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TRADIČNÍ ŘEMESLA ROMŮ
16. května byla v Muzeu a pamětní síni 

S. Freuda v Příboře otevřena výstava Tradič-
ní řemesla Romů připravená Muzeem rom-
ské kultury v Brně. Součástí vernisáže bylo 
atraktivní vystoupení romského souboru 
Cikne Čhave z Nového Jičína. 

Výstava vypovídá o tom, jak se kdysi 
Romové živili, co všechno dokázali, jak byli 
zruční a co vytvářeli pro sebe i pro jiné.  Vy-
staveny jsou nejen jejich tradiční výrobky 
- koryta, varhany, košíky pletené z proutí 
a  loubků, opálky či ošatky ze slámy, nepále-
né cihly sušené na slunci ale i nářadí a ná-
stroje například kovářů, kotlářů, zvonařů. 
Pro Romy důležitý způsob výdělku - obchod 
s koňmi - je na výstavě prezentován chomou-

ty, koňskými postroji a ručně pletenými biči. 
Výstava je provázena fi lmem, který ukazuje, 
jak některé exponáty vznikly. 

Výstava potrvá do září. Muzeum, kte-
ré sídlí v piaristickém klášteře, je otevřeno 
v úterý a čtvrtek  8 - 12, 13 - 16 hod. a v neděli 
9 -12 hod. Po telefonické domluvě je možné 
si muzeum prohlédnout i mimo uvedenou 
otevírací dobu - tel. 556 725 191.

I. Nedomová, LTV Příbor
Foto: Stanislava Slováková 
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

64. schůze RM dne 23. dubna 2013 projednala 52 jednacích bodů, 
z nichž mj. vybírám:
- Schválila Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, z roz-

počtu města Příbora, paragrafu 4329, na provoz krizové telefonické 
pomoci dětem, fi nanční dar ve výši 2 100 Kč.

- 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. 2012 vypracovanou fi rmou FAAT Con-
sulting & Audit s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava a doporučila za-
stupitelstvu města tuto zprávu vzít na vědomí.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře“, 
kterou podal uchazeč: PROSTAVBY, a.s., Brno – Židenice.

- Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách hodnoticí 
komisi veřejné zakázky „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu na území města Příbora“. 

- Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města z nájmu obec-
ních bytů spravovaných Správou majetku města Příbora, s.r.o.
k 31. 3. 2013.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Dodavatel služeb projektu Op-
timalizace řízení MÚ Příbor“, kterou podal uchazeč RPIC-ViP, s.r.o., 
Ostrava  pro 1. část zakázky a pro 2. část zakázky uchazeč DYNA-
TECH, s.r.o., Brno.

- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora
k 31. 3. 2013.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy radnice, přestavba ob-
řadní síně“ a zároveň ji uložila zveřejnit.

- Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2012.
- Rozhodla jmenovat v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 bodu d) vy-

hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurs-
ních komisích, paní Kateřinu Bukovjanovou členkou konkursní ko-
mise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
„LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace“.

65. schůze RM v mimořádném termínu dne 7. května 2013 projed-
nala 4 jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí informaci o současné situaci v Technických službách 

města Příbora, příspěvkové organizaci, plynoucí ze stížností zaměst-
nanců a stížností občanů.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora uvolnit v rámci změny roz-
počtu města Příbora fi nanční prostředky na zpracování komplexního 
auditu hospodaření a řídících procesů u Technických služeb Příbor.

- Uložila z důvodů bezpečnosti okamžitě zabezpečit cihlovou římsu 
na objektech č. p. 245 a č. p. 247 v Jičínské ulici v Příboře.

66. schůze RM 14. května 2013 projednala 32 jednacích bodů, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a osadních výborů.
- Uložila zjistit fi nanční předpoklad zhotovení kopie pamětní desky 

akademického sochaře Františka Juraně.
- Schválila občanskému sdružení Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých, oblastní odbočka v Novém Jičíně na sociálně aktivi-
zační službu z rozpočtu města, paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 
5.000 Kč.  

- Schválila Asociaci zdravotně postižených, smíšená organizace 
Kopřivnice, z rozpočtu města, paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 
3.000 Kč na podporu 16. ročníku Sportovních her zdravotně handica-
povaných dětí a dospělých „Memoriál Petra Douska“.

- Schválila Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 
o. s., Ostrava, detašovanému pracovišti Nový Jičín z rozpočtu města, 
paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 18.000 Kč na sociální službu - 
osobní asistenci.

- Uložila zveřejnit pronájem bytu č. 27 v domě zvláštního určení 
– v  domě s pečovatelskou službou na ul. Jičínské č. 238 v Příboře 
za podmínek uvedených v předloženém návrhu v souladu s článkem 
7  Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou 
ve městě Příboře.

- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k datu 31. 3. 2013 za pří-
spěvkovou organizaci Technické služby města Příbora.

- Schválila žádost občanského poradenského sdružení MANEMI, 
se sídlem Opavice č. 37, Město Albrechtice o možnost použití loga 
a znaku města Příbora na propagační účely z důvodu přijetí fi nanční-
ho daru, a to na webové stránce www.manemi.cz.

- Rozhodla odvolat paní Martinu Kubošovou členkou pracovní skupiny 
prevence kriminality ke 14. 5. 2013.

- Rozhodla jmenovat od 15. 5. 2013 paní Evu Durčekovou, DiS, členkou 
pracovní skupiny prevence kriminality.

- Uložila dopracovat podrobný komentář ke zprávě o hospodaření a pl-
nění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Technické služby 
města Příbora k datu 31. 3. 2013.

- Vzala na vědomí informaci k nutnosti pořízení průkazů energetické 
náročnosti budov.

- Rozhodla o realizaci nákupu elektrické energie pro město Příbor 
a jeho příspěvkové organizace na období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015 pro-
střednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

- Schválila smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních ob-
chodů mezi městem Příborem a společností FIN-servis, a.s.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Parkoviště v Příboře - 2013“, 
kterou podala fi rma COLAS CZ, a.s., Praha 9 a zároveň schválila 
smlouvu o dílo mezi městem Příborem a touto společností na akci 
„Parkoviště v Příboře - 2013“ za cenu 788.048 Kč s DPH.

- Schválila smlouvu na zajištění služeb souvisejících s realizací zakáz-
ky „Dodavatel služeb projektu Optimalizace řízení MÚ Příbor“ mezi 
městem Příborem a dodavatelem  RPIC–ViP, s.r.o., Ostrava.

- Schválila smlouvu o dílo k realizaci zakázky „Dodavatel služeb projek-
tu Optimalizace řízení MÚ Příbor“ mezi městem Příborem a dodava-
telem DYNATECH, s.r.o., Brno.

- Schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o sběru, svozu, využívání a odstraňo-
vání odpadů se spol. OZO Ostrava, s.r.o., se sídlem Ostrava (ukon-
čení platnosti smlouvy o svážení 15 ks kontejnerů na papír ke dni 
30. 9. 2013).

- Vzala na vědomí použití fi nančních prostředků určených na opravy 
a údržbu městského koupaliště na opravu střešního pláště budovy 
městského koupaliště.

- Vzala na vědomí materiál „Řešení situace v Technických službách 
města Příbora, příspěvková organizace“ předložený místostarostkou.

- Svolala schůzi Rady města Příbora v mimořádném termínu dne 
21. 5. 2013 v 15:30 hodin.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

23. zasedání ZM dne 16. května 2013 projednalo 20 jednacích té-
mat, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí výborů Zastupitelstva města Příbora.
- Rozhodlo vykoupit nemovitost - pozemek parc. č. 263/6 ostatní plo-

cha – ostatní komunikace o výměře 204 m2, v k. ú. Hájov, obci Pří-
bor za kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem, včetně 
daně z převodu nemovitostí.

- Rozhodlo vykoupit nemovitost - pozemek parc. č. 2966/26 orná půda 

o výměře 13 m2, v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu geometrického plá-
nu č. p. 2933-15/2013 za kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené 
s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí.

- Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2012.
- Vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospo-

daření územního samosprávného celku města Příbora za období 
od 1. 1. do 31. 12. 2012 vypracovanou fi rmou  FAAT Consulting & Au-
dit,  s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava.
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- Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města 
Příbora za rok 2012.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek 
města a jeho organizací k 31. 12. 2012.

- Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet hospodaření města 
Příbora za rok 2012 v následujících objemech:

 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Příbora za rok 

2012 sestavenou k 31. 12. 2012.
- Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto 
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového 
Jičína, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře 
Ing. Milana Strakoše, starostu Příbora.

- Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k vý-
konu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hro-
madách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech 
práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních 
valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká 
dne 30. 6. 2013 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynu-
tím termínu uvedeným v této větě. 

- Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou 
moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala 
za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně Ing. Daně Foriškové, Ph.D., 
místostarostce Příbora.

- Schválilo záměr obce Závišice omezit provoz nákladní dopravy nad 
12 tun na silnici II/482 dle předloženého návrhu.

Dne 20. května 2013 zpracoval Ing. Arnošt Vaněk, 
tajemník Městského úřadu Příbor.

příjmy v roce 2012 150 931 930,04 Kč

výdaje v roce 2012 179 923 590,54 Kč

fi nancování v roce 2012   28 991 660,50 Kč

Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města vyhlašuje pro oby-

vatele Příbora, Hájova a Prchalova i v letošním roce tradiční sou-

těž: „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“. 

Soutěžící se mohou přihlásit do dvou kategorií:

1) Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.

2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit 

do konce června 2013 v kanceláři Městského úřadu  Příbor, na od-

boru rozvoje města, se sídlem ul. Freudova č. p. 118, Příbor, nebo 

v informačním centru města Příbora (přízemí MÚ Příbor, náměstí 

Sigmunda Freuda 19), a to prostřednictvím přiloženého formuláře.  

Rovněž mohou podat svou přihlášku elektronicky na adrese novako-

va@pribor-mesto.cz 

Jako v předcházejících létech, tak i letos budou účastníci díky 

svým nádherným květinovým balkónovým a zahradním výsadbám 

zařazeni do pomyslných zlatých a stříbrných pásem. Hodnoticí ko-

mise bude při svém posuzování přihlížet opětovně i k tomu, zda lze 

„soutěžní“ výsadby zhlédnout z veřejných prostranství města a osad. 

O výsledcích této soutěže budou zúčastnění osobně písemně infor-

mováni. Pro všechny, kteří se do této soutěže přihlásí, jsou připraveny 

odměny v podobě poukázek.

 Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou 

vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do této 

soutěže. Fotografi e mohou předat ve výše uvedených kancelářích 

MÚ Příbor, či zaslat elektronicky na výše citovanou elektronickou 

adresu. 

Za Váš zájem o účast v této soutěži předem děkují pracovníci 

odboru rozvoje města MÚ Příbor. 

 Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města.

PŘIHLÁŠKA

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

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

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU

O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ 

A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

□  Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.

□  Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem 

soutěže za účelem vyhodnocení soutěže. Taktéž souhlasím s tím, že 

výzdoba, kterou přihlásím do soutěže, může být organizátory foto-

grafována a tyto snímky i snímky, které případně zasílám, mohou být  

použity ke zveřejnění za účelem propagace a vyhodnocení soutěže.

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

dne …………………………………………………             

Podpis …………...…………………………………
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KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVEN

A NASTÁVÁ ČAS PRÁZDNIN …

Manželé Linda Kenney Badenová a Michael Baden společ-
ně napsali napínavý román Posmrtná spravedlnost. Patolog Jake 
Rosen, zástupce hlavního koronera, spolu s obhájkyní  Manny 
Manfredovou, pátrají po šíleném útočníkovi, který své oběti pro-
následuje, uspí je a potom prchá s ampulkami jejich krve.

Kniha Caitlin Moranové Jak být ženou je skvělá one-wo-
men show, v níž se autorka vtipným způsobem zamýšlí nad všemi 
nároky, které na moderní ženu klade společnost. Vážná zamyšle-
ní nad náměty jako dospívání, práce či mateřství střídá neméně 
moudré glosování témat jako striptýzové kluby, celebrity nebo 
svatby. Autorka zkrátka útočí na všechny zbytečnosti beroucí že-
nám drahocenný čas. 

Román Borise Dočekala Miloval jsem Marcelu K. je příbě-
hem stárnoucího novináře, který ztratil své poslední zaměstnání 
i veškeré iluze o své práci a životě vůbec. Jeho kariérní sešup začal 
před lety skandálním článkem o polistopadové korupci ve městě 
K. Přišel však o důkazy, následovala výpověď z prestižního No-
vého Deníku a pád. Změní to setkání se studentkou žurnalistiky 
a společné odhalování jiného zločinu?

Anna Březinová napsala další historický román Císařské 
spiknutí. Císař Zikmund Lucemburský, sotvaže konečně dosedl 
na český trůn, umírá. Jeho manželka, krásná Barbora Celská, intri-

kuje za jeho zády a chce se zmocnit vlády v Čechách a v Uhrách. 
Autorka líčí dávný příběh plný vášní, intrik, lásky a zrady.

Detektivní román Martina Wolkera Temný vinohrad se 
odehrává v idylickém městečku jihozápadní Francie vyhlášeném 
vínem, pohodou a dobrým jídlem. Dvě události otřesou městem 
St. Denis: žhář zapálí tajné pokusné pole geneticky modifi kova-
ných plodin a bohatá kalifornská fi rma chce skoupit stovky hekta-
rů země a přeměnit tradiční místní vinařství v moderní velkovýro-
bu. Policejní šéf Bruno Courrèges se snaží vypátrat žháře a objas-
nit smrt mladíka, který, jak se zdá, stál v cestě kalifornské fi rmě…

Američanka Barbara Rose Brookerová vydala román Viag-
rové deníky. Z pohledu hrdinky Anny přibližuje svět, do něhož se 
zatím odvážilo vstoupit jen málo spisovatelek – milostný život lidí 
po šedesátce. Anny (60), kterou po třicetiletém manželství opus-
tí manžel kvůli „krizi středního věku“, je autorkou novinového 
sloupku „Viagrové deníky“ o lásce a sexu po šedesátce. Zamiluje 
se do Marva (70), jenže brzy zjistí, že vsadila na špatného koně – 
Marv se nedokáže vyrovnat s přibývajícími léty a neustále vyhle-
dává mladé ženy. Anny se potýká s Marvem, vlastním stárnutím 
a se starostmi o svou svobodnou dceru. Jenže Anny ignoruje vše-
obecně rozšířené představy o stáří, lásce a sexu a činí překvapivá 
rozhodnutí.        Elen Fialová, pracovnice Městské knihovny v Příboře.

