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Vítěz webové soutěže v kreslení
14.06.2012 ve 14:00 hodin byla ukončena webová sou-

těž v kreslení na téma „Co se mi na mé školičce nejvíce líbí“. 
Celkem se zúčastnilo 47 dětí ze všech příborských školiček. Bylo velice 
těžké vybrat ty nejkrásnější obrázky, ale nakonec se nám to podařilo  
a vybrali jsme 10 finalistů, o kterých hlasovali čtenáři webových stránek 
města Příbora.

Hlasovalo celkem 550 čtenářů a vítězkou se 193 hlasy se stala 
KAROLÍNKA BĚLUNKOVÁ z Mateřské školky Pionýrů. 

GRATULUJEME !!!
Dalších 9 finalistů:
Kateřinka Lukešová, Adélka Bolomová, Matýsek Maléř, Terezka 

Hanzlíková, Baruška Šimíčková, Katuška Chromečková, Honzík Kriške, 
Beátka Vidomusová a Míša Beseda.

Velice děkujeme všem dětem za nádherné obrázky (jsou zařazeny  
do fotogalerie kapitoly Dění ve městě na www.pribor.eu) a hlasujícím 
za vyjádření jejich přízně.

Již nyní chystáme novou soutěž - tentokrát prázdninovou. Nechte se 
překvapit.

Ing. Iveta Busková, kancelář vedení města.

V sobotu 26. května 2012 proběhla u příležitosti 20. výročí 
založení Městské policie Příbor v městském parku akce pro širo-
kou veřejnost, při níž byla prezentována práce městských policií  
i Policie České republiky. Počasí nám přálo, a tak si děti i rodiče užili 
hezký den. Pro děti byly připraveny zábavné atrakce, skákací hrad, 
elektroautíčka, malování na obličej, a pro ty soutěživé také několik 
stanovišť s úkoly, na kterých si vyzkoušely střelbu, své znalosti do-
pravních značek a jízdu zručnosti. Celkem 180 dětí úspěšně splnilo 
všechny úkoly jednotlivých stanovišť a za své úsilí byly odměněny 
drobným dárkem a sladkostí. Všechny odevzdané soutěžní kartičky 
byly slosovány a cca 45 vylosovaných dětí získalo navíc dárkovou 
tašku s reflexními a upomínkovými předměty. Děti i rodiče si také 
mohli zatančit s klaunem Hopsalínem, který v závěru akce potěšil 
děti svou balónkovou show. 

V průběhu celého odpoledne byla také připravena ukázka tech-
niky Policie České republiky včetně speciální pořádkové jednotky  
a techniky Městské policie Příbor. Návštěvníci si mohli mimo jiné 
prohlédnout nový laserový rychloměr Městské policie Příbor nebo 
nejnovější vůz Volkswagen Passat Policie České republiky. Zajímavé 
byly jistě ukázky sebeobrany předvedené strážníky Městské poli-

cie Nový Jičín či ukázky speciální skupiny hipologie a kynologické  
skupiny Městské policie Ostrava. 

Jelikož tato akce byla pořádána k 20. výročí založení městské 
policie, byla také připomenuta historie vzniku Městské policie 
Příbor a starosta města Příbora Ing. Milan Strakoš poděkoval stráž-
níkům za jejich obětavou a náročnou práci. Strážníci, kteří pracují 
u městské policie od doby jejího vzniku, což je pan Libor Bolom, 
Vladimír Bolom a Alois Chvíla byli za svou dvacetiletou práci oceně-
ni drobným dárkem.

Závěr akce byl zpestřen zápasem v „sumu“, kde se utkali strážník 
Městské policie Příbor se dvěma dobrovolníky. Přes velké odhodlání 
soupeřů přece jen zvítězil 3:0 náš strážník.

Tento souboj udělal také pomyslnou tečku za jednou částí pro-
gramu, po níž následovala hudební produkce.  Po vystoupení Vaška 
Lebedy, účastníka Superstar 2011 se po zbytek večera o hudbu  
k poslechu i tanci starala skupina HEC. 

Přestože těch, kteří vydrželi až do skutečného konce akce, ne-
bylo mnoho, jsme rádi že se návštěvníci dobře bavili a připravené 
ukázky je zaujaly.

Martina Kubošová, pracovník prevence a administrativy u Městské policie Příbor. 

20. výročí založení Městské policie Příbor
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Z jednání rady města
37. schůze rm ze dne 5. června 2012 projednala 52 jednacích 
bodů, vybírám z těch nejdůležitějších, kdy rm mj. projednala:
- Uložila projednat se zainteresovanými partnery možnost trvalého 

přechodu pro chodce v místě současného provizorního přecházení 
pro chodce v lokalitě na Točně.

- Schválila 2. změnu Plánu výnosů a nákladů z účtu města Příbora ve-
deného SMMP s.r.o. na rok 2012 včetně změny Finančního plánu 
údržby, oprav a investic dle komisionářské smlouvy na rok 2012.

- Schválila změnu otevírací doby Městského informačního centra  
v budově Městského úřadu v Příboře a v Rodném domě Sigmunda 
Freuda následovně:
Pracoviště MIC (radnice): Po – Pá 8.00 – 17.00
Pracoviště Rodný dům Sigmunda Freuda: so, ne, svátky 9.00 – 17.00 
(duben - září), so, ne, svátky 9. 00 – 16. 00 (říjen – březen) s účinností 
od 30.06.2012.

- Odsouhlasila návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 272/2011/SoD/
ÚP/34 mezi městem Příborem a společností STAV MORAVIA spol. 
s.r.o., Jirská 30,  na akci „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. 
etapa – 1.NP“.

- Vzala na vědomí informace o aktuálním průběhu prací na stavbě 
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1.NP“.

- Vzala na vědomí souhrnný materiál související s návrhem meto-
dických pokynů prodeje a odkupů pozemků realizovaných městem 
Příborem.

- Uložila projednat pracovní materiál související s návrhem meto-
dických pokynů prodeje a odkupů pozemků realizovaných městem 
Příborem ve Finančním výboru města Příbora.

- Schválila plán práce RM na 2. pololetí 2012.
- Uložila zpracovat časový harmonogram tvorby a projednání návrhu 

rozpočtu města Příbora na rok 2013.
- Uložila vypracovat zadání pro vyhlášení výběrového řízení na svoz  

a likvidaci odpadu.
- Uložila zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Příbor záměr 

města Příbora prodat část nemovitosti - pozemku parc.č. 2952/3 les-
ní pozemek, k.ú. i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku cca 
230 m2 za stanovených podmínek.

- Schválila aktualizaci Povodňového plánu města Příbora (změna  
na str. 13 - doplnění člena povodňové komise).

- Schválila u příspěvkové organizace Technických služeb města 
Příbora snížení účelově určené částky z neinvestičního příspěv-
ku na provoz roku 2012, která podléhá finančnímu vypořádání,  
z 5.145,50 tis. Kč na 5.095,50 tis. Kč v následujícím členění:

1) č.ú. 5210300 - mzdové náklady v hlavní činnosti 4.995,50 tis. Kč
2) č.ú. 5180300 - výdaje na pořádání kulturních a ostatních akcí města 

100,00 tis. Kč.
- Vzala na vědomí návrh na úpravu pravidel pro přidělování obecních 

bytů do nájmu.
- Uložila zapracovat připomínky z politických klubů do předloženého 

návrhu pravidel pro přidělování bytů do nájmu.
- Schválila „Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou 

službou ve městě Příboře“ s účinností od 1. 7. 2012 s touto úpravou:  
čl. 3 odst. 3 bod c) – nové znění: s chronickým alkoholismem a to-
xikomanií.

- Uložila předložit Zastupitelstvu města Příbora návrh na konečný roz-
sah stavebních úprav objektu Kulturního domu v Příboře dle bodu  
3 zpracované zprávy.

- Jmenovala pana Mgr. Jána Drtila na vedoucí pracovní místo ředite-
le organizace „Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace“ na dobu určitou do 31. 7. 2018  
s účinností od 1. 8. 2012.

- Jmenovala paní Olgu Skřivánkovou na vedoucí pracovní místo ře-
ditelky příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor,  
ul. Komenského čp. 458“ na dobu určitou do 31. 7. 2018 s účinností 
od 1. 8. 2012.

38. schůze rm ve funkci valné hromady smmP s.r.o. dne 5. červ-
na 2012 mj. projednala:
- Schválila zprávu o podnikatelské činnosti SMMP s.r.o. a o stavu její-

ho majetku k 31. 12. 2011.
- Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SMMP s.r.o. k řádné účetní zá-

věrce SMMP s.r.o. za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku SMMP 
s.r.o.

- Schválila řádnou účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2011.
- Schválila převést nerozdělený zisk SMMP s.r.o. ve výši 57.582,- Kč  

na účet vlastníka společnosti tj. města Příbora.
- Schválila převést do rezervního fondu SMMP s.r.o. částku ve výši  

5 % zisku tj. 3.030,- Kč. 
- Vzala na vědomí finanční a investiční plán SMMP s.r.o. pro rok 2012.
- Schválila roční odměnu výkonnému řediteli SMMP s.r.o. za rok 2011 

ve výši 20.000,-Kč za:
a) realizaci druhé etapy rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. 

Loma,
b) podíl na zajištění dotací z programu Zelená úsporám na revitalizaci 

bytových domů.
- Vzala na vědomí rezignaci Ing. Dany Foriškové, Ph.D. na funkci člena 

dozorčí rady SMMP s.r.o. ke dni konání valné hromady společnosti.

39. schůze rm v mimořádném termínu dne 7. června 2012 projed-
nala 4 jednací body, mj. tyto:
- Jmenovala paní Mgr. Jarmilu Bjačkovou, na vedoucí pracovní mís-

to ředitelky příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín“ na dobu určitou do 31. 7. 2018 s účinností  
od 1. 8. 2012.

- Vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Jičínská o udělení ředitel-
ského volna, dne 8.6.2012, z důvodu plánovaní přerušení dodávky el. 
energie. 

40. schůze rm v mimořádném termínu dne 12. června 2012 projed-
nala mj.:
- Uložila zapracovat do příjmové části rozpočtu města odvod z neroz-

děleného zisku společnosti SMMP s.r.o.
- Vyřadila z výdajové části rozpočtu položku 3745 – výroční alej v část-

ce 25 000,-Kč.
- Zařadila do výdajové části rozpočtu částku ve výši Kč 50 000,-- na 

rozšíření herních prvků na Prchalově.
- Doporučila ZM schválit návrh třetí změny rozpočtu města Příbora 

na rok 2012 v následujících objemech:

 v členění a finančních částkách dle předloženého a dále upravené-
ho návrhu třetí změny rozpočtu města Příbora na rok 2012 (body 
40/3/1, 40/3/2 a 40/3/3).

- Schválila následující znění stanoviska k posouzení vlivu záměru 
“Rozšíření firmy EKOTERMA Příbor s.r.o“ na životní prostředí dle 
přílohy č.3  zákona č. 100/2001 Sb.: „Město Příbor na základě dostup-
ných písemných materiálů i všeobecného povědomí o dotčené lokali-
tě informuje, že záměr „Rozšíření firmy EKOTERMA Příbor s.r.o.“ se 
má realizovat v lokalitě Točna, kam byl v minulosti – zejména v 70. 
letech minulého století - navážen  komunální odpad. Není prozkou-
máno, jaká je mocnost navážky“.

Dne: 19. června 2012.
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK.

Příjmy 165 804,00 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbor na rok 2012  
o 2 029,00 tis. Kč

Výdaje 198 887,00 tis. Kč
což je snížení oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbor na rok 2012  
o 2 029,00 tis. Kč

Financování 33 083,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené druhé změně rozpočtu města Příbor na rok 2012
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Ze života ve městě

město Příbor bylo Proslaveno Za hranicemi vlasti

ověřování PodPisŮ a FotoKoPií

noční Pochod

cyKlosteZKa Příbor - KoPřivnice

Vážení spoluobčané, jsem velmi potěšena, že v městě Příboře 
žije tolik úspěšných lidí. Nejsou to jenom vynikající sportovci  
z Tělovýchovné jednoty Příbor nebo mladí sportovci z Masarykova 
gymnázia Příbor, ale také mladí lidé z oblasti kultury.

 V posledních dnech získal další ocenění náš Dechový orche-
str mladých ze Základní umělecké školy v Příboře pod vedením 
pana Ivo Lacného, který získal cenu za nejlépe provedenou sklad-

bu a stal se absolutním vítězem mezinárodní soutěže pořádané  
v Bielsko-Bialej.  Pan dirigent Ivo Lacný získal titul „Nejlepší diri-
gent“. Vedení města gratuluje panu Lacnému k získání tohoto ocenění  
a zároveň mu děkuje za vzornou reprezentaci města Příbora. 
Současně mu přeje hlavně zdraví, mnoho tvůrčích nápadů a další 
úspěchy jak v osobním, tak i profesním životě. Zároveň gratulace pa-
tří i celému dechovému orchestru. 

