
Pracovníci Muzea Novojičínska, jeho příbor-
ské pobočky Muzea a pamětní síně Sigmunda 
Freuda pořádají letos společně s  městem Pří-
borem už 4. ročník Muzejní školy. Stejně jako 
v předchozích třech létech byl o ni i  tentokrát 
velký zájem. Počet studentů je ale omezen kapa-
citou sálu. A tak 66 studentů - převážně seniorů 
- zahájilo své vzdělávání 29. září v piaristickém 
klášteře - v prostorách města. Hned první lekce 
studenty zavedla do světa hudby a tance na Va-
lašsku. Mgr. Radek Bryol představil valašský 
odzemek. Tanec, který má své kořeny mezi pas-
tevci, zůstal dochován díky lidovým sběratelům. 
Dnes existují školy, kde se odzemek učí tancovat 
mladí chlapci. Jeden z nich účastní-
kům Muzejní školy přímo předvedl, 
jak náročné figury musí tanečník 
zvládnout. Odzemek má šanci dostat 
se i na seznam Unesco jako nehmotná 
kulturní památka.

Během deseti týdnů si  senio-
ři a  nejen oni, jak napovídá název 
- vyslechnou přednášky z  historie, 
archeologie, biologie a dalších obo-
rů. Přednese je devět mužů a  jedna 
žena.  „A to bude dr. Jana Koudelová,“ 
upřesňuje Václav Michalička, autor 
projektu a vedoucí Muzea v Příboře, 
„bude vyprávět o vývoji jednotlivých 
domů na příborském náměstí.“

V této chvíli mají studenti za  sebou lekce 
o Habsburcích a jejich vztahu k českému státu, 
o 30leté válce, o šíření vtipů a fám ve 20. sto-
letí. Mají za  sebou i  školní výlet. Podívali 
se do Žamberka - do rodného domku vynález-
ce bleskosvodu Prokopa Diviše a do vznikajícího  
muzea starých strojů. Navštívili také kolébku 
Jednoty bratrské - Kunvald. 

Cílem muzejní školy je  uspokojit rostou-
cí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně 
trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky 
související s historií a muzejnictvím. Každý rok 
se tento cíl podařilo splnit. Věříme, že tomu le-
tos bude také tak.

MĚSÍČNÍK
MĚSTA PŘÍBORA

LISTOPAD 2014
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ZÁJEM O MUZEJNÍ ŠKOLU (NEJEN) 

PRO SENIORY V PŘÍBOŘE NEKLESÁ
Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Foto: Irena Nedomová, Žamberk - vznikající muzeum starých strojů
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Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře srdečně zve
na komponovaný pořad Hledání Lašska.

Pořad má za sebou úspěšnou premiéru na Mezinárodním folklorním festivalu 2014 ve Strážnici.
Připravil ho Mgr. Václav Michalička. Spolupracovali PhDr. Marian Friedl, DiS. a Mgr. Petr Drkula, Ph.D.

Uvidět zas ty rosné perly luk,
oči tvých synků, líčka děvuch čistá,
zahrádky s úly, olše, modřín, buk –

Tys Lašsko mé, jak píseň božích muk,
kytice máků před obrazem Krista.

Lašský fenomén prošel nejen zajímavým vývojem, ale také mytizací, která vytvořila několik 
výrazných podob vnímání tohoto etnografického prostoru. Komorní pořad přiblíží oblasti na úze-
mí dnešní České republiky, k nimž se váže, či vázalo označení Lašsko. Tento název nejenže přinesl 
mnoho pohledů na poměrně širokou oblast, ale také vyvolával řadu emocí vedoucích ke kultur-
ním i politickým projevům. Dobová literatura, která utvářela obecné povědomí o této oblasti, bude 
konfrontována s reálnými historickými procesy ve srozumitelném výkladu. Mluvené slovo Václa-
va Michaličky doplní Petr Drkula hrou na kobzu a Marian Friedl hrou na malý cimbál. Z literatury 
bude číst MUDr. Mořic Jurečka
Místo konání: Muzeum v Příboře   Termín: 14. 11. 2014 v 17:00 h    Cena vstupenky: 50,- Kč
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 3. 11. do 13. 11. Počet míst je omezen.
Pokladna Muzea Příbor (piaristický klášter): po, st, pá 6:00–14.30; út, čt 6.00–16.00; ne 8.30–12.00.
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103. schůze RM dne 30. září 2014 projednala jednací body, z nichž mj. 
vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila Domovu s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s. r. o., 

Trnávka 55, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 
10.000 Kč pro zajištění sociální služby – domov se zvláštním režimem.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky SDH 
Příbor v celkové výši 23.500 Kč.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru dodava-
tele k veřejné zakázce „Tvorba programu do vysílání Local TV – měst-
ská televize Příbor“, kterým je Mgr. Irena Nedomová, Příbor a schválila 
Smlouvu o  poskytování činností televizního vysílání Local TV Příbor 
s vítězným uchazečem .

- Schválila dodatek č. 1 mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 
19, 742 58 Příbor a společností Teplotechna Ostrava, a.s., Ostrava-Slezská 
Ostrava na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 v Příboře“,  
kterým se vymezuje rozsah prací pro rok 2014 na 684.199,99 Kč.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu ob-
čanům na období od 01.10.2014 do 31.01.2015.

- Rozhodla vydat souhlas k přijetí věcných darů (knih) v rámci projektu „Da-
ruj knihu“ pro obdarovaného Základní školu Příbor, Jičínská 486 na období 
od 01.10.2014 do 30.06.2015. Jedná se o knihy:  Sís Petr - TIBET; Hawkin-
govi Lucy a  Stephen - JIRKA A  VELKÝ TŘESK; Braunová Petra - NEJ-
HORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L.; Giordano Paolo - OSA-
MĚLOST PRVOČÍSEL; Richards Udo - INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY; Dědeček 
Jiří - ŽIVOT A CESTA HROCHA OBLUDVÍKA; Dvořák Jiří - ROSTLI-
NOPIS; Krolupperová Daniela - MIZÍCÍ HMYZÍCI; Krolupperová Daniela 
a Kratochvíl Miloš - DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT ANEB O ETIKETĚ; 
Urbánková Dagmar - ADAM A KOLENO. 

- Vzala na  vědomí informaci zástupkyně Městského úřadu v  Kopřivnici, 
Ing. Evy Bujnoškové, úřednice Odboru stavebního řádu, územního pláno-
vání a památkové péče, k problematice územně analytických podkladů.

- Vzala na vědomí výčet problémů k řešení v územně plánovací dokumen-
taci, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

- Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba 
dříví v roce 2014 - 2015 v městských lesích Příbor“ firmu Martin Szabó, 
Trnávka 17.

104. schůze RM dne 4. října 2014 projednala jednací body, z nichž mj. 
vybírám:
- Stanovila v  souladu s  vyhodnocením nabídek vítězem veřejné zakázky 

„Příbor – biologicky rozložitelný odpad“ – nákup 540  ks kompostérů 
firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, 
a schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a touto firmou. 

- Schválila rozpočtové opatření č. 4 spočívající v přesunu finančních pro-
středků z položky rezerva na paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních od-
padů, pořízení domácích kompostérů v následujícím rozsahu:

paragraf text částka
rezerva - 165,00 tis. Kč
3722 – Sběr a svoz 
komunálních odpadů

Pořízení domácích 
kompostérů

+ 165,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Nákup nákladního vo-
zidla pro Technické služby města Příbora s jediným kritériem, a to nabíd-
kovou cenou.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře

34. zasedání ZM dne 25. září 2014 projednala jednací body, z nichž mj. 
vybírám:

- Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. po-
loletí 2014.

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho orga-
nizací k 30.06.2014.

- Schválilo rozpočtové opatření č. 2 spočívající v přesunu finančních pro-
středků z  paragrafu 3319 Záležitosti kultury, položka KD Příbor – re-
konstrukce na paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pořízení 
domácích kompostérů  v následujícím rozsahu:

paragraf text částka
3319 – Záležitosti 
kultury

KD Příbor - 
rekonstrukce

- 1 000,00 tis. Kč

3722 – Sběr a svoz 
komunálních odpadů

Pořízení domácích 
kompostérů

+ 1 000,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč
- Schválilo rozpočtové opatření č. 3 spočívající v přesunu finančních pro-

středků z paragrafu 2212 Silnice, položka stavební úpravy ulice Palackého 
na paragraf 2219 Záležitosti pozemních komunikací, položka Lávka přes 
obchvat – výstavba v následujícím rozsahu:

paragraf text částka
2212 – Silnice Stavební úpravy 

ulice Palackého
-190,00 tis. Kč

2219 – Záležitosti 
pozemních komunikací

Lávka přes 
obchvat - výstavba

+ 190,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (3 ks dýchacích pří-

strojů Saturn) z města Příbora na obec Kateřinice (JSDH).
- Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 
společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, de-
leguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře Ing. Milana 
Strakoše, bytem Příbor.

 Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 
08.10.2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hro-

madě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané 
za tuto řádnou valnou hromadu.

 Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu 
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a vý-
hradně Ing. Daně Foriškové, Ph.D., bytem Příbor. 

- Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcio-
nář společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 
schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. 

- Schválilo změnu účelu využití finančních prostředků poskytnutých 
v roce 2014 společnosti Sdružení hudebníků Příbor v rámci grantového 
řízení následovně:

 finanční prostředky poskytnuté na  projekt: Swingové odpoledne (pro-
pagace, režijní náklady, přeprava osob a  notový materiál) budou po-
užity na  honorář a  ostatní náklady spojené s  vystoupením zpěváka  
T. Savky.

- Souhlasilo s vyřazením pohledávky v celkové výši 82.765,72 Kč z rozva-
hové evidence příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor 
Školní 1510, příspěvková organizace, z důvodu její nedobytnosti.

- Vzalo na  vědomí alternativy provozování kultury a  cestovního ruchu 
ve městě Příboře.

- Schválilo umístění turistického informačního centra v domě č. p. 9 na ná-
městí Sigmunda Freuda k 1. 7. 2015. 

- Zavázalo se k zapracování finančních prostředků potřebných k realizaci  
projektů energetických úspor objektů bývalé ZŠ Dukelské a  ZŠ Npor.
Loma do rozpočtu města na rok 2015.

- Zavázalo se  k  dofinancování akce „Revitalizace zahrady piaristické-
ho kláštera v   Příboře“ z  rozpočtu města Příbora na  rok 2015 v částce 
12 000 000,00 Kč, přičemž částka ve výši cca 8 270 000,00 Kč bude kry-
ta dotačními prostředky z  ROP Moravskoslezsko a  částka ve  výši cca 
3 730 000,00 Kč bude kryta z rozpočtu města.

- Rozhodlo v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  výběru nejvý-
hodnější nabídky k veřejné zakázce „Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera v Příboře II“, kterou podala firma NOSTA, s.r.o., Svatopluka Če-
cha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.

- Pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Příborem 
a společností NOSTA, s.r.o. na akci „Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera v Příboře II“ za cenu 21 063 927,00 Kč s DPH. 
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Dne 20. 10. 2014 bylo předáno staveniště a byly tím oficiál-
ně zahájeny stavební práce na rekonstrukci Kulturního domu 
v Příboře.

Zhotovitelem díla je společnost Subterra, a.s., která podala 
nejvýhodnější nabídku z celkem dvanácti uchazečů o zakáz-
ku. Předpokládaný termín dokončení akce je listopad 2015.

Stavební úpravy Kulturního domu v  Příboře, jejichž roz-
sah byl dlouhodobě diskutován a upravován zastupiteli města, 
budou mimo jiné obsahovat dispoziční úpravy objektu, včetně 

bourání některých stávajících částí bez náhrady, rekonstrukci 
obvodového pláště objektu, zateplení a  hydroizolaci objektu, 
rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotech-
niky a ústředního vytápění, požárně bezpečnostní řešení, nový 
výtah, krov a střechu.

Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací žádáme tímto občany 
o porozumění, toleranci a vstřícnost, aby realizace díla mohla 
probíhat bez zbytečných průtahů.

Jak již byli občané dříve informováni, městu Příboru 
byla přislíbena dotace z  evropského Operačnímu progra-
mu Životní prostředí na kompostéry, které budou zapůjčeny 
do  užívání občanům za  účelem snížení produkce odpadu 
ze  zeleně. Rada města již vybrala dodavatele kompostérů, 
smlouvu je  ale možno podepsat až po  uplynutí lhůty pro 
odvolání. Předpokládaný termín distribuce zahradních kom-
postérů občanům je v polovině měsíce listopadu. (Poznámka: 
tento termín je nutno dodržet z důvodu dotačních podmínek 
poskytovatele dotace.)

Při podpisu smlouvy bude s dodavatelem dohodnut přesný 
termín dodání kompostérů a místo (místa) jejich vydávání obča-
nům. Tyto a další doplňující informace k vydávání kompostérů 
budou zveřejněny na  začátku měsíce listopadu na  webových 
stránkách města, v informačních skříňkách, v Local TV Příbor 
a v městském rozhlase.

Vzhledem k tomu, že se jedná o organizačně náročnou akci, bu-
deme žádat občany, aby dodržovali příslušné pokyny a instrukce. 

Nyní se podruhé zveřejňuje, a  to na  webových stránkách 
města a  v informačním centru - definitivní seznam zájem-
ců. Žádáme občany, kteří se přihlásili, aby zkontrolovali, zdali 
jsou na seznamu uvedeni. Žádáme také občany, aby nám sděli-
li katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém bude 
kompostér stát. Toto číslo se musí uvést ve smlouvě. Sdělit nám 
je můžete e-mailem, písemně nebo osobně v kanceláři odboru 
rozvoje města - životní prostředí.