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro 
děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je 
hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se 
mají chovat nejen v přírodě, ale i doma, a to hlavně v případě, že se 
pohybují bez přítomnosti dospělých osob.

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen 
na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe 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 se-

děli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná py-

rotechnika, 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.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž 

na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blíz-
kosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol. Ve měs-
tech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace 
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo 

zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít 
i k nečekanému zaplavení prostor nebo k přítomnosti nebezpeč-
ných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli 
rodiče své děti důrazně varovat.

Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a v různých pří-
rodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloub-
ku a přeceňování plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou 
prázdninových tragédií.

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše 
děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí 
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé 
chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás 
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče ne-
jsou určeny ke hraní, k pokusům a experimentům! Připomeňte dě-
tem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále musí 
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná 
konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny 
všechny vodovodní kohoutky. 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti 
o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úpl-
ný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se 
jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebez-
pečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní 
léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

Nprap. Dagmar Benešová,  pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva

a krizového řízení HZS MSK, územní odbor Nový Jičín.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

JUBILANTI  ČERVEN 2013

Jana Dostálová 

Stanislava Kališová  

Jarmila Pařízková 

Adela Krivosudská  

Ján Kufl ík  

Jarmila Trachtulcová  

Karel Lojda  

Jana Tichavská  

Miroslava Malíková  

Vlasta Macošková  

Marie Pavlištíková  

Eva Koutná  

Jiřina Doležalová  

Jozef Lukáč  

Ludmila Mičkalová  

Ladislav Myška  

Anna Köttová  

Antonín Materna  

Květuše Caizlová  

Vlastimila Žurovcová  

Rudolf Roppert  

Mária Gillarová  

Marie Vašutová

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červnu.
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Řízení obce probíhá na dvou jen těžko oddělitelných úrovních 

– na úrovni „byrokratické“ prostřednictvím městského či obecní-

ho úřadu (magistrátu) a na úrovni „demokratické“ prostřednic-

tvím volených zástupců občanů. Je skutečností, že daleko více je 

vidět ona činnost byrokratická – je k tomu mnoho legislativních, 

objektivních i subjektivních důvodů. 

Všechny podstatné kroky města sice musí být posvěceny za-

stupitelstvem, které má rozsáhlé pravomoce, např. v souvislosti se 

schvalováním rozpočtu města, ale nelze si nevšimnout, že většina 

materiálů schválených (či neschválených) zastupitelstvem je stej-

ně navržena a zpracována pracovníky městského úřadu. 

Mnoho občanů tak může snadno nabýt dojmu, že občané mají 

na chod města pouze pramalý vliv. Ačkoli jsem sám při vstupu 

do  komunální politiky měl také tento pesimistický pohled, nyní 

vidím, že zde určité cesty jsou, a chci o nich touto formou obča-

nům Příbora referovat. 

Pominu okolnost, že mnoho kroků města včetně mnoha in-

vestičních akcí vychází právě z podnětu občanů, a pokusím se 

zaměřit na oblast, ve které zastupitelé zvolení za TOP 09 vyvíjejí 

aktivitu především. Tou oblastí je Strategický plán města Příbora 

a jeho pracovní komise. Strategický plán rozvoje města Příbora 

pro období 2008 – 2016 je obsáhlý dokument popisující aktuální 

situaci i potenciální možnosti našeho města. Je zpracován kvalit-

ně a všechny politické síly města se o něj opírají. V zájmu jeho na-

plňování bylo závěrem roku 2011 ustanoveno několik pracovních 

komisí, které mají tento plán pomoci uvést do praxe prostřednic-

tvím tzv. „akčních plánů“, stanovujících investiční priority kon-

krétních akcí na dva roky dopředu.

Osobně vedu pracovní komisi pro dopravu a životní prostředí. 

Komise propojuje odborníky z řad městského úřadu a jeho or-

ganizací, členy a sympatizanty politických stran i neangažované 

občany. Členy komise jsou Ing. Jaroslav Šimíček (odbor investic 

a správy majetku), Ing. Andrea Nováková (odbor rozvoje měs-

ta), Ing. Josef Kisza (ředitel Technických služeb Příbor), Ing. Igor 

Vaněk (navržen za ČSSD), Mgr. Pavel Kerekeš (ředitel gymnázia) 

a RNDr. Jan Malík. Úzce s námi spolupracuje zahradní architektka 

Ing. Alice Hambálková. Přizval jsem do skupiny rovněž zástup-

ce KSČM, na zasedání ZM se ovšem svého místa v komisi veřej-

ně vzdal (oslovil jsem tedy ČSSD, kde jsem uspěl). Naše skupina 

v  loňském roce prosadila do akčního plánu 2013–14 celou řadu 

investičních akcí souvisejících jak s dopravou, tak se životním 

prostředím. 

Celá řada projektů byla již rozpracována na příborské radni-

ci. Další projekty jsme navrhli. Z návrhů naší komise lze v Akč-

ním plánu města Příbora  najít např. úpravu parčíku u lávky

na  nábřeží Rudoarmějců, výsadbu aleje od ul. Kpt. Jaroše

ke sv. Janu, rekultivaci skládky ve Skotnici, propojení par-

koviště za prodejnou COOP s centrem města nebo výstavbu 

parkovišť v ulicích Štramberské, Pionýrů a Sv. Čecha. Pořadí 

akcí v akčním plánu bylo stanoveno na základě návrhů jak pracov-

ních komisí, tak klubů jednotlivých politických subjektů zastou-

pených v zastupitelstvu. Naplnění akčního plánu pak bylo nutno 

„pohlídat“ v zastupitelstvu při schvalování investičních akcí v prv-

ní změně rozpočtu. Parkoviště u zdravotního střediska, které 

se do rozpočtu nedostalo, bylo díky naší intervenci na pracovní 

schůzce zastupitelů do změny rozpočtu dodatečně doplněno.

Na základě loňské práce naší komise jsem začal být jako její 

předseda zván na pracovní schůzky týkající se projektové přípra-

vy „našich“ akcí (revitalizace parčíku, alej ke sv. Janu). A tak jsem 

po dvou a půl letech konečně našel způsob, jak ovlivnit projekty 

jinak než jen schválením či neschválením peněz na tyto akce. Díky 

invenci a nápadům Ing. Alice Hambálkové, díky velmi vstřícnému 

přístupu pracovníků odborů investic a rozvoje městského úřadu 

a díky svědomité práci členů naší pracovní skupiny mám optimi-

stický pocit, že můžeme pro město udělat mnohem více než jen 

zvedat či nezvedat ruce na zasedáních zastupitelstva.

Je vidět, že pracovní skupiny sestavené při Strategickém plánu 

mají své opodstatnění a přispívají k tomu, po čem občané právem 

volají – větší součinnosti městského úřadu a občanů města. 

Po zkušenostech z prvního roku naší práce plánujeme další 

akce, např. v okolí sv. Jana a v oblasti Boroveckých rybníků. Chce-

me, aby tyto lokality lákaly příborské občany, případně i turisty 

k příjemným vycházkám. 

Pouze vlastní aktivitou lze něčeho dosáhnout.

Mgr. Pavel Netušil, Místní organizace TOP 09 Příbor.

DEMOKRACIE VE MĚSTĚ

ANEB KOMISE STRATEGICKÉHO PLÁNU

MŮJ PŘÍSPĚVEK MŮŽE MÍT TAKÉ PODTITUL:

VLASTNÍ AKTIVITOU LZE LECČEHO DOSÁHNOUT…

MĚSTO PŘÍBOR SPUSTILO PROFIL

NA FACEBOOKU
Město Příbor nabízí 

nový informační kanál, který 

poskytuje aktuální informa-

ce o dění v Příboře, upozor-

nění na odstávky, nabídky 

na trávení volného času, fo-

togalerie z pořádaných akcí, 

informace z dění ve školách, 

upozornění na hledané oso-

by, informace z Lašské brány 

Beskyd a spoustu dalších zajímavostí, které z kapacitních důvodů ne-

najdete na webových stránkách města.

Nový komunikační prostředek, který naleznete na adrese

https://www.facebook.com/priborofi cialni, není jen novým infor-

mačním kanálem, ale nabízí i prostor pro zábavu, sdílení videí a foto-

galerií, účast v anketách i soutěžích a další aplikace.

Návštěvníci mohou reagovat na fotografi e a soutěže, diskutovat 

o aktuálním dění ve městě a využívat také možnosti klást dotazy 

na různá témata a přinášet náměty na zlepšení. 

Ing. Iveta Busková, vedoucí Kanceláře vedení města.
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Pravidla zodpovědného zadlužování
Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní 

událostí. Záleží na okolnostech, ve kterých k zadlužení dojde.  
Bohužel se však ukazuje, že značná část závazků našich klien-
tů je tvořena kategorií tzv. špatných dluhů. Zde platí pravidlo, 
že není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než 
doba splácení. Typickým příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní 
a splácí se někdy i celý rok). Příkladem opačných v této oblasti 
může z obecného pohledu být dluh na zakoupení nového bytu.

Pravidla chování zodpovědné domácnosti 
1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.

2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v pře-
bytku cca 20 %).

3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc apod.) a má pro 
ně vytvořenou fi nanční rezervu (rezerva ve výši minimálně 
trojnásobku měsíčních příjmů nebo šestinásobku měsíčních 
výdajů).

4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile).

5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. 
špatné dluhy). 

6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází 
řádná kvalitativní analýza. 

7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytlou-
kání klínu klínem). 

Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít 
si půjčku:

1. Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo 
úvěr, pro mě tak důležitý a je jeho koupě výhodná? Opravdu 
tedy půjčku potřebuji? 

2. Není možné, aby mi fi nančně pomohl někdo z rodiny? Nebu-
de výhodnější, když si na danou věc raději našetřím? V obou 
případech ušetříte nemalé fi nanční prostředky na úrocích, 
poplatcích, sankcích při nesplácení apod.

3. Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by 
mělo vycházet z vypracovaného rodinného rozpočtu, který 
refl ektuje veškeré vaše příjmy, výdaje i potřebnou rezervu. 
Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanovenou část-
ku odkládali alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově 
zvládnou, teprve potom si „mohou“ jít požádat o půjčku. Zá-
roveň tím dojde k vytvoření fi nanční rezervy pro případ ne-
schopnosti splácet. 

4. Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla 
negativní vliv na mou schopnost splácet? Může se jednat 
o pokles příjmů vzniklý ztrátou zaměstnání, nemocí, invalidi-
tou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení nákladů na bydlení, stu-
dium dítěte na vysoké škole apod. I když nelze všechny rizika 
předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není vhodné 
brát si půjčku v situaci, kdy mi ještě nevypršela zkušební lhůta 
u nového zaměstnavatele, stejně tak je riskantní si ji vzít v pří-
padě, kdy se u zaměstnavatele hovoří o možnosti propouštění.

5. Mám vytvořenou dostatečnou fi nanční rezervu? Tato rezerva 
nám právě slouží ke krytí rizik spojených s neschopností splá-
cet. Doporučujeme vytvořit si rezervu alespoň ve výši trojná-
sobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních 
výdajů.                          (pokračování na str. 7)

Češi se v recyklaci nefunkčních 
světelných zdrojů rok od roku lep-
ší. Vyplývá to z aktuálního průzku-

mu, který pro kolektivní systém EKOLAMP zpracovala agentura 
Markent. Ta už od roku 2006 pravidelně každý rok mapuje změny 
v chování tuzemských domácností a jejich přístupu ke třídění to-
hoto specifi ckého odpadu. 

Oproti prvnímu šetření z roku 2006 se o více než polovinu 
snížil počet lidí, kteří vysloužilé úsporné světelné zdroje vyhazují 
do komunálního odpadu. Zářivky totiž obsahují malé množství 
rtuti a kvůli ochraně životního prostředí je tak potřeba odevzdá-
vat je k recyklaci. Dalším ekonomickým důvodem je, že vyslouži-
lé světelné zdroje obsahují důležitě druhotné suroviny. K tomuto 
účelu dnes v České republice slouží na tři tisíce sběrných míst 
společnosti EKOLAMP. Ta se od roku 2005 věnuje zpětnému od-
běru a následné recyklaci vysloužilých světelných zdrojů z čes-
kých domácností i fi rem. K sběru využívá různé typy sběrných 
nádob, které jsou konstrukčně uzpůsobené potřebám klientů 
nebo provozovatelů sběrných míst. 

Podle průzkumu u všech světelných zdrojů klesá podíl lidí, 
kteří je vyhazují do komunálního odpadu. Mírně roste podíl 
těch, kteří je skladují doma, a o 9 % narostl podíl světelných 
zdrojů odevzdaných v obchodech. Zajímavým zjištěním je, že 
ve srovnání s rokem 2009 o osm procent vzrostl podíl lidí, kteří 
nefunkční zářivku odevzdali bezplatně, aniž by kupovali nový 
výrobek. 

