
Náměstí zalité sluncem, pár lidí na lavičkách v centru města, jiní 
schovaní pod podloubím. Všude kolem pobíhající děti v krojích. Bylo 
něco málo před 15. hodinou a vše směřovalo k jedinému - k zaháje-
ní akce Můj sen!  Přináším vám svůj pohled na jednu ze zajímavých 
akcí v Příboře. 

„Hezké odpoledne vám, kteří jste přišli. Vítejte na  slavnosti 
11. Freudova folklorního festivalu spojeného s vernisáží 18. ročníku 
mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen,“ těmito slovy zahájila Jana 
Svobodová, členka rady města Příbora akci Společnosti Sigmunda 
Freuda v sobotu 7. června odpoledne v centru Příbora. Hlavní duší 
obou akcí a předsedkyní pořádající společnosti je Marie Šupová. „Než 
dáme slovo souboru Ostravička, poprosím Klárku Šprochovou o první 
písničku,“ uvedla Marie Šupová první vystupující. A tak Klárka za-
hájila festival známou lidovou „V Příboře na dvoře“. Všimla jsem si, 
že společně s ní zpívali i někteří místní! A pak už se dostali ke slovu 
- nebo spíš k tanci a ke zpěvu tanečníci a muzikanti souboru Ostra-
vička z Frýdku Místku. Doslova a do písmene roztančili a rozzářili 
příborské náměstí. Mezi jednotlivými vystoupeními Ostravičky pře-
vzali ceny za své obrázky - za ztvárnění svého snu - vítězové pěti 
kategorií. Ze tří set prací z České republiky, Slovenska, Rakouska, 
Německa i  Japonska porota vyhodnotila dvacet sedm děl a  dílek! 
Kromě prvních třech míst byla totiž v některých kategoriích udělena 
i čestná uznání. Pro ceny si přijeli výherci  - děti a mladí lidé ze Dvora 
Králové nad Labem, z Kyjovic, Kopřivnice, Frýdku Místku, Ostra-
vy i Příbora. „Já jsem kreslila, jak padám ve snu, jak padám se všemi 
věcmi do nějakého lepšího světa, kde je plno barev. Použila jsem fixy, 
vodovky a pastelky,“ vysvětlovala Nikol Drozdová z 1. ZŠ ve Frýdku 
Místku. Za svůj sen získala ve své kategorii 3. místo.
Jan Trávníček ze ZUŠ Zd. Buriana z Kopřivnice zvolil tempery a tuž-
ku: „Maloval jsem tygra, jak honí zebru. Přišlo mi to takové zajímavé.“ 
V nejstarší kategorii bodoval se svou optimistickou kresbou Dominik 
Jakš, student Gymnázia Hladnov z Ostravy: „Vycházel jsem hlavně 
ze školního prostředí, kdy člověk někam směřuje a můj sen je, abych 
dokázal něco víc. A tohle je moje vlastní cesta za snem.” Líbila se také 
Bohyně času, Velká pardubická, Sen o Japonsku a další. 

Autorka projektu Marie Šupová rok co rok setkáním hudby, tan-
ce a výtvarného umění připomíná nám a hostům odevšad historický 
fakt - fakt, že se v Příboře narodil a prožil tady první tři roky svého 
života Sigmund Freud. Roky, které jsou z pohledu psychoanalýzy pro 
další rozvoj člověka klíčové. 

Tak příští rok na viděnou - třeba s vašimi obrázky nebo obrázky 
vašich dětí. Uzávěrka je stejně jako každý rok 6. 5.

Výherci: www.sigmundfreud.cz, reportáž v Local TV Příbor

a www.televize-pribor.cz, 26. zprávy.
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Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

• Můj sen a folklórní festival v Příboře 
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• Daří se nám prosazování zájmů 
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knihovně
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• Vyhlášení výherců květnového kola 

soutěže Příborská hlavička
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Strání

• Poznej tajemství vědy

• Slavnostní otevření školního arboreta

• Žáci V. A ZŠ Jičínské navštívili 

v rámci exkurze botanickou zahradu 

ve Štramberku

• Uprostřed letiště mezi startujícími letadly

• Svátek dětí v Mateřské škole 

na Benátkách

• Les ve škole - škola v lese

• Co v sobě skrývá jméno Hückeswagenů 

„zakladatelů našeho města“? 

• Trafi ka u nádraží – Z HISTORIE

• Vítězství příborských basketbalistů 

na turnaji U 15

• Ohlédnutí za přednáškovými cykly 

za školní rok 2013/2014

• V piaristickém klášteře proběhla 

význam schůze

• Den dětí - Den s integrovaným 

záchranným systémem v Příboře

• Kulturní okénko červenec 2014

• Kulturní program – červenec

• Inzerce

Ostravička, foto: Lubomír Jurečka.Jan Trávníček s oceněným obrázkem, foto: Alena Pončová.
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96. schůze RM dne 20. května 2014 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Schválila výuku střelby ze  vzduchovek v  areálu hřiště bývalé 

ZŠ Dukelské za podmínky dodržení pravidel bezpečnosti a organizace 
hodiny při výuce střelby ze vzduchovky v předloženém znění.

- Schválila přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 
2014 na realizaci projektu „Příbor – větší bezpečí pro seniory“ v celko-
vé výši 29.000 Kč. 

- Schválila přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 
2014 na realizaci projektu „Příbor – forenzní značení jízdních kol pro-
střednictvím syntetické DNA“ v celkové výši 32.000 Kč.

- Jmenovala na  základě ustanovení §  102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), v platném znění, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace, paní Mgr. Pavlínu Jordánkovou, s  účinností 
od 01.08.2014 na období 6 let.

- Rozhodla nepronajmout právnické osobě CORSAT, s. r.  o. plochu 
na budově č. p. 118 v Příboře za účelem umístění reklamního panelu.

- Vzala na vědomí informace k plnění úkolu č. 93/06/1 ve věci vymáhání 
pohledávek za nájmy z obecních bytů.

- Uložila zpracovat novelizaci pravidel pro přidělování bytů ve vlastnic-
tví města v souladu s novým občanským zákoníkem.

- Vzala na  vědomí harmonogram odstranění nedostatků a  obnovení 
herních prvků, včetně fi nanční náročnosti.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravsko-
slezského kraje pro rok 2014 na  zabezpečení akceschopnosti JSDH 
Příbor v celkové výši 120.000 Kč.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravsko-
slezského kraje pro rok 2014 na  zabezpečení akceschopnosti JSDH 
Příbor v celkové výši 50.000 Kč.

- Uložila vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s ná-
zvem „Stavební úpravy Kulturního domu v  Příboře“ zadávanou 
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce akce „Stavební úpravy bytových domů č. p. 1483 – 
1485 a 1486 – 1488, ul. U Tatry v Příboře“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu na stavební práce na akci „Stavební úpravy bytových domů 
č. p. 1483 – 1485 a 1486 – 1488, ul. U Tatry v Příboře“.

- Uložila v  souladu s  §  146 odst. 1 písm. a) zákona č.  137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejnit oznámení o zahá-
jení zadávacího řízení veřejné zakázky na  stavební práce s  názvem 
Revitalizace zahrady piaristického kláštera v  Příboře II. ve  Věstníku 
veřejných zakázek.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na  stavební práce s  názvem „Rekonstrukce kulturního 
domu Hájov č. p. 95“.

- Vzala na vědomí informace o průběhu zpracování strategického plánu 
města do roku 2025.

- Vzala na vědomí informace o ekonomické náročnosti výstavby v za-
stavitelné ploše Z43 k. ú. Příbor - lokalitě „Za Školou“ ve  variantě 
realizace akce městem Příborem, resp. developerem.

- Vzala na vědomí studii řešení správy nemovitostí města Příbora, zpra-
covanou spol. Dynatech, s.r.o. Brno.

- Uložila zpracovat návrhy a připomínky ze strany SMMP, s.r.o. a MÚ 
Příbor k předloženému materiálu ve věci zajištění správy nemovitostí.

 
97. schůze v působnosti valné hromady RM v mimořádném termínu 
dne 20. května 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti SMMP, 

s.r.o. a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2013.

- Schválila řádnou účetní závěrku SMMP, s.r.o. za rok 2013
- Udělila právo rozhodovat jednatelům společnosti o  jednotlivých da-

rech ve výši do 1.000 Kč jednotlivě v celkovém rozsahu do 10.000 Kč 
ročně.

- Schválila rozdělení zisku SMMP, s.r.o. z roku 2013 takto:
- zisk /po zdanění/ za rok 2013 ………….Kč  873.777,20 Kč
- 5 % příspěvek do rezervního fondu...….Kč     43.689,00 Kč
- nerozdělený výsledek hospodaření ..…. Kč  830.088,20 Kč.

- Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SMMP, s.r.o. k řádné účetní zá-
věrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti.

- Uložila statutárním orgánům společnosti zajistit nápravu nedostatků 
konstatovaných zprávou dozorčí rady SMMP, s.r.o. do 30.06.2014.

- Uložila začlenit do  výdajové části fi nančního a  investičního plánu 
společnosti pro rok 2014 částku 120.000  Kč na  zpracování detailní-
ho auditu, revize a  přepracování základních dokumentů společnosti 
ve  smyslu ustanovení nového občanského zákoníku a  zákona o  ob-
chodních korporacích.

- Vzala na vědomí fi nanční a investiční plán společnosti na rok 2014.
- Konstatovala, že udělování odměn výkonnému řediteli společnosti 

je v kompetenci statutárních orgánů společnosti.
- Odložila projednání smluv o výkonu funkce jednatelů a členů dozorčí 

rady společnosti.

98. schůze RM dne 10. června 2014 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů 
- Doporučila společnosti ASOMPO, a.s. se  sídlem Životice u  Nového 

Jičína 194 realizovat reklamní akci společnosti v roce 2014 prostřed-
nictvím těchto společností:
- Luna, středisko volného času, Příbor
- Muzeum Novojičínska, Nový Jičín

- Schválila Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice, 
Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice, z  rozpočtu města Příbora, pa-
ragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 12.000 Kč pro zajištění svozu dětí 
se  zdravotním postižením do  Základní a  Mateřské školy Motýlek 
v Kopřivnici.

- Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti, se sídlem Mořkov, 
Za Sušárnou 391, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, fi nanční 
dar ve výši 2.000 Kč na podporu charitativní akce „6. setkání postiže-
ných a opuštěných dětí“.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup sklápěcího 
vozidla“, kterou budou realizovat Technické služby města Příbora.

- Schválila zadávací dokumentaci k  veřejné zakázce na  stavební práce 
s názvem Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58  zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Vzala na vědomí informace k akci „Stavební úpravy Kulturního domu 
v Příboře“.

- Vzala na  vědomí přehled podaných žádostí o  příspěvek dle Pravidel 
pro přidělování příspěvku vlastníkům domů /fyzickým osobám/ 
v MPR schválená Zastupitelstvem města Příbora dne 07.03.2013. 

- Doporučila zastupitelstvu města přidělit fi nanční prostředky na  vel-
kou údržbu sportovních zařízení a nákup sportovních zařízení v roce 
2014 následovně:

- Masarykovo gymnázium Příbor
- 30 tis. Kč – příspěvek na nákup světelné tabule

- TJ Příbor
- 190 tis. Kč – výměna oken a dveří na stadionu kopané 
- 660 tis. Kč – výměna podlahy ve sportovní hale na Štramberské 

ulici
- 40 tis. Kč – oprava oplocení a skladu antuky v areálu tenisových 

kurtů
- TJ Sokol Příbor

- 100 tis. Kč   - částečná výměna elektroinstalace v objektu soko-
lovny; 

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor
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s  tím, že termín vyúčtování VFP na  údržbu sportovních zařízení 
bude stanoven do 31.05.2015.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit umístění turistického in-
formačního centra v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda.

- Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Benátských 
nocí“ konaných v termínech:
- sobota  28.06.2014, 19:00 hod.  do neděle 29.06.2014, 02:00 hod.,
- sobota  26.07.2014, 19:00 hod.  do neděle 27.07.2014, 02:00 hod., 
- sobota  23.08.2014, 14:00 hod.  do neděle 24.08.2014, 02:00 hod. 

- Schválila pořadníky pro přidělení bytů v  domech s  pečovatelskou 
službou v Příboře na období od 01.07.2014 do 31.12.2014.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh 2. změny rozpočtu 
města Příbora na rok 2014 v následujících objemech:

Příjmy 146 499,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
1. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2014 o 2 711,60 tis. Kč

Výdaje 207 665,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
1. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2014 o 45 038,60 tis. Kč

Financování   61 166,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 
1. změně rozpočtu města Příbora 
na rok 2014 o 42 327,00 tis. Kč

 v členění a fi nančních částkách dle předloženého návrhu 2. změny 
rozpočtu města Příbor na rok 2014.

- Vzala na  vědomí připomínky k  první verzi pracovního materiálu 
na výběrové řízení na provozovatele městského koupaliště.

- Uložila zveřejnit na Úřední desce města Příbora záměr města prona-
jmout část nemovitosti v bývalé ZŠ Dukelské, a to místnost o ploše 
26,08 m2 v 1. podlaží za účelem podnikání za stanovených podmínek

- Schválila Organizační řád Městského úřadu v  Příboře předložený 
tajemníkem MÚ v Příboře s platností od 11.06.2014.

- Rozhodla zvýšit nájemné na 33,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých by-
tech těchto městských domů: č. p. 35 a č. p. 9.

- Rozhodla zvýšit nájemné na 35,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých by-
tech těchto městských domů: č. p. 291.

- Rozhodla zvýšit nájemné na 40,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých by-
tech těchto městských domů: č. p. 29 a č. p. 33.

31. zasedání ZM dne 15. května 2014 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Schválilo úpravu bodu 5 z části IV. zadávací dokumentace veřejné za-

kázky „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ se zkrácením doby 
možného doručení nabídek do 14:00 hodin na podatelnu MÚ Příbor.

- Schválilo dle §  156 zákona č.  137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“.

- Schválilo zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na sta-
vební práce s názvem „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ 
zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Uložilo Radě města Příbora vyhlásit podlimitní veřejnou zakáz-
ku na  stavební práce s  názvem „Stavební úpravy Kulturního domu 
v Příboře“ zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Schválilo Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města 
Příbora za rok 2013.

- Vzalo na vědomí  Zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací 
k 31.12.2013. 

- Vzalo po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření územního samosprávného celku – města Příbora 
za  období od  1. 1. do  31.  12.  2013 vypracovanou  Ing. Jarmilou 
Orlitovou, oprávnění KAČR č.  1606, sídlo kanceláře Slovanská 38, 
741 01 Nový Jičín.

- Projednalo Závěrečný účet hospodaření města Příbora za  rok 2013 
v následujících objemech:

Příjmy v roce 2013 166 470 914,87 Kč

Výdaje v roce 2013 149 248 662,05 Kč

Financování v roce 2013  -17 222 252,82 Kč

 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- Projednalo návrh řádné účetní závěrky města Příbora za rok 2013 se-

stavené k rozvahovému dni k 31.12.2013.
- Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v  rozsahu předložených 

podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a fi nanční situace města Příbora.

- Schválilo řádnou účetní závěrku města Příbora za rok 2013 sestavenou 
k  rozvahovému dni k  31. 12. 2013 a  rozhodlo o  převedení výsledku 
hospodaření za rok 2013 ve výši 19.658.823,52 Kč na účet 432 - výsle-
dek hospodaření minulých účetních období.

- Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2013.
- Schválilo Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „po-

skytování telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a  jím 
zřízené organizace“ jako centrálním zadavatelem a podřazenými zada-
vateli: 
- Kulturní dům Kopřivnice, se  sídlem v  Kopřivnici, Obránců míru 

368, 74221, IČ 66741122,
- Město Štramberk, se  sídlem ve  Štramberku, Náměstí 9, 74266, 

IČ 00298468,
- ASK TATRA KOPŘIVNICE, se  sídlem v  Kopřivnici, Masarykovo 

náměstí 540, 74221, IČ 16627873,
- BK KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540, 

74221, IČ 22846158,
- Mateřské školy Kopřivnice, příspěvková organizace, okres Nový 

Jičín, Krátká 1105, 74221 Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 
1105, 74221, IČ 70988633,

- Regionální muzeum v  Kopřivnici, o.p.s., se  sídlem v  Kopřivnici, 
Záhumenní 367, 74221, IČ 25394509,

- Základní škola a  Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se  sídlem v  Kopřivnici, 
17. listopadu 1225, 74221, IČ 47998121,

- Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organi-
zace, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, 74221, IČ 60798891,

- Základní škola Kopřivnice - Lubina, okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace, se sídlem v Kopřivnici, Lubina 60, 74221, IČ 70988650,

- Základní škola Kopřivnice-Mniší, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, se sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, 74221, IČ 70988641,

- Obec Petřvald, se  sídlem v  Petřvaldu, Petřvald 175, 74260, 
IČ 00298263,

- Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 
okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, 74221, 
IČ 64125874,

- Obec Skotnice, se  sídlem ve  Skotnici, Skotnice 24, 74258, 
IČ 00600806,

- SLUMEKO, s.r.o., se  sídlem v  Kopřivnici, Štefánikova 58, 74221, 
IČ 25376021,

- Město Příbor, se  sídlem v  Příboře, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
74258, IČ 00298328,

- Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový 
Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 791, 74221, IČ 64125866,

- Sportovní klub Kopřivnice, o.s., se  sídlem v  Kopřivnici, Husova 
1340, 74221, IČ 64629074,

- Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace, se  sídlem 
v Kopřivnici, Masarykovo nám. 540, 74221, IČ 62331078,

- TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 
74221, IČ 26789264,

- Základní škola a  Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 
1122, příspěvková organizace, se  sídlem v  Kopřivnici, Smetanova 
1122, 74221, IČ 64125912,

- Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín, se sídlem 
v Kopřivnici, Alšova 1123, 74221, IČ 00848310,

- Občanské sdružení při dětském centru Kopřivnice, se  sídlem 
v Kopřivnici, Smetanova 1122, 74221, IČ 66741777,

- Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., se  sídlem v  Kopřivnici, 
Záhumenní 1152, 74221, IČ 60318988,

- Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, se  sídlem v  Kopřivnici, 
Kpt. Nálepky 1073, 74221, IČ 22873279,

- Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková orga-
nizace, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 1077, 74221, IČ 73929182,

- Základní škola a Mateřská škola Štramberk, se sídlem ve Štramberku, 
Zauličí 485, 74266, IČ 60336293,

- Obec Trnávka, se sídlem v Trnávce, Trnávka 1, 74258, IČ 00848441,
- Technické služby města Příbor, se  sídlem v  Příboře, Štramberská 

483, 74258, IČ 00143651
 za účelem centralizovaného zadávání veřejné zakázky „Poskytování 

telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a  jím zřízené orga-
nizace“ ve  znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.  1 
podkladového materiálu.

- Zvolilo podle §64 zákona č.  6/2002 Sb., ve  znění novel, přísedícího 
Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2014-2018.

Dne 18. června 2014 zpracoval Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor.
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Jak je obecně známo, od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), 
který zrušil a nahradil dosavadní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dosavadní občanský zákoník“) 
a mnoho další právních předpisů (celkem se jedná o více než 100 právních 
předpisů). Dle autorů NOZ je  smyslem a účelem nového občanského 
zákoníku, až na výjimky, upravit soukromá práva, povinnosti a postavení 
osob v  jednom kodexu. Vzhledem k  tomu, že NOZ zaujímá rozsáhlou 
materii (obsahuje 3081 paragrafů), zabývá se tento příspěvek jen převážně 
úpravou sousedských vztahů.

Sousedskými vztahy se NOZ věnuje ust. § 1013 a násl. Tyto vztahy 
jsou součástí vlastnického práva, které je jedno z věcných práv, která jsou 
v NOZ označena jako absolutní majetková práva. Význam věcných práv jako 
absolutních majetkových práv lze nejlépe vysvětlit porovnáním s právem 
závazkovým, k němuž věcná práva tradičně tvoří párovou a zrcadlově opač-
nou kategorii. Závazek označuje vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož 
obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob pouze v rámci 
tohoto vztahu. Naproti tomu věcná práva jsou charakterizována vztahem 
osoby k věci, jejíž právní osud sledují. Projevuje se to tak, že působí i vně 
závazku, tedy vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny 
zdržet se zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Jako příklad lze 
uvést kupujícího, který se stal vlastníkem rodinného domu, k němuž nabyl 
věcné právo. Všechny ostatní osoby (včetně prodávajícího) musí respektovat 
jeho práva – nesmí mu věc např. poškodit a zničit. Absolutní účinky mají 
pouze ta majetková práva, o nichž to zákon stanoví, jejich výčet nelze 
rozšiřovat. Stejně jako podle dosavadního občanského zákoníku řadí NOZ 
mezi věcná práva držbu, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a práva 
odpovídající věcným břemenům. K nemovitostem NOZ nově umožňuje 
zřídit i právo stavby či některou z výhrad ke kupní smlouvě (§ 2128), např. 
zákaz zcizení (není totéž co odcizení) nebo zatížení, výhradu vlastnického 
práva či ujednání o koupi na zkoušku. Pro věcná práva je typická jejich 
veřejnost, neboť existenci těchto práv je často možné ověřit ve veřejných se-
znamech, z nichž nejvýznamnější je katastr nemovitostí. Je nutné upozornit, 
že od ustanovení o věcných právech se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči 
třetím osobám, jen pokud to zákon připouští. Tímto se odlišují od vztahů 
závazkových, kde je stranám ponechána mnohem větší míra volnosti, aby 
si svá práva a povinnosti vymezily podle svých potřeb.

Předmět vlastnického práva
Předmětem vlastnictví může být vše, co někomu patří, všechny jeho 

věci hmotné i nehmotné. NOZ zavádí nové pojetí věci v právním smyslu, 
za kterou se považuje vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí. 
Rozdělení věcí a  jejich vymezení obsahuje § 489 a násl. Zde je vhodné 
např. upozornit na nové vymezení součástí pozemku (§ 506–509), kterým 
je např. nejen prostor nad povrchem i pod povrchem, ale i stavby zřízené 
na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho co, 
je zapuštěno v pozemku nebo upevněno na zdech. K zajištění jednoty stavby 
a pozemku je potom stanoveno, že stavba, která nebyla před účinností 
NOZ součástí pozemku se stává jeho součástí, měla-li 1. 1. 2014 téhož 
vlastníka. Nemá-li stavba a pozemek téhož vlastníka, zůstávají tyto věci 
samostatnými nemovitými věcmi, přičemž vlastníku stavby vzniká před-
kupní právo k pozemku, na němž stavba stojí a vlastníku pozemku vzniká 
předkupní právo k této stavbě. Stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvím 
téhož vlastníka, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí 
pozemku, na němž je zřízena. 

Obsah a omezení vlastnického práva
Obsahem vlastnického práva je možnost vlastníka se svým vlastnictvím 

v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. 
Vlastníku se však zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit 
práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem 
je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Mimo uvedené obecné omezení vlastnického práva stanovuje NOZ 
speciální omezení zákazem imisí (§ 1013 NOZ). Jedná se o povinnost 

vlastníka zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, 
pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikají na pozemek 
jiného vlastníka (tedy nejen přímého souseda) v míře nepřiměřené místním 
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání 
zvířat. Může se jednat o vnikání nejen chovaných zvířat, ale i o případy, kdy 
se na cizím pozemku přemnoží např. hlodavci nebo škodlivý hmyz a vni-
kají na sousední pozemek nad míru přiměřenou místním poměrům. Dále 
je zakázáno přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu 
na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže je k tomu 
zvláštní důvod. Přímé imise jsou přímým pokračováním vlastníkovy 
činnosti (např. svádění vody trativodem na sousední pozemek), nepřímé 
nejsou přímo vyvolány touto činností, nýbrž jsou jen jejím volným násled-
kem podmíněným přírodními vlivy (spad popílku, šíření hluku, množení 
hlodavců na pozemku neužívaném nebo nenáležitě obstarávaném apod.). 
Nepřímé emise jsou zakázány, ovšem jen za podmínky, že jsou nepřiměřené 
místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku v daném 
místě. NOZ upravuje také tzv. privilegované imise, které vznikají jako 
důsledek úředně schváleného zařízení. Přivádění těchto imisí na pozemek 
jiného vlastníka nelze zakázat za předpokladu, že jejich rozsah nepřekračuje 
schválený rozsah. Soused má v tomto případě právo jen na náhradu újmy 
v penězích, a to i když byla tato újma způsobena okolnostmi, k nimž se při 
úředním projednávání nepřihlédlo.

Cizí věc či zvíře na pozemku
Ustanovení §  1014 – 1015 NOZ obsahují pravidla, pro případ, 

že se na cizím pozemku ocitne něčí movitá věc. Zde je vlastník pozemku 
povinen bez zbytečného odkladu věc vydat jejímu vlastníkovi, popř. tomu, 
kdo ji měl u sebe. Jinak musí vlastníku věci umožnit vstoupit na svůj po-
zemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím 
pozemku chované zvíře nebo roj včel. Chovaným zvířetem se zde rozumí 
jakékoliv zvíře, které vlastník má ve vlastnictví, ať již jde o zvíře domácí, 
anebo sice divoké, ale zajaté nebo zkrocené. Uvedené pravidlo při vnikání 
zvířete na  cizí pozemek se  nevztahuje na  jednotlivé včely, neboť vlet 
jednotlivých včel na cizí pozemek se posuzuje jako imise uvedené v § 1013 
NOZ. Zpravidla půjde o nepřímé imise posuzované co do přípustnosti 
podle kritéria míry přiměřené místním poměrům. O přímé imise se bude 
jednat při umístění úlů na  samé hranici vlastníkova pozemku a  jejich 
nasměrování čelem k pozemku souseda. Vlastník včel přirozeně na cizím 
pozemku jednotlivé včely stíhat nemůže. Jednotlivé včely na cizím pozemku 
se považují za věc ničí, resp. za zvíře, které nikomu nepatří, takže soused 
ani jejich zabitím neruší vlastnické právo souseda. Naproti tomu vzlétnutí 
včelího roje není imisí, protože pro něj platí jiná pravidla. Vlétne-li roj 
na cizí pozemek, jde stále o vlastnictví vlastníka roje, tudíž vlastník pozemku 
nesmí cizí vlastnictví poškozovat. Jinak je tomu, vletí-li roj včel do cizího 
obsazeného úlu, v takovém případě nabývá vlastník úlu vlastnické právo 
k roji, aniž by byl povinen k náhradě. Ustanovením o roji včel není ovšem 
dotčena veřejnoprávní povinnost utratit roj neznámého původu dle vyhl. 
299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka. 

Způsobila-li movitá věc, zvíře, roj včel nebo samotné její vyhledávání 
či odnesení z cizího pozemku škodu má vlastník pozemku nárok na její 
náhradu. Vlastník pozemku může zadržet movitou věc, na rozdíl od zvířat 
či roje včel, která způsobila škodu, dokud neobdrží jistotu nebo náhradu 
škody.

Stromy a jiné rostliny přesahující na sousední pozemek
Ustanovení § 1016 – 1017 NOZ se zabývá otázkami souvisejícími 

se stromy a jinými rostlinami na sousedních pozemcích. Podle dosavadní-
ho občanského zákoníku plody na rostlinách náležely vlastníkovi rostlin, 
kterému musí být sousedem umožněno, aby je očesal, byť by byl přístup 
k nim možný pouze ze  sousedního pozemku. Nově podle NOZ plody 
spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního 
pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. Přerůstají-li 
kořeny nebo přesahují-li větve stromu na sousední pozemek, může je soused 

SOUSEDSKÉ VZTAHY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu v Příboře

PRÁVNÍ RUBRIKA
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odstranit až poté, co tak vlastník neučinil, přestože ho o to soused požádal. 
Soused tak smí učinit šetrným způsobem a ve vhodné roční době za před-
pokladu, že mu to působí škodu nebo jiné obtíže, které převyšují zájem 
na nedotčeném zachování stromu. Sousedovi také náleží, co z odstraněných 
kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahujících na sousední pozemek 
může soused odstranit šetrným způsobem bez dalšího omezení.

Není-li na sousedním pozemku les nebo sad, netvoří-li stromy rozhra-
du, nebo nejedná-li se o zvlášť chráněný strom, může vlastník pozemku 
požadovat, má-li pro to rozumný důvod, aby se soused zdržel sázení stromů 
v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li 
je vzrůst, aby je odstranil. Takový rozumný důvod bude mít např. vlastník 
zemědělského pozemku, počne-li soused v těsné blízkosti hraniční čáry 
sázet stromy, které hrozí v budoucnu vyčerpat podstatnou měrou pod-
zemní vláhu i pod zemědělským pozemkem nebo které hrozí v budoucnu 
tento pozemek zastínit apod. Stejně tak bude mít např. vlastník pozemku 
s domem nedaleko hraniční čáry rozumný důvod bránit se, zasadí-li soused 
při hraniční čáře např. mladý exemplář jírovce maďalu, protože kořeny 
vzrostlého jedince tohoto druhu mohou dům vážně poškodit. Žádat od-
stranění stromu může soused pouze, nebrání-li tomu jiné právní předpisy, 
zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Za předpokladu, 
že jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, 
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. 

Úpravy pozemků a stavební práce v sousedských vztazích
Úpravami pozemků a stavebními pracemi na nich se zabývá ust. § 1018 

– 1022 NOZ. Vlastník pozemku nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo po-
zemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, 
že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku. Vlastník 
pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním 
pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led 
na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše 
položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště 
nebo oblevy, nemůže soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj 
pozemek upravil. Je-li pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může 
soused na vlastníku výše položeného pozemku požadovat, aby odtoku vody 
nebránil v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.

Nově NOZ umožňuje vlastníku pozemku zabránit sousedovi, aby 
v těsné blízkosti společné hranice pozemků zřídil stavbu. Stavbou se rozumí 
jakákoliv stavba (ať trvalá nebo dočasná, ať stavba spojená pevně základy 
s pozemkem nebo stavba s vlastností movité věci). Jedná se opatření preven-
tivní povahy, jehož účelem je předem zabránit narušení sousedských práv, 
např. při hrozbě zastínění sousedního pozemku nebo při hrozbě vnikání 
chovaných zvířat (např. slepic) na sousední pozemek. Uplatnění tohoto 
práva je vázáno na rozumný důvod na straně oprávněného, který se posoudí 
podle objektivních hledisek se zřetelem k místním poměrům a k  tomu, 
co na sousedovi lze spravedlivě požadovat, aby snášel. Rovněž posouzení 
toho, co je těsnou blízkostí, záleží na místních poměrech i na druhu zřizované 
stavby. Podpůrně lze využít kritéria stanovená předpisy stavebního práva 
(vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění). Uvedené právo vlastníka pozemku se nedotýká případů, kdy si soused 
opatří k zřízení stavby veřejnoprávní titul (zejména stavební povolení). 
V těchto případech se uplatní ustanovení § 1004 NOZ o ohrožení držby, 
podle kterého je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité 
věci a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený 
držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se však držitel domáhat 
nemůže v případě, že ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil 
své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl. 

Vlastník je povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, 
rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku 
nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Podle 
NOZ tedy není možné, aby soused vnikal na další pozemek jen za účelem 
dosažení vlastní úspory apod., existuje-li možnost dosáhnout téhož jinak, 
byť nákladněji. Způsobí-li vlastník sousedovi při uvedené údržbě škodu, 
je povinen ji nahradit.

Nemůže-li se stavba stavět, nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit 
nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo 
po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co  je pro 
tyto práce potřebné. Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem 
na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.

Právní režim prostoru nad i pod povrchem pozemku
Prostor nad i pod povrchem pozemku může být vzhledem k vývoji 

techniky využíván nejrůznějším způsobem, na který již nyní pamatují 
nejrůznější právní předpisy, které vlastníka omezují rozličným způsobem. 
Na případy, na které nelze aplikovat zvláštní právní předpis, pamatuje 

ustanovení § 1023 NOZ upravující obecný právní režim prostoru nad 
i pod povrchem pozemku, podle kterého je-li tu důležitý důvod a nemá-li 
vlastník rozumný důvod tomu bránit, musí vlastník strpět užívání prostoru 
nad nebo pod pozemkem. Dojde-li však ke změně poměrů, tj. odpadne-li 
důležitý důvod, nemůže osoba, která ony prostory využívala, z tohoto pro 
sebe odvodit nějaké další právo do budoucna. Bylo-li však v této souvislosti 
zřízeno v době, kdy tu důležitý důvod ještě byl, úředně schválené zařízení, 
což se mohlo stát i s velkými náklady, nemůže vlastník pozemku požadovat 
odstranění takového zařízení, nýbrž jen žádat o náhradu škody.

Rozhrady
Rozhrada je cokoli, co rozděluje dva pozemky. Rozhrady, jejichž právní 

režim upravuje ust. § 1024–1028 NOZ, ukazují patrné hranice mezi po-
zemky, ať již přirozené či umělé, např. zeď, živý plot, mez, stromová alej. 
Pokud jde o vlastnické právo k rozhradě, uplatňuje NOZ vyvratitelnou 
domněnku, že tam, kde není jasné, komu z vlastníků sousedních pozemků 
rozhrada náleží, náleží oběma vlastníkům společně. Společnou zeď může 
každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky 
tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí 
nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části. V případě jiných druhů 
rozhrad než zdí, se postupuje analogicky. Kde jsou rozhrady dvojité nebo, 
kde je vlastnictví rozděleno, tzn. kde je nepochybné, jaká rozhrada náleží 
jednomu či druhému z vlastníků sousedního pozemku, udržuje každý svým 
nákladem, co mu patří.

Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit 
jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem 
jejího poškození sousedovi škoda. To ovšem nezasahuje do veřejnoprávních 
povinností, které stanoví zvláštní právní předpisy, např. na úseku státní 
památkové péče. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, 
že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo 
požadovat opravu nebo obnovení rozhrady.

Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud 
uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné 
k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li 
to účelnému užívání dalších pozemků.

Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý 
soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. 
Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Nezbytná cesta
Ust. §  1029–1036 NOZ upravuje právo zřízení nezbytné cesty. 

Možnost žádat po sousedovi a v případě jeho nesouhlasu u soudu zřízení 
nezbytné cesty je poskytnuta vlastníkovi té nemovitosti, která postrádá 
dostatečné spojení s veřejnou cestou tak, aby svou nemovitou věc mohl 
řádně užívat. Dosažení pohodlnějšího spojení však důvodem pro zřízení 
nezbytné cesty není. Zvažuje se zde jak potřeba osoby požadující zřízení 
nezbytné cesty, tak zájem vlastníka sousedního pozemku, jehož vlastnické 
právo má být omezeno. Obojí zájmy musí být vyváženy. Nezbytnou cestu 
soud nepovolí, převýší-li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu 
nezbytné cesty, způsobil-li si  nedostatek přístupu z  hrubé nedbalosti 
či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, nebo žádá-li se nezbytná 
cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. Dále musí být rovněž zváženo, 
jde-li o případ, kdy se potřebnému vlastníkovi umožní spoluužívání již 
existující cesty souseda, anebo zřízení cesty nové, protože druhým z uve-
dených opatření se do sousedova vlastnického práva zasáhne podstatněji. 
Obklopuje-li nemovitost bez přístupu několik sousedních pozemků, povolí 
se nezbytná cesta jen přes jeden z nich, přičemž se uváží nejpřirozenější 
přístup. Ztratí-li nemovitost spojení s veřejnou cestou proto, že pozemek 
byl rozdělen, lze žádat nezbytnou cestu  jen po osobě, která se na dělení 
podílela, a to bez úplaty.

Vlastníku sousedního pozemku je umožněno požadovat po tom, kdo 
si nezbytnou cestu nárokuje, aby vykoupil pozemek zasažený zřízením nově 
vybudované umělé cesty. Přitom je nutno pamatovat na to, že se taková 
změna vlastnických poměrů může záporně promítnout i do hodnoty 
zbývajícího nemovitého majetku tohoto vlastníka, a  tudíž i  to musí být 
zohledněno při stanovení kupní ceny.

Nezbytnou cestu lze povolit jen za úplatu, která může být hrazena i ve 
formě splátek. Vedle úplaty poskytne vlastník nemovitosti, v jehož prospěch 
byla nezbytná cesta povolena, jistotu přiměřenou případné škodě způsobené 
na dotčeném pozemku, vyjma případů, kdy je zřejmé, že tu riziko takových 
škod není. Dotčením sousedního pozemku mohou být v odůvodněných 
případech zasažena i práva dalších osob, nejen vlastníka. Jedná se zejména 
o oprávněné z práva věcného břemene, zástavního věřitele či oprávněného 
z předkupního práva. Má-li být zřízením nezbytné cesty dotčeno věcné 
právo těchto osob, poskytuje se plnění i  těmto osobám. Jinak je  tomu, 
jde-li o závazková práva třetí osoby (typicky půjde o případy nájmů nebo 
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Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky a také výboj-
ky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, 
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé 
množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce. 
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty.

Zářivky (trubico-
vé i  kompaktní úspor-
né) obsahují 3–5 mg 
jedovaté rtuti, která 
by ve  vyšších koncen-
tracích mohla ohrozit 
lidské zdraví i  životní 
prostředí. Kromě rtuti 
je  v  úsporných zářiv-
kách obsažena i  řada 
druhotných surovin: hli-
ník, mosaz a další kovy, 

které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou 
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice, či různé plas-
tové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro 
výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít 
téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“.
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji ode-

vzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při 

nákupu nové. 

Úsporku můžete také odnést do malé 
sběrné nádoby, která je umístěna v bu-
dově radnice na  náměstí Sigmunda 
Freuda 19, Příbor nebo v  odloučené 
budově městského úřadu ve  Freudově 
ulici č. 118.

Nebo můžete nefunkční zářivku 
spolu s dalším elektroodpadem odvézt 
do sběrného dvora Štramberská 483 vždy v pondělí a středu od 8:00 
do 11.00 a od 12:00 do 16:30 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. 
Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní sys-

tém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. 
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační fi r-
my i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město Příbor fi nanční 
prostředky, které by jinak muselo vynaložit na  recyklaci nebez-
pečných odpadů. 

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku 
podařilo recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více 
než 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu
79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své 
zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 

dočtete na www.ekolamp.cz.

Do stavebních akcí, oprav a velké údržby stavebních objektů vložili zastupitelé města v tomto volebním období mnohomiliónové částky. 
Město využilo rovněž fi nanční dotace Ministerstva kultury ČR na regeneraci budov v městské památkové rezervaci a dotačních prostředků 
Evropské unie.

Další velká část fi nančních prostředků byla vložena bytovými družstvy a novými vlastníky do revitalizace jednotlivých bytových domů 
na sídlištích. Na stavebním dění ve městě se podíleli rovněž jednotliví správci inženýrských sítí, Ředitelství silnic a dálnic ČR, právnické 
a fyzické osoby, a to ať už u staveb pro bydlení, podnikání, nebo u staveb souvisejících s dopravní infrastrukturou.

V tomto smyslu byla asi nejvýznamnější stavbou realizace obchvatu města ve směru na Kopřivnici, která byla dána do užívání na pře-
lomu let 2010/2011. Jejím otevřením došlo ke zklidnění dopravy v centru města, zejména potom na křižovatce ulic u gymnázia a Základní 
školy na Jičínské ulici.    

Velká pozornost ze strany města byla věnována dokončení generální opravy piaristického kláštera. Stavba byla zahájena první etapou 
již v roce 1993. V průběhu dlouhých dvaceti let bylo do oprav a úprav objektu vloženo bezmála 100 mil. Kč, z toho asi 50 % získalo město 
z dotačních prostředků. Z dotací získalo město rovněž podstatnou část fi nančních prostředků na revitalizace všech zahrad mateřských 
škol, vybudování sportovního areálu na dvoře ZŠ Jičínské nebo taky na obměnu městského rozhlasu.

NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP

DO ČEHO MĚSTO INVESTOVALO V LÉTECH 20112014

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora

Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora

pachtu). Taková třetí osoba může odškodnění požadovat jen proti vlastníku 
sousedního pozemku, který je vůči ní ve smluvním poměru.

Je-li povoleno zřídit na dotčeném pozemku nezbytnu cestu jako umě-
lou, zřizuje a udržuje ji ten, v jehož prospěch byla povolena.

Pomine-li příčina, pro niž byla nezbytná cesta povolena, přičemž 
oprávněná strana nemá oprávněného důvodu pro její zachování, soud 
na návrh vlastníka dotčeného pozemku nezbytnou cestu zruší. Při zániku 
práva nezbytné cesty se úplata nevrací, složená jistota se však vypořádá. 

Vzhledem k tomu, že je v naší společnosti občas snaha vykládat právní 

předpisy proti jejich smyslu, zabývá se NOZ i obecnými výkladovými 
pravidly (§ 2), zásadami soukromého práva (§ 3) a pravidly pro užívání 
tohoto zákona (§ 10). Při výkladu jakýchkoliv ustanovení je nutné mít 
tyto výkladová ustanovení na zřeteli. Při aplikaci zákona je proto vhodné 
se nejprve zamyslet nad smyslem aplikovaného ustanovení a až následně 
se zabývat významem jednotlivých slov a jejich vzájemným souvislostem, 
nikdo se totiž podle výslovné dikce ust. § 2 odst. 2 NOZ nesmí dovolávat 
slov právního předpisu proti jeho smyslu.  

Čerpáno z NOZ, z jeho důvodové zprávy a poznámek autora.

Anna Onderková
Lubomír Hýbl
Věra Brusová
Alexandra Miháliková 

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI

Anna Černošková
Bohumil Vlach 
Zdenka Foksová
Vítězslav Kazík

Marie Krutílková
Jaroslav Keller
Jaromír Marek

Lexa Friedrich
Oskar Volný
Pavlína Geryková

Alena Frýdecká
Alenka Matulová 
Josef Kabát

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

Marie Konečná 
Maruška Opačitá 

Jaroslava Mohylová 
Vlasta Demlová 

Karla Friedlová

BLAHOPŘÁNÍ
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Níže jsou uvedeny realizované akce a jejich fi nanční náročnost:  

OBČANSKÁ VYBAVENOST: CENA STAVBY (Kč) ROK
- Stavební úpravy piaristického kláštera – refektář, fasády   25.697.000  2011/2012
- Koupaliště – úpravy provozní budovy       562.000  2013
- Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě v Hájově       516.000  2013
- Úpravy interiérů radnice     1.158.000  2013

OBLAST ŠKOLSTVÍ:  
- Revitalizace zahrady MŠ Švermovy   3.471.000  2011
- Revitalizace zahrady a oprava budovy MŠ Pionýrů   3.892.000  2011
- Revitalizace zahrady MŠ Frenštátské   6.405.000  2011
- Instalace termoregulačních ventilů – ZŠ Jičínská      425.000  2012
- Instalace termoregulačních ventilů – ZŠ Npor. Loma       429.000  2012
- Oplocení areálu MŠ Frenštátské      377.000  2012/2013
- Instalace infrasauny – MŠ Pionýrů      453.000  2013
- Instalace infrasauny – MŠ Frenštátská      358.000  2013
- Úprava dvora na sportovní hřiště – areál ZŠ Jičínské   3.863.000  2013

KOMUNIKACE – PARKOVIŠTĚ, AUT. ZASTÁVKY:
- Opravy chodníků na sídlišti - ul. Jičínská      779.000  2011
- Opravy chodníků na ul. B. Němcové      123.000  2011
- Oprava komunikace a odvodnění na ul. Lesní      248.000  2011
- Oprava horní části ul. Palackého, vč. odvodňovacích systémů   2.921.000  2011/2012
- Úpravy křižovatky, komunikací a parkovišť na ul. Komenského 14.034.000  2011/2012
- Cyklostezka Příbor – Kopřivnice   2.653.000  2011/2012
- Oprava komunikací na Pasekách   1.772.000  2012
- Oprava místních komunikací na Benátkách   1.062.000  2012
- Rekonstrukce ul. Nové      715.000  2012
- Oprava mostního propustku v Hájově      300.000  2012
- Parkoviště na ul. Pionýrů      365.000  2012/2013
- Parkoviště na ul. Sv. Čecha      441.000  2012/2013
- Parkoviště na ul. Jičínské   1.028.000  2012/2013
- Rekonstrukce chodníků na ul. Npor. Loma, Šafaříkové, 28. října, Pionýrů, 9. května   5.377.000  2012/2013
  - Prchalov – autobusová zastávka      199.000  2013
  - Parkoviště na ul. Štramberské   1.428.000  2013
  - Parkoviště na ul. Npor. Loma      265.000  2013
  - Prodloužení chodníku na ul. Štramberské      590.000  2013
  -  Oprava chodníku na ul. Dukelské   2.805.000  2013
  - Předlažba ulice V Kopci   1.003.000  2014
  - Opravy povrchů ulic - Npor. Loma, Šafaříkova, Dukelská, 28. října, 9. května,
 a komunikací v Hájově   3.450.000  2014
BYDLENÍ:  

- Rekonstrukce teplovodu z kotelny na ul. Nerudové (investor SMMP, s.r.o)  4.053.000 2011
- Revitalizace bytového domu J. V. Choráze 1489 – 1491  9.767.000   2012
- Revitalizace bytového domu Štramberská 1355 – 1357  2.209.000  2012
- Revitalizace bytového domu Štramberská 1352 – 1354  4.328.000  2012
- Revitalizace bytového domu Fučíkova 1304 – 1308  5.002.000  2013
- Revitalizace bytového domu Npor. Loma 1401  1.954.000  2013
- Stavební úpravy domu č.p. 29 na náměstí     895.000  2013

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÝ ROZHLAS:  
- Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Hukvaldské, 
 Štramberské, Fučíkové, Dukelské, Tyršové, Na Benátkách     460.000 2011
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v historických uličkách pod kostelem  1.102.000  2012
- Celková obměna městského rozhlasu na území města  6.680.000  2013
- Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Ostravská 83.000  2013

OSTATNÍ:  
- Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého u mostu na Místecké ulici      165.000  2011
- Restaurování soch a křížů v areálu farního kostela      482.000  2011
- Úpravy veřejné zeleně v areálu farního kostela   1.074.000  2011/2012
- Oprava kapliček křížové cesty u farního kostela   1.377.000  2011/2012
- Oprava ohradní zdi u farního kostela      560.000  2011/2012
- Oprava ohradní zdi u kostela sv. Kříže      579.000  2013

ROZPRACOVANÉ AKCE 2014: 
- Rekonstrukce ulice O. Helmy 4.000.000  2014
- Rekonstrukce ulice Palackého  2.750.000  2014
- Oprava ul. Větřkovské     710.000  2014
- Stavební úpravy ul. Remešova a J. Hory pod kostelem  2.300.000  2014
- Propojení parkoviště u prodejny COOP s centrem města     650.000  2014
- Prodloužení vodovodu a kanalizace na Benátkách     700.000  2014
- Stavební úpravy hasičské zbrojnice     750.000  2014

Mimo akce výše uvedené budou v roce 2014 zahájeny tři zcela výjimečné akce, a to zejména svým rozsahem. Jedná se o přemostění sil-
ničního obchvatu na Štramberské ulici lávkou, která by měla zajistit především bezpečnost chodců a cyklistů.
Druhou chystanou akcí je revitalizace zahrad piaristického kláštera a jejich propojení s centrem města. Po několika desítkách let by měly 
od příštího roku piaristické zahrady rozšířit veřejnou zeleň v centru města a nabídnout odpočinek, klid a pohodu uživatelům. 
Poslední připravovanou akcí je generální oprava a částečná rekonstrukce objektu Kulturního domu, která by měla být zahájena ke konci 
léta a ukončena na podzim příštího roku. 
Na všechny tři jmenované akce vypsalo město výběrová řízení, která budou ukončena výběrem dodavatelů s cenovými nabídkami v prázd-
ninových měsících.
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Během čtyřletého volebního období byly vypracovány dokumenty 
věnující se  problematice sociální oblasti, a  to nový Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora 
na období 2013–2017, který navazoval na předcházející plán soci-
álních služeb ve městě. A zcela novým plánem, který byl zpracován 
ve městě, je Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na ob-
dobí 2013–2017. 

Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb jsme 
si stanovili vždy pro určitou cílovou oblast priority, které budeme 
chtít splnit ve stanoveném období. Pro cílovou oblast rodiny a děti 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením jsme si např. stanovili pod-
poru mateřského centra „Zvoneček“ a dá se říci, že tuto stanovenou 
prioritu plníme, neboť vždy z rozpočtu města jsou vyčleněny fi nanční 
prostředky na činnost LUNY, střediska volnočasových aktivit, ve kte-
rém je mateřské centrum zřízeno. Tím, že město Příbor se umístilo 
na třetím místě v soutěži „Obec přátelská celé rodině“, tak ze získa-
ných fi nančních prostředků bude podpořena činnost tohoto centra 
fi nanční částkou ve výši 50 000 Kč. Dále podporujeme organizování 
sociálního „Šatníku“, který organizuje vždy 2x ročně Diakonie ČCE 
– středisko v Ostravě společně s městem, a dále město podporuje 
i „Dětský bazárek“, který organizují dvě fyzické osoby rovněž dvakrát 
ročně. Další prioritou, která byla stanovena, je  podpora činnosti 
organizací zajišťujících volnočasové aktivity, ale také organizací 
ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Dá 
se konstatovat, že i tuto prioritu se nám daří zcela naplňovat, což 
dokumentuje fi nanční částka, která je každoročně těmto organizacím 
města z rozpočtu přidělena. Např. v roce 2010 činily fi nanční pří-
spěvky společenským a ostatním organizacím 1 895 220 Kč a v roce 
2013 již byl tento příspěvek ve výši 2 119 000 Kč, což je zvýšení 
o 11,18 %. V rámci cílové oblasti senioři a osoby se zdravotním po-
stižením město podporuje činnost pečovatelské služby a také se nám 
podařilo zajistit ve městě tísňovou péči, kterou využívají obzvláště 
starší občané. Pro seniory nad 55 let věku a držitele průkazu ZTP/P 
se  začala v  loňském roce prodávat Senior slevenka, což je  karta, 
která umožňuje jejím držitelům využívat slevy z  různých oblastí, 
např. u kadeřníka, v restauracích, hotelech, cestovních kancelářích 
a lázních. V současné době mohou držitelé Senior slevenek využít 
výhod u 400 poskytovatelů v rámci Moravskoslezského kraje. V Pří-
boře si prozatím tuto kartu koupilo 48 občanů. Další podporovanou 
prioritou v rámci plánu sociálních služeb je zvýšení úrovně fi nanční 
gramotnosti občanů. V prostorách městského úřadu 1x týdně posky-
tuje služby Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor, 
zřízená Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 
o. p. s., která radí lidem, jak se dostat z tíživé fi nanční situace, jak 
řešit pracovně právní vztahy apod. 