S případnými dotazy se obracejte na Městský úřad Příbor, 
odbor rozvoje města - životní prostředí, Ing. Libuše Volná, 
tel. 556 455 424, volna@pribor-mesto.cz

Při distribuci kompostérů bude s občany sepsána dopředu při-
pravená smlouva o bezplatné výpůjčce na dobu 5 let. Po uplynutí 
této doby přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. 
Základní informace k dodanému kompostéru: 
Kompostér Thermo-king 900, je dodáván rozložený, balený.  
Objem: 900 l. Materiál: plast. Hmotnost: 20 kg. Výška: 100 cm. 
Barva: zelená.

INFORMACE K DISTRIBUCI ZAHRADNÍCH KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU V PŘÍBOŘE BYLY ZAHÁJENY

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad 

Do zastupitelstva města Příbora byli zvoleni tito zastupitelé:

ČSSD
Ing. Bohuslav Majer
Valentin Putala
Ing. Igor Vaněk
Dušan Krišák
Eva Rumpíková

Příbor je náš domov
Ing. Milan Střelka
Radek Jurečka
Ing. arch. Jan Malík
Vlasta Trojčínská

ODS
Ing. Milan Strakoš
MUDr. Aleš Polách
Lenka Nenutilová
MUDr. Jan Krkoška

KSČM
JUDr. Jan Berger
Jiří Myška
Ing. Jiří Polášek

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Rudolf Zahradník, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

KDU-ČSL
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
Martin Monsport, Dipl.ek.
Ivana Žárská

TOP 09
MUDr. Mořic Jurečka
Mgr. Pavel Netušil

Strana zelených
Ing. Milan Gabzdyl
Bc. Šárka Gachová, DiS. Výsledky voleb na www.volby.cz

Termín ustavujícího 
zastupitelstva 6. 11. 2014 

od 17.00 hod.
v piaristickém klášteře.
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Vážení spoluobčané, za  naše Místní sdružení 
ODS  v Příboře bych ráda poděkovala za hlasy, které 
jste v komunálních volbách dali našim kandidátům 
a umožnili tak obhájit 4 mandáty v zastupitelstvu 
města. Plně si uvědomujeme, že ODS v městě Pří-
boře bude maximálně součástí koalice, která bude 
město řídit. Uděláme vše, abychom naplnili ty body 
našeho volebního programu, které svým obsahem 
budou sloužit ke spokojenosti nás všech.

Vážení spoluobčané,
Městská organizace KDU–ČSL děkuje všem voličům za podporu a za 

Vaše hlasy, které jsme získali v komunálních volbách.  Do zastupitelstva měs-
ta jsme obhájili tři mandáty a získali jsme 14,70 % hlasů, což je oproti roku 
2010 nárůst o 2,5 %. Všichni naši přední kandidáti obdrželi i preferenční 
hlasy, což některé posunulo na 2. místo, 4. místo a 6. místo. 

Preferenční hlasy jsme dostali napříč politickým spektrem a voliči dali na-
jevo, že chtějí, abychom opět pracovali v prospěch města a hájili jejich zájmy.

Vážení spoluobčané, děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili.

ODS KDU-ČSL
Ing. Jana Svobodová, předsedkyně Ing. Forišková Dana, Ph.D., místopředsedkyně MO KDU-ČSL Příbor

Vážené voličky, vážení voliči,
rádi bychom vám poděkovali za vaše hlasy. Díky nim jsme 

v našich prvních komunálních volbách získali 7,62 %, což zna-
mená 2 mandáty. Společně s Milanem Gabzdylem se snažíme 
v  právě probíhajících jednáních dosáhnout co nejvýhodnější 
pozice pro prosazování programu, který jsme vám přislíbi-
li. Z  povolební analýzy vyplynulo, že téma úspory nákladů 
za předražené energie z městských kotelen je pro vás opravdu 
důležité - nejvíce voličů jsme oslovili právě v lokalitách okrsků 
č. 3 a 4, kde je situace s dodávkou tepla kritická. Doufáme, že 
s celou situací pohneme kupředu, jak nejdříve to bude možné. 

Do vyjednávání jsme vstoupili společně se zastupiteli TOP 09, 
kteří dlouhodobě jednají prozeleně. Důvodem bylo upevnění 
naší vyjednávací pozice, aby nehrozilo nepatřičné přetahování 
jednotlivých hlasů. Rovnou vás zveme na předběžně stanovený 
termín 6. 11., kdy stávající starosta svolal ustavující zastupitel-
stvo. Věříme, že naši práci budete sledovat podrobně a budete nás 
zásobovat konstruktivní kritickou zpětnou vazbou. Za vaše hlasy 
ještě jednou díky, držme si vzájemně palce! Pokud byste se chtěli 
zapojit více, jste vřele vítáni. Ozvěte se! info@zelenapropribor.cz, 
 www.facebook.com/pribor.zeleni. 

Příjemný listopad za Stranu zelených Příbor přeje Šárka Gachová

STRANA ZELENÝCH

Letošní komunální volby se nesly ve znaku nárůstu zájmu 
o podílení se na správě obcí. Na mnoha místech se zvýšil počet 
kandidujících subjektů, přičemž nejčastěji přibyla kandidátka 
ANO, ve Štramberku např. nová kandidátka mladých Nezávis-
lých „Změna pro Štramberk“, v Příboře pak Strana zelených.

Téměř všude tyto nové subjekty výrazně zamíchaly výsled-
kem voleb a v kombinaci s nižší volební účastí způsobily úbytek 
hlasů stávajícím politickým subjektům. Např. vítězná ČSSD 
v našem městě přišla ve srovnání s volbami roku 2010 o více 
než 1800 hlasů.

Ohrožena se zdála být i příborská TOP 09. Programy pří-
borské Strany zelených a TOP 09 jsou si velmi blízké, podobné 
je rovněž věkové složení obou kandidátek. Je zřejmé, že obě stra-
ny soupeřily o podobný typ voliče a nástup „nováčka“ znamenal 
úbytek hlasů pro stávající stranu. Přesto se  podařilo TOP 09 
přesáhnout magickou desetiprocentní hranici a zvýšit tak pro-
centuální podporu od občanů, i když to bohužel neznamenalo 
zvýšení počtu mandátů. Je to veliký úspěch zejména při porov-
nání s výsledky místních organizací TOP 09 v dalších obcích 
Moravskoslezského kraje, kde se  TOP 09 v  převážné většině 
nedostala vůbec do zastupitelstva (např. v našem okrese bude 
TOP 09 v zastupitelstvu kromě Příbora již pouze ve Studénce). 
Nad 10 % se preference TOP 09 dostaly pouze v pěti obcích na-
šeho kraje. Tím více cítíme potřebu poděkovat našim voličům, 
že reflektovali práci, kterou jsme za uplynulé období ve městě 
vykonali. Jsme si vědomi, že cca 600 hlasů přinesl naší kandidát-
ce MUDr. Mořic Jurečka a jeho neutuchající práce na udržování 

tradic a kultury v našem městě. I bez těchto hlasů by však vý-
sledek příborské TOP 09 znamenal dva mandáty (máme stejně 
mandátů jako Zelení, ačkoli ti mají o cca 1500 hlasů méně). 

V uplynulém volebním období jsme nepracovali pouze 
v zastupitelstvu a radě města. Spolupracovali jsme na realizaci 
stávajícího a tvorbě nového Strategického plánu, pracovali jsme 
ve výborech, komisích i pracovních skupinách při zastupitelstvu 
či radě města. Snažili jsme se o maximální otevřenost a trans-
parentnost našeho počínání. Děkujeme všem občanům, kteří 
si toho všimli a ve volbách nás podpořili měrou v našem kraji 
nezvykle vysokou. 

Pro nové období chceme ukázat, že dovedeme i kreativně 
spolupracovat. Vytvořili jsme „dvojblok“ s příborskými Zelený-
mi a v povolebních jednáních vystupujeme jako jeden subjekt. 
Buď budou tedy v radě města TOP 09 i SZ, nebo žádný z těch-
to subjektů. Jsme schopni vyjednávat jak s vítěznou ČSSD, tak 
s Nezávislými a ODS na druhé straně.

I po  volbě vedení města doufáme, že díky vzájemné top-
-zelené spolupráci dokážeme naplnit naše společné priority. 
Je  zřejmé, že ať skončíme mimo přímý vliv na  vedení města, 
nebo se na něm budeme podílet formou spolupráce s  jedním 
či druhým politickým uskupením, vždy to bude někomu nevy-
hovovat (již nyní vnímáme přání voličů, která jsou vzájemně 
naprosto neslučitelná). Ať už to tedy dopadne jakkoli, věříme, 
že svou prací v následujícím volebním období a také díky do-
hodnuté top-zelené spolupráci své voliče nezklameme. Ještě 
jednou díky za přízeň.

TOP 09
Mgr. Pavel Netušil, předseda MO TOP 09 Příbor 

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  5

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom za Sdružení nezávislých kandidátů 

- Příbor je náš domov poděkovali všem, kteří nám ve volbách 
konaných 10. a 11. 10. 2014 projevili svou přízeň a dali hlasy na-
šim kandidátům. Díky Vám jsme se v  celkovém součtu hlasů 

umístili na druhém místě a získali tak čtyři mandáty v zastu-
pitelstvu města.

Vážíme si Vaší podpory a chceme Vás svou další činností 
přesvědčit, že jste volili správně.

Děkuji touto cestou všem voličům, kteří podpořili ve volbách Českou pirátskou stranu i přesto, že se nám nepodařilo získat 
zastoupení ve vedení města. Děkuji také všem kandidátům, příznivcům a podporovatelům naší strany.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Ing. Milan Střelka, Radek Jurečka

Jiří Demel, místopředseda České pirátské strany Moravskoslezského kraje

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Ve dnech 23. a 24. září 2014 byl realizován druhý z projektů 
„Větší bezpečí pro seniory“, na který se podařilo získat finan- 
ční prostředky z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR 
„Programu prevence kriminality na  rok 2014“. Celkový roz-
počet projektu činí 33.000 Kč, Ministerstvo vnitra ČR na něj 
přispělo částkou 29.000 Kč, zbývající část hradí město Příbor 
ze svého rozpočtu. 

V rámci projektu byla prostřednictvím divadelních před-
stavení (scének) Počerádského divadla VeTři přiblížena 
4 preventivní témata: 

• Bezpečí na ulici. 
• Krádeže v hromadných prostředcích a obchodech. 
• Neotvírejte dveře cizím lidem. 
• Domácí násilí na seniorech.

Senioři se  formou zábavných modelových situací učili co 
dělat a jak se zachovat v dané situaci. Poté bylo každé divadelní 
vystoupení doplněno zkušenostmi strážníků Městské policie 
Příbor s následnou prezentací krátkých spotů týkajících se kon-
krétní problematiky.  Senioři měli možnost se  ke  každému 
z témat vyjádřit, sdělit své i negativní osobní zkušenosti a ptát 
se na to, co je zajímá. Nakonec byl seniorům rozdán k vyplnění 

krátký dotazník a mohli se přihlásit do výcviku techniky sebe-
obrany přiměřené věku a  fyzické kondici seniora, což někteří 
z nich i využili. Senioři si po 120 minutách neodnášeli jen nové 
vědomosti, ale i preventivní letáky ke každému z uvedených té-
mat, nálepky s telefonními kontakty na linky tísňového volání, 
propisky a osobní kapesní alarmy. 

Informace v Local TV Příbor - ve vysílání od 26. 10. 2014 
a na www.televize-pribor.cz

REALIZACE PROJEKTU „VĚTŠÍ BEZPEČÍ PRO SENIORY“
Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Ing. Silvie Strakošová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LISTOPAD

Oblíbený český spisovatel Vlastimil Vondruška zahájil kni-
hou Husitská epopej I. novou několikadílnou ságu odehrávající 
se za časů krále Václava IV. V prvním díle je děj soustředěn do let 
1400–1415, kdy dochází ke střetu obou stran – katolické i kališ-
nické. Autor nás vtáhne do obou znepřátelených táborů a hlavně 
do rozvětvené rodiny Prokopů, která se rozdělí, jedna část se usadí 
v Praze a ta druhá zůstane v rodných jižních Čechách. V knize 
je popisován život na dvoře krále Václava, mládí Jana Žižky, bitva 
u Grunwaldu nebo upálení mistra Jana Husa.

Jodi Picoultová ve svém dramatu Vypravěčka představuje hlavní 
hrdinku Sage. Dívka, jejíž rodina má židovské kořeny, se připojí 
do skupinové terapie, aby se vyrovnala se ztrátou své maminky. Právě 
tam se seznámí s devadesátníkem Josefem Weberem, což je muž, 
který působil v SS a koncentračních táborech. Protože Josefa tíží 
svědomí, snaží se Sage přimět k tomu, aby mu pomohla spáchat 
sebevraždu. Sage mezitím přesvědčí babičku, aby jí vyprávěla o svém 
mládí, polském ghettu, Osvětimi a pozdějším útěku z něj. Sage tedy 
zvažuje, zda tyranovi pomoci k sebevraždě, nebo ho usvědčit…

V období od 13.10.2014 do 22.10.2014 proběhla ve spoluprá-
ci s Technickými službami města Příbora na dětských hřištích 
ve Štramberské ulici, v ul. U Tatry a v městském parku v Lidické 
ulici  instalace nových herních prvků, které byly pořízeny z části 

finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí městu Příboru v rámci dotace Obec přátelská rodině 
a z části finančních prostředků města Příbora.

Na dětská hřiště bylo celkem umístěno 14 herních prvků, kdy 
4 herní prvky - prolézačka, domeček se skluzavkou a houpadlo 
na pružině byly umístěny na dětském hřišti v městském parku v Li-
dické ulici. Instalace čtvrtého herního prvku kolotoče s volantem 
bude dokončena v průběhu měsíce listopadu. Dětské hřiště v ul. 
U Tatry bylo doplněno o 5 herních prvků – řetězovou houpačku, 
vahadlovou houpačku, balanční lávku a 2 houpadla na pružině 
a dětské hřiště ve Štramberské ulici o 5 herních prvků – balanční 
lávku, vahadlovou houpačku, 2 houpadla na pružině a mini kolotoč. 