„Letošní výsledky potvrdily, že veřejnost si stále více uvědo-
muje smysl zpětného odběru a má k našemu kolektivnímu sys-
tému důvěru. Vždyť z nefunkční zářivky je možné opět využít až 
96 % materiálu, a do přírody se tak každým rokem nedostane ně-
kolik desítek kilogramů rtuti,“ říká Radoslav Chmela ze společnos-
ti EKOLAMP. „Stále je tu však čtvrtina domácností, které zářivku 

do popelnice vyhodí. Někdo z nevědomosti, jiný 
protože je pohodlný,“ vysvětluje Chmela. 

Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost 
na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, 
kterou jsou lidé ochotní absolvovat až k ne-
bližšímu sběrnému místu.  Ta dle průzkumu 
činí 984 metrů.   EKOLAMP z tohoto důvodu 
přibližuje sběrnou síť domácnostem například instalací téměř 
1300 malých sběrných nádob, které jsou umístěny v obchodech, 
na úřadech či v administrativních budovách.

Průzkum společnosti Markent dále ukázal, že v roce 2011 vy-
řadilo alespoň jednu kompaktní úspornou zářivku 28 % domác-
ností. V průměru jde o číslo poněkud vyšší, a to 1,7 kusů světel-
ných zdrojů z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo 
do popelnice lineární zářivku 49 % domácností, o pět let později, 
v roce 2011, by tak učinilo už pouhých 23 %. Kompaktní úspor-
nou zářivku či výbojku před pěti lety do běžného domácího od-
padu odkládalo 72 % domácností, letos pouhých 27 %. 

Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zářivky zpět na mís-
to, kde si zároveň kupují zařízení nové. Nejčastěji nakupujeme 
světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále v hypermarke-
tech (39 %), v hobby marketech (32 %) a ve specializovaných pro-
dejnách s osvětlením (16 %). 

Ve srovnání výsledků letošního průzkumu a průzkumu, který 
proběhl před dvěma lety, se zvýšil podíl lidí, kteří mají uspokoji-
vou znalost toho, jak mají s vysloužilými světelnými zdroji naklá-
dat (z 35 % na 40 %). Zároveň klesl podíl respondentů se znalostí 
neuspokojivou (z 21 % na 13 %). Lidé chtějí nejčastěji o systému 
recyklace vědět, co se děje se zářivkami po odevzdání a kde jsou 
nejbližší sběrná místa. 

Přehled sběrných míst je k dispozici na: www.ekolamp.cz.
 Zdroj: www.ekolamp.cz

FINANČNÍ OKÉNKO OBČANSKÉ PORADNY NOVÝ JIČÍN

ZÁŘIVKY UŽ DO POPELNICE TAK ČASTO NEVYHODÍME
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Jako každoročně i v letošním roce připravilo město Příbor 
k  příležitosti Dne Země, který byl vyhlášen na 22. dubna, pro 
školní mládež některé osvětové a naučné akce, které mají podpo-
řit jejich dobrý vztah k přírodě, ke zvířatům a k životnímu pro-
středí celkově. V pátek 26. dubna za krásného počasí měli žáci 
připravenu besedu o rybářství na Boroveckých rybnících, kde jim 
vyprávěl rybář p. Putala o chovu kaprů, candátů, ostroretek v ryb-
nících a také o životě ryb a jiných vodních živočichů ve vodách 
blízkých řek a menších vodních toků. Beseda byla spojena s pro-
hlídkou naučné stezky „Borovecké rybníky“, žáci se měli možnost 
seznámit se zajímavostmi této přírodní lokality a také se přesvěd-
čit na vlastní oči o zdejším výskytu chráněných druhů obojživel-
níků, například rosničky obecné.

Velký zájem učitelů škol i žáků vzbudila návštěva Centra eko-
logické výchovy a záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. 

Ošetřovatelé provedli žáky stanicí a poutavě vyprávěli o záchran-
ném programu vrácení orla skalního do naší přírody, děti si pro-
hlédly výstavní prostory se zajímavými exponáty a venku také 
živé ptáky ve voliérách a další zvířata. Některá zvířata jsou zde 
umístěna, aby jim byla vyléčena zranění, která utrpěla, ale někteří 
živočichové se z důvodu vážných komplikací již do volné přírody 
vrátit nemohou, proto zůstávají ve stanici napořád. Stanice ročně 
přijme na 1000 zvířat, z nichž se 55 % daří vracet zpět do přírody. 

Jako každoročně i letos žáci zavítali do Michálkova statku, 
kde měli možnost se seznámit s chovem koní a také se na koních 
a  ponících svézt. V letošním roce ovšem dětem příliš nepřálo 
počasí. Podobně plánovaný výlet do útulku pro opuštěná zvířata
ve Vlčovicích se letos pro špatné počasí musel odložit a uskuteční 
se v náhradním termínu.

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města.

OSVĚTOVÉ AKCE KE DNI ZEMĚ 2013

 (pokračování ze str. 6)

Co nás může v průběhu splácení potkat (rizika)
V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva 

typy událostí. Na ten první se nelze předem dost dobře připra-
vit (lze jej však do jisté míry v některých případech předvídat 
a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten druhý se může-
me předem připravit. V každém případě se níže uvedená hledis-
ka doporučuje vzít v úvahu před tím, než si vytvoříme závazek 
u fi nanční společnosti.   

Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, inva-
lidita, rozvod/rozchod s manželem/partnerem, úmrtí manžela/
partnera.

Předvídatelné události: narození dítěte, studium dítěte 
nebo jiného člena rodiny, odchod do důchodu, zvýšení nákladů 
na bydlení, zvýšení nákladů na bydlení, dědictví.

Před zadlužením bychom tedy měli pečlivě refl ektovat 
všechny výše uvedené skutečnosti, opatrnosti není v této oblasti 
nikdy dost.        Mgr. Richard Pešat, vedoucí organizace. 

Vážení přátelé,
pracuji na knize o zasloužilém rodákovi, upřímném člověku a velkém umělci, sochaři Františku Juraňovi. Obracím se s prosbou 

na vás, pokud víte něco o tom, kde je pamětní deska F. Juraně, která byla odhalena 4. 11. 1977 na budově piaristického kláštera 
naproti poště a odstraněna na počátku r. 1990, ozvěte se. 

Současně vyhlašuji pátrání po původní desce S. Freuda, kterou zhotovil F. Juraň a která byla odhalena v roce 1931 a zmizela 
na podzim 1938.

Pokud některou z pamětních desek najdete, dovezte ji, prosím, do Muzea Příbor panu řediteli Václavu Michaličkovi.
 Děkuji vám. Irena Kopecká

VÝZVA  HLEDÁM PAMĚTNÍ DESKY
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ZE ŠKOL

JAK JSME ZABLOUDILI DO BLUDIČKY

KDO SE NEPTÁ, NIC SE NEDOZVÍ ANEB FOUKALI JSME SKLO

Je 7.30 hodin a lije jako z konve! Nejsme z cukru, ten máme 
přece v batůžku. Stejně tak i tvrdý chléb, usušené rohlíky, mrk-
vičku pro zvířátka a pláštěnku - tak ať si prší. Nicméně štěstí se 
na nás usmálo a s příjezdem do bludovické Bludičky májový déšť 
ustal. Vřele nás přivítali neúnavní psi „aporťáci“, zvídavá koza, 
která měla potřebu všechno očuchat. Zřejmě jí nejvíc voněly 
princezny z malého oddělení a samozřejmě milí lidé se srdcem 
na pravém místě, na vlastní farmě.

První kroky vedly ke koníkovi, my se mu „podívali na zou-
bek“ (že to byla pořádná zubiska) a nakrmili ho chlebem. Ten 
jsme posléze vyměnili za mrkev a navštívili králíky ušáky a morče 
s osobní ostrahou - psíkem. Celý statek žil svými novými přírůst-
ky, koťátky a jehňátky, jež střežily starostlivé mámy. Nakonec nám 
byla miminka na chvíli propůjčena a my měli možnost je pohla-

dit, ba i mlékem napojit. A co až takové jehňátko nabere sílu a je 
mu ohrádka sdílená s maminkou malá, co pak? Nepřetržité bé, 
bé, bé nás dovedlo až na obrovskou zelenou pláň, kde skotačilo 
nejméně 50 oveček, bahnic s jehňátky. Když nás i kozy s hravým 
kozlem prohnaly tak, že už nešlo jít po svých, nosily nás po dvo-
rečku nohy cizí, poníkovy. 

Blížil se odjezd a s ním i rekapitulace nezapomenutelných zá-
žitků. Dojení krávy nevidíme každý den. Tak snad vám děti při 
povídání u pracovních listů s razítky zvířátek od paní farmářky 
chrochtaly blahem tak, jako čuník, když jsme ho drbali za uchem.

Děkujeme za dávku harmonie, pestrý program, nové poznat-
ky a skvěle strávený čas u tebe, kouzelná Bludičko. Brzy opět za-
bloudíme.

Jana Madecká, pedagog, MŠ Hájov, s.r.o.

„Maminko, proč házíme prázd-
né lahve do skleněného kontejneru? 
Kam to rozbité sklo odvážejí?“ Ze-
ptala se naše Andrejka. A mamin-
ka Stáňa nás poprosila, abychom 
zkusili dětem vysvětlit, jaká je další 
cesta střepů a kam nás asi dove-
de. Zajímavé. A tak jsme povídali 
o kouzelné pícce, která střepy rozta-
ví na skleněnou kaši, se kterou pak 
dál pracují šikovní lidé a vytvářejí 
nejrůznější výrobky – od váziček 
přes číše až po umělecká skleněná dílka. Ale ani obrázky děti ne-
přesvědčí, že tomu tak opravdu je. A tak jsme za těmi „šikovnými 
lidmi“ zajeli osobně do sklářské umělecké školy se skutečnými 
dílnami a celou tu cestu ke skleněné kráse viděli na vlastní oči.

Foukání skla – to si ti odvážní vyzkoušeli. Proč odvážní? No 
nedivte se. Na konci foukací píšťaly rozžhavená skleněná hmota, 
za vámi rozpálená pec, a pak aby se jeden ještě soustředil na fou-
kání a zároveň točení píšťalou, aby vyfouknul skleněného ptáčka! 
Nic jednoduchého.

A pak jsme pokračovali dál. Viděli jsme broušení, spékání 
skla, fusing. Nakonec i výrobky, které se zrodily z těchto různých 

technik. Opravdu krása! A vytvářejí 
je lidé s šikovnýma rukama, vkládají 
do ní kus své duše, kus sebe. Hezké 
řemeslo.

Před odchodem jsme dostali 
od pánů sklářů dárek. Jaký jiný než 
skleněný! Tác s komůrkami na dob-
roty, ptáčka modráčka, foukaného 
panáčka (toho foukal Honzík).

A všechny zážitky jsme pak „ro-
zebírali“ u oběda v bistru „JAKO 
DOMA“ u domácí babiččiny polév-

ky a kytičkové bramborové kaše s kuřecím řízkem. Mňam!
No, zpět do školky se nám tentokrát nechtělo, ale všechno má 

svůj konec a řád. A proto zpět na Hájov, vysednout z autobusu 
a „šup“ na deku v herně, přikrýt peřinkou a krásné snění či roz-
jímání. 

Děkujeme vedení i zaměstnancům této školy za vstřícnost, 
ukázku profesionality i trpělivost s těmi našimi malými človíčky. 

P.S. Kdo ví, třeba zrovna z nich jednou vyrostou opravdoví 
skláři a budou lidem rozdávat svá skleněná srdce zdobená něhou 
a láskou.    

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov, s.r.o.
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PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ A EXKURZE DO ZOO OSTRAVA

EXKURZE 5. ROČNÍKŮ

 MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

Jako každý rok se na 1. stupni naší školy konala pro žáky 
3. – 5. ročníku přírodovědná soutěž, tentokrát s podtitulem „Pro 
krásu i pro zdraví“. Soutěž probíhala v měsíci dubnu ve 3 kolech. 

Prvním úkolem soutěžících bylo vytvořit popis libovolné rost-
liny se všemi důležitými informacemi i zajímavostmi. Ten děti vy-
tvořily pomocí různých encyklopedií a internetu. V dalších kolech 
pak v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti v těchto textech vyhle-
dávaly a čerpaly z nich informace pro své odpovědi. Podmínkou 
pro úspěch v soutěži byla pečlivá práce s odborným  textem, třídě-
ní informací, vyhledávání důležitých dat, čtení s porozuměním…

Na závěr soutěže byly vyhodnoceny děti s největším počtem 
dosažených bodů. Ty nejlepší obdržely drobné dárky a diplomy. 
Velikou motivací a odměnou pro všechny úspěšné řešitele byl be-
zesporu také výlet do ZOO Ostrava. Letos byly děti velmi šikovné, 
výletu do ZOO se jich zúčastnilo celkem 47. I přesto, že ostravská 
ZOO prochází rozsáhlou rekonstrukcí, stále je na co se dívat. My 
jsme s dětmi navštívili také „adoptivní dítko“ naší základní školy – 
hulmana posvátného. 

Mgr. Monika Šnejdrlová, ZŠ Npor. Loma Příbor.

Dne 23. dubna se 5. ročníky naší školy vypravily na dlouho při-
pravovanou exkurzi do Muzea J. A. Komenského v Přerově. V roli 
průzkumníků se děti vydaly zjistit co nejvíce informací o  tomto 
významném českém pedagogovi a mysliteli. Navázaly tak na své 
dosavadní znalosti z hodin vlastivědy, které si touto exkurzí chtěly 
prohloubit.

Vyzbrojeni bločky a psacími potřebami jsme se autobusem vy-
dali do Přerova. Předpověď počasí slibovala krásný slunečný den. 
Po příjezdu jsme využili chvilku času, posvačili jsme a pak už naše 
cesta vedla přímo k branám přerovského zámku.