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

kde všude si můžete nechat  v příboře ověřit podpis a fotokopii:
•	 Městský	úřad	Příbor,	náměstí	Sigmunda	Freuda	19,	Příbor	(1.	patro,	dveře	č.	6	Matrika)
•	 Česká	pošta,	Jičínská	240,	Příbor	(možno	i	v	sobotu	od	08.00	hod	–	10.00	hod.)
•	 Státní	notářství,	Řehoře	Volného	411,	Příbor
Co k tomu potřebujete:
•	 K	ověření	podpisu:	občanský	průkaz	nebo	pas	a	listinu,	na	které	potřebujete	podpis	ověřit.	Vždy	se	musí	dostavit	ta	osoba,	jejíž	podpis	se	

ověřuje.
•	 K	ověření	fotokopie:	originál	a	fotokopii	listiny,	kterou	potřebujete	ověřit.
kolik zaplatíte:
•	 Městský	úřad	–	matrika:	30,-	Kč	za	jedno	ověření	podpisu,	30,-	Kč	za	každou	započatou	stranu	fotokopie.
•	 Česká	pošta:	30,-	Kč	za	jedno	ověření	podpisu,	30,-	Kč	za	každou	započatou	stránku	fotokopie.
•	 Státní	notářství:	36,-	Kč	za	jedno	ověření	podpisu,	36,-	Kč	za	každou	započatou	stranu	fotokopie	(tzn.	30,-	Kč		+	DPH).

Zdenka Pustějovská, matrikářka.

9. června příborský Klub českých turistů pořádal noční pochod kolem Boroveckých rybníků. V tento den 
probíhalo v okolí více akcí, přesto se nás sešlo dost na to, abychom za soumraku společně vyšli od bývalého kina 
na plánovanou trasu.

Nejmladší účastníci bylo 15 let a starší se blížili i k sedmdesátce. Obloha se už přes den vypršela, takže  jsme 
se dešťové spršky neobávali.

Neobvyklý zážitek - jít na túru při stmívání, obloha tmavla, jen zapadající slunce ji ještě dodávalo červeň. 
Borovecké rybníky vypadaly pod nastávající nocí neobvykle tajemně. Přírodu pak vystřídala asfaltová cesta  
na Prchalov. Do kroku nám vyhrávala i hudba z oslav 60. výročí Sboru dobrovolných hasičů Prchalov. Odolávali jsme, 
zda se k oslavě připojit, či pokračovat v plánované trase. Lákal nás tekutý mok i různé pochutiny. Překonali jsme  
se a šli dále - směr Skotnice. To už jsme si svítili baterkami, ale restauraci U Žabáka jsme neminuli. Doplnili 
jsme vypocené tekutiny a pokračovali směrem k Příboru. Zvony odbíjely půlnoc, když jsme míjeli hřbitovní zdi  
a rozcházeli se do svých domovů. Každý z účastníků „Nočního přechodu“ obdržel účastnický list.

Nejen pár kilometrů v nohou, ale zas o jeden zážitek bohatší......
Libuše Klaudová. 

Již v roce 2008 se začali scházet zástupci měst Příbora  
a Kopřivnice nad společnou myšlenkou propojit obě města 
bezpečnou cyklotrasou. Začátkem roku 2009 byla mezi obě-
ma městy podepsána smlouva o spolupráci na přípravě cyk-
lostezky a následně  byly zahájeny veškeré potřebné projekční 
práce. V roce 2009 byl zpracován investiční záměr k projektu 
s názvem „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek 
Příbor – Kopřivnice“, v roce 2010 k němu byla zhotovena pro-
jektová dokumentace. Koncem roku 2010 podala obě města 
žádost o dotaci, každé na úsek cyklotrasy na svém katastrálním 
území. Obě žádosti byly schváleny a doporučeny k financová-
ní z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. 

Město Příbor začalo svoji část  projektu fyzicky realizovat 
v říjnu 2011, v březnu 2012 byly práce ukončeny. Celkové sta-
vební a projekční náklady projektu, který v případě Příbora za-
hrnuje trasu od mostu přes řeku Lubinu u vlakového nádraží 
až ke konci osady Orinoko, dosáhly částky  2,6 mil. Kč. Dotace 
bude činit přibližně 2 mil. Kč.

Město Kopřivnice zahájilo práce na svém úseku v červnu 
2012, do konce července by měly být dokončeny, takže cyklisté 
budou moci pravděpodobně již od poloviny prázdnin plně vy-
užívat výhody cyklotrasy spojující Příbor s Kopřivnicí.

Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města.
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oslava 90 let od Založení 
sboru dobrovolných hasičŮ  v Prchalově 

výZnam sborŮ dobrovolných hasičŮ v minulosti a dnes

Výbor	SDH	v	Prchalově	již	na	začátku	roku	stanovil	datum	oslav,	
a to 9. 6. 2012. Cílem bylo, aby se pobavili malí i velcí.  Po zralé úvaze  
a zvážení finančních možností jsme se rozhodli nechat vyrobit pra-
por, který náš sbor nikdy neměl. Z  několika nabídek jsme vybrali 
firmu Davida Kadlečka – DAKS ze Sehradic. Předložil nám návrhy, 
ukázal látky, vyšívání a po našem schválení šel návrh do výroby. Byli 
jsme moc zvědaví,  jak to dopadne, ale výsledek předčil naše očekává-
ní. Prapor se moc líbil. Oslavy mohly začít, to nejdůležitější  už jsme 
měli. Teď si všichni přáli, aby se celý den vydařil.

 Někdy ale představy naruší naprosto neovládatelné počasí.  
I když hasiči mají k vodě velmi blízko, přesto v sobotu 9. 6. 2012 jsme 
nebyli rádi, že se obloha ne a ne zamodrat. O sluníčku ani nemluvě. 
Pro jistotu jsme před kapli, kde měla probíhat mše, postavili velký 
stan, pod který se vešli skoro všichni návštěvníci. A byl to dobrý ná-
pad, protože se začátkem mše svaté se spustily z nebe  proudy vody 
a ustaly chvíli po ukončení. Sám pan farář řekl, že to není nic, co už 
by nás v Prchalově při mši svaté mohlo překvapit. Déšť než odradil 
mnohé  členy sboru a občany, kteří raději zůstali v suchu domova.  
Po mši svaté a položení věnce u pomníku padlých jsme se odebrali 
na hřiště, kde od 13 hodin proběhla slavnostní schůze. Na  ní sta-
rosta sboru přednesl zprávu o tom, jak probíhalo 90 let našeho sbo-
ru. Seznámil přítomné s  historií sboru od jeho vzniku až do dneška.  

Po schůzi a obědě si mohli návštěvníci prohlédnout malou výstavu, 
kterou jsme připravili v hasičské zbrojnici. Byly vystavené staré pro-
tokolární knihy, knihy členů, kroniky, tabla, poháry, staré uniformy.  
Na prostranství pod hřištěm si mohli prohlédnout starou stříkačku,  
novější cisternu i zásahové vozidlo, měli přijet i štramberští hasiči 
se starým hasičským autem, ale protože má otevřenou kapotu, tak 
vzhledem k deštivému počasí nedorazili, což byla velká škoda. 

V 15 hodin začal koncert Dechového orchestru mladých pod 
vedením p. Lacného s mažoretkami.  Moc jsme doufali, že poča-
sí vydrží a muzikanti nebudou muset předčasně skončit. Kupodivu 
naše přání se stalo skutečností a koncert se moc líbil. Po koncertě 
byl připraven i zásah hasičů při fingované dopravní nehodě, kde nám 
příborští hasiči ukázali, jak taková záchrana lidských životů probí-
há.  Po ukázce program ještě neskončil a na řadu přišli mladí hasiči, 
kteří předvedli požární útok s vodou. Tím byl vyčerpán odpolední 
program  a teď nás již čekala večerní zábava s tancem.  Byli jsme moc 
rádi, že na večerní zábavu přišlo dost lidí. 

Co říct nakonec. Myslím, že práce kterou jsme vynaložili na pří-
pravu, se vyplatila a ti, kteří přišli, byli spokojeni.

Alena Sochová, SDH Prchalov.

Sbor dobrovolných hasičů je v českém prostředí výrazný fe-
nomén,	 což	 dokládá	 skutečnost,	 že	 Sdružení	 hasičů	 Čech	Moravy	 
a	Slezska,	pod	které	jednotlivé	SDH	spadají,	je	nejpočetnější	občan-
ské	sdružení	v	České	republice.	V	současnosti	má	toto	sdružení	přes	
345 tisíc členů a jeho členská základna se stále rozrůstá. Pro srovná-
ní:	Český	rybářský	svaz	má		přibližně	250	tis.,	Sokol	190	tis.,	Český	
zahrádkářský	 svaz	 170	 tis.	 a	 Českomoravská	 myslivecká	 jednota	 
90 tis. členů.

Dobrovolní hasiči si velmi rychle vydobyli významné postavení, 
přítomnost dobře fungujícího sboru znamenala pro občany pocit 
větší jistoty a bezpečí v případě požárů a jiných živelných katastrof. 
Prvotní funkcí hasičských sborů bylo hašení požárů a s tím souvise-
jící ochrana života a majetku občanů, ta se však v průběhu let pro-
měnila. Tuto funkci dnes mají na starost především profesionální 
jednotky, ale i dobrovolní hasiči jsou stále nezbytnou složkou inte-
grovaného záchranného systému. Sbory dobrovolných hasičů svou 
práci postupně více zaměřili na preventivní činnost, práci s mládeží 
nebo požární sport. 

Kromě udržování vlastních hasičských tradic, jako jsou svatby, 
gratulace k jubilejím a pohřby, hrají hasiči důležitou roli jako pořa-
datelé rozličných kulturních a společenských akcí pro veřejnost. Byla  
to možnost se veřejně prezentovat, hasiči oblečeni ve slavnostních 
stejnokrojích jistě vzbuzovali u okolí respekt. Především to byla 
možnost, jak pro sbor získat potřebné finanční prostředky. Další  
důvod k pořádání těchto akcí byl společenský, lidé se mohli pobavit, 
seznamovat a odpočinout si od každodenních starostí. 

Význam hasičských sborů výstižně popisuje ve vlastivěd-
ném sborníku Kravařsko z roku 1933 František Urban: ,,Hasičstvo  
na Kravařsku vykonalo za dobu svého trvání mnoho záslužné prá-
ce a za dřívějších dob pomáhalo vydatně čeliti přívalu germanisace. 
Hasičské sbory byly téměř jedinými spolky na venkově, které praco-
valy ke zvýšení úrovně našeho lidu i v nejzapadlějších dědinách.  
Ale i v přítomné době konají hasičské sbory svou práci záchrannou, 
kulturní, samaritánskou nezištně a obětavě k dobru našeho lidu a za-
sluhují všestranného uznání a podpory“.

Zpracovala: Bc. Markéta Tobolová.

Ze života ve městě
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Z historie sdh Prchalov

etZlova uličKa, Po Kom nese jméno?

V	úvodu	Hasičské	kroniky	prchalovského	sboru	je	popsána	situa-
ce v obci z doby před založením sboru: ,,Shořela polovina obytného 
stavení, oheň byl zdolán tím že požár vznikl v poledne, kde obča-
né byli ihned pohotoví, oheň uhasili s zalíváním z putének a také 
byl uhašen až hasiči ze sousedních obcí se dostavili.“

Od poloviny 19. století měly povinnost zakládat hasičské sbory 
obce s více než padesáti obytnými staveními, Prchalov tuto hranici 
překročil	až	na	konci	20.	let	20.	století.	Hlavním	impulzem	k	založení	
sboru však byly požáry, které obec postihly v roce 1921. Občané byli 
posléze starostou obce vyzváni ke vstupu do nově vznikajícího sbo-
ru. Následovala ustavující valná hromada konaná dne 4. března 1922, 
na které se sešlo 34 zakládajících členů. Prvním starostou sboru byl 
zvolen Jan Boháč, který v té době zároveň vykonával i funkci staros-
ty obce. Sbor spadal pod ,,župní jednotu hasičskou pro Kravařsko č. 
II.“, která územním rozsahem odpovídala přibližně dnešnímu okresu 
Nový Jičín. Tato župa vznikla v roce 1895 a jejím prvním starostou 
byl Josef Janoušek z Příbora. 

Se sborem byla úzce spjata samaritánská činnost, jejím poslá-
ním bylo poskytnout první pomoc osobám zraněným při požárech. 
Samaritánky poskytovaly také ošetření lehčích zranění a jiných zdra-
votních komplikací všem lidem v obci a částečně tak nahrazova-
ly lékařskou službu. V roce 1951 samaritní služba přešla zcela pod 
Červený	kříž.

SDH	 Prchalov	 zakoupil	 první	 ruční	 stříkačku	 v	 roce	 1922	 
a musel si na ni peníze vypůjčit, motorovou stříkačku zakoupil sbor  
až v roce 1953. Významnou událostí v dějinách sboru i celé obce bylo 
postavení hasičské zbrojnice v roce 1927. Pozemek na stavbu hasič-
ské zbrojnice daroval člen sboru František Juřena. Sbor získal půjčku, 
další finance získával ze sbírek a darů. V dochovaném proslovu, kte-
rý byl přednesen při slavnostním otevření se uvádí, že se ,,pracova-
lo s nadlidskou sílou v krutem dubnovém počasy, přítomné byly  
i naše holky, které se nestyděly pracovati pro blaho hasičstva  
i celé obce.“ Při postavení hasičské zbrojnice byla na věži napsána 
hesla Co občan to hasič a Požárům zmar, hasičům zdar. V den 
slavnostního otevření se ráno u zbrojnice konala mše, následo-
val průvod s hudbou, slavnostní oběd v hostinci, hasičské cvičení  
a taneční zábava na výletišti. 

Postavení hasičské zbrojnice bylo velmi důležitým krokem, vyu-
žívali ji nejen hasiči, ale až do roku 1973 to byla jediná veřejná stav-
ba v obci. Jedna z místností sloužila jako kancelář předsedy MNV,  
ve zbrojnici se nacházela i malá knihovna. 

Situace ve sboru v době II. světové války byla podmíněna úpra-
vou státních hranic, Prchalov se stal součástí Velkoněmecké říše. 
Činnost	sboru	se	kromě	primární	funkce	hašení	požárů	soustředila	
na hasičská cvičení, která dostala vojenský charakter.

Po II. světové válce byl do čela sboru zvolen Josef Juřena, kte-

rý tuto funkci zodpovědně vykonával až do roku 1970. Zároveň byl  
po válce zvolen i prvním předsedou MNV, kterým byl až do své smrti 
v roce 1973. Díky této skutečnosti spolu obě složky dobře spolupra-
covaly.

Na přelomu 50. a 60. let 20. století se projevovala v činnosti sboru 
určitá stagnace. Nepořádaly se téměř žádné hasičské, ani společen-
ské akce. Díky generační výměně ve výboru v roce 1970 se opět zvý-
šila aktivita v pořádání kulturních akcí, zároveň se začalo intenzivně 
pracovat s dětmi a mládeží, postupně se také zvedal zájem občanů  
o členství v této organizaci.

K roku 2011 měl sbor 72 členů, z toho 18 dětí do patnácti let. 
Zjednodušeně řečeno, téměř každý třetí obyvatel obce je dnes čle-
nem	 SDH	 Prchalov.	 V	 neposlední	 řadě	 musíme	 zmínit	 i	 úspěchy	
družstva mužů v požárním sportu. Jsou to několikanásobní vítězi 
Moravskoslezské ligy v požárním útoku a důstojně tak reprezentují 
jméno obce. 

Velmi	důležitý	byl	v	minulosti	i	dnes	integrační	prvek,	neboť	SDH	
spojoval různé věkové kategorie, profese i politické postoje. Klíčová 
je v tomto směru práce s dětmi a mládeží, která byla obnovena v roce 
2010. Jedině tak si může sbor zajistit nové následovníky, kteří budou 
mít chuť pokračovat v tom, co započali jejich předkové.

Jak se slavila výročí založení sboru v minulosti
Na valných hromadách byla vždy připomenuta kulatá výročí  

založení sboru, stručně se připomněl vznik a dosavadní činnost sbo-
ru i nutnost pokračovat v této záslužné činnosti nadále. 

Doslova velkolepě se slavilo 25. výročí založení sboru v roce 
1947, souvisí to s obecnou euforií, která mezi lidmi po skončení  
II. světové války zavládla a s možností opět navázat na bohatou kul-
turní činnost. Pozvání přijalo mnoho okolních sborů, které uvítala 
vítací četa a místní děvčata oblečena v krojích předala hostům ky-
tice. Ráno začala slavnost ukázkovým hasičským cvičením, poté 
bylo předneseno několik proslovů a vybraní hasiči byli vyznamenaní  
za svou dosavadní činnost. Na závěr se na výletišti se konala lidová 
veselice s bohatým občerstvením. Speciálně k této příležitosti byla 
zajištěna elektrifikace výletiště a pro zpestření jeden z hasičů zajis-
til střelnici. Podle záznamů v Pomocném deníku ze zábav se prodalo 
350 vstupenek, co do počtu účastníků se tak stala tato akce nejnavští-
venější v dějinách celé obce.

Důstojné oslavy se sbor dočkal i při 50. výročí od svého založení 
v roce 1972, při jubilejní schůzi byla v sále hostince instalována malá 
výstavka a vzpomínková tabule, u které drželi hasiči čestnou stráž, 
jak se uvádí v zápisu ze schůze, hasiči měli přijít ,,ve cvičných uni-
formách dokonale vystrojeni.“ Od tohoto roku bylo součástí také 
kulturní vystoupení žákovského družstva.

Zdroj: Archiv obce Prchalov - Protokolní knihy SDH Prchalov, SOkA Nový Jičín
Zpracovala: Bc. Markéta Tobolová.

Ještě	za	1.	republiky	se	prý	dnešní	ulice	ČSA	jmenovala	Etzlova.	K	pře-
jmenování došlo zřejmě v r. 1962 (v tom roce se znovu pojmenovávaly uli-
ce). Etzlovu ulici ale v Příboře přece jen máme. Je to nejkratší ulice v našem 
městě.	Měří	 přibližně	 20	metrů.	Navazuje	 na	 ulici	ČSA	naproti	 rodnému	
domku Sigmunda Freuda. 

Antonín Etzel žil v Příboře na náměstí v domě č. 43 a v létech 1809 - 
1823 byl starostou. Tím si ale pojmenování ulice přece jen nevysloužil. 
Antonín Etzel totiž nebyl jen tak ledajakým starostou, byl starostou lidumi-
lem a otcem chudých. 

Svědčí o tom velký kovový náhrobek za farním kostelem. Je na něm 
napsáno: „Zde odpočívá v pokoji otec chudých města Příbora, pan Antonín 
Etzel, starosta města téhož. Usnul v Pánu dne 9. dubna 1823. Modlete  
se za něho!“¹

Otec chudých byla volená funkce. Nemohl se jím stát leckdo. Jen ten, 
kdo byl známý, zámožný a opravdový lidumil.

Antonín Etzel už dávno nežil a stále existoval Etzelův fond! Podporu  
z Etzelova fondu například dostávali ještě v druhé polovině 19. století tak 
zvaní desátníci. Byli to spolehliví občané města, kteří ve svém desátku - 
Příbor jich měl 12, Benátky jeden, plnili důležité povinnosti. Museli přivést 
k případnému ohni 8 schopných mužů ke stříkačkám, 4 muže k vodním  
vozům,	 4	 muže	 k	 donášení	 žebříků.	 Hasičský	 sbor	 tehdy	 totiž	 ještě	 
neexistoval.²

Zdroje:	¹	Dějiny	města	Příbora	-	text	L.	Loukotky,	²	archivní	materiál	SDH	Příbor

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

Máte-li tip na příborský zmizelý krámek (zveřejňováno v Trubači), dejte vědět.

Z historie
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Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme bo-
hužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Ne vždy se poda-
ří pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné dny, a tak se zde objevuje prostor pro jejich fantazii a uskutečňování různých „hrdin-
ských“ činů. Proto v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně bez dozoru, měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu 
nenechávali zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmě-
tem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Důrazně upozornit děti na to, že ply-
nové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní.  Aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny elek-
trické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají  
v ruce klíče.

Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i dospělé, mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku 
požáru a případnému zranění nebo usmrcení osob a ke škodám na majetku.

Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:

- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,

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

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

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

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

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

A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdra-
vím nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. 
Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněž při ma-
nipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné 
koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 
nebo 112.

Spokojené,	radostné	a	hlavně	bezpečné	léto	přejí	hasiči	HZS	MSK,	územního	odboru	Nový	Jičín
Dagmar Benešová, preventistka HZS.

PráZdniny jsou na dohled …
informace pro občany

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v červenci
Jarmila Kolaříková
Jan Schönweitz
Věra Kalová
František Zapletal
Bohuslav Majer
Anna Kalužová
Stanislav Řepa
Miroslava Bilská
Milada Fajkusová
Božena Richterová
Jiří Dvořák
Irena Dudková

Anna Hejlková
Milada Trojková
Lumír Palyza
Anna Tardonová
Kajetán Vacca
Danuše Slačíková
Zdenka Hrachovcová
Jaromíra Veselková
Eva Palyzová
Anna Limberková
Jaroslava Neusserová
Oldřich Pyš

Vladimír Linart
Václav Juda
Vladimír Feix
Věra Antolíková
Marta Hájková
Vlasta Řeháčková
Eva Figarová
František Juřena
Jindřich Ručka
Jaroslava Karbanová
Jarmila Rašková
Anna Urbišová
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dobrá rada nad Zlato

vyhodnocení žáKŮ a studentŮ

„Natálko, pojď za mnou!“ Stojím v dětském pokoji a čekám – nic. „No tak, kde jsi? Pojď za mnou 
do pokoje!“ Má 4,5 letá dcera se konečně s nelibostí přišourá a říká: „Mami, proč nepřijdeš ty za mnou? 
To nemáš nohy?“ Otázka mne zaskočí. Je podvečer, cítím se unavená a nechce se mi rozvíjet diskusi na 
téma mých nohou. Slyším se, jak nesmyslně odpovídám: „Ne, nemám!“ Bez zaváhání na mne vyhrkne: 
„Takže máš rybí ocas?“ Podívá se směrem k mým nohám, jako by ho hledala … . Polykám smích. Asi 
bych nyní měla něco výchovného říct – nemůže přece se mnou takto mluvit! Snad i pozoruje mé zavá-
hání a rychle dodává: „Takže jsi asi ryba!“ Neudržím se a propadám hlasitému smíchu a ona také. Právě 
jsem prohrála výchovnou chvilku, já rodič. 

Asi mi dáte za pravdu, že nejsou v životě všechny chvilky rodičů a jejich dětí tak úsměvné, jako 
právě tato. Mnohdy čelíme situacím, kdy dobrá rada, by se skutečně mohla platit zlatem…. Proto jsem 
velmi	ocenila	snahu	pani	ředitelky	Ivety	Šrubařové	z	„Mojí	školky“	v	Hájově,	která	pro	nás	rodiče	při-
pravila seminář s psycholožkou Mgr. Svatavou Vyhlídalovou na téma: Proč si děti vzájemně ubližují. 
Vyslechli jsme si cenné informace nejen na dané téma, ale paní Vyhlídalová ochotně a ráda odpovídala  
i na praktické dotazy mnohých rodičů, kterých se ve školce ve čtvrtek 17. 5. 2012 odpoledne sešlo oprav-
du hodně. Nad některými tématy se rozvinula i širší diskuse, při které se setkávaly názory psychologa, 
učitele a rodiče, a bylo více než zajímavé poslouchat názor tří odlišných stran. 

Ne nadarmo se říká – Ten dělá to, a ten zas tohle…. Poslechnout si odborníka z oblasti výchovy, 
třebaže jen preventivně, bylo přínosné nejen pro nás rodiče, ale především pro naše děti. Děkuji vedení 
školky, že rozšiřuje znalosti nejen svým malým svěřencům, ale i nám jejich rodičům.

Za rodiče dětí MŠ Hájov - Monika Štegnerová.

Komise pro občanské záležitosti organizuje každoročně vyhodnocení 3 nejúspěšnějších žáků a studentů příborských škol. Vedení škol vybere 3 žáky či 
studenty, kteří vynikají v různých oborech, či si cení jejich povahových vlastností.
Letos byli vybráni tito žáci a studenti.
ZŠ Dukelská
Hana Šuplíková - za vzornou reprezentaci školy-1. místo v okresní soutěži Miss aerobic
  - zapojení do projektu Světová škola
Jakub konvička - pro jeho povahové vlastnosti-každému rád pomůže
  - zapojení do všech soutěží
Michal Demo - reprezentace školy v různých soutěžích, Mladý zdravotník, Sportovní hry mládeže
  - Dopravní olympiáda
ZŠ Jičínská
agáta kaňáková - za 1. a 2. místo v celostátní výtvarné soutěži
Michaela broskevičová - za reprezentaci školy ve sport. soutěžích - basketbalu
Lucie činčilová - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích - basketbalu ZŠ Npor. Loma
Daniel Lunda  - za pomoc spolužačce se zrakovým postižením
Matyáš Vašek - za pomoc spolužákovi s těžkým tělesným postižením
tomáš Holub - za aktivní pomoc při organizování školních akcí
Masarykovo gymnázium
ondřej Huvar - za 1. místo v okresní matematické olympiádě
  - za 1. místo v okresním  kole Pythagoriády
kristýna Mrázková - za 1. místo v okresním kole matematické olympiády
  - za reprezentaci školy v olympiádě z českého jazyka a logické olympiády
ondřej Elbel - za úspěšnou reprezentaci v olympiádě z českého jazyka a za 2. místo v celorepublikové  
     esejistické soutěže Normální normalizace ve spolupráci s týdeníkem Reflex

Městský úřad každému z oceněných věnoval menší dárek a provozovatel městského koupaliště firma Ricco-Rudolf 
Korčák pernamentky k volnému vstupu na koupaliště.

Ráda potkávám mladé lidi při takových příležitostech a mohu jim za jejich výsledky jménem MÚ poděkovat.
Přeji  jim v dalších létech hodně úspěchů v oborech jejich zájmů a hlavně pěkné prázdniny plné nových zážitků.

Za komisi pro občanské záležitosti Mgr. Libuše Klaudová.

Ze života ve městě

oPrava Kříže u hájovsKého dvora.
Hájovský	dvůr	 -	místo,	které	 se	 stalo	základem	pozdější	 samostatné	obce	Hájov,	poznáme	snadno.	 (Obec	

vznikla	parcelací	dvorů	Hájov	-	právě	o	něm	je	zmínka,	Haškovec	a	Rychaltice.	Datem	vzniku	Hájova	je	rok	1797.)
Hájovský	dvůr	leží	na	křižovatce	silnic	z	Příbora,	Kopřivnice	a	Hukvald	a	na	ní	stojí	kříž	s	Ježíšem	Kristem.	

Od kdy tady stojí, nikdo neví. Ovšem jisté je, že byl přibližně před 20 lety opraven. Ale zub času ho opět pozna-
menal.	Letos	v	zimě	vysoký	dřevěný	kříž	padl.	Nezbylo	než	ho	opravit.	Místní	organizace	KDU-ČSL	nakoupila	
barvy a štětec a její předseda Jiří Kuchař se dal do restaurování. Uhnilý kus dřeva odřezal, zarovnal, vybrousil  
a nadstavil novým kusem, všechno vyčistil a znovu natřel. A dal si záležet! Týden před Velikonocemi byl kříž opět 
na svém místě!

Pokud	jste	nepostřehli,	že	na	Hukvaldy	jezdíte	kolem	kříže,	tak	tentokrát	si	určitě	všimněte!
Ale	 tím	 restaurování	 a	 opravy	 křížů	neznámých	 autorů	 v	Hájově	neskončily.	 Jiří	Kuchař	 se	už	 teď	 chystá	 

na	opravu	dalšího	„kousku“	-	kříže	od	Jalůvků…(Hájovjané	vědí...).
Irena Nedomová, LTV Příbor. Děkuji za informace MO KDU-ČSL.
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informace Ze škol

ŠKola naruby aneb rodiče čtou dětem

den evroPy

Na začátku letošního školního roku nás, žáky  
3. A, oslovily knihovnice příborské městské knihov-
ny s možností zapojit se do projektu „Škola naruby“, 
který	organizují	 knihovny	Čech,	Moravy	 a	 Slezska.	
Akce	podporuje	celostátní	kampaň	„Celé	Česko	čte	
dětem“. Nápad vybídnout rodiče, prarodiče, popř. 
starší sourozence ke společným chvílím nad dobrou 
knihou je výborný, a proto jsme se rádi do projektu 
zapojili.

Každý	žák	obdržel	„Čtenářský	deníček“	a	do	něj	
si v průběhu celého školního roku zapisoval, kdo mu 
doma četl, z jaké knihy, kolik minut a také hlasité 
čtení oznámkoval. Děti si velmi rády hrají na školu, 
mohly známkovat výkony svých rodičů a blízkých,  
a to se jim velmi líbilo. Deníček vypadal podobně 
jako žákovská knížka, jen s tím rozdílem, že zde děti 
měly i volné listy, kde mohly formou obrázků vy-
jádřit své dojmy z četby a v zadní části byl prostor 
pro pochvaly nebo poznámky. Průběžně jsme si 
„Deníčky“ kontrolovali a děti seznamovaly své spo-
lužáky se svými postřehy – kdo mi nejčastěji čte, čí 

čtenářský projev se mi nejlépe poslouchá, jaká kni-
ha byla pro mě nejzajímavější atd. Z počátku žákům 
záznamy v „Deníčcích“ rychle přibývaly, časem však 
měli někteří problém přemluvit dospělé, aby si na 
četbu našli čas. Ty nejlepší čtenářské rodiny měly  
až dvanáct stran záznamů. Mezi nejlepší „čtecí  
rodiny“ v naší třídě patří rodina Matěje Bzirského, 
Kateřiny	Hoffmannové	a	Radima	Jeřábka.

Na závěrečném vyhodnocení, které proběhlo 
17. května 2012 v Městské knihovně v Příboře, jsme 
však byli oceněni všichni. Každý žák byl odměněn 
diplomem a sladkostí a jako třída jsme obdrželi  
tři krásné knihy (viz foto). Kromě vyhodnocení  
pro nás paní knihovnice připravily i spoustu soutěží 
a kvízů a my jim moc děkujeme za příjemné dopo-
ledne v knihovně i za celou akci. A mé přání dětem? 
Více společně strávených chvil s rodiči nad pěknou 
knihou, protože to je největší odměna.
Mgr. Jana Činčalová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín.

V měsíci květnu proběhla na naší škole tradiční akce – Den Evropy. Tradiční, protože 
projekty ke Dni Evropy děláme už několik let, ale zároveň také nová, protože jsme letos Den 
Evropy pojali úplně jinak. 

Všichni žáci zpracovávali informace k dvěma našim nejbližším státům – Slovensku  
a	Polsku.	Čtvrťáci	a	páťáci	tvořili	panely,	kterými	vyzdobili	chodbu	1.	stupně,	a	žáci	2.	stupně	
tvořili prezentace na zadané téma – 6. ročník tradice, 7. ročník zeměpisné informace, 8. ročník 
slavné	osobnosti	a	9.	ročník	turistické	zajímavosti.	Hledali	na	 internetu,	vařili	 tradiční	 jídla,	
přidávali písničky, prostě snažili se, aby ta jejich prezentace byla co nejzajímavější. 

A své výtvory představili ve čtvrtek 17. 5. všem třídám v tělocvičně. Někteří neskrýva-
li své obavy, protože mluvit před zaplněnou tělocvičnou jim připadalo těžké, ale nakonec  
to zvládli na jedničku a všichni se dozvěděli něco nového o našich sousedech. Ověřili jsme 
si, že mnohdy nás dokáží žáci velmi příjemně překvapit svými výkony, a to je další pozitivní 
stránka těchto projektových akcí. 

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma, Příbor.

eKoloGicKý den dětí
V pátek 1. června 2012 oslavily děti naší školy svůj 

svátek v parku, kde pro ně město Příbor zorganizovalo 
oslavu, která byla v ekologickém duchu.

Již dva týdny předem žáci shromažďovali odpadní 
materiály a vymýšleli, jak je recyklovat v umělecké ob-
jekty. Žáci vyráběli z plastových lahví a víček, kelímků, 
novinového papíru, starých počítačových komponen-
tů, ruliček od toaletních papírů a dalších odpadních 
materiálů.

A výsledek? Byl k vidění v parku 1. 6. Již ráno něko-
lik žáků pod vedením paní učitelky Matulové instalo-
valo všechny výrobky na stromy, stoly i na trávník.

I když počasí oslavě nepřálo a několikrát jsme 
zmokli, akci jsme si užili. V parku na nás čekal boha-
tý program, připravený ve spolupráci s organizacemi 
EKOKOM, ELEKTROWIN, LUNA Příbor, Technické 
služby Příbor a JUNÁK.

Děti si mohly vyzkoušet své znalosti v oblasti en-
vironmentální výchovy, především o třídění odpadů, 
prohlédnout si vůz záchranné služby, vyzkoušet si zá-
klady poskytování první pomoci.

Čekalo	je	i	několik	stanovišť,	která	prověřila	jejich	
fyzickou zdatnost -střelba z luku, lanová dráha, hod na 
cíl, chůze na chůdách a jízda zručnosti na kole.

Děkujeme městu Příboru za pěknou akci.
Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486.

  

  

  

    



Měsíčník Města příbor a 9

adoPce ZvířátKa

exKurZe na letiŠtě

V letošním školním roce jsme se rozhodli oslavit Den Země trošku jinak. Kromě ob-
vyklých aktivit jsme týden sbírali papír, chodili na brigády nebo alespoň přispěli malým 
finančním obnosem, abychom mohli v ZOO Ostrava adoptovat zvířátko, které si děti 
vyberou. Naše snaha měla úspěch a shromáždili jsme celkem 5 500 Kč.

 Začátkem května se žáci 3.-5. tříd, kteří se účastnili soutěže Máme rádi zvířata, 
žáci úspěšní v jiných soutěžích a nejlepší brigádníci, vydali jako vždy za odměnu na ex-
kurzi do ZOO. Tentokrát samozřejmě s důležitým úkolem-vybrat vhodného kandidáta  
k adopci.

 Chtěli jsme pomoci zvířátkům, která zatím nemají sponzory. Vybrali jsme dva 
kandidáty: zebru Grévyho a hulmana posvátného (opici). Děti, které se zúčastnily ja-
kýmkoliv způsobem sbírky, měly pak  ve škole možnost hlasování, které zvířátko škola 
adoptuje.

 Podle očekávání vyhrály opičky (hulmani) a naše škola odeslala do ostravské 
ZOO peníze na adopci. Sbírky chceme opakovat každoročně a stát se tak trvalým spon-
zorem hulmanů. Doufáme, že tak pomůžeme zachránit další živočišný druh, jehož ně-
které poddruhy jsou již na pokraji vyhubení. 

	 Až	pojedete	do	ostravské	ZOO,	nezapomeňte	zajít	do	pavilonu	Čitván,	u	které-
ho, spolu s medvědy ušatými, bydlí i naši chráněnci - hulmani a pozdravte je od nás.

D. Svobodová a L. Světlíková ZŠ Npor. Loma, Příbor.

V úterý 24. dubna jsme jeli na exkurzi na leti-
ště do Mošnova. Cestou v autobuse jsme se všich-
ni moc těšili. Na letišti nás přivítal pan Mokryš, 
tatínek našeho spolužáka, s tiskovou mluvčí paní 
Kubešovou. Nejdříve nás seznámili s prostředím 
letiště. Dozvěděli jsme se, co si můžeme vzít do 
letadla a co je naopak zakázáno. Dále jsme viděli 
zařízení, které kontroluje osoby, jestli u sebe ne-
mají věci, které do letadla nepatří. Potom nám 
policisté ukázali dva doklady, potřebné k vyces-
tování do zahraničí. Ze dvou dokladů, které nám 
předložili, byl jeden falešný. Zajímavá byla ukázka 
práce pyrotechniků se psy vycvičenými pro hledá-
ní výbušnin.

Další zastávka byla u hasičů. Ti jsou na leti-
šti kvůli bezpečnosti. Viděli jsme hasičská auta  
i oblečení, které hasiči používají při požáru. Mohli 
jsme si je i vyzkoušet. Nejvíce nás zaujala auta 

Panter (patří mezi nejmodernější v republice)  
a ukázka výcviku. Auta mohou probodnout trup 
letadla a za dvě a půl minuty vystříkat tisíce litrů 
vody a letadlo tak uhasí velmi rychle. 

Nakoukli jsme i do řídící věže, odkud jsme 
viděli nejen celé letiště, ale na radaru i leta-
dla ve vzduchu. Z řídící věže jsme se šli podívat  
na dravce – jsou zde proto, aby se zabránilo střetu 
menších ptáků s letadlem. Každý si vyzkoušel, jak  
se tito dravci drží na rukavici. 

To nejlepší nás čekalo nakonec. Byli jsme  
se podívat na výcvik pilotů do jejich „trenažé-
ru“. Měli jsme pocit, jako bychom opravdu letěli  
vrtulníkem. Proletěli jsme se nad mořem, měs-
tem, skalami a přistáli na silnici nebo na vysoké 
skále.	Bylo	to	fakt	„HUSTÝ“.

Cestou zpátky proběhlo fotografování  
u letadel. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých 

informací o všem, co se týká letadel i leteckého 
provozu. Každé vyprávění bylo velmi zajímavé.  
Při rozloučení jsme dostali na památku drobné 
dárky. Všichni jsme měli z této exkurze radost.

Žáci III. A, ZŠ Npor. Loma Příbor.

informace Ze škol

 

den dětí - naŠe tradiční aKce
V pátek 1. června se na naší škole konal Den 

dětí určený pro žáky 1. až 7. ročníku. Bohužel 
nám počasí letos příliš nevyšlo, takže jsme museli 
použít tzv. suchou variantu a připravit všechny 
disciplíny ve třídách, na chodbách a v tělocvič-
nách. Po hodině příprav se mohli všichni žáci 
shromáždit v tělocvičně, dostali poslední poky-
ny (týkaly se hlavně bezpečnosti, protože v pro-
storách u jednotlivých stanovišť se pohybovalo 
téměř tři sta dětí) a v 9 hodin celá akce odstar-
tovala. 

Začal neuvěřitelný rumraj, v němž se ale ni-

kdo neztratil a i prvňáčci, pro které byla tato akce 
novinkou, ve skupinkách pod vedením deváťá-
ků bojovali o své „korunky“. Ty potom všechny 
děti měnily ve stáncích za dobroty, které napek-
ly maminky, sladkosti, hračky, nebo třeba škol-
ní potřeby. Za tři hodiny, vymezené pro plnění 
úkolů, mohly děti obejít 33 stanovišť, vyzkoušet 
různé sportovní disciplíny, ale i svou šikovnost, 
trpělivost, nebo popřemýšlet nad sudoku. Také 
se mohly podívat do hasičského auta a náklad-
ního auta Tatra, které absolvovalo Rallye Dakar.  
Ve dvanáct hodin už byly stánky s odměnami 

téměř prázdné, v tělocvičně se shromáždili kluci  
a holky s batůžky nacpanými odměnami a Den 
dětí byl závěrečným pokřikem ukončen.

Velký dík za tuto akci patří hlavní organizá-
torce Mgr. Aleně Urbanové, školské radě a hlav-
ně rodičům a bývalým žákům naší školy, kteří 
pomáhali na jednotlivých stanovištích, protože 
bez nich by to prostě nešlo. Pro všechny, kteří 
se podíleli na organizaci Dne dětí na naší škole, 
byl největší odměnou pohled na spokojené tváře 
všech dětí.

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor.Loma Příbor.
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Z historie

 Pověst o Švédech – mýty, dohady a realita    
  aneb není FreiberG jaKo FreiberG

iGor jalŮvKa

Pokračování

Než ukončíme rozbor situace kolem prvního obsazení 
Příbora Švédy (abychom mohli definitivně uzavřít oblast 
faktů i dohadů), zbývá povědět, kam vlastně byli Švédové 
z Příbora vyhnáni. Pověst hovoří o Novém Jičíně. Do úvahy 
skutečně přicházejí nejspíš nový či starý Jičín, méně Stará 
Ves, Ostrava, Brušperk anebo Frýdek. V tom bych s autorem 
pověsti souhlasil, že … odtáhli směrem do Nového Jičína … 
a po stopě války táhl mor …

Aby toho nebylo málo, v  nešťastném roce 1642 zuřil 
údajně mor v okolí Příbora, Brušperku a Frýdku; jde o to, 
kdy přesně zuřil a kdy tu byli Švédové. Ti se totiž zdaleka 
vyhýbali městům zasažených morovou nákazou, takže po-
kud mor řádil během léta (kdy bývá jeho účinek nejsilnější), 
je skutečně možné, že se Švédi v Příboře objevili až na pod-
zim. Například císařští vojáci se od roku 1642 do 1644 spo-
radicky zdržovali ve Štramberku a tam také mor zavlekli.

Háček	 je	 v  tom,	 že	 v  samotném	 Příboře	 je	 historicky	
potvrzen výskyt moru roku 1624, nikoli 1642. Dost mož-
ná, že došlo k chybě v historických pramenech a kronikách, 
což se stalo již vícekrát. Známá je například nepřesnost  
ve zprávě novojičínských análů ze 17. století, že k  vypá-
lení města Švédy došlo roku 1634. V  roce Valdštejnovy 
smrti však Švédové nejenže nebyli na Moravě, ale dosud 
ani	v Čechách	(pod	velením	generála	Gustava	Horna	stáli	
v srpnu 1634 severně od Dunaje, u Nördlingenu). Správný 
rok vypálení Nového Jičína je tedy – stejně jako u Příbora 
– 1643.

Nicméně, obecný názor historiků zabývajících se vo-
jenskými dějinami je, že vždy po stopě války táhl mor. 
To potvrzuje i výše uvedená zmínka o moru dovlečeného 
vojáky do Štramberka. Lze to však chápat i jinak: je na-
příklad historicky doloženo, že když byla Kroměříž Švédy 
opětně vypleněna počátkem dubna 1645, tak následkem 
kontribucí, bídy a hladu vypukl mor, jenž si v krátké době 
vyžádal na 1200 obětí. pokud tedy skutečně vypukl roku 
1642 v příboře mor, mohlo to být důsledkem švédského 
drancování a chudoby.
Pověst o Švédech v Příboře - „Die rettende Linde zu Freiberg“

Nyní jsme se dostatečně seznámili s  vojenskou situací 
na severní Moravě v  létě 1642, a tak nezbývá než ponořit 
se do poslední části mého vyprávění – do oblasti bájí, mýtů  
a legend. 

Dnes je známo více pověstí o Švédech, ale mám na mysli 
tu nejznámější - „Die rettende Linde zu Freiberg“ – Lípa 
záchrany v příboře. Předpokládám, že samotný děj pověs-
ti je čtenářům znám; je běžně k dostání, např. v Městském 
informačním centru. Originál pověsti je v  němčině, pře-
klad	pochází	od	prof.	Jana	Havlíčka	coby	„Pověst	o	Švédech	
v Příboře“. 

Profesor	Havlíček	v časopise	Kravařsko	(roč.	I,	č.	3,	str.	

37, Nový Jičín 1932) píše: … stáří, důvod vzniku a účel 
listiny je možno dovozovati jen hypoteticky. Přesto se do-
mnívá, že německý čtyřstránkový text pochází z 2. polovi-
ny 18. století, patrně ze 70. let. A jak dále píše: …letákový 
formát, neuvedení letopočtu vzniku, anonymita spisovatelo-
va, místy až dramaticky napínavý způsob líčení a pod titu-
lem umístěný dřevoryt nasvědčovaly by tomu, že spisek la-
ciným prodejem o trzích a poutích mohl v širokých vrstvách 
prostého lidu uspokojivě vykonávati úkol germanizační  
a hlavně snad protireformační v době náboženského zvlaž-
nění vlivem myšlenek osvícenských a rokokového úpadku 
obecné mravnosti.

À	 propos,	 nechci	 polemizovat	 s  prof.	Havlíčkem,	 nic-
méně toto hodnocení, tak typické pro 1. republiku, vyzní-
vá trochu tendenčně. Určitá doba náboženského zvlažnění 
přišla v období po smrti Marie Terezie, tedy v 80. a 90. le-
tech 18. století, a rokokový úpadek mravnosti se týkal spí-
še okruhu střední a vyšší šlechty, nežli reality příborského 
měšťanstva. Své místo zde bude patrně sehrávat jistý patri-
otismus baroka, podobně jako tomu bylo o sto let dříve ve 
Štramberku.

O co tam šlo? Roku 1660 navštívil Kotouč kazatel, jezu-
ita Matěj tanner, který se rozhodl pro vzdělání a rozmno-
žení pobožnosti poutníků vydati tiskem něco obšírnějšího. 
K tomu cíli požádal správce panství novojicko-štramberské-
ho, aby svolali všechny staré pamětníky a věkem sešlé oby-
vatele, aby pod přísahou a vírou svou vyjevili a oznámili,  
co by o Kotouči věděli neb od svých předků někdy byli slej-
chali. Tak ve Štramberku znovu ožila pověst O Tatarech 
pod Kotoučem. Obnovily se každoroční vzpomínkové 
oslavy této události a pouti o svátku Nanebevstoupení 
Páně. Do roku 1785 se konaly na hoře Kotouči, po zrušení 
kostelů na Kotouči se pouť slavila (a dosud slaví) ve farním 
kostele na štramberském náměstí. 

A podobně, jak onen patriotismus baroka a později i ro-
mantické vlastenectví 19. století nalezly ve Štramberku pří-
ležitost oslavovat moravské a české předky coby zachránce 
Evropy před Mongoly, mohl podobný patriotismus ba-
roka oslavovat hrdinné předky příborských měšťanů, 
kteří tak heroicky odrazili švédskou soldatesku. Možná 
právě to bylo záměrem anonymního autora pověsti.

Přesto ale není úplně jednoznačné, zda pisatel pověsti 
sepsal (a tak uchoval) mýtus již v Příboře tradovaný, ane-
bo pověst vytvořil zcela na základě „své vlastní licence“. 
Osobně se spíše přikláním ke druhé variantě; podobně 
prof.	Havlíček	–	ten	však	o	jiné	možnosti	ani	nespekuluje.

Jak již bylo řečeno, v originále je pověst psána německy, 
což je pro 18. století docela běžné. Je třeba si uvědomit, že 
impulsem pro zahájení národního obrození nebylo vlastně 
nic jiného než reakce hrstky učenců (mnohdy německého 
původu) na nařízení Marie Terezie v rámci její školské re-
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formy z roku 1774, aby vzdělání na škole triviální /později 
obecné/ bylo v jazyce mateřském a teprve od druhé třídy 
školy hlavní /později měšťanky/ v jazyce německém. Toto 
národní obrození bylo tedy v podstatě iniciováno shora 
– v souladu se záměrem Habsburků, nikoli proti němu, 
jak je zažito v mysli našeho národa už od školních lavic. 
Přitom je nutno vzít v úvahu, že tou dobou - před vydáním 
Dobrovského a Jungmannových slovníků - spisovná čeština 
v podstatě neexistovala. není se proto co divit, že pověst 
je psána německy - jak jinak?  

Protože se jedná o pověst, nelze v ní hledat nějakou rea-
litu, i když na první pohled v ní není nic až tak nemožného. 
Obecně mají pověsti blíže k pohádkám než ke skutečnosti; 
často v nich vystupují zázraky a nadpřirozené bytosti. Nic 
takového v pověsti o Švédech není, takže v druhé polovi-
ně 19. století byla sice na jedné straně pokládána za pou-
hou pověst, na straně druhé však jí byli ovlivněni auto-
ři vlastivědného sborníku Moravské Kravařsko (1898) 
přece jen natolik, že byli ochotni věřit tomu, že obyva-
telé příbora (Freibergu) opravdu prokázali nevšední až 
výjimečnou chrabrost během onoho „vyhnání“ Švédů 
z  příbora roku 1642. Tito autoři totiž logicky porovnali 
obsah heroické pověsti se starým dobovým rčením, saha-
jícím do doby „švédských časů“: Brieg, Freiberg und Brünn 
machen die Schweden dünn. Tedy velice volně přeloženo – 
Brzeg, Freiberg a Brno - Švédové mají nahnáno. O obsahu 
tohoto rčení si však něco řekneme až později.

Pověstí byli samozřejmě inspirováni i umělci. Příborský 
rodák Josef Ullrich namaloval roku 1846 šest výjevů  
ze švédských vpádů v  letech 1642 a 43. Jeho romanticko-
-historizující obrazy znázorňují spojení umělcovy fantazie 
s pověstí o zachránění města před Švédy, faktografickou 
hodnotu ale v žádném případě nemají. 

	Historikům	dost	 zamotala	 hlavu	 věta	 z  originálu	 po-
věsti, že Příbor nebyl opevněn ani pouhou zdí („…da 
Freiberg nicht ein Mal mit einer einfachen Ringmauer 
umschlossen war!“), a pokládali ji dlouho (až do 70. let 20. 
století) za další blud autora pověsti. Tak kupříkladu část zdí 
na ulici Bonifáce Buzka, za budovou fotoateliéru, na kte-
ré plynule navazuje dnes opravená budova s nízkou střeš-
ní hranolovou věží, jež ohrazuje dvůr měšťanského domu  
č. 28,  byla pokládána za pozůstatek městských hradeb.  
Na základě textu Dietrichštejnových privilegií městu 
z roku 1615 se dovídáme, že měšťané mají pečovat o „opra-
vení časté cest, hradeb okolo zahrad, rolí a chmelnic…“ 
Avšak těmito zdmi měl kardinál na mysli pouhé zdi 
dvorní, tehdy ohrazující domovní parcely, vesměs opat-
řené bytelnými vraty, kterými se vyjíždělo na pole. Je do-
konce zcela možné, že Dietrichštejn - tak jak čeština nebyla 
jeho rodilým jazykem - prostě nuance mezi slovy hradba  
a zeď příliš nerozlišoval, nebo si s tím moc nelámal hlavu. 
Ale válečné události ho později donutily vše přehodnotit. 
V  následujícím privilegiu biskupa olomouckého z  roku 
1628 již bylo uvedeno,  že městu se poskytují další výhody 
proto, aby „zděmi městskými ohrazďováno býti mohlo…“ 
Dietrichštejn se tak rozhodl po druhém vypálení Příbora 
(r. 1626 dánsko-mansfeldskými vojsky) a jistě i jako oceně-

ní za to, že Příborští po dobu devíti měsíců (od léta 1626 
do jara 1627) pomáhali hukvaldské posádce odolávat dán-
sko-mansfeldskému obležení hradu, jenž se i díky této po-
moci udržel až do příchodu císařských vojsk. Městu tedy 
posléze bylo povoleno vystavět městské hradby, i když 
k  tomu vlastně nikdy nedošlo. Dost možná, že měšťané 
viděli neblahý příklad blízké Ostravy (města přibližně stej-
ného rozsahu), tedy jak zdlouhavé a nákladné tam bylo bu-
dování hradeb a posléze i jejich udržování. Ale rozhodli se 
docela pragmaticky. Válečné události třicetileté války totiž 
ověřily kvalitativní rozdíl městských hradeb takových mo-
ravských	měst	 jako	 Brna,	 Znojma,	 Olomouce,	 Hodonína	 
či Opavy, na rozdíl od Nového Jičína, Ostravy, Litovle, 
Hranic	 nebo	 Lipníku.	 Zatímco	 prvně	 jmenovaná	 města	
nebyla během války dobyta nebo nepřátelskému dobývá-
ní dlouho odolávala právě díky pevnostnímu charakteru 
svých hradeb, městské zdi ostatních hrazených morav-
ských měst nebyly mnohdy překážkou ani pro lehkou jízdu 
(lisovčíci v Ostravě). A Příbor by - i po svém ohrazení - ne-
sporně patřil k té druhé sortě měst.
Pověst tak trochu pod lupou

 Jako v  téměř každé pověsti, samotný děj příběhu je  
od začátku do konce silně „černobílý“: stateční, obětaví  
a vojensky zdatní příborští měšťané versus suroví, chamti-
ví	a	ke	všemu	vojensky	neschopní	švédští	raubíři.	Heroický	
patos převládá nad realitou, když čteme, jak v radniční síni 
dvanáct příborských konšelů vrazilo ostré nože do prsou 
dvanácti švédským oficírům nebo jak švédské houfy chtě-
ly drancovat měšťanské domy, ale každé stavení se změnilo 
v pevnost, která byla co nejstatečněji hájena muži, ženami 
i dětmi.

Jak skoncovali radní se švédskými veliteli odříznu-
tými od svých jednotek v  rokovací síni radnice. Švédští 
vojáci jistě nepřekypovali nadměrnou inteligencí, v  této 
etapě války to byli povětšinou bývalí zchudlí sedláci, bez-
zemci či pacholci, ale z vojensko-taktického pohledu urči-
tě nebyli až tak převelice hloupí, že by toto dopustili. Zde 
bych připomněl pověst o Švédech, která se traduje ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Dle tamní pověsti se stateční vesničané 
postarali o pobití švédské posádky, která vyrážela ze zámku 
na své vražedné výpravy do okolí. Jiná verze pověsti hovo-
ří o tom, že švédská posádka vyrabovala roku 1643 zámek 
i kostel, ale menší oddíl Švédů byl prý zahnán rozlíce-
nými vesničany do zámeckého sklepa a tam byl pobit. 
Sklepení nese proto název Švejďák. Toto slovo připomíná 
příborskou Švejduli, ale důležitá je u obou pověstí shoda 
použité lsti, ze které by vyplýval obecný závěr: mnozí švéd-
ští vojáci Torstenssonovy armády byli tak naivní až hloupí, 
že se obyvateli (minimálně dvou) severomoravských obcí 
nechali vlákat do nějaké uzavřené místnosti, kde byli po-
biti nebo ubodáni noži. Tento závěr nepotřebuje komentář. 
Pokud bychom sbírali a pak porovnávali pověsti o Švédech 
z  různých měst severní Moravy, možná bychom se divili. 
(Třeba tamní pověsti dělají ze Švédů ještě větší hlupáky než 
v Příboře a ve Staré Vsi.)

          Pokračování příště.

Z historie
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městská knihovna

Knižní novinKy na měsíc červenec

městsKá Knihovna Příbor

V novele Máslem dolů se Petr Šabach zamýšlí nad otázkou, 
proč vás nějaké vlezlé okolnosti stále nutí měnit plány a odkládat 
odpočinek, který byste tolik potřebovali, na dobu neurčitou. Váš 
krajíc chleba s máslem se opět dává do pohybu a nezadržitelně  
se řítí k zemi. Můžete nějak ovlivnit, aby jako tolikrát předtím nedo-
padl namazanou stranou dolů? Dva staří přátelé se o to v poslední 
Šabachově novele přece jenom pokusí… 

Populární finský spisovatel Arto Paasilinna v dalším humoris-
tickém románu Šťastný muž čtenáře opět pobaví bujnou groteskní 
fantazií. Jeho hrdinové se o sebe starají způsobem, který se občas 
pohybuje na hranici zákona. Cesty, neuvěřitelné příhody, laskavé  
a přítulné ženy, zázrační zvířecí pomocníci – to vše tvoří veselou  
a čtivou četbu i o vážných a podstatných věcech.

Američan John Sandford napsal další thriller ze série o obětech 
pohřbená oběť. Při bourání bloku domů dojde k hrůznému nále-
zu: v základech jednoho domu objeví dělníci těla dvou děvčátek. 
Vypadá to, že obě mrtvé tady byly hodně dlouho. Detektiv Lukas 
Davenport ví přesně, kdy byly dívenky uloženy do tajného hrobu. 
Lukas začíná znovu po letech pátrat po únosci a vrahovi.

Kniha Dobrý proti severáku německého autora Daniela 
Glattauera se v Německu stala bestsellerem. Emmi Rothnerová 

chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu 
ale její e-mail dostane Leo Leike. Leo ji upozorní na její omyl, a tak 
začne nezvyklá korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto 
neznámou. Oba se víc a víc sbližují. Jak by však dopadlo jejich osob-
ní setkání a co by udělalo s jejich city?

Britská autorka Alexandra Potterová napsala román Já a pan 
Darcy.	 Hlavní	 hrdinka	 Emily,	 se	 rozhodla	 věnovat	 se	 chvíli	 sama	
sobě, dát si skleničku vína a trávit nějaký čas četbou milovaného 
románu Pýcha a předsudek. Chce zapomenout na své katastrofální 
vztahy a vrátit se do časů pana Darcyho, kdy muži byli oddaní, čest-
ní a elegantní. Na týdenní dovolené v Mexiku ale události naberou 
jiný směr – Emily se ocitá tváří v tvář samotnému panu Darcymu  
a také tam pozná jednoho protivného novináře…

Švédská krimi box 21 z pera autorské dvojice Roslund & 
Hellström  je první ze série případů vyšetřovatele Ewerta Grense. Do 
nemocnice přivezou ztýranou ženu z Ukrajiny, která se stala obětí 
obchodu s bílým masem. V téže nemocnici Grens a Sundkvist pá-
trají po důkazech k usvědčení nebezpečného mafiána a nájemného 
vraha…

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.

Naše knihovna se zúčastnila dvou projektů podporujících čtení 
našich	nejmenších.	První	 projekt	–	Celé	Česko	 čte	dětem,	 byl	 za-
ložen v roce 2006 Evou Katrušákovou jako nezisková organizace.  
Je	největší	svého	druhu	v	České	republice.	Zaměřuje	se	na	podpo-
ru čtení dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury 
a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného 
čtení.	 Hlasité	 předčítání	 pomáhá	 utvářet	 pevné	 pouto	mezi	 rodi-
čem a dítětem. Projektu „Celé Česko čte dětem – čteme 20 minut 
denně“	se	zúčastnili	žáci	druhé	třídy	s	paní	učitelkou	Činčalovou	ze	
ZŠ	 Jičínské.	 Loni	 na	 podzim	 dostal	 každý	 žák	Čtenářský	 deníček,	
kde měl zaznamenat, kdo mu čte, jak dlouho a jak se mu čtení líbi-
lo. Deníčky si děti přinesly 17. května 2012 a po krátkých ukázkách  
z knih a kvízech, které měly prověřit jejich znalosti pohádek, jsme 
vyhodnotily a ocenily všechny malé čtenáře malým dárkem a kni-
hami pro společné čtení ve škole. Po další hodině her a soutěží ode-
šli do školy, doufejme, další budoucí čtenáři a návštěvníci městské 
knihovny.

Sdružení	 knihovníků	 a	 informačních	 pracovníků	 SKIP	ČR	 vy-
hlásilo na školní rok 2011/2012 projekt na podporu čtenářské gra-

motnosti „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. Cílem projek-
tu je rozvoj čtenářských návyků žáků už od prvního ročníků školní 
docházky. Do projektu naše knihovna přihlásila žáky prvních tříd 
Základní školy Jičínské a 4. června 2012 proběhlo pasování dětí na 
čtenáře,	které	zpestřilo	vystoupení	Studia	Bez	kliky.	Herci	předvedli	
hororovou pohádku na přání dětí, které měly určit žánr a děti jim  
v tom pomáhaly jako kulisáci, klapka a také s nadšením dělaly zvu-
kovou kulisu.  Po představení byli prvňáčci pasováni na čtenáře - 
převzali si čtenářský glejt a knihu Miloše Kratochvíla Školníci vyda-
nou pouze pro tento projekt. Knížka je původní českou novinkou, 
která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu  
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. 

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou 
můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, 
objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize.“

Jim Trelease, autor The Read-Aloud Handbook (Učebnice předčítání).
E. Fialová, Městská knihovna Příbor.

Knihovna - PráZdninová PŮjčovní doba:
oddělení Pro dosPělé

Pondělí - 8.00-12.00    13.00-15.00  úterý  - 8.00-12.00    14.00-18.00    čtvrteK - 8.00-12.00    14.00-18.00      PáteK - 8.00-12.00    odPoledne Zavřeno

oddělení Pro děti

úterý -  13.00-15.00
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Ze života ve městě

Pasování na čtenáře

ohlédnutí Za Kulturně-sPolečensKými aKcemi v měsíci Květnu v Příboře

V pondělí 4. 6. proběhlo v Městské knihovně v Příboře pasování žáků prvního ročníku ZŠ Příbor, 
Jičínská 486 na čtenáře. Již v dubnu jsme poprvé navštívili knihovnu, kde byli žáci seznámeni s fun-
gováním knihovny. Paní knihovnice jim nachystala výstavku knih s krásnými ilustracemi od známých  
i méně známých ilustrátorů dětské knihy.

Blíží se konec školního roku a za prvňáčky je téměř deset měsíců usilovné práce. Naučili se číst, 
psát, počítat. A tak jsme se vrátili znovu do knihovny, kde pro děti bylo připraveno netradiční diva-
délko. Dva divadelníci z Olomouce zapojili do přípravy i do samotného hraní všechny děti. Nadšení 
a radost dětí byla vidět z jejich rozesmátých obličejů. Na závěr byli pasováni na čtenáře a každé z dětí 
dostalo na památku knihu.

Děkujeme paní Bahnerové za krásně připravenou akci.
Za žáky prvního ročníku Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.

Měsíc květen (máj) je měsícem lásky, měsícem trávy (zaháje-
ní pastvy) a prudkého oživení jarní přírody, je i měsícem historie.  
Z jiného úhlu pohledu můžeme říci, že je i měsícem mnoha prvních 
veřejných kulturně-společenských aktivit. A tak tomu bylo i letos v 
květnu v Příboře.

Nechci hovořit o jednotlivých kulturních akcích. Každý z nás má 
možnost se pravidelně a dostatečně informovat o kulturním, spole-
čenském i sportovním vyžití v našem městě i v jeho okolí na inter-
netových stránkách města, v místní Local TV nebo v městském mě-
síčníku, na plakátovacích plochách nebo prostřednictvím městského 
rozhlasu. Svou nezastupitelnou úlohu hraje i regionální tisk.

Rád bych ale touto cestou poděkoval všem jednotlivcům a or-
ganizacím, kteří se svojí usilovnou a mnohdy neviditelnou mra-
venčí prací a pílí podílejí na propagaci, šíření a reklamě kultury, 
sportu a veškerého společenského života nejen v našem městě, ale  
i	v	Prchalově	a	v	Hájově.	

Kdybych děkoval jednotlivě, určitě bych mohl na někoho zapo-
menout. Nicméně bych chtěl vyjádřit poděkování dvěma význam-
ným propagátorům.

V posledních letech významně stoupla informovanost o veške-
rém občanském volnočasovém dění prostřednictvím internetových 
stránek města a městské televize včetně zveřejňování mnoha zajíma-
vých článků a statí v regionálních novinách a časopisech. Jde o zá-
služnou, časoprostorově velmi náročnou a pečlivou práci kolektivu 
městské televize a paní kronikářky Mgr. Ireny Nedomové.

Druhým subjektem, o kterém bych se rád zmínil, je kolektiv 
zaměstnanců příborského muzea v čele s panem Mgr. Václavem 
Michaličkou. V poslední době díky mnoha zajímavým muzejním 
projektům má naše mládež i dospělá veřejnost možnost se pravi-
delně seznamovat s četnými tradičními i netradičními a zároveň 
působivými informacemi, zvyky i tradicemi z různých oblastí lid-

ské činnosti, a to nejen v našem městě a okolí, ale i v rámci obecné 
výchovy a vzdělanosti obyvatel. Názorným příkladem byla květno-
vá muzejní noc precizně časově připravená akce pro rodiče s dětmi, 
mládež a širokou veřejnost nebo také výstava tradiční lidové kultury 
na Příborsku včetně historie svícení a rozdělávání ohně. 

Závěrem jen takové malé zamyšlení se čtenáři příborského mě-
síčníku. Nechybí nám občas při těchto veřejných akcích někdo?  
S reorganizací městského úřadu je úzce spojena i reorganizace  
a rozvoj kulturního a společenského života města. Již několik mě-
síců se stále diskutují problematika rekonstrukce kulturního domu  
a paralelně i otázky řízení a organizace kulturně-společenského 
života v našem městě. Pročpak se řádový občan města nemůže se-
tkat při těchto různorodých aktivitách ve městě s těmi, kteří jednou 
možná budou rozhodovat o budoucnosti kultury v našem městě? 
Kde jsou úředníci z městského úřadu, kterých se tyto kulturní akti-
vity profesně dotýkají? Kdepak jsou zastupitelé města a hlavně rad-
ní, kteří často tak plamenně hovoří o organizaci kulturního života,  
a přitom ani nemají potřebu se jej aktivně zúčastňovat, informovat  
se tak přímo na místě o tom, co si různé věkové kategorie občanů přejí,  
o co se zajímají? Jsou pouze vysoce sofistikované teoretické poznat-
ky dostačující? A co praktické zkušenosti z běžného života?

Na druhé straně by si měl položit otázku i každý z nás, z obča-
nů města, proč se také mnohdy aktivně nebo aspoň pasivně nezají-
máme o kulturně-společenské dění ve městě, proč si neuděláme čas  
a prostor na návštěvu aspoň některé veřejné (mému srdci blízké) 
akce, proč jen tak rádi kritizujeme, posuzujeme a srovnáváme vše 
s okolím a sami máme problém přiložit ruku k dílu? Existuje ještě 
mnoho otázek, na které bychom si měli společně umět odpovědět. 

MUDr. Mořic Jurečka.
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Certifi kovaná a originální dětská hřiště a herní doplňky...

efektivně navrhneme a vybavíme vaše dětské hřiště

telefon: +420 541 215 300
mobil: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz

Hřiště, s.r.o., Atriová 2, 621 00 Brno-Ivanovice

www.hriste.cz

Ze života ve městě

Zahrada mateřsKé ŠKoly Kamarád ve FrenŠtátsKé ulici otevřena Pro veřejnost
Oznamujeme rodičům dětí do 9 let, že od pátku 15. 6. 2012 je zahra-

da Mateřské školy Kamarád ve Frenštátské ulici otevřena pro veřejnost. 
Zahradu mohou návštěvníci využívat v odpoledních hodinách a ve dnech 
pracovního volna, kdy je mateřská škola uzavřena.
návštěvní hodiny pro veřejnost:
•	 v	pracovní	dny		 	 od	16.00	hod.	do	19.00	hod.
•	 ve	dnech	prac.volna	 od	09.00	hod.	do	12.00	hod.
    od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Z důvodu rekonstrukce křižovatky „u letadla“ je vstup do zahrady ma-
teřské	školy	z	ulice	Čs.	Armády	-	od	rodného	domku	Sigmunda	Freuda.	

Pro vaši informaci uvádíme obecná pravidla z návštěvního řádu zahra-
dy, které je povinen návštěvník zahrady dodržovat:
1. Návštěvník je povinen řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny 

správce.
2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování a dbát  

na pořádek, čistotu a vlastní bezpečnost.
3. Vstup na zahradu je povolen pouze hlavním a vedlejším vchodem.
4. Areál zahrady je přístupný dětem do 9-ti let za doprovodu dospělé oso-

by.
5. Pobyt na dětských atrakcích je na vlastní nebezpečí. Dodržujte věkové 

hranice stanovené pro jednotlivé zahradní prvky. Za bezpečnost dětí 
odpovídá dospělá osoba, která děti doprovází. 

6. Návštěvník je povinen opustit areál nejpozději při skončení návštěvní 
doby dle návštěvního řádu zahrady. 

7. Na provoz zahrady pro veřejnost dohlíží správce, jehož povinnosti jsou 
zakotveny v   provozním řádu.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu předmětů  
ve vlastnictví návštěvníka.

na školní zahradě je zakázáno
•	 vodění	psů,	koček	a	jiného	zvířectva,
•	 kouření	a	používání	alkoholických	nápojů	a	omamných	látek,
•	 odhazovat	odpadky	mimo	sběrné	nádoby,
•	 znečišťovat,	 poškozovat	 a	 neoprávněně	 manipulovat	 se	 zařízením	 

a vybavením zahrady,
•	 jezdit	na	kole	mimo	prostor	určený	k	této	činnosti,
•	 manipulovat	s	otevřeným	ohněm,
•	 užívat	zařízení	pokud	je	povrch	namrzlý	nebo	kluzký,	případně	při	zjiš-

tění závady na zařízení,
•	 v	 horkém	 počasí	může	 být	 povrch	 herních	 prvků	 rozpálen	 na	 teplo-

tu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dospělá osoba je povinna 
teplotu zařízení předem překontrolovat, případně vstup dítěti na daný  
prvek zakázat.
Zahrada bude v provozu pouze za příznivého počasí. V případě, že za-

hrada nebude využívána žádným návštěvníkem půl hodiny před běžnou do-
bou uzavření, bude areál uzavřen předčasně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád.
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Z kulturního života

Kulturní oKénKo – co nás o PráZdninách 2012 čeKá a nemine…
červenec

V neděli 1. 7. přivítáme prázdniny velkolepou akcí „koUpÁkU JE DVaCEt“, která se bude konat od 9.00 hodin na městském koupališti v příboře. 
Po celý den 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 bude mluvené slovo prokládat letními písničkovými hity spojenými s dalšími, tentokrát vodními soutěžemi. 
Bohatý program zahrnuje i soutěže s aquazorby, cvičení zumby, piloxingu, port de bras. Nebude chybět vynikající občerstvení - kotlíkový guláš v kůrce  
i ledový bar. Kdo by odolal?! To nejlepší nakonec – vstupné na celou akci je po celý den ZDARMA!

Příchod Cyrila a Metoděje se rozhodli ve čtvrtek 5. 7. oslavit v Hájově. Bude se zde konat jeden z prvních hájovských LEtníCH VEčErŮ. Na výletišti 
za	obecním	domem	k poslechu	i	tanci	bude	hrát	skupina	Helianthus.	Příjemné	venkovní	posezení	zpestří	i	bohaté	občerstvení.

Následující týden v sobotu 7. 7. vystoupí v areálu městského parku (za nepříznivého počasí ve velkém sále Kulturního domu) od 18.00 hodin 
sWInGoVÝ orCHEstr bedřicha pukovce se svými sólisty a s pěveckým triem Melody Ladies. Můžete se těšit na nestárnoucí evergreeny 40. – 60. 
let minulého století. 

A po jedinečném swingování přijměte pozvání na myslivecké grilování. Ve stejný den i stejný čas tzn. od 18.00 hodin začne na myslivecké chatě na 
točně LEtní MYsLIVECkÝ VEčEr. Zvěřina domácí i divá, hudba živá, obvykle kapela SUNAR to bývá.

Další akcí bude v pořadí již druhá bEnÁtskÁ noC příborských hasičů, která se uskuteční v sobotu 28. 7. Od 19.00 hodin bude k tanci i poslechu  
v areálu příborské hasičské zbrojnice hrát skupina LARGO. 

O pár kilometrů dál na prchalovských lukách Sdružení dobrovolných hasičů Prchalov na svém letním hřišti uspořádá od 16.00 hodin zábavné LEtní 
oDpoLEDnE. Kromě her a soutěží bude připraveno i kolo štěstí a od 19.00 hodin hudební skupina Sunar! 

A stejně tak i na protilehlém hájovském břehu bude všem do zpěvu! Od 19.00 h zde začíná LEtní VEčEr	s	hudební	skupinou	Helianthus.	Na	míst-
ním hájovském výletišti bude připraveno venkovní posezení včetně bohatého občerstvení.

srPen
V první polovině srpna nás čeká již tradičně FILMoVÉ LÉto kinematografu bratří čadíků.  Po setmění bude na příborském náměstí postupně při-

praveno promítání skvělých českých filmů: 
14. 8. – Fimfárum – Do třetice všeho dobrého    16. 8. – nevinnost
15. 8. – V peřině          17. 8. – Lidice
A hned v neděli 19. 8. od 13.00 h na příborském koupališti se všechny děti svezou „na VLnÁCH LEtníHo DobroDrUŽstVí“. Na co se mů-

žete	těšit?	Klauna	Hopsalína	a	jeho	balonkovou	show,	vodní	hrátky	pro	všechny	přestrojené	příšerky,	kouzelnické	představení,	soutěže,	malování	na	tvář,	
skákací hrad, trampolíny, lodičky, aquazorbing, zumbu a mnoho dalšího… Srdečně zveme všechny vodníky, piráty, medúzy, raky i chobotnice, ať je vás pře-
strojených co nejvíce!

O týden později, v sobotu 25. 8. se s prázdninami rozloučíme v pořadí již třetí bEnÁtskoU noCí. Na místě i čase obvyklém, tj. v areálu příborské 
hasičské zbrojnice od 19.00 hodin vypukne závěrečná taneční veselice, tentokrát se skupinou L&P.

Věra Váňová, Nikola Horňáková, odbor rozvoje MÚ Příbor.
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LÉTO S LUNOU 2012 
8. – 20. července 

LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ 
Hadinka,  Klokočov  u  Vítkova  

pro  děti  od  7  do  15  let,  cena  4  290  Kč,  sourozenci  4  000  Kč/za  jednoho  

14. – 20. července 

TÁBOR a okolí  
poznávací zájezd pro veřejnost 

pro  veřejnost,  cena:  4  200  Kč  

☼  Přihlášky a informace na uvedené letní pobyty získáte:   ☼ 
LUNA  PŘÍBOR,  SVČ,  Dukelská  1346,  PSČ:  742  58,    

telefon:  556  725  029,    mobil:  736  673  012,    
e-‐mail:  luna@lunapribor.cz,    http://www.lunapribor.cz  

 
 

LUNA  PŘÍBOR,    
STŘEDISKO  VOLNÉHO  ČASU  

  

31. 8.  –  9. 9. 2012  
  

  
  
CENA  za  poukaz:                                
děti  do  3  let  (bez  nároku  na  postel)  2  500  Kč,    
děti  do  6  let  3  800  Kč,  děti  do  15  let  4  300  Kč,  mládež  4  500  Kč,  
dospělí  4  900  Kč  
    

POLOPENZE:    děti  do  6  let  700  Kč,  ostatní  1  200  Kč  
V  ceně  poukazu:  doprava,  ubytování  v  penzionu,  lázeňská  taxa.    
 

20.  –  23.  září.  2012  
poznávací  zájezd  

  
  
  

Semmering,  Bruck  a.  d.  Mur,  Leoben,  Judenburg,   
St.  Veit  a.d.Glan,  Klagenfurt,  Velden,  Graz,  Mariazell  

  

s  průvodkyní  Zorkou  Kudělkovou  
  

CENA  ZA  POUKAZ  (orientační):  děti  3  500  Kč,    dospělí  4  000  Kč  
V  ceně  ubytování,  polopenze,  doprava.  

  
Bliûöí informace a p¯ihláöky získáte v LunÏ P¯íbor. 
Dukelská  1346,  PSČ:  742  58,  kontakt:  732  902  256.  556  725  029  
e-‐mail:  nenutilova@lunapribor.cz,      http://  www.lunapribor.cz  

Z kulturního života

soutěž s novým turisticKým PrŮvodcem 
ŠtramberKem, KoPřivnicí, huKvaldy a Příborem.

Lašská brána Beskyd připravila na turistickou sezónu nového turistic-
kého průvodce. Kromě představení oblasti a největších turistických lákadel 
obsahuje i méně známé zajímavosti, tajemství a místní pověsti. Speciálně 
je průvodce zaměřen na děti. Publikací provází zvídavý skřítek Lašánek,  
s nímž si nejmenší  mohou i hrát, neboť publikace obsahuje také jednodu-
ché hry např. křížovku, bludiště atd.

Průvodce je k dispozici především v informačních centrech Lašské brá-
ny Beskyd.

soutěž pro sběratele s průvodcem Lašskou bránou beskyd
Na 10 místech Lašské brány Beskyd jsou speciální razítka se skřítkem 

Lašánkem, které můžete sbírat přímo do svého průvodce (v něm jsou speci-
ální razítková místa). Budete-li mít všech 10 razítek, zastavte se v jednom  
z informačních center  Lašské brány Beskyd pro svou odměnu.

ProGram muZea a Pamětní síně s. Freuda v Příboře 
na čErVEnEC 2012

do 30. srpna 2012
traDIční LIDoVÁ kULtUra na příborskU.

Výstava o svébytných jevech tradiční lidové kultury na Příborsku
Velký výstavní sál.

do 9. září 2012
Z HIstorIE sVíCEní a roZDěLÁVÁní oHně

Výstava o rozmanitých podobách využití ohně coby světelného zdroje v 
lidské kultuře.

Malý výstavní sál.

Pro ŠKoly:
V průběhu školního roku každé pondělí.

čLoVěk a LEsní boHatstVí V bEskYDECH
Interaktivní pořad pro školy, pondělky (na objednávku).

otevírací doba:
úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
neděle  9.00 – 12.00

kde získat razítka?
A| Informační centrum Kopřivnice  F| Rodný dům Sigmunda Freuda
(razítkové místo v publikaci na straně 6)  (razítkové místo v publikaci na straně 2)
B| Informační centrum Štramberk  G| Památník Leoše Janáčka
(razítkové místo v publikaci na straně 2)  (razítkové místo v publikaci na straně 7)
C|	Informační	centrum	Příbor		 	 	 H|	Hrad	Štramberk
(razítkové místo v publikaci na straně 3)  (razítkové místo v publikaci na straně 9)
D|	Informační	centrum	Hukvaldy	 	 I|	Rozhledna	Bílá	hora
(razítkové místo v publikaci na straně 3)  (razítkové místo v publikaci na straně 11)
E| Technické muzeum Tatra  
(razítkové místo v publikaci na straně 5)

(Písmenky jsou označena jak razítková místa v průvodci, tak 
otisky razítek.)

Ukázka razítkového místa v průvodci

     
Věra Váňová, odbor rozvoje města MÚ Příbor, zdroj http://www.lasska-brana.cz
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poZvání na kulturní akce

PROGRAM AKCÍ V PŘÍBOŘE ČERVENEC
,

Neděle  1 .  července  od 9 :00 hod.   
„KOUPÁKU JE DVACET“  
Vstupné ZDARMA. Po celý den budou 
probíhat veselé soutěže pro děti i dospělé. 
Program a občerstvení zajištěno.  

Koupaliště RICCO Příbor  777 100 007 
Čtvrtek 5. července od 19:00 hod.  
LETNÍ VEČER  
Hudba Helianthus. Výletiště na Hájově.  

Hostinec Hájov 
Sobota 7. července od 18:00 hod.  
LETNÍ SWINGOVÝ VEČER 
Vystoupí Swingový orchestr B. Pukovce        
a trio „Melody Ladies“.  
Městský park Příbor. Vstupné 80, Kč. 

Sdružení hudebníků Příbor 
Sobota 7 .  července  od 16:00 hod.   
MYSLIVECKÝ LETNÍ VEČER 
Myslivecká chata Příbor   Točna.  

Myslivecké sdružení Příbor  
Neděle 8 července až 20. července 
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ 

Luna Příbor, SVČ  736 673 012 
Sobota 14. července až 20. července 
POZVÁVACÍ ZÁJEZD „TÁBOR A OKOLÍ“ 

Luna Příbor, SVČ  736 673 012  
Sobota 21.  července  od 9 :00 hod.   
„KOLO – PALKOVICKÉ HŮRKY“ 
Cyklistický výlet. Sraz u Sokolovny Příbor. 
Trasa: Příbor, Trnávka, Fryčovice, Palkovské 
Hůrky, Hukvaldy, Příbor. Délka trasy 50 km.  

KČT Příbor  606 711 135, 556 722 198 
Sobota 28. července od 14:00 hod.  
LETNÍ ODPOLEDNE S VEČERNÍ ZÁBAVOU 
Od 16:00 hod. se bude podávat guláš, 
večer pečené maso. Od 19:00 hod. 
k poslechu a tanci hraje hudební skupina 
SUNAR. Hřiště na Prchalově.  

SDH Prchalov 
Sobota 28. července od 19:00 hod.  
II. BENÁTSKÁ NOC  
K poslechu a tanci hraje hudební skupina 
LARGO. Areál hasičské zbrojnice Příbor.  

SDH Příbor 
Sobota 28. července od 19:00 hod. 
LETNÍ VEČER 
K poslechu a tanci hraje Helianthus. 
Výletiště na Hájově.  

Kulturní komise Hájov 
Probíhaj í c í  výstava do  30.  s rpna 
TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA NA 
PŘÍBORSKU 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 
Probíhaj í c í  výstava do  4 .  zář í  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ANTONÍNA 
KOSTKY “MÁ VLÁRA“  
Galerie v radnici. 
Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 473 
Probíhaj í c í  výstava do  9 .  zář í  
"Z HISTORIE SVÍCENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ 
OHNĚ" 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 
Zámečnická 117, Příbor 
Duben až září: Út – Ne: 9:00 – 17:00 hod.  
Březen až říjen:  Út – Ne: 9:00 – 16:00 hod. 

Rodný dům S. Freuda  556 722 200  
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ 
S. FREUDA V PŘÍBOŘE 

L id ická  59 ,  Př íbo r  
Úterý:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Neděle:  9:00 – 12:00 hod. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191 

PROVOZNÍ  DOBA KNIHOVNY  
o  prázdninách 

Oddě len í  pro  dospě lé :  
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 hod. 

Oddělení pro mládež: Út: 13:00 – 15:00 hod. 
Městská knihovna Příbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR 

Zpravodajské relace: Po až Ne: 4:45, 10:45, 
16:45, 22:45 hod. Premiéry: středa, neděle 

 776 725 909, 608 738 793 
ZUMBA S  PAVLOU o  prázdninách 

Koupaliště Příbor 
Pondělí:  18:00 – 19:00 hod.  AQUA DANCE 
 19:15 – 20:15 hod.  ZUMBA 
Středa:  18:00   19:00 hod.  PILOXING,  
 PORT DE BRAS,  
 19:15 – 20:15 hod.  ZUMBA,  
Pátek: 18:00 – 19:00 hod.  AQUA DANCE 
 19:15 – 20:15 hod. – ZUMBA.   
Cena jedné lekce: 60, Kč, obě lekce 100, Kč. 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
CVIČENÍ AEROBICU o prázdninách 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská  
Pondělí: 19:00 – 19:50 hod. – STEP AEROBIC 
 20:00 – 20:50 hod. – MIX AEROBIC 
Středa: 19:00 – 19:50 hod. – PORT DE BRAS 
 20:00 – 20:50 hod. – DANCE AEROBIC  

28. 6. –  8. 7. 2012  –  DOVOLENÁ 
PROVOZNÍ  DOBA SAUNY 

O prázdninách z technických důvodů ZAVŘENO. 
 607 714 277 

F ITCENTRUM o prázdninách 
Pondělí, Středa, Pátek: 15:00 – 21:00 hod. 

23. 7. –  5. 8. 2012 –  DOVOLENÁ 
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR 
Na Valše, Příbor 
Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 do 19:00 
hod. Hraní je možno domluvit na telefonu. 

Tenisový klub Příbor  739 705 255 
 

TAJEMNÉ MĚSTO PŘÍBOR 
aneb  ces ta  „NA VĚČNOST“ 

Prohlídky starého hřbitova s průvodcem za 
svitu loučí, luceren a při vyprávění 
tajemných historek se konají na objednávku 
vždy od 23:30 hod. Sraz účastníků je pod 
hřbitovními kamennými schody.  
Objednávka na č. 777 100 0007, 774 973 037 

 
INFORMACE O AKCÍCH NALEZNETE TAKÉ 

NA: WWW.PRIBOR.EU 
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    PLOTY,  PLETIVA, GARÁŽOVÁ      
   VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY    

Garážová vrata od 9.999 Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. 
Provádíme i montáže. 
PLOTY - PLETIVO  
Prodej a výstavba oplocení. Při objednávce 
montáže oplocení sleva 30% na naše okrasné 

dřeviny. Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT, 
sazenice od 10 Kč, dále jalovce, cypřiše,… 
Koupíte u nás také stínicí tkaninu.  

www.KANCLIR.cz 
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

 

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE 
!!! NABÍZEJÍ: !!!! 

 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka) 
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina) 
 KOKS (ořech I, II ) 

 ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ 
 VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE 

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU 
 PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q 

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA! 
 ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH 

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA 
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ 

 NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
 PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY 
 PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY 
 DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI 

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 
 

Veškeré informace na tel:  604 68 68 54 

Uhelné sklady Bruzovice 
Areál zemědělského družstva 
PROVOZNÍ DOBA:  PO-PÁ   9-15 hod. 

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, Dič 5402281753, č. ú.19-7362530297/0100

ve stoPách sherlocKa holmese
Srdečné poděkování všem mladým výtvarníkům a jejich pedagogům, kteří zaslali své práce do letošního 16. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ 

SEN – MY DREAM. Štastní vítězové si převzali své diplomy a hrníčky s logem letošního ročníku ve slavnostní atmosféře probíhajícího Freudova folklor-
ního	festivalu.	Letos,	při	devátém	ročníku,	jim	přišly	zahrát,	zazpívat	a	zatančit	soubory	Ostravička,	Holúbek,	Cimbálová	muzika	Ondřeje	Tabacha.	A	bylo	 
na co se koukat….  Příborský fotoklub vyslal svůj detektivní tým /Rudolf Jarnot, Luboš Jurečka, Alena Pončová, Patrik Pavlačík/, aby ostřížím zrakem pátral 
po nezdařilejším snímku z tohoto folklorního setkání…

Pro úplnost dodávám, že se k našemu detektivnímu týmu aktivně přidružili se svými fotoaparáty i dobrovolní aktivisté – známá příborská doku-
mentaristka	Stanislava	Slováková	a	ing.	Arnošt	Čapla	z	Frýdku	Místku.	Všem	autorům	prací,	fotografům	i	organizačnímu	týmu	srdečně	děkuji	za	prima	
spolupráci.

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektů MŮJ SEN – MY DREAM a FREUDOVA FOLKLORNÍHO FESTIVALU. 

Posuďte s námi, jak se jim to podařilo…
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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
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Dne 9. června 2012 se v areálu městského 
parku v Příboře konal první ročník „Zumba 
party pod širým nebem“. I když počasí akci 
vcelku nepřálo, chuť zacvičit si to několika de-
sítkám žen nevzalo!

Od 16.00 do 19.00 hodin se v parku ko-
nal taneční maraton pod vedením zkuše-
ných instruktorek Pavly (Kovalčíkové) a Heidi 
(Steckerové), které v úvodní hodince rozvlnily 
řady v rytmu ZUMBY, aby pak po menší pauze 
pokračovaly cvičením pod názvem PILOXING. 
Toto cvičení v sobě jedinečně spojuje pila-
tes, box a tanec. Tato kombinace, jak jsme  
se dozvěděly, naprosto dokonale spaluje tuky 
a formuje naši postavu. Po piloxingu přišlo 

na řadu stále více populární cvičení PORT DE 
BRAS, což je program, který vznikl spojením 
klasického tance, posturálních technik (týka-
jících se napětí svalstva při chůzi, stání, sedu) 
a strečinku. Během celého maratonu byla 
přítomna výživová poradkyně paní Mgr. Jana 
Palacká, která na místě prováděla měření tuků 
v těle s následným stručným vyhodnocením 
problémových partií a nastíněnou úpravou 
životosprávy.

Akce byla natolik vydařená, že se loučíme 
se slovy „Zumbou to nekončí, zumbou to za-
číná a další ročník bude ještě více prima!“

Věra Váňová, Nikola Horňáková,

odbor rozvoje MÚ Příbor. 

Oddíl aerobiku TJ Příbor pod vedením  
D. Sattkové pořádal pro ženy již po sedmé  
týden plný pohybu.

Prožily jsme ve Štúrovu na Slovensku od  
19. 5. -26. 5. příjemné chvíle propojené pohy-
bem, zábavou, odpočinkem i poznáváním.

Od rána nás vítalo sluníčko, ale i školené 
cvičitelky.Jógová cvičení hned po ránu nám 
protáhla ztuhlé svalstvo, pak následovalo cvi-
čení Tai-Chi, to vyladilo naši psychiku. Cvičení 
s malými nafukovacími balonky patřilo také 
mezi oblíbené cvičení účastnic.

Všechna cvičení se prováděla v přírodě  
na zelené louce.

K největšímu zájmu však patřil akvaaero-
bik. Poprvé se cvičilo s tzv. „nudlemi“. Cvičení 
ve vodě byl opravdu skvělý zážitek nejen pro 
nás, ale i pro cizí diváky.

Zbytek dne jsme trávily rekreačně v růz-

ných bazénech s termální vodou, sluněním, 
konzumací výborných slovenských specialit.

Ani večernímu cvičení se některé z nás ne-
vyhýbaly. Možná si některá z čtenářek řekne, 
to by nebylo pro mne, mám už nějaká léta. Ale 
i mezi námi byly dříve narozené s různými bo-
lístkami. Oslavily jsme tam s jednou účastnicí 
šedesátku, s druhou sedmdesátku. O věku to 
není, jen o vůli.

Každý den byl doprovázen i smíchem, který 
jsme v plné míře i decibelech přidávaly k po-
hybovým aktivitám.

Pobyt splnil naše očekávání, učinily jsme 
něco pro své zdraví, nabily se energií do dal-
ších dnů.

Děkujeme cvičitelce Draze Sattkové  
za organizaci tohoto pobytu a už se těšíme  
na Štúrovo 2013.

Mgr. Libuše Klaudová.

O zuMbě PO zuMbě 

Týden Plný POhybu