Tímto práce na dětských hřištích nekončí. Do konce měsíce 
listopadu bude obnovena dopadová plocha na celém dětském hři-
šti v městském parku v Lidické ulici, kdy mulčovací kůra bude 
nahrazena drobným kamínkem - kačírkem. Tato akce bude hra-
zena z finančních prostředků poskytnutých městem Příborem. 

Informace také v Local TV Příbor - ve vysílání od 2. 11. 2014 
 a na www.televize-pribor.cz

DOVYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ HERNÍMI PRVKY
Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Preventivní přednášky ve  třetích třídách Základní školy 
Npor. Loma v Příboře

Dne 07.10.2014 opět strážníci Městské policie Příbor zavítali 
do Základní školy Npor. Loma, tentokrát do třetích tříd, a s dět-

mi si povídali o práci strážníka, o jeho výstroji a zaměřili se i na 
dopravní výchovu. Za pomoci obrázků s dobrým a špatným cho-
váním dětem vysvětlili základní pravidla, jak se bezpečně chovat 
při pohybu na pozemní komunikaci, při přecházení přes přechod 
pro chodce, při chůzi po chodníku, při pohybu na silnici, nebo 
když jedou na jízdním kole. Pozornost byla věnována také vý-
znamu reflexního oblečení při pohybu po pozemní komunikaci 
za snížené viditelnosti, cyklistické helmě a ostatním ochranným 
pomůckám při jízdě na kole, kolečkových bruslích či koloběžce. 

Strážníci se nevěnovali jen dopravní výchově, ale zabývali 
se také nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou děti se-
tkat, např. když jsou doma samy, jak volat na čísla tísňových linek, 
co dělat, když najdou injekční stříkačku, když se setkají s toulavým 
psem, nebo když jsou osloveny neznámou osobou na ulici nebo 
řidičem vozidla. V průběhu přednášek si děti vyzkoušely spojit 
se vysílačkou se služebnou Městské policie Příbor a na závěr ně-
kterým z nich byla nasazena pouta. Za svou pozornost si každé 
z dětí odneslo reflexní samolepku, pexeso, rozvrh hodin a pravítko.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor
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Nový román chilského spisovatele Roberta Ampuera Případ 
Neruda nás zavede do samotné Chile. Pablo Neruda je vcelku 
spokojený člověk až na jednu důležitou věc, kterou musí vyřešit. 
V zimě roku 1973 pozná mladého kubánského detektiva jménem 
Cayetano Brulé. Ten ho přesvědčí, aby se ujal pátrání, které mu 
má změnit život. Cayetano podnikne malou cestu kolem světa, 
během které se nad Chile stahují mračna vojenského převratu.

Česká spisovatelka Alena Jakoubková líčí v knize Chceš-
-li s mužem býti…musíš s ním i výti…? příběh o nešťastném 
manželství, z něhož prakticky není úniku. Sotva osmnáctiletá 
Salome se navzdory rodičům provdá za přitažlivého Adama, 
odstěhují se do Prahy, vzdá se studií a hledá si práci. Jenže Adam 
se začne měnit v nespolehlivého sobce. Salome čeká rozhodnutí, 
zda zůstane v již nefungujícím manželství, nebo dá šanci muži, 
který o ni stojí mnohem víc.

Adriana Trigiani, původem italská spisovatelka žijící v USA, 
popisuje v díle Obuvníkova žena příběh dvou lidí, kteří si byli 

od první chvíle souzeni, ale jejich vztah se rozvine až po několika 
letech. Děj začíná po roce 1900 v  italské Lombardii, kde malý 
chlapec Ciro se svým bratrem Eduardem osiří po rodinné tragé-
dii, naproti tomu Enza vyrůstá uprostřed početné rodiny. Jejich 
cesty se spojí nad hrobem Enziny sestry Stelly. Po několika letech 
přátelství a odcizení se znovu setkávají v New Yorku, tam Enza 
pracuje jako kostýmní švadlena a Ciro jako obuvník…

Nádherné trosky je román amerického spisovatele Jesse 
Waltera. Příběh je zaveden do roku 1962 do skalnaté zátoky 
Ligurského moře. Právě zde připluje na lodi známá americká 
herečka, která chce v  tomto místě nějaký čas bydlet. Toho 
se ujme mladý hoteliér Pasquale. Mladík se do herečky zami-
luje, ale zjistí, že herečka je velmi nemocná. Náhle se příběh 
obrací o půl století a na druhou stranu země – Los Angeles, 
kde starý Ital hledá ženu, kterou naposledy viděl ve svém pen-
zionu. V tomto románovém eposu se mísí skutečnost s fikcí 
a život s uměním.

1. cena měsíce září keramika v hodnotě 300,- Kč Lukáš Hanzelka, Příbor
2. cena měsíce září keramika v hodnotě 200,- Kč Tereza Hanzelková, Příbor
3. cena měsíce září dárkový balíček věnovaný městem Příborem Sylva Šuláková, Hošťálková

Ceny se vyzvedávají v rodném domě S. Freuda.

Odpovědi zářijového kola:
Nejstarší listinou v  archivu města Příbora je  udělení práva 
odúmrtí a právo hradební, kterou udělil městu biskup Mikuláš 
z Rýzmburka. Uveďte datum vydání této listiny.      7. 12. 1389

18. 9. uběhne 110 let od  slavnostního otevření jedné za  slav-
ných příborských budov. Objekt, o kterém je řeč, stavěl Bedřich 
Karlseder a byl vysvěcen olomouckým arcibiskupem dr. Frant. 
Bauerem. O kterou budovu se jedná?    
Vyšší zemská reálka, nynější Masarykovo gymnázium

V září letošního roku si  připomeneme dvě výročí spojená 
se Sigmundem Freudem. Jedno z nich je 75leté a druhé 20leté. 
Uveďte, o  jaká výročí se  jedná.       úmrtí Sigmunda Freuda 
(1939), udělení čestného občanství (1994)     

I letos v srpnu zavítal na příborské náměstí Kinematograf bratří 
Čadíků se  svou čtyřdenní filmovou nabídkou. Kdy byly v Pří-
boře poprvé promítány filmy a kdo byl provozovatelem těchto 
představení?      1913, Hugo Kummer

Bonusová otázka:
Lašská brána Beskyd, mikroregion tvořený městy Kopřivnice, 
Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy. Pojmenování se začalo uží-
vat již před více než 17 lety, ale spolupráce byla ještě postavena 
na neformální bázi na základě shody starostů obcí Lašské brány. 
Ve kterém roce došlo k obnovení spolupráce, které se uskuteč-
nilo na setkání starostů?      2005

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA 2014 A ZÁŘÍ SE SIGMUNDEM FREUDEM

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ ZÁŘIJOVÉHO KOLA 
SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

SOUTĚŽ

1

V rámci akce „Září se Sigmundem Freudem“, kterou jsme 
chtěli připomenout 75. výročí úmrtí Sigmunda Freuda a 20. výročí 
udělení čestného občanství slavnému příborskému rodákovi, pro-
běhlo 11. září před jeho rodným domem ukončení celé této akce. 
Od 10 hodin jsme nejprve zhlédli divadelní představení „Freude, 
Freude, už na tebe došlo“ divadelního souboru příborského gym-
názia Žluté S.A.K.O. a poté jsme losovali jak výherce Příborské 
hlavičky, tak vítěze tzv. zářijového vstupenkového bonusu.

Losovali jsme opět za účasti Local TV. Celý průběh je k vi-
dění ve zpravodajství uvedeném ve 42. týdnu s premiérou 19. 10. 
Vysílání můžete i nyní zhlédnout na www.televize-pribor.cz.

Vítěze a správné odpovědi zářijového kola Příborské hlavičky 
najdete níže.

Celkovým vítězem letošního ročníku Příborské hlavičky 
2014 a hlavní cenu - elektronickou čtečku knih a knihu o životě  
Sigmunda Freuda získala Alice Lindovská z Příbora.

Vítězkou knihy o životě Sigmunda Freuda a také marionety 
Sigmunda Freuda se stala Marie Galiová z Životic u Nového Jičína.

Všem výhercům byly také předány hrnky s freudovskou té-
matikou věnované paní Marií Šupovou, předsedkyní Společnosti 
Sigmunda Freuda v Příboře.

Srdečně blahopřejeme.

Miroslav Růžička, správce rodného domu S. Freuda, odbor rozvoje města Příbora, Městský úřad Příbor
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KLUBY A SPOLKY

BLAHOPŘÁNÍ

V říjnovém vydání „Mě-
síčníku“ jsem připomněl 
smutnou událost, která 
se  odehrála před 50  léty. 
Ač nerad, k  obdobnému 
tématu se  vracím i  dnes. 
12 .  l i s topadu uply ne 
40  let od  tragické smrti  
Mjr. Františka D o l e ž a l a. 
Smrt, která byla okamžitě 
ohodnocena jako hrdin-
ský čin.

František se  narodil 
v Hořovicích v  roce 1933. 
Ještě neměl 18 let, když 
nastoupil do  Leteckého 
učiliště v Dolnom Kubíně. 
Své pilotní umění zdoko-
naloval v dalších školících 

zařízeních a na mnoha typech letounů. Stal se stíhacím pilotem 
a v roce 1954 se stal příslušníkem 8. stíhacího leteckého pluku 
v Praze – Kbelích. Pluk byl v roce 1959 přemístěn na nové letiště 
v Mošnově a od té doby byl František obyvatelem města Příbo-
ra. Velice zdatný, všestranný sportovec byl členem volejbalového 
oddílu TJ Tatra Příbor. Byl taktéž členem Městského národního 
výboru Příbor. Až do osudného dne 12. listopadu 1974.

Bylo to v  úterý a  na večer byla naplánována letová akce, 
která se  vzhledem k  horšímu počasí létala za  ztížených 
povětrnostních podmínek. To znamená, že létali pouze piloti, 
vycvičeni létat za  těchto podmínek. Mjr. Doležel odstartoval 
se svou „jedenadvacítkou (MiG 21 PF) něco před půl sedmou. 
Po splnění stanoveného úkolu a návratu na mateřské letiště začal 
hořet motor, který se zakrátko i zastavil. Letoun se tak proměnil 
v padající hrušku. V takové situaci se provádí pouze jedno, a to 
zaznělo i z příkazu řídícího létání: „Proveď katapultáž!“. Jenže 
pod ním byla hustě obydlená část Ostravy a pilot si uvědomil, 
co by způsobil dopad letounu. Vypnul radiostanici a svůj pilotní 
um soustředil na vyvedení těžko ovladatelného letounu mimo 
obytnou oblast. Poslední činžák míjí ve výšce sotva 30 metrů 
nad ním. V tom čase odhazuje kabinu a zatahuje za katapultní 

madla. Letoun dopadl 500 metrů za posledním domem a pilot 
poblíž něho. Bohužel znamenající jeho smrt, protože padák 
se v tak malé výšce již nestačil otevřít.

Při šetření a rekonstrukci tohoto letu se dospělo k závěru, že 
to byl statečný boj pilota a výměna jeho života za záchranu nic 
netušících ohrožených obyvatel jižního města. Tehdejší Národní 
výbor města Ostravy již na svém nejbližším plenárním zasedání 
uděluje mjr. Doležalovi „Cenu města Ostravy II. stupně“ a jme-
nuje ho posmrtně čestným občanem. V následujícím roce mu 
prezident republiky uděluje vyznamenání „Za statečnost“ in 
memoriam. V roce 2000 byl tento čin zařazen mezi 12 nejvý-
raznějších činů příslušníka čs. armády.

Na místě katastrofy je  dnes malý pomníček, o  který pe-
čují obyvatelé Staré Bělé, především bývalý tajemník OÚ pan 
Ladislav Dlouhý. V den 40. výročí této události uctí památku 
mjr. Františka Doležala kolegové a členové Svazu letců, odboč-
ky plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor spolu s manželkou 
zahynulého, paní Doležalovou.

SVOU SMRTÍ ZACHRÁNIL MNOHÉ ŽIVOTY
Mjr. v. v. Ladislav Jerguš, jednatel odbočky

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU.

Božena Jahnová 
Milan Chyla
Slavomil Hrbáč
Marie Jeřábková
Adolfina Svobodová

Emilie Ligocká
Irena Popelková
Vojtěch Tománek
Vlasta Růžičková 
Bohumila Halčinová

Marie Šmahlíková
Pavla Burešová
Jarmila Urbišová
Ladislav Duchaj

Miroslav Krpec
Ladislav Pustějovský
Zdeněk Konvička
Ludmila Bugárová

Jiřina Jelínková
Anna Večeřová
Alena Bohumínská

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Ludmila Zahradníková 
Jaroslav Jedlička 

Božena Petrová 
Marie Rozehnalová 

Josefa Machičková 
Libuše Podešvová
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ZE ŠKOL

Již tradičně přišla do mateřské školy pozvánka na „Den s úsměvem“. Uživatelé Domova 
seniorů a zaměstnanci nás pozvali na sportovní dopoledne. Rádi jsme pozvání přijali a ve čtvr-
tek 9. 10. 2014 se do Domova vydali. Počasí nám přálo, a tak i cestu do Domova jsme si užili.

Po pěkném přivítání ve sportovním duchu paní ředitelkou Mgr. Kamilou Demlovou 
dostalo každé z dětí kartičku s pěti úkoly. Tutéž kartičku obdrželi i někteří uživatelé 
domu, kteří se sportovních her účastnili.

Oslava Dne Země 
na naší škole začíná 
již v březnu, kdy za-
hajujeme přírodo-
vědnou soutěž. Tato 
soutěž má tři téma-
ta, která se obměňu-
jí, aby děti 3. – 5. tříd 
vystřídaly všechna. 

V letošním roce jsme se zabývali domácími mazlíčky i hospodář-
skými zvířaty. Téma totiž znělo „Žijí s námi“. Soutěže se zúčastnilo 
téměř 70 žáků. Děti opět vytvořily na toto téma spoustu prací, 
ze kterých jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavostí o těch, 
kteří nás už celá staletí provázejí v našem životě. Všechny práce 
pak byly umístěny na nástěnkách na chodbách I. stupně. 

Další částí soutěže pak byla tři kola, ve kterých měli žáci vždy 
týden času na zodpovězení otázek vycházejících z těchto prací. 
Po vyhodnocení soutěže byli ti nejlepší odměněni drobnými ce-
nami a všichni, kteří v soutěži dosáhli 35 bodů, se s námi vydali 
za odměnu do ZOO Ostrava. 

Vyhlášení těch nejlepších proběhlo v obklopení skutečných 
mazlíčků našich dětí, protože jsme dne 24. 4. uspořádali jako 

každoročně své Minizoo. I letos jsme si prohlédli křečky, myšky, 
činčily, andulky, morčata, králíčky, potkany, želvy, gekony, velké 
šneky a dokonce i kudlanku nábožnou.

Oslavy Dne Země pokračovaly dne 25. dubna, kdy se děti 
rozešly za různými aktivitami. Ti nejmenší z prvních a druhých 
tříd si prohlédli koně pana Michálka a zároveň vyzkoušeli, jak 
se na nich jezdí. Žáci třetích tříd jeli do Bartošovic, kde se ve sta-
nici ohrožených živočichů dozvěděli mnoho zajímavostí o nich, 
o tom, jak o ně pečovat a pomáhat jim. Čtvrťáci a páťáci si jako 
vždy zasoutěžili v přírodovědné soutěži hlídek, ve které si nejen 
zopakovali mnoho z učiva přírodovědy, ale použili i vědomosti, 
které získali mimo školu. 

V posledních třech letech jsme se zapojili i do adopce zvířátka 
v ZOO Ostrava. Pravidelně přispíváme na chov hulmanů posvát-
ných. Mladší děti sbírají starý papír, ty starší se účastní brigád 
v okrasné školce. Všechny peníze takto získané jsou odeslány 
na účet ZOO. Jako odměnu nám ZOO poskytne volné vstupenky 
pro nejaktivnější děti.

Nejúspěšnější děti ze soutěže i nejaktivnější sběrači a pra-
covníci se dne 13. 5. vydali na návštěvu našich chráněnců a sa-
mozřejmě i ostatních zvířátek do ZOO. Počasí nám přálo, a tak 
jsme si tento den pořádně užili.

Dopravní výchově se žáci věnovali již v 1. – 3. ročníku, kdy 
se seznamovali se základními pravidly bezpečnosti v silničním 

provozu, učili se  po-
chopit nutnost bez-
pečného a ohleduplné-
ho chování a rozvíjeli 
schopnost uvědomit 
si  rizika a  nebezpečí 
v silničním provozu.

Protože většina 
žáků 4. ročníku do-
sáhne brzy věku, kdy 
budou mít oficiálně 

dovoleno stát se na kole účastníky silničního provozu, pokračuje 
výuka dopravní výchovy i praktickými jízdami na kole na místním 
dopravním hřišti. Žáci se v průběhu čtvrtého a pátého ročníku 
seznamují s povinným vybavením jízdního kola, upevňují zásady 
správného chování chodce a cyklisty i pravidla silničního provozu 
pro cyklisty včetně znalostí dopravních značek a prakticky pro-
cvičují jízdu u pravého okraje, zastavení, předjíždění, odbočování 
i  jízdu křižovatkami, samozřejmě nezapomenou na povinnost 
použít přilbu.

První takové praktické dopoledne prožili žáci 4. a 5. ročníků  
koncem  září a začátkem října 2014 a další je čeká na jaře 2015. 
Na závěr obdrží žáci, kteří úspěšně „projdou“ dopravním testem, 
průkaz cyklisty.

„DEN S ÚSMĚVEM“

DEN ZEMĚ NA 1. STUPNI

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

MŠ Kamarád - Švermova

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Na závěr proběhlo sčítání bodů a hodnocení. Všichni účastníci sportovních her byli oceněni. Děti odcházely do mateřské školy 
s diplomem, balíčkem sladkostí, nafukovacím balónkem, výrobkem, který senioři vytvořili (v letošním roce to byla ušitá hračka 
šneka). Přítomna byla i paní redaktorka českého rozhlasu, která požádala o krátký rozhovor ředitelku Domu seniorů a p. uč. Elišku 
Škodovou. Každá pěkná akce nás obohatí, a proto zaměstnancům Domova seniorů děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Děti i senioři plnili naprosto stejné úkoly:

1. Hod látkovou dýní
2. Hod šipkami
3. Sbírání papírového ovoce
4. Kuželky
5. Házení do plechovek   
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Ve školním roce 2011/12 jsme se rozhodli adoptovat nějaké 
zvíře v  ZOO Ostrava. Děti hlasovaly mezi zebrou Grévyho 
a hulmanem posvátným. Nakonec zvítězila opička - hulman 
posvátný. Na  podporu chovu hulmana jsme dosud poslali 
19  500,-  Kč, které jsme získali sběrem starého papíru, bri-
gádami nebo peněžitými dary. Všem dětem, které se zapojují 
do této akce, děkujeme.

Chtěli bychom v této aktivitě pokračovat i nadále a věříme, že 
se k nám přidají i další žáci. V letošním roce již proběhla brigáda 
žáků 9. ročníku v ovocné školce u pana Veleby – všem šestnácti 
dobrovolníkům velice děkujeme. Ostatní žáci se mohou zapojit 
do sběrové akce starého papíru. První sběr na hulmana bude 
probíhat od pondělí 3. listopadu do pátku 7. listopadu 2014, 
další kolo sběru je naplánováno na duben 2015. Nejlepší žáci 
budou odměněni výletem do ZOO Ostrava.

Dne 11. září 
2014 se  na  našem 
hřišti objevila velká 
skupina různých 
dravých ptáků, aby 
se dětem předved-
la v celé své kráse. 
Samozřejmě ptáci 
nepřiletěli sami, ale 
přivezli je  členové 

záchranné stanice SEIFEROS, kteří se zabývají záchranou a cho-
vem dravců a sov.

Děti si vyslechly zajímavý a zábavný výklad o životě dravců 
a sov. Některé z nich si i pohladily, jiní dětem, které si z výkladu 
nejvíce zapamatovaly, přistáli na ruce jako pravým sokolníkům.

Ale na programu nebylo jen povídání. Orli, sokoli i sovy pře-
létali nad hlavami dětí a dokonce předváděli, jak umí lovit. Zají-
mavé bylo, že každý z nich se poslušně vrátil zpět, i když jim nic 
nebránilo v tom, aby zmizeli někde v dáli. Asi dobře věděli, kdo 
se o ně dobře stará a má je rád.

V měsíci září a říjnu jsme navštívili s žáky 1. stupně a s žáky 
9. ročníku Dům přírody Poodří, který je součástí Záchranné sta-
nice v Bartošovicích. Mohli jsme tak poprvé vidět nové moderní 
návštěvnické středisko, které je otevřeno od května 2014. 

Ve vnitřní expozici jsme se seznámili s činností záchranné sta-
nice, s případy poraněných či jinak handicapovaných živočichů, 
o které zde pečují, a s různými projekty, které stanice realizuje 
(např. Návrat orla skalního do ČR). Prohlédli jsme si model krajiny 
Poodří, včetně rostlin a živočichů lužního lesa a okolí řeky. Zají-
mavý byl také pohled pod hladinu řeky. Expozice byla doplněna 
nástěnnými panely a interaktivními dotykovými tabulemi. 

Ve víceúčelovém sále byl pro žáky připraven ekologický pro-
gram na různá témata (např. Ptáci a jejich potrava, Šelmy - zvláště 
velké, Člověk a zvíře). 

Ve venkovní části expozice jsme viděli ve voliérách mnoho 
druhů ptáků, nejčastěji dravců a sov, o které zde pečují a které 

z důvodu handi-
capu nemohou 
vypustit do vol-
né přírody. Děti 
mohly zblízka 
pozorovat také 
některé vodní 
ptáky a čápy, po-
zornost si  svou 
aktivitou vyslou-
žily veverky.

Velmi nad-
šené byly děti 
z venkovního modelu řeky Odry a z dřevěného koryta, ve kte-
rém si  mohly hrát s  dřevěným mlýnkem, pouštět po  vodě 
hračky a klást vodě do cesty překážky. 

Typické pod-
zimní počasí, které 
nás v  posledních 
dnech provází, vy-
užíváme ve  školní 
družině ke  krea-
tivním činnostem. 
S dětmi si povídáme 
o podzimní přírodě 
a nejrůznějších ak-
tivitách, které si v ní 

můžeme užít. Taková procházka lesem spojená se sběrem hub 
je přece báječná. Mnoho dětí, podle jejich vyprávění, si pro-
cházky s rodiči či prarodiči opravdu pravidelně užívají. I u nás 

ve školní družině jsme si hub, ježků nebo veverek užili dosta-
tečně. Ze samotvrdnoucí hmoty si děti vykrajují ježky a tvarují 
nejrůznější houby, šneky a žížaly. Nemůžeme zapomenout na vý-
robu jablíček, listů, ale třeba také brýlí zdobených podzimním 
listím a kvítím. Protože s příchodem podzimu se ochlazuje, 
obohacujeme si  šatník o kozačky, na které používáme různý 
zbytkový textil, donesený od maminek našich žáků. K výrobě 
dráčků volíme netradiční materiály, jako plast a dřevo. Při té 
příležitosti s dětmi debatujeme o správném třídění odpadů a jeho 
následném využití. Za příznivých dnů s dětmi pobýváme na za-
hradě družiny, kde děti hrají kolektivní hry a využívají i sportovní 
nářadí k rekreačnímu sportu. K podzimu neodmyslitelně patří 
i pouštění draků. Příroda nám zajistila větrné počasí, tak jsme 
se rozhodli uspořádat družinovou drakiádu.

NAŠE ZVÍŘÁTKO V ZOO

PŘILETĚLI DRAVCI

ZA OHROŽENÝMI DRUHY DO BARTOŠOVIC

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2014

Mgr. Ladislava Světlíková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ján Drtil, Základní škola Npor. Loma Příbor

Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Vychovatelky ŠD L. Filipová, V. Strejčková, J. Piskořová, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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V úterý 23. 9. 
2014 byly třídy 7. A 
a 7. B a čtyři náhrad-
níci z 8. B na exkur-
zi ve Velkých Losi-
nách. Už v autobuse 
jsme všichni dostali 
2  pracovní listy 
k  exkurzi na  dopl-
ňování zajímavostí. 
Cesta do  Velkých 

Losin nám trvala necelé 2 hodiny.  Podívali jsme se do muzea, 
kde se vyrábí ruční papír a něco jsme se o něm dozvěděli. Dozvě-
děli jsme se, jak a z čeho se vyrábí papír a něco o historii muzea. 
Paní nám pustila krátký film o výrobě papíru a provedla nás 
po celém muzeu a všechno nám ukázala. Až exkurze skončila, 
tak jsme jeli na druhou část exkurze do vodní elektrárny Dlouhé 
Stráně. Tam jsme se dozvěděli, jak celá elektrárna funguje, kdy 
byla postavena a odkdy je v provozu. Tato elektrárna má největší 
reverzní vodní turbínu v Evropě a největší instalovaný výkon 
v České republice. Byli jsme se podívat i v podzemí a na horní 
nádrž. Exkurze se mi líbila. 

Základnu na Kletné už žáci Základní školy Npor. Loma zna-
jí – jezdíme tam na školní výlety, děti tam jezdí na tábory. Ale! 
Letos jsme se rozhodli využít toto místo a úžasné lidi v něm 
k něčemu jinému. Rozhodli jsme se vyjet na dvoudenní sezna-
movací, chcete-li ADAPTAČNÍ pobyt s našimi šesťáky. Kolektivy 
se sice znají, ale opravdu o sobě vědí dost? A co paní učitelky 
třídní? Kdy se s dětmi seznámí, za jak dlouho poznají vlastnosti 
svých svěřenců? Na koho se budou obracet s požadavky, na koho 
se mohou spolehnout? Komu je potřeba pomoct? Přemýšleli jsme 
o možnosti jet na Kletnou, oslovili vedení školy, rodiče a …jelo 
se. A nejeli jenom šesťáci. Tak se nějak se přihodilo to, že žáci 
v 8. ročníku měli nějaké problémy mezi sebou a ve výuce a po 
výuce… a paní třídní navrhla, že by se to mohlo zkusit na Kletné. 
Zahrát si hry, ve zpětné vazbě si věci vyjasnit a začít trochu jinak. 
Vlastně vydat se na další společnou cestu trochu jinak. 

O tom, co tam děti čekalo a jak jim tam bylo, se dozvíte z ná-
sledujících vyprávění. 

Teď naše poděkování:
1. Děkujeme všem rodičům za to, že podpořili naši myšlenku 

a že mohly vycestovat všechny děti. 
2. Děkujeme vedení školy za to, že nám tuto aktivitu umožnilo. 
3. Děkujeme všem dětem, že byly skvělé, snažily se ze všech sil, 

zvykly si na to, že porážka bolí, přemýšlejí od té doby o tom, 
že není důležité vyhrát, odhodlaly se k tomu, že se přiznaly 
k podvodu, přemýšlejí o tom, že podvádět nebudou, pomohly 
kamarádovi, který už nemohl, nevzdaly se, respektovaly nebo 
se snažily respektovat naše dohody, opět dokázaly, že je nám 
s nimi moc dobře.