V první části prohlídky jsme zhlédli expozici zpřístupněnou 
poprvé v roce 2000 s archeologickými nálezy z oblasti přerovského 
regionu od starší doby kamenné až k počátkům raného novověku 
na přelomu 15. – 16. století. Tato expozice se řadí k nejvýznamněj-
ším expozicím archeologie na Moravě. Děti upoutal nález mamutí-
ho klu z výzkumu Předmostí u Přerova, trojrozměrné rekonstruk-
ce různých významných míst či modely města Přerova. V další 
části muzea děti s nadšením usedly do školních lavic a seznámily se 
tak s vývojem českých škol od dob Rakouska-Uherska až do 50. let 

20. století. Třídy jsou vybaveny nábytkem, zařízením a pomůckami 
tehdejší doby. Děti si mohly prohlédnout staré učebnice, několik 
variant školních řádů, podoby psaného písma a spoustu dalších za-
jímavostí. Ve třetí části jsme si prohlédli expozici J. A. Komenské-
ho, která nabízí ukázky jeho nejvýznamnějších děl a také několik 
Komenského plastik. Nemohla chybět ani společná fotografi e.

Všichni jsme se těšili na závěrečnou část naší prohlídky, ve kte-
ré jsme měli možnost podívat se na přírodopisné sbírky. Expozi-
ce entomologie nabízí širokou škálu nejrůznějších druhů hmyzu. 
V expozici mineralogie se nachází sbírky hornin a nerostů z celého 
území Čech a Moravy. Ti nejstatečnější se na úplný závěr prohlídky 
rozhodli zdolat vyhlídkovou věž, vysokou 43 metry, s nádherným 
výhledem na Přerov a jeho okolí.

Po splnění hlavního cíle naší průzkumné expedice jsme ne-
mohli vynechat návštěvu místní cukrárny, ochutnat výbornou 
zmrzlinu a nakoupit dárečky pro naše blízké. Příjemně unaveni se 
spoustou nových informací jsme se vydali na zpáteční cestu. Celá 
exkurze se vydařila a všem se nám velmi líbila.

Mgr. Monika Šnejdrlová, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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DEN ZEMĚ 2013

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE

DEN ZEMĚ

V letošním roce jsme měli s oslavou Dne Země tak trochu 
smůlu. Samozřejmě, jako v tomto roce všechno, nám ji pokazilo 
počasí. Naštěstí naše tradiční MINIZOO na počasí nezávisí, a tak 
jsme si v pátek 26. 4. všichni užívali celý den ve společnosti našich 
mazlíčků. Děti si, jako vždy, přinesly v bezpečných přepravkách 
své oblíbené křečky, křečíky, morčata, králíčky, potkany, myš-
ky, dokonce i pakobylky, akvarijní rybky, velké šneky, gekončíky 
a želvy.  O všechna zvířátka byl velký zájem a jejich majitelé podá-
vali zájemcům informace o svých chovancích každou přestávku. 
V hodinách si pak jednotlivé třídy MINIZOO prohlédly i s třídní 
paní učitelkou tak, aby měly na prohlídku čas a nikdo je nerušil.

3. května jsme se pak chtěli věnovat oslavám, ale počasí nám 
to nedovolilo. Někteří z nás museli tedy zvolit náhradní program. 
První a druhé třídy měly jít do stájí k panu Michálkovi podívat se 
na koně a ti odvážnější si i zajezdit. Stihla to však jen jedna prv-
ní třída, pak se hustě rozpršelo a další prvňáci a druháci museli 
zůstat ve třídách. Využili interaktivní tabule, kde se seznamovali 
s různými zvířátky, ověřovali si znalosti o hospodářských zvířa-

tech i o zvířatech exotických. A aby i oni sami něco vytvořili, ma-
lovali ve skupinkách, jak to vypadá na statku či v ZOO. 

Trochu více štěstí měli třeťáci, kteří se rozjeli do Bartošovic 
do stanice pro záchranu živočichů. Těm špatné počasí příliš neva-
dilo, protože spoustu zajímavostí se dozvěděli v prostorách vnitř-
ních expozic, viděli zajímavé fi lmy a dozvěděli se, jak i oni mohou 
chránit naši přírodu. K prohlídce klecí, voliér a rybníčku jim pak 
stačily pláštěnky.

Čtvrté a páté třídy se na svou soutěž hlídek vydaly až v pondělí 
6. května, kdy se počasí umoudřilo a připravilo jim krásný den 
plný dojmů. Soutěž se konala na Orinoku, kde kromě plnění úko-
lů a testů přibyla i nová disciplína – práce s navigací. Děti dostaly 
za úkol zjistit souřadnice a nadmořskou výšku některých bodů 
v přírodě.  Pravdou je, že tohoto úkolu se zhostily všechny hlíd-
ky na jedničku. Po namáhavé duševní dřině se pak děti odměnily 
opékáním buřtů a mlsáním zakoupených nanuků a jiných dobrot.

I když nás počasí potrápilo, myslím, že i letošní Den Země se 
vydařil.                Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor.

Dne 11. dubna 2013 jsme my, žáci 4. ročníku, jeli na přírodo-
vědnou exkurzi do záchranné stanice v Bartošovicích. Na začát-
ku prohlídky jsme se seznámili se záchrannými programy, které 
jsou zaměřené na chov a vypouštění do přírody orla skalního, 
sovy pálené a sýčka obecného. V expozici věnované Poodří jsme 
viděli vycpané živočichy a vyslechli jsme si zajímavosti o jejich 
životě. Velmi působivé bylo video o albatrosu laysanském. Po-
učili jsme se totiž, že odpadky vyhozené u nás mohou zahubit 
tyto živočichy, kteří žijí v jiných oblastech Země. 

Potom následovala prohlídka venkovních prostor. Dozvěděli 
jsme se, jací živočichové se do záchranné stanice dostávají nej-
častěji a jaká mívají poranění. U každé voliéry nám řekli spoustu 

zajímavostí o ptá-
cích. 

Prohlídka kon-
čila u rybníčku, 
kde jsme pozoro-
vali vodní ptáky. 
Exkurze se nám 
líbila, hodně jsme 
se dozvěděli o ptá-
cích i o práci za-
městnanců stanice.

Žáci IV. A ZŠ Npor. Loma Příbor.

V pondělí 6. května se na naší škole konal Den Země pro 
2. stupeň. Každý rok si tento den připomínáme, střídáme exkurze 
a vycházky do přírody (v minulých letech žáci navštívili čistič-
ku odpadních vod nebo skládku a prošli několik naučných stezek 
v  okolí Příbora) s projektovými dny. V letošním roce jsme pro 
žáky přichystali projektový den a jako hlavní téma jsme zvolili 
stromy. 

Každý ročník měl trochu jiný úkol – někteří zjišťovali infor-
mace o jednotlivých druzích stromů, další je malovali a zpraco-
vávali údaje do informačních panelů. Všichni žáci si vyzkoušeli 
ruční výrobu papíru. Mnozí byli překvapení, jak vlastně obyčejný 
ručně vyrobený papír vypadá, a také si připomněli, že je lepší sta-

rý papír odevzdat do sběru než vyhazovat. Každá třída se také vy-
dala na procházku po městě. Cílem bylo vyhledat památné a vý-
znamné stromy, které v Příboře rostou. A nejen vyhledat a podí-
vat se, jak vlastně ve skutečnosti vypadají – osmáci navíc měřili 
obvod stromů a deváťáci počítali jejich výšku. Všichni získali nové 
informace, protože třeba to, že v parku na nábřeží Rudoarmějců 
roste dřezovec, který je velmi zvláštní a poznáme ho podle trnů 
vyrůstajících z kůry, nevěděl snad nikdo. 

Kromě nových poznatků se všichni znovu přesvědčili, že stro-
my jsou pevnou součástí našeho prostředí a bez nich to prostě 
nejde. 

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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PŘÍBĚH DŘEVĚNÉ HRAČKY
Naše škola se přihlásila s projektem Příběh dřevěné hrač-

ky do grantového programu Sdružení TEREZA a IKEA - Po-

máháme vyrůst. V tomto programu bylo vybráno 20 projektů 

a rozděleno celkem 300 000Kč. O úspěchu projektů rozhodovali 

členové IKEA Family, kteří mohli na internetu poslat vybrané-

mu projektu svůj hlas. Díky všem hlasům, které jste nám poslali, 

jsme obsadili 5. místo a získali 15 000Kč na nákup dřevěných 

stavebnic a hraček.

A o čem náš projekt byl? Žáci 3. tříd prošli dlouhou cestu 

dřevěné hračky. Vypravili se do lesa, kde jim pan Fiala, lesní hos-

podář města Příbora, ukázal, jak probíhá život stromů, jak  je 

o ně pečováno, co je ohrožuje. 

Následovala druhá výprava, tentokrát na příborskou pilu. 

Pan Pařil, zaměstnanec pily a zároveň otec jedné z třeťaček, nás 

provedl celým provozem pily. Viděli jsme v provozu kotoučo-

vou, omítací i pásovou pilu, podívali jsme se do sušárny dřeva. 

Dalším cílem našeho putování byla řezbářská dílna. Požá-

dali jsme pana Berana, dědečka dalšího z třeťáků, aby nám uká-

zal, co všechno se dřevem dokáže. Pan Beran společně se svým 

kolegou panem Žlebčíkem připravili pro děti velmi zajímavý 

program. Ukázali jim různé druhy dřeva i nástroje, s kterými 

pracují. Nejpoutavější pro děti bylo sledovat šikovné ruce obou 

řezbářů při práci a vidět, jak pod nima vzniká nové dílo. Čekalo 

nás i krásné překvapení na závěr. Všichni jsme dostali ručně vy-

řezávaného beránka.

Po každé výpravě žáci zpracovávali své poznatky a zážit-

ky formou plakátů a zpráv, které si pak mohli ostatní přečíst 

na  stránkách naší školy nebo ve školním časopise Připínáček. 

Každý žák napsal také svůj vlastní Příběh dřevěné hračky, ve 

kterém využil, co všechno se dozvěděl a také vlastní fantazii. Jak 

je dřevo příjemný a voňavý materiál jsme si vyzkoušeli i ve vý-

tvarné výchově, kde jsme na dřevo malovali.

Teď už se můžeme jen radovat a těšit z nových dřevěných 

stavebnic a hlavolamů, které využijeme v pracovních činnos-

tech, matematice, ale také o přestávkách. Věříme, že nové hrač-

ky děti nejen pobaví, ale budou rozvíjet i jejich kreativitu a lo-

gické myšlení.

Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486.

HLEDÁM SVOJI PROFESI
Opět jsme rozjeli další, již 5. ročník našeho školního pro-

jektu, kterým pomáháme řešit problém „vycházejících“, kam

po základní škole a co potom dál.

Čím budu, to není jen rozhodnutí na konci povinné školní 

docházky, zda dát přihlášku „do učení“, nebo „jít dál na školu“. 

To je dlouhodobý proces, na jehož konci je rozhodnutí závislé 

na zájmech, představách, šancích, ale i možnostech povaho-

vých, intelektových, zdravotních atd. Je to výsledek poznání 

sebe i jednotlivých profesí. Dobře vybraná profese přináší pocit 

využití vlastních znalostí, schopností a dovedností a přináší vel-

ký díl životní spokojenosti. 

S konkrétním poznáváním profesí začínáme v 8. ročníku.

A jako každý rok začínáme v březnu, nejdříve teorií, bese-

dou na Úřadu práce v Novém Jičíně. A hned následuje pohled 

do praxe – exkurze. V letošním roce navštívila jedna skupina 

laboratoře Polikliniky AGEL v Novém Jičíně a druhá skupina, 

převážně chlapci, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, územní pracoviště v Novém Jičíně. Obě tato poznání byla 

velmi zajímavá a alespoň některé nadchla. V laboratoři se sezná-

mili s různými laboratorními obory, viděli laboratorní techniku, 

práci s mikroskopy, DNA a vše provázelo zajímavé průvodní slo-

vo. I hasiči si s chlapci popovídali a předvedli jim techniku v akci.

Chtěla bych poděkovat manažerům a jejich spolupracov-

níkům, kteří nás velmi ochotně přijali, věnovali nám svůj čas 

a odpovídali na otázky.

Tím ale náš projekt nekončí. 25. 4. 2013 jsme navštívili pře-

hlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“ v Kopřivni-

ci. Žáci se seznámili s mnoha řemesly v oblasti kovovýroby, dře-

vovýroby, stavebnictví a elektrotechniky. Seznámili se s montáží 

a  výrobními profesemi, vyzkoušeli si pájení, montáž, skládání 

technických náčrtů a další činnosti.

A těšili se z drobných dárků, které v soutěžích získali. Akce 

se žákům líbila, přišli poděkovat, že se jí mohli zúčastnit.

Ale nekončíme. V červnu nás čeká seznámení s fi rmami 

v Příboře. Věřím, že i letos se žáci se zájmem podívají, co všech-

no se v našem městě vyrábí. 

Projekt zakončíme v listopadu, kdy každý zájemce, tj. již 

„deváťák“, může projít profesním testem s individuálním poho-

vorem. A pak už přichází to jeho opravdové rozhodnutí. Takže 

šťastnou volbu!

A my znovu začínáme, máme nové „osmáky“.

Mgr. Lidmila Janotová, vedoucí projektu, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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PRÁZDNINY UŽ KLEPOU NA DVEŘE

VANDALISMUS NA VÝSADBÁCH

Vedení Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 
přeje všem žákům a zaměstnancům příjemné prázdniny plné 
sluníčka a nevšedních zážitků. Pracovníkům naší školy děkujeme 
za celoroční náročnou práci, pedagogům mimo jiné za jejich tvo-
řivost, zavádění inovativních prvků do výuky, za přípravu a reali-
zaci projektových dnů a týdnů. 

Poděkování za spolupráci a fi nanční podporu školy patří zři-
zovateli a sponzorům, jejichž přičiněním se vylepšuje vybavenost 
školy. 