V rámci Plánu rozvoje rodinné politiky jsme si rovněž stanovili 
priority, které budou ze strany města podporovány. Mezi tyto pri-
ority patří např. zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě, podpora 
bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
podpora činností organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí, 
mládeže a rodičů a podpora činností a rozvoj tělovýchovných zařízení 
ve městě, dále podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné 

politiky ve  městě a  vytvoření podmínek pro neorganizovaný čas 
mládeže ve městě. Tím, že město získalo v soutěži „Obec přátelská 
celé rodině“ neinvestiční dotaci 500 000 Kč, tak může z této částky již 
částečně splnit některé stanovené priority. V letních měsících se pro 
rodiny s dětmi uskuteční velmi pěkná akce „Letní dobrodružství“ 
na koupališti v Příboře, tentokrát v duchu „První republiky“, která 
bude podpořena právě ze získané dotace částkou 20 000 Kč. Dále 
dovybavíme stávající dětská hřiště pro neorganizovaný čas dětí 
a mládeže ve fi nančním objemu 290 000 Kč, samozřejmě, že k této 
částce se přidají i fi nanční prostředky z rozpočtu města. V měsíci 
srpnu vyjde mimořádné číslo Měsíčníku, které bude věnováno 
prorodinné politice ve městě Příboře. Budou představeny všechny 
subjekty, které nabízejí své služby rodině a na vydání tohoto mimo-
řádného čísla byla vyčleněna dotace ve výši 45 000 Kč. Občané města, 
máte se na co těšit. V současné době informujeme širokou veřejnost 
o aktivitách města pomocí webových stránek, které chceme pomocí 
dotace ve výši 40 000 Kč rozšířit o novou sekci, která bude určena 
pro rodiny s dětmi a rovněž bude zakoupen přehrávací modul pro 
osoby se zrakovým postižením. 

Za čtyřleté funkční období se nám v sociální oblasti mnoho věcí 
podařilo zrealizovat. Ale samozřejmě jsou i priority, např. rekon-
strukce objektu v Jičínské ulici určenému k sociálnímu bydlení, které 
se nám nepodařilo uskutečnit. Není to však vinou jen nás politiků, ale 
jak hovořím studentům „peníze jsou až na prvním místě“. Nelze vše 
realizovat jenom z rozpočtu města, hledají se i dotační tituly, které 
bohužel do této oblasti prozatím nepřišly. V současné době proza-
tím neexistuje v ČR zákon o sociálním bydlení, o kterém se pořád 
jenom hovoří. S ním jsou spojeny i peníze z evropských fondů. Velmi 
dobrá zpráva je, že na tento objekt je zpracována studie, je zpraco-
ván projekt o územním řízení, zpracovává se projekt pro stavební 
povolení a následně bude zpracován projekt pro provedení stavby. 
Po zpracování všech těchto dokumentů můžeme požádat o dotaci. 
Věřím, že další zvolené zastupitelstvo města bude nadále pokračovat 
v rozpracovaných úkolech v sociální oblasti. 

DAŘÍ SE NÁM PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Využít můžete také nabídky sociálního poradenství
v oblasti poskytování péče o seniory.

Kontakt: Mayerhofferová Marie, DiS.
sociální pracovnice
socialni@ddpribor.cz
556 720 043     604 236 518

Osobně pondělí až pátek od 8.00 – 15.00
(po předchozí domluvě i mimo
tento vymezený čas).

Domov Příbor, příspěvková organizace
„Domov pro seniory“

zve k prohlídce zařízení a možnosti podání žádosti.

V otázce vedení účetnictví nově vzniklých spolků po 1. lednu 2014 
se Ministerstvo fi nancí přiklání k názoru, že nelze i u těchto účetních 
jednotek vyloučit možnost vedení jednoduchého účetnictví.

Podle § 38a zákona o účetnictví mohou vést občanská sdružení 
a jejich organizační jednotky účetnictví podle zákona o účetnictví, 
ve znění účinném do 31. prosince 2003, pokud jejich celkové příjmy 
za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000,00 Kč.

Právním institutem „občanského sdružení“, resp. „organizační 
jednotky občanského sdružení“, je nutné podle přechodného usta-
novení čl. XXXV bod 2 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. 
ve  spojení s  § 3029 odst. 1 občanského zákoníku rozumět právní 
institut „spolku“, resp. „pobočného spolku“. Uvedené přechodné 
ustanovení totiž stanoví, že v případě použití právního institutu, který 
byl v textu právního předpisu nahrazen jiným právním institutem, 

je třeba tímto institutem rozumět institut, který ho nahradil. Právní 
institut „občanského sdružení“ byl nahrazen institutem „spolku“ 
a  institut „organizační jednotky občanského sdružení“ institutem 
„pobočného spolku“ (v rámci celého zákona - v § 9 i § 38a).

V návaznosti na  výše uvedené lze shrnout, že dle právního 
názoru Ministerstva fi nancí tzv. „jednoduché“ účetnictví mohou 
vést jak účetní jednotky vyjmenované v  ustanovení §  38a zákona 
č.  563/1991 Sb., o  účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů, tzn. 
občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní 
osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, 
které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, tak 
spolky a jejich pobočné spolky podle nového občanského zákoníku, 
pokud jejich celkové příjmy za  poslední uzavřené účetní období 
nepřesáhnou 3 000 000,00 Kč.

ÚČETNICTVÍ NOVĚ VZNIKLÝCH SPOLKŮ PO 1. LEDNU 2014
Zpracovala: Bc. Eva Srněnská, odbor fi nanční a kontrolní, Městský úřad Příbor
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V městské knihovně proběhlo 19. května 2014 pasování prvňáč-
ků na čtenáře. Žáci prvních tříd ze Základní školy Jičínské nejdříve 
zhlédli akční loutkové divadlo herců Studia Bez kliky a poté byli slav-
nostně pasováni velkým pasovacím mečem na čtenáře. Čtenářem 
se mohl stát jen ten, kdo znal všechna písmena abecedy, kdo slíbil, že 
se bude ke knihám chovat slušně – nebude do nich psát, kreslit a ničit 
je, a přečte si o prázdninách alespoň jednu knížku. 
Touto akcí se naše knihovna a učitelky prvních tříd 
se svými žáky zapojily do projektu na podporu čte-
nářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR. Odměnou za absolvování 
projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní 
česká novinka, která byla napsána a ilustrována vý-
hradně pro účastníky projektu. V tomto školním 
roce je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové 
a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda. 

Poslední předprázdninovou akcí městské knihovny byl Den 
dětí v knihovně - odpoledne plné her a soutěží. V úterý 3. června 
2014 jsme pro děti připravily soutěže a hry, které měly prověřit je-
jich rychlost, zručnost a postřeh. Do knihovny přišlo celkem 28 dětí 
s rodiči a  prarodiči.

V říjnu minulého roku vydala a slavnostně pokřtila paní Irena 
Kopecká knihu „Oživil kámen, kovu dal řeč“, která byla věnována 
mému dědečkovi, akademickému sochaři Františku Juraňovi, pří-
borskému rodákovi.
I když jsem ho osobně nepoznala, jsem přesvědčená, že to byl vzác-
ný člověk. Z mého dětství si velmi dobře pamatuji časté návštěvy 
jeho přátel, kteří zůstali i přáteli rodinnými. Při těchto návštěvách 
se o dědečkovi hodně mluvilo a vzpomínalo. Tak jsem se o něm do-
zvěděla, jak silné měl sociální cítění, jak cestoval a pracoval ve světě, 
jak v Americe podporoval českou komunitu a snil o lepším životě 
všech lidí. Ve svém uměleckém ateliéru v Příboře pod jeho rukama 
vznikala mnohá sochařská a dnes i uznávaná díla. 
V našem městě se po dlouhá léta o něm nemluvilo, i když ve své 
době se angažoval jak veřejně, tak i politicky. Proto mne velmi pře-
kvapila moje bývalá učitelka, paní Irena Kopecká svým návrhem 

přiblížit a připomenout jeho život. S radostí jsem poskytla veške-
ré rodinné archiválie. Ve velmi krátké době intenzívní práce paní 
Kopecká vytvořila zároveň za pomoci svých přátel p. Ludmily Ha-
nákové, p. Rudolfa Jarnoty, p. Ireny Nedomové a mnoha jiných pro 
mne úžasnou knihu o jeho životě.
A proč o tom píši až nyní? Protože jsem tuto knížku věnovala svým 
tetám a strýcům, dnes 88, 90 a 94 let z Ostravy a České Lípy, kdy po pře-
čtení byla jejich odezva neskutečně dojemná. František Juraň byl pro 
ně milovaný strýček, ke kterému jezdili každé prázdniny, a bylo to 
nejkrásnější období jejich života a dodnes na něj s láskou vzpomínají.
Proto i na základě jejich pochvaly a ohodnocení knížky jako velmi 
zdařilé chci jejich jménem, ale i jménem svým, ještě jednou srdeč-
ně poděkovat za tak skvělou práci. Jsem ráda a pevně doufám, že 
přece jenom život a dílo mého dědečka, čestného a skromného člo-
věka nebude zapomenuto.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Ing. Silvie Strakošová, Městská knihovna Příbor

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

Miluše Bergrová - Vodičková

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ČERVENEC

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A DEN DĚTÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

PODĚKOVÁNÍ

Motýlí ostrov je nový román spisovatelky Coriny Bomannové. 
Kniha vypráví o tom, jak berlínská právnička Diana Wagenbachová 
přišla na nevěru svého muže před odletem do Anglie, kde se vydala 
za svou umírající tetou. Ta ji prosí, aby odhalila dlouho chráněné 
rodinné tajemství prozrazující nové skutečnosti o svých dávných 
předcích. Tetin odkaz ji dovede až do daleké exotické krajiny plné 
nových zkušeností a pocitů. Tam narazí na věštbu, která navždy 
změnila osud její rodiny i jí samotné.

Skotská autorka detektivek Denise Mina zahajuje svou knihou 
Stále půlnoc sérii případů Alex Morrowové. Děj začíná brutálním 
přepadením rodiny na glasgowském předměstí. Ozbrojenci obsadí 
zdánlivě obyčejný dům a hledají muže, kterého nikdo nezná. Na-
konec prchají i s rukojmím a požadavkem výkupného. Kniha nám 
nastíní vyšetřování případu a také to, že nejen Alex Morrowová má 
svá tajemství, která si musí chránit…

Stephanie Harkerová, hlavní postava psychologického románu 
Konec hry od skotské spisovatelky Val McDermidové, je zadrže-
na letištní kontrolou cestou na idylickou dovolenou. Detektorem 
kovu však prošel její pětiletý syn Jimmy, kterého z  letiště odvádí 
zaměstnanec v  uniformě. Stephanie se  začne chovat hystericky 
při představě, že by syna už neviděla. Její paniky si všimne obsluha 

na rámu, která o Jimmyho existenci neví. Stephanii proto zpacifiku-
jí a než dostane možnost vše vysvětlit, syn je dávno pryč. Při líčení 
svého příběhu agentce FBI začíná být podezřelá synova minulost 
a s ní rovněž klesá šance ho dostat zpátky.

Dojemný příběh vypráví Marjorie Celona ve své knize Chybě-
jící díl, kde dítě pátrá po své matce. Malá Shannon byla odložena 
brzy po narození do místní YMCY. Holčička nenachází štěstí ani 
v pěstounských rodinách. Po všemožných útrapách nakonec na-
jde zázemí u svobodné matky Mirandy. Později ji však začne trápit 
otázka existence a důvodu, proč ji opustili biologičtí rodiče. Dostá-
vá se jí odpovědi o srdceryvném příběhu její mladičké matky Yuly, 
který se prolíná s Shannoniným vyprávěním.

Pohnuté, mnohdy až dramatickým způsobem pokřivené osudy 
líčí Jiří Hanibal ve své knize Neklidná duše Evy z Rožmberka, 
sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Děj, odehrávající 
se na panství v Krumlově, Rožmberku, Hradci a Bechyni, částečně 
v chorvatském Čakovci a italské Mantově, nám popisuje strhující 
příběh tolik opomíjené Evy. Nezávislé a úžasné ženy vymykající 
se tehdejším představám úloze ženy ve společnosti. Toužila vy-
rovnat se mužům a bouřlivě vzdorovala všemu, co by omezovalo 
její svobodu…



10  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :

VOK slouží pro uložení zeleného odpadu - trávy, ovoce a zeleni-

ny, listí. Větve občané mohou ukládat na kompostárně Točna-Příbor 

v uvedenou dobu:

Mobil na kompostárnu: 602 590 186

Každý víkend bude přistaven VOK před budovou TS. Pokud bu-

dou VOK naplněny zeleným odpadem během týdne, dejte prosím 

vědět na tel. číslo: 556 725 046 kancelář TS.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ:

 prodej deratizačních přípravků, 

 zahradnické práce,

 frézování pařezů a štěpkování,

 kontejnerová doprava, 

 výkopové práce,

 úklid komunikací,

 budování zpevněných ploch a další.

V případě zájmu volejte na tel.: 737 245 981, nebo pište

na dispecer@tspribor.cz. Dle Vašich požadavků zhotovíme ceno-

vou nabídku. Více informací naleznete na www.tspribor.cz. 

Od března 2014 nabízejí Technické služby 
města Příbora všem držitelům Senior slevenky 
slevu na poskytované služby ve výši 10 %. Slevy 
se vztahují například na zahradnické práce, při-
stavení kontejnerů a podobně. Slevy nelze využít 
na nákup produktů. 

Více informací o slevách pro seniory naleznete
na www.seniorslevenka.cz . 

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

NA TRÁVU V MĚSÍCI ČERVENCI 2014

Datum 

přistavení 

VOK

Lokalita přistavení VOK Poznámka

od 30. 6. 
do 7. 7.

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

LICHÝ 
TÝDEN

od 4. 7. 
do 7. 7.

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 7. 7. 
do 14. 7. 

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

SUDÝ 
TÝDEN

od 11. 7. 
do 14. 7.

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 14. 7. 
do  21. 7.

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

LICHÝ 
TÝDEN

18. 7. 
do  21. 7.

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 21. 7. 
do 28. 7.

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

SUDÝ 
TÝDEN

od 25. 7. 
do 28. 7.

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 28. 7. 
do 4. 8.

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

LICHÝ 
TÝDEN

pondělí  od 8.00 do 18.00 hodin

úterý od 7.00 do 15.00 hodin

středa od 7.00 do 15.00 hodin

čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin

pátek od 7.00 do 15.00 hodin

sobota od 7.00 do 14.00 hodin

Městská policie Příbor se po vzoru jiných měst zapojila do projek-
tu „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“. 

Městskou policii Příbor seznámil s projektem pan Jaromír Kolařík 
z Městské policie Ostrava. Předal svým kolegům potřebné informa-
ce a následně nic nebránilo tomu podat v únoru 2014 žádost o státní 
účelovou dotaci. Žádost byla úspěšná. Z 90 % bude projekt financován 
z finančních prostředků Ministerstva vnitra ČR a z 10 % městem Pří-
borem. Město získalo finanční prostředky na označení stovky jízdních 
kol. Sto kol bude moci městská policie označit zdarma! 

Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou metodou ochra-
ny majetku, má především preventivní účinek. Cílem je tuto trestnou 
činnost krádeže případným pachatelům ztížit. Kola jsou označována 
speciálním roztokem s  mikrotečkami o  velikosti 1 milimetru, které 
v sobě nesou jedinečný kód DataDotDNA. Podle tohoto kódu je možné 
dohledat vlastníka jízdního kola. Po zaschnutí se roztok stává oku ne-
viditelným. V případě nalezení jakéhokoli - třeba i odcizeného jízdního 
kola, je možné zjistit speciální UV lampou, zda je kolo označeno synte-
tickou DNA. Pokud ano, pak se kód snadno přečte speciální přenosnou 
mikročtečkou. V Příboře budou všechna takto očipovaná jízdní kola 

označena samolepkou. Ta upozorní případné zloděje, že jízdní kolo 
je označeno DNA, nafoceno a zavedeno do evidence Městské policie Pří-
bor a do celonárodního Registru identifikačního značení. Celý projekt 
bude realizován ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Příbor, 
která bude taktéž patřičně proškolena a vybavena policejním setem po-
třebným k přečtení kódu a k zjištění majitele jízdního kola. 

Jsme přesvědčeni, že projekt bude mít u občanů velký ohlas, protože 
se neustále setkáváme s případy krádeží jízdních kol a také nalezenými 
jízdními koly. Značení jízdních kol budou provádět strážníci Městské 
policie Příbor. Služba je určena občanům města Příbora. Těm, kte-
rým je nad 15 let, mohou přijít na služebnu Městské policie Příbor sami. 
Dítě do 15 let musí doprovázet zákonný zástupce. S sebou je třeba vzít 
- samozřejmě jízdní kolo, a  také občanský průkaz a doklad o nabytí 
jízdního kola (fakturu, účtenku, kupní smlouvu apod.). Ti občané, kte-
ří doklad o nabytí jízdního kola již nemají, budou muset sepsat čestné 
prohlášení o jeho nabytí. 

Značení jízdních kol bude probíhat od července 2014. Bližší informace 
o značení, časech a dokladech, které je nutné mít u sebe, naleznete na strán-
kách města Příbora www.pribor.eu (Městská policie – prevence kriminality).

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR BUDE ZNAČIT JÍZDNÍ KOLA 

PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA

Eva Durčeková, DiS, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
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1. cena měsíce května keramika v hodnotě 300,- Kč   Klára Faltínová, Frýdlant n. Ostravicí
2. cena měsíce května keramika v hodnotě 200,- Kč   Jarmila Faltínová, Příbor
3. cena měsíce května dárkový balíček věnovaný městem Příborem Jaroslava Prachařová, Příbor

Ceny lze vyzvednou v rodném domě S. Freuda.

Odpovědi květnového kola:

1. Na počátku roku 1936 schválilo městské zastupitelstvo zřízení nového koupaliště. Mělo být vybudováno na  pravém břehu Lubiny mezi 
posledními domky ulice Na Nivách a Orinokem. Na poslední chvíli bylo rozhodnuto o místě novém. Kde se toto nové koupaliště nacházelo?

 Za Mexikem mezi Frenštátskou ul. a železniční tratí (dnes areál tenisového klubu)
2. V měsíci dubnu se město Příbor již podruhé v historii připojilo k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel, který vyhlásilo UNESCO 

na návrh ICOMOS (mezinárodní rada pro památky a sídla). Od kterého roku je tento mezinárodní den vyhlášen a na jaké datum připadá?
 1982, 18. 4.
3. V polovině 17. století, ale jistě již tomu bylo dříve, byl Příbor rozdělen na vnitřní město (náměstí) a šest předměstských čtvrtí. Vyjmenujte názvy 

těchto čtvrtí.  Pod horů kostelní, Na rybníčkách, Za fortnů, Grebarbark, Pod sv. Křížem, Benátky
4. Na menší fotografi i vpravo je detail jedné z příborských památek. Uveďte jméno památky a místo, kde se nachází. 
 Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vésce

Bonusová otázka:
Jedním z nejslavnějších rodáků Kopřivnice je bezesporu Emil Zátopek. Jako jedinému sportovci se mu podařilo na jedné olympiádě získat tři 
zlaté medaile ve vytrvaleckých disciplínách. Uveďte rok, místo a distance tohoto historického triumfu.
1952, Helsinky, 5 000 m, 10 000 m, maraton 

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ KVĚTNOVÉHO KOLA

SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

SOUTĚŽ

1

1. cena prázdninového kola – 2 vstupenky na Příborské rockování.
2. cena prázdninového kola – 1 vstupenka na Příborské rockování. 

3. cena prázdninového kola - dárkový balíček věnovaný městem Příborem.

Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!

1. Jedním ze zastavení na cyklotrase směr Kopřivnice je Orinoko. Komu je věnován pomníček na Orinoku? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Z podnětu Vavřince Aff elia  (příborský farář) bylo při kostele sv. Valentina založeno literátské bratrstvo „Početí blahoslavené Panny Marie“. 
Uveďte datum založení tohoto bratrstva. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jako každý rok pořádá středisko volného času Luna Příbor letní tábory. Uveďte alespoň dvě místa, kde budou tábory probíhat. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jediným zazděným podloubím na náměstí je to severní. Od kterého roku se  se zazdíváním začalo a který dům 

byl prvním, a uveďte také, kdy skončilo a který dům byl posledním.   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

Tak jako každý rok i  letos, den před tradiční příborskou poutí, proběhne 
v městském parku Příborské rockování. Uveďte, o který ročník půjde a kdy 
se uskuteční.

………………………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky tohoto kola: 31. 8. 2014

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 losování o ceny.

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěžní list - otázky na měsíce ČERVENEC-SRPEN 2014
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Jedním slovem rozmanitý. Vyučující vycházeli ze školního vzdě-
lávacího programu, který nese název Svět pro děti, a snažili se žákům 
zajímavosti, zákonitosti a  vztahy v  okolním světě co  nejvíce přiblížit, 
a to nejen v rámci tradičního vyučování ve třídě (samozřejmě za použi-
tí moderních pomůcek a informačních technologií), ale i mimo školu.

Od září až do června proběhlo mnoho exkurzí. Mezi ty, které jsou 
osvědčené a pravidelně se opakují, patří na 2. stupni dějepisné výpravy 
do Archeoparku v Chotěbuzi, do Památníku 2. světové války v Hrabyni 
a zároveň do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách na Hlučínsku, do štram-
berské jeskyně Šipka, do Obecné školy v Kozlovicích. 
V letošním roce se v souvislosti s výukou německého jazyka opět obno-
vila tradice poznávacích zájezdů do Vídně. 
Každoroční exkurze pořádané pro žáky 1. stupně vycházejí z  učiva 
vlastivědy a přírodovědy a žáci se podívali do Muzea J. A. Komenského 
v Přerově, do planetária na VŠB v Ostravě-Porubě, do Lázní Klimkovice, 
do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, do Rodného 
domu F. Palackého v Hodslavicích. 
Další exkurze souvisely s projektem NatTech – Podpora přírodovědného 
a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji. V projektu spolupracu-
jeme s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a tento projekt našim žákům nabídl 
exkurzi do závodu Continental Barum, s. r. o. v Otrokovicích, exkurzi 
do Velkých Losin a Dlouhých Strání, kde si žáci prohlédli unikátní přečer-
pávací vodní elektrárnu, třídenní exkurzi do západních Čech a dvoudenní 
exkurzi do Mladé Boleslavi a do Prahy.

Naši žáci také několikrát navštívili zajímavé pořady a besedy v pří-
borském muzeu. 
Další besedy proběhly přímo v naší škole – navštívili nás hasiči, myslivec, 
zástupci ekologického sdružení Hájenka, studentky zubního lékařství 
s preventivním programem Péče o zuby, do školy za námi přijeli hudeb-
níci, nebo třeba výstava s názvem Putování s pravěkem. 

Žáci 1. stupně absolvovali v  rámci výuky kurz dopravní výchovy 
a také plavecký kurz.

Nezapomínáme ani na kulturní akce. Žáci navštívili několik diva-
delních představení – ti mladší se na divadlo podívali v Kulturním domě 
v Příboře nebo v Kopřivnici, ti starší vyrazili do Národního divadla mo-
ravskoslezského, třeba na muzikál Noc na Karlštejně, nebo na koncert 
Ivy Bittové.  A protože v Příboře chybí kino, rozhodli jsme se, že dětem 
zpestříme běžné vyučování návštěvou kina v Kopřivnici. Vybraní žáci 
si poslechli také koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Klademe důraz i na pohybový rozvoj našich žáků. Vyučující těles-
né výchovy hledají stále nové možnosti, jak děti rozhýbat, a tak se k nám 
na  školu dostal nový sport – Kin-ball. Hraje se  s obřím míčem, kluci

i děvčata mohou hrát zvlášť, spolu i proti sobě a hlavně, všichni hráči jsou 
v zápase aktivní, nikdo se tzv. neulije. Tento sport si žáci velice rychle 
oblíbili a uspořádali také turnaj mezi jednotlivými třídami. 
V posledním únorovém týdnu proběhl tradiční lyžařský výcvik, určený 
pro žáky 7. – 9. ročníku, a to i přesto, že počasí lyžování příliš nepřálo 
a lyžaři a snowboardisté se museli spokojit s technickým sněhem v are-
álu Rališka na Horní Bečvě. 
Naši žáci se zúčastnili různých sportovních soutěží – ve fotbale, florbale, 
stolním tenise a hlavně v basketbale. Basketbal má na naší škole tradici 
i díky dlouhodobé spolupráci s Basketbalovým klubem Příbor a v soutě-
žích mezi základními školami naši žáci získávají vavříny. V letošním roce 
se družstvu starších žákyň ve složení D. Drabíková, A. Maléřová, K. Ši-
míčková, G. Busková, A. Chromečková, N. Godynová a T. Hanzelková, 
podařilo zvítězit v okresním kole i v krajském finále soutěže a probojovat 
se do kvalifikace na republikové finále. Tam se naše dívky neprosadily, 
ale i tak to opět znamenalo velký úspěch.

Nesmíme zapomenout ani na další soutěže a olympiády. Naši žáci 
se zúčastnili olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise, recitační sou-
těže, matematické olympiády a Pythagoriády. Největších úspěchů dosáhli 
Václav Fišer z 9. ročníku (účast v krajském kole matematické olympiády), 
Jana Netušilová z 3. ročníku (účast v krajském kole recitační soutěže), 
Zdeněk Žáček ze 4. ročníku (4. místo v okresním kole recitační soutě-
že), Eduard Fiala z 5. ročníku (3. pořadí v okresním kole Pythagoriády) 
a Daniela Vašková z 6. ročníku (4. pořadí v okresním kole Pythagoriády). 
Výrazného úspěchu dosáhl také tým naší školy (E. Fiala, A. Hambálková, 
T. Masopustová a M. Kuliha) ve finále soutěže Poznej tajemství vědy, kde 
žáci získali 3. místo v konkurenci týmů deseti škol.

V letošním školním roce proběhlo několik velkých akcí. V říjnu jsme 
pořádali akce pro Stonožku, tedy pro hnutí Na vlastních nohou, při nichž 
se nám podařilo získat 8840 Kč. V listopadu proběhl Den otevřených dveří, 
v prosinci se jednotlivé třídy představily na Vánočním koncertě. Den her 
se na 1. stupni uskutečnil den před jarními prázdninami, na 2. stupni den 
před velikonočními prázdninami. Svátek učitelů jsme oslavili projektem 
Učíme se navzájem, při němž se žáci 9. ročníku aktivně podílejí na výuce 
dětí na 1. stupni. Den Země byl ve znamení poznávání přírody v blízkém 
okolí a Den dětí se nesl opět v duchu soutěží a her.

Po tomto výčtu aktivit, který zdaleka není úplný (to bychom potře-
bovali mnohem více místa), je aktuální ještě jedno slovo vystihující náš 
školní rok – byl rozmanitý a také náročný. Proto přejeme všem žákům 
i vyučujícím, aby si během letních prázdnin užili odpočinku a nabrali 
dostatek sil do školního roku 2014/2015. Předpokládáme totiž, že bude 
neméně zajímavý jako ten letošní.

Dne 19. 5. 2014 jsme my, žáci 7. A a 7. B,  vyrazili v rámci projektu 
NatTech na exkurzi, abychom se seznámili s papírnou ve Velkých Losi-
nách a s vodní elektrárnou v Dlouhých Stráních.

Sraz jsme měli v 6:30 před školou a v 6:45 na nás čekal autobus U Tatry. 
Naše první zastávka byla ve Velkých Losinách, kam jsme dojeli po téměř 
dvouhodinové cestě. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, posilnili jsme se ba-
getou a občerstvili se minerálkou. Poté jsme byli rozděleni na dvě skupiny. 
První si šla prohlédnout papírnu, zatímco druhá trávila ještě půlhodinku 
v družném hovoru. Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vých informací o zpracovávání surovin a samotné výrobě ručního papíru.

Na oběd jsme dostali řízek a měli jsme 30 minut volna. Potom si to 
autobus namířil do Dlouhých Strání, kde se nachází přečerpávací vodní 

elektrárna. Po příjezdu nás posadili na židličky a pustili nám 2 krátké 
filmy o chodu a funkci elektrárny. Dozvěděli jsme se, že elektrárna má 
dvě nádrže a  slouží k  vyrovnávání energetických špiček. Pak jsme šli 
do podzemí, abychom se podívali se na dvě turbíny, a nasedli jsme opě-
tovně do autobusu, který začal stoupat do kopce. Z oken jsme sledovali 
krásnou okolní krajinu a siluetu nedalekého Pradědu.  Z té výšky se mohlo 
některým slabším žaludkům udělat špatně, ale zvládli jsme to ve zdraví.  
Když jsme dorazili na samotný vrchol, museli jsme se přiobléknout, pro-
tože tam „trochu“ foukalo. Někteří už byli unavení, ale přesto statečně 
obešli celou horní nádrž.
Do Příbora jsme se vrátili kolem 19. hodiny a všichni se rozprchli domů.

Dne 12. 6. 2014 se uskutečnilo v Základní škole HELLO v Ostra-
vě finální kolo 1. ročníku badatelské soutěže „Poznej tajemství vědy“ 
pro děti 3. – 5. ročníků základních škol. Do soutěže se přihlásilo cel-

kem 10 základních škol. Jelikož nás soutěž svým zaměřením zaujala, 
rozhodli jsme se také přihlásit. Naším úkolem bylo sestavit čtyřčlenný 
soutěžní tým žáků 3. – 5. ročníku a postavit město. Do týmu jsme zvolili 

ZE ŠKOL

Mgr. Simona Macková, Základní škola Npor. Loma, Příbor

Helena Černošková, Žaneta Švubová 7. B,  ZŠ Npor. Loma Příbor

Patronka týmu Mgr. Monika Šnejdrlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

JAKÝ BYL ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NPOR. LOMA?

EXKURZE DO VELKÝCH LOSIN A DLOUHÝCH STRÁNÍ

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  13

V úterý 17. června 2014 proběhlo slavnostní otevření malého 
školního arboreta, které vzniklo postupnou přeměnou původního 
školního pozemku v Jičínské ulici. Při realizaci tohoto projektu naše 
škola čerpala prostředky z dotačního programu Ministerstva životního 
prostředí, úzce spolupracovala s pracovníky Městského úřadu v Pří-
boře, s pracovníky Ovocné a okrasné školky v Příboře a Technických 
služeb města Příbora. Odborným garantem byla zahradní architektka 
Bc. Petra Slováková.

Na vzniku školního arboreta se ale především podíleli samotní žáci 
naší školy pod vedením vyučujících. Prováděli terénní úpravy, výsadbu 
rostlin a starali se o pravidelnou údržbu vznikajícího arboreta.

Naším cílem bylo, aby vzniklo externí pracoviště, které bude využí-
váno jako didaktický prostředek pro další výuku napříč celou školou, aby 
vznikla barevná, celoročně kvetoucí a víceúčelově využívaná „přírodní 
pracovna.“ A to se podařilo. Učitelé zde mohou vyučovat předměty jako 
přírodopis, člověk a svět práce, člověk ve světě, výtvarná výchova nebo 
zde mohou probíhat různé přírodovědné, popř. ekologické projekty. 

Pracovna dává žákům možnost v průběhu teplejších měsíců trávit čas 
výuky v příjemnějším a snad i podnětnějším prostředí, než je běžná třída.

Prostory nově vzniklého arboreta mohou  využívat i další školská 
zařízení a organizace v Příboře, které pracují s dětmi.

Info také ve vysílání Local TV Příbor a na www.televize-pribor.cz, 27. zprávy 2014. 

Exkurze z projektu NatTech 
9. června se žáci obou našich devátých tříd vydali na dvoudenní exkur-

zi. Prvním cílem bylo Letiště Václava Havla v Praze. Žáci si vyzkoušeli, jak 
vypadá odbavení před odletem. A protože jedna žákyně měla den před od-
jezdem na ruce čerstvou sádrovou dlahu, měli o zážitek navíc. Musela projít 
i speciální kontrolou na drogy. A pak už se nám otevřel volný prostor celé-
ho letiště. Nastoupili jsme do autobusu, který vozí exkurze v areálu letiště. 
Projížděli jsme v bezprostřední blízkosti letadel, pozorovali nakládání za-
vazadel, nastupování pasažérů, start několika letadel různých společností.

Cestou z  letiště jsme se zastavili v Lidicích. Prošli jsme se ve vel-
mi pěkně upraveném  areálu památníku. Tato zastávka byla doplněním
výuky dějepisu právě v devátém ročníku.

Ubytování bylo v hotelu v Kladně. Po večeři jsme ještě zvládli vy-
cházku k zimnímu stadionu. Hokejová sezóna už sice skončila, žádné 
hokejisty jsme nezahlédli, tak si především kluci prohlédli stadion, kde 

hrával jejich hokejový idol Jaromír Jágr. 
Druhý den jsme projeli městem Měl-

níkem, zopakovali si, které řeky se právě 
v tomto městě slévají, a pokračovali do druhého hlavního cíle naší ex-
kurze, do města Liberce. Tam jsme navštívili takzvanou iQLANDII. Jde 
o několik pater letos v březnu nově otevřené expozice techniky. Něko-
lik hodin si žáci mohli nejenom prohlížet různé technické vynálezy, ale 
hlavně vše prozkoumat, vyzkoušet si a možná i pochopit některé fyzikál-
ní a matematické zákony. Mohli se například schovat do velké bubliny 
či obrovského vajíčka, nebo si vyzkoušet předpověď počasí. A pro zábavu 
si zajezdit na trenažérech aut, nebo zahrát Člověče, nezlob se či dámu, 
případně složit hlavolam.

Exkurze byla velmi vyčerpávající, neboť oba dva dny nás doprováze-
lo velmi horké počasí. Po velmi dlouhé cestě, plni různých zážitků, jsme 
se v pozdních večerních hodinách vrátili domů.

Žáci V. A využili mimořádných přírodovědných znalostí žáka IX. B 
Robina Rečka, který se  pro tento den ujal role průvodce botanickou 
zahradou a žákům předal množství informací  o fauně i floře tohoto 
specifického prostředí. Z této vydařené exkurze vznikl herbář fotogra-
fií s popisky, který v příštím školním roce mohou využívat ve výuce 
i žáci ostatních ročníků.

Arboretum má rozlohu 10 ha a nachází se na úpatí kopce Bílá hora. 
V zahradě kvete více než 1200 druhů rostlin. Viděli jsme různé dru-
hy ohrožených a chráněných rostlin. V mokřadech jsme zhlédli různé 
druhy obojživelníků. Na skalách a loukách jsme pozorovali bezobratlá 
zvířata, ale i obratlovce. Největší radost jsme měli z pozorování jaso-

ně červenookého.  Je to velký motýl (rozpětí křídel 7–8,4 cm) s bílými 
křídly s  černými a  červenými skvrnami.  Z  celosvětového hlediska 
je  klasifikován jako zranitelný, v  ČR byl ve  20. století vyhuben, ale 
v roce 1986 znovu vysazen, takže podle českých zákonů jde o kriticky 
ohrožený druh.

Štramberský vápenec je v některých místech lomu bohatý na zka-
menělé organismy a jejich části. Nahlédli jsme do Pouťové jeskyně, která 
je 12 m hluboká. Příjemné chvilky jsme strávili v kamenném labyrintu. 
Žáci zjistili, jaký je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm. 

Velice cenná byla spolupráce vycházejícího žáka naší školy s nejstar-
šími žáky 1. stupně.  Robine, děkujeme a přejeme úspěchy na gymnáziu.

Mgr. Dana Cágová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ Jičínské, Příbor

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO ARBORETA

UPROSTŘED LETIŠTĚ MEZI STARTUJÍCÍMI LETADLY

ŽÁCI V. A ZŠ JIČÍNSKÉ NAVŠTÍVILI V RÁMCI EXKURZE

BOTANICKOU ZAHRADU VE ŠTRAMBERKU

My, děti ze tříd „Koťátka, Pavoučci a Sovičky“ z mateřské školy jsme 
slavili náš Den dětí společně se čtyřnohými kamarády – s koníkem Leo-
nem a kobylkou Leidy. Přijeli za námi se svým pánem – panem Bajerem 
a kamarádem naší školky s panem Michálkem. 

Koníci byli nazdobeni a přivezli krásný vůz se zelenou stříškou, tak-
že nám nevadil ani májový deštík…  A představte si, že se do vozu vešla 
celá jedna třída dětí i s paní učitelkami. Koníci nás vozili po Příboře a my 
jsme viděli nové zajímavé věci, které my malí při procházkách nezahléd-

neme.  A protože se nám to moc líbilo a bylo nám dobře, zpívali jsme, jak 
říká paní učitelka - jak „o dušu“. Lidem, které jsme potkávali, jsme dělali 
radost, moc nám mávali. 

Taková oslava našeho svátku se všem moc líbila, děkujeme! Už se tě-
šíme, až zase brzy přijdou koníci Leon s Leidynkou. 

Za „Koťátka, Pavoučky a Sovičky“, zkrátka za všechny děti z naší ma-
teřské školky, zapsala „koťátková“ paní učitelka.

Ivana Žárská, Mateřská škola Pionýrů, Příbor

SVÁTEK DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA BENÁTKÁCH

za 5. ročník  Edu Fialu a Amálku Hambálkovou, za 4. ročník Terezku 
Masopustovou a za 3. ročník Matěje Kulihu. Práce na projektu jsme 
se zhostili velmi dobře a ve velmi krátkém čase jsme vytvořili „Město 
Příbor – tak trochu podle našich představ.“ Při samotné stavbě jsme vy-
užili nejrůznějších odpadních materiálů, jako např. kartonů, prázdných 
krabiček, polystyrénu, vršků či papírových letáků. Děti si samy navrhly 
jednotlivé modely staveb a případně vytvořily nové názvy některých 
budov (Přístroj – Příborské strojírny, Příbor market).
Druhým soutěžním úkolem bylo průběh naší stavby zdokumentovat 
a natočit video prezentaci, kterou pak ohodnotila odborná porota.  Mi-

mochodem tento úkol se nám podařilo splnit na jedničku.
Celé naše úsilí vyvrcholilo ve finálním kole soutěže, které se skládalo 
z několika disciplín. Děti měly nejprve  prokázat svoji manuální zruč-
nost a šikovnost při stavění domů z karet. 
Proběhlo promítání jednotlivých prezentací před soutěžní porotou. 
A v neposlední řadě děti ukázaly úroveň svých vědomostí a znalostí 
v různých oblastech učiva základní školy.

V soutěži jsme se umístili na skvělém 3. místě a získali tak některé 
z hodnotných cen, ale hlavně mnoho zajímavých zkušeností a zážitků. 
Už teď se těšíme na další ročník!
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Dnes trafi ka u nádraží, dříve tabák a ještě před tím kiosek - nemá čís-
lo popisné. Neuvádí se ani v úředních záznamech. V těch se od počátku 
píše jen o tzv. pavilonu. 
Kdy byl postaven, nevím, ale od roku 1922 v něm provozoval živnosten-
skou činnost Klement Helma, otec nám známého Oldřicha Helmy /pilota 
RAF, *1916 v Příboře, + 1941 v Anglii/. 

KLEMENT HELMA - ŽIVNOSTNÍK
Klement (v některých dokumentech a  žádostech se  sám podepsal 

jako Kliment) Helma se narodil 19. 11. 1886. V rodině se o něm ví, že byl 
vášnivý včelař a také myslivec. Povoláním byl hlavně obchodník, tehdy 
živnostník.
3. 12. 1917 - jako mladý 31letý muž - požádal „Slavné C. K. okresní hejt-
manství v Novém Jičíně“ o povolení živnosti s „papírnickým a galanter-
ním zbožím“ v Příboře v Místecké ul. č. 39. Je to dům pod náměstím smě-
rem na Místeckou ulici /pro orientaci - reliéf Jana Sarkandera zdobí dům 
č. 41/. Klement Helma získal povolení za 14 dní. 

O pár let později - 29. 3. 1922 živnostník poslal - cituji „Slavné 
Politycké správě v Novém Jičíně“ oznámení o zřízení fi liálky papírnické 
v  obchodním pavilonku v  Příboře u  nádraží. Otevřít chtěl 1. dubna 
1922. Okresní politická správa v Novém Jičíně žádosti vyhověla a vydala 
Klementu Helmovi živnostenský list znějící na  „obchod papírem v Pří-
boře v paviloně u nádraží jako vedlejší závod hlavního závodu v Příboře 
č. 39“.
Uplynulo jen pár měsíců a Klement Helma byl nucen sortiment v pavi-
lonku rozšířit o prodej cukrovinek. Stalo se tak v červenci 1922. A dů-
vod? Cituji: „....jelikož papírnictví v tomto pavilonku z důvodu, že jest již to 
venku z města nejde, jsem nucen při této živnosti přibrati prodej čokolády 
a cukrovinkami.“ A tak od r. 1922 se v pavilonku prodávaly i dobroty.
V r. 1924 obchodník zrušil svou prodejnu pod náměstím. Nadále si ale 
ponechal „živnost papírnickou, prodej cukrovinek a čokolády v prodejně 
u nádraží v Příboře.“ 
A proč zrušil obchod v  centru města? V  oznámení úřadům napsal: 
„....  jelikož některý den se  neutržilo ani tolik, co  dělají režie, následkem 
špatného systému se  protěžovaly jednotlivé fi rmy a  chci-li se  udržeti 
i u nádraží, jsem nucen hledati zaměstnání mimo obchod , což ctěné berní 
správě sdělím při ročním oznámení, neb není mně možným ani ty daně při 
dnešní tak hrozné krizi urovnati....“  Podepsán je Klement Helma - prodej-
na u nádraží, v Příboře Morava.
Jisté tedy je, že od roku 1922 se v dnešní trafi ce u nádraží prodávaly papí-
renské potřeby a též čokoláda a cukrovinky. 
Jestliže píšeme o papírenských potřebách, pak na vývěsním štítě z doby 
1. republiky je jasně napsáno: Velký výběr všech školních potřeb: po-

hlednice, kancelářských, dopisních, balicích papírů, psacích a  ku-
řáckých potřeb všeho druhu. Nápis je patrný na fotografi i z první re-
publiky. Ve výloze jsou též noviny Lubina, které vycházely už od  roku 
1913, a  je v ní umístěn plakát na veřejnou schůzi Československé soci-
álně demokratické strany dělnické v  Příboře.. Na program o  „politické 
hospodářské situaci a  o volbách do  obvodu“ zval „soudruh Jan Prokeš“, 
Ostravák, československý politik, poslanec čs. národního shromáždění 
za Českoslovanskou (později Československou) sociálně demokratickou 
stranu dělnickou. Datum není čitelné, ale mohlo by jít o roky 1919, 1923, 
1925 nebo 1927. Vzhledem k tomu, že Oldřich je na fotce malý chlapec 
a narodil se v r. 1916, tipuji rok 1923.

KLEMENT HELMA A RODINA
Klement Helma měl 4 děti: Jaroslava /* 1908/, Vlastimila /* 1911/, 

Annu /*1913/ a Oldřicha /*1916/.
Vlastimil se stal obchodníkem. Měl ve Frenštátské ulici v č. 500 koloniál 
- prodával potraviny, například i  chléb z  Pukovcovy pekárny. Oldřiška 
Rosmarinová je  dcerou obchodníka Vlastimila a  o odkoupení objektu 
si zažádala v rámci restitucí.
Jaroslav - v  rodině zvaný Sláva - byl holič. Provozovnu Holičství - ka-
deřnictví. Postavil mu ho otec vedle svého pavilonku. Provozovna byla 
rozdělena na dvě části: na holičství pro muže a kadeřnictví pro ženy. Dnes 
zde mají klubovnu příborští včelaři. 
Anna pracovala v mateřské školce v Lidické ulici a pak v pletárnách. 
Oldřich byl pilotem RAF a zemřel ve válce v r. 1941. 

KLEMENT HELMA A DOMY
V  r. 1928 Helmovi koupili dům č.  585 od  manželů Františka 

a Anny Kittrichových, roz. Holaschkové za 36.000,- Kč. Více než polovi-
nu si půjčili ve Výpomocné pokladnici v Příboře. Dům stál v Palackého 
třídě, dnes ul. O. Helmy. Kdy Helmovi koupili pavilon a kdy byl postaven, 
zatím nevím.
Celá léta se v pavilonku prodávají noviny. Postupně přibyly i cukro-
vinky..... a kiosek funguje dál.  
Jak prodejna vypadá dnes - v roce 2014? Přijďte se podívat!

Víte k pavilonku u nádraží víc? Zavolejte, napište. Tel. 776 725 909, 
televize-pribor@seznam.cz 

Zdroj: materiály Okresního archivu Nový Jičín, 
Pozemkového fondu v Opavě, vyprávění pamětníků.

Vzhledem k nedostatku místa nebylo možné zveřejnit fotografi e, uvedeme je příště.

TRAFIKA U NÁDRAŽÍ, KDYSI I PRODEJNA TABÁKU, CUKROVINEK, ČOKOLÁD

Co se ještě podařilo zjistit...

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka

Z HISTORIE

Již druhým rokem je naše škola zapojena do mezinárodního výukové-
ho programu s názvem Les ve škole. V letošním roce se ho zúčastnili žáci
 2., 3. a 4. třídy. Tento projekt, který probíhá v 21 zemích celého svě-
ta, koordinuje v České republice Sdružení Tereza. Cílem projektu je, 
aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorová-
ní a prožitků. Projekt usiluje o to, aby děti měly les rády, využívaly jej 
k odpočinku, ke hrám a tvoření, aby si k lesu vytvořily osobní vztah. 
Zaměřuje se také na zkoumání dějů, které tu probíhají, vztahů mezi 
nimi, toků energií a koloběhu látek. Práce na projektu probíhá celoroč-
ně v jednotlivých lekcích s důrazem na aktivity probíhající přímo v lese. 
Děti si vedou Lesní deník, na konci roku zpracovávají výstupy, které 
zasílají do Prahy. Za tuto práci získají certifikát Lesní třídy a stanou 
se patrony kousku nového českého pralesa, který vzniká pod Ještědem.

Žáci 2.A  se  letos věnovali Lexikonu lesních skřítků. Seznámili 
se s domácími skřítky, kteří se omylem dostali do neznámého prostře-
dí lesa. Plněním různých úkolů pomáhali žáci skřítkům poznávat les 
a nebát se v něm. Každý žák si vybral jedno lesní zvíře nebo houbu, zjis-
til, kde žije a čím se živí, a vše si zapsal do Lesního deníku. Nakonec 

se nám povedlo všechny informace propojit a skřítky jsme tím poslali 
zpátky domů.

Ve třetím ročníku jsme se zabývali tématem voda v lese. Žáci se se-
známili s  jednotlivými patry lesa. Zkoumali, v  jaké podobě se  voda 
v jednotlivých patrech vyskytuje, kde ji můžeme vidět a kde je skryta. 
Při vycházkách se učili les pozorovat, zaznamenávat změny a vyhod-
nocovat je.

Tématem bádání čtvrťáků byla lesní rovnováha. Poznali les jako dů-
myslný ekosystém, který je potřebný pro rostliny, živočichy i člověka. 
Uvědomovali si, jak člověk často mění přirozený les na hospodářský, 
a tím narušuje jeho rovnováhu. Navrhovali, jak lze i hospodářský les 
navracet do rovnováhy a jak v něm rozumně hospodařit. Při této práci 
je  provázel nemocný lesní skřítek Zmítko, vyslanec bájných moud-
rých bytostí – Stromovousů. Děti při plnění úkolů pomohly Zmítkovi 
k uzdravení, získávaly magické artefakty do magické tabule rovnováhy 
a on je za to naučil poznávat a měřit lesní sílu.

Teď už jen netrpělivě čekáme na certifikáty Lesních tříd a těšíme 
se na další lesní dobrodružství v příštím školním roce.

Mgr. Michaela Eliášová, Mgr. Jana Bilská, Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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MORAVSKÝ HUKENSWALDHUKVALDY
Zaměříme se na adjektivum „vysoký“ (hoch = vysoký, Höhe = výšina). 

Vestfálský hrad Hückeswagen stojí na skalnatém ostrohu uprostřed měs-
ta a má nadmořskou výšku 308 m, tj. něco mezi Příborem (278–290 m) 
a  Kopřivnicí (324 m), což odpovídá přibližně nadmořské výšce obce 
Lubina. Naše Hukvaldy-Hochwald stojí na kopci vysokém 479 m; oproti 
308 m Hückeswagenu je to kopec opravdu vysoký, aby Frankovi stálo zato 
použít takové slovo.

Ve staré němčině ale slovo hoch mohlo mít i význam coby „důležitý“. 
(Je to jako v angličtině, kde high znamená někdy též i  „důležitý“.) Ještě 
jsem vyhledal výrazy Hoch! = sláva!, Hochadel = vysoká, tedy stará (důle-
žitá?) šlechta, Hochburg = záštita, či Höcker = hrb, hrbol.

A jak je to s druhým kmenem – Wald? Ve středověku byla všechna 
vyvýšená místa, kde byly postaveny hrady a tvrze, zcela odlesněna, a to 
z obranných důvodů. Hukvaldy nebyly výjimkou. Teprve když obranný 
význam hradu pominul a stal se pouze správním střediskem, tzn. v první 
polovině 18. století, byl hradní vrch postupně zalesňován. Tehdejší maji-
tel hukvaldského hradu, olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál 
ze Schrattenbachu (ve funkci 1711 – 1738), nechal po roce 1730 holý vrch 
zalesňovat, a to především buky. Navíc se ve druhé polovině 18. století 
začaly zalesňovat i louky, což souviselo s rozvíjejícím se železářstvím (pro 
hutě-hamry bylo třeba spousty dřevěného uhlí, které se získávalo karbo-
nizací dřevěných polen v milířích).

Hukvaldy tedy v době Franka zalesněny nebyly, nebo přesněji - byly 
odlesněny. Proč tedy používal slova Wald? Patrně proto, že tehdy bylo 
zdejší území, včetně kopců Palkovických hůrek, zalesněno nepoměr-
ně větší měrou v porovnání s Vestfálskem, kde proces říšské šlechtické 
kolonizace začal daleko dříve než na  Moravě, a  to o  nějakých 150 – 
200 let, ne-li více! Frankovi, či spíše jeho poddaným, to asi dalo dosti 
zabrat. Musíme si uvědomit, že jeho otec Arnold přišel po roce 1230 
do (jak se píše) „nedotčené a nezvelebené lašské krajiny“. Později uvidí-
me, zda je to pravda, či spíše ne…

Kromě kmenu „Wald“ se  používalo pro různé tvrze v  říši i  slovo 
„Waldeck“. Toto slovo se vykládá jako „v lesním rohu“ (die Ecke = roh), 
lépe však jako „lesní hrad“ (eck = přeneseně to co hrad). V Čechách máme 
rovněž zříceninu Valdek a jinde jsou osady spojené s tímto názvem (často 
v bývalých Sudetech) překládané jako Podlesí či Zálesí. 

A jestliže platilo, že v době panování Přemysla Otakara I. a především 
Václava I., který se obklopoval německým prostředím, bylo celkem běžným 
jevem a módní dávat nově založeným hradům německá jména, a to i čes-
kými šlechtici, tak o to více to platilo u šlechty pocházející z říšských zemí.

-----------------------------

Zde bychom vlastně mohli článek ukončit, protože „všechno je  jasné“. 
Nikoli. To jsou jen pouhé střípky názorů. S Hückeswagenem ani s Hukvaldami 
jsme ještě v žádném případě neskončili. Chtěl bych se zde pokusit přiblížit 
jednu teorii, která je  již více než sto let zatracovaná tzv. seriózními histori-
ky. Jedná se o Žunkovičovu toponymickou metodu. Naprostá většina historiků 
dnes - stejně tak jako dříve - Žunkovičovou teorií naprosto pohrdá (aniž kdy 
jeho knihy četli) a o jejím autorovi se vyjadřují, že jeho teorie je „nevědecká“. 
Vždy, když zaslechnu, že je něco „nevědecké“, snažím se s takovým názorem 
seznámit. Již jsme tu v  nedávné minulosti měli ty „správné, vědecké teorie, 
a ty nesprávné, zakrývající skutečnou podstatu problému, nevědecké“. Musím 
se zde přiznat, že Žunkovičova hypotéza, se kterou jsem se seznámil asi před 
deseti lety, mne nejen zaujala, ale přímo jsem se jí nadchl. A „nevědeckého“ 
na ní není vůbec nic. Právě naopak: vychází z přírody. V oblasti zeměpisné 
etymologie jsem tedy horlivým zastáncem Žunkovičovy teorie. Ta nám po-
může poodhalit problém cestou toponymické metody (řecky topos = místo, 
onoma = jméno). Netvrdím, že tato metoda je jediná správná a že platí obecně 
na veškeré názvy lokalit (to nikdy netvrdil ani Žunkovič), ale ukazuje jednu 
z možností řešení problému.

ŽUNKOVIČOVA TEORIE 
O rakouském lidovém badateli slo-

vinského původu Davorinu (Martinu) 
Žunkovičovi (1858-1940) jsem se již zmiňo-
val v  dubnovém čísle Měsíčníku. Žunkovič 
pečlivým rozborem toponymické podsta-
ty jednotlivých zeměpisných a  krajinných 
názvů na  většině území východní, střední 
a  jižní Evropy nacházel praslovanský kořen 
u  těchto pojmenování a  na základě toho 
pak logicky došel k  popření tzv. zakarpat-
ské teorie o  příchodu Slovanů do  střední 
Evropy v 5.–6. století, jejímž představitelem 

byl na  přelomu 19. a  20.  století profesor Karlovy univerzity dr. Lubor 
Niederle. Přestože byl Žunkovič kritizován univerzitními kapacitami jak 
ze  slovanofi lského, tak germanofi lského tábora, z  kritiky svých názorů 
si nic nedělal a často vtipně odvětil (jako na str. IX předmluvy ke své stě-
žejní knize Kdy byla střední Evropa Slovany osídlena?): …Ještě upřímněji 
nežli dr. Niederle přiznává se  druhý kritik mého spisu, s  jakou „vědou“ 
od drží. Je to dr. Josef Zubatý, taktéž profesor na české univerzitě v Praze. 
České vzdělance bude jistě zajímati, že pan kritik se zřejmým sebevědo-
mím končí těmito slovy: „Vím, že nezamezím tímto svým referátem dalším 
takovým slovanským projevům, ale uznal jsem sám pro sebe za  dobré 
prohlásiti, že slovanská věda s nimi nic společného nemá, aniž míti chce 
nebo může.“ – Tedy svět má nyní dvojí vědu slo vanskou; jedna vyvěrá 
ze slovanské vzdělanosti samorostlé, druhá pak pěstuje se mezi odborníky 
všeliké kontrole nedostupnými. – Já upřímně se raduji, že mě z té druhé 
vědy slovanské navždy vyloučili…

Abychom lépe pochopili podstatu Žunkovičova díla, pro názor-
nost jsem vybral tři krátké ukázky z jeho knihy Kdy byla střední Evropa 
Slovany osídlena?. 

Strana 186: Jak není tureckým slovem čartak, tak jím není ani bazar. 
Slovanovi bazar (z pasar) bylo tržiště, kde za stara cvičení v tom řeme-
slníci robili, opravovali a  prodávali pasy, okrasné šativo ženské zvláště 
na  Balkáně oblíbené. Místní z  toho názvy jsou: Pasar-ovice, Pazariště, 
Novi Pazar apod. – V městských kronikách mezi řemeslníky počítáni byli 
i „passmachři“. Když jsem se dotazoval, co se tím vyrozumívá, nikdo nevě-
děl nic kloudného říci. „Passmachři“ nebyli nežli ve zvláštní cech sdružení 
vyrábitelé „pasů“, tedy „pasarji“; cizoslovu toho užíváno tedy vůbec, dokud 
se nenašlo uměle sestrojené slovo „Gürtler“. – Prof. Zubatý (v Čech. Revue, 
na  květen 1907) míní, záhadné passmachry, že by velmi snadno bylo 
vysvětlilo francouzské passe a  passement. – Já tomu pokynu Zubatého 
pranic nerozumím. Etymologie slova pas je mi úplně jasna; vždyť ji uvá-
dím! Či si p. Zubatý myslí, že Macedonci pojmenování pro své národní 
opasky objednali si z Paříže? Tvrdím na novo: pas je slovo praslovanské 
a  jen náhodou se dneska plichtí se  složeninou po-jas (litev. jôs-ti cinge-
re) a pere-jas-ka (přeska, přaska). Laskavý čtenář, jenž pro samou knižní 
moudrost ještě nepozbyl svého zdravého úsudku, z doslovu k této knize ať 
rozhodne sám, kdo z nás má pravdu.

Druhá, ze str. 10 a 17: brněnský Špilberk (Spielberg) pochází od staré-
ho slovanského slova špilja (= sluj, jeskyně, Höhle). Všem slujovitým kopcům 
jistě říkalo se za stara špil breg nebo tak nějak. Slovinci dodnes mají „špilje“. 
Příznačné je srovnání staršího slovinského špilja, spilja s latinským (!) spel. 
Žunkovič na jiném místě své knihy rovněž vysvětluje, že breg znamenalo 
ve starém jazyce slovanském jak „břeh“, tak i „kopec“, „hora“.

A ještě jednu: před první světovou válkou vytvořil jistý Liebenfels, 
mnich vyobcovaný z  katolické církve, rasistickou teorii, jejíž podstata 
je v  tom, že našel těm „nejdokonalejším z nejdokonalejších“ – árijcům 
– nepřátele. Židy. Od roku 1905 dokonce vydával ve Vídni svůj šovinis-
tický časopis s názvem „Ostara“. Jedním z nadšených čtenářů byl i jakýsi 
mladý nuzák, později nechvalně známý pod jménem Hitler. Ostara měla 
být mýtická germánská, snad norská bohyně z pohanských dob. V alpské 
oblasti nalezneme různá skaliska údajně pojmenovaná právě podle této 
bohyně. Vše ale uvádí Žunkovič na pravou míru ve své výše uvedené kni-
ze, tentokrát na str. 10: Název Osterberg nemá svého původu z Ostary, 
mlhovité to jakési bohyně „praněmecké“, ale ze  slovanské spřežky „oster 
breg“ (ostrý břeh-hora = steiler nebo spitzer Berg), a  tato případnost 
je zřejma na všech místech.

ŠLECHTICKÁ JMÉNA PODLE ŽUNKOVIČE 
Vraťme se ale k Hückeswagenům. Dáme-li i v případě zkoumání pů-

vodu jejich jména přednost Žunkovičově teorii, dostaneme zcela odlišné 
závěry než ty shora uvedené. Zkusme se k nim tedy dopracovat. Žunkovič 
na str. 77 své knihy píše: Jsouť nejstarší jména šlechtická etymologic-
ky vesměs původu slovanského, i když dnes zevnější ráz je německý. 
Řádného smyslu nemající slovní slátaniny dostatečně ukazují, takovým 
způsobem že nemohly vzniknouti německé tvary jmenné, jako např. 
Siegerdorf, Spielberg, Sternberg, Starhemberg, Rattenberg, Weitenstein, 
Rückenstein, Frauenburg apod. Na str. 26 pak doplňuje: Dudík (v dějinách 
Moravy) vykládá, jak ve 13. století české a moravské rody šlechtické své zdě-
děné názvy rodové poněmčovali jako posedlí. Cimburkové, Hasenburkové, 
Helfensteini, Pernsteini, Sternberci aj. měli jména praslovanská, a některá 
z nich i do dneška se zachovala.  

Pro názornost si  uvedeme, jak Žunkovič dokládá vznik „němec-
kých“ názvů tří slavných šlechtických rodů. Na str. 179-180 píše: Máme 
neveliký počet obranných výšin, na nichž v druhém období vývojovém při-
stavěny věžovité žaláře (německé to lidomorny). Náleží tu uvést Absberg, 
Absdorf, Abstetten, Abstall, Abensperg, Habstein. Nejzračitější je však věc 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ

„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 2. díl
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V sobotu 14. 6. 2014 proběhl v tělocvičně Masarykova gymnázia tur-
naj starších žáků, věková kategorie U 15, což jsou chlapci narozeni v roce 
1999 a mladší. Na příborské palubovce se představila vybraná družstva 
z Moravskoslezského kraje – TJ  Lokomotiva  Krnov,  BK NH Ostrava a BK 
Snakes Ostrava  B. Příborští kluci se však nezalekli soupeřů zvučných jmen 
a  ve všech zápasech prokázali svoji výbornou sportovní formu.  V turna-
ji postupně porazili BK Snakes Ostrava B 79 :39,  BK NH Ostrava 59 :50 
a v závěrečném utkání turnaje i družstvo TJ Lokomotiva Krnov 68 :30. 

Konečné pořadí turnaje:   
1. BK Příbor   3. TJ Lokomotiva Krnov 
2. BK NH Ostrava  4. BK Snakes Ostrava B

Ve vítězném družstvu vedeném trenérem M. Slaným  a  asistentem 
P. Slaným byli tito hráči:  M. Bajer, P. Hojda, P. Kudry, J. Pešta, D. Ro-
žek, T. Sekeráš, J. Tomek, J. Velička,  A. Zemánek. Nejlepším střelcem 
turnaje se  stal Petr Hojda (65 bodů). Na ekonomickém zabezpečení 
turnaje se významně podílela firma  TOROLA Electronic, s.r.o., kte-
rá dlouhodobě a  cíleně podporuje rozvoj mládežnického basketbalu 
v našem regionu.

Turnaj byl skvělou tečkou za ukončenou soutěžní sezónou, ve kte-
ré družstvo  BK Příbor v základní, podzimní části skončilo na 2. místě 
v Moravskoslezském kraji se 17 vítězstvími a 7 porážkami a se stejným 
počtem bodů jako vítěz TJ Lokomotiva Krnov. Rozhodovalo pouze hor-
ší skóre ze vzájemných utkání. V jarní části pak byla soutěž žáků U 15 
organizovaná jako společná soutěž  družstev Ostravského a Olomouc-
kého kraje. Řídicí orgán soutěže, přes připomínky oddílů, nekoncepčně 
upravil pravidla tak, že v  utkání mohli nastupovat i  hráči narozeni 
v roce 1998. Toto ustanovení výrazně ovlivnilo průběh i výsledky utká-
ní a bylo pro družstvo BK Příbor diskriminující, neboť 9 hráčů našeho 
družstva je ročník 2001.

I přes tento handicap se družstvo žáků BK Příbor v jarní části sou-
těže umístilo na 6. místě (10 vítězství, 18 porážek). V družstvu mimo 
výše jmenovaných hráčů nastupovali k  mistrovským utkáním ještě 
R. Buzek, T. Masopust a M. Tomek. Tito jmenování hráči se turnaje 
U 15 v Příboře neúčastnili.  

Děkujeme hráčům za dobrou reprezentaci příborského basketbalu 
v sezóně 2013/2014  a věříme, že po prázdninové pauze budou na tré-
nincích dál rozvíjet své basketbalové dovednosti. 

Od podzimu 2013 probíhalo v piaristickém klášteře hned několik téma-
ticky zaměřených přednášek. Ve spolupráci s městem Příborem pořádala 
Místní stanice Apoštolské církve Příbor celkem dvě přednášky, které byly 
esotericky zaměřeny a svým filosofickým obsahem a pojetím Mgr. Josefem 
Ledvoněm přiměly posluchače k zamyšlení. V režii církve byla uspořádána také 
jedna cestopisná přednáška, na které se účastníci mohli dozvědět od Leoše
Cáska, ředitele nadačního fondu Nehemia, jak se žije v Severní Koreji.

V měsíci září pokračoval cyklus Otazníků vojenské historie, který byl 
zaměřený především na válečnou problematiku a spekulativní „co by bylo, 
kdyby“. Posluchači si proto mohli během přednášek vyměňovat své názory 
a zkušenosti. V rámci cyklu proběhly čtyři přednášky. Vojenské otazníky 
vedl Mgr. Martin Jašek, absolvent oboru historie a geografie.

Od září do června 2014 probíhal v prostorech kulturně-společenského 
křídla v tomto roce jistě nejúspěšnější cyklus pro příznivce psychologie, 
který byl zaměřený na osobnostní růst, komunikaci a zvládání zátěžo-

vých situací. Během šesti přednášek přišlo přibližně 250 osob. Celý cyklus 
přednášela psycholožka s dlouholetou praxí PhDr. Stanislava Podžorná.

Město Příbor uspořádalo přednášku Expedice Bajkal 700. Vlastní zku-
šenosti z cest vyprávěl známý cestovatel Marek Šimíček.

Od ledna letošního roku začal přírodopisný cyklus přednášek, kte-
rý bude probíhat opět po  prázdninách. Město Příbor ve  spolupráci 
s Mgr. Pavlem Netušilem, středoškolským učitelem Masarykova gym-
názia Příbor, nalákalo doposud na velmi zajímavé přednášky přibližně 
150  posluchačů. Obrovský úspěch zaznamenala přednáška na  téma 
„Opravník nejkřiklavějších omylů“.

Za město Příbor děkuji všem přednášejícím, ale také spoluorganizá-
torům za jejich chuť a čas organizovat pro veřejnost tématicky různorodé 
přednášky, které vedou ke zvýšení vzdělanosti mezi občany. Rovněž děkuji 
všem těm, kteří navštěvují tyto přednášky, a tím nás pořadatele podně-
cují ke stálému zlepšovaní kulturně-vzdělávací činnosti v našem městě.

VÍTĚZSTVÍ PŘÍBORSKÝCH BASKETBALISTŮ NA TURNAJI U 15
Pavla Zlevorová, Basketbalový klub Příbor

ZE SPORTU

Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, Městský úřad  Příbor

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOVÝMI CYKLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

při Habsburku ve  Švýcařích. Nejstarší budova Habsburku je  skutečně 
velká věž, mající spodní místnost hluboko pod zemí, a teprv ostatní tři pa-
tra nad zemí. Podobá se, že věž byla původním okresním vězením celého 
kantonu Aargavského, že rod některý moci nabyv si tam přistavěl zámek 
(hrad) a  že se  psal tím jménem, jakým budova od  lidu vůbec byla 
zvána; výšina sama rodu jména nedala, neboť slove Wülpelsberg. Název 
od stara obvyklý tím nijak nebyl pozměněn. Jihoslované doposud mají 
na označení pojmu žalář, vězení výraz „haps“. Slovinec říká hapati, 
my lapati a (lidově) chňápati, pak děti hapati = trestati. (Podotýkám, 
že např. i uherští Slováci a někteří Moravané používají lidový výraz „zha-
bať“ ve smyslu zabavit, sebrat, získat.) V Dolním Štýrsku např. byla tři 
taková soudní sídla, dvě slovou Amtmannsdorf, jedno Abstall. Slovinci 
všem třem říkají Apače, Apačja, ves (jak už víme: správněji Hapač). 
Výklad slova Habsburg z  nějakého „ryze“ německého Habichtsburg jest 
proto vědecky bezcenný. (Na pokraji Hukovic - v bývalém vojenském are-
álu - je místo, které se nazývá Lapač; na Vsetíně se též jedné lokalitě říká 
Na Lapači. V obou případech je místní název příznačný pro to, co  tu 
kdysi stávalo…)

Pro rodové jméno Šternberků má Žunkovič toto vysvětlení. Na str. 174 
udává, že strn je kořen častých názvů Stern a Sternberg a pochází snad od slo-
vinského strniti = sbíhati, shromažďovati, rotiti se. Dle toho značilo by slovo 
„strn“ asi určité místo, kde se válečníci měli sejíti za vpádu nepřátelského. Na 
výšinách takto pojmenovaných dosud stojí kostely, hrady, neb alespoň zříceni-
ny. V každém případě byla tato obranná místa dobře opevněna. – Mínění mé 
dřívější, že by tu základem bylo slovanské strmý = příkrý a slovinské „strmec“ 
(příkrý kopec), není ke všem místům případné. Tak Sternberk v Meklenburku 
je na kopci na obranu velmi příhodném, ale stráně – alespoň dnes – jsou tam 
velmi povlovné. Leč i tím není ještě všecko rozhodnuto. Zrovna tak pravděpo-
dobno zdá se býti, že ne strn, ale zrn je tu pravým kořenem, z něhož užíváme 
slov zrem, zreti (čes. zřím, zříti). Jistá věc je pouze, že tu máme prastaré mísení 
a moutění slova dávného, z jazykového vědomí unikšího.

A do  třetice Pernštejnové (str. 14): Moderní jazykové si  pranázev 
„prn“ (pastvisko na horách, Alpenweide) na snadnější výslovnost upra-
vili tím, že samohlásku e přisuli tu před r, např. v Pernik, Pernica, Bern, 
Bernhard, Bernartice, tu po r, např. Prenj, Prem, Prein, Prente.

(Pokračování příště.)
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V pondělí 2. června 2014 proběhla v kulturně-společenském křídle piaristic-
kého kláštera několikahodinová schůze Monitorovacího výboru Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Členy tohoto 
výboru jsou například členové Výboru Regionální rady regionu soudružnosti 
Moravskoslezsko, zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Ministerstva 
dopravy ČR a z Ministerstva financí ČR, dále také zaměstnanci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, profesoři Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě a Vysoké 
školy podnikání, a.s. Členy monitorovacího výboru jsou také zástupci dalších 
institucí podílejících se na rozvoji Moravskoslezského kraje. Významným hos-
tem schůze v piaristickém klášteře byl pan Thomas Baer z Evropské komise. 
Za město Příbor přivítal všechny členy výboru starosta města Ing. Milan Stra-
koš a účastníkům pracovního setkání byly rovněž zodpovězeny dotazy týkající 
se historie, financování a rekonstrukce piaristického kláštera.

Hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR 
se svými speciálními složkami a Městská policie Příbor, ti všichni předsta-
vili dětem svou techniku a přiblížili jim tak svou práci v neděli 1. června 
2014 v městském parku v Příboře, a to v rámci akce DEN DĚTÍ – DEN 
S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM.
Již od 10:00 hodin děti soutěžily na šesti stanovištích - střílely z luku, lase-
rové pistole, pod dohledem strážníků městské policie jezdily na dopravním 
hřišti a rozpoznávaly dopravní značky. Na stanovišti Sboru dobrovolných 
hasičů Příbor si  vyzkoušely, jak důležitá je  přesnost při hašení požárů. 
Postřeh dětských návštěvníků trénovaly při hledání rozdílů na obrázcích 
pracovnice odboru sociálních věcí z Městského úřadu v Příboře. 
Soutěží se zúčastnilo na 300 dětí a každý šikula, který soutěže splnil, ob-
držel od strážnice Městské policie Příbor malý dáreček a odznak malého 
policisty. Třicet dětí se ještě při odpoledním losování radovalo z dárko-
vých tašek plných krásných cen. 

Dopoledne se v parku také tančilo, a to když na pódium nastoupil kroužek 
orientálních tanců Luny Příbor, střediska volného času. Představily se i další 
kroužky: lidové tance, zumba, break dance, capoeira a aikido.  
Jak má vypadat požární útok, předvedli starší i mladší žáci SDH Příbor, sou-
těžící v Moravskoslezské lize. Děti rovněž dováděly na zábavných atrakcích 
a užívaly si přítomnost a vystoupení klaunů z Balónkova. 
Kolem 13. hodiny na místo dorazily i sympatické Kisspatrolky, Speciální 
pořádková jednotka policie ČR a Cizinecká policie ČR se svými psovody, 
kteří následně předvedli práci služebních psů při vyhledávání nebezpečné 
pyrotechniky na letišti. Následovala ukázka zásahu při autonehodě, kde za-
sahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Odpoledne 
už parkem zněly první songy chlapecké hudební skupiny ON THE WAY. 
V 17:00 hodin čekal zaplněný městský park na koncert slovenské zpěvačky 
KRISTINY s kapelou, která během hodinového vystoupení zazpívala všem 
známé a oblíbené hity, ale také novou optimistickou píseň Život je  fajn. 
Po koncertě se všichni fanoušci dočkali vytouženého autogramu a fotogra-
fie se sympatickou zpěvačkou. 

Den dětí – Den s integrovaným záchranným systémem si užila velká 
spousta dětí, ale také dospělých, kteří se během dne mohli od poskytovatelů 
sociálních služeb dozvědět důležité a praktické informace. 
Pevně věříme, že si  děti kromě krásných vzpomínek a  zážitků odnesly 
i spoustu nových vědomostí o tom, co integrovaný záchranný systém před-
stavuje a co jeho náročná práce obnáší.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na progra-
mu, organizačním a technickém zajištění této vydařené akce. 
Těšíme se na setkání s vámi za rok opět na akci uspořádané u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí.  

Autorka fotografi í: Kamila Návratová
Reportáž na www.televize-pribor.cz, 26. zpravodajství 2014.

V PIARISTICKÉM KLÁŠTEŘE PROBĚHLA VÝZNAMNÁ SCHŮZE

DEN DĚTÍ  DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM

SYSTÉMEM V PŘÍBOŘE

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

Nikola Horňáková, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor

POZVÁNÍ NA KULTURU

SOBOTA  5. 7. 2014
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých muzikantů se usku-
teční od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu Sigmunda Freuda, nebo v případě 
nepříznivého počasí před radnicí na náměstí

STŘEDA 9. 7. 2014
Zveme Vás na vernisáž autorské VÝSTAVY Patrika Pavlačíka předsedy Foto-
klubu Příbor nazvané RANÁ PÉČE.
Začátek v 17:00 hodin v Galerii radnice Příbor, výstava bude k vidění do 2. 9. 2014.

SOBOTA 19. 7. 2014
Pravidelné POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ mladých muzikantů. 
Tentokrát Vám zahraje Václav Franczyk z Ostravy se svými přáteli. Vystoupení 
se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin u rodného domu Sigmunda Freuda, nebo 
v případě nepříznivého počasí  na náměstí S. Freuda.

NEDĚLE 27. 7. 2014
ROZMARNÉ LÉTO NA KOUPALIŠTI
Pod tímto názvem se ukrývá akce s bohatým doprovodným programem ve stylu 
1. republiky určená dětem, ale i dospělým. Jsou připraveny soutěže pro děti, 
vystoupí žongléři, provazochodci, komedianti, artisté! Tak jak zve pan Rudolf 
Korčák, provozovatel a spolupořadatel akce:

PŘIJĎ SI VYZKUŠAT LÁVKU PŘES VODU. MOŽEŠ NA TRAGAČU NA 
KOLE NEBO NEST ROBU TŘEBA NA RUKACH. BUDĚ TOLIK SRANDY, 
ŽES TO EŠTĚ NEZAŽIL. PROŽIJ ROZMARNE LETO V  NEDĚLU NA
KUPAKU V PŘIBOŘE.
Začátek ve 13:00 HODIN, DĚTI VSTUP ZDARMA, dospělí 50% sleva ze vstup-
ného.

PŘIPRAVUJEME 
1. a 3. sobotu v srpnu si přijďte poslechnout před rodný dům Sigmunda Freuda 
tradiční dopolední POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ k nám i letos přiveze od 10. do 13. 8. 
několik kvalitních českých fi lmů. 

 Neděle:  10. 8. - Kandidát
Pondělí: 11. 8. - Martin a Venuše

Úterý:   12. 8. - Příběh kmotra
Středa:  13. 8. - Revival

Projekce na náměstí S. Freuda budete mít možnost zhlédnout za dobrovolné 
vstupné, jehož výtěžek je následně používán na dobročinné účely.

V neděli 7. 9. 2014 od  16 hodin v  městském parku vystoupí populární 
hudební skupina DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, vstup zdarma.

KULTURNÍ OKÉNKO ČERVENEC 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Děkujeme všem složkám integrovaného záchranného systému,

subjektům a organizacím, které se zúčastnily Dne dětí 
– Dne s integrovaným záchranným systémem v Příboře v neděli 1. června 2014

Složky Integrovaného záchranného 
systému ČR:
• Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Nový Jičín

• Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Nový Jičín

• Sbor dobrovolných hasičů Příbor
• Policie ČR, obvodní oddělení Příbor
• Speciální pořádková jednotka policie ČR
• Cizinecká policie ČR
• Městská policie Příbor

• Subjekty a organizace:
• Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje, o.p.s.
• Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR
• Svaz tělesně postižených ČR – místní 

organizace
• Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
• Domov Příbor, příspěvková organizace
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Luna Příbor, středisko volného času, 

příspěvková organizace
• Město Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM  ČERVENEC

Sobota 5. ervence 20:00 hod.  
LETNÍ VE ER 
Místní výletišt  Hájov.Hudba Helianthus, vstupné 40,- K . 
Sobota 5. ervence 18:00 hod.  
SOKOLSKÁ NOC 
Hraje skupina LARGO. Areál Sokolovny v P íbo e. 
Sobota 5. ervence 9:30 – 11:30 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
Pravidelné vystoupení mladých muzikant  se uskute ní           
u rodného domu Sigmunda Freuda nebo v p ípad  
nep íznivého po así p ed radnicí na nám stí.   

M sto P íbor 
Pond lí 7. ervence 
NO NÍ POCHOD OKOLO BOROVECKÝCH RYBNÍK  

K T P íbor 
St eda 9. ervence od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
Zveme Vás na vernisáž autorské výstavy Patrika Pavla íka, 
p edsedy Fotoklubu P íbor nazvané RANÁ PÉ E. 
Galerie v radnici P íbor, výstava potrvá do 2. 9. 2014. 

M sto P íbor, Fotoklub P íbor 
St eda 9. ervence od 17:00 hod. 
KONCERT JANÁ KOVY HUKVALDY 

Fond Janá kovy Hukvaldy, m sto P íbor 
Sobota 12. ervence od 14:00 – 17:00 hod. 
ŽITÍ PODLE V DOMÍ SVÉ DUŠE 

 meditace s archand lem Gabrielem a archand lem Anaelem 
 emo ní bloky z d tství – lé ení vnit ního dít te 
 zdravá sebeláska – vztah matka a dít  – srde ní akra 
 poselství vlastní duše pro každého 

Lektorky: RNDr. Lenka Fiurášková, Mgr. Iveta Š astná 
Místo konání: Centrum Životní cesta, P íbor, Lidická 59/L 
Vstupné: 350,- K . 
Info a rezervace:j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Tel. 777 596 029 
19. ervence až 21. ervence 
TENISOVÝ TURNAJ REGISTROVANÝCH MUŽ  
KATEGORIE "C" 

Tenisový klub P íbor 
Sobota 19. ervence 9:30 – 11:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
Pravidelné vystoupení mladých muzikant . Tentokrát Vám 
zahraje Václav Franczyk z Ostravy se svými p áteli. 
Vystoupení se koná u rodného domu Sigmunda Freuda 
nebo v p ípad  nep íznivého po así na nám stí S. Freuda. 

M sto P íbor 
Sobota 19. ervence   
LETNÍ MYSLIVECKÝ VE ER  

Myslivecké sdružení P íbor 
Sobota 19. ervence od 18:00 hod. 
DANUBIUS OCTET SINGERS 
Koncert Janá kovy Hukvaldy.  

Fond Janá kovy Hukvaldy, m sto P íbor 
Sobota 26. ervence 
BENÁTSKÁ NOC 

SDH P íbor 
Ned le 27. ervence od 13:00 hod. 
ROZMARNÉ LÉTO NA KOUPALIŠTI 

M sto P íbor, m stské koupališt  P íbor 
Probíhající výstava do 24. srpna 2014 
VÝSTAVA LIBUŠE MATOCHOVÉ A KARLA 
MATOCHY 
Výstava ve spolupráci s Valašským muzeem v p írod  v Rožnov  pod 
Radhošt m. (Malý výstavní sál). 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

 

Probíhající výstava do 17. listopadu 
ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY, SV T PRÁCE 
BESKYDSKÉHO VENKOVA V DÍLECH 
NEPROFESIÁLNÍCH EZBÁ   
Výstava p edstavuje svébytné pohledy nežijících        
i sou asných neprofesionálních ezbá  z esko-slovensko-
polského pomezí na zaniklý tradi ní sv t beskydského 
venkova napln ného tvrdou a nikdy nekon ící prací. 
P edstaveny jsou plastiky ze sbírek Muzea Novoji ínska, 
Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Valašského uzea 
v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m, uzea T šínska 
( eský T šín), Muzea l ska cieszy skiego (T šín), Muzea 
Kysuc ( adca) a Muzea regionu Valašsko (Vsetín). (Velký 
výstavní sál) 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY - PRÁZDNINY 
Odd lení pro dosp lé: 
Pond lí:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, tvrtek,: 8.00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek  8:00 – 12:00 
Odd lení pro mládež: 
Úterý: 13:00 – 17:00 hod.  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.          ZM NA 30 minut!!! 
 776 725 909, 608 738 793 

Rodný d m Sigmunda Freuda 
Záme nická, . 117 
Duben až zá í: Úterý – ned le: 9:00 – 17:00 hod.  

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

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý a tvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.  
Ned le:   9:00 – 12:00 hod. 
5.a 6. 7. - Státní svátek Muzeum otev eno: 9:00 – 12:00 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 

SAUNA P ÍBOR 
Sportovní hala TJ P íbor v ulici Štramberské 
Od 30. ervna do 14. zá í 2014 - ZAV ENO. 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR  

Od 30. ervna do 31. srpna 2014 
Pond lí, st eda, pátek: 16:00 – 21:00 hod.  
Dovolená: 21. ervence - 10. srpna 2014. 

 556 725 528 
CVI ENÍ JÓGY 

Úterý: 18:00 – 19:30 hod., Luna P íbor, SV   
 733 165 317 

Úterý: 17:30 – 19:00 hod., MŠ na ulici Pionýr   
 775 084 815  

AEROBIK S TERKOU PRO D TI 
Každé pond lí od 16:00 do 17:00 hod.  

Sportovní hala TJ v ulici Štramberské v P íbo e. 
ZUMBA - TRAMPOLÍNKY 

Každé pond lí s Renatou. 
Zumba  od 18:30 – 19.30 hod.  /40,- K . 
Trampolínky  od 19:30 – 20:30 hod.  /70,- K . 

Sportovní hala TJ v ulici Štramberské v P íbo e. 
 
 
 

Veškeré podrobné informace k akcím 
budou uve ejn ny na samostatných 

plakátech. 
Info o akcích: www.pribor.eu 

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 

INZERCE

PRONAJMU BYT v Příboře, ul. Pionýrů. Tel: 777 257 449.



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  19

                                     
 
 

                                                                                                                        

mob. 605 92 59 32  ML OCH L.    
H bitovní 74a, Nový Ji ín,     

Tel. 556 709 032,  www.tranas.wz.cz, e-mail: kamenictvi@post.cz 
 

NYNÍ  NABÍZÍ 
 

SLEVU PRO D CHODCE 20 % 
           

na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky). 
 

Nabízíme slušné a seriózní jednání, p ijedeme 
za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou 

nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.          
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M STO P ÍBOR A M STSKÉ KOUPALIŠT  P ÍBOR  
VÁS ZVOU V ASE HORKÉHO LÉTA NA OSV ŽENÍ VE STYLU 

 1. REPUBLIKY ANEB UŽIJTE SI… 

RROOZZMMAARRNNÉÉ    
  

LLÉÉTTOO  
VV  NNEEDD LLII  2277..  EERRVVEENNCCEE  22001144  
  

OODD  1133::0000  HHOODD..    
NNAA  MMÍÍSSTTNNÍÍ  PPLLOOVVÁÁRRNN   
  
  

                                                                            
                                                                      
                            
                                      „„nnaa  ttrraaggaa uu,,  kkoollee,,  kkoolloobb žžccee  
                                                          nneebboo  nneess   rroobbuu  tt eebbaa  nnaa  rruukkáácchh““                                                                              

                                                        BBUUDD   TTOOLLIIKK  SSRRAANNDDYY,,    
                                                                                ŽŽEESS  TTOO  EEŠŠTT   NNEEZZAAŽŽIILL......                  

      

  RRAATTOOLLEESSTTII        ssoouutt žžee    
          VVSSTTUUPP                                    pprroovvaazzoocchhooddccii      
    ZZDDAARRMMAA                                                                                                                      kkoommeeddiiaanntt  
  DDOOSSPP LLÁÁCCII                                                                                              žžoonngglléé ii                                                                
ZZAA  PPOOLLOOVVIICC                                                                                                                    aarrttiissttéé……      
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                        ZZMM NNAA  PPRROOGGRRAAMMUU  JJEESSTT  MMOOŽŽNNÁÁ..    
      
  NNaa  rreeaalliizzaaccii  pprroojjeekkttuu  bbyyllaa  ppoosskkyyttnnuuttaa  ddoottaaccee  MMPPSSVV  nnaa  ppooddppoorruu  rrooddiinnyy  pprroo  rrookk  22001144...  


