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Cena: 5, - Kč

Co se dozvíte? Fotoreportáž z příborské pouti
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, 
a to na své 117. a 118. schůzi rady města, kdy pro-
jednala mj. tyto záležitosti:
117. schůze RM dne 22. srpna 2006
v Projednala informaci místostarosty o rekon-
strukci akumulační nádrže kompostárny Příbor
v Uložila připravit návrh na úpravu výši nájem-
ného v obecních bytech 
v Vzala na vědomí zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 11.7.2006 a komise pro občanské zá-
ležitosti ze dne 12.6.2006
v Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a pl-
nění hlavních ukazatelů rozpočtu příspěvkové 
organizace Školní jídelna Komenského Příbor 
za I. pololetí roku 2006, příspěvkové organizace 
Mateřská škola, Příbor, Pionýrů 1519, za I. pololetí 
roku 2006, příspěvkové organizace Základní škola 
Příbor, Jičínská 486, za I. pololetí roku 2006, pří-
spěvkové organizace Základní škola Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín za I. pololetí 
roku 2006, příspěvkové organizace Mateřské školy 
KAMARÁD, Příbor, Frenštátská 1370, za I. polo-
letí roku 2006
v Schválila vyhlášení zakázky malého rozsahu 
včetně zadání pro zpracování nabídky na realizaci 
akce „Rozšíření plynovodní sítě ulice Na Kamenci 
v Příboře“
v Uložila zveřejnit záměr města Příbora prodat 
ruční ohýbačku plechu formou výběrového říze-
ní za těchto podmínek: - minimální cena 4 000,- 
Kč, - platba bude hrazena před podpisem kupní 
smlouvy
v Rozhodla schválit prodloužení zveřejnění pro-
nájmu objektu čp. 586 na ul. Masarykově v Příboře 
formou výběrového řízení do doby první nabídky
v Uložila projednat v ZM problematiku realizace 
samostatné zasedací místnosti pro potřeby ZM
v Uložila zpracovat požadavky na využití objek-
tu č.p. 118 z pohledu potřeb MÚ ( počty pracov-
níků, kanceláří apod.)
v Uložila zpracovat jiný návrh na rozšíření pra-
covišť MÚ mimo budovu radnice
v Vzala na vědomí výsledek hospodaření pří-
spěvkové organizace TS města Příbora k 30.6.2006
v Doporučila ZM poskytnout finanční příspě-
vek z § 5311, org. 4329 – Projekty prevence kri-
minality ve finanční výši 24 540,- Kč Společnosti 
Dechového orchestru mladých Příbor na pro-
nájem náhradního prostoru pro zkoušky DOM 
Příbor

Harmonogram svozu VOK – říjen 2006
DATUM HODINA STANOVIŠTĚ

2. října 2006 15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova
pondělí 15.oo-18.oo Švermova X Dukelská

15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova
3. října 2006 15.oo-18.oo Okružní u separ. nádob
úterý 15.oo-18.oo Tyršova x Svat. Čecha

15.oo-18.oo Jičínská x sídliště
4. října 2006 15.oo-18.oo Lidická - u Kat. domu
středa 15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní

15.oo-18.oo B.Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím)
5. října 2006 15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova
čtvrtek 15.oo-18.oo Smetanova x K. H. Máchy

15.oo-18.oo O. Helmy
6. října 2006 15.oo-18.oo Na Valše u kurtů
pátek 15.oo-18.oo Na Hrázi

15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova
7. října 2006 9.oo-11.oo Hájov u restaurace
sobota 9.oo-11.oo Prchalov u obchodu

9.oo-11.oo Příbor - Paseky u Jurečky
9. října 2006 15.oo-18.oo Pod Haškovcem
pondělí 15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova

15.oo-18.oo Vrchlického x Za Vodou
10. října 2006 15.oo-18.oo Wolkerova x u trati
úterý 15.oo-18.oo Komenského pod letadlem

15.oo-18.oo J. V. Choráze za obchodem
11. října 2006 15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště
středa 15.oo-18.oo Dr.Čejky x Myslbekova, kotelna

15.oo-18.oo Myslbekova x u Čecha
12. října 2006 15.oo-18.oo 9. května x brána býv. TATRY
čtvrtek 15.oo-18.oo 9. května x Osvobození

15.oo-18.oo B. Němcové x Hluboká

BESEDA S POLITIKY, II
Premiéra:  sobota   30. 9.  17.00 - 18.00 hod.
Opakování: neděle   1. 10  17.00 – 18.00 hod.
 pondělí – středa 2. – 4. 10.  22.00 – 23.00 hod.
 čtvrtek   5. 10.  7.00 – 8.00 hod. 17.00 – 18.00 hod., 22.00 – 23.00 hod.
Účastníci: Čestmír Šedivý (ČSSD), Dana Forišková (KDU-ČSL), Antonín Mocek (KSČM), Milan 
Strakoš (ODS), Stanislav Janota (SNK - Příbor je náš domov) – lídři stran a hnutí. 

BESEDA S POLITIKY, III. Dotazy do 8. 10. 2006
Premiéra:  sobota   14. 10.  17.00 - 18.00 hod.
Opakování: neděle   15. 10  17.00 – 18.00 hod.
 pondělí – úterý1 6. – 17. 10.  7.00 – 8.00 hod. 17.00 – 18.00 hod., 22.00 – 23.00 hod.
Všichni účastníci budou známi týden před besedou. 

VÝSLEDKY VOLEB   22. 10.  17.00 hod.  přímý vstup
Termíny zpravodajství  5. 10. ( 6. 10.)  17.00 hod. 
   19. 10. (20. 10)  17.00 hod.  
   2. 11. ( 3. 11.)  17.00 hod.

VYSÍLÁNÍ Local TV – aktuálně

POŘÁDEK NA HŘBITOVĚ
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby udržovali pořádek kolem hrobových míst a neodkládali sklenice, 

vázy, hadry a jiné předměty za pomníky. Takto odložené věci působí nevzhledně a překáží při údržbě 
ploch. Upozorňujeme zároveň, že takovéto odkládání předmětů kolem hrobových míst není povoleno 
(Řád veřejného pohřebiště ČI. 3 odst. 10) a bude proto s nimi nakládáno jako s černou skládkou.

Ing. Josef Kisza, ředitel Technických služeb města Příbora

ZMĚNA!
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MVDr. Hana Kotrcová

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po 
svých rodičích?