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat paním učitel-
kám Mgr. Cágové, Mgr. Eliášové, Mgr. Bjačkové, Mgr. Šumbero-
vé za realizované projekty: Přeměna školního pozemku na malé 
školní arboretum, Příběh dřevěné hračky, Mezinárodní Prime 
grant SMART, Bezpečné užívání internetu. Finanční prostředky 
ve výši 121 792 Kč škola získala z výše uvedených projektů. 

Vedení školy děkuje i pedagogům, kteří se podíleli na žádos-
tech o granty, které nebyly grantovými komisemi vybrány. Jedna-
lo se o tyto pedagogy: Mgr. Brinda, Mgr. Rečková, Mgr. Matulová, 
Mgr. Hýžová.

V tomto školním roce jsme dokončili projekt EU PENÍZE 
DO ŠKOL. Díky tomuto projektu jsme v letošním školním roce 
pořídili novou počítačovou učebnu, nakoupili iPady, LCD televi-
zory a notebooky. Děkujeme Ing. Liškovi a Mgr. Eliášovi, kteří vše 
připravili pro používání ve výuce.

Veliký dík za celoživotní práci patří paním učitelkám Mgr. Ta-
maře Dudkové a Mgr. Libuši Babaríkové.

V letošním školním roce uspořádala škola následující akce:
• Den otevřených dveří pro veřejnost s nacvičeným programem 

jednotlivých tříd,
• jarmarky (zimní a jarní) s výrobky žáků pro občany města,
• výstavu ekologických výrobků na veřejném prostranství před 

školou,
• ukázkové hodiny výuky na iPadech pro pedagogické pracovní-

ky jiných škol,
• opakovaná setkání s dětmi z mateřských škol s připraveným 

programem dle roční doby,
• založení školního žákovského parlamentu, 
• vydávání školního časopisu Připínáček,
• kulturní programy: vítání občánků, Den dětí.

Jazykovou vybavenost žáků posílíme od nového školního 
roku výukou německého a španělského jazyka. Od nového škol-
ního roku na naši školu nastoupí  paní učitelka s aprobací český 
jazyk, německý jazyk.

Všem přejeme, aby do dalšího školního roku načerpali mnoho 
nových sil.
Za vedení Základní školy Příbor, Jičínská - Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy.

Zeleň je důležitou součástí fungujícího městského prostoru. 
Koná funkci nejen estetickou, ale i hygienickou – přispívá k od-
prašování, zvlhčování a odhlučnění okolí. Skupiny rostlin také vy-
tvářejí specifi cké mikroklima, které pozitivně působí jak na zdra-
ví, tak na psychiku člověka.  Každoročně realizují Technické 
služby Příbor, jako správce městské zeleně, na pozemcích města 
Příbora výsadby nových dřevin. Jedná se převážně o mladé list-
naté stromy, které jsou vysazovány jako náhradní výsadba za po-
kácené dřeviny na pozemcích ve vlastnictví města Příbora. Dále 
jsou vysazovány jako přirozená obnova městské zeleně. Výsadby 
stromů jsou doplňovány výsadbou mladých keřů a okrasných tr-
valek, letniček. Bohužel velmi často dochází k poškozování těch-
to okrasných i funkčních prvků, ačkoliv by měly zpříjemňovat 
lidem prostředí, v němž žijí.

S vandalismem na prvcích městské zeleně se setkáváme 
velice často. Již během prvního pololetí roku 2013 jsme zazna-
menali několik poškození dřevin. A to jak na nových výsadbách 
provedených v letošním roce, tak i na mladých dřevinách vysá-
zených v předcházejících letech. Poslední takový případ úplného 
zničení dvou mladých lip (Tilia cordata ´Greenspire´) byl zjištěn 
14. 5. 2013 u stromořadí lemujícího tzv. modré hřiště na nábřeží 
Rudoarmějců v Příboře. U lípy, která zde byla vysázena počátkem 

měsíce května tohoto roku, byl v polovině zlomen její kmínek 
a její kořenový bal vytržen ze země. Totožné poškození kmínku 
bylo provedeno i u druhé asi tříleté lipky. Společně s poškoze-
ním dřeviny byly vytrhány a poničeny kůly, které měly lípě zajistit 
zdárnější růst a vývoj v počátcích po její výsadbě. Výše uvedeným 
poškozením vznikla městu  škoda ve výši 28.356,- Kč. Poškození 
dřevin, jakožto poškození majetku města Příbora, bylo nahlášeno 
a předáno dne 14. 5. 2013 k šetření Obvodnímu oddělení Policie 
ČR. 

Bohužel výše uvedený případ není prvním, který jsme u no-
vých výsadeb na pozemcích města zaznamenali. Podzimní vý-
sadby dvou bříz, čtyř lísek a jedné magnolie v areálu městského 
parku v Příboře z roku 2012 byly vandaly vytrženy s kořenovým 
balem z míst jejich prvotní výsadby. Naštěstí (můžeme-li tak říci) 
byly břízy ponechány na místě. Vzhledem k tomu, že nedošlo 
k poškození dřevin, které by dále znemožnilo jejich růst, moh-
la být provedena jejich opětovná  výsadba. Bohužel u keřů jsme 
již takové štěstí neměli a keře se z místa výsadby zcela vytratily. 
Některé z kůlů, kterými byly při prvotní výsadbě břízy ukotveny, 
byly zlomeny a pohozeny poblíž. Podobné případy šokují svou 
četností, počínaje krádežemi letničkových výsadeb na náměstí, 
konče poškozováním trvalkových výsadeb truhlíků. Napravení 
takto vzniklých škod je náročné a mnohdy bohužel neúspěšné. 

V loňském roce bylo díky Technickým službám Příbor vy-
sázeno na  pozemku města 47 mladých stromů. V průběhu le-
tošního roku již byly a budou nadále realizovány výsadby další. 
Chceme věřit, že vandalismus na dřevinách, a to nejen na nových 
výsadbách, již nebude prováděn. Je také v zájmu občanů, aby si 
vážili zeleně, kterou kolem sebe mají. Zásahem vandalů dojde 
k poškození živého organismu – dřeviny, a takovýto zásah může 
vézt až k absolutnímu odumření a nemalým škodám. Ovšem zá-
roveň také přijde vniveč práce lidí, kteří zajišťovali odborné vy-
pěstování a provádějí odbornou výsadbu, či následnou odbornou 
péči k zajištění zdárného růstu a vývoje nově vysázených dřevin.  
Je to téma k zamyšlení, neboť zeleň je zde pro občany. Každý by 
se tak měl rozhodnout, zdali by chtěl bydlet v krásném prostředí 
nebo na šedivém betonovém sídlišti.

Bc. Petra Slováková, mistr zeleně – zahradník, TS Příbor,
Ing. Andrea Nováková, pracovnice odboru rozvoje města, MÚ Příbor.
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HISTORIE MYSLIVOSTI V PŘÍBOŘE
Počátky myslivosti v Příboře, jak ji dnes známe, se datu-

jí krátce po vzniku Československé republiky v r. 1918. Dne 
2. dubna 1923 byl v Příboře založen „Spolek přátel myslivosti“ 
se 62 členy s posláním pečovat o rozvoj a zušlechtění myslivosti 
v kraji a pěstění ušlechtilých loveckých psů. V tomtéž měsíci, 
ale 22. dubna, byla založena Československá myslivecká jednota 
jako ústřední složka pro řízení myslivosti v novém státě. Slavíme 
tedy letos obě významná výročí 90 let od založení.

Nelze si nevšimnout takto blízkých dat.  Lze z toho usuzo-
vat, že aktivní občané Příbora a zapálení myslivci, či jejich pří-
znivci v té době dobře sledovali vývoj událostí a vyvíjeli činnost 
na podporu vzniku složek společenského života, myslivost ne-
vyjímaje. 

Tzv. Malý honební zákon z r. 1929 přinesl lepší součinnost 
mezi potřebami ochrany zvěře ve vztahu k zemědělské výrobě, 
upravil doby lovu a hájení některých druhů zvěře. Činnost spol-
ků na ochranu myslivosti získala oporu v legislativě a taky ve 
veřejném životě.

Období nacistické okupace se stalo pro mnohé myslivce ob-
dobím ukončení činnosti, byly odebrány zbraně a ustanoveno 
povinné členství v České myslivecké jednotě pod dozorem říš-
ských úřadů.  Mnozí se po válce již k myslivosti nevrátili. Mini-
mální výměra honiteb byla stanovena na 150 ha. 

Po osvobození se opět v Příboře rozvíjí myslivecká činnost, 
vedle uvedeného Spolku přátel myslivosti vzniká v roce 1945 
pro obce Příbor, Klokočov, Benátky – Véska, Skotnice a Prcha-
lov „Myslivecká společnost“.

Mimo to se pro koordinaci myslivecké činnosti zpočátku 
pro 22 obcí okresu zakládá v Příboře v tomtéž roce „Okresní 
myslivecký spolek“, jehož prvním předsedou byl řídící učitel 
Oldřich Dušek a jednatelem obchodník cukrovím Petr Kubáň.

Tento spolek vyvíjel činnost na území města Příbora do roku 
1950, kdy bylo sídlo Okresního mysliveckého spolku přesunuto 
do Nového Jičína.

Po roce 1948 vznikají v Příboře dvě myslivecké společnosti – 
Příbor východ od pravého břehu řeky Lubiny s předsedou Fran-
tiškem Rozehnalem a Příbor západ na levém břehu řeky Lubiny, 
jehož předsedou byl Zdeněk Polášek. Období až do roku 1962 
bylo myslivecky zajímavé, dobré stavy zejména drobné zvěře, 
menší výměra honiteb a snaha různě podporovat chovy zvě-
ře vedly ke vzniku dalších honiteb a přesunů zájmů myslivců 
do „zazvěřování“ dovezenou zvěří na podporu populací a taky 
odchytu živé zvěře pro exportní účely.

Po roce 1962 se minimální výměra honiteb mění na 500 ha, 
honitby se v Příboře transformují do mysliveckých sdružení 
s názvy Příbor I a Příbor II. 

Nastává období expanze mechanizace a chemizace země-
dělské výroby na scelených lánech zemědělské půdy, která vý-
znamně postihuje stavy drobné zvěře, přišly i roky mimořádně 
krutých mrazů a sněhové pokrývky a vzápětí extrémně suchého 
léta, kdy v přírodě došlo k mimořádným úhynům nejen pracně 
vychované a vypuštěné bažantí zvěře. Stavy zvěře ve volné pří-
rodě zasáhly i takové vlivy, jako bylo jarní vláčení a válcování luk 
a ozimů, anebo katastrofální povodně, např. v roce 1966.

 Ale nebyli by to myslivci, aby nevymysleli řešení. Na území 
MS Příbor I vznikla uznaná bažantnice, byla vystavěna odchov-
na, ve které se provádělo líhnutí bažantích vajec a produkce 
přes 1000 ks  bažantích kuřat ročně doplňovala stavy v přírodě 
i v okolních honitbách.

Díky dostatečně zazvěřeným honitbám bylo možno konat 
pravidelné hony i s účastí zahraničních lovců, které přines-
ly sdružení fi nanční prostředky na výstavbu myslivecké chaty 
na Točně v r. 1974.

I v MS Příbor II byly v té době výřady drobné zvěře ve stov-
kách.

V mysliveckých sdruženích se prováděl ka-
ždoročně i odchyt živých zajíců pro export 
do zahraničí do zaječích tenat, při této čin-
nosti vypomáhaly děti ze škol s naháňkou 
a rozvíjela se tím i dobrá spolupráce mys-
livců a dětí v mysliveckých kroužcích. 

Myslivci byli v tu dobu jednou z nej-
aktivnějších složek při konání zájmových 
akcí pro veřejnost, ať to byly myslivecké 
dny, střelecké soutěže, letní karnevaly, dru-
žební akce, návštěvy výstav, myslivecké plesy, 
akce pro děti, výsadba stromků i pro město a  pomoc 
v zemědělské výrobě.

S postupem času se podmínky pro odchov zvěře zhoršovaly, 
zařízení zestárlo, stavy zvěře ve volné přírodě se nedařilo ani 
za významné podpory umělých chovů udržet na dobré úrovni.

Politická rozhodnutí o spojování honiteb a mysliveckých 
sdružení do velkých celků se neosvědčila ani ve prospěch zvěře, 
a už tím méně ve prospěch mezilidských vztahů.

Postupem času se z honiteb vytratil divoký králík, koroptve, 
bažantí zvěř se stává vzácnou tam, kde se v průběhu roku ne-
provádí umělý odchov a vypouštění.

Po roce 1989 po změně politické situace ve státě se myslivec-
ká sdružení osamostatňovala. Myslivecké sdružení Příbor II se 
na základě nového zákona o myslivosti transformovalo na MS 
Příbor Hájov s předsedou JUDr. Františkem Bergrem, Myslivec-
ké sdružení Příbor I zůstalo u svého starého názvu. Změnily se 
však hranice honiteb. Předsedou MS Příbor I byl velmi obětavý 
Jindřich Krejčí. 

Současná myslivost v době soukromého podnikání a ne-
dotknutelných vlastnických vztahů k pozemkům je činnos-
tí, kde je blízko k tomu, aby se zvěř stala rukojmím k nekalým 
praktikám spekulantů. Do podmínek života zvěře zasahují vli-
vy urbanizace krajiny, nefunkčnosti kostry ekologické stability 
v podobě rozvrácených biokoridorů, klidových oblastí a rozleh-
lých monokultur zemědělských plodin včetně řepky, přirozené 
migrační cesty zvěře protínají komunikace a ploty, honební po-
zemky se ztrácejí v rozšiřování zastavěných území a jejich oplo-
cování, energetické stavby jako je fotovoltaika, anebo průmyslo-
vé parky. Rostou ve volné krajině na zemědělské půdě s oploce-
ním. Zemědělské dotace jsou podmíněné co největší výměrou 
obdělávaných zemědělských pozemků a obyčejným myslivcům 
hrozí změna mysliveckého zákona v neprospěch volně žijící 
zvěře. Současnost je neveselá.