4. Děkujeme všem organizátorům za krásné prožití dnů na Klet-
né a ještě připojujeme vzkaz:

 DĚLEJTE TO POŘÁD, PŘIJEDEME ZAS.
5. Přejeme i ostatním dětem, ale i mladým, či starším lidem, aby 

si někdy zkusili /třeba na Kletné, nebo kdekoliv jinde na světě/ 
dostat se ZA OBZOR. 

Osmáci a šesťáci, bavili jste nás /jak říká Lesy/:
Mgr. Vlaďka Strnadová /školní metodik/, 

 Mgr. Hanka Schwarzová /tř. uč. 6. B/, 
Mgr. Katka Dolná /tř. uč. 6. A/,

Mgr. Milada Maščuchová /tř. uč. 8. A/.

Dne 22. 9. 2014 jsme s naší třídou 8. A vyjeli na Kletnou. 
Jelikož bylo pár lidí nemocných, tak nejeli všichni. Jednou jsme 
přestupovali a pak nás  autobus dopravil na místo. Hned, jak jsme 
dojeli, se nám představili vedoucí. Byli velmi milí a hodní. Pak 
už nás čekala jenom samá dobrodružství. Hráli jsme různé hry, 
měli jsme také chvilku volna.

Odpoledne probíhalo herním dnem. Některé byly vážně úžas-
né. Třeba takoví MAFIÁNI. Tato hra byla jako první a byla velmi 
zajímavá. Museli jsme všude po budově hledat mužské tváře a pak 
zapisovat jejich jména a popsat, jak vypadají. Některým se ale 
ke konci už nechtělo, a tak to flákali. Po této hře jsme se mohli 
konečně ubytovat a měli tak i chvíli na odpočinutí. Moc jsme 
si ale někteří neodpočali a už nás písnička svolala na oběd, který 
tvořila hrachová polévka a guláš s knedlíkem.

Následoval odpolední klid a poté nás opět píseň svolala na ak-
tivitu s názvem EKOSYSTÉM. Byla to skvělá hra a řeknu o ní asi 
jen to, že jsme byli zmoženi během a horkem.

Po svačině a oddechu přišla hra ARCHITEKTI. Naše skupina 
se velice snažila, ale vybrali jsme si na stavění „špatné“ lidi, a proto 
jsme nevyhráli. V této hře šlo totiž o to, že jsme podle postaveného 
modelu museli postavit model totožný, ale ti, co stavěli, se spoléhali 
pouze na informace těch, co model popisovali. Ach, jo. 

Na večeři byly párky v rohlíku. A co noční aktivitka? Hra  
HOBIT mě bavila ze všech nejvíc. Šli jsme do  lesa a chodili 
na různá stanoviště, kde jsme museli plnit různé úkoly. Pro mě 
to bylo velice dobrodružné. Z lesa jsme se vrátili unavení a vy-
řízení. I přesto se skoro celá třída udržela na nohou až do rána.  
Co se dělo v noci nemůžu popsat, jelikož jsem usnula. 

EXKURZE DO MUZEA PAPÍRU A DO PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNY

KLETNÉ A MY -  DOSPĚLÁCI…

Nela Špaňhelová, žákyně VIII. B, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Učitelé a žáci ZŠ Npor. Loma, Příbor
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Dvoudenní pobyt na Kletné, ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2014

Dne 25. 9. 2014 ve 
čtvrtek se třída 6.  A 
vydala na dvouden-
ní pobyt na Kletné. 
V 8 hodin jsme všich-
ni stáli na nádraží 
v  Příboře připraveni 
odjet. Jakmile jsme 
dojeli do Suchdola 
nad Odrou, vystoupili 
jsme z vlaku a šli jsme 

pěšky asi 5 kilometrů. Po cestě jsme měli jednu přestávku a to na 
napití, najezení a na odpočinutí. Společnost na cestě nám dělala 
samozřejmě naše paní učitelka třídní a Třísky.

Potom, co jsme došli, nás přivítala paní učitelka Strnadová 
– náš školní metodik a Třísky a Lesy. Hned, jak jsme přišli, jsme 
si odložili batohy a šli jsme hrát hru. Jmenovala se TOALEŤÁK, 
což vlastně ani nebyla hra, ale všichni jsme se touto hrou sezná-
mili. A to tak, že jsme si utrhli tolik toaletního papíru, kolik asi 
potřebujeme na záchodě. No podle toho, kolik jsme si utrhli čtve-
rečků, tolik našich vlastností, zálib jsme řekli. Když jsme skončili 
s touto hrou, šli jsme hrát hru MAFIÁNI. Ta spočívala v tom, 
že jsme museli běhat po lese a hledat mafiánské fotografie. Pak 
jsme si je museli zapamatovat, běželi jsme ke svému stanovišti 
a tam jsme se snažili obličeje poskládat podle kartiček a mafiána 
pojmenovat. Byli jsme rozděleni do soutěžních týmů a pokaždé 
byly týmy jinak poskládány. Vítězné družstvo dostalo vždy i ně-
jakou cenu. Tyto dvě hry byly první, které jsme ten den hráli.

Na oběd byla čočková polévka a špagety s boloňskou omáčkou 
a na večeři byla zelňačka. A večer se  to projevilo jako oprav-
du hrozná kombinace, protože někdy to prostě nešlo udržet.   
Ale to bylo až pozdě večer.

Ještě po Mafiánech jsme hráli LUČNÍ GOLF. V  lese jsme 
si našli nějaký klacek, se kterým bylo možno odpálit golfový 
míček, a odpalovali jsme k jamce-vlajce. Všichni se velmi snažili, 
ale skoro všichni občas trefovali zem místo míčku. V hadím údolí 
jsme se zasekli a nahoru neodpálil nikdo. Po této hře jsme měli 
přestávku. Následovaly DOSTIHY. Opět jsme byli rozděleni 
do skupin a běhali jsme po vyznačeném místě přes překážky, 
s nákladem apod. Moc jsme se museli snažit, také jsme vsázeli 
na některé koně. Bylo to těžké a zábavné zároveň.

Poslední hrou byly VESMÍRNÉ MODULY. Byli jsme náhod-
ně rozděleni do dvojic, kde jsme z přidělených materiálů začali 
stavět. Dělaly se různé moduly – s padáčkem, polstrované, na pro-
vázcích a spousty dalších. Moduly jsme dodělali, dostali vajíčko 
a šli jsme do lesa, kde nás potkala obrovská překvapení a hlavní 
z nich bylo to, že nebylo vůbec nic vidět. Další  překvapení bylo, 
že jsme šli přes řeku, vedle hřbitova a všude bylo bahno. Nakonec 
jsme došli k žebříku, jeden z dvojice na žebřík vylezl a spustil 
z výšky modul s vajíčkem. Cílem bylo dostat vejce na ZEM a to 
vcelku. Ne všichni byli úspěšní, ale o to tu nešlo. Jakmile došli 
všichni zpět, šlo se spát.

Druhý den ráno jsme sosali a pak hráli KOULOVANOU. 
Samozřejmě bez sněhových koulí. Po téhle hře jsme se naobědvali 
a jeli domů. Tohle byl náš výlet.

 René Grumann, 6. A

ADAPTAČNÍ POBYT
Letos jela naše třída 6. B na adaptační pobyt v Kletné u Such-

dola nad Odrou. Jeli jsme tam vlakem a ze suchdolského nádraží 
pěšky. Po pěti kilometrech jsme šťastně došli až k místu, ve kterém 
mělo naše dvoudenní dobrodružství začít. Hned po milém přijetí 
nám dali vedoucí a instruktoři tzv. „ odpočinkovou“ aktivitu, při 
které jsme sedali jeden na druhého. Moc nám to nešlo, protože je-
den byl větší a druhý menší, tak jsme pořád padali.  Byla to legrace. 

Pak nás poslali do pokojů ubytovat se a my si začali vybalovat 
věci. Oblékli jsme se do sportovního oblečení a následovala aktivi-
ty – SKALNÍ GOLF. Při něm si každá skupina musela najít klacek 
– hůl na odpalování míčku. S touto klackoholí jsme hráli celou 
dobu. Hra byla o přesnosti nebo také o rychlosti. Bylo to super.

Další aktivita byla hra MAFIÁNI. Při této hře jsme museli 
běhat do lesa /bylo to fakt dost daleko/ a tam jsme si měli za-
pamatovat co nejvíce detailů z portrétů mafiánů. Portréty byly 
rozvěšené volně v prostoru lesa na stromech. 

Další aktivita byly DOSTIHOVÉ ZÁVODY. Byly 4 stáje. 
Cílem bylo vyhrát závod, dobře vsadit, prostě mít na konci co 
nejvíce peněz. Měli jsme koně, žokeje, někdy více koní i více 
žokejů. Byla to sranda, na kterou nikdy nezapomenu. Myslím, 
že v jednu chvíli na mně leželo 5 koní.

První den jsme zakončili aktivitou, která se jmenovala CESTA 
NA MARS. Každá skupina musela vyrobit sondu, která měla 
dopravit vajíčko na Mars. S touto sondou jsme se vydali na Mars /
cesta tmavým lesem, která končila u staré chalupy/. Cestou do nás 

narazilo i  pár me-
teoritů, ale nako-
nec jsme všichni 
došli. Někteří došli 
i  s vajíčkem, ně-
kteří bez. Nevadí, 
byla to skvělá stez-
ka odvahy, i  když 
se jmenovala jinak. 
Po  této noční hře 
jsme se  odebrali 
ke spánku.

Druhý den za-
čal bez snídaně, ale 
zase hrou – MO-
TÝLCI. Stejně jako motýlci a včelky jsme sosali, lístečky padaly, 
snažili jsme se nepodvádět… Pak byla snídaně. Dobrá. No a čekala 
nás ještě jedna hra – DEAD MATCH. Byla to vlastně vybíjená 
s papírovými koulemi. Každý měl pouze jeden život, pokud byl 
koulí zasažen, odešel do určeného prostoru. Hráli jsme několi-
krát. Nakonec si to rozdali třikrát holky proti klukům. Kluci sice 
vyhráli, ale i tak se hra všem moc líbila.

Myslím, že celá třída měla z tohoto pobytu životní zážitek 
na celý život a já osobně na něho nikdy nezapomenu.

Pavla Lucie Řezníčková, 6. B

Ráno po snídani – koláče a kakao, následovala hra MOTÝLCI  
a pak hra DEAD MATCH. První hra spočívala v sosání a ve 
druhé šlo o bitvu papírovými koulemi. To ještě ale nebyl konec, 
protože nás čekala SVĚTOVÁ BANKA a ukončení kurzu pre-
zentací fotek a videí. 

Jsem moc ráda, že jsem na Kletnou jela, chtěla bych se tam 
vrátit, ale na trochu déle. Všichni jsme si  to užili a dost jsme 
o sobě zjistili a sblížili se. Děkuju učitelce a vedoucím Kletné, že 
to s námi vydrželi. 

Tereza Piteľová, Veronika Křenková a Stela Kostelníková, 8. A
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Abychom – v zájmu objektivity – dali prostor i názorům z ně-
mecké strany, v tomto čísle se je pokusíme přiblížit, nebo alespoň 
to podstatné z nich.

NÁZORY WILHELMA BLANKERTZE 
A SOUČASNÉ NĚMECKÉ NÁZORY 

Wilhelm Blankertz (1870 – 1953) má jako amatérský 
historik ohromnou zásluhu nejen za sepsání hückeswagenských 
dějin, ale stejně pečlivě se věnoval i historii celého Bergského 
kraje. V roce 1904 dostal místo středoškolského učitele na tzv. 
Hochschule (obdoba gymnázia) v  Hückeswagenu a  ve městě 
už pak zůstal až do své smrti. Pouze během 1. světové války 
působil coby Landsturmmann v  zajateckém táboře v Hervet 
Dosten, kde císařské Německo využilo jeho vynikajících 
jazykových znalostí pro funkci tlumočníka. Své první články 
napsal v roce 1908 a již roku 1925 se stal uznávaným historikem. 
V letech 1925 - 1932 byl zástupcem ředitele (konrektorem) školy 
a od roku 1932 - po svém odchodu do penze - se naplno pustil 
do historického bádání v regionu Bergisch. Jeho nejplodnější roky 
na poli historie tak zahrnuje doba mezi léty 1932 a 1942. (Před 
rokem 1932 se musel věnovat i své profesní práci a ve 2. polovině 
války ho pak omezovaly velké nálety Spojenců na docela blízký 
Kolín a  Düsseldorf, což klidu pro archeologické vykopávky 
a ostatní bádání rozhodně nepřidalo.) Dnes je evidováno celkem 
112 historických článků, brožur, studií či  prací, které napsal 
za svého života. Jeho historický záběr byl velice široký - věnoval 
se např. výzkumům pravěkého osídlení tamního kraje, dějinám 
kolonizace tohoto regionu, oblastní genealogii (= historii rodů), 
regionálnímu archeologickému výzkumu, dějinám reformace 
v  Hückeswagenu,  době napoleonských válek v  Bergském 
kraji, historii různých spolků, historickému vývoji místního 
textilního průmyslu a dalším a dalším námětům. Jeho neúnavná 
archeologická práce, kdy za pomoci jednoho či dvou studentů 
pracoval na pozemcích za statky, mu vynesla přezdívku „Mistr 
rýče“ (Meister des Spatens). 

Máme docela štěstí, že v únoru tohoto roku uveřejnila Bergská 
historická asociace - oddělení Hückeswagen (Der Bergische 
Geschichtsverein, Abt. Hückeswagen e.V.) na  Internetu 35 pů-

vodních Blankertzo-
vých článků. S cílem co 
největší autentičnosti 
jsem pokud možno do-
slova přeložil nosné věty 
Blankertzových názorů. 
Jistěže, jeho věty se ne-
obešly bez německého 
dobového patosu 30. let, 
když např. mluví o pří-
livu franských osadníků 
do  kraje, čímž „…byla 
zajištěna zdravá směs 
saské a  franské krve“. 
Píše-li o  „zdravé směsi 
krve“, vyvstává nutně 
otázka, z  čeho by  asi 
mohla být složena ta 

„nezdravá směs“. Jistěže chápeme, že Blankertz jako svědomitý 
německý vlastenec nepřipouštěl slovanský či praslovanský vliv 
v Porýní, a pokud ano, rozhodně si nemohl dovolit ve své době 
se o něm zmiňovat. Po Blankertzově smrti pokračovali v jeho od-
kazu mladí němečtí historikové, kteří postupně přerostli v uzná-
vané odborníky. Bývalý předseda hückeswagenského oddělení 
Bergské historické asociace Karl Reiner Illgen (1935 - 2009) 
napsal další historické práce a navíc přepsal do počítačové podoby 
původní práce Blankertzovy, jež jsou dnes k dispozici v archivu 
v originále – částečně ručně psané a částečně tištěné. Jeho ko-
lega Lothar Bubke (1935 - 2008) byl pak hlavním archivářem 
zmíněného hückeswagenského oddělení. Bubke Blankertzovy 
práce podrobil pečlivé recenzi. Po jeho smrti se stal předsedou 
hückeswagenského oddělení Bergské historické asociace Fredi 
K. Roß. Ten stručně hodnotí Blankertzův přínos takto: 

Práce Wilhelma Blankertze týkající se historie Hückeswagenu 
a Bergského kraje jsou pro nás stále velmi poučné. Při studiu jeho 
článků je však nutno vzít v úvahu, že výzkum se za posledních 
50 let posunul dál a ukázaly se některé nové skutečnosti. Blankertz 
se některé své domněnky snaží dokázat velmi striktně, a tak mnohé 
jeho názory, např. ohledně kolonizace či těžby v prehistoric-
ké a raně historické době, již dnes nejsou uznávány. Kromě 
jiného, Blankertz (bohužel) málokdy uvádí odkazy na zdrojovou 
literaturu. Bez podrobné znalosti veškerých archivních zdrojů 
je pak docela obtížné studovat některé dokumenty v originále 
a v případě potřeby je kontrolovat. Vzhledem k tomu, že Blan-
kertzovy výzkumy, prováděné před 100 lety, ne všechny vycházejí 
z archiválií, jež Blankertz viděl či byly k dispozici v archivu, bude 
dnes těžší některé věci objektivně posoudit. 

Které Blankertzovy názory tedy již dnes nejsou v očích výše 
uvedených oblastních historiků uznávány? Z  charakteristiky 
Frediho Roße vyplývá, že rozpor je  především v  „kolonizaci“ 
a  „těžbě“ v  předhistorické a  raně historické době. Co tím mají 
na mysli? Wilhelm Blankertz jistěže nikde nepřipouští, že by celé 
hückeswagenské panství mohlo ležet v původní praslovanské oblasti. 
Avšak připouští oblast keltskou. To je ta zmíněná otázka prvotní 
známé kolonizace Bergského kraje. Blankertz strávil hodně času 
archeologickými vykopávkami v místních lokalitách Wallburg a Mul. 
V lesní lokalitě Mul odkrýval v 1. polovině 30. let základy tavicí pece 
na železnou rudu (Wilhelm Blankertz: Domácí těžba rudy v průběhu 
dvou tisíciletí; Hückeswagen 1942). Předpokládal, že obě lokality 
– jak hradební Wallburg, tak lesní Mul – jsou oblasti původního 
keltského osídlení a též že samotnému hückeswagenskému hradu 
předcházelo keltské oppidum. V této souvislosti se Blankertzovi 
kritici zmiňují o zprávě Dietera Korella, sdělující, že na hradním 
vrchu v Hückeswagenu byly v srpnu 1970 prováděny archeologické 
výkopové práce, avšak nemohla se potvrdit Blankertzova hypotéza 
o keltském původu hradu. Co se týče archeologického odkrývání 
zbytků historických tavicích pecí, další Blankertzův oponent, 
tehdejší ředitel oblastního vlastivědného muzea dr. Wilhelm Rees, 
jenž měl zkušenosti s  odkrýváním historických pecí, tvrdil, že 
pozdně středověké tavicí pece vypadaly poněkud jinak než keltské 
a že části pece nalezené v lokalitě Mul rozhodně keltského původu 
nejsou. Dále se současní i doboví oponenti Blankertzových názorů 
opírají o tvrzení, že ve 30. letech se toho o zpracování železné rudy 
ve středověku vědělo velmi málo, takže Blankertz si mohl dovolit 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ
„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 6. díl

Z HISTORIE

Wilhelm Blankertz (1870 – 1953)
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na svých přednáškách prezentovat své „keltské“ teorie, zatímco 
té druhé straně badatelů chyběly vhodné argumenty. Nicméně, 
ruiny historické tavicí pece, odkrývané Blankertzem ve 30. letech, 
jsou dnes exponátem Oblastního vlastivědného muzea ve městě 
Remscheid.

O PŮVODU SLOVA HUCK (HUCKINGER) 
PODLE BLANKERTZE

Následující text je volným překladem Blankertzova rozboru, 
uveřejněném ve článku Hückeswagener Familien in fünf Jahr-
hunderten:

Historie našeho kraje sahá až ke Karlu Velikému. Již od 6. sto-
letí byli Sasové v pomalém, ale trvalém pohybu na západ, k Rýnu. 
První osadníci těchto oblastí tak byli saské krve. Ve stejné době 
zase Frankové osídlovali východní teritoria. To brzy vedlo k vzá-
jemné nevraživosti a karolínskému období známých vojenských 
konfliktů. Po vítězství císaře Karla nastal další příliv franských 
osadníků do Porýní a našeho kraje, a tak byla zajištěna zdravá 
směs saské a francké krve. Všude tam, kde obchodní cesty překračo-
valy sasko-franskou hranici, byly zřízeny vojenské dvory či statky, 
tzv. Wehrhöfe. Zde se vlastně vytváří zárodek původního zboží 
našich Hückeswagenů. Okolo roku 780 
Karel udělil jako odměnu za vykona-
nou vojenskou službu královské léno 
jednomu ze svých zasloužilých bojov-
níků. Území o ploše 60 km2 tak dostal 
Huc = Hugo, jenž pocházel z franské 
vojenské šlechty. Ten si  staví opevně-
né sídlo typu „Salhof“, franckou tvrz. 
Nacházela se  na  slunné jižní straně 
pozdějšího hradního vrchu. 

Tak se k nám dostal první Hückes- 
wagener. Podstatou formy nejstarších 
německých příjmení bylo označení 
osoby podle křestního jména. Tako-
vé křestní jméno bylo často zkrácené, 
nebo se objevilo v jeho známém tvaru: 
Alfer, od Alf = Adolf; Arns, Arndt = Ar-
nold; Balthes = Balthasar; Bertram, 
Bestgen = Sebastian; Billing, Drees = 
Andreas; Gerd = Gerhardes; Gerlach, 
Gilles = Egidius nebo Michael, Gille-
sbever, Hartlof, Hartmann;  Huc, Hug, 
(Hugo) = Hugibald, Hugibert, Hugif-
rid; Krist = Christian; Hanne, Günther, 
Koene, Kord, Kurt = Konrad; Neveling, 
Nolten = Arnold; Lenz = Lorenz; Lieber, 
Markwart, Menze, Merten = Martin; 
Rabe, Reinke, Reichard, Reinhard, 
Ritting, Ribbert, Rolf, Roloff, Siebel, Sybel, Sander, Steffen, Theil, 
Thiele, Tillmann, Theiß = Mathias; Winck, Wienke = Wienand;

Určovací slovo ve jménu Hückeswagen je tedy Huc či Hug; je to 
vlastně krátká forma jména Hugibald, Hugibert nebo Hugifrid. 
Rod tohoto Huka či Huga se nazýval Hukingerové. Písmena –ing- 
nám říkají, že se jedná o původ od tohoto Huga, tedy jeho příbuzní. 
Další rodová jména (kromě Huc-Huckinger) pomocí vloženého 
–ing- jsou např. Wolf-Wülfing nebo Bock-Böcking. Nejčasnější 
historické tvary jména naší obce jsou pak Hukingiswage, Huke-
neswac nebo Huxwag, a  ta jsou pak pojmenována podle rodu 
Hukingern, Hukingiswage či Hückeswagen.

O PŮVODU SLOVA WAAG PODLE BLANKERTZE

Následující text je volným překladem Blankertzova rozboru, 
uveřejněném ve článku Die Tewaag, ihr Name, ihr Hof und ihre 
Geschichte:

Slovní základ waag patří k  raně středověké němčině 
(750 - 1100), o něco později přechýlené na wage. Ve slovní zásobě  

staroněmčiny (1100 - 1534) je to wac, zatímco v novověké němčině 
(1534 - dnešek) se již nepoužívá.

Logika vytváření prvních německých šlechtických příjmení 
korespondovala s pozdějšími názvy jejich měst. Například název 
Dabringhausen, Lüttringhausen, Vieringhausen apod. vlastně 
zkráceně znamenal „Wir werden es in den hausen“, což bylo po-
měrně často místo starosty či purkmistra. Podobně jméno hukin-
giswac znamená, že jejich sídlo je na wac, což znamená u vody. 
Hückeswagen tedy znamená sídlo Hukingerů u wag, tj. u vody.

Že slovo wac (wag) má hodně co společného s pojmem voda, 
ukazuje nesčetně mnoho indicií. Ve staroněmeckém překladu Sta-
rého zákona od Jacoba Grimma se hovoří o rybách „fischen in den 
wogen“ (plurál je wage!). Rolník Weistümer (v jistém právním spise) 
hovoří o „fisch im wac“ (1331), na jiném místě se píše o statku, 
který leží „im Wasser und wage“ (1352). Výraz „Wasser und Wage“ 
je v historických spisech zaužívaným spojením již od roku 1359.

Hlavní význam slova je tedy voda, a to jak řeka a potok, 
tak i rybník či bažinatá niva. Slovo se šíří po celém Německu. 
Ve Frankfurtu nad Mohanem mají Wogtal (mokré údolí); Waage 
jsou na Rýnu místa pro lov lososů. Měl bych také připomenout 
řeku Waag (slovenský Váh), přítok Dunaje poblíž Pressburgu (Bra-
tislavy). Ve vévodství Berg rovněž najdeme toto slovo jako název 

místa, i když ne tak často. Například 
západně od Wermelskirchenu je Waag, 
stejně tak jako v Niederwermelskirche-
nu pak Waage. V gruntovních knihách 
Barmenu (od r. 1929 součást Wupper-
talu) z roku 1632 se píše o „křoviskách 
před wag“ atp. 

Vedlejší formy Woge, Woog lze ety-
mologicky snadno vysvětlit. V sérii slov, 
zejména před nosovkou a za „w“, se z „a“ 
stane „o“ (mane = mond, wac = woge), 
v písemném jazyce nebo dialektu je pů-
vodní tvar zachován: Wahn a Argwohn, 
Atem a Odem, Brombeere = Beere am 
Bram = bobulky na vřesu. Kromě tohoto 
přechýlení ze staršího wage na mladší 
Woge se  stalo, že přechýlení se upra-
vovalo a různě přepisovalo. Pravopis 
slova je  nestálý, má spoustu obměn 
- odpovídá variabilnosti jazyka v dří-
vějších stoletích, a to ve všech možných 
formách: Wac, wag, waag, wach, waeg, 
waig, wagh, waigh, wayge, waich (e, i a y 
jsou pouze hlásky pro prodloužení).

Pravda je, že se jedná o velmi sta-
ré slovo, které má hodně forem. Město 
Eschwege na  řece Werra se  za  stara 
nazývalo Eschineswage. Vidíme, že 

všude se toto slovo točí kolem pojmu voda. Dovolím si tedy po-
ložit otázku: Měl hückeswagenský statek původně název Waag, 
z čehož pochází Tewags, což vzniklo z názvu potoka, jenž ho 
ze tří stran obtéká? Statky Pixwaag, Oberwaag, Hartloffswag, 
Trostwaag a Tillmannswaag nad touto dolinou nejsou zrovna 
bohaté na vodu. Avšak jejich jména mají kmen Waag, a tento 
slovní základ se nesporně váže k onomu potoku. Jiné statky na-
šeho kraje dostaly jméno podle potoků, na kterých leží, jako např. 
Bever (der braune Bach /= hnědý potok/, který měl nahnědlou 
barvu v důsledku pravěké těžby železné rudy). 

Düsseldorfský úředník pak zapsal roku 1817: Huckswac 
je pruské příjmení; Dagebrechdeswac se objevuje v roce 1220, 
Wulfeswac je  u  Meiningenu. Eschwege, starší Eschineswage 
či Eskingwag je přepisováno jako Eschenwasser. V kraji Berg 
se nachází západně od Wermelskirchenu jako Waag a Waage 
u Niederwermelskirchenu, Eulswag je na silnici mezi Müngstenem 
a Solingenem.

(Příště snad dokončení.)

Věž „Šibalka“ (Schmelmenturm)
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V letošním roce připadl Týden knihoven na 6. až 10. října. Knihovnu navštívily 
čtyři třídy gymnázia a přihlásilo se celkem přes 60 nových čtenářů. V pondělí 6. 10. 
si děti druhých tříd Základní školy Jičínské poslechly kreslenou pohádku ilustráto-
ra a spisovatele Vojtěcha Jurika alias VHRSTI. 

Ve čtvrtek proběhla cestovatelská přednáška fotografa, přírodovědce a pořadate-
le cestovatelských festivalů Kolem světa Karla Wolfa o jeho dobrodružném cestování 
na plachetnici kolem Antarktidy. Týdnem knihoven však akce pro školy i veřejnost 
nekončí. Scénické čtení LiStOVáNí, spisovatelka Martina Bittnerová, cestopisy 
a přednášky o zdraví a výtvarné odpoledne pro děti - to vše ještě čeká žáky, studenty 
a návštěvníky knihovny do konce roku. 

Vždy aktuální informace najdete na www.pribor.knihovna.info

Dne 24. září 2014 
p r o b ě h l o  X X I I I . 
udě lov á n í  M E Z I-
NÁRODNÍCH CEN 
E G ONA  E RV Í NA 
KISCHE, CEN PET-
RA JILEMNICKÉHO, 
R E G IO N Á L N ÍC H 
CEN A  CEN ČSBS, 
tentokrát podesáté 
v  Letohradě, v  pro-
storách tvrze Orlice, 
za  účasti Klubu au-
torů literatury faktu 
z České republiky a ze 
Slovenska.

Měla jsem mož-
nost se  této události 
zúčastnit díky ocenění 
knihy „Oživil kámen, 
kovu dal řeč“ o mém 
dědečkovi, akademic-
kém sochaři Františku 
Juraňovi.

Jak jsem již psala v srpnovém Měsíčníku, právě její autorka, 
příborská rodačka, básnířka a spisovatelka paní Irena Kopecká, 
byla jednou z mála autorů oceněných Mezinárodní cenou Pet-
ra Jilemnického.

Určitě je to její velký životní úspěch, vždyť společně s ní byli 
oceněni i tak významní autoři jako režisér Juraj Jakubisko za svou 
autobiografii Živé stříbro, historik Stanislav Adamec, dále známý 
spisovatel a etnograf JUDr. PhDr. Miloslav Stingl, který obdržel Me-
zinárodní cenu E. E. Kische za celoživotní dílo, nebo také rožnovský 
spisovatel Richard Sobotka za elektronické vydání knihy Bufajky.

Slavnostní atmosféra byla umocněna přítomností expreziden-
ta Václava Klause, člena Klubu autorů literatury faktu. 

Členové poroty četli ke každému oceněnému dílu jeho struč-
ný obsah a na velkém projekčním plátně se při tom vždy objevila 

titulní strana knihy. Když jsem na něm spatřila knihu „Oživil 
kámen, kovu dal řeč“ a předseda poroty, spisovatel pan Karel 
Richter, mluvil o životě akademického sochaře Františka Juraně 
z moravského Příbora a paní Irena Kopecká přebírala cenu z ru-
kou starosty města Letohradu Petra Fialy, v tu chvíli jsem byla 
velmi dojatá. Na paní Irenku jsem byla neskutečně hrdá, že tak 
důstojným způsobem reprezentovala naše město Příbor a pří-
borského rodáka Františka Juraně.

Na závěr celé slavnosti promluvil Václav Klaus, který byl pře-
kvapen vysokou úrovní knih oceněných autorů. Karel Richter 
se rozloučil konstatováním, že hodnotné knihy by měly zvítězit 
v boji proti komerci a celou akci zhodnotil jako manifestaci spo-
lupráce česko-slovenského soužití. Nakonec z  jeho úst zazněly 
verše básníků Jiřího Wolkera, Jana Nerudy a Fráni Šrámka.

Jsem šťastná, že jsem se dočkala ocenění, které si můj dědeček 
po právu zasloužil. Děkuji všem, kteří se na této knize jakýmkoli 
způsobem podíleli. Jen z jedné věci jsem smutná, že paní Irena 
Kopecká už není občankou města Příbora.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Miluše Bergrová, foto: Ludmila Hanáková

TÝDEN KNIHOVEN

PŘEDÁVÁNÍ CENY PETRA JILEMNICKÉHO 
SPISOVATELCE IRENĚ KOPECKÉ

I. Kopecká a ocenění

I. Kopecká po převzetí ceny, s Miluší Bergrovou
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STŘEDA 5. 11. 2014
Zveme Vás na vernisáž výstavy MŮJ SVĚT. Fotografie Lenky 
Jamnické zachycují především krásu koní. Lenka Jamnická 
se fotografování věnuje od dětství díky své rodině, kde se tento 
koníček dědí už po několik generací.
Začátek v 17:00 hodin v Galerii na radnici Příbor. Výstava bude 
k vidění do 6. 1. 2015.

NEDĚLE 9. 11. 2014
Starý Příbor objektivem Lubomíra Loukotky a Rudolfa Jarnota, 
to je  prezentace fotografíí s  průvodním slovem pana Rudolfa 
Jarnota, která se uskuteční od 17:00 hodin v Čajovně Příbor.

ÚTERÝ 11. 11. 2014
Zveme Vás na  vzpomínkovou akci MEZINÁRODNÍ DEN 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. Setkání se  uskuteční v  17:00 
hodin na náměstí S. Freuda, před radnicí budou položeny kytice 
u  pamětní desky „Vlastencům a  osvoboditelům“ a  následně 
za hudebního doprovodu Sdružení hudebníků Příbor se přesuneme 
průvodem k řece Lubině, kde pošleme po vodě lampionky s přáním. 
Lampionky se svíčkou budou zdarma k dispozici na místě.

PÁTEK 14. 11. 2014
Nenechte si ujít skvělý hudební zážitek a přijďte na:
Trombonový soubor BoneTeT v podání vynikajících hudebníků 
– trombonistů v čele s příborským muzikantem Pavlem Debefem.
Budou hrát:
Kurt Neubauer - 1. trombonista FOK, Orchestrální akademie 
České filharmonie, vítěz mnoha mezinárodních soutěží,
Rostislav Balaštík - člen Filharmonie Hradec Králové, ředitel 
ZUŠ, dechovkový „král“ ve hře na baskřídlovku,
Václav Zapletal - trombonista Moravského divadla Olomouc, 
učitel v ZUŠ, 
Václav Švaňhal - solotrombonista muzikálového Městského 
divadla Brno, vyhledávaný učitel ZUŠ v Brně 
a  již jmenovaný Pavel Debef - člen Filharmonie Brno, Měst-
ského divadla Brno, pedagog Ostravské univerzity.
Soubor vznikl v roce 2007 z  bývalých spolužáků z JAMU, kteří 
hrají příležitostně a hlavně proto, aby se bavili a svou hrou bavili 
i ostatní.
Koncert se uskuteční v krásném prostředí refektáře v piaristic-
kém klášteře v Příboře od 19:00 hodin. Vstupné 80,- Kč.

NEDĚLE 30. 11. 2014
I. ADVENTNÍ KONCERT v  podání Dětského chrámového 
sboru SCHOLA a Komorního orchestru Sdružení hudebníků 
Příbor pod vedením Zdeňka Pukovce a  Martina Mons-
porta se  uskuteční v  refektáři piaristického kláštera Příbor 
od 17:00 hodin. 
Vstupné 50,- Kč. Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena 
na 80 míst. Předprodej vstupenek bude zahájen v pátek 14. 11. 
2014 v informačním centru Příbor.

PŘIPRAVUJEME :
Ve čtvrtek 4. 12. zveme všechny malé i velké na MIKULÁŠ-
SKOU JÍZDU od 17:00 hodin na náměstí S. Freuda. Jako každý 
rok i letos přijede Mikuláš s čerty, který rozsvítí vánoční strom.
V doprovodném programu vystoupí zpěvák Martin MAXA 

se  zpěvačkou Klárou Kozlovskou a  pěveckým sborem 
ZUŠ Příbor pod vedením paní učitelky Ireny Laníkové.

II. ADVENTNÍ KONCERT, se uskuteční v neděli 7. 12. od 17:00 
hodin. Vystoupí na něm  Komorní sbor Masarykova gymná-
zia Příbor. 

III. ADVENTNÍ KONCERT se  bude konat v  neděli 14. 12. 
v 17:00 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie a můžete 
se těšit na vystoupení Dětského pěveckého sboru ONDRÁŠEK. 

Poslední IV. ADVENTNÍ KONCERT bude probíhat opět 
v refektáři piaristického kláštera v neděli 21. 12. rovněž v 17:00 
hodin. Vystoupí vokální skupina X-TET.
Všechny podrobnosti k uvedeným adventním koncertům budou 
zveřejněny na samostatném plakátě a na webových stránkách 
města Příbora.

Stejně jako v  loňském roce i  letos připravujeme VÁNOČNÍ 
JARMARK. Bude se konat v sobotu 13. 12. od 8:00 do 13:00 hodin 
s  kulturním doprovodným vánočním programem a  prodejci 
a řemeslníci budou nabízet své tradiční řemeslné, dekorativní 
a dárkové předměty.
Změna programu je vyhrazena.

Na  všechny kulturní akce pořádané městem Příborem jste 
srdečně zváni.

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

POZVÁNÍ NA KULTURU
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD
Pondělí 3. listopadu od 17:00 do 18:00 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Probíhající výstava do 4. listopadu  
„LUBOMÍR LOUKOTKA VE FOTOGRAFIÍCH“ 

Město Příbor  556 455 427 a Fotoklub Příbor 
Úterý 4. listopadu od 18:00 do 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778 

Úterý 4. listopadu od 17:30 hod. 
SYMBOLY A ZNAMENÍ 
Přednáška, salónek piaristickeho kláštera v Příboře. 

Pořádá Erika Holubová Petrů. 
Středa 5. listopadu od 17:00 hod. 
MŮJ SVĚT 
Fotografie Lenky Jamnické. Vernisáž výstavy. 
Galerie v radnici Příbor.  
Galerie otevřena: Po, st:       8:00 – 17:00 hod. 
 Út, čt, pá: 8:00 – 14:00 hod. 

Město Příbor  556 455 427 a Fotoklub Příbor 
Středa 5. listopadu od 17:00 do 18:30 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pátek 7. listopadu od 17:45 do 20:00 hod. 
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO 
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Neděle 9. listopadu od 17:00 hod. 
STARÝ PŘÍBOR OBJEKTIVEM LUBOMÍRA 
LOUKOTKY A RUDOLFA JARNOTA  

Čajovna Příbor 
Pondělí 10. listopadu od 17:00 do 18:30 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778 

Úterý 11. listopadu od 17:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

Město Příbor  556 455 427 
Úterý 11. listopadu od 17:00 hod. 
LITERÁRNÍ TOULKY ANGLIÍ 
Přednáška Dany Barnetové s filmovými 
ukázkami a fotoprojekcí z míst, která jsou spojena 
s životem slavné spisovatelky Jane Austinové. 

Městská knihovna  556 725 037 
Úterý 11. listopadu od 17:15 hod. 
MUZIKÁL EVITA 
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě.  
Cena: 290,-Kč. Předprodej v BAV klubu.  
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Úterý 11. listopadu od 18:00 hod.  
ŽIVÁ SÍLA MRTVÉHO MOŘE 
Seznámení s přínosem, pozitivními účinky                  
a možnostmi využití léčivých vlastností Mrtvého 
moře.  

Centrum Životní cesta, Lidická 59/ L 
Pátek 14. listopadu od 17:00 hod.  
HLEDÁNÍ LAŠSKA 
Muzeum v Příboře, velký výstavní sál. Cena 
vstupenky 50,- Kč. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji v pokladně muzea od 3. 11. do 
13. 11. od 6:00 – 14:30 hod; út, čt: 6:00 – 16:00 
hod., ne 8:00 – 12:00. Počet míst je omezen. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Pátek 14. listopadu od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLEČ. CHOVÁNÍ - OD 15 LET 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pátek 14. listopadu od 19:00 hod. 
KONCERT TROMBONOVÉHO SOUBORU 
BONETET 

Město Příbor  556 455 427 
Pondělí 17. listopadu od 17:00 hod. 
25. SVÍCE PRO LISTOPAD 

MS ODS Příbor 
Probíhající výstava do 17. listopadu 
ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY, SVĚT PRÁCE 
BESKYDSKÉHO VENKOVA V DÍLECH 
NEPROFESIONÁLNÍCH ŘEZBÁŘŮ 
 

DEVADESÁTILETÁ TRADICE KLUBU 
FILATELISTŮ V PŘÍBOŘE 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Úterý 18. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778 
Středa 19. listopadu od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Středa 19. listopadu od 17:30 hod. 
NEMOCNÉ DÍTĚ 

Budova piaristického kláštera 
Středa 19. listopadu od 17:30 hod. 
GENETICKÉ MODIFIKACE - NADĚJE NEBO 
HROZBA LIDSTVA? Zasedací místnost PK. 
Čtvrtek 20. listopadu od 18:00 hod. 
GASTROLEKCE FREKVENTANTŮ KURZU 
TANCE BAV KLUBU 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pátek 21. listopadu od 11:00 hod.  
ZVĚŘINOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 21. listopadu od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLEČ. CHOVÁNÍ - OD 15 LET 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pondělí 24. listopadu od 17:00 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pondělí 24. listopadu od 17:00 hod. 
PODVEČER V  RYTMU BUBNŮ 
Cena: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Úterý 25. listopadu od 9:00 a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem. Počet míst omezen, 
na akci je nutné se přihlásit. Cena: 100,- Kč. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
Úterý 25. listopadu od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní 
Věry Slívové. Cena: 200,- Kč.  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
Úterý 25. listopadu od 16:30 hod. 
KORÁLKOVÁNÍ 
Kurz pod vedení Jany Zemánkové – nutno se 
předem objednat. Předběžná cena: 150,- Kč. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
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Úterý 25. listopadu od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  
Úterý 25. listopadu od 17:00 hod. 
USA - NÁRODNÍ PARKY STŘEDOZÁPADU 
Cestopisná přednáška pana Stanislava Hořínka. 

Městská knihovna  556 725 037 
Středa 26. listopadu od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKROČILÍ 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Čtvrtek 27. listopadu od 18:00 hod. 
NUMEROLOGIE A PARTNERSKÉ VZTAHY 
Přednáší Jaroslava Žaludová. Vstupné 100,- Kč. 
Informace a rezervace: tel.: 776 540 789. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/ L 
Pátek 28. listopadu od 9:00 hod. 
ADVENT V LUNĚ 
Tradiční výroba adventních věnců. Vstupné 30,- 
Kč+materiál. Je možné si donést vlastní materiál. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
Pátek 28. listopadu od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO 
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Pátek 28. listopadu od 18:00 - 24:00 hod. 
KOLONA FREKVENTANTŮ KURZU TANCE 
Předprodej místenek 100,- Kč, BAV klub Příbor. 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

Sobota 29. listopadu od 4:00 hod. 
ZÁJEZD DO VÍDNĚ 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
Neděle 30. listopadu od 17:00 hod. 
ADVENTNÍ KONCERT 

Město Příbor. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a čt:  8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v Příboře 

Lidická 50 – piaristický klášter 
Oddělení pro dospělé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež:  
Po: 13:00 – 15:00 hod.Út,čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

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

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře 
Zámečnická, č. 117 
Říjen - březen: út – ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
ZUMBA - TRAMPOLÍNKY v Příboře 

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

Sportovní hala TJ ul. Štramberská 
FIT CENTRUM PŘÍBOR v Příboře 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po - pá: 9:00 – 21:00 hod.  

POZOR: Út, čt od 16:30 do 17:30 hod. FIT 
CENTRUM vyblokováno pro cvičení PORT DE BRAS! 

 556 725 528 
SAUNA PŘÍBOR v Příboře 

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so:  15:00 - 21:00 hod. společná 

 607 714 277 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. dětský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza-fit) 
St:   9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 18:30 – 19:30 hod. body form (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. body ball+over ball (D) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 18:00 – 19:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská  724 963 164 
ZUMBA S PAVLOU 

Každou středu od 19:00 hod. Cena 70,- Kč. 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 

STROLLERING  
Út, čt: 10:00 – 11:00 hod. Cena: 50,- Kč. 

Dynamická sportovní chůze.  
Helena Šimečková – tel. 732 834 584. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
STŘEDA S JARKOU 

Společný program pro maminky s dětmi. 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 

  5.11. POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“ 
12.11. ŘÍKADLA, TANEČKY, PÍSNIČKY 
19.11. POHÁDKA „O JEŽKOVI“ 
26.11. ŘÍKADLA, TANEČKY, PÍSNIČKY  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
PÁTEK - ŠMUDLÍCI 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- Kč. 
  7.11. PAPÍROVÝ STROM  
14.11. MOUDRÁ SOVA  
21.11. ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
28.11. ADVENT VE ZVONEČKU 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. 
 PÁTEK S RADKOU MÍČKOVÁNÍ 
10:00 – 11:00 hod. Cena: 50,- Kč. 

Reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem 
masíruje určitý kožní úsek. Tato metoda 

umožňuje rodičům a rodinným příslušníkům 
podílet se na léčbě a zlepšení zdravotního stavu 

svých dětí a svých blízkých. 
Kontakt: Radka Rojíčková 724 329 473. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
STOLNÍ TENIS 

Po, pá: 15:00 - 17:00 hod. Vstupné 10,- Kč. 
 LUNA PŘÍBOR,středisko volného času, p.o. 

POWER JÓGA 
Út: 17:00 – 18:00 hod. Vstupné: 50,- Kč. 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
JÓGA I., II. 

Út: 18:00 - 19:30 hod. St. 18:30 – 20:00 hod. 
Cena 1.000,- Kč /rok  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
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Hrají:  
Kurt Neubauer, Rostislav Balaštík, Václav Zapletal, 
Václav Švaňhal, Pavel Debef. 
 

Refektář piaristického kláštera v Příboře. 
Vstupné: 80, Kč. 

Předprodej vstupenek od 3. listopadu 2014 v informačním centru Příbor. 
 
 

Pořádá město Příbor 

MMěěssttoo  PPřřííbboorr    
VVááss  zzvvee  nnaa  vvzzppoommíínnkkoovvoouu  aakkccii  


  

MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  DDEENN  
VVÁÁLLEEČČNNÝÝCCHH  VVEETTEERRÁÁNNŮŮ    

  

SS  PPOOUUŠŠTTĚĚNNÍÍMM  VVOODDNNÍÍCCHH  
LLAAMMPPIIÓÓNNŮŮ                                      

  

  

ÚÚtteerrýý  1111..  lliissttooppaadduu  22001144  
oodd  1177::0000  hhoodd..  

  
  

  
PPRROOGGRRAAMM::  
  
1177::0000  hhoodd..  
SSeettkkáánníí  úúččaassttnnííkkůů  vvzzppoommíínnkkoovvéé  ssllaavvnnoossttii  
nnaa  nnáámměěssttíí  SS..  FFrreeuuddaa..  
  
1177::1100  hhoodd..  
PPoolloožžeenníí  kkyyttiicc  uu  ppaamměěttnníí  ddeesskkyy  „„VVllaasstteennccůůmm  aa  oossvvoobbooddiitteellůůmm““  
ppřřeedd  rraaddnniiccíí..  
    

1177::3300  hhoodd..  
OOddcchhoodd  kk  řřeeccee  LLuubbiinněě,,  kkddee  ppooššlleemmee  llaammppiióónnkkyy  ss  ppřřáánníímm    
((llaammppiióónnyy  ssee  ssvvííččkkoouu  bbuuddoouu  zzddaarrmmaa  kk  ddiissppoozziiccii  nnaa  mmííssttěě))..  
  
  

HHuuddeebbnníí  ddoopprroovvoodd::  SSddrruužžeenníí  hhuuddeebbnnííkkůů  PPřřííbboorr..  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času 
 

sobota 29. listopadu 2014 

 
s průvodcem

Návštěva kulturních a historických památek. 
 

odjezd ve 04:00 hodin od LUNY PŘÍBOR 
 

      Cena: 400 Kč / děti do 15 let, 700 Kč / ostatní 
(v ceně je zahrnuta doprava a průvodce) 

 

Přihlásit se můžete do 25. 11. v Luně Příbor, telefon: 556 725 029
mobil: 736 673 012 e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz

 

ZUMBA 
Po, čt: 18:30 - 19:30 hod. Vstupné: 40,- Kč. 

Permanentka 11 vstupů: 400,- Kč  
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 

TRAMPOLÍNKY I., II., III. 
Po: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč. 

Permanentka: 11 vstupů 700,- Kč. 
Fialová R., kontakt: 607 953 300. 

Út: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč. 
Permanentka: 11 vstupů 700,- Kč. 

Přibylová T., kontakt: 775 611 670. 
Čt: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- Kč. 

Permanentka: 11 vstupů 700,- Kč. 
Krausová L., kontakt: 728 018 733. 

Na trampolínky je nutné se objednat u cvičitelek. 
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, p. o. 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 

St: 18:00 - 19:00 hod. Vstup 20,- Kč. 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 

St: 20:00 - 21:00 hod. Vstup 20,- Kč. 
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uveřejněny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 

PŘIPRAVUJEME 
ZIMNÍ POBYT - pro děti, mládež, rodiny     
s výukou lyžování 30. 1. 2015 - 1. 2. 2015 
BAV klub Příbor, stř. vol. času, s.r.o.  556 723 778  

13. 12. ve 20.00 h - refektář kláštera ADVENTNÍ PODVEČER 
13. 12. v 10.00 hod. výstavní sál, zahájení SETKÁNÍ 
BETLÉMÁŘŮ v Příboře I a výstavy betlémů

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor
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INZERCE

VYMĚNÍM BYT V PŘÍBOŘE  
ZA VĚTŠÍ.  

Velký, pěkný byt 1+1 (os. vl.),  
ul. Fučíkova - přízemí.  
Info: 777 153 881 

 

KOUPÍM STAVEBNÍ 
POZEMEK  

V Příboře 1.000 – 1.500 m2. 
Tel.: 731 574 823 

 
- 

 

 

KDY: ve středu 19. listopadu 2014 

ČAS: od 17:30 hodin 

KDE: v zasedací místnosti piaristického kláštera, Příbor 

VSTUPNÉ: dobrovolné 

Bojíte se na GMO třeba jen pomyslet? Myslíte si, že vaše rodina 
nemá s GMO nic společného? Chtěli byste GMO zakázat? 

Přijďte se nejprve seznámit 
s tím, co vše se vlastně 
pod touto zkratkou skrývá a jaké 
jsou výhody i úskalí genetických 
modifikací. Dozvíte se, co 
ve skutečnosti znamená značka 
GMO-free na slunečnicovém 
oleji a proč je v Americe 
pěstování GMO tak oblíbené.  

 

                                   PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  

  Mgr. Pavel Netušil 
  středoškolský učitel 
  Masarykovo gymnázium 
 
 
Ve spolupráci s městem Příborem. 
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Financování nemovitostí                                                                                                                               
 

Zvažujete samostatné bydlení  
či rekonstrukci stávajícího ? 

 

Na podzim výhodné stavební spoření s bonusem 2 000,- Kč  
včetně  refinancování stávajících úvěrů i na vybavení domácnosti   

(možnost proplacení až 1 rok zpětně) 
 

Hypoteční úvěry  -  2,19% bez jakýchkoli dalších poplatků                
(vedení účtu, odhad apod.) i pro refinancování 

  

    Půjčka na cokoli až 300 000,-Kč od 7,9% p.a. (RPSN 8,2% p.a.) 
 

Centrum služeb Nový Jičín s.r.o.  - pobočka Příbor 
Telefon : 599 999 699,  E-mail: pribor@csnj.cz 

www.csnj.cz 

PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 

S 25 LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 

ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 

ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064

http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

Firma PEKOSTOUR 
Petr Kostelník, Lesní, Příbor 742 58 

IČO: 10616659 tel: 604 536 051, 604 110 711 

pořádá 

VÍKENDOVÝ POBYT  
V TERMÁLPARKU  
VELKÝ MEDÉR 

 22.  23. 11. 2014 

Adventní   6. –  7. 12. 2014 
 

Cena: 1.100, Kč/os. 
Cena zahrnuje ubytování a dopravu (apartmány jsou vybavené 
kuchyňskou linkou a sociálním zařízením 100 – 200 m od ter. lázní) 

Cena nezahrnuje: vstupné do termálparku. 

 9.00 EUR (celodenní, dospělý),  

 7.00 EUR ( celodenní, důchodci) 

Nástupní místa: Příbor – 6:00 hod. (Sokolovna) 

 Kopřivnice – 6:15 hod. (zastávka u Komerční banky) 

 Nový Jičín – 6:30 hod. (čerpací stanice Schell) 
 

Rezervace a informace: 604 536 051, 604 110 711 

 
Jitřenka – (u vlakového nádraží) 

♥ sýr tvrdý 45%.....109,-Kč/kg  

♥ uzená syrová roláda……50,-Kč/ks 

♥ pikantní uzené kolénko….55,-/Kč/ks  

♥ višňové + komínové klobásy…..99,-Kč/kg a další 

Novinka:  PIZZA KLÍNEK 25,- Kč/ks  

 ČERSTVÉ ZÁKUSKY.• 736 743567 

MOŽNOST PLATBY VE STRAVENKÁCH !!!!!!!!! 

 

  Při nákupu 
nad   399,- 

 VÝVOZ FEKÁLŮ ZE SEPTIKŮ, 
JÍMEK, ŽUMP A ČOV

 LIKVIDACE LAPOLŮ 
A ODPADNÍCH VOD

 AUTODOPRAVA A ČERPÁNÍ 
TEKUTÝCH ODPADŮ A FEKÁLŮ

tel.: 774 582 800 - NON-STOP!!

e-mail: info@fekal.eu www.fekal.eu

V
4

8
7

9
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA  

RETROPO U PENNY MARKETU 
 

NABÍZÍME: 

- KARLOVARSKÝ PORCELÁN 

- SKLO BOHEMIA CRYSTALEX (sklenice, vázy, dárkové sety) 

- PROŠÍVANÉ POLŠTÁŘE (duté vlákno 70x90 cm) 260,- Kč 

- SOUPRAVA PROŠÍVANÝ POLŠTÁŘ (70x90) + PŘIKRÝVKA (140x200) 685,- Kč 

- SOUPRAVA DO POSTÝLKY PROŠÍVANÁ DEKA + POLŠTÁŘ 569,- Kč 

- POVLEČENÍ 

- KOUPELOVÉ SOLI, SPRCHOVÉ GELY aj. 

- RETRO DÁRKY 

- BYLINNÉ LIKÉRY 

- SOLNÉ SVÍCNY, LAMPY, MÝDLA aj. 

- PLECHOVÉ CEDULE, DÓZY, POHLEDNICE 

- PLAKÁTY - RŮZNÉ MOTIVY 

- ČESKÉ PONOŽKY, DĚTSKÉ PUNČOCHÁČE 

- POKLADNIČKY SÁDROVÉ, PLECHOVÉ, PORCELÁNOVÉ 
 

DÁLE NABÍZÍME: 

-  POTISK TRIČEK, HRNÍČKŮ, POLŠTÁŘKŮ, PUZZLE 

- DĚTSKÁ PYŽAMA 

- OSOBNÍ ODBĚR E-SHOPU RETROPO.CZ 

- DÁRKOVÉ POUKAZY ( celoroční, Vánoční, Valentýnské) 
 

VÁNOČNÍ ZBOŽÍ 
- LÁTKOVÉ ADVENTNÍ KALENDÁŘE 

- LÁTKOVÉ MIKULÁŠSKÉ NADÍLKOVÉ KORNOUTY – BOTY 

- VÁNOČNÍ UBRUSY, PROSTÍRÁNÍ A JINÉ VÁNOČNÍ ZBOŽÍ 
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