 Do jaké míry jsem zdědila dobré, ale i mé-
ně dobré vlastnosti po svých rodičích, to 
nedokážu posoudit, ale mám po nich určitě 
potřebu pomáhat druhým a pobuřuje mne 
jakákoliv nespravedlnost, lhostejnost, bez-
ohlednost a hloupost. Mám úctu a vážnost 
k lidem, kteří něco dokázali a nebo se snaží 
dokázat nejenom ve svůj prospěch, ale i ve 
prospěch celku

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Kromě spánku práce na naší zahradě a toulá-

ní se po horách.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Od Jana Šmída volná trilogie Čisté rados-

ti mého života a samozřejmě laskavý James 
Herriot, To by se zvěrolékaři stát nemělo. 
Z filmů Postřižiny a z hudby poslouchám 
ráda skupinu Queen, Beatles, swingovou 
a folkovou hudbu.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Vinetouem.
5. Měla jste v dětství svůj vzor ?
 Ano, toho Vinetoua.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 V podstatě naivní představa, že pro vý-

kon veterináře stačí pouze mít rád zvířa-
ta. O tom, že se jedná nejméně z poloviny 
i o práci s lidmi, s úřady a s technikou, nikde 
nebyla zmínka. A varování zkušených, že se 
jedná u terénního veterináře o těžkou manu-
ální dřinu, jsem ve studentských letech ne-
přikládala žádnou důležitost. To vše přišlo až 
potom, ale nelituji.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Žili zde moji i manželovi prarodiče i rodiče, 

moji rodiče - učitelé zde i určitá období aktiv-
ního života pracovali, i když se v padesátých 
letech odstěhovali na vesnici. Na nynějším 
Masarykově gymnáziu studovala moje ma-
minka, sestra, manžel, já i naše obě děti. Celé 
dětství jsem jezdila paradoxně na prázdniny 
k babičce z vesnice do města. Nyní zde stojí 
i náš dům a mám zde své pracoviště.

8. Co se vám ve městě nelíbí?
 Odpovím na to, co se mi například ve městě 

nelíbí, ale schází v tom rozhovoru otázka, co 
se mi na Příboře líbí. Nelíbí se mi např. nedo-
řešená dopravní situace v ulicích Erbenova 
a Na Nivách, které jsou velmi úzké, mají 

Věk:  48 let  

Stav:  vdaná   
Dosažené vzdělání: vysokoškolské 

Povolání: veterinární lékařka

Koníčky :  turistika, vysokohorská turistika,  
 cykloturistika, běžky  

V Příboře žije: od roku 1979

obousměrný provoz a jezdí po nich do této 
oblasti během pár let spousta nových oby-
vatel. Jsou zde velmi ohroženy děti a oprav-
du tady chybí dopravní dozor, aby postihl 
ty bezohledné řidiče, kteří si dělají z uliček 
závodní dráhu. Dále se domnívám, že by si 
Příbor zasloužil důstojnější kulturní stánek, 
než je architektonicky zpotvořený a prosto-
rově nedostačující Katolický dům.

9. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý 
zážitek?

 Asi před 23 lety jsem zaslechla z televize 
zvonit zvony jako doprovod k jednomu fil-
mu, a i když jsem tu televizi neviděla, po-
znala jsem, že jsou to krásné zvony z příbor-
ského kostela Panny Marie. Ten jejich hlas je 
naprosto jedinečný a nezaměnitelný.

10. Co byste uvedla jako svůj dosavadní nej-
větší úspěch?

 Máme s manželem a dětmi fungující domov, 
čehož si velice vážím. Žijeme ve vlastním 
domě se zahradou a dělám práci, která mne 
baví. A domnívám se, že jsem za roky svého 
profesního působení alespoň u části obyva-
tel města a jeho okolí vytvořila povědomost 
o tom, že veterinární péče o zvířata je po-
třebná a že veterina je medicína.

11. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Že jsem se nikdy nenaučila pořádně hrát na 

žádný hudební nástroj.
12. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu 

narodila, chtěla byste dělat něco jiného? 
Být někým jiným?

 Kdybych se narodila jako chlap, chtěla bych 
být tesařem, jinak bych asi stejně chtěla dě-
lat to, co dělám nyní. A kdybych měla být 
někým jiným, tak určitě jednou z našich 
koček.

13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzká-
zat?

 Že žijeme v krásné zemi a v hezkém městě, 
že máme štěstí že zde nejsou zemětřesení, 
hurikány nebo vlny tsunami, že se zde již 
naštěstí nezabíjí kvůli odlišnému politické-
mu a náboženskému smýšlení a že bychom 
měli všichni vzít rozum do hrsti, nebýt lhos-
tejní a nenechat sebou smýkat mocichtivými 
a věčně rozhádanými politiky.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho osobních
 i profesních úspěchů. Eva Hozová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

ZMĚNA!

v Odsouhlasila použití zbývajících finančních 
prostředků určených na obnovu ulice 9. květ-
na využít k pokládce živičného povrchu na ulici 
Říční
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„ Propojení parkoviště na ulici Pionýrů“ firmu 
ALPINE stavební spol. CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 
757 43 Valašské Meziříčí
v Rozhodla o realizaci 1. části akce „Propojení 
parkoviště na ulici Pionýrů“ - nový vjezd z ul. 
NRA a úprava parkoviště před domy č. 1508 
a 1509 - část A
v Doporučila, na základě žádosti o příspě-
vek Masarykova gymnázia v Příboře zapracovat 
do rozpočtu města Příbora částku Kč 120 tis. na 
ozvučení nové tělocvičny
v Uložila zveřejnit záměr města pronajmout bu-
dovu bývalé ZŠ Hájov za účelem zřízení školského 
zařízení za stanovených podmínek
v Odsouhlasila vypsání nové výzvy ke zpraco-
vání nabídek na opravu zadního traktu radnice
118. schůze RM dne 5. září 2006:
v Schválila po projednání návrh Smlouvy o dílo 
č.19/2006 OŽP na dílo „Kompostárna Příbor – re-
konstrukce akumulačních nádrží“. Smlouva může 
být podepsána nejdříve po odsouhlasení potřebné 
částky ZM
v Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro 
občanské záležitosti ze dne 28.8.2006 a zápis 
z jednání komise pro regeneraci MPR Příbor ze 
dne 22.8.200612
v Uložila předložit písemné připomínky k plánu 
zimní údržby místních komunikací místostaros-
tovi
v Uložila předložit po připomínkování konečný 
návrh plánu zimní údržby místních komunikací 
na schůzi RM
v Uložila předložit přehled stávajícího stavu 
pasportizace a správy majetku města Příbora
v Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek 
města a jeho organizací za období měsíců dubna, 
května a června roku 2006 dle předložené tabulky
v Po projednání schválila upuštění od čtenář-
ských poplatků během Týdne knihoven v době od 
2.do 6.10.2006
v B dílčí změny směrnice č. 4/2006 k zadávání 
veřejných zakázek dle předloženého návrhu
v Vzala po projednání na vědomí zprávu o hos-
podaření města Příbora k 30.6.2006 a doporučila 
tuto zprávu předložit k projednání na ZM
v Schválila mandátní smlouvu, jejímž předmě-
tem je závazek mandatáře (Správa majetku měs-
ta Příbor s.r.o.), že za sjednanou úplatu zařídí pro 
mandanta (město Příbor) na jeho účet a jeho jmé-
nem veškeré úkony nezbytné pro vymáhání spe-
cifikovaných pohledávek mandanta s veškerým 
jejich příslušenstvím vzniklých z titulu neplacení 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s uží-
váním bytu, a to ve vztahu k dlužníkům, u nichž je 
uvedena celková dlužná částka sestávající z dluž-
ného nájemného a dlužných úhrad za plnění po-
skytovaná s užíváním bytu ke dni 31.12.2005 včet-
ně změn, které vznikly ode dne 31.12.2005 (přílo-
ha č. 1 Mandátní smlouvy)
v Zmocnila místostarostu p. RSDr. Mgr. Stanislava 
Janotu k podpisu mandátní smlouvy
v Uložila doplnit návrh Komisionářské smlouvy 
o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších 
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Klub zdraví Příbor
Vážení spoluobčané.

 Počátkem letošního roku jsme vás v Měsíčníku města Příbora informovali o projektu „Nový 
start“ (New start), který organizuje nejen v našem městě, o. s. Život a zdraví. Pod záštitou tohoto 
sdružení se v jarních měsících letošního roku v městské knihovně uskutečnilo několik setkání zamě-
řených na duševní zdraví člověka (seminář „Umění zvládnout stres“). V tomto podzimním čase vás 
zveme na pravidelná setkání zaměřená především na zdraví tělesné. 

Bezplatné přednášky „Klubu zdraví“ budou probíhat za podpory Městského úřadu města Příbor 
a ZŠ Nadporučíka Loma v měsíčních cyklech, a to každou druhou středu v měsíci v 17 hodin v pro-
storách výše jmenované školy (pracovna výtvarné výchovy). 

V úvodní přednášce, která se uskuteční 11. října 2006, nám přednášející MUDr. Pavel Sikora pro-
zradí, jaké je „Tajemství dlouhověkosti“. Součástí přednášky bude měření tělesných hodnot a mož-
nost diskuse na dané téma. Zveme každého, kdo chce vzít život do vlastních rukou a věříme, že tento 
projekt přispěje ke zkvalitnění života každého z nás. 

Za O.s. Život a zdraví B.Th. Radek Kocyan

Zveme vás na úvodní přednášku Klubu zdraví Příbor 
TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI

Přednáší MUDr. Pavel Sikora. Možnost měření tělesných hodnot s konzultací.
KDY: 11.10.2006 v 17 hodin, 
KDE: ZŠ Npor. Loma v Příboře, Pracovna výtvarné výchovy
POŘÁDÁ: o.s.Život a zdraví ve spolupráci s městem Příbor a ZŠ Npor. Loma. 

Vstup volný

Ve dnech 25.8. - 2. 9. 2006 se na Masarykově 
gymnáziu v Příboře uskutečnilo mezinárod-
ní setkání mládeže z České republiky, Irska 
(město Athlone) a Polska (Czenstochowa). 
Koordinátorkou projektu byla Mgr. Lucie Novotná 
ve spolupráci s Mgr. Monikou Šimíčkovou. 
Z Masarykova gymnázia na projektu pracova-
lo 11 studentů, kteří navíc zahraniční studenty 
ubytovali ve svých domovech a spolu s rodiči jim 
poskytli příjemné zázemí (Anna Ulrichová, Jakub 
Stromšík, Václav Kocián, Luděk Nývlt, Alena 
Ištoková, Daniela Tučková, Jaromír Vjaclovský, 
Bohdan Knězek, Marcela Bílská, Alžběta 
Moravčíková, Lucie Hurbanová). Tématem setká-
ní bylo „Proměny v chování, víře a hodnotách“. 

Posláním projektu je vytvářet lepší Evropu 
v lepším světě prostřednictvím lepší mládeže, kte-
rá je účastí na takovém setkání obohacena o roz-
manité poznatky a stává se uvědomělejší. Projekt 
umožňuje setkání mladým lidem z různých částí 
Evropy, kteří by se za normálních okolností prav-

děpodobně nesetkali a kteří tak mají možnost 
poznat jiné kultury, získat mnoho informací 
o politickém i sociálním prostředí daných zemí, 
předávat si zkušenosti z nejrozličnějších oblastí 
společenského života. 

Účastníci setkání ze všech tří zemí si připra-
vili prezentaci o své škole, městě a státě, dále  pro-
gram o kultuře své země, který zahrnoval kromě 
jiného také předvedení národních tanců, ochutná-
ní místních jídel apod. Každá skupina uskutečnila 
v rámci hlavního tématu  workshop (interaktivní 
prezentaci) o konkrétních problémech. Polští 
studenti si zvolili téma „Proměny v chování, víře 
a hodnotách ve vztahu k práci“, Irové „Proměny 
v chování, víře a hodnotách ve vztahu ke společ-
nosti“ a Češi „Proměny v chování, víře a hodno-
tách ve vztahu k sexualitě a médiím“. Program byl 
prokládán kolektivními hrami a výlety do okolí. 
Navštívili jsme např. pouť v Kopřivnici, Hukvaldy, 
Štramberk, hornické muzeum a Pustevny. 

Mezinárodní setkání mládeže 
– projekt Copernicus

práv a povinností mezi městem Příbor a Správou 
majetku města Příbor s.r.o. o důvodovou zprávu, 
která bude zachycovat základní navržené změny 
v nové KS s účinností od 1.10.2006
Z jednání zastupitelstva města

Za uplynulé období se zastupitelstvo měs-
ta sešlo jedenkrát, a to na 40. zasedání ZM dne 
14.9.2006, kdy se jednalo prakticky o poslední 
zasedání ZM podle plánu práce a ZM projednalo 
mj. tyto body programu:
v Uložilo zveřejnit na Úřední desce MÚ Příbor 
záměr města odprodat nemovitosti ½ spoluvlast-
nického podílu města Příbora - nemovitostí za-
psaných na LV č. 546, k.ú. i obec Příbor
pozemek  parc.č. 3194, zahrada, 1676 m2 
  parc.č. 3195, orná půda, 653 m2
  parc.č. 3202, zastavěná plocha 
  a nádvoří, 1331 m2
  parc.č. 3203, zahrada, 669 m2
  parc.č. 3204, zahrada, 391 m2
pozemek  parc.č. 370/1 393 m2
  budovy , č.p. 751
  bydlení na parc.č. 3202
za dohodnutou kupní cenu ve výši 800.000,-- Kč, 
plus ½ nákladů za vyhotovení znaleckého posud-
ku. Poplatek za vklad práva do KN a daň z převo-
du nemovitostí budou hrazeny kupujícím. Kupní 
cena bude uhrazena kupujícím na účet prodáva-
jícího před podpisem kupní smlouvy. Zveřejnění 
bude realizováno na dobu 15 dnů
v Rozhodlo neprodat část nemovitosti - po-
zemku parc.č. 3287/17 ostatní plocha, v rozsahu 
dle zákresu v situačním snímku, k.ú. i obec Příbor 
z majetku města Příbora panu Danieli Jarnotovi, 
bytem Příbor, O. Helmy 128
v Rozhodlo schválit prodej nemovitostí - poze-
mek parc.č. 1681 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 105 m2, včetně objektu č.p. 374 na pozemku 
parc.č. 1681, vše k.ú. i obec Příbor z majetku měs-
ta Příbora, za kupní cenu 80.000,--Kč, plus nákla-
dy spojené s prodejem, včetně daně z převodu ne-
movitostí panu Václavu Maťátkovi, bytem Příbor, 
Štramberská 433
v Schválilo prohlášení vlastníka budovy - ob-
jekt bydlení čp. 1318 - 1319 ul. Fučíkově v Příboře 
nacházející se na pozemcích par. č. 784 o výměře 
227 m2 a par. č. 783 o výměře 226 m2 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v katastrálním území a ob-
ci Příbor podle § 4 zákona č. 72/94 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a schválila doprodej podílu 
na pozemcích par. č. 784 a 783 o celkové výměře 
453 m2 , zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obec 
Příbor, ve výši podílu 4475/115901 příslušející 
jednotce v budově čp.1319/9 ul. Fučíkova v Pří-
boře ve spoluvlastnictví paní Vlasty Petrášové do 
výlučného vlastnictví za kupní cenu
v Schválilo odprodat v rámci povinné nabídky 
společnosti Severomoravské vodovody a kana-
lizace, a.s. Ostrava pět kusů akcií společnosti za 
nabídkovou cenu minimálně 1.400,- Kč/ks
v Schválilo vyčlenění z finančních prostředků 
na vyčištění vodního příkopu od ul.Štramberská 
po koleje ČD ( kolem hřiště)
v Schválilo přesun částky 9.000,- Kč z položky 
č. 5136 – nákup knih na položku č. 5169 – nákup 
ostatních služeb
v Schválilo druhou změnu rozpočtu města 
Příbora na rok 2006 v následujících objemech:

Vlasta Londinová
František Šarlinger
Růžena Dvořáková
Ludmila Milštainová
Božena Klimecká
Božena Michnová
Jan Simper
Ludmila Filipová
Milada Konvičková
Terezia Štefánková
Štěpánka Hanzlíková
Jaromír Bajer

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. října 2006
Marie Kociánová
Božena Filipová
Eva Burdová
Marie Richterová
Jiří Majer
Ludmila Holubová
Ludmila Bolomová
Jarmila Krestová
Karel Borovský
Drahomíra Trnková
Marie Růžová
Anna Pustějovská
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„Krásná je naše planeta Země a stojí za to o ni 
pečovat“

Prvních 14 českých škol se může radovat ze zís-
kání prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA. 
Mezi nimi je i ZŠ Dukelská v Příboře, která navíc 
získala tento titul jako jediná škola v ČR vzdělávající 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Do me-
zinárodního projektu ekologického sdružení Tereza 
Praha, který navazuje na českou verzi Ekoškoly, se 
zapojilo ve školním roce 2005/2006 celkem 78 škol. 
V červnu 2006 se prvních 20 odvážných škol, které 
dlouhodobě pracují v oblasti ekologické výchovy, 
rozhodlo zažádat o udělení titulu po splnění nároč-
ných kritérií. Ta se týkala ekologické výchovy s jejími 
praktickými dopady v provozu školy- oblasti energií, 
vody, odpadů a prostředí školy. Projekt rovněž vyža-
doval spolupráci a zapojení celé školy a aktivní inici-
ativu ze strany žáků. Po sepsání žádosti a zprávě o pl-
nění projektu byl do naší školy vyslán tým odborných 
auditorů, kteří doslova prošli školu od sklepa až po 
půdu, hovořili se žáky, učiteli, vedením, rodiči, správ-
ními zaměstnanci a posoudili, zda škola uspěla v ná-
ročných kritériích. Samotní auditoři byli překvapeni 
nasazením, úsilím a obětováním volného času někte-
rými žáky a učiteli. V tiskové zprávě k celému projek-
tu byla naše škola mimořádně ohodnocena: „…školou 
vládla příjemná atmosféra, byla cítit aktivita a nad-
šené zapálení všech učitelů a většiny dětí, řekla jedna 
z auditorek po návštěvě ZŠ Dukelská v Příboře.“

 Závěrečné finální posouzení odborné komise 
v Praze vyznělo pro naši školu mimořádně příznivě 
a škole byl přidělen mezinárodní titul EKOŠKOLA 
– certifikát o zisku titulu na období 2 let s právem po-
užívat mezinárodní logo Ekoškoly při prezentaci ško-
ly. Škola rovněž obdržela velkou zelenou vlajku, která 
je udělována ekoškolám na celém světě.

Slavnostní předávání mezinárodních titulů pro-
běhlo 27. června 2006 ve Valdštejnském paláci v Pra-
ze ve spolupráci se Senátem ČR při příležitosti jeho 
10. výročí pod záštitou MŠMT a MŽP ČR. Nádherné 
akce se za naši školu zúčastnily žákyně Petra Klosová 
a Nicola Hufeislová společně s ředitelkou školy a me-
todikem environmentální výchovy Mgr. Josefem 
Čípem, kteý je autorem a koordinátorem mnoha 
ekologických činností projektu. Proběhla prezentace 
jednotlivých škol, zajímavá soutěž v třídění odpadů 
a vlastní předávání titulů a vlajek Ekoškolám. Poté 
následovala prohlídka Valdštejnského paláce a Sená-
tu ČR, kam se běžně žáci škol našeho kraje nemají 
možnost podívat. Žáci i pedagogové si odvezli neza-
pomenutelné zážitky a radost z ocenění jejich práce. 
Po návratu z Prahy se s vlajkou vyfotografovali všich-
ni žáci a zaměstnanci školy a vlajka bude zavěšena 
v prostorech školy pro prezentaci.

Které konkrétní kroky vedly k získání titulu? Byly 
to 7 náročných kritérií daných projektem a vlastní 
činnost školy. 

1.krok – Založení pracovního týmu Ekoškoly 
– ze zástupců jednotlivých tříd, vedení školy, pedago-
gů, rodičů, správních zaměstnanců a referátu životní-
ho prostředí MěstÚ Příbor. Pracovní tým se společně 
podílel na vytváření plánu činností a koordinaci a vy-
hodnocování všech ekologických aktivit.

2.krok – Analýza ekologického stavu školy 
– byla provedena především ve dvou projektových 
dnech „Zachraňme Zemi“ a týkala se zjišťování kvali-
ty ovzduší v okolí školy dle výskytu lišejníků a dalších 
rostlin-indikátorů čistoty ovzduší, dále počtu zele-
ných rostlin v budově školy, stavu vodovodních ko-
houtků a splachovačů WC, produkce množství odpa-
dů za jednotlivé třídy a školu, stavu a počtu šetřících 
ventilů a dalších zajímavých zjištění o stavu školy.

3. krok –Plán činností – byl vytvořen takový 
plán eko-činností, který se v daném období podařilo 
splnit. V oblasti odpadů bylo zavedeno třídění odpa-
dů ve třídách – plast, papír, PET lahve, nebezpečný 
a organický odpad. V oblasti energií byly vytvořeny 
netradiční popisky k umyvadlům,vypínačům, oknům, 

ZŠ Dukelská získala prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA
byl navržen úsporný systém splachování, byla sle-
dována a monitorována teplota ve třídách a šetřící 
ventily topení.

4. krok - Monitorování a vyhodnocování 
– veškeré činnosti byly eko-týmem pravidelně sle-
dovány a vyhodnocovány, byla vedena dokumentace 
a fotodokumentace projektu.

5. krok – Environmentální výchova ve výuce 
– celým výchovně vzdělávacím projektem, všemi 
předměty prolíná dlouhodobý projekt „Zachraňme 
Zemi před odpady“. Další projekt školy „Zookoutky-
nedílná součást výuky Př“ umožňuje žákům chov 
zvířat, pozorování jejich života, rozmnožování, kr-
mení a péče o ně. Škola je již 16 let každoročním or-
ganizátorem oblastní přírodovědné soutěže „Poznej 
a chraň“ pro žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami Moravskoslezského kraje. Zajímavý pro-
jekt „Kouzlo zapomenutého-Stará řemesla“ v hodi-
nách předmětu PV-Příprava na povolání umožňuje 
dětem seznamovat se s historií starých řemesel 
v úzkém sepjetí s přírodou, využitím přírodních 
materiálů i odpadů k zajímavým výrobkům daných 
řemesel. Dvoudenní celoškolní projektové vyučová-
ní „Zachraňme Zemi“, které bylo vyvrcholením naší 
činnosti Ekoškoly, zahrnoval, témata a praktické 
činnosti obsažené v názvech „Jak odpad špatně do-
pad“, „Voda nad zlato“/ zkoumání vody, pokusy s vo-
dou, Povodí Moravy atd.,/ „Pitva odpadů“, „Jak roste 
chléb“ /půda/, „Když schází voda“ /oblasti světa bez 
vody, dramatizace Nosičky vody/, „Energie šetříme 
a Zemi tím chráníme“ /vytvoření ekoznaček a eko-
-popisek, zjišťování stavu ve škole/, „Hřbitov od-
padů“, „Jedenáct popelnic“, „Supermarket“, „Obaly 
bez obalu“ /návrhy obalů/, „Princezna Lesněnka“, 
„Zkoumání nerostů regionu“, Eko- životní prostře-
dí“ /čistota ovzduší v okolí školy/. Tato témata vy-
psali jednotliví pedagogové a žáci si vybírali dle své-
ho zájmu, na co se přihlásí a bylo provedeno mnoho 
práce i ve věkově smíšených skupinách.

6. krok – Ekokodex školy –byl vytvořen z ná-
vrhu žáků všech tříd zajímavý ekokodex školy ve 
formě básničky, který sklidil u poroty Ekoškoly 
velký ohlas. Ekokodex byl sestaven tak, aby ho žáci 
byli schopni dodržovat a aby prolínal celým životem 
školy. Text ekokodexu školy přikládáme ke článku.

7. krok –Informování a spolupráce – o pro-
jektu a činnostech školy byli informování všichni 
žáci školy na ekologické konferenci , s projektem 
a výsledky činnosti byli seznamováni rodiče a veřej-
nost, zástupci úřadů na prezentačních výstavkách 
a nástěnkách v prostorech školy.

Když se toto všechno podařilo v naší malé ško-
ličce se 43 žáky se speciálními vzdělávacími potře-
bami, je to jistě hodno ocenění. Z titulu máme proto 
obrovskou radost, neboť v porotě zasedli přední 
odborníci ekologické a environmentální výchovy 
z republiky. Získání tohoto titulu i možnost jeho 
obhájení za 2 roky nás zavazuje k tomu, abychom 
pokračovali v této záslužné práci pro krásnou a čis-
tou Zemi. Aby na ní mohla žít ještě mnohá pokolení 
dětí, se kterými dnes pracujeme.

Mgr. Vlasta Geryková
ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská 

příjmy - 143 622,18 tis. Kč, což je zvýšení oproti 
schválené první změně o 6 755,18 Kč, 
výdaje - 157 049,18 tis.Kč, což je zvýšení oproti 
schválené první změně o 7 015,18 Kč,
financování - 13 427,00 tis.Kč, což je zvýšení opro-
ti schválené první změně o 260,00 tis.Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého 
materiálu návrhu druhé změny rozpočtu města 
Příbora na rok 2006
v Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola Kamarád, Příbor, 
Frenštátská 1370 ve výši 1 338,90 tis.Kč, což je 
zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu pří-
spěvku při první změně o 21,90 tis.Kč. Částka 
21,90 tis.Kč je účelově vázána na úhradu výdajů 
souvisejících s projektem „Matka a dítě“
v Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvko-
vé organizaci Základní škola Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín ve výši 2 980,00 tis.Kč , což je 
zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu pří-
spěvku při první změně o 180,00 tis.Kč
v Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvko-
vé organizaci Základní škola Npor. Loma Příbor 
Školní 1510 okres Nový Jičín ve výši 3 656,00 tis.
Kč , což je zvýšení oproti schválenému neinves-
tičnímu příspěvku při první změně o 212,00 tis.
Kč.Částka 212,00 tis. Kč je účelově vázána na 
úhradu následujících výdajů:
- částka 122,00 tis. Kč je určena na opravu stře-

chy po zimní kalamitě,
- částka 60,00 tis. Kč je určena na úhradu výda-

jů spojených s osobní asistencí žákovi s těles-
ným postižením,

- částka 30,00 tis. Kč je určena na opravy a údrž-
bu ve školní jídelně

v Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvko-
vé organizaci Technické služby města Příbora, 
Štramberská 483, Příbor ve výši 10 415,00 tis.Kč, 
což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu 
příspěvku při první změně o 1 230,00 tis.Kč, při-
čemž částka 1 130,00 tis. Kč je účelově vázáná na 
krytí následujících nákladů:
- částka 950,00 tis. Kč je určena na : likvidace 

odpadu, oprava amfiteátru, oprava výtluků, 
oprava multicaru, nasvětlení kostela, úhrada 
pobytu psů v útulku, oprava sloupů, opra-
va nádob, úhrada zvýšených odpisů, úhrada 
přesčasů, úhrada mzdových nákladů dvou 
pracovníků ,

- částka 180,00 tis. Kč je určena na úhradu 
mzdových nákladů včetně pojištění pracovní-
ků přijatých přes úřad práce

v Schválilo neinvestiční příspěvek Diakonii 
ČCE ve výši 750,00 tis.Kč, což je zvýšení oproti 
schválenému neinvestičnímu příspěvku o 100,00 
tis. Kč. Částka je určena na úhradu výdajů souvi-
sející s poskytováním pečovatelské služby mimo 
mzdu ředitelky střediska
v Schválilo podle zákona o obcích č. 128/2000 
Sb.,v platném znění, § 85, písmeno c) dotaci ve 
výši 120,00 tis. Kč Masarykovu gymnáziu v Příbo-
ře za účelem vybavení nové tělocvičny vhodným 
ozvučením
v Schválilo z Programu prevence kriminali-
ty dotaci ve výši 24,50 tis. Kč Společnosti přátel 
Dechového orchestru mladých Příbor. Dotace je 
určena na úhradu pronájmu sálu v Katolickém 
domě
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V PŘÍBOŘE 
UPOZORŇUJE OBČANY MĚSTA PŘÍBORA, ŽE 
PLNĚ A V NEZMĚNĚNÉM ROZSAHU ZAJIŠŤUJE 
PEČOVATELSKOU SLUŽBU I KOMPLEXNÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČI.

KDO JSME
Jsme nestátní nezisková organizace, která 

nabízí sociální a zdravotní služby lidem starým, 
chronicky nemocným a lidem s postižením.

CO NABÍZÍME
Pečovatelskou službu
Domácí zdravotní péči (Home care)
Pedikúry
Půjčujeme zdravotní pomůcky

JAK SI OBJEDNAT NAŠE SLUŽBY
Adresa:
Dům s pečovatelskou službou
Jičínská 238, Příbor
(růžový dům naproti lékárně Panacea – 1. patro)
Tel./ fax: 556 725 359
Ředitelka střediska: 
Mgr. Kateřina Linartová - 736 136 870
Vedoucí pečovatelské služby: 
Helena Bernkopfová - 737 286 554
Vedoucí zdravotní péče: 
Monika Heraltová - 737 286 552

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Je poskytována na základě žádosti uživatele 

služeb, zkušenými pečovatelkami s praxí v domá-
cím prostředí uživatelů. Službu poskytujeme na 
území města Příbora a spádových oblastí – Hájov, 
Prchalov, Paseky. Služby jsou hrazeny uživateli 
na základě ceníku služeb Diakonie ČCE, který je 
v souladu s vyhláškou MPSV č. 182/ 1991 Sb.
- dovoz obědů
- příprava a podání jídla
- celková koupel včetně umytí vlasů
- úklidy v domácnostech
- nákupy, pochůzky
- doprovod k lékaři
- praní, žehlení, mandlování prádla

Obědy dovážíme ze Školní jídelny na ulici 
Komenského v Příboře. Uživatelé mají možnost 
výběru ze dvou jídel.
Vedoucí pečovatelské služby: 
Helena Bernkopfová – tel.: 737 286 554

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (HOME CARE)
Je poskytována na základě ordinace lékaře 24 

hodin denně. Tato služba je hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Zdravotní péči poskytujeme v Pří-
boře, ve Skotnici, Skorotíně, na Prchalově, Hájově 
a Pasekách.
- komplexní ošetřovatelská péče
- ošetřovatelská rehabilitace
- nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
- ošetřování dekubitů a jejich prevence
- ošetřování bércových vředů
- převazy pooperačních ran 
- odběry biologického materiálu

STŘEDISKO V PŘÍBOŘE 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

- aplikace injekcí, infúzí
- aplikace inzulínu, nácvik a zaučování  
 apl. inzulínu klienta
- sledování fyziologických funkcí (měření  
 krevního cukru, TK)
- ošetření stomií
- klyzma, cévkování, ošetřování permanentního  
 katetru
- edukace, zdravotní výchova klientů a rodiny
- další výkony dle ordinace lékaře
Vedoucí zdravotní péče:
Monika Heraltová– tel.: 737 286 552

PŮJČUJEME ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
- polohovací postele 
- invalidní vozíky
- toaletní židle
- podložní mísy
- FH, berle, chodítka

PEDIKÚRA
Tuto službu poskytují odborně vzdělané pe-

dikérky v domě s pečovatelskou službou a na žá-
dost klienta v jeho domácnosti.
CENA:
Celková pedikúra 85,- Kč
Úprava nehtů 45,- Kč
Klienti Diakonie ČCE:
Celková pedikúra 75,- Kč
Pedikúra:

Jana Holubová – tel.: 736 489 967

Hezké sobotní odpoledne přilákalo 16. září 
2006, 155turistů na pochod Janáčkovy chodníč-
ky okolím Příbora. Tentokrát to byl 30. ročník 
a turisté zároveň slavili 35. výročí založení odbo-
ru v Příboře.

Podíváme li se do historie pochodu,tak nej-
víc 247 účastníku přišlo v roce 1985 a nejméně 
47 v minulém roce, kdy od rána hustě pršelo.

A jaké se šly trasy? Na 50 km se vydalo 10 
účastníků, na kolech 25 cyklistů, orientační 
jízdu autem si vyzkoušelo 5 zájemců. Největší 
počet, asi 60 si zvolilo 15 kilometrovou trasu 
z Chlebovic, tam byli přepraveni autobusem od 
místa startu a z chlebovické rozhledny pokračo-
vali přes Palkovské hůrky na Hukvaldy do obo-
ry a přes Fojtovy vrchy do cíle v hospodě u Če-
chů. A zbývající počet zúčastněných šel 15 km 
přes Orinoko, Mniší na Hukvaldy a k Čechům 
nebo 25 km, ti se ještě prošli přes Kubánkov na 
Palkovských hůrkách.

Nejstarší ženě bylo 79 let a muž měl 74 roků 
a oba dostali upomínkový dárek. Nejmladšímu 
účastníkovi, který se sice vezl v kočárku bylo 7 
týdnů a druhý nejmladší měl 1 rok.

Jak dopadly Janáčkovy chodníčky?
Nejvzdálenější byli účastníci z Nýrska. Dále 

se přijeli podívat turisté z Orlové, Havířova, 
Mohelnice, Lipníku, Prostějova, Olomouce, 
Šumperka, Ostravy, Č. Těšína, skupina kopřiv-
nických turistů a celý autobus turistů z Morko-
vic.

V cíli pak každý dostal párek a čaj, účastnic-
ký list s kresbou hukvaldské madony a samolep-
ku. Byly připraveny suvenýry, trička, tašky a kšil-
ty, vše s logem KČT příborských turistů.

Pořadová čísla všech zúčastněných byla slo-
sována a 30 výherců si odneslo hezké ceny, které 
věnovali: Alpisport, Zlatá hvězda fa. Jeník, reha-
bilitace p.Bajerová, rehabilitace p.Bilská, Elkol 
Machala Ludvík a město Příbor. Když už jmenuji 
sponzory, tak se musím zmínit, že i v hospodě 
jsme měli část občerstvení jako sponzorský dar. 
Všem moc děkujeme.

A co vy, kterým vám to letos nevyšlo? 
Nevadí. Příští rok budou chodníčky 15.září 2007. 
A hezké počasí?To už máme objednané. Tak vás 
zveme.

KČT Příbor, Vl.Bilský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
v Pověřilo radu města prováděním rozpočto-
vých opatření v rámci schváleného rozpočtu po 
druhé změně na rok 2006
v Vzalo na vědomí po projednání zprávu o pl-
nění rozpočtu města a jeho organizací za l. polole-
tí roku 2006
v Schválilo v souladu s „Pravidly pro přidě-
lování příspěvků vlastníkům domů (fyzickým 
osobám) v MPR“ návrh na rozdělení finančních 
příspěvků vlastníkům těchto nemovitostí: rodin-
ný dům čp. 410, ul. Ř. Volného, parc.č. 75 k.ú. 
Příbor 60 tis. Kč
v Schválilo zavedení prvků drobné architektury 
do majetku města dle číselného seznamu: 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 27, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 10, 11, 14, 
24, 18, 19 dle alternativy 1 – bez ocenění
v Zřídilo v souladu s §84, odst.2, písm.e), záko-
na č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) pří-
spěvkovou organizaci s názvem „LUNA PŘÍBOR, 
středisko volného času, příspěvková organizace“ 
se sídlem Dukelská 1346, 742 58 Příbor s účinnos-
tí od data 1.1.2007
v Schválilo v souladu s §84, odst.2, písm.e), zá-
kona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) zři-
zovací listinu příspěvkové organizace s názvem 
„LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěv-
ková organizace“ se sídlem Dukelská 1346, 742 58 
Příbor s účinností od data 1.1.2007

Dne: 18. září 2006
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK
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Léto s rybami.
DDM LUNA Příbor ve spolupráci s ČRS 

MO Příbor, připravil v letošním roce rybář-
ský tábor v Lipníku nad Bečvou. Nadšení 
mladých lovců bylo velké i přes vysoké tep-
loty, které často přesahovaly 30° C. Dětem 
a vedoucím se nelenilo vstávat i v brzkých 
ranních hodinách a často již od 4.00 hodin 
ráno strážili udice na ryby na nedalekém 
rybníku a řece.

I přes vedra se mladým rybářům doce-
la dařilo a postupně se dostavovaly úlovky, 
mnohdy i nemírové, ale nikoho to neodradi-
lo a nakonec si všichni odvezli rybu. Mladým 
rybářům se podařilo nachytat kapry, amury, 
cejny, líny, okouny a plotice. Letošní tábor se 
vydařil ve všech směrech a mladí rybáři se 
mohou těšit na příští léto.

Jaroslava Lupíková

Brno a okolí v červenci roku 2006
Letošní léto, zvláště červenec, se opravdu 

vydařil. Vedro bylo snad i ve sklepě, a tak se 
každý raději chladil někde u vody. To ovšem 
neplatilo pro účastníky poznávacího zájez-
du do Brna a okolí, kteří s nadšením a neu-
tuchající zvídavostí procházeli místa známá 
i neznámá, vzpomínali, jaké to tu bylo před 
10, 15 i více lety, statečně se vrhali do podze-
mí i do výšin a to pouhých 150 kilometrů od 
Příbora. Kdo s námi nebyl, může pouze tiše 
závidět, protože zážitků jsme za těch 8 dnů 
měli spoustu. Abychom byli všichni v obraze 
– tyto poznávací zájezdy nejsou nic nové-
ho, ale Dům dětí a mládeže Luna je „zdědil“ 
po panu Zdeňku Demlovi, který s partou 
nadšenců jezdil křížem krážem po vlastech 
českých. Když loni v létě pan Demel zemřel, 
rozhodli jsme se v jeho práci pokračovat. Ale 
zkuste pokračovat v něčem, o čem nemáte 
nejmenší potuchy, je to jako kdybyste chtěli 
naskočit do rozjetého vlaku. Prvním pozitiv-
ním impulsem byl pan Lubomír Loukotka, 
který nám nabídl své služby a s jehož pomocí 
vznikla trasa se spoustou zajímavých míst. 
Také samotný zájem lidí o tento zájezd (byl 
obsazen během 14 dnů) nám dodal potřebný 
optimismus, že vše dobře dopadne. A taky, 
že to dobře dopadlo. Když vás totiž vozí stále 
usměvavý a pohodový řidič – pan Lubomír 
Závodný, tak se zdaří vše. Již v průběhu zájez-
du jsme probírali možná místa, kam bychom 
se v příštím roce mohli podívat. K celkové 
spokojenosti přispělo i velmi pěkné ubyto-
vání a dobré stravování ve zcela opravených 
vysokoškolských kolejích v Brně.

Kateřina Bukovjanová

Dopis z tábora, Malá Bystřice 20. 7. 2006
Ahoj drazí pozůstalí rodičové,
je odpolední volno, tak mám čas Vám 

napsat. Ani se mi nestýská, jelikož zde ži-
jeme jako obrovská rodina. Jsou tu všich-
ni hrozně hodní. Bydlíme v chatkách po 

třech, já se svými kamarádkami Petrou 
a Terkou. Tento tábor je čím dál tím lepší 
a lepší. Ondra Filipec (programový vedou-
cí) letos vymyslel téma celotáborové hry 
„Putování za pokladem Oslího ostrova“. 
Za výhry v soutěžích dostáváme ,,Hopíky“, 
což jsou něco jako peníze. V táborovém 
obchodě si za ně můžeme koupit sladkos-
ti, ale ten, kdo bude mít nejvíce Hopíků 
na konci tábora, vyhraje hlavní výhru. 
Vedoucí a instruktoři jsou hodní. Chodíme 
se s nimi koupat do potoka. Je tam napro-
sto čistá a osvěžující voda. Potůček nád-
herně zurčí a k tomu hezky šumí lesy. Fakt 
krása. Hned první den jsme si s kamarád-
kou vyprosily službu v kuchyni, protože 
tam vaří ti nejsympatičtější kuchaři pod 
sluncem. Je to úžasná relaxace. K mému 
potěšení bylo na jídelníčku i kuře na pap-
rice – delikatesa. V oddílech panuje super 
nálada. Starší pomáhají menším a ti je za 
to rozveselují. Mám velké šance, že vyhraji 
celotáborovou hru, neboť kuchaři mě štěd-
ře dotují za pomáhání v kuchyni. Každý 
druhý den máme diskotéku. Náš skvělý 
DJ Ondra Tyllich musel předčasně odjet 
z tábora, všem nám to bylo moc líto a ně-
které holky uronily slzy. Jeho žezlo - MP3 
převzala Petra z naší chatky, nazývaná DJ 
Pe3ík, je to mladý talent. Taky chodíme na 
celodenní výlety, to baví hlavně nás starší. 
Nejlepší je to na Vsackém Cábu, tam čepu-
jí dobrou kofolu.

Docela se těším domů, protože Vás mám 
ráda. Vaše milovaná dcerunka.

PS: Už jsme se s holkama domluvily, že 
příští rok pojedeme znovu. 

Karolína Růžičková

Tvořivý tábor nejen pro tvořivé děti
V srpnu jsme pořádali mini tábor pro 

šikovné děti, které chtějí poznat nové kama-
rády a přitom nechtějí být daleko od svých 
blízkých. Tato forma tábora se podobala 
kdysi tak známým příměstským táborům, 
jen s tím rozdílem, že děti v DDM Luna i celý 
týden spaly.

Tábor byl zaměřen na poznávání blízké-
ho okolí. Z každé procházky si děti donesly 
spoustu materiálu z přírody a ten pak dále 
zpracovávaly. Vyráběly talisman proti zlým 
snům, malovaly na kamínky, zvládly i ruční 
papír, který si ozdobily ubrouskovou techni-
kou a po celou dobu si psaly či kreslily tábo-
rový deník. Zpestřením tábora byl výlet do 
ZOO Ostrava, který jsme podnikli vlakem. 
Děti se byly také podívat na koníky u pana 
Michálka a po opékání na Orinoku byla ve-
čer malá stezka odvahy. V pátek následovalo 
sladké rozloučení v cukrárně. Doufáme, že 
se dětem u nás v „Domečku“ líbilo, a že jsme 
nejen jim, ale i rodičům zpříjemnili jeden tý-
den prázdnin. 

Kateřina Bukovjanová

LÉTO S LUNOU (s domem dětí a mládeže)
Léto u koní

Dům dětí a mládeže Luna Příbor, uspo-
řádal pro mladé milovníky koní letní pobyt 
v době od 14. - 26. srpna 2006 v Bernarticích 
nad Odrou. Začátečníci se učili základům 
jízdy na koni a ti zkušenější se vydali na vy-
jížďku po okolí. Kromě výcviku jízdy na koni 
a péče o své koňské přátele si mohly děti vy-
zkoušet voltiž - gymnastika na koni. Večerní 
projížďky na voze taženým černými klad-
rubáky v překrásné krajině Poodří nadchlo 
všechny účastníky tábora. Nedělní zdobení 
koní a maškarní průvod vesnicí upoutal ne-
jen děti, ale i obyvatele Bernartic.

Součástí pobytu byly i tradiční „bojovky“, 
soutěže, stezka odvahy a výšlap na hrad Starý 
Jičín, který jsme letos absolvovali v nočních 
hodinách na závěr pobytu. Pohled na půl-
noční osvětlené okolní města byl jedním 
z mnoha nezapomenutelných zážitků.

Dagmar Kíčurová

Lošinj – „zeleň v modři“
Letos již po čtvrté zavítali dospělí zájem-

ci, rodiny s dětmi do Kvarnerského zálivu 
na ostrov Lošinj do exotického města Mali 
Lošinj v Chorvatsku. Milovníci moře se opět 
mohli koupat v malebných zátokách, věnovat 
se pěší turistice, prohlédnout si historické 
památky Malého i Velkého Lošinja, poloost-
rova Čikat a obdivovat místa, kde trávili vol-
ný čas Habsburkové. 

Nezapomenutelným zážitkem byla plav-
ba lodí s návštěvou okolních ostrovů, kou-
páním na otevřeném moři a fisch piknik, na 
kterém byly pro účastníky plavby připraveny 
rybí speciality a dobré vínko. 

O náš žaludek se v průběhu zájezdu sta-
rala kuchařka Jana Sedlářová. V nelehkých 
podmínkách dokázala pro nás připravit 
skvělou českou kuchyni.

Snažili jsme se účastníkům zájezdu vy-
tvořit příjemnou dovolenou a jsme rádi, že 
v současné době je již polovina zájezdu na 
příští rok obsazena.

Lenka Nenutilová

Velké poděkování patří všem vedou-
cím, instruktorům a ostatním pracovníkům, 
bez kterých bychom letní činnost nemohli 
uskutečnit. Byl to L. Loukotka, L. Závodný, 
L. Lupík, J. Krutilek, L. Jahn, O. Filipec, Z. 
Knězková, V+V. Hanzelkové, J. Šindelová, O. 
Tyllich, R. Vahalíková, D. Linart, I. Lisová, 
O. Šmída, T. Machů, D. Růžičková, H. 
Zwettlerová, P. Šustková, P. Nikel, J. Staněk J. 
Svačina, D. Kičurová, J. Sedlářová. 

Na příští prázdniny se s Vámi opět těší 
pracovníci DDM Luna Příbor.

S LUNOU SE NENUDÍTE!
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13. ledna 1621 byl Dietrichštejn jmenován 
správcem Moravy a 6. dubna byl pověřen funkcí 
zemského hejtmana moravského. Ale na Moravě 
byla do mikulovského míru (příměří s Gabrielem 
Bethlenem) situace stále neklidná. Proto je teprve 
v květnu 1622 kardinál jmenován předsedou hr-
delního soudu nad moravskými odbojníky. 26. 
března 1624 povýšil císař kardinála do stavu dě-
dičných knížat římských a mimo to mu dal právo 
udělovat šlechtický titul a dovolil mu razit peníze.

Kromě pokatoličtěného severně Příbora 
ležícího frýdeckého panství, patřícího do těšín-
ského knížectví, dopadlo po Bílé hoře podobně 
jako novojicko-štramberské panství spousta 
jiných mimo naše sousedství. Když půjdeme 
směrem na jih po Moravské bráně, bude se jednat 
jmenovitě o starojické panství, kelečské panství, 
hranicko-drahotušské panství či panství lipensko-
-helfenštejnské (= lipnicko-helfštýnské). Majitelé 
těchto panství se více či méně aktivně zapojili do 
stavovského povstání.

Vlastníku starojického panství Vilému 
Bedřichovi z Žerotína byly zkonfiskovány čtyři 
pětiny majetku coby jmění „odbojného luterána“. 
Pan Vilém, vzdělaný humanista, který procestoval 
celou Evropu, se však rozsudku nedožil, neboť 
počátkem roku 1621 zemřel. Vdově po něm, paní 
Anně Hoffmannové z Grynpichlu, byly ponechá-
ny jen Hustopeče a dceři Janě Alžbětě zbylá pě-
tina nezabaveného majetku. Starý Jičín zabral 
Dietrichštejn a připojil jej k biskupské Kelči. Paní 
Anna ale nebyla z hradu sehnána, ač jí už nepatřil 
a ona byla luteránka. Prý pro nějakou známost 
s Dietrichštejnem. Zemřela roku 1649 na statku 
své dcery v Hustopečích nad Bečvou.

Biskupské kelečské panství bylo v září 1617 
pronajato městu Kelči (podobně jako panství 
hukvaldské městu Příboru) za 2 200 zlatých ročně 
na dobu šesti let. Statek za stavovského povstá-
ní obsadil rytíř Kryštof Ullersdorfer z Němčího, 
který vlastnil Žeranovice a Přílepy u Holešova. 
V době zasedání moravské hrdelní komise však již 
byl po smrti, a tak byla jeho památka alespoň ofi-
ciálně prokleta. Kardinál Dietrichštejn však uvádí 
Kelečským v privilegiu z 16. září 1628, že jejich 
přestoupení na stranu povstalců bylo spíše ze 
strachu v nejisté době a odpouští jim. Zároveň 
jim potvrzuje všechna předchozí privilegia.

Ke smrti mečem byl původně odsouzen 
Václav Mol z Modřelic, majitel panství hranic-
ko-drahotušského. Brzy po zatčení Václava Mola 
byl sepsán inventář jemu zabavených věcí, včetně 
věcí jeho snoubenky Anny Cedlarky z Hofu na 
Zlíně, Otrokovicích a Paskově, se kterou se chtěl 
oženit, ale události českého povstání svatbu pře-
kazily. Přestože dosud nebyli oddáni, zabavoval se 
i majetek paní Anny. Ta se již jeho návratu z vě-
zení nedočkala, protože v září 1622 již byla zvána 
nebožkou. V březnu 1624 se pak Václav Mol, věz-
něný v Olomouci, uvolil přestoupit na katolickou 
víru. Panství mu bylo v dubnu 1622 císařem 
odňato a dáno kardinálu Dietrichštejnovi „za 
věrné zásluhy císaři prokázané“. Pan Václav Mol 
však z vězení propuštěn nebyl a záhy tam zemřel. 

Hranice mají vůbec pohnutou historii 

PŘÍBOR, DIETRICHŠTEJN A JEHO DOBA /DOKONČENÍ/
reakce Karla staršího z Žerotína na defenestraci.

Motto: 
„Nelze svobody náboženské 

uhájiti mečem .“

během prvního desetiletí třicetileté války. 
V minulém čísle jsem vzpomínal hranického ry-
tíře Alexandra Holuba z Nadějova, který jako 
pán rebelant „zabavil“ Příborským koncem 
srpna 1619 hrad Hukvaldy. Spinelliho neapol-
ský císařský pluk, který v roce 1621 operoval na 
Ostravsku a Těšