původní částky 404 341,50 Kč na částku 425.269,22 Kč. 
Rozdíl odpisů bude hrazen z vlastních finančních zdrojů příspěvkové 
organizace.

- Vzala na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace Technických 
služeb města Příbora za měsíc březen 2012.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31. 3. 2012 příspěvkové 
organizace Technické služby města Příbora.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Statické zajištění jihozápad-
ní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře“, kterou 
podal uchazeč: RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 
778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních pro-
středků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012 dle předlo-
ženého návrhu.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek SMMP s.r.o.
- Vzala na vědomí rozbor pohledávek SMMP s.r.o. u částek nad 10.000,- 

Kč u dlužníka.
- Vzala na vědomí zprávu Technických služeb města Příbora o výsledku 

revizí herních prvků, skateparku a univerzálních hřišť a zrušení neevi-
dovaných herních prvků v Příboře, Hájově a Prchalově.

- Uložila Technickým službám města Příbora z hlediska zajištění bez-
pečnosti dětí zrušit i evidované herní prvky v majetku města Příbora 
navržené na vyřazení ihned a následně dořešit vyřízení vyřazovacích 
protokolů.

- Rozhodla o opravě univerzálního hřiště v parku na nábřeží RA u pro-
vozovny Ricco s tím, že oprava proběhne v letošním roce.

- Schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Příborem a spol. 

Legola Czech s.r.o. Ostrava ve věci prezentace chystaných projektů  
a záměrů města v databázi společnosti Legola za účelem aktivního vy-
hledávání případných investorů.

36. schůze rm ze dne 15. května 2012 mj. projednala:
- Uložila předložit návrh konečného řešení pronájmu nebytového pro-

storu v domě č. 9, náměstí Sigmunda Freuda, Příbor.
- Uložila předložit informaci o stavu příprav rekonstrukce ulice U Brány.
- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro občanské záležitosti  

ze dne 23. 4. 2012.
- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro MPR ze dne 24. 4. 2012.
- Rozhodla v souladu s dodatkem č. 1 k „Pravidlům pro přidělování 

obecních bytů do nájmu občanům“ v platném znění, pronajmout byt 
č. 14 s dluhem původního nájemce, na ulici U Tatry 1483 v Příboře  
za výši nabídky (úhradu dluhu) Kč 105 400,-. 

- Rozhodla přidělit byt č. 20 o velikosti 2+1 na ulici Choráze 1489, 
Příbor, v souladu s čl. 11, odst. 1 „Pravidel pro přidělování obecních 
bytů do nájmu občanům“, paní >anonymizováno<.

- Uložila doložit komentář k čtvrtletním výsledkům hospodaření orga-
nizace TS města Příbora k 31. 3. 2012.

- Vzala na vědomí žádost SmVaK o možnosti rekonstrukce vodovodní-
ho řadu v západní části ulice Oldřicha Helmy.

- Doporučila předložit ZM k rozhodnutí zařadit akci „Stavební úpravy 
ulice Oldřicha Helmy“ do rozpočtu města Příbora na rok 2013.

- Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy rekonstrukce 
KD v Příboře předloženou Ing. Jaroslavem Šimíčkem, vedoucím odbo-
ru investic a správy majetku.

- Doporučila ZM v rámci 3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2012 
přesunout finanční prostředky z paragrafu 6402 (Rezerva) na paragraf 
3319 (Záležitosti kultury) položka „studie projektu Oprava kulturního 
domu“ z důvodu rozšíření předmětu díla na akci „Projektová doku-
mentace opravy Kulturního domu v Příboře“.

- Doporučila ZM prodat do vlastnictví panu >anonymizováno< - jed-
notku č. 811/2 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, posta-
veném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5940/68001 na společných 
částech budovy č.p. 810-811 a podíl ve výši  5940/68001 na  pozemku 
parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu  201 
300,- Kč.

- Doporučila ZM prodat do vlastnictví panu >anonymizováno< - jed-
notku č. 811/4 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, posta-
veném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5898/68001 na společných 
částech budovy č.p. 810-811 a podíl ve výši  5898/68001 na  pozemku 
parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu  199 
900,- Kč.

- Vzala na vědomí dopis ze dne 27. 4. 2012 ve věci revitalizace bytového 
domu č.p. 1491 na ulici Choráze v Příboře.

- Uložila zadat technicko-ekonomické posouzení oprávněnosti připo-
mínky způsobu zateplení I. nadzemního podlaží domu č.p 1491 na uli-
ci Choráze v Příboře.

- Vzala na vědomí průběžnou zprávu o stavu reorganizace MÚ  
k 7. 5. 2012 předloženou tajemníkem MÚ.

- Doporučila ZM výkup nemovitosti – pozemku parc. č. 2412/2 trvalý 
travní porost o výměře 3 m2, k.ú. i obec Příbor, od paní >anonymizo-
váno<, za kupní cenu 450,- Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, 
včetně daně z převodu nemovitostí, přičemž úhrada kupní ceny bude 
provedena do jednoho měsíce od podpisu kupní smlouvy.

- Vzala na vědomí uvolnění kancelářských prostor v budově Piaristického 
kláštera, Lidická č.p. 50 v Příboře k 31. 5. 2012.

- Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor 
(kancelář) v budově Piaristického kláštera s termínem pronájmu nej-
dříve od 1. 7. 2012 s podmínkami dle předloženého návrhu. Termín 
předložení nabídek nejpozději do 15. 6. 2012.

- Souhlasila s nabídkou služeb firmy INFOKANÁL s.r.o., IČ 28511981 

informace Z městského úřadu

Paragraf Text Úprava Částky po RO č. 2

3319
Záležitosti kultury
(Studie projektu Oprava kulturního domu)

+ 320,00 tis. Kč
(+ 320,00 tis. Kč)

2 765,00 tis. Kč
(635,00 tis. Kč)

6402 Rezerva  320,00 tis. Kč 3 500,50 tis. Kč
Celkem 0,00 tis. Kč



Měsíčník Města příbor a 4

na poskytování služeb SMS InfoKanál.
- Projednala návrh na zřízení účelového trvalého peněžního fondu bez 

závěrů.
- Odložila schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek na další 

schůzi RM.
- Rozhodla v souladu s §82 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů o uzavření smlouvy na veřej-
nou zakázku „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – I. 
NP – dodávka atypického interiéru“ s uchazečem, který se umístil jako 
druhý v pořadí, firmou Vltavotýnský nábytek, s.r.o., Průmyslová 566, 
Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 25172085.

- Rozhodla provést realizaci opravy pomníku „Památka padlým ve svě-
tové válce 1914 - 1918 a ve 2. sv. válce“, parc. č. 2, k. ú. Prchalov za 
předpokladu uzavření dohody o provedení opravy pomníku a využití 
části pozemku k tomuto účelu s vlastníkem nemovitosti, na kterém se 
objekt nachází, s vědomím, že pomník není evidovaný v majetku města 
Příbora.

- Uložila připravit podklady potřebné k převedení pomníku „Památka 
padlým ve světové válce 1914 - 1918 a ve 2. sv. válce“ a část parc. č. 2, k. 
ú. Prchalov do majetku města.

- Vzala na vědomí informace o doplňujícím geologickém průzkumu 
a studii řešení poruch vznikajících na místní komunikaci v Příboře 
Prchalově.

- Uložila řešit aktuálně opravu místní komunikace v Příboře Prchalově 
lokálním vyspravením krytu vozovky a uložila provést ve 4. čtvrtletí 
roku 2012 další monitoring metodou přesného inklinometrického mě-
ření.

- Vzala na vědomí informaci k vývoji příjmů za roky 2009 – 2011 z kul-
turních zařízení ve městě a vývoj výdajů za roky 2009 – 2011 na kultur-
ní zařízení ve městě a pořádané kulturní akce ve městě.

- Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsa-
hu „Oprava opěrné zdi areálu kostela Sv. Kříže v Příboře“.

- Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu „Oprava opěrné zdi areálu kostela Sv. Kříže v Příboře“.

- Schválila smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obcho-
dů mezi městem Příbor a firmou FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno,  
Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01.

- Vzala na vědomí návrhy na využití objektů č.p. 586 v Masarykově ulici, 
č.p. 1346 a v Dukelské ulici a v lokalitě Za školou.

- Neodsouhlasila požadavek společnosti Alpine Bau CZ s.r.o., Jiráskova 
613/13, 757 43 Valašské Meziříčí na úpravu smlouvy č. 147/2012/
SoD/ISM/5 ze dne 20. 3. 2012 týkající se snížení záruční doby na akci 
„Oprava komunikací na Pasekách v Příboře.“

- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemo-
vitost – část parc.č. 630/3 trvalý travní porost o výměře 9111 m2, k.ú. 
Klokočov u Příbora, obec Příbor, k zemědělskému obhospodařování 
za stanovených podmínek.

Z jednání  Zastupitelstva města
14. zasedání Zm ze dne 17. května 2012 mj. projednalo:
- Rozhodlo směnit pozemek část parc.č. 291 orná půda o výměře cca  

19 m2, k.ú. i obec Příbor, který je vlastnictvím >anonymizováno<, Příbor, 
za cenu 150,-- Kč/m2 za pozemek část parc.č. 292/2 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 185 m2, k.ú. i obec Příbor, který je vlastnictvím 
města Příbora, za kupní cenu 150,-- Kč/m2. Rozdíl v hodnotě smě-
ňovaných pozemků uhradí >anonymizováno< na účet města Příbora 
do 14 dnů po oboustranném podpisu směnné smlouvy, nejpozději  
před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Poplatky spo-

jené s převodem hradí město Příbor.
- Rozhodlo schválit prodej do  vlastnictví  panu >anonymizováno<- jed-

notku č. 811/2 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, posta-
veném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5940/68001 na společných 
částech budovy č.p. 810-811 a podíl ve výši  5940/68001 na  pozem-
ku parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu   
201 300,- Kč.

- Rozhodlo schválit prodej do  vlastnictví  panu >anonymizováno< - 
jednotku č. 811/4 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, 
postaveném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5898/68001 na spo-
lečných částech budovy č.p. 810-811 a podíl ve výši  5898/68001 na po-
zemku parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu  
199 900,- Kč.

- Schválila návrh darovací smlouvy o převodu stavby gabionové zdi  
a pozemku parc.č. 821/36 v k.ú. Klokočov u Příbora, mezi vlastníkem 
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín a městem Příbor, vyhotove-
nou firmou SB projekt s.r.o., Přerov. 

- Rozhodlo převzít do majetku gabionovou zeď na pozemku par-
c.č. 821/36 v k.ú. Klokočov, která byla vybudována v rámci stavby  
,,PZ Mošnov – rekonstrukce zab. zař. v trati Sedlnice – Příbor“ v poři-
zovací hodnotě 667 000,- Kč.

- Rozhodlo schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 821/36 v k.ú. 
Klokočov u Příbora z vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. do majetku města 
Příbora. 

- Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města 
Příbora za rok 2011. 

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací  
k 31. 12. 2011. 

- Schválilo závěrečný účet města Příbora za rok 2011 v následujících ob-
jemech: 

 Příjmy 2011 146 911 185,18 Kč
 Výdaje 2011 148 918 913,49 Kč
 Financování 2011 2 007 728,31 Kč
 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospoda-

ření územního samosprávného celku – města Příbora za období od 
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vypracovanou firmou FAAT Consulting & 
Audit s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava.

- Schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace 
MPR a MPZ pro rok 2012 dle následující tabulky:

- Schválilo poskytnout občanskému sdružení EDUKANA, se sídlem  
28. října 150/2663, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 27036898, finanční 
dar ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Příbora z kapitoly rezerva na 
odborný lékařský seminář Freudovy dny konaný ve dnech 27. - 28. 4. 
2012 v prostorách Masarykova gymnázia v Příboře.

Dne: 21. května 2012. Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK.

Nemovitá kulturní památka Vlastník Program maximálně (v Kč)
Areál kostela Narození Panny Marie - kapličky křížové cesty, parc. č.2 Město Příbor 101 000,00

Areál kostela Narození Panny Marie - ohradní zeď, parc. č. 2 Město Příbor 197 000,00
Měšťanský dům č.p. 11, parc. č. 99 >anonymizováno< 50 000,00

Měšťanský dům č. p. 23,parc.č. 1451 >anonymizováno< 325 000,00
Měšťanský dům č.p. 3, parc. č. 88 >anonymizováno< 177 000,00

MPR celkem 850 000,00

informace Z městského úřadu

informace pro občany
Vážení občané města Příbora,
dovolte nám, abychom Vás informovali o dalším průběhu projektu „Efektivní úřad Příbor“. Postupně se dotvářejí kompetenční modely pracovníků  

a pracuje se na tvorbě hodnotícího a motivačního systému na městském úřadě. V 2. polovině letošního roku nás čeká vytvoření etického kodexu pracovníků 
úřadu a zastupitelstva města a výjezdové odborné vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů.

V Příboře 21. května 2012, Ing. Iveta Busková, Ing. Arnošt Vaněk.
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rekonstrukce křižovatky „u letadla“

připravovanÉ  Změny užívání komunikací v lokalitě točna

mosty a lávky města příbora

V nejbližší době se rozběhne další velká investiční akce, která zasáhne vět-
šinu obyvatel Příbora, a to rekonstrukce křižovatky „u letadla“, oficiálně nazva-
ná „Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře“.

Město Příbor získalo na část akce dotaci z operačního programu ROP 
NUTS II Moravskoslezsko, zbytek bude město krýt z vlastního rozpočtu.

Cílem celé akce je zajištění kvalitní občanské vybavenosti v oblasti do-
pravy a parkování v centru města Příbora, jeho zatraktivnění a zvelebení. 
Budou zbudována dvě nová parkoviště za prodejnou „Z“ a za sportovní ha-
lou gymnázia (celkem 23 nových parkovacích míst, z toho 2 místa pro auto-
busy), bude zrekonstruována a rozšířena část ulic Frenštátské a Komenského, 
změní se tvar křižovatky u letadla (bude zaslepen vjezd z křižovatky do ulice 
Komenského podél letadla), budou vybudovány nové chodníky, instalovány 
nové autobusové zastávky včetně mobiliáře, vysázena zeleň.

Začátek realizace je vázán na dokončení opravy obchvatu Příbora, předběž-
ně 11. 6. 2012, ukončení v případě hladkého průběhu do konce září 2012.

Akce tohoto rozsahu přinese i určitá omezení. V rámci akce bude prove-
dena spousta přeložek inženýrských sítí. Stavební práce si vynutí od 1. 7. 2012 
úplnou uzávěru silnice I/58 v úseku od křižovatky ulice Frenštátské a Čs. armá-
dy po křižovatku ulic Komenského a Jičínské. Objízdné trasy budou pro veške-
rou dopravu vedeny ulicemi Čs. armády, Svatopluka Čecha a Jičínská. Uzávěra 
se dotkne i autobusové dopravy. Zastávka „U škol“ ve směru na Ostravu bude 
přemístěna na ulici Karla Čapka, ve směru od Ostravy bude využita zastávka 
„U kostela“.

O jednotlivých opatřeních budete informováni prostřednictvím Měsíčníku 
města Příbora, městského rozhlasu, oficiálních webových stránek města  
www.pribor-mesto.cz a v programu Local TV Příbor. Případné dotazy je možno 
směřovat na pracovníky odboru  investic a správy majetku MÚ Příbor.

Věříme, že tato omezení pochopíte, odměnou vám bude další zvelebení 
života ve městě.

8. 5. 2012 Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku.

V rámci uspořádání pozemků v bývalém areálu zemědělského střediska „TOČNA“ v Příboře pro-
bíhají na odboru investic a správy majetku  MÚ Příbor přípravy k zabezpečení průjezdu přes pozemky 
společnosti SCHROM FARMS s.r.o., Velké Albrechtice tak, aby mohlo dojít   k propojení obslužné ko-
munikace za touto farmou s komunikací na  ulici Štramberské.

Město Příbor má v dané lokalitě ve svém vlastnictví pozemky, které jsou pro město nepotřebné  
a o které má firma SCHROM FARMS s.r.o. zájem, proto byla na již uskutečněných jednáních předjedná-
na možnost vzájemné směny pozemků.

Pro záměr směny pozemků byl zpracován geometrický plán, který vyznačuje novou parcelu, jenž 
bude převedena do majetku města Příbora a bude tvořit místní komunikaci, druhou nově vzniklou par-
celou bude pozemek, který se stane vlastnictvím firmy SCHROM FARMS s.r.o. a bude tvořit obslužné 
zázemí mostní váhy, která je vlastnictvím této firmy.

Vzájemná směna pozemků je navržena o stejných výměrách a ve stejné hodnotě pozemků.
Vstřícností firmy SCHROM FARMS s.r.o., Velké Albrechtice dojde k podstatnému zlepšení zajištění 

nejen obslužnosti zemědělských pozemků za areálem této farmy, ale i k možnosti využívat komunikaci  
k chůzi a jako cyklostezku.

Akce je ve fázi přípravy materiálu pro jednání rady a zastupitelstva města.
Daniela Sehnalová, odbor investic a správy majetku. 

Od počátku našich dějin se setkáváme s mosty, které překlenují údolí  
a řeky, a tím umožňují setkávání lidí. Mosty byly a jsou v našem životě 
neodmyslitelné. S příchodem technologií používajících kombinace oceli 
a betonu se urychlila výstavba a dokážeme pomoci ní překlenout větší 
vzdálenosti. Bohužel společnou vlastností těchto materiálů je koroze, 
kterou urychlujeme používáním posypové soli v zimním období.

V současné době jsou v majetku města Příbora 3 silniční mos-
ty a 3 lávky pro pěší. Vlastnictví těchto objektů zavazuje město udr-
žovat je v provozuschopném stavu, proto je potřeba u nich prová-
dět tzv. prohlídky, které může provádět pouze autorizovaná osoba  
s oprávněním vydaným Ministerstvem dopravy ČR. Rozsah a způ-
sob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení 
záznamu o nich a další podrobnosti jsou uvedeny v doporučené ČSN 
73 6221. Podrobné prohlídky mostů, které se provádějí jednou roč-
ně, jsou nezbytným podkladem pro jejich údržbu. Na základě výstupů  
z podrobných prohlídek rozhoduje město o bezpečnosti provo-
zu, o provozních parametrech na mostě a o plánování staveb-
ních počinů případně reklamací. Dalším typem prohlídek jsou 

hlavní prohlídky, které jsou podrobnější oproti běžným a je-
jich frekvence je závislá na klasifikačním stupni stavu konstruk-
ce, který je určen při předchozí prohlídce. U nových mostů je to  
po šesti letech a při velmi špatném stavu nosné konstrukce se provádí 
jednou ročně. Posledním typem jsou mimořádné prohlídky, prováděné 
po mimořádné události, jako je povodeň nebo dopravní nehoda.

Majetkem města jsou dva starší mosty. Jeden se nachází v Klokočově  
a převádí místní komunikaci přes Klenos u bývalé Lonky z roku 
1973 a druhý se nachází nedaleko železničního nádraží přes řeku 
Lubinu. Nejnovějším a zároveň největším mostem je železobeto-
nový most s označením M3, který převádí obslužnou komunikaci 
přes nový obchvat města, silnice I/58. První a zároveň nejstarší lávka 
pro pěší je pod kostelem z roku 1967, která je tvořená ocelovým ko-
můrkovým nosníkem. V nedávné době přibyly dvě dřevěné lávky, 
první z nich vybudovaná v roce 2007 se nachází při ústí Klenosu do 
řeky Lubiny a druhá z roku 2010 převádí chodník vedoucí paralelně  
s ul. Frenštátskou přes Kopřivničku.

Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku.

demolice HospodářskÉ budovy
Byla doba, kdy jsem chtěla být žurnalistkou a ovládat především sportovní rubriku. Nakonec převládla touha být „stavařem“. 

Teď mi dovolte spojit obojí v jedno, jelikož případ s touto budovou je tak trochu sport. Začátkem roku přišla na Městský úřad  
v Příboře žádost Českého zahrádkářského svazu ZO „Sídliště“ o odstranění hospodářské budovy v zahrádkové osadě v ulici  
Kpt. Jaroše. Tato budova, lépe řečeno plechový „hangár“, byla postavena okolo roku 1985 a byla využívaná žáky ZŠ Dukelská  
k uskladnění pomůcek pro jejich výuku. Časem se tato budova začala vlivem koroze víc a víc rozpadat a stala se nebezpečnou pro 
místní zahrádkáře a pro okolní zástavbu. I proto se rada města na své 34. schůzi dne 3. 4. 2012 rozhodla tuto stavbu odstranit. 
Začátkem května bylo stavebním úřadem vydáno demoliční rozhodnutí a v současné době jednáme se zástupci některých orga-
nizací o způsobu odstranění a průběhu bouracích prací. Předpokládáme, že v brzké době bude náš „hangár“ odstraněn a na zbylé 
základové desce vyrostou nové chatičky, kde si budou moci zahrádkáři uskladnit své již vystěhované nářadí nebo letošní úrodu. 

Bc. Martina Limberková, odbor investic a správy majetku.

  

  

informace Z městského úřadu
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Otevřením silničního obchvatu města Příbora byl minimalizován průjezd nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhu) centrem města Příbora.
Nové dopravní značení, které bylo součástí stavby obchvatu, omezilo řidičům nákladních automobilů jedoucím směrem z Kopřivnice  

a Ostravy vjezd do města, neřeší však směr z Frýdku – Místku. V Místecké ulici, která především v úseku od železničního přejezdu po náměstí 
je velmi úzká a nepřehledná, tak občané stále potkávají nákladní automobily, které si zde zkracují cestu.

Z tohoto důvodu odbor investic a správy majetku Městského úřadu v Příboře nechal vypracovat níže uvedený návrh dopravního značení, 
který v současné době projednává Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Nový 

Jičín. 
Kladné písemné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Novém 
Jičíně je podmínkou pro žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu  
na pozemních komunikacích Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odbo-
rem dopravy a silničního hospodářství (na silnici 1. třídy) a Městským úřadem 
Kopřivnice, odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 
(na silnici 3. třídy). Pokud oba dotčené státní orgány budou s návrhem souhlasit, 
zabezpečí pracovníci Městského úřadu v Příboře bezprostředně po vydání sta-
novení instalaci příslušných dopravních značek.

Radka Ondrušáková, odbor investic a správy majetku.

stavební úpravy piaristickÉHo kláštera

dokončení stavebnícH prací v ulici palackÉHo v příboře.

omeZení provoZu nákladnícH automobilů na místeckÉ ulici

Největší investiční akce související s do-
končením poslední etapy stavebních úprav 
nejvýznamnější kulturní památky ve městě, 
piaristického kláštera, na kterou město získa-
lo dotaci z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko, pokračuje. 

Nemalou část této akce, obnovu dvorní fasá-
dy objektu, mohou nyní sledovat obyvatelé byto-
vých domů v ulici Lidické. Dvorní fasáda barokní 
části objektu se pomalu obléká do původní sgra-
fitové výzdoby ornamentálního charakteru, již 
opravená dvorní fasáda novodobější části brzy 
získá finální nátěr.    

Očím obyvatel zatím zůstávají skryty prosto-
ry uvnitř objektu, které jsou také předmětem sta-
vebních úprav této poslední etapy. Jde o prostory 
1. nadzemního podlaží západního traktu objektu, 
které dříve sloužily především potřebám Muzea 
Novojičínska. Po dokončení stavebních úprav by 
měly být tyto prostory určeny k reprezentativním 

účelům města. Záměrem města je historicky hod-
notný refektář, ve kterém jsou nyní prováděny re-
staurátorské práce za účelem obnovy původních 
maleb a štuků, využívat jako obřadní, koncert-
ní nebo výstavní sál. Druhá z  větších místností,  
ve které se nyní připravují instalace pro její tech-
nické vybavení, bude zasedacím sálem a bude 
sloužit zejména k přednáškové činnosti.  

Z provedených nebo právě probíhajících pra-
cí nelze nezmínit obnovu schodišťového prostoru  
a obnovu původní oblázkové dlažby v prostorách 
sklepa a chodby. Tato dlažba byla ještě nedávno  
v chodbě ukryta pod betonovou vrstvou a ve skle-
pě ji překrývaly nánosy bahna. Obnovou těchto 
pochůzích ploch získají prostory zcela jiný cha-
rakter.  

Do dokončení celé poslední etapy stavebních 
úprav objektu piaristického kláštera zbývají ještě 
necelé tři měsíce. Práce charakteru záchovné ob-
novy a stavebních úprav budou mít pozitivní vliv 

na stavebně technický stav a životnost konstrukcí 
tohoto památkově chráněného objektu a dokon-
čení investiční akce přispěje ke zvýšení atraktivity 
celé Městské památkové rezervace Příbor.

Informace také na www.televize-pribor.cz, 
stačí vložit do vyhledávače heslo klášter.

18. 5. 2012, Ing. Jitka Pechová,  
odbor investic a správy majetku.

V současné době se dokončuje stavební akce 
„Terénní úpravy na ulici Palackého v Příboře“  
za účelem odstranění opakovaného zaplavo-
vání pozemků a nemovitostí přilehlých ulici 
Palackého. Tyto práce bylo možno zahájit až po 
dokončení silničního obchvatu města Příbora. 
Součástí přeložené silnice I/58 je i obslužná ko-
munikace, včetně odvodnění, která se napojuje 
na ulici Palackého. Napojení obslužné komuni-
kace je provedeno v úrovni posledního oplocené-
ho soukromého pozemku a investorem obslužné 
komunikace včetně odvodnění bylo Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Odvedení dešťové vody  
ze zemědělských pozemků podél obslužné ko-
munikace nebylo v rámci obchvatu řešeno a pro-
to město Příbor, po mnoha složitých jednáních 
se zhotovitelem obslužné komunikace, silnice 
I/58, se správci inženýrských sítí v zájmovém 
území a spolu s uživatelem zemědělských po-
zemků, řešilo možné odvodnění, případné zdrže-
ní povrchového odtoku vod, ze zájmové plochy. 

Návrhu těchto úprav se výtečně zhostila pro-
jekční firma Ing. Jaroslav Groman ze Studénky, 
která do projektu stavební ochrany před zaplavo-

váním přívalovými srážkami, zahrnula i některé 
speciální požadavky ochrany iniciované samot-
nými vlastníky ohrožených nemovitostí.

Stávající konstrukce prodloužené ulice 
Kpt. Jaroše v délce 242,0 m byla zachována co  
do podkladních vrstev a byla obnovena přede-
vším podkladní a obrusná vrstva z živičného 
materiálu. Byly opětovně opraveny průtočné 
profily stávajících odvodňovacích příkopků  
v tomto úseku, včetně obnovy trubního pro-
pustku tak, aby se co nejvíce snížil povrchový 
odtok ze zemědělských pozemku nad ulicí Kpt. 
Jaroše. K řešení zdárného odvedení přívalové 
vody, především ze zemědělských pozemků nad 
ulicí Palackého je navržena i část ulice Palackého  
v délce 201,70 m, kde byly dobudovány chodní-
kové tělesa a menší parkoviště. Výstavba chodní-
kových těles, včetně výstavby parkoviště probí-
hala současně s úpravou povrchu nivelety míst-
ní komunikace za kompletní uzávěry v úseku  
od ulice Fučíkova po ulici Šafaříkovou.

Při výstavbě chodníkových těles v úseku 
stavebních úprav byla snaha všem vlastníkům 
rodinných domků v předmětném úseku zacho-

vat stávající výškové nivelety u vjezdů a vchodů  
k rodinným domům. Chodníková tělesa jsou šíř-
ky 1500 mm. Příčný sklon nově navržené nive-
lety komunikace je 2% k silničním obrubníkům 
na jižní straně ulice, podél nichž by měly odtékat 
nezachycené srážkové vody a postupně odtékat 
prostřednictvím silničních vpustí do kanalizace. 
Parkoviště je zhotoveno z betonových zatravňo-
vacích dílců v počtu 4 míst – z toho jedno místo 
je určeno pro ZTP.

Věříme, že realizací těchto úprav se podaří 
zabránit opakovanému zaplavování ohrožených 
nemovitostí povrchovými vodami.

Ukončení stavebních prací, včetně kolaudace 
a předání k plnému užívání veřejnosti se předpo-
kládá v červnu 2012.

Závěrem je třeba poděkovat i ŘSD ČR, sprá-
vě Ostrava, Mojmírovců 597/5, 709 00 Ostrava 
za nemalý finanční příspěvek na tuto akci bez 
něhož by bylo velmi složité zařadit stavbu do roz-
počtu města.

18. 5. 2012, Emil Šilar, odbor investic  
a správy majetku.

informace pro občany
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KONTEJNER NA ODPAD  
Ze Zeleně  

u tecHnickÝcH služeb

oZnámení o aplikaci neZnáme bílÉ krystalickÉ látky u dřevin

Městský úřad Příbor a Technické služby měs-
ta Příbora sdělují občanům, že u budovy technic-
kých služeb bude přistavován vždy o víkendu vel-
koobjemový kontejner na sběr odpadu ze zeleně. 
Kontejner bude přistaven v pátek ve 14:00 hod. 
odpoledne a odvezen v 8:00 hodin ráno v pondě-
lí. TS naléhavě žádají občany, aby tento kontejner 
využívali výhradě pro účel a sběru odpadu ze ze-
leně (tj. tráva, plevel ze zahrádek, drobné dřevěné 
roští, seno, rostlinný kuchyňský odpad atd.) a rov-
něž žádají, aby občané dodrželi dobu přistavení. 
Kontejner bude v pondělí ráno odvezen na kom-
postárnu, kam občané budou moci svážet odpad  
ze zeleně během týdne, podobně jako dosud.  

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora.

Dne 5. dubna 2012 obdržel odbor rozvo-
je města telefonické oznámení Městské poli-
cie Příbor o aplikaci neznámé bílé krystalické 
látky u dřevin rostoucích na pozemku města 
Příbora u místní komunikace a v travnatém pásu  
v ul. Svatopluk Čecha v Příboře v blízkosti plicní 
ambulance. 

Po provedeném šetření na místě samém bylo 
zjištěno, že neznámá látka byla aplikována ne-
známou osobou u paty kmene dvou vzrostlých 
borovic. Po odběru vzorku látky, který byl zaslán  
na odborný rozbor, byla látka pracovníky TS 
Příbor z místa odklizena.

Jak vyplývá z protokolu o analýze vzorku lát-
ky provedeného odbornou chemickou laboratoří, 
odebraný vzorek krystalické látky je složením po-
dobný technické posypové soli. V případě pone-
chání látky na místě by následně mohla způsobit 
poškození zdravotního stavu dřeviny, které by se 
mimo jiné projevilo nekrózou jehličí borovic.

Aplikace bílé krystalické látky u kmenů bo-
rovic bylo vyhodnoceno jako poškození dřevin 

neznámou osobou a tato skutečnost byla předána 
k prošetření PČR Obvodnímu oddělení Příbor.

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města.

informace pro občany

den Země 2012 v příboře
U příležitosti Dne Země, který byl celosvě-

tově ustanoven na 22. dubna, si  připomínáme, 
že by nikomu z nás nemělo být lhostejné, jak  
se přistupujeme k životnímu prostředí, které nás 
obklopuje, a že záleží jen na nás, jaké podmínky 
pro život připravíme sobě i budoucím generacím. 
Města, podniky, školy i další instituce si připo-
mínají nutnost chránit životní prostředí, a proto  
se připravují osvětové a vzdělávací přednášky  
i pracovní schůzky, ale i tématické zábavné akce.

Město Příbor tradičně připravuje každý rok 
pro žáky škol několik akcí, kterými chce děti upo-
zornit, že je zapotřebí si všímat skutečností, které 
jsou kolem nás, a mnohdy jim nevěnujeme po-
zornost, jakou by si zasloužily. Městský úřad při-
pravuje také akce, které by mohly přispět k zájmu 
dětí o přírodu, zvířata. Při organizování těchto 
akcí město spolupracuje s příborskými podniky, 
zájmovými spolky i soukromými osobami, které 
se zajímají o přírodu, zvířata a podporují životní 
prostředí.  

Letos se u příležitosti Dne Země uskutečnily 
tyto akce.

Beseda s chovateli drobného zvířectva ve 

spolupráci se střediskem volného času Luna, 
kde žáci mohli vidět exotické ptáky, například 
papoušky, andulky, dále hlodavce, létající vever-
ky  i leguána. Beseda se setkala s velkým zájmem 
žáků.

Tradičně žáky zajímá návštěva útulku pro 
opuštěná zvířata ve Vlčovicích, kde má město 
Příbor zařízeny dva kotce. Letos již potřetí bylo 
umožněno dětem útulek navštívit. Žáci si při ná-
vštěvě mohou vzít pejsky na procházku k Lubině, 
z čehož mají radost žáci, zvířata i kopřivničtí 
městští strážníci, kteří se o pejsky starají a také 
si přejí, aby nebyli stále jen uzavřeni v kotcích. 
Žáci se dověděli, že každý dospělý člověk si může  
se svolením správce útulku vzít domů zvíře, kte-
ré se mu líbí a starat se o ně. V případě, že se  
do 1 roku přihlásí předchozí majitel, musí se mu 
pejsek vrátit a vlastník potom uhradí péči, která 
byla zvířeti poskytnuta.

Každoročně mohou využít školy nabídku 
ranče u Michálků k prohlídce stájí s chovem koní 
s možností projet se na ponících i koních.

V letošním roce jsme pro žáky připravili tak-
též naučnou procházku podél toku mlýnského 

náhonu, který vytéká z Lubiny u říčního stupně 
poblíž silničního mostu za provozovnou sběr-
ných surovin, teče poblíž čistírny odpadních 
vod,přes louky přilehlé k Lubině do Skotnice. 
Má délku 2,5 km. Byl vystavěn v 19. století pří-
borským stavitelem Kašparem Karlsederem.  Na 
mlýnském náhonu byly postaveny dva mlýny 
a valcha. Cestou měli žáci možnost se zastavit 
u místa, kde v minulosti stávala valcha, v šede-
sátých letech minulého století jatka, dnes je zde 
vystavěn rodinný domek.  Cesta dále pokračuje 
lužním lesem poblíž Lubiny k místu, kde náhon 
křižuje silnici I. třídy ke kapličce Sarkanderce 
opředené pověstmi, které v roce 2000 zapsal 
do své knihy Příborské pověsti p. Lubomír 
Lokoutka. Žáci měli možnost navštívit jeden ze 
dvou  skotnických mlýnů, který je stále zachován 
do té míry, že by mohl být zprovozněn.

Tímto děkujeme všem, kdo nám pomáhali  
s přípravou akcí, zejména středisku volného času 
Luna, paní Kičurové, která připravila besedu  
o drobném zvířectvu,  paní Bolckové, která pro-
vedla žáky mlýnem,  Městské policii Kopřivnice 
- správci útulku  a ranči u Michálků. 

Ing. Libuše Volná, MÚ Příbor, ORM.
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starÝ nešvar – novÝ Způsob řešení
Ať je zima nebo léto, v našich domovech – 

domech i domácnostech – se neustále hromadí 
nepotřebné věci. Jedná se o různý objemný od-
pad z domácností (šatstvo, různý papír, kovový 
odpad či plasty), o elektroniku (televize, rádia, 
počítače, tiskárny) a tzv. bílou techniku (ledničky, 
pračky apod.). Dále je to různý odpad z dílen a 
garáží – barvy, ředidla, oleje, staré pneumatiky a 
další. No a v neposlední řadě se jedná o vysloužilý 
nábytek a zbytky ze staveb – stavební suť, okna, 
dveře, střešní krytina a další.

Všechny tyto odpady lze bez problémů ode-
vzdat ve sběrném dvoře Technických služeb měs-
ta Příbora, který má následující provozní dobu:
pondělí a středa 8.00 – 11.00 a 12.00 - 16.30 
sobota               8.00 - 12.00. 

V těchto hodinách se pracovníci TS postarají 
o vaše odpady, ať běžné či nebezpečné.

Největším problémem jsou ale občané, kteří 
z neznámých důvodů neodvážejí odpad do sběr-
ného dvora, ale snaží se ho vhodit do kontejnerů 
vedle TS, při plnosti kontejnerů nebo v případě 
odpadu větších rozměrů ho pohodí v okolí kon-
tejnerů. Toto se děje hlavně ve večerních a noč-
ních hodinách, ale není výjimkou, že se zde odpad 
objeví i ve dne, a to i když je sběrný dvůr otevřen. 
Taktéž nebývá zvláštností, že po uzavření sběr-
ného dvora v sobotu ve 12 hodin bývají hromady  
u kontejnerů a u brány již okolo 14. až 15. hodiny.

Mnohdy to po ránu v okolí kontejnerů vy-
padá jako na skládce, věci jsou navíc i činností 
různých „sběračů a sběratelů“ všelijak rozházené. 
Tento nepořádek samozřejmě zaměstnanci fir-

my AVE při vývozu kontejnerů neuklízejí, takže 
to zůstává na pracovnících technických služeb. 
Bohužel čas, který musíme věnovat úklidu, nám 
potom chybí při běžném udržování pořádku, ze-
leně, komunikací, hřbitovů a mnoha dalších čin-
nostech, které jsme povinni vykonávat v souladu 
se zřizovací listinou Technických služeb města 
Příbora.

Aby došlo k zamezení těchto praktik, bylo 
rozhodnuto, že místo u kontejnerů bude postup-
ně vybaveno řádným osvětlením a posléze i sledo-
vacím kamerovým systémem tak, aby bylo možno 
občany, kteří zde odpady odkládají, identifikovat  
a následně je předat k řešení v přestupkové komi-
si MÚ v Příboře.

Ing. Petr Plaček, Ing. Josef Kisza, Technické služby Příbor.

sečení trávy v příboře
Jako každoročně i letos začalo sečení trávy nejdříve jako součást přípra-

vy pomníků na květnové oslavy. Jednalo se zejména o plochy okolo pomníku  
v Jičínské ulici a v centru města, v okolí pomníku čs. letců (u letadla), dále  
pomníky v Klokočově, na Hájově i na Prchalově.  Jako  poslední bylo pro-
vedeno sečení pomníku na nábřeží RA včetně celého parku. Sečení pak po-
kračovalo kontinuálně na novém sídlišti, začali jsme u modrého hřiště u ZŠ 
npor. Loma a do 14. května jsme měli celé sídliště posečené. Mezitím jsme si  
„odskočili“ posekat hřiště a jeho okolí na Hájově a oba městské hřbitovy.

V dalších dnech bude pokračovat sečení v ulici ČSA a Štramberské, po-
stupně dokončíme celé staré sídliště a zakončovat budeme v ulici Jičínské 
a okolí. Pak už zbývají jen Benátky, Klokočov a uličky starého města a me-
zitím budeme podle potřeby odskakovat do centra Příbora, kde se seče 
tráva až 8 krát za rok, na výletiště na Prchalově, zahrady okolo kostelů  
a další lokality podle potřeb a celkové situace. 

Toto popsané kolečko absolvujeme ročně celkem třikrát a končíme 
obvykle na přelomu září a října, kdy už nás zase čeká úklid spadaného listí  
a poté příprava na zimu. Ale to už je jiná kapitola.

Vzhledem k tomu, že některé plochy se sečou 3x, jiné 5x a některé  
až 8x, zpomaluje to celkový postup při sečení. Tento systém je ale nutný, aby 
více exponované plochy byly neustále udržovány posečené a město vypadalo 
hezky. Pro technické služby tento systém znamená ztížení svozu posečené 
trávy a také evidence posečených a neposečených ploch. Někdy to třeba vy-
padá, že se na nějaké místo pozapomnělo, že jsme některou plochu tzv. pře-
skočili, ale to je právě jen důsledkem výše uvedených skutečností. Nakonec 
se vždy zvládne všechno, sice trochu později, ale nic nezůstane neposečené.

Dalším problémem, který má vliv na rychlost sečení, je i technika, která 
občas „trochu zlobí“, a tím se sečení zpomalí. Většinou to doháníme prací 
přesčas, a to ve všední dny i o víkendech. Naším největším nepřítelem je 
však déšť, který může sečení zpomalit nebo i na čas zastavit. Ale tuto situa-
ci jistě znáte sami ze svých vlastních zahrádek. Doufejme, že letošní sečení 
budeme zvládat plynule ke spokojenosti občanů našeho města, kterým se 
zároveň touto cestou omlouváme za nepříjemnosti způsobené hlukem při 
údržbě zeleně.

Ing. Petr Plaček, Ing. Josef Kisza, Technické služby Příbor.

soutěž o nejHeZčí květinovou vÝsadbu
Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města 

vyhlašuje i v roce 2012 pro obyvatele Příbora, 
osady Prchalov a Hájov 7. ročník soutěže „o nej-
hezčí květinovou výsadbu domů a bytů“.

A již tradičně se bude soutěžit ve dvou ka-
tegoriích:
1) květinová výzdoba balkónu či oken rodin-
ných domů a bytů.
2) květinová výsadba zahrádek a předzahrádek 
rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčast-
nit, se mohou přihlásit do konce června 2012  
v kanceláři MÚ Příbor, odboru rozvoje města, 
se sídlem ul. Freudova č. p.118, 742 58 Příbor či  
v informačním centru města (přízemí radni-
ce MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
Příbor), a to prostřednictvím přiloženého formu-

láře.  Rovněž mohou podat svou přihlášku elek-
tronicky na adrese novakova@pribor-mesto.cz. 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let 
byli účastníci díky svým nádherným květino-
vým balkónovým a zahradním výsadbám zařa-
zeni do pomyslných zlatých a stříbrných pásem. 
Podobné hodnocení květinových výsadeb bude 
provedeno i v tomto roce. Hodnotící komise 
bude při svém posuzování přihlížet opět k tomu, 
zda lze  „soutěžní“ výsadby zhlédnout z veřej-
ných prostranství města a osad. O výsledcích 
této soutěže budou zúčastnění osobně písemně 
informováni. Pro všechny, kteří se do této soutě-
že přihlásí, jsou pak připraveny odměny v podo-
bě poukázek.

Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně 
poskytnout svou vlastní fotodokumentaci kvě-

tinových výsadeb přihlášených do této soutěže, 
které mohou předat ve výše uvedených kance-
lářích MÚ Příbor či zaslat elektronicky na výše 
citovanou elektronickou adresu. 

Za Váš zájem o účast v této soutěži předem 
děkuje odbor rozvoje města MÚ Příbor. 

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města.   

o nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v příboře, Hájově a prchalově  - přihláška
Jméno:   …………………………………………………………………….................………………………………………………........................……….......
Adresa, tel.č. ……………………………………………………………………............……………………………………………………….........................…
Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:
 Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů
 Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů
V Příboře dne: …………........….............................................. Podpis: .. ……….................................……............…
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knižní novinky na měsíc červen
Vlastimil Vondruška v historické detektivce podivná svatba na Lichnici 

popisuje pátrání královského prokurátora Oldřicha z Chlumu a jeho pa-
noše Oty mezi českými rytíři. Při ústupu českého vojska z Bavorska se do-
stanou čeští rytíři do obležení. V něm bojuje i Oldřich z Chlumu. Rytířům  
se podaří probojovat na svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil 
z Lichtemburka a Vok z Rožmberka jsou nervózní. Záhy poté pozve Smil 
Oldřicha na svůj hrad Lichnice, kde se má konat svatba jeho druhorozené-
ho syna. Když Oldřich na hrad dorazí, uvědomí si, že něco není v pořádku. 
Jako svatební hosté tu jsou všichni, se kterými se nedávno ocitl v obležení. 
Ani příprava svatby neprobíhá klidně, neboť dojde k prudké hádce mezi 
snoubenci. Oldřich z Chlumu to rozmrzele sleduje, ale než stačí pochopit,  
co se vlastně děje, dojde k první vraždě.

Česká spisovatelka Hana Rebeka Šiander ve své prvotině brigita vy-
kresluje osudy šedesátileté Brigity Benešové, matky, zdravotní sestry a čer-
stvé důchodkyně. Penze, na kterou se těšila, se ale pro ni stává utrpením. 
Navzdory rodině si najde zaměstnání a práce zahradnice ji přinese do života 
radost, štěstí a vztah s mužem – věci, ve které už nedoufala.

Katherine Pancolová napsala román Žluté oči krokodýlů – první díl tri-

logie, ve Francii velice úspěšné. Je to pozitivní román, který ukazuje hrdiny 
při hledání lásky i sebe sama. Příběh o mužích a ženách jedné pařížské rodi-
ny, o lži, lásce, přátelství, zradě, o penězích a snech. 

V historickém románu karolinina pomsta spisovatele Alexandra 
Steinforda budeme sledovat další osudy Karolíny, tajné dcery Rudolfa II.  
Po vyvraždění celé rodiny a hrůzných dnech strávených v kobce Jednookého, 
má Karolína pomstu na dosah. Nepřátelé však nikdy nespí – na scéně se opět 
objevuje hraběnka Kateřina Stradová.

Mistr hororu Stephen King nám v knize černočerná tma předkládá čty-
ři temné příběhy, které spojuje znepokojivá kombinace hrůzy a všednosti. 
Autor nám prostřednictvím svých smutných hrdinů připomíná, jak iluzorní 
může být bezpečí známého prostředí a každodenního života. 

Román z pera Hany Marie Körnerové Heřmánkové údolí je strhující 
příběh ženy, které osud původně rozdal horší karty než jiným. Sedmnáctiletá 
Anna přijíždí do Československa, do krajiny, kterou zná jen z vyprávění. 
Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. Přesto doufá, že u nich najde nový 
domov. Všechno je ale jinak. Ocitá se v nádherné, ale téměř vylidněné krajině 
Českého středohoří, s mužem, o kterém vlastně vůbec nic neví.

městská knihovna příbor

Ze života našich občanů

 

oslava svátku matek v prcHalově
Jak se již stalo dobrou tradicí, uspořádaly člen-

ky Sboru dobrovolných hasičů a Osadního výboru 
v Prchalově ve dnech 12. a 13. května 2012 malou 
oslavu Svátku matek spojenou s výstavou. Již při 
loňské výstavě, která byla zaměřena na dětské po-
kojíčky, bylo dohodnuto, že ta letošní se ponese ve 
stejném duchu a zaměříme ji na dětské kočárky  
a panenky. Mladí hasiči si pod vedením M. Sochové 
a J. Brožové již 2 měsíce před svátkem připravova-
li kulturní vystoupení. Předvedli pásmo básniček, 
menší zahráli dvě krátké pohádky, ti větší si sami 

připravili krátké scénky z filmu Slunce, seno… Ti, 
co se přišli podívat, všechny moc chválili a nejvíc 
překvapili osmáci, kteří sami spontánně na závěr 
přednesli báseň K. H. Máchy „Máj“, což bylo i pro 
vedoucí velkým překvapením. Chtěla bych touto 
cestou všem dětem, které vystupovaly, a bylo jich 
celkem 21, moc poděkovat a myslím, že na takovou 
mládež můžeme být pyšní. 

Jak jsem se zmínila v úvodu, byla letošní výsta-
va určena dětským kočárkům a panenkám. Zařadily 
jsme i pár kočárků velkých. Některé kočárky jsme 
měly zapůjčené od paní starostky ze Skotnice z je-
jich muzea, některé pocházely z vlastních řad. Sešly 
se kočárky staré víc jak 100 let, celé dřevěné, pozdě-
ji  proutěné /staré dobré košatiny/. Mnoho žen se 
dnes divilo, jakou ty kočárky měly dobrou stabilitu 
a jak byly pohodlné. 

Nejvíce bylo vystaveno  panenek. Celkem jsme 
jich vystavily 90 ks, malých velkých, chodících, 
mluvících. Každého však zaujaly panenky ze sbírky  
p. Brožové a p. Mužné. To už nebyly panenky na 
hraní, ale opravdu jen na pokoukání. Každá z pa-
nenek měla o sobě celý časopis, kde bylo popsá-

no, podle jaké historické osobnosti byla vyrobena.  
A tak jsme mohly obdivovat Janu Eyrovou, Annu 
Kareninu a spoustu dalších. Všechny byly vyvede-
ny do nejmenších podrobností. O tom se mohli 
přesvědčit  všichni, kteří se přišli podívat. Na závěr 
děti přítomným maminkám a babičkám předaly 
malý dárek, který vyrobily děvčata pod vedením 
p. J. Brožové. Po zákusku a kávě se všichni rozešli   
a doufám, že s dobrým pocitem, že strávené odpo-
ledne naplnilo jejich očekávání. Moc nás potěšilo, 
že přišli i Příboráci, na druhou stranu nás mrzí, že 
hodně místních Prchalovjanů cestu nenašlo, což si 
myslím, že je velká škoda, protože za přípravou je 
spousta práce a starání a pořadatele vždy potěší, 
když vidí, že vynaložený čas nebyl zbytečný.

Závěrem bych chtěla poděkovat Janě 
Brožové, Martině Sochové, Dáši Tobolové, Libě 
Hoffmannové,  Aleně Sochové a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří se zapojili do přípravy. Nesmím 
zapomenout poděkovat i Ondrovi Machovi a jeho 
rodičům, kteří nám ochotně a bez nároku na odmě-
nu umožnili využít sál v hostinci U Simprů. 

M. Sochová. Reportáž na www.televize-pribor.cz.

blahopřání

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v červnu
Růžena Drdová
Irena Syslová
Jarmila Kaplanová
Jana Olajcová
Jaroslav Kašlík
Zdeněk Palata
Marie Zálešáková
Jaroslava Holubová
Antonín Kozlík
Alena Ulmanová
Mária Gillarová
Jaroslav Hovězák

Lubomír Hrudička
Antonín Ruta
Karla Polášková
Vlasta Bařinová
Marta Majerová
Stanislav Lichnovský
Libuše Terpitková
Blažena Bujnošková
Marie Vašutová
František Švec
Anna Podešvová
Helena Zlá

Zdeňka Caloňová
Marie Zemánková
Jana Pekníková
Emília Lindnerová
Jan Hanuška
František Antolík
Marie Jalůvková
Miroslav Neusser
Valeria Podstavková
Ladislav Huške
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Z historie

 pověst o švÉdecH – mÝty, doHady a realita    
  ANEb NENí FREibERg JAKO FREibERg

igor jalůvka

Pokračování

starý jičín se připravuje k boji
Starojické panství bylo po císařské konfiskaci majetku lu-

teránských Žerotínů připojeno Dietrichštejnem k biskupské 
Kelči. Již roku 1623 však bylo na přímluvu kardinála prodá-
no chorvatskému bánu (hraběti) Mikuláši Frankopanovi 
z tržacu, císařovu komorníku a radovi. Ten byl povětšinou 
doma v  rodném Chorvatsku, protože tam musel chránit 
své statky před Turky. Pověřil proto správou panství Pavla 
Hirnbeina z Ambergu a 10 let se tu ani neukázal. Hirnbein 
spravovaný majetek zadlužoval, panství chátralo a hrad, 
dosud částečně poničený dánským pobytem, neudržo-
val. Jediné, čemu se Hirnbein se svou ženou věnoval, bylo 
zavádění chovu šlechtěného dobytka a pěstování semen. Pan 
Mikuláš sice nakonec přece jen ze své domoviny dorazil a se 
správcem se soudil, ale spor prohrál. Pak namísto toho, aby 
začal panství zvelebovat, pořádal v rytířském sále hradu žra-
nice, dokud se svou chorvatskou družinou veškeré správco-
vy vepře a chovné švýcarské dojnice nespořádal. Do tohoto 
stavu panství, kdy poddaní trpěli hladem z důvodu opako-
vané neúrody, zasáhl švédský vpád. Frankopan jmenoval no-
vého správce (později jím byl Bedřich Sovinský z Mohelnice)  
a sám raději odjel do bezpečí. 

Hrady jako starý Jičín či Helfštýn dominovaly údo-
lí Moravské brány a pro svou strategickou polohu oka-
mžitě upoutaly pozornost švédských oddílů. V  popi-
su historie hradu se píše: … proti blížícímu se vojsku byla 
svolána domobrana, všichni muži z panství a okolí museli  
do zbraně. To by byla vcelku logická reakce na situaci, avšak 
tato věta zdaleka neodpovídá tehdejší zvyklosti. Všichni 
muži rozhodně nemohli do zbraně, protože se blížily žně 
(byla polovina června) a začaly přípravné práce na polích. 
(Později, při tureckém nebezpečí začátkem  60. a koncem 
70. let 17. století, se počítalo s posilou pro hrad od 20 do 50 
mladíků.) Na panství nebyl dostatečný počet ručnic ani seč-
ných zbraní a ke všemu s nimi sedláci ani neuměli zachá-
zet. Slovo „do zbraně“ také neznamená, že by musel nutně  
každý sedlák obdržet nějakou (kvalitní) zbraň. Z uvedeného 
navíc není jasné, co by domobrana vlastně měla hájit, zda 
přímo starojický hrad, nebo měla být využita na pozorovací 
hlídky. Je však jisté, že ani v roce 1642 ani příštího roku 
nebyl hrad dobýván, i když jeho obrana by byla samozřej-
mě možná. Patrně nebylo, kdo by jej bránil nebo spíše kdo 
by obranu kvalitně organizoval. po zbývající polovinu 
roku 1642 totiž chybí zprávy o dění na hradě. Avšak toho 
roku Švédové neplýtvali silami na dobývání hradů, protože 
jejich prvořadým úkolem bylo sehnat co největší počet do-
bytka na zásobování své olomoucké posádky a posádek za-
nechaných ve slezských pevnostech. K tomu zřídili v blíz-
kosti Přerova velký tábor, kam hnali koně a dobytek i ze 
vzdáleného okolí. O dobře opevněné hrady jako Helfštýn či 

Hukvaldy se roku 1642 vůbec nepokusili. na starojickém 
hradě je existence švédské posádky potvrzena až v červnu 
následujícího roku při dalším švédském vpádu na Moravu: 
na hrad byla dosazena švédská posádka. Z této věty vyplý-
vá, že hrad mohl být ve švédských rukou (alespoň občas  
a obsazován slabými silami) již loňského roku, zvláště když 
z něj byl výtečný výhled do okolí. Otázkou ale zůstává, do 
jaké míry Švédové v roce 1642 Starý Jičín obsadili, nebo zda 
jej vůbec obsadili. A pokud řekneme obsadili, neznamená 
to, že jej nutně museli dobývat. Švédové pro obsazování 
pevností a hradů používali k tomu vycvičených národních 
jednotek, zatímco polní vojsko tvořila vesměs sebranka 
rekrutovaná z  celé severní Evropy. Ale třebaže v  novém 
Jičíně měli lepší existenční podmínky než v Příboře, i ten 
obsadili jen dočasně. V rámci své strategie roztroušených 
sil měli Švédové na jednotlivých panstvích jen nezbytné 
množství vojska a tyto oddíly by nebyly schopny delší dobu 
odolávat případnému soustředění vojsk císařských.

okolnosti vyhnání švédů z příbora
Větě o vyhnání švédské posádky z  Příbora bychom 

nemuseli přičítat až tak velký historický význam; háček je 
v  tom, že dochované prameny přesně zaznamenávají ná-
klady města – tedy kolik si za tento zásah nechali vojáci za-
platit: na mušketýry zámkové (= hukvaldské) a městské 689 
rýnských 12 grošů, autraty s  lidem vojanským císařským 
400 rýnských 27 grošů. 

Není udáno, kolik dostali Valaši. Jak vidno, nemohl si 
hukvaldský hejtman dovolit odeslat proti „příborským“ 
Švédům příliš mnoho mušketýrů, když jich měl 100 pro 
vlastní obranu hradu. Zde se nabízí otázka, jakými silami 
vlastně Švédové město obsadili, když k jejich vyhnání stači-
ly poměrně slabé hradní a císařské síly (císařským vojákům 
museli příborští občané vyplatit necelých 60 % toho, co do-
stali „zámečtí“ mušketýři – a těch bylo celkem 100!).

Jestliže byl odchod Švédů z Příbora vynucený, zajímalo 
by nás, odkud se vzali císařští, kteří se přičinili o vyhnání 
Švédů z Příbora, uvážíme-li, že Švédové během dvou týd-
nů bezmezně ovládli území severní Moravy. Po svídnické 
porážce 31. května 1642 totiž císařský polní zbrojmistr Jan 
František Fernamont ustupoval před Torstenssonem údo-
lím Odry a Bečvy přes Hranice a Holešov k  Uherskému 
Hradišti. 9. června utrpěl Fernamont další porážku  
u Holešova, tentokrát od nejlepšího Torstenssonova jízd-
ního generála, Jana Kryštofa Königsmarcka, přičemž 
zbytky vojska utekly do kroměříže a Fernamont s  děly  
do Uherského Hradiště. Část Christianova císařského pluku  
ležela u těšína a zbytek nechala těšínská kněžna rozložit 
po dědinách; nikoli z důvodu taktického, ale ekonomické-
ho, protože Těšín byl toho času již tak zchudlý, že na vy-
držování vojska nebylo. Pokud nebereme v úvahu biskup-
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ský hrad Hukvaldy, tak během léta a podzimu 1642 se 
císařští urputně drželi na Hradci u opavy, na Vikštejně  
a na Helfštýně. Zatímco Helfštýn byl pevností a jeho dobý-
vání velmi nesnadné, obdiv zasluhuje organizace císařské 
obrany na Hradci nad Moravicí a Vikštejně. Hradec byl sice 
původně hrad, ale Pruskovští z Pruskova jej nechali již v roce 
1574 přebudovat na renesanční zámek, takže fortifikačních 
prvků obsahoval jistě poskrovnu. Na Vikštejně k takovým 
zásahům nikdy nedošlo, zato na něm v  první polovině  
17. století sídlil loupeživý rytíř Mikuláš Brabanský  
z Chobřan. Jeho řádění skončilo až poté, co opavské 
vojsko hrad rozbořilo. Jelikož teprve počátkem 50. let  
17. století nechal rozvaliny opravit Vilém Alexandr Oderský 
z Lidéřova, nemohli to mít o deset let dříve císařští vojá-
ci při „zbojeschopňování“ jeho ruin proti Švédům zrovna 
lehké. Přítomnost císařských vojáků na starojickém hra-
dě je toho roku velice nepravděpodobná. Ve Štramberku 
se údajně zdržovali císařští od roku 1642. Hrad byl však již 
v  roce 1570 notně zchátralý a aby se v  něm dalo později 
vůbec přebývat, byly udržovány jen střechy. Zato císař-
ské polní vojsko pod velením zemského hejtmana hrabě-
te Julia ze Salmu a z Neuburka leželo celé léto v tovačově. 
Jan, hrabě z Rottalu zatím v kroměříži urputně najímal 
Valachy pro arcivévodu Leopolda Viléma. Tomu se v Brně 
podařilo od počátku července soustředit až 28 tisíc mužů 
jízdního a pěšího vojska. Na otázku „odkud se vzali císař-
ští“ proto nebude snadné jednoznačně odpovědět.

Zásah vojska v příboře však vidíme v jiném světle, po-
rovnáme-li válečné osudy tzv. biskupských měst s  osudy 
běžných měst poddanských. nikoli - odkud se vzali císař-
ští v příboře, ale - proč zasáhli proti Švédům právě tam, 
se můžeme pokusit zdůvodnit zdvojením funkce jednoho 
z  nejbohatších lidí na světě, arciknížete Leopolda Viléma 
jako velitele císařských vojsk a biskupa olomouckého (mj. 
štrasburského, halberštatského a pasovského) v jedné oso-
bě. Biskupská panství, biskupské statky a biskupská města, 
Příbor nevyjímaje, měla svým postavením přirozenou pro-
tekci u kardinála. A zvlášť za časů válečných bylo třeba 
včas zarazit plenění biskupského majetku, dokud bylo 
ještě co chránit. Například 25. června 1642 bylo úřední-
kovi biskupského města Kelče doporučeno administrátory 
olomouckého biskupství (přesunutého již do Kroměříže), 
aby v případě průchodu cizího vojska ihned vše hlásil, hlav-
ně kdyby nepřítel šel směrem k (dalšímu biskupskému měs-
tu – pozn. autora) Lipníku. V post scriptu listu z 27. červ-
na se při této příležitosti dočítáme, že generál Piccolomini 
(podřízený Leopolda Viléma) nabídl na místa, kde je ne-
bezpečno, odeslat mušketýry, a jelikož mezi ně Kelečsko 
patří, budou tam posláni. obdobným způsobem byli pa-
trně odesláni císařští mušketýři do příbora, biskupského 
města, jelikož tam bylo nebezpečno a příborští měšťané ne-
jednou potvrdili svou oddanost biskupské stolici. (Odlišný 
přístup ale můžeme vidět ve vztahu k Novému Jičínu, kde 
povětšinou luteránští měšťané byli za svou demonstraci 
připojení ke stavovskému povstání potrestáni kardinálem 
Františkem z  Dietrichštejna odnětím městských privilegií 
a město bylo od roku 1624 až do 1773 v rukou olomouc-

kých jezuitů; během války – především v její závěrečné fázi 
– však bylo tak trochu ponecháno svému osudu.)

Podívejme se nyní na spřátelené Valachy, kteří mohli 
v  roce 1642 nenadále přepadnouti Švédy v  Příboře. Ale 
v  souvislosti s Valachy hukvaldského panství není  toho 
roku zaznamenána jakákoli vojenská aktivita až na zprávu, 
že 14. července 1642 poslal hukvaldský hejtman Martin 
Varkoč z Nopšic 40 Valachů na obranu Ostravy. Zásah 
Valachů ze sousedního panství frýdeckého by musel po-
volit frýdecký pán Jiří z Oppersdorfu. Ten však odepřel vo-
jenskou pomoc i samotné kněžně těšínské v souvislosti s její 
žádostí o posílení jablunkovských šancí Valachy ještě před 
švédským vpádem a trpce si postěžoval na neposlušnost 
Valachů na svém panství. Omezil se jen na to, že dal za-
rubat a osadit dva průsmyky z Frýdecka do Horních Uher. 
Je proto velice nepravděpodobné, že pomoc sousednímu 
biskupskému panství ve prospěch Příbora by Oppersdorf 
svými nepříliš spolehlivými Valachy podstoupil. A samot-
ná těšínská kněžna Alžběta Lukrécie–Lichtenštein prchla 
již počátkem června do malopolského města Kenty (Kęty 
severovýchodně města Bielsko-Biała). Těšínský středověký 
hrad (górny zamek Piastów Cieszyńskich) nebyl fortifiko-
ván tak, aby odolal dobývání moderního vojska 17. století. 
Obranu knížectví přenechala Alžběta Lukrécie demorali-
zovaným císařským vojákům, kteří sami loupili, a nahradi-
li tak švédské plenění žoldáckými násilnostmi. Kněžna se 
vrátila, teprve až Torstensson odtáhl do dolního Slezska, 
přičemž ani nezaplatila účet za pohostinství (Celestýn 
Lorenczowski z  Kent poslal kněžně 5. prosince 1642  
do Těšína „kwitunk za gospodu“ na 185 polských zlatých).

Nezbývá než z uvedeného vyvodit, že Valaši zasahující 
v příboře nebyli s největší pravděpodobností samostat-
nou vojenskou skupinou vyslanou z  určitého panství, 
nýbrž hrabětem z rottalu najatí horalové, začlenění  
do císařského vojska. Valaši tedy byli posláni do akce spo-
lečně s  mušketýry a obě skupiny byly nedílnou součástí 
vojska. to také vysvětluje, proč není zvlášť zaznamená-
no vyplacení Valachů od příborských měšťanů, nýbrž 
pouze vyplacení císařských. Na straně druhé – Valaši 
mohli pro nezasvěceného pozorovatele působit dojmem 
samostatného celku třebas i na základě svého charakteris-
tického oděvu. Byli většinou vyzbrojeni těšínkami (v Těšíně 
vyráběnými kvalitními ručnicemi) a sekyrami, tzv. fokoši,  
a jako obuv používali pověstné krpce (zaječí pelušky). Je 
totiž naivní domnívat se, že tehdejší žoldnéři nosili jednot-
né uniformy. V čem kdo k vojsku přišel, v  tom také bojo-
val. Zajatci a padlí bývali vysvlékáni; ve švédské armádě se 
například běžně sbíraly prostřílené a zkrvavené šaty, které  
se potom vypraly, vyspravily a poslaly domů pro nové re-
kruty. A když bylo opravdu nejhůř, nosili vojáci i ženské 
šaty. Čestnou výjimku tvořily ve dvacátých letech snad jen 
pluky zformované Albrechtem z Valdštejna, který pro své 
žoldnéře dával šít první stejnokroje v krejčovských dílnách 
na svých panstvích. Ačkoli se nám to dnes zdá nepřirozené, 
výraz „mundúr“ pochází teprve ze stálých armád  dlouho 
po třicetileté válce.

           Pokračování příště.

Z historie
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Ze škol

24. ročník běHu o poHár osvoboZení města příbora

V kategorii dívek 2. - 3. tříd se umístila  V kategorii chlapců 2. - 3. tříd se umístil
na 1. místě Marie Kellnarová, ZŠ Npor. Loma  na 1. místě Lukáš Bajer, ZŠ Npor. Loma
na 2. místě Tereza Kaplanová, ZŠ Npor. Loma na 2. místě David Monsport, ZŠ Jičínská
na 3. místě Terezie Masopustová, ZŠ Npor. Loma  na 3. místě Patrik Fajárek, ZŠ Npor. Loma
V kategorii dívek 4. - 5. tříd se umístila  V kategorii chlapců 4. - 5. tříd se umístil
na 1. místě Eliška Šeděnková, ZŠ Jičínká  na 1. místě Marek Bajer, ZŠ Jičínská
na 2. místě Sára Durajová, ZŠ Npor. Loma  na 2. místě Jan Panák, ZŠ Jičínská
na 3. místě Kristýna Nagyová, ZŠ Npor. Loma na 3. místě Tomáš Sekeráš, ZŠ Npor. Loma
V kategorii dívek 6. - 7. tříd se umístila  V kategorii chlapců 6. - 7. tříd se umístil
na 1. místě Tereza Michálková, ZŠ Npor. Loma na 1. místě Martin Kutáč, ZŠ Npor. Loma
na 2. místě Tereza Benešová, ZŠ Npor. Loma  na 2. místě Jan Kalus, Masarykovo gymnázium 
na 3. místě Anna Huvarová, ZŠ Jičínská na 3. místě Pavel Maslonka,  Masarykovo gymnázium
V kategorii dívek 8. - 9. tříd se umístila  V kategorii chlapců 8. - 9. tříd se umístil
na 1. místě Miroslava Hončová, ZŠ Npor. Loma na 1. místě Lukáš Kavka, ZŠ Npor. Loma
na 2. místě Hana Orošnjaková, Masarykovo gymnázium  na 2. místě Matyáš Drápala, ZŠ Npor. Loma
na 3. místě Monika Tovaryšová, Masarykovo gymnázium na 3. místě Kristián Karas, ZŠ Jičínská

košík plnÝ roZumu
Jednou z nejúčinnějších metod výuky je hra.
Proto se naše škola zapojila do druhého ročníku národního turnaje v deskové hře „KOŠÍK PLNÝ 

ROZUMU“. Turnaj pořádá občanské sdružení Freetime za podpory nadačního fondu Albert a je určen 
žákům 2. - 5. ročníku. Samotná hra je velice poutavá a je zaměřena na oblast zdravé výživy.

Třídní a školní kola probíhala v měsíci březnu až dubnu a nejlepší hráči jednotlivých ročníků po-
stoupili do krajského kola v Novém Jičíně. Naši školu reprezentovali Ondřej Linart, Richard Matula, Jiří 
Tomek a Kristýna Bělunková. Spolu s dětmi vyjela do Nového Jičína i paní učitelka Lucie Černá, která 
dětem nejen fandila, ale byla i rádcem a psychickou podporou.

Dětem k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Do velkého finále v Praze naše škola sice nepostoupila, ale jako odměnu jsme získali 20 deskových her, 

které určitě využijeme při výuce a upevňování poznatků z oblasti zdravého životního stylu.
Mgr. Jitka Šmídová, koordinátor soutěže, ZŠ Npor. Loma, Příbor.

Ve středu 9. května proběhl na ZŠ Npor. Loma v Příboře již 24. ročník Běhu o Pohár osvobození města Příbora. Tato sportovní akce se pořádá pod patronací 
Městského úřadu v Příboře.

Letošního běžeckého závodu se zúčastnilo 80 závodníků příborských škol ve 4 kategoriích chlapců a dívek.

Celkové umístění škol: 
ZŠ npor. Loma

Masarykovo gymnázium
ZŠ Jičínská

Pohár tohoto ročníku převzala ZŠ Npor. Loma  
a předala jej Ing. Dana Forišková. Ceny vítězům věnovala 

Komise pro občanské záležitosti. Nad bezpečností  
závodníků dbala Městská policie Příbor. 

Děkujeme organizátorům,
blahopřejeme vítězům. 

Mgr. Libuše Klaudová

    

  

gymnastickÉ Závody
26. dubna 2012 proběhl na naší škole již X. ročník gymnastických závodů. Závody zahájily svým 

pěkným vystoupením děvčata z kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky L. Černé. Žákyně Terezka 
Masopustová a Amálka Hambálková předvedly gymnastické sestavy na žíněnkovém pásu a kladině (obě 
dívky závodí za gymnastický oddíl  v Ostravě).

Povzbuzovat přišli i spolužáci ze školní družiny, paní vychovatelky a rodiče. Fotografování zajistila  
paní vychovatelka Naďa Tománková.

Před zraky odborné poroty cvičilo 41 dětí z 1. až 3. třídy. Cvičily na kladince, lavičkách, žíněnko-
vém pásu a se švihadly. Tréma byla veliká, ale přesto dívky i chlapci předvedli, že mají sportovního ducha  
a cvičení je baví. Odměnou všem závodníkům byl veliký potlesk a sladká odměna. Ti nejlepší získali za své 
sportovní výkony diplomy.

Poděkování patří třídním učitelkám, které úspěšně zvládly roli rozhodčích a přispěly k hladkému  
průběhu závodu.

Mgr. Jitka Šmídová, organizátor závodu, ZŠ Npor. Loma, Příbor.
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Ze života ve městě

Základní škola dukelská v příboře končí

loučení jednÉ školy

„rÝsování“ v přírodě

Vážení spoluobčané,
ve školním roce 1990/91 vznikla v Příboře škola pro děti se speciální-

mi vzdělávacími potřebami, která po dvaadvaceti letech končí svou činnost 
a slučuje se se Speciální školou v Kopřivnici. Zřizovatelem tohoto typů škol 
je Moravskoslezský kraj, který z ekonomických důvodů přistoupil k redukci 
školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Tato restrukturalizace se do-
tkla i školského zařízení nacházejícího se na území města Příbora. Sloučení 
proběhlo hlavně z důvodu nenaplněnosti školy v Dukelské ul. žáky, a tudíž 
škola byla pro kraj ztrátová.

Od prvopočátku zřízení této školy stála v jejím čele paní Mgr. Vlasta 
Geryková, pouze po dobu její mateřské dovolené ji zastupovala paní Mgr. 
Irena Schneiderová. Paní Mgr. Vlasta Geryková patří k uznávaným peda-
gogickým osobnostem, které neúnavně a s velkým úsilím pracují nad rámec 
svých povinností a snaží se nastupující mladé generaci předávat moderními 
metodami a přitažlivými formami zkušenosti a znalosti a vychovávájí je k ži-
votu.

Během jejího působení podala škola řadu úspěšných projektů, např. 
„Hudbou proti nudě a drogám“, „Hrajeme si s mateřštinou“ a další.  Získala 
pro školu i dostatek finančních prostředků a za projekt „Ekologická ško-
la“ paní ředitelka několikrát získala ocenění od Moravskoslezského kraje  
a v letošním roce byla z 80 navržených pedagogů vybrána mezi 25 oceněných 
pedagogů Moravskoslezského kraje, kteří získali ocenění hejtmana kraje  
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost a výraznou pedagogickou 
osobnost.

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom paní ředitelce poděkovali  
za to, že u tohoto náročného povolání setrvala a stále ho dělá s velkou profe-
sionalitou a láskou a pro své žáky je přirozenou autoritou a vzorem, a za to, 
že Základní škola v Dukelské ulici v Příboře patřila vždy mezi významné ško-
ly nejenom v Příboře, ale i v Moravskoslezském kraji. Do dalších let přejeme 
paní ředitelce mnoho tvůrčích nápadů, zdraví a elánu. 

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

„Za sto let nebude záležet na tom, v jakém jsem žil domě, jaké jsem měl 
bankovní konto nebo jaké jsem řídil auto. Pokud jsem však byl důležitý pro 
život nějakého dítěte, může to změnit celý svět.“ (neznámý autor)

Po 22 letech své existence končí svoji činnost ZŠ Příbor, Dukelská, ško-
la pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zřizovatele nebylo 
jiného důvodu, než byl nízký počet žáků školy a výrazně sílící trend zařa-
zování všech dětí  do hlavního vzdělávacího proudu a taktéž odstěhování 
některých rodin z Příbora. Od příštího školního roku bude škola sloučena se 
ZŠ Kopřivnice, opouštíme však budovu školy  i město, žáci budou dojíždět 
do Kopřivnice.

proto si dovolujeme krátce se rozloučit i poděkovat. 
22 let se někomu může zdát krátká doba, my však můžeme hrdě říci, 

že jsme toho za tuto dobu dosáhli s průměrně 50 žáky a 10 zaměstnanci to-
lik, co některé školy nedosáhnou třeba za stoletou dobu své existence. Škola 
zahájila svoji činnost ve školním roce 1990/1991 v době, kdy byl místosta-
rostou města p. Jan Monsport, kterého osobně považuji za „patrona“ naší 
školy, stál při jejím vzniku a v počátcích i později  ji výrazně podporoval. 
Děkujeme však i p. starostovi a ostatním místostarostům, kteří měli  školství 
na starost a  vystřídali se po dobu existence školy. Byl to Ing. Bedřich Turek, 
Mgr. Stanislav  Janota, Ing. Bohuslav Majer, a současná místostarostka Ing. 
Dana Forišková, Ph.D. Město Příbor, jeho vedení i všichni ostatní zaměst-
nanci naši školu vždy podporovali, měli o ni zájem, účastnili se mnoha akcí 
školy, ač město nebylo zřizovatelem školy, neboť tím je Moravskoslezský 
kraj.

Všichni pracovníci naší školy měli vždy prvořadý zájem vytvořit tako-
vou školu, ve které se žákům bude líbit a budou se do ní těšit, což se nám 
vždy dařilo. Při výuce jsme se snažili využívat zajímavé, moderní a netra-
diční způsoby výuky. Absolvovali jsme společně se žáky nespočet výletů, ex-
kurzí, besed, víkendových pobytů ve škole, tvořivých dílen společně s rodiči. 
Každoročně bývaly škole schváleny 2-3 projekty, díky kterým jsme mohli se 
žáky uplatňovat způsoby výuky, které je zaujaly a měli jsme vždy dostatek 
názorných a přitažlivých učebních pomůcek.

Za 22 let prošlo školními branami velké množství žáků, kteří byli dobře 
připraveni do života, většina se vyučila kvalitnímu řemeslu a někteří pokra-
čovali i v dalším profesním vzdělávání (maturita, jeden VŠ). Z nejvýznam-
nějších úspěchů školy stojí za zmínku, že jsme od r. 2002 držiteli mezinárod-
ního titulu EKOŠKOLA za výrazné ekologické a environmentální aktivity. 
Dále je škola držitelkou titulu ŠKOLA PRO AFRIKU a mezinárodního titulu 
z poslední doby SVĚTOVÁ ŠKOLA za globální a rozvojová témata ve výuce, 
především Fair Trade – Spravedlivý obchod. Snad jsme tímto i dobře repre-
zentovali město Příbor.

Naše škola, byť malinká, vždy získávala prostřednictvím svých žáků 
také přední umístění ve sportovních, hudebních, tanečních, výtvarných  
i vědomostních soutěžích nejen okresních, ale i celorepublikových. Do těch-
to soutěží jsme naše žáky po přípravě vždy hlásili, protože jsme jim věřili  
a věděli, že obstojí. Protože je také připravovali kvalitní, skvělí pedagogové, 
kteří v naší škole vždy působili a doposud působí. Tito všichni své povolání 
vždy vykonávali s láskou k dětem s určitým handicapem. Snažili se vždy při 
výchově a vzdělávání těchto dětí dosáhnout u nich maxima v rámci jejich 
možností a schopností, respektovat jejich individualitu a potřeby. Děti moh-
ly za nimi také kdykoli přijít s jakoukoli radostí či starostí, s jakoukoli žádos-
tí o pomoc či radu a nikdy nebyly odmítnuty. Naši školu jsem vždy označo-
vala za školu „rodinnou“, protože byla vždy otevřena nejen dětem, ale i jejich 
rodičům, kteří snad budou také vzpomínat na společné vzdělávání rodičů  
s pedagogy, se svými dětmi, na společný sport, kulturu i zájmové kroužky, 
ve kterých mohli sportovat a bavit se děti, ale i rodiče.

Naše dlouholeté školní působení a činnost snad nejlépe vystihuje my-
šlenka J. A. Komenského „Dobrý učitel, dobrý žák a dobré učení vydatně 
rozmnožují znalosti“. Já osobně, coby ředitelka školy, jsem v příborské škole 
prožila krásné tvůrčí roky, setkávala jsem se zde se samými dobrými lid-
mi a kolegy ať již v ostatních školách a školských zařízeních, na úřadech,  
ve firmách, v obchodech i při obyčejných lidských setkáváních. 

Děkuji, budu se do Příbora vždycky ráda vracet.
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy.

27. března 2012 se na naší škole uskutečnila akce 
Den finanční gramotnosti. Té se účastnilo vždy 10 žáků 
z každé třídy druhého stupně.  Skupinka zbývajících žáků 
se vydala na vycházku na Hončovu hůrku. Za slunečné-
ho, ale hodně větrného a chladného počasí jsme došli  
až k cíli. Tam žáci splnili některé praktické matematické 
úkoly. Mohli snad čekat něco jiného, když jako doprovod 
měli dvě učitelky matematiky? 

Šlo o vytvoření kružnice, tentokrát bez papíru a bez 
kružítka. Jedna ze skupin k vytvoření použila vlastní tělo 
a uchopením se za ruce splnili úkol hned. Další dvě sku-
pinky využily přírodní materiál, větvičky nebo kameny. 
Potom formou rozcvičky v kruhu plnili další úkoly, kruh 
zvětšovali či zmenšovali. 

Poslední úkol byl pro všechny společný, za využití 

kamenů tvořili tzv. Kolo života. Toto kolo skládali přesně 
podle pokynů vyučující a pak diskutovali po skupinkách 
o významu počtu kamenů. Přišli na to, že určitým způso-
bem rozložené kameny znamenají 1 rok, 7 dnů v týdnu,  
4 roční období, 3 měsíce v ročních obdobích.

Za splněné úkoly byli odměněni sladkostí.
Na zpáteční cestě jsme navštívili Muzeum  

na Obecním úřadě ve Skotnici, doplnili tekutiny v místní 
restauraci a odpočinuli na slunci v parčíku.

Všichni se vrátili spokojení, ošlehaní větrem a příjem-
ně unavení. A možná, že některé žáky tento den bavil více 
než klasické rýsování ve školní lavici.

Mgr. Eva Rečková a Mgr. Marcela Šumberová, 
ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
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Ze života naší mládeže

i příborská škola může bÝt světová

primární prevence aneb „buĎ o.k.“

když se daří…

Pod názvem „I české školy mohou být světové“ byla uspořádána  
v Americkém centru Praha slavnostní konference k ukončení tříletého meziná-
rodního projektu Světová škola realizovaného organizací Člověk v tísni Praha. 
Do projektu bylo zapojeno celkem 160 škol z evropských států, z toho 11 střed-
ních a základních škol z České republiky. Záštitu projektu udělil místopředseda 
vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg a svě-
tovou inspektorkou projektu se stala herečka Simona Babčáková. 

Jednou ze zapojených škol byla i naše škola – ZŠ Příbor, Dukelská. Splnili 
jsme všechna náročná kritéria nutná k obdržení titulu a naše Světová škola je 
tedy místem, kde:
- globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy
- se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním  

a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě
- žáci, učitelé, rodiče i širší veřejnost získávají informace o globální pro-

blematice
- žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich 

řešení
- každý rok projektu byla uspořádána ve spolupráci s místní partnerskou or-

ganizací akce s cílem přispět k řešení vybraného problému. Naše škola si na 
základě výběru mezi žáky zvolila téma „Fair Trade – Spravedlivý obchod 
jako jedna z možností řešení chudoby v zemědělství na globálním Jihu“. 
V průběhu projektu jsme uspořádali 3 zajímavé akce pro školy a širokou 

veřejnost: 1. „ŠKOLA PROTI CHUDOBĚ“, 2. „PŘÍBOR A FAIR TRADE“ ,  
3. „FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ“, při kterých bylo vytvořeno plno výstupů 
i praktických řešení dané tématiky. Všechny projektové výsledky byly prezento-
vány na závěrečné konferenci v Praze a žáci naší školy sklidili velké uznání. O ak-

cích jsme v průběhu projektu informovali v tisku a v Local TV Příbor. Děkujeme 
tímto i některým partnerům, kteří se podíleli na průběhu a organizaci těchto akcí  
a se kterými jsme v průběhu projektu spolupracovali, neboť podmínkou pro-
jektu bylo i navázat spolupráci s místními partnery a aktivně se zapojit do ži-
vota měst a obcí. Mezi spolupracující partnery patřilo po dobu 3 let především 
město Příbor hlavně v osobách místostarostů a pracovníků odborů životního 
prostředí, sociálního odboru, odboru kultury, dalšími aktivními  partnery byli 
zaměstnanci Městské knihovny Příbor, SVČ Luna  a ZŠ Npr. Loma. 

Titul jsme získali jako první a jediná speciální škola pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami ze všech zapojených škol. To je dokladem toho, že  
i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ praktických se mohou rov-
nat svým ostatním vrstevníkům, a že nejsou ve výchovně vzdělávacím procesu 
a ve vzdělávání o nic ošizeni. Vyvracíme tím snad i tvrzení, že žáci vzdělávaní 
v ZŠ praktických nezískávají plnohodnotné vzdělání. Naopak, jejich znalosti  
o globálních problémech a např. o Fair Trade- Spravedlivém obchodě, získané 
díky zapojení do tohoto projektu, jsou mnohdy vyšší než u žáků běžných ZŠ, 
kteří se o této tématice poprvé dověděli až při místních akcích, které naše škola 
pořádala, a na které byli pozváni. Snažíme se totiž na žáky naší školy působit 
tak, aby veškeré získané vědomosti schopnosti a dovednosti dokázali využít  
v praktickém životě a naplňovat tak školní vzdělávací program „Škola pro ži-
vot“. Snad se nám to daří i díky účasti na mezinárodním projektu Světová škola, 
který umožnil, aby se žáci zajímali o okolní svět a aktivně se zapojovali do řeše-
ní problémů světa, jehož jsou nedílnou součástí.

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy
ZŠ Příbor, Dukelská – ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V letošním školním roce v období od října 2011 do března 2012 díky pe-
nězům z projektu „EU peníze školám“ mohl proběhnout v 6. a 7. třídách dlou-
hodobý preventivní program „Buď O.K.“. Tento zážitkový preventivní program 
nabízí centrum primární prevence RENARKON Ostrava. 

Lektoři v žádném případě nepřijeli strašit žáky drogami, ale v pěti blo-
cích se zabývali prevencí rizikového chování dětí a mládeže. Tento program 
je součástí Minimální preventivního programu naší školy, doplňuje základní 
informace o návykových látkách, pomáhá třídním učitelům s prací se vztahy  
ve třídě. Pracovníci Renarkonu jsou oproti pedagogům obohaceni o příklady  
z praxe, a proto mohou trefně a nenápadně na příkladech poukázat na problé-
my ve vztazích a s návykovými látkami.

Jednotlivé dvouhodinové bloky obsahovaly tato témata: vztahy ve třídě, ko-
munikace ve skupině, zdravý životní styl, prevence závislosti návykových látek, 
prevence šikany, prevence závislosti na počítačích a sociálních sítích.

Podle ohlasů učitelů, kteří byli besedám přítomni, považuji program  
za přínosný. Učitelé si chválili kamarádský přístup lektorů k žákům, oceňovali 
jejich nápady, usměrňovali námitky žáků, besedy prokládali příběhy ze života. 
Pro třídní učitele byly besedy inspirací, jak vést třídnickou hodinu na libovolné 
rizikové téma, jak vysvětlit dětem, co je závislost, co všechno ovlivňuje jejich 
pohodu, atmosféru ve třídě a spokojený život ve škole.

Hodnocení žáků proběhlo formou dotazníků na závěr všech bloků. 84% 

z dotazovaných žáků odpovědělo, že je lepší, když se uvedeným tématům vě-
nují pracovníci Renarkonu než učitelé a jejich informace považují za přínosné. 
Čtvrtina žáků se dozvěděla novinky o svých spolužácích a polovina ze všech 
dotázaných obsah besed probírala s kamarády. Bohužel jen 36% z dotázaných 
žáků sdělilo obsah besed svým rodičům. 

Z dotazníku vyplývá, že velmi dobré znalosti mají žáci o tom, co je šikana, 
jak se pozná závislost, naopak pro některé žáky bylo šokující zjištění, že člověk 
může být závislý na kávě, ibalginu, sportu, dokonce i na počítačích. Na bese-
dách zaznělo, že pravidelně chatuje, hraje hry na počítači téměř každý žák naší 
školy. Počítač je výborným pomocníkem, přináší méně zdravotních rizik než 
alkohol, tabák a jiné drogy, ale je všudypřítomný, z dnešního světa neodboura-
telný, ale nesmí se to přehánět. Na besedách zaznělo, že problém začíná, když 
se dítě bez počítače nedokáže zabavit jinou aktivitou, když kvůli počítači ztrácí 
kamarády a s rodiči komunikuje velmi málo. V tomto směru zaostávají vědo-
mostmi hlavně rodiče dětí, kteří jsou přesvědčeni, že za obrazovkou dětem nic 
nehrozí. 

Preventivní program splnil očekávání, předal žákům klíčové informace  
o zdravém životním stylu, ale jak se žáci rozhodnou ve svém životě, je už jen  
a jen na nich.

Zpracovala: Mgr. Marcela Šumberová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Hudba je řečí pro tento svět, právě ona je jazykem srozumitelným tam, kde už 
srozumitelnost neočekáváme. Právě ona je objevitelkou schopností, které jsme už za-
pomněli. (Jiří Pilka)

Jestli vědí na základní umělecké škole to, co říká pan Jiří Pilka, nevím, ale vím, 
že se jim letos velmi dařilo. Dařilo v tom, že opět navštěvuje uměleckou školu úcty-
hodné číslo dětí – ….. a také to, že letos významně zasáhli do pomyslných bojů  
v soutěžích na okresní, krajské a také ústřední úrovni. Ale pěkně od začátku…

Nejdříve se konala školní kola. Ne ovšem pro všechny nástroje, tak už je to roz-
děleno. V letošním školním roce probíhaly soutěže v těchto oborech: 
sÓLoVÝ ZpěV.

V 6 kategoriích se předvedlo ve školním kole 11 zpěváků, všichni postoupili 
do kola okresního. V okresním kole si 3 děti vyzpívaly 1. místo bez postupu, 4 zpě-
váci se mohli těšit do kola krajského. No a tam si dvě nejmladší zpěvačky – Isabel 
Seidlová a Valerie Tillová vyzpívaly 3. místo, v II. kategorii si Kamila Kocourková 
přišla pro cenu za 2. místo a v VI. kategorii Nikola Jahnová vystoupala na stupeň nej-
vyšší. Tato slečna reprezentovala Příbor i v kole ústředním a obdržela za svůj krásný 
výkon čestné uznání.
DECHoVÉ nÁstroJE ŽEŠŤoVÉ.

Soutěžilo se ve hře na pozoun a na trubku. V 6 kategoriích hrálo 7 žáků, z toho 
6 postoupilo do okresního kola. Do krajského kola se vydali soutěžit 4 hráči. Jiří 
Šimíček a Matěj Kološ obdrželi krásné 2. místo ve hře na trubku, Martin Monsport 
a Marek Bukovjan ve hře na pozoun vyhráli. Oba chlapci postoupili do ústředního 
kola, kde Martin Monsport skončil na 2. místě a Marek Bukovjan soutěž vyhrál.

DECHoVÉ nÁstroJE DřEVěnÉ. 
Žáci předváděli umění na těchto nástrojích: flétna, zobcová flétna, klarinet, 

saxofon. V tomto početně silném oboru se v 18 kategoriích setkalo a bojovalo  
33 hráčů. 24 z nich postoupilo do okresního kola. Výsledek byl opět velmi příjemný  
– 1 první místo bez postupu do krajského kola a 11 prvních míst s postupem.  
V oboru flétna si v krajském kole pro 3. místo přišla Anna Hromádková, pro 2. místo 
Bára Pařenicová a Valentýna Poláchová. 1. místo patřilo Robinu Rečkovi a jak jinak 
než s postupem do ústředního kola. V soutěži nejvyšší získal Robin čestné uznání.

Mezi zobcovými flétnami byly v kraji tyto výsledky: Anežka Monsportová ob-
držela 2. místo a Eliška Frýdecká si vyhrála čestné uznání.

Tadeáš Koblížka si ve hře na saxofon zasloužil 2. místo, ve hře na klarinet byli 
na 2. místě Jan Monsport a Tomáš Sklenovský a na 3. místě se umístil Marek Lis  
a Lumír Španihel.

Tak si myslím, že titulek tohoto článku je přesný. Dařilo se. Ale nejen na sou-
těžích se dětem daří. I ti, jejichž jména se neobjevila v předchozích řádcích, zaží-
vají velmi příjemné chvíle na svých předehrávkách, na absolventských koncertech,  
na vystoupeních. Jsou tam s nimi vždy jejich učitelé, jejich první průvodci hudbou, 
jsou tam jejich rodiče, kteří své děti v hudbě podporují, jsou tam jejich přátelé.

Vyhrát je příjemné, ale ne nejdůležitější. Je důležité hrát především pro sebe, 
hudbu cítit a potřebovat.

Jak říká Jiří Mahen: Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako 
srdce. 

Mgr. Vladislava Strnadová.
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Z kulturního života

Ze života našich dětí

pracovní nabídka

můj sen – my dream

poZdrav vrabčáka ferdy

Nejzajímavější obrázky z úspěšné mezinárodní výtvarné soutěže 
MŮJ SEN – MY DREAM budou našeho význačného rodáka i naše město 
Příbor propagovat v nové galerii „SVĚT“. V nově zrekonstruované budově 
Obchodní akademie a vyšší školy sociální na Zelené ulici v Ostravě /bu-
dova školy stojí těsně za budovou krajského úřadu/ budou snové obrázky 
zkrášlovat vstupní prostory do konce letošního školního roku. Paní ředitel-
ka školy Ing. Eva Kazdová i realizátorka projektu Ing. Zápalková a přítom-
ní hosté byli spokojeni s výběrem prací, které svou barevností a gejzírem 
nápadů rozzářily a oživily vstupní prostory. Průvodním slovem doplnila 
vernisáž autorka a realizátorka projektu Mgr. Marie Šupová. Na závěr při-
dala pár snových citátů, ze kterých Vám nabízí jednu čínskou moudrost: 
„Nevysmívej se nikdy snům ostatních. Lidé, kteří nemají sny, nemají mno-
ho.“ 

Také naše paní místostarostka, Ing. Dana Forišková Ph. D. ocenila pro-
pagační význam akce. Přivítala přítomné hosty vernisáže a pozvala je na ná-

vštěvu do Příbora k slavnostnímu vyhodnocení letošního 16. ročníku Mého 
snu v průběhu Freudova folklorního festivalu, a to v sobotu 2. června 2012. 

Potěšilo nás, že přes velkou nabídku ostravských zájemců byly vybrány 
právě obrázky z našeho osvědčeného projektu. Důvodem byla nejen mezi-
národní účast soutěžících a široká nabídka zajímavých výtvarných prací, ale 
hlavně dlouholetá „historie“ MÉHO SNU. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale 
projekt si v loňském roce připomenul své již patnáctileté výročí. Podstatná 
byla rovněž ta skutečnost, že pro studenty školy sociální je psychologie dů-
ležitým vyučovacím předmětem a Sigmund Freud i problematika snů jsou 
jeho nedílnou součástí. A studenti obchodní  akademie? Ti si dovedou lehce 
spočítat, že péče o propagaci význačných osobnosti je nedílnou podporou 
turismu. Zvláště konferenční turistika je v současnosti pro mnohá města 
velikým lákadlem a případný odliv konferenčních turistů jejich „noční mů-
rou“.

Mgr. Marie Šupová.

„Jmenuji se vrabčák Ferda a bydlím na buku u MŠ Pionýrů. Jsem tu 
moc rád, protože je tu veselo a stále se tu něco děje. Třeba nedávno – bylo 
to ve středu 18. dubna. Moje mateřská škola pořádala v Kulturním domě 
v Příboře 18. ročník Veselého zpívání. Minulý rok jsem se nebyl podívat, 
protože jsem se účastnil vrabčích závodů ve skoku. Ale letos jsem se těšil. 
Vrabci, to vám byla krása! Byly tam děti ze všech příborských mateřských 
škol. Slyšel jsem zpívat dva sborečky „Korálky“ a „Notičku“. Viděl jsem ta-
nec „Večerníček“, tanec „Hawai show“, tanec „Draci“ a „Čertovský tanec“. 
Také tam děti hrály na flétny. Bylo to všechno moc pěkné. Celý sál byl jako 
květinová zahrada se spoustou motýlů. A představte si, že ti malí zpěváčci 
dostali krásná trička s mým obrázkem. Byl jsem moc rád, že má ten náš 
Příbor tolik šikovných dětí, a těšil jsem se, jak o tom všem budu vyprávět 
ostatním ptáčkům u nás na zahradě.“

S pozdravem vrabčák Ferda, (MŠ Pionýrů, Příbor).

MatEřskÁ ŠkoLa příbor, pIonÝrŮ (V kLokočoVě)
přIJME praCoVníka na DoHoDU o proVEDEní prÁCE
na DoHLED a ÚDrŽbU ŠkoLní ZaHraDY
otEVřEnÉ pro VEřEJnost s nÁstUpEM oD 1. 7. 2012.
Očekávané pracovní předpoklady:
- zručnost při práci se zahradním nářadím a technikou
- samostatnost, zodpovědnost a důslednost
- možnost pracovat v odpoledních hodinách, případně v sobotu a v neděli
Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 067, vždy  
 od 10:00 hod. do 15:00 hod. nebo osobně v poledních hodinách.

Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ

osadní výbor Hájov a město příbor vás zvou   
v sobotu 2. června 2012 na oslavu

125 let obecnÉ školy na Hájově
program oslav: od 14:00 hod. vystoupení dětí 

 z mš Hájov v prostorách školní zahrady
od 15:00 hod. na výletišti pod obecním domem  
– klauni z balónkova a jejich balónková show.

atrakce pro děti: skákací hrad, dětské fitcentrum,  
nafukovací bazén s lodičkami, čtyřkolky, malování na tvář

od 18:00 hod. vystoupení folk–rockové skupiny  
docuku z valašského meziříčí

od 19:00 hod. letní večer k tanci a poslechu hraje skupina ypsilon
během celého průběhu oslav bohaté občerstvení:  

kotlíkový guláš, grilované speciality, koláče.

návštěva centra evropskÉ unie
Na pozvání pana europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr.h.c., 

jsme jako  studenti Masarykova gymnázia v Příboře dostali v termí-
nu od 9. do 13. dubna 2012 možnost navštívit Evropský parlament  
v belgickém Bruselu. Z České republiky nás doprovázeli asistenti pana 
Tošenovského, kteří nás po příjezdu do Bruselu provedli historickým cent-
rem města, kde jsme obdivovali symbol metropole, známou sochu „čůrající-
ho“ chlapečka. I přes nepříznivé počasí jsme navštívili další památky, napří-
klad Grand Place nebo katedrálu St. Michel.

Následujícího dne proběhla samotná návštěva Evropského parla-
mentu a beseda s panem Evženem Tošenovským. Parlament sídlí v kom-
plexu několika nových budov, v místech bývalé zoologické zahrady. Po 
vstupní kontrole jsme se přesunuli do místnosti vedle zasedacího sálu 
parlamentu, která je určena k přednáškám pro veřejnost. Tady nás přiví-
tal zástupce europarlamentu pro styk s veřejností PhDr. Pavel Černoch,  
Ph.D. Na úvod nám prozradil něco z historie Evropské unie a samotného 
parlamentu a poté vtipně popsal fungování celé instituce. Při jeho výkladu 
jsme se postupně vžívali do rolí poslanců jiných států, vysvětlili si principy 
hlasování na půdě parlamentu a seznámili se se současnou situací. Po úvodní 
přednášce přišel pan europoslanec, aby nám popsal celý chod Evropské unie  
ze svého pohledu. Poté zbyl čas i na naše dotazy. Pan Tošenovský na nás 
udělal hluboký dojem nejen svou výškou, ale i rozumnými názory, upřímnou 
mluvou a trpělivostí při zodpovídání našich dotazů. Následně jsme navští-
vili stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, kde nám paní velvy-
slankyně MVDr. Milena Vicenová vysvětlila roli a důležitost diplomatického 
zastoupení. Setkali jsme se zde také s bývalým studentem našeho gymnázia 
Mgr. Karlem Březinou, který nyní působí v justičním úseku velvyslanectví. 
Působivou přednáškou o historii města nás mile překvapila paní asistentka 
Magdaléna Kramperová. Věděli jste například, že slovo brusle je od slova 
Brusel?

Poslední den jsme při zpáteční cestě navštívili napoleonské bojiště  
u Waterloo a hlavní město nejmenšího státu Evropské unie, Lucemburska.

18 studentů 1.-3. ročníku Masarykova gymnázia
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Z kulturního života

PROGRAM AKCÍ V PŘÍBOŘE ČERVEN 2012
Pátek 1. června od 10:00 hod.  
DEN DĚTÍ 

Město Příbor  556 455 464 
Sobota 2. června od 9:00 hod.  
DEN DĚTÍ ANEB „S LUNOU SE NENUDÍTE“ 
Akce ve spolupráci s ČSCH Příbor.  
Program:  
9:00 – 16:00 hod.  Výstava morčat, myšek a potkanů.  
13:00 – 14:30 hod.  Soutěž „O nejzvířecího kamaráda“ 
 přijďte předvést svého zvířecího kamaráda 
13:00 – 13:30 hod.  I. kategorie kočky 
13:30 – 14:00 hod.  II. kategorie psi 
14:00 – 14:30 hod.  III. kategorie ostatní  
15:00 hod.  Vyhlášení výsledků soutěže 
od 15:00 hod.  vystoupení děti  orientální tance, zumba, 
tanečky, capoeira, aikido, angličtina pro děti … 
14:00 – 18:00 hod.  Soutěže, deskové hry, kreslení na asfalt, 
malování portrétů, malování na obličej.  
11:00 – 17:00 hod.  Skákací hrad.  
Dům chovatelů (u Sokolovny Příbor). 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota 2. června od 10:00 hod.  
110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVA GYMNÁZIA 
Při této příležitosti bude vydán Almanach MGP a DVD. 
Program: 9:00 – 14:00 hod.  Den otevřených dveří, v aule 
mohou návštěvníci zhlédnout divadelní adaptaci  Malého prince 
v podání studentů. 
14:00 hod. – Průvod studentů a učitelů od budovy Masarykova 
gymnázia do městského parku. 
14:15 – 16.00 hod.  Muzikálový "majáles“.  
Pro odpolední program se připravují dva muzikály.  

Masarykovo gymnázium Příbor  556 722 370 
Sobota 2. června od 14:00 hod.  
125 LET OD ZŘÍZENÍ OBECNÉ ŠKOLY NA HÁJOVĚ  

Město Příbor a Osadní výbor Hájov  556 455 472 
Sobota 2. června od 15:00 hod.  
FREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 2012 
Slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku mezinárodní výtvarné 
soutěže „MŮJ SEN – MY DREAM.  
Vystoupení folklórních skupin: Ostravička, Holúbek a cimbálová 
kapela Ondřeje Tabacha.  

Společnost S. Freuda  777 651 856  
Sobota 2. června a neděle 3. června od 8:00 hod.  
7. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE 
FLORBALU 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota 2. června a neděle 3. června od 8:30 hod. 
TURNAJ NEJMLADŠÍCH MINIŽAČEK 
Tělocvična Masarykova gymnázia v Příboře. 

Basketbalový klub Příbor 
Sobota 9. června od 9:00 hod. 
SOUTĚŽ ŽÁKŮ: 4. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY SDH 

SDH Příbor 
Sobota 9. června od 16:00 hod. 
I. ZUMBA PÁRTY POD ŠIRÝM NEBEM.  

ZUMBA s Pavlou  739 135 127 
Sobota 9. června od 16:00 hod. 
NOČNÍ POCHOD KOLEM BOROVECKÝCH RYBNÍKŮ 
Sraz účastníků turistické akce v 19.30 hod. Sokolovna 
Příbor. Trasa: Příbor  Sokolovna, Borovecké rybníky, 
Prchalov, Příbor.  

KČT Příbor Milan Gajdoš, Tel.: 605 078 929 
Sobota 9. června a neděle 10. června od 14:00 hod.  
TURNAJ NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ 

Basketbalový klub Příbor 
Úterý 12. června od 16:00 hod.  
ANTROPOLOGIE  ZMATKY A SVÉVOLE V 
ANTROPOLOGICKÝCH HYPOTÉZÁCH  

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
Pátek 15. června od 17:00 hod.  
SVATOJÁNEK  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota 16. června od 15:00 hod.  
REDFEST 

ProfiArt Prospery s. r. o. 
Sobota 23. června od 13:00 hod.  
LETNÍ MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,  
SVATOJÁNSKÉ OHNĚ A METANÍ METEL PŘES ŘEKU LUBINU 

Město Příbor a Myslivecké sdružení Příbor  Hájov 
Sobota 30. června od 14:00 hod. 
60 LET ZALOŽENÍ SDH HÁJOV  

SDH Hájov 

Sobota 30. června od 19:00 hod.  
I. BENÁTSKÁ NOC 
K poslechu a tanci hraje hudební skupina „KIWI“. 
Občerstvení zajištěno. Areál hasičské zbrojnice Příbor.  

SDH Příbor 
Neděle 1. července od 9:00 hod.  
„KOUPÁKU JE DVACET“ 

Koupaliště RICCO Příbor  777 100 007 
Sobota 7. července od 19:00 hod.  
LETNÍ SWINGOVÝ VEČER 

Sdružení hudebníků Příbor 
Probíhající výstava do 30. srpna 
TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA NA PŘÍBORSKU 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Probíhající výstava do 9. září 
"Z HISTORIE SVÍCENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ" 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30, Kč 

Středa s Jarkou 
6. 6. MALOVÁNÍ KŘÍDOU – závěrečné rozloučení. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Rodný dům Sigmunda Freuda 

Zámečnická 117, Příbor 
Duben až září: Úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod.  
Březen až říjen: Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200  
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  

Lidická 59, Příbor 
Út, Čt: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod. Ne: 9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
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 
Oddělení pro dospělé: 

Po: 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod. 
Út, Čt, Pá: 8:00 – 12:00   14:00  – 18:00 hod. 

Oddělení pro mládež: 
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, Čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
PROVOZNÍ DOBA SAUNY 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 
Po, Čt: 15:00 – 21:00 hod. muži 

Út, Pá: 15:00 – 21:00 hod. ženy St: 15:00 – 21:00 hod. spol. 
 607 714 277 

CVIČENÍ AEROBICU  
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská  
Po: 16:45 – 17:45 hod.  ZUMBA 20:00 – 21:00 hod.  MIX AEROBIC  
Út: 16:45 – 17:30 hod.  PORT DE BRAS /fitt/  
 18:00 – 19:00 hod.  STEP AEROBIC  
St:   9:30 – 10:30 hod.  BODY BALL  
 18:45 – 19:45 hod.  DANCE AEROBIC  
 20:00 – 21:00 hod.  Body Ball, Over Ball  
Čt: 16:30 – 17:15 hod.  PORT DE BRAS /fitt/  
 20:00 – 21:00 hod. BODY WORKOUT  
Pá: 17:45 – 18:45 hod.  STEP AEROBIC  
 19:00 – 20:00 hod. BODY BALL 

FITCENTRUM 
Po  Pá: 9:00 – 21:00 h   724 963 164 

ZUMBA S PAVLOU 
Po: 17:30 – 18:30 St 19:00 – 20:00  
St: 20:00 – 21:00 hod.  PORT DE BRAS  
Vstupné: 60, Kč. Tělocvična ZŠ Npor. Loma. 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
ZUMBA S HEIDI 

Út: 19:45– 20:45 hod. Tělocvična ZŠ Npor. Loma Příbor 
Vstupné: 60, Kč, děti do 12 let 30, Kč.  

Heidi Steckerová  733 180 370 
ZUMBA S VĚROU 

Po, Pá: 18:30 hod. Vstupné: 40, Kč.  
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská. 

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ  

Út: 17:30 – 19:00 hod  MŠ Pionýrů .  775 084 815 
Út: 18:00 – 19:30 hod.  Luna SVČ Příbor.   733 165 317 

POWERJÓGA 
Út: 17:00 – 18:00 hod. Vstupné:50, Kč. 
 

Luna SVČ Příbor.  603 119 174 
INFO O AKCÍCH NALEZNETE TAKÉ: www.pribor.eu 
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poZvání na kulturní akce

kulturní okÉnko – co nás v červnu čeká a nemine…

Hudební festival redfest příbor 2012 s boHatou nabídkou

Začínáme 1. 6. 2012 Ekologickým dnem dětí. Za účasti společností 
EKOKOM s osvětovou kampaní Tonda obal – o recyklaci plastů, Elektrowin, 
střediska volného času LUNA Příbor, organizace JUNÁK a Technických 
služeb města Příbora budou pro všechny děti v areálu městského parku 
od 10.00 h do 15.30 h připraveny různé soutěže zábavně osvětového cha-
rakteru převážně s ekologickým zaměřením, výstava plastik z PET lahví 
dětí příborských škol, dopravní hrátky na dopravním hřišti, lanové centrum  
a mnoho dalšího. Ve stánku Technických služeb města Příbora budou za-
městnanci TS podávat pro soutěžící informace, s jakými druhy odpadů 
nakládají, jak zajišťují výsadbu zeleně apod. Taktéž bude probíhat soutěž 
o nejdelšího hada vytvořeného z PET lahví, takže plastové lahve s sebou! 
Všichni jste srdečně zváni! 

V sobotu 2. 6. 2012 nás čeká akcemi protkaný den! Nejprve si stu-
denti, pedagogové i široká veřejnost připomenou 110. výročí založení 
Masarykova gymnázia slavnostním průvodem městem (Majáles 2012), 
který je naplánován na 14.00 hodinu a povede do areálu městského par-
ku, kde bude připraven hlavní program v podání studentů místního gymná-
zia. V dopoledních hodinách bude taktéž probíhat na Masarykově gymná-
ziu v Příboře Den otevřených dveří. 

Dále nás čeká na náměstí od 15.00 hodin 9. ročník Freudova folkór-
ního festivalu spojený se slavnostním vyhlášením vítězů 16. ročníku mezi-
národní výtvarné soutěže “Můj sen – My DREAM“. Festival s mnohaletou 
tradicí bývá hojně navštěvován zahraničními účastníky a členy společnosti 
Sigmunda Freuda a stejně jako v minulých letech bude připraven bohatý 
doprovodný kulturní program, mimo jiné přivítáme na náměstí taneční 
soubory Ostravička a Holúbek či cimbálovou kapelu Ondřeje Tabacha.

od 13.00 hodin u Domu chovatelů pak vypukne další Den dětí aneb 
„s Lunou se nenudíte“, zábavné odpoledne plné her a soutěží. Vzhledem  
k tomu, že akce je pořádaná ve spolupráci s Českým svazem chovatelů 
Příbor, budou od 9 hod. k vidění různá roztomilá zvířátka, ať již myšky či 
morčátka. Zároveň bude probíhat soutěž „o nej zvířecího kamaráda“, 
takže domácího mazlíčka vezměte s sebou.

A určitě se nezapomeňte přesunout na Hájov, kde před Obecním do-
mem budou od 14.00 hodin probíhat velkolepé oslavy 125. výročí zalo-
žení obecné školy na Hájově! 

O týden později, a sice v sobotu 9. 6. 2012 připomínáme první roč-

ník „ZUMbY s paVLoU pod širým nebem“ v areálu městského parku.  
Od 16.00 hodin se můžete těšit na zumbu, piloxing, port de bras... zpěv 
ptáků v oblacích i modré nebe…Doufejme. Za nepříznivého počasí se akce 
přesouvá do Kulturního domu.

na pátek 15. 6. 2012 od 17.00 hodin Luna, s.v.č. připravila pohádko-
vou hru pro všechny – putování pohádkovým lesem kolem řeky Lubiny za 
Svatojánským pokladem. Sraz pokladu chtivého davu u Mexického splavu!

Následující den 16. 6. 2012 v areálu městského parku v příboře od 
15.00 hodin začne příborský rEDFEst. Za účasti mnoha zvučných jmen 
jako např. Viléma Čoka, Kamila Střihavky, skupin TURBO, Greedy Invalid..
zahrají i skupiny Karamel Rock, Traktor, Tezaura…a mnoho dalších. Areál 
bude pro návštěvníky festivalu otevřen od 14.30 hodin.

O týden později, a sice v sobotu 23. 6. 2012 na nábřeží rudoarmějců, 
vás od 13.00 hodin zveme na Letní myslivecké odpoledne spojené se 
Svatojánskými ohni a metáním metel přes řeku Lubinu. O tradiční občer-
stvení se postará Myslivecké sdružení Příbor – Hájov a o dobrou zábavu 
hudební skupina KIWI.

Poslední červnovou sobotu 30. 6. 2012 na Hájově oslaví 60 let zalo-
žení sboru dobrovolných hasičů. Na místním výletišti k poslechu i tanci 
zahraje kapela „Javořinka“ a samozřejmě je připraveno i bohaté domácí ob-
čerstvení, nad které široko daleko není.

Ve stejný den pro změnu v Příboře, v areálu hasičské zbrojnice, od 
19.00 hodin vypukne.. „benátská noc“..těšíme se moc! 

V neděli 1. 7. 2012 přivítáme prázdniny velkolepou akcí „koupáku 
je dvacet“, která se bude konat od 9.00 hodin na městském koupališti 
v příboře. Po celý den pro vás budou připraveny zábavné soutěže pro děti 
i pro dospělé..např. na vyhlášenou soutěž „Osedlej si svého tatínka“ bude 
určitě zvědavá kdejaká maminka... Akci moderuje Víťa Goršanov, který 
mluvené slovo bude prokládat letními písničkovými hity spojenými s dal-
šími, tentokrát vodními soutěžemi...Bohatý program zahrnuje i soutěže  
s aquazorby, cvičení zumby, piloxingu, port de bras..Nebude chybět vynika-
jící občerstvení..kotlíkové guláše v kůrce či ledový bar.., kdo by odolal?! To 
nejlepší nakonec – vstupné na celou akci je po celý den ZDARMA!

Na základě podkladů pracovnic odboru a organizátorů akcí připravila Věra Váňová, 
odbor rozvoje MÚ Příbor.

Hudební léto na severu Moravy pod hlavičkou umělecké agentury 
ProFiart prospery odstartuje letos v sobotu 16. června festival rEDFest. 
Lineup festivalu se oproti minulému ročníku rozrostl na deset souborů  
a změny se dočkalo i místo konání – hudební veselice proběhne v pří-
borském amfiteátru! rEDFest vstupuje do šestého ročníku existence vel-
mi ambiciózně a ve velkém stylu za podpory hlavních partnerů – fir-
my sindicate Entertainment, která se zabývá provozováním online her,  
a také za podpory města Příbora a firmy AC dodávky Praha, která je jed-
ním z nejvýznamnějších prodejců užitkových vozidel v ČR a zároveň part-
nerem umělecké agentury proFiart prospery s.r.o.

Po skutečně dlouhé odmlce se severomoravští rockeři dočkají vy-
stoupení kaMILa střIHaVkY a jeho skupiny LEaDErs! Kamil, ma-
tador české porevoluční hudební scény má na svém kontě účinkování v 
metalové smečce Motorband či působení v kultovní formaci BSP, která 
přispěla do českého hudebního fondu takovými perlami jako je napří-
klad „Země vzdálená“. V neposlední řadě též zazářil v hlavní roli v neza-
pomenutelném muzikálu Jesus Christ Superstar. 

Dalším překvapením REDFestu je rocková legenda tUrbo, která 
se do podvědomí posluchačů zapsala mimo jiné hitem „Hráč“. Pánové 
minulý rok oslavili třicet let trvající kariéru a táhnou káru plnou nestár-
noucích hitů dál po českých luzích a hájích.

VILÉM čok se na české rockové scéně pohybuje také již více než 
třicet let. Od roku 1981 působil ve skupině Pražský výběr, posléze též  
v Mopedu, Stromboli, Nové růži apod. V současné době Vilém koncertu-
je se svojí kapelou VILÉM čok & bYpass. Jeho poslední album Živá 
voda, které bylo vydáno pod vlastním labelem, si budou moci fanoušci 
živě poslechnout na průběžném turné, které bude trvat 2 roky. 

Rocková legenda karaMEL rock z Prahy nedávno prošla velkou 
obměnou s cílem co nejvíce se přiblížit modernímu zvuku 21. století. 

Skupina své příznivce potěší starými hity, ale v rukávu má připraveno  
i mnoho nových písní.

GrEEDY InVaLID, jako každoročně, potěší příznivce melodické 
hudby stojící na rozhraní mezi rockovou a metalovou muziku, milovní-
ky melancholie a gotických nálad. GrEEDY se po dlouhé době představí 
právě příborským fanouškům s osvědčenými skladbami, jakož i s materiá-
lem, který se objeví na chystaném pátém albu skupiny. 

Klasická darkwave skupina aLVarÉZ pErÉZ kombinuje gothic rock  
s elektronickými prvky. Tato kapela vznikla v Brně již na počátku devade-
sátých let, odehrála řadu koncertů u nás i v zahraničí a položila základy 
české gotiky. Také tEZaUra je brněnská hudební skupina zaměřená na 
gothic rock. Tvorba je specifická dívčím altovým vokálem, velkým podí-
lem kláves a důrazem na melodičnost. Doom metaloví r.E.t., v jejichž 
čele stojí staronový zpěvák Yarin, se představí ve výborné formě a přive-
zou z rodného Třince pořádnou porci melancholie.

Počátek kapely traktor můžeme datovat na do roku 2001, kdy 
se dali dohromady bývalí členové kapel Tarantula a Wizard. V roce 2010 
Traktor vyrazil na tour s kapelami Alkehol a Doga, dvakrát předskočil 
Teamu a jednou Slade. Studiově se Traktor prezentoval celkem třikrát.

abI GaIL vydali před třemi lety svůj debut Hard & Heavy a od té 
doby už si zahráli na mnoha akcích po boku velkých jmen české scény. 
Tento rok dotočili své nové CD Made in Highland. 

Vstupné bude 300,- Kč na místě a v předprodeji 250,- Kč. Vstupenky 
možno zakoupit v síti Tickestream, příp. v Informačních centrech  
v Příboře, Kopřivnici a Novém Jičíně.

akce začíná ve 14.30 hod. – amfiteátr příbor. Festival se koná  
za každého počasí a všichni jste srdečně zváni.

ProFiart prospery, podporovatelé a pořadatelé REDFestu.
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Petr Škrobánek 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  
nabízí občanům tyto služby : 

 

 komplexní zajištění pohřbu  
(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu,  hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka  
a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním 
vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého do zahraničí, 
vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě) 

 

 zhotovení fotoporcelánu 
(černobílé i barevné fotografie na pomníky  dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky) 

 

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 

 prodej náhrobních doplňků 
(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a      další sortiment) 

 

 prodej křestních svící a křestních roušek 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – Pátek    8  12    13  16                                  

 

Tel. 556 722 608, 737 629 969   Londinová Hana 
Pohotovostní služba 24 hodin denně Bezplatná linka   800 111 202 

 

inZerce

Firma Galia a syn z Kopřivnice 
nabízí služby v oboru Klempířství, poKrývačství

tel.736 265 409, 
Kominictví 732 261 013, 731 074 647

Jiří Galia i. Šustaly 1109,  Kopřivnice  ič 16621867
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inZerce

DOBÍJENÍ 
MOBILNÍCH TELEFONŮ 

TĚCHTO OPERÁTORŮ 
VE VŠECH NAŠICH 

PRODEJNÁCH

PLATEBNÍMI KARTAMI
NÁKUP V JEDNOTĚ

NOVÁ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY

Ve všech našich 
prodejnách můžete 

platit těmito 
platebními kartami

NOVÁ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY

Jste důchodci a nevaříte si doma?

Restaurace oáza nabízí důchodcům  
jídlo za cenu 55,- Kč.

Dále je možnost dopravit oběd domů,  
oběby je možné dát do vlastních přepravek (ešusů),  

jednorázové přepravky,  
nebo zkonzumovat v restauraci oáza.  

Dále je možné si objednat telefonicky 

725 912 845 
nebo osobně v restauraci.

Vybrat si můžete na internetu,  
nebo každý čtvrtek budou v oáze vytisknuty  

jidelní lístky-objednávky k vyzvednutí.

Cena rozvozu je 10,- Kč za porci, ale tato cena  
se může změnit vzhledem k četnosti  

odběru a odebraných porcí.
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Ve čtvrtek 14. června v 15 hodin bude oficiálně otevřena pro veřej-
nost nová zahrada u Mateřské školy Kamarád v ulici Frenštátské. Na 
programu slavnostního odpoledne bude taneční vystoupení dětí, které 
školu navštěvují, a všichni se mohou těšit na hudební pohádku o klau-
nech s názvem Klauni na cestách, kterou uvede v prostorách zahrady 
pražské DIVADLO „M“. V představení si s herci zahrají i děti z publika.

Zahrada Mateřské školy Kamarád ve Frenštátské ulici je jednou  
ze  tří zahrad mateřských škol, kterou se městu Příboru podařilo kom-
pletně zrekonstruovat v roce 2011 za podpory evropské dotace. V rámci 
projektu „Revitalizace zahrad MŠ Kamarád“ byla přeměněna zahrada 
ve Frenštátské ulici na „Slovanské hradbiště“, kterému vévodí pohan-
ský bůh úrody a pohostinství Radegast. Pojmenování zahrady vzniklo 
„zkomoleninou“ názvu při hrách dětí mateřské školy, které označuje 
místo obehnané hradbami. Zahrada je členěna do sedmi tématických 
oddílů a návštěvníci tak mohou postupně procházet osadou lovců, osa-
dou kupců a kejklířů, tržištěm, osadou chovatelů, tvrzí ve městě ře-
meslníků, osadou pěstitelů a osadou rybářů. Těch sedm osad vychází  
ze základních historických způsobů obživy, zaměření se na typické 
druhy činností a z toho vyplývajících závislostí a vztahu mezi nimi.  
U každého ze sedmi zastavení jsou informační tabule, které informují 
návštěvníky o životě v osadě a využití jednotlivých herních prvků.

Druhá ze zrekonstruovaných zahrad Mateřské školy Kamarád je 
umístěna u budovy školy ve Švermově ulici, která se změnila na pra-
věké sídliště. Zahrada, jejímž tématem je „Pravěký človíček“, má něko-

lik na sebe navazujících částí – část divoké přírody, která je důležitým 
zdrojem obživy, ale i nebezpečím, a pravěký človíček se tu musí naučit 
chovat tiše, překonávat různé překážky a nástrahy, aby byl schopen ob-
stát. 
Celkové náklady revitalizace těchto dvou zahrad byly 9,9 mil.Kč,  
z nichž 8,3 mil. Kč činila dotace z Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. 

Třetí zahradou, kterou se podařilo kompletně revitalizovat v rámci 
projektu „Stavební úpravy budovy a revitalizace zahrady MŠ Pionýrů“, 
je zahrada při Mateřské škole Pionýrů. Hlavním  nosným tématem 
této zahrady jsou základní typy prostředí a na ně se nabalující aktivity  
a rozdílné užitné vlastnosti „Země – Voda – Vzduch“.
Revitalizace této zahrady se uskutečnila rovněž díky dotaci z Regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2,8 mil Kč a dvě stě 
tisícové spoluúčasti města.
Otevření zahrady mateřské školy pro veřejnost se plánuje v pozdějším 
termínu.

Hlavním cílem rekonstrukce zahrad příborských mateřských škol 
bylo zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a vytvoření místa, kde 
se děti mohou společně potkávat a komunikovat, poznávat svět hrou, 
která přirozeně rozvíjí jejich osobnost a fantazii.

Na základě podkladů oboru investic a pracovnic MŠ připravila Naďa Střelková, 
odbor rozvoje MÚ Příbor.

OTEVŘENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMARÁD PRO VEŘEJNOST

  

SlavnoSt  k  90. výročí  založení Sboru
program:
 11:00 hod.  mše svatá v místní kapli se svěcením praporu, položení věnce k památníku padlých.
 13:00 hod.   slavnostní schůze.
 15:00 hod.  Koncert dechové hudby  p. lacného s mažoretkami. 
    ukázka při zásahu požáru. 
    ukázka cvičení našich mladých hasičů.
    výstavka  v hasičské zbrojnici, stará technika, kroniky, dokumenty.
od 19.00 zábava s tancem a hudbou „nautilus“ p. Hrabovského, vstup volný. program proběhne na výletišti.

  
sbor dobrovolných hasičů v prchalově zve všechny členy, příznivce a  občany v sobotu dne 9. 6. 2012 na