Díky našim předchůdcům, kteří už devadesát let  provozo-
vali vzornou a plodnou myslivost, máme honitby, kde se zvěř 
drží, a máme tak naději, že budeme jak my, tak i naši mladí zaží-
vat ty neopakovatelné chvíle v přírodě a v kruhu přátel. 

Členové nynějších mysliveckých sdružení, a nejen tady, 
v Příboře, vycházejí z tradic své bohaté minulosti, pečují o dob-
ré jméno myslivosti jako našeho českého významného kultur-
ního dědictví a předkládají vám, veřejnosti v tomto roce své 
dokumenty k prohlédnutí za dobu 90 let svého působení a těší 
se z vašeho zájmu. Podrobnější informace naleznete v expozici 
výstavy v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře.  

Dovolím si při této příležitosti ještě  připomenout, že k osla-
vě 90 let myslivosti v Příboře a 90 let od založení ČMMJ se bu-
dou mimo tuto výstavu konat v Příboře další akce, a to v říjnu 
výstava fotografi í z historie života mysliveckých sdružení v Ga-
lerii v radnici s vernisáží 2. 10. a slavnostní Svatohubertská mše 
ve farním kostele 3. listopadu 2013.

Na tyto akce vás srdečně zvou myslivci obou mysliveckých 
sdružení a spolupořadatelé. 

Petr Černoch, koordinátor.
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Z HISTORIE

VAŠE VZPOMÍNKY na období 2. světové války, pokračování z minulého čísla

Marie Vašutová, rozená Wanková prožila své dětství 
na Pasekách, v části, kde byla jedna chalupa od druhé 
vzdálená velký kus. Jen sami Wankovi obhospodařovali 
5 ha půdy! Když se blížil konec války, bylo tehdy slečně 
Marii necelých 22 let. 

Kronikář Jan Hrnčárek v kronice města k tomuto 
období a k této části Příbora zapsal: „…. Stalo se v roce 
1945, kdy se objevili partyzáni v našich Pasekách, tu-
díž v nejbližším okolí města Příbora. Německá posádka 
byla tehdy umístěna v Hospodářském družstvě a několik 
šarží v domě č. 685, takže jsme mohli běh událostí dosti 
dobře sledovati. Vykonané výpravy proti partyzánům 
měly pokaždé ztráty na životech na straně německé. 
Padlí vojíni byli z družstevní budovy na obyčejných vo-
zech vyvezeni a pohřbeni. Tehdy byli partyzáni zjištěni 
poblíž paseky Františka Štěpána, který v předtuše mož-
ného zatčení i toho, co by potom následovalo, z domu 
utekl a na vypůjčeném kole zajel až k Opavě, kde se zdr-
žoval v domácnosti v Příboře dobře známé osobnosti, až 
konečně se s postupujícími Rusy vrátil domů s názvem 
partyzán. Samo sebou se rozumí, že si němečtí vojáci 
zchladili žáhu aspoň tím, že pobrali u Štěpána všechno, 
co se jim dobře hodilo, jako sádlo, mouku, drůbež, víno 
a snad i jiné věci.“

I paní Marie Vašutová nám vyprávěla o Štěpáno-
vých. Vyprávěla i další příhody. Vybrala jsem tu, která 
na jedné straně budí hrůzu, na druhé úsměv. 

Vzpomínka aneb Jak se zvědavost nevyplácí…

„I během války jsem se setkávala se svou bývalou 
spolužačkou. Bydlela v Příboře, ne u nás na Pasekách. 
Mimo jiné jsme chodívaly spolu každou neděli do kos-
tela. Vždycky jsme se pěkně oblékly, šly se pomodlit, 
i když jsem nebyla nijak nábožensky založená, ale tak 
už to bývávalo. Pak jsme se vyparáděné procházely pod 
podloubím na náměstí - půl hodiny i hodinu. A jed-
nou mi moje kamarádka říká: „Stav se za mým taťkou 
zítra do práce, něco má pro tebe.“ Ale co, to nevěděla. 
Myslela jsem si, že to bude něco s jejím bratrem. Pořád 
mi ho totiž namlouvala, a tak se mi nikam nechtělo. 
Říkala jsem si, že by nás chtěli opravdu dát dohromady? 
Neměla jsem zájem. Nakonec ale slib je slib, šla jsem 

a čekala, co bude. O bratrovi ale ani zmínka. Kamarád-
čin tatínek mi podával starou odřenou, na první pohled 
ošuntělou pánskou aktovku se slovy: „Dones ji klu-
kům.“ Myslel tím našim sousedům. Bydleli od nás dost 
daleko, ale nevadí, proč ne. Byli to opravdu sousedi. 
A dodal: „Ale nedívej se, neotvírej ji. Jen ji jednoduše 
předej.“ A tak jsem popadla tašku, šťastná, že nepadla 
zmínka o nechtěném nápadníkovi, a vydala se domů. 
Šla jsem docela pomalu a přemýšlela: co asi nesu, proč 
nemám aktovku otevírat. Vrtalo mi to v hlavě. A jak tak 
zamyšlená jdu, zastaví mě - dalo by se říct, že taky sou-
sed. Byl to Němec a během války ve své cihelně vyráběl 
cihly. Někteří chlapi z Pasek u něj pracovali. Potkáva-
li jsme se, ale nikdy se se mnou nebavil. Vždycky jsme 
se míjeli. Tentokrát mě zastavil. A že - kde jsem byla
- na nákupu? A povídal by a povídal. Byla jsem jako na 
trní. Kdybych já jen v té chvíli věděla…

Jakmile jsem přišla domů, zvědavá holka, co mys-
líte? Rychle do stodoly a tašku jsem otevřela. Původ-
ně jsem si myslela, že tam bude fl aška - pálení bylo 
zakázané, ale pokoutně se přece jen pálilo. Ovšem 
to, co jsem uviděla! Krve by se ve mně nedořezal. Tři 
granáty jako vejce, na takové hranatém držátku. A co 
čert nechtěl, jak jsem je měla před sebou, rozbalova-
la je a  sotva dýchala, přišel taťka. Začal křičet, držel 
se za hlavu: „Jéžišmarjájosef, co to máš? Ty nás chceš 
přivést do neštěstí, co mám s tebou, děvče, dělat!“ Já 
rychle uvažovala. Němci sem tam Pasekami prochá-
zeli, hledali partyzány. To se už totiž blížil konec vál-
ky. V tom můj zrak spočinul na huse. Mamka ji měla 
posazenou na vejcích. Nenapadlo mě nic chytřejšího, 
než husu sundat. Rozčilovala se, že ji ruším. Odsunula 
jsem vejce a úplně vespodu jsem si udělala větší místo. 
Opatrně tam naskládala granáty, na ně zpátky položila 
vejce a husu na to. Husa byla o něco výše, ale tři dny 
na nich seděla, a dokonce i housata se vylíhla a nic se 
nestalo! Granáty nevybouchly. Až po třech dnech jsem 
našla odvahu a konečně je odnesla sousedům. Hned mi 
bylo lépe a nejen mně - všem nám doma.“

A nám bylo pěkně při povídání s paní Marii Vašu-
tovou, chvílemi jsme žasli, chvílemi se smáli. Děkujeme. 

Převyprávěla Irena Nedomová.

Kolik pamětníků mezi námi žije? Věřte, nebo ne, je jich dost. Záleží ovšem na tom, na která léta chcete 
vzpomínat. Pro čtenáře Měsíčníku jsem připravila povídání dvou dam, které se vrátily ve svých myšlen-
kách do období 2. světové války. Téma se nabízelo samo - byl květen, slavili jsme výročí osvobození. A tak 
jsem v minulém čísle příborského periodika zveřejnila vyprávění Zdenky Váňové, moc jí děkuji. 

Druhé vyprávění se do předchozího čísla nevešlo, a tak ho máme teď v čísle červnovém. Ale na vzpomín-
ky nikdy není pozdě… Doplnila jsem je několika fotografi emi.
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VÝZVA A PROSBA zároveň
Navštívila jsem několik pamětníků. Každé jejich vyprávění bylo poutavé. Člověk až žasne, jak se žilo. Ráda 
bych si přečetla nebo vyslechla například, jak vypadala vaše svatba, jak jste slavívali Velikonoce, Vánoce 
a řadu dalších zajímavých příběhů z vašeho běžného všedního života. Zajímá mě období před válkou, během 
války, ale zejména po roce 1945. Toto období není příliš důkladně zmapováno. Sesbíraný materiál by sloužil 
pro potřeby archivu města Příbora a především archivu Muzea Příbor. To znamená pro potřeby budoucích 
generací. Napište mi svůj příběh, nebo se mi ozvěte, budu moc ráda.   
Kontakt: Irena Nedomová,  tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz, osobně: provozovna na náměstí č. 12, 

úterý 13.30 - 16.00 hod., poštou Palackého 709, 742 58 Příbor.

10. 10. 1938, Němci v Příboře vítají okupanty,

foto archiv Muzea Novojičínska, p.o.

6. 5. 1945, vojáci Rudé armády přecházejí přes zničený klo-

kočovský most 

6. 5. 1945, vojáci Rudé armády přecházejí Lubinu                         

1938, okupanti na příborském náměstí

foto - soukromý archiv (děkujeme za půjčení)

1945, v noci z 5. na 6. 5. shořela střecha Katolického domu

6. 5. 1945, vojáci Rudé armády v Místecké ulici

Poslední 4 fotografi e: foto archiv města Příbora.
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PRCHALOVSKÁ OSLAVA SVÁTKU MATEK SPOJENÁ 

S VÝSTAVOU: SVATBA A VŠE, CO S NÍ SOUVISÍ
V neděli 12. května 2013 zahájila paní Alena Sochová sváteční 

odpoledne a přivítala všechny přítomné maminky, babičky a ostat-
ní návštěvníky, kteří zcela zaplnili sál hostince U Simprů.  Poté 
připomněla, že v letošním  roce uplynulo již deset let od našeho 
nápadu, abychom uspořádaly k tomuto svátku nějakou výstavu. 
Na první výstavě byly k vidění ruční práce dětí i dospělých, násle-
dovaly hrnečky, sbírky, velikonoční výstava, fotografi e zajímavých  
míst a událostí, kuchařské knihy, pokojíčky pro panenky a kočárky. 
Letošní výstava byla již desátou v pořadí. 

K tomuto malému kulatému výročí jsme zvolily i slavnostní 
téma: „Svatba a vše, co s tím souvisí.“ Některé rodiny schováva-
jí prakticky vše, počínaje svatební kyticí nebo věnečky. Proč jsme 
vybraly toto téma? Chtěly jsme ukázat, jak se svatby v průběhu let 
měnily. Na fotografi ích mohli návštěvníci sledovat, jak vypadaly 

nevěstiny šaty, nebo jaké měly nevěsty kytice. Byly zde i ukázky 
výzdoby svatebních stolů, jak si myslíme, že vypadaly v minulosti, 
a také jeden ze současnosti. Na pódiu byly vystaveny svatební šaty, 
a to od nejstarších z padesátých let až po dnešní dobu. Na naší vý-
stavě nechyběly ani svatební koláče. 

Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám své poklady zapůj-
čili a těm, kteří se přišli na výstavu podívat. Dali tím najevo, že naše 
práce nebyla zbytečná. 

V onu sváteční neděli vystoupily v hostinci U Simprů prchalov-
ské děti, které si pro všechny přítomné maminky, babičky, tetičky 
a všechny ostatní připravily pásmo krátkých básniček. Pásmo zpes-
třilo pěvecké vystoupení Aleny a Kateřiny Juřenových.

Za „spolek prchalovských dam“ Alena Sochová a Dagmar Tobolová.

Procházím městem Příborem, rodištěm Sigmunda Freuda. 
Míjím jeho rodný dům, Freudovu pekárnu a kavárnu U Freu-
da. Z mnoha cedulek, ukazatelů, tabulí a obrovského množství 
brožurek pro turisty se na mě zpoza brýlí dívají jeho oči a cestou 
do patra městského úřadu si mohu na zdech přečíst o jeho živo-
tě, skutcích a o tom, že jej jakási americká studie zařadila mezi 
sto nejvýznamnějších lidí světa. Je zkrátka všude, protože udělal 
z Příbora ono městečko na severní Moravě, kde se narodil ten 
slavný psycholog. Ve Freudově stínu tady ale stojí další lidé, o kte-
rých by se mělo ve městě Příboře vědět. Kdo to byl Řehoř Vol-
ný? A kdo byl třeba Jaromír Berák? Pátera Volného dnes nechme 
stranou, bude nás zajímat první český dadaista, právník, politik 
a ekonom Jaromír Berák.

Dětství
Jaromír Berák se narodil 3. 12. 1902 v Kroměříži jako nej-

mladší syn Jana Beráka, středoškolského učitele a pozdějšího 
dlouholetého ředitele Učitelského ústavu v Příboře. Do tohoto 
moravského města se rodina přistěhovala v roce 1907. Jaromír 
poté vystudoval Reálné gymnázium v Příboře, dnešní Masaryko-
vo gymnázium, a výroční zprávy gymnázia jej uvádějí jako stu-
denta s výborným prospěchem. Po maturitě v roce 1920 Jaromír 
odjel studovat práva na Univerzitu Karlovu do Prahy.

Moderní umění, dada a fi lm
Zde se seznámil se Zdenkěm Kalistou, Jiřím Wolkerem, Ví-

tězslavem Nezvalem a dalšími zástupci české meziválečné avant-
gardy. Zajímalo jej hlavně moderní umění, především dadaismus 
a fi lm. Působil v časopisech Ruch a Den, do kterých přispíval svý-
mi články o novinkách na dadaistické a fi lmové scéně, ale také 
překlady autorů jako byl Richard Huelsenbeck nebo německý 
básník Ernst Toller. Byl členem tzv. Literární skupiny. V létě 1920 
spolu s Artušem Černíkem založili Československou obec dadai-
stickou.

Podpora komunismu
Jako příznivec radikální levice byl v prosinci 1920 při demon-

stracích zatčen a uvězněn v Praze na Pankráci. Je nutno zmínit 
článek Návštěva Zdeňka Kalisty a báseň Vězeň Jiřího Wolkera, 
které tito spisovatelé napsali po návštěvě uvězněného Beráka 
a otiskli v nejbližším čísle časopisu Den, kde také působili. Wolke-
rova báseň vyšla i jako část jeho sbírky Host do domu, kde ji autor 
Berákovi věnoval. Pobyt ve vězení Beráka velice změnil. Zanechal 
psaní, své dosavadní výtvory spálil a zájem o dadaismus nahradil 
zájmem o katolickou víru.

Berák, ekonom a politik
Od třicátých let potom působil jako ekonom a národohospo-

dář, vydal několik publikací zaměřujících se na tuto problematiku 
- Příručka pro podnikatele k zákonu o příspěvku na obranu státu 
a o mimořádné dani ze zisků (1938), Technický rozvoj průmyslu 
- materiální základ naší socialistické výstavby (1956), Rozdělené 
Německo - hrozba světovému míru (1956) etc. 

Od voleb v roce 1946 působil jako poslanec Ústavodárného 
Národního shromáždění za Československou stranu lidovou, 
ve které setrval i poté, co se po převratu v únoru 1948 stala loa-
jálním spojencem KSČ. Mandát poslance obhájil i v letech 1954, 
1960 a 1964, kdy ovšem krátce po vyhraných volbách zemřel. Je 
držitelem Řádu republiky, Řádu práce, Řádu 25. února a vyzna-
menání Za zásluhy o výstavbu.

Ač je dnes Jaromír Berák osobou u nás téměř zapomenutou, 
jeho význam nejen při formování české meziválečné avantgardy 
nemůžeme pominout. Vítězslav Nezval na něj ve svých pamětech 
vzpomíná jako na dobrého veselého člověka, který občas jezdil 
na svátky do Příbora a posílal svým přátelům do Prahy pohlednice. 
Kdo ví, kde malé obrázky městečka na severní Moravě skončily.

Kristýna Mrázková, studentka sexty Masarykova gymnázia v Příboře.

OBJEV JAROMÍR BERÁK
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POZVÁNKY

SOBOTA 1. 6. 

Na sobotu 1. června jsme pro vás připravili ve spolupráci s organi-

zacemi: Luna Příbor, s. v. č., Junák, ZŠ Jičínská, Městská policie Příbor 

a BAV klub Příbor od 10 hodin v městském parku DEN DĚTÍ. Můžete 

se těšit na soutěže, hry, tanečky, atrakce. Můžete se zapojit do worksho-

pu bubnování. Připraveno je i krátké divadelní představení a vystou-

pení amatérské hudební skupiny „Soumrak“. Děti si mohou zadovádět 

na bláznivé skákací dráze Monkey track, zastřílet si z luku, zahrát si des-

kové hry, vyzkoušet lanové centrum. Zároveň bude v parku probíhat Den 

sociálních služeb pro celou rodinu. Ten připravili poskytovatelé sociál-

ních služeb a Diakonie ČCE Příbor. 

V 15 hodin proběhne vyhodnocení vědomostní soutěže „Příborská 

hlavička“ .

Na závěr akce od 17 hodin se můžete těšit na Freudův folklorní fes-

tival, v rámci kterého vystoupí folklórní soubor Ostravička. Na festivalu 

budou slavnostně vyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže 

MŮJ SEN 2013.

V sobotu 1. června od 10 hodin si můžete přijít poslechnout již dru-

hé příjemné pouliční hudební vystoupení před rodným domem Sig-

munda Freuda. 

NEDĚLE 9. 6.

Neděle 9. června proběhne ve znamení ZUMBY. Město Příbor po-

řádá 2. ročník ZUMBA PARTY. Přijďte si v 15 hodin zatančit pod širé 

nebe do městského parku s instruktorkami Pavlou a Renatou. Děti se mo-

hou těšit na zumbičku i skákací hrad. Vstup volný.

PONDĚLÍ 10. 6.

V pondělí 10. června v  19 hodin je připravena hudební lahůdka, 

a  to koncert KRÁSA ČESKÉHO HUDEBNÍHO BAROKA. Na pro-

gramu koncertu bude souborné provedení sonát Jana Dismase Zelenky 

v  provedení Ensemble Berlin – Praha pro dva hoboje, fagot, cembalo, 

housle a kontrabas. Koncert se uskuteční v krásném prostředí refektáře 

piaristického kláštera a je součástí Mezinárodního hudebního festivalu 

Janáčkův máj. Předprodej vstupenek byl ukončen. Zakoupením základní 

vstupenky v plné ceně kupující získal 50% slevu na vstupném  do Mu-

zea a pamětní síně Sigmunda Freuda a do muzea Rodný dům S. Freu-

da. V den konání koncertu budou obě památky přístupné návštěvníkům 

koncertu od 17.00 do 19.00 hod.

SOBOTA 15. 6.

V  sobotu 15. června od 15 hodin se bude pro příznivce rockové 

hudby v  městském parku v  Příboře konat I. ročník rockového festiva-

lu SINFEST. Na akci vystoupí kapely GREEDY INVALID, APERION, 

THE PANT, CARPATIE CASTLE, MAD FREQUENCY (SK), ČERNÁ 

ZÁŘE, HELPNESS, ANIMAL IN TOWN. Hlavní kapelou letošního Sin-

festu bude stálice naší metalové scény ARAKAIN. Vstupenky v hodnotě 

99,- Kč zakoupíte při vstupu na akci od 14,30 hodin.

SOBOTA 22. 6.

V sobotu 22. června vás srdečně zveme od 13 hodin na MYSLIVEC-

KÉ LETNÍ ODPOLEDNE, SVATOJÁNSKÉ OHNĚ A  METÁNÍ ME-

TEL. V rámci programu se od 16 hodin mohou děti těšit na zábavu a sou-

těže. K tanci a poslechu zahraje od 18 hodin skupina KIWI a vyvrcholením 

večera ve 21 hodin bude zapálení vater a metání metel přes řeku Lubinu 

pro dospělé. Akce se koná v parku na nábřeží Rudoarmějců v Příboře.

SOBOTA 29. 6.

V sobotu 29. června ožije celé příborské náměstí soutěžemi a zá-

bavou. Město připravilo novou zábavně-soutěžní akci pro celou rodinu 

LAŠSKÉ HRY. Různé velké atrakce budou připraveny pro soutěžení, 

ale i pro všechny příchozí k vyzkoušení a pobavení.  Od 10 hodin bu-

dou v atrakci „lidský stolní fotbal“ soutěžit různá družstva. Odpoledne 

od 14 hodin propukne soutěžní klání mezi obcemi Lašské brány Beskyd, 

těmi jsou Kopřivnice, Hukvaldy, Štramberk a  Příbor.  Celá akce bude 

zpestřena zajímavým doprovodným programem, ve kterém se představí 

různé spolky a organizace měst Lašské brány Beskyd. Od 17 hodin vy-

stoupí cimbálová muzika Kotci. Od 19 hodin se můžete těšit na koncert 

populární slovenské skupiny NO NAME. Po nich zahrají příborské hu-

dební skupiny VAR a RF. Přijďte se pobavit a podpořit družstva Laš-

ské brány Beskyd v jejich snažení! 

VSTUP PO CELÝ DEN I VEČER ZDARMA!!
Připravila Elena Jeřábková, odbor rozvoje MÚ Příbor.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ČERVEN 2013

Mezi nejúčinnější prostředky, které vedou ke snižování nežá-
doucích jevů jako je například kouření, alkohol, drogy aj. patří bez-
pochyby prevence. Proto jsme opět k nám do Příbora pozvali herce 
divadelního souboru „VeTři“ z Počerad, kteří mezi námi a hlavně 
dětmi, strávili tři dny, a to od 13. – 15. května 2013. V těchto dnech 
byl realizován cyklus preventivních divadelních představení na zá-
kladních školách, gymnáziu, ale zkrátka nepřišli ani naši příborští 
senioři. 

Preventivní divadelní představení byla na základních školách 
určena pro druhý stupeň, kdy žáci mohli zhlédnout témata - kouře-
ní a alkohol, prevence proti vandalství, šikana mezi spolužáky a ky-
beršikana. Na Masarykovu gymnáziu Příbor byla divadelní před-
stavení určena pro studenty 6. a 7. ročníků a témata byla obdobná 
- kouření a alkohol a prevence proti vandalství. 

Pondělní odpoledne bylo věnováno příborským seniorům, kteří 
mohli zhlédnout představení o domácím násilí a důvěřivosti k ci-
zím lidem. Po zhlédnutém vystoupení byl dán seniorům prostor 
vyjádřit se, sdělit své osobní zkušenosti a ze strany Městské policie 
Příbor bylo zodpovězeno mnoho zajímavých dotazů.  

Díky vystoupení počeradského divadla „VeTři“ se děti a senioři 
formou zábavných modelových situací učili, co dělat a jak se zacho-
vat v dané situaci. Divadelní vystoupení bylo doplněno zkušenostmi 
strážníků Městské policie Příbor a výkladem nprap. Zbyňka Tomší-

ka, vrchního inspektora Preventivně informačního oddělení Policie 
ČR Nový Jičín. Každý divák si mohl odnést drobný upomínkový 
předmět a letáček shodný se zhlédnutým divadelním představením.  

Naším cílem bylo interaktivní a nenásilnou formou naučit děti 
a seniory přemýšlet o různých nástrahách a nebezpečích, se kte-
rými se mohou setkat, a dále také jak se zachovat a kam se obrátit 
o pomoc v případě, že se stanou obětí násilného chování ze strany 
spolužáků, rodiny, blízkých či jiných cizích osob. 

Eva Durčeková, DiS, Městská policie Příbor.

POČERADSKÉ DIVADLO „VeTři“ OPĚT U NÁS V PŘÍBOŘE
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KULTURNÍ PROGRAM  ČERVEN
Sobota 1. ervna od 10:00 hod.  
DEN D TÍ 
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CELOU RODINU 
M stský park P íbor. 
 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Sobota 1. ervna od 17:00 hod.  
FREUD V FOLKLORNÍ FESTIVAL A M J SEN 
M stský park P íbor. 

Spole nost S. Freuda  777 6 5 1856  
 

Sobota 1. ervna od 10:00 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 
P ED RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDA 
 

M sto P íbor  556 455 427/428 
 

Úterý 4. ervna od 15:00 hod.  
DEN D TÍ V KNIHOVN   
Odpoledne plné her. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
 

St eda 5. ervna od 18:00 hod. 
POHLED FENG SHUEJ NA ZASAZENÍ 

LOV KA DO PROSTORU, KRAJINY… 
P ednáška Eriky Holubové Petr  z cyklu FENG 
SHUEJ – CESTA K HARMONII. Jejím obsahem 
bude pohled na okolí svého bydlišt  a také,              
jak p sobí na harmonii v našem život . Vst. 50,- K .  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L, P íbor. 
 

Centrum životní cesta  776 540 789 
 

Pátek 7. ervna od 17:00 hod.  
P ÍBORSKÁ MUZEJNÍ NOC 
POHLED DO BESKYD 
Muzeum otev eno od 17:00 do 23:00 hod. 
Doprovodná výstava historických fotografií                
„Život na Beskydech“. 
17:00–18:00 hod. Netradi ní p edstavení 
muzejních sbírek d tem. 
19:00 –20:00 hod.  Komponovaný po ad ocen ný 
na Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici „O p vodu moravských Valach “ 
(vystoupí kapela historických hudebních nástroj  
RukyNaDudy, p ední evropský etnograf Ji í 
Langer a Václav Michali ka). 
Od 21:00 hod. Promítaní unikátních filmových 
dokument  o zanikajícím tradi ním zp sobu 
života v Beskydech v polovin  20. století. 
 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
 

Ned le 9. ervna od 15:00 hod. 
II. ZUMBA PÁRTY POD ŠIRÝM NEBEM 
M stský park P íbor.  

M sto P íbor  556 455 428 
 

St eda 12. ervna od 18:00 hod. 
P EDNÁŠKA: ŽENA A HOMEOPATIE  
P ednáší registrovaný homeopat MVDr. Markéta 
Londinová Žaludová, RHom. Vývoj ženy 
z hlediska homeopatie a její postavení                     
ve spole nosti, sexuální problémy, ženská 
neplodnost, hormonální p echod a jiné ženské 
zdravotní problémy. Vstupné: 50,- K .  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L, P íbor. 
 

Centrum životní cesta  776 540 789 
 

Pond lí 10. ervna od 19:00 hod.  
KRÁSA ESKÉHO HUDEBNÍHO BAROKA 
Koncert je sou ástí festivalu Janá k v Máj. 
Ensemble Berlin - Praha. Souborné provedení 
sonát Jana Dismase Zelenky. Zakoupením 

základní vstupenky kupující získali 50% slevu 
na vstupné do Muzea a pam tní sín  S. Freuda 
v P íbo e a do rodného domu Sigmunda Freuda. 
V den konání koncertu budou ob  památky 
p ístupné návšt vník m koncertu v 17 –19 hod.  

Janá k v Máj, www.janackuvmaj.cz  
 

Sobota 15. ervna od 15:00 hod.  
SINFEST 
I. ro ník rockového festivalu. Vystoupí kapely 
GREEDY INVALID, APERION, THE PANT, 
CARPATIE CASTLE, MAD FREQUENCY (SK), 

ERNÁ ZÁ E, HELPNESS, ANIMAL IN TOWN. 
Hlavní kapelou letošního Sinfestu bude stálice 
naší metalové scény, ARAKAIN.  
Vstupné: 99,- K . Zakoupíte p i vstupu na akci 
od 14:30 hod. M stský park P íbor. 
 

Sindicate Entertainment info@sinfest.cz 
 

St eda 19. ervna od 18:00 hod.  
P EDNÁŠKA O MUZIKOTERAPII S RELAXACÍ 
Muzikoterapie nám p ináší harmonizaci celého 
organismu a používá se v rámci prevence        
a p edcházení stresu. P ij te se uvolnit, 
odreagovat a na erpat nové síly p i zážitkové 
relaxaci s živ  hranou hudbou na etnické hudební 
nástroje. Provázet vás bude muzikoterapeutka 
Nad žda Smazová. S sebou karimatku, malý 
polštá ek a pohodlné oble ení. Vstupné: 70,- K .  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L, P íbor. 
 

Centrum životní cesta  776 540 789 
 

Pátek 21. ervna od 17:00 hod.  
SVATOJÁNEK 2013 
Pohádková hra pro všechny. Putování pohádkovým 
lesem kolem eky Lubiny, za svatojánským 
pokladem. Ukon ení na Orinoku, opékání 
špeká k  (špeká ek a chleba s sebou). 
 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
 

Sobota 22. ervna od 8:30 hod.  
I. RO NÍK POHÁROVÉ SOUT ŽE 
ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV MLADÝCH 
HASI  SDH PRCHALOV  
Sout ž v požárním útoku na h išti v Prchalov .  
 

SDH Prchalov 
 

Sobota 22. ervna od 13:00 hod. 
MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE  
A SVATOJÁNSKÉ OHN , METÁNÍ METEL 
Park na náb eží Rudoarm jc  v P íbo e.  
 

 M sto P íbor  556 455 428 
                               

Sobota 27. ervna od 18:00 hod. 
NUMEROLOGIE – ROZVOJ OSOBNOSTI 
DÍL 2. P ednáší Jaroslava Žaludová. Poznej sám 
sebe – ísla v našem datu narození nám 
pomohou pochopit zákonitosti našeho vývoje.  
Vstupné 50,- K .  
Centrum Životní cesta, Lidická 59/L, P íbor. 
 

Centrum životní cesta  776 540 789 
                                                                                

Pátek 28. ervna od 8:00 hod.  
FARMÁ SKÉ TRHY 
Na nám stí Sigmunda Freuda. 
 

Technické služby  556 725 046 
Sobota 29. ervna od 10:00 hod.  
LAŠSKÉ HRY              
Více strana 17 a 24. 
Nám stí S. Freuda v P íbo e. Vstup zdarma! 
 

M sto P íbor  556 455 427/428 
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KULTURNÍ PROGRAM  ČERVEN
Sobota 29. ervna od 19:00 hod. 
KONCERT SLOVENSKÉ HUDEBNÍ 
SKUPINY NO NAME 
Nám stí S. Freuda v P íbo e. Vstup zdarma! 
 

M sto P íbor  556 455 427/428 
 

Sobota 29. ervna od 19:00 hod. 
I. BENÁTSKÁ NOC 
K poslechu a tanci hraje skupina Meteor. 
Areál hasi ské zbrojnice v P íbo e.       SDH P íbor 
 

Ned le 30. ervna až tvrtek 11. ervence  
PRÁZDNINY „U KONÍ“ 
KLOKO OV – VÍTKOV 
Program: kon , hry, sout že, koupání, výlety. 
Ur eno d tem od 9 do 14 let. Cena: 5.200,- K . 
Zajiš uje: D. Ki urová. Informace: J. Lupíková. 
 

 

Luna P íbor, SV  556 725 029 
 

Probíhající výstava do 2. ervence 2013 
„JEN TAK…“ 
Výstava fotografií Stanislavy Slovákové. 
Galerii v radnici. 
 

M sto P íbor a Fotoklub P íbor  556 455 427/428 
 

Probíhající výstava do 31. ervence 2013 
DEVADESÁT LET MYSLIVOSTI V P ÍBO E 
Výstava v nována významnému výro í 
mysliveckého spolku v P íbo e. 
 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
 

St eda 3. ervence od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
„HELFRIEDA STRELOVA“ 
Výstava potrvá do 3. zá í 2013.  
Galerie v radnici.  

M sto P íbor a Fotoklub P íbor  556 455 427/428 
 

Probíhající výstava do 16. zá í 2013 
TRADI NÍ EMESLA ROM    
Výstava p edstavuje tradi ní romská emesla               
a zp soby obživy. Exponáty pocházejí ze sbírky 
Muzea romské kultury, s. p. o. v Brn . 
 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
 

RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 
Záme nická .  117 
Duben až zá í:  
Úterý – ned le:  9:00 – 17:00 hod.  

íjen až b ezen: 
Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 

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

 

MUZEUM A  PAM TNÍ  S Í  S .  FREUDA 
V  P ÍBO E  

L idická 59 –  p iar ist ický klášter  
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 

tvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Ned le:  9:00 – 12:00 hod. 
 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
 

PROVOZNÍ  DOBA KNIHOVNY            
Odd lení  pro  dosp lé :  
Pond lí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 

tvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení  pro  mládež:  
Pond lí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 
 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P ÍBOR 
Denn  4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: st eda a ned le. 
Po ady z archivu - sobota. 
 

 776 725 909, 608 738 793 
 

LOUTKOVÉ DIVADLO "BERÁNEK" 
Od ervna NEHRAJEME… 

 

STOLNÍ TENIS 
Zrcadlový sál Bav klubu v Dukelské ulici .  
Pátek: 15:45 - 17:15 hod. Cena: 30,- K . 
 

BAV klub P íbor  739 080 862 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Pond lí: 18:00 – 19:30 ZUMBA 
St eda: 19:00 – 20:00 ZUMBA 
St eda: 20:00 – 20:30 Posilování b íška  
Vstupné: 1 h 70,- K , 1,5 h. 90,- K . 
T locvi na ZŠ Npor. Loma. 

Pavla Koval íková  739 135 127 
 

MAGICAL & VITAL STUDIO 
Nám stí  S.  Freuda .  20 
Cvi ení  na strojích Vacu Line a Vibroboost 
Pond lí – Pátek: 8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod. 
Sobota - Ned le: 8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání) 
 

Markéta Puhrová  739 657 301 
 

CVI ENÍ  AEROBICU 
Spor tovn í  ha la  TJ  P íbor ,  Š t ramberská   

 

Pond lí:  16:45 – 17:45 hod.  easyaerobic 
 20:00 – 21:00 hod.  mix aerobic 
Úterý: 16:40 – 17:30 hod. port de bras  
 18:00 – 19:00 hod.  step aerobic 
St eda:   8:30  –  9:20 hod.  body styling 
   9:30 – 10:30 hod.  body ball 
 18:45 – 19:45 hod.  dance aerobic 
 20:00 – 21:00 hod.  body and Over ball 

tvrtek: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras – fit 
 20:00 – 21:00 hod.  body workout 
Pátek: 17:45 – 18:45 hod.  step aerobic 
 18:50 – 19:50 hod.  body ball 
1 vstup 45,-K , student 35,- K , do 14 let 25,- K , 
10 vstup  400,- K , student 350,- K . 
 

Oddíl aerobiku P íbor  724 963 164        
 

FITCENTRUM 
Spor tovn í  ha la  TJ  P íbor ,  Š t ramberská  
Pond lí - pátek:   9:00 – 21:00 hod. 
 

Oddíl aerobiku P íbor  724 963 164 
PROVOZNÍ  DOBA SAUNY 

Spor tovn í  ha la  TJ  P íbor ,  Š t ramberská  
Pond lí, tvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži. 
Úterý, pátek:  15:00 – 21:00 hod. ženy. 
St eda, sobota:  15:00 – 21:00 hod. muži a ženy. 
 

 607 714 277 
LETNÍ  TÁBORY PRO D TI  

 

30. ervna - 11. ervence 2013 
PRÁZDNINY „U KONÍ“ KLOKO OV – VÍTKOV 
Cena: 5.200,- K . 

7. ervence – 19. ervence 2013 
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ HADINKA, KLOKO OV  
Cena: 4.400,- K  

Luna P íbor, SV   556 725 029 
8. ervence  – 12. ervence 2013 

TAJUPLNÝ LETNÍ TÁBOR V BAV KLUBU P ÍBOR 
Cena : 1.650,- K . 

22. ervence – 27. ervence 2013 
EKA - T ŠÍNSKÉ  BESKYDY 

Cena: 2.650,- K . 
BAV klub P íbor  739 080 862 

Informace o akcích: www.pribor.eu 
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SOBOTA 1. ČERVNA 2013  
OD 10:00 HOD.  

 

MMĚĚSSTTSSKKÝÝ  PPAARRKK  PPŘŘÍÍBBOORR  
 

MMůůžžeettee  ssee  ttěěššiitt  nnaa  bboohhaattýý  pprrooggrraamm  ppllnnýý  hheerr,,  ssoouuttěěžžíí  aa  zzáábbaavvyy,,  
ddoopprraavvnníí  hhrrááttkkyy,,  llaannoovvéé  cceennttrruumm  ččii  bblláázznniivvoouu  sskkáákkaaccíí  ddrrááhhuu..    

  

PPřřeeddssttaavvíí  ssee  vváámm::  LLuunnaa  PPřřííbboorr,,  ss..vv..čč..,,  BBAAVV  kklluubb  PPřřííbboorr,,                                  
ZZŠŠ  JJiiččíínnsskkáá  PPřřííbboorr,,  JJuunnáákk  PPřřííbboorr,,    

MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee  PPřřííbboorr,,  DDiiaakkoonniiee  ČČCCEE  PPřřííbboorr    
aa  ddaallššíí  ppoosskkyyttoovvaatteelléé  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb..  

  

VV  1155::0000  hhoodd..  pprroobběěhhnnee  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvěěddoommoossttnníí  ssoouuttěěžžee  
„„PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÁÁ  HHLLAAVVIIČČKKAA““  

  

OOdd  1177::0000  hhoodd..  nnaa  pprrooggrraamm  nnaavváážžee  
FFRREEUUDDŮŮVV  FFOOLLKKLLÓÓRRNNÍÍ  FFEESSTTIIVVAALL  

Společnost Sigmunda Freuda v Příboře. 
 

Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Kulturním domě Příbor.  

P v h   
k k

DDEENN  DD TTÍÍ  
D SOCIÁLNÍCH SL

PRO RODINU 
 

 
 

 

MM ssttoo  PP ííbboorr  aa  TTeecchhnniicckkéé  sslluužžbbyy    
mm ssttaa  PP ííbboorraa  vvááss  zzvvoouu  nnaa  

  

„„FFAARRMMÁÁ SSKKÉÉ  TTRRHHYY““   
  

PPÁÁTTEEKK  2288..  eerrvvnnaa  
  oodd  88::0000  hhoodd..    

  

NNAA  NNÁÁMM SSTTÍÍ  SSIIGGMMUUNNDDAA  FFRREEUUDDAA  
  

ZZáájjeemmccii  oo  pprrooddeejj  ttrraaddii nníícchh  vvýýrroobbkk     

aa  zzbboožžíí,,  nneecchh   kkoonnttaakkttuujjíí  

TTeecchhnniicckkéé  sslluužžbbyy  mm ssttaa  PP ííbboorraa..  

tteell::  555566  772255  004466  
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ttsspprriibboorr..cczz  
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REKLAMA
PRODÁM 

Rodinný d m v dobrém stavu v klidné 
ásti m sta P íbora, ást Kloko ova 

s udržovanou zahradou. 
K okamžitému nast hování. 
Prodej pozemku (orná p da)           

o velikosti 1 824 m 2 v p kné ásti 
m sta P íbora, ást Kloko ov. 
TELEFONNÍ KONTAKT 

 731 801 046. 

Výklopná vrata od 9.999 K .
Dále dvouk ídlá, sek ní, vstupní dve e.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO : Pletivové, kované, 
branky, brány – prodej, doprava, montáž. 
P stujeme THUJE – sazenice od 10,- K . 
Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost. 

P i nákupu nad 7000,- K  doprava ZDARMA po celé R. 
Ostrava – Nová B lá, Hrabovská 5/39, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Chovejte k epelky: líhn , klece, krmivo: 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyn , koupelnový nábytek, 
vestav né sk ín , kancelá ský  

a d tský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dví ka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, p ijedeme k vám. 
P i p edložení tohoto inzerátu 

sleva 10%
.
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KOOPERATIVA OTEVŘELA 
NOVOU KANCELÁŘ  
V PŘÍBOŘE
V ulici Místecká 1110 (na proti Primusu)

Kontakt
Dagmar Murycová

 731 579 332
 dagmar.murycova@kooperativa.cz

Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group

DO NAŠÍ POBOČKY ZÁROVEŇ HLEDÁME  
NOVÉ POJIŠŤOVACÍ PORADCE
Vaše životopisy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu 
dagmar.murycova@kooperativa.cz 

V kanceláři vám nyní budeme k dispozici každý den  
v těchto hodinách:

 Po 9.00–12.00 13.00–17.00 
St 9.00–12.00 13.00–17.00 
Pá 9.00–12.00 13.00–15.00
Můžete si sjednat osobní schůzku i kdykoliv mimo  
provozní dobu, po telefonické dohodě i u vás doma.

proti Primusu)

TEXTIL VLASTA 
SLAVÍ NAROZENINY 

Na veškerý kusový textil SLEVA – 20 % 
Každý dostane slevový kupón 10% na další nákup. 

Za ínáme slavit od 1. ervna 2013. 
Dárkem k našim narozeninám bude Vaše návšt va. 

Sleva se nevztahuje na objednávky,  
bytový textil a výrobky fa EWIDENT.  

T šíme se na Vás. 

.

é
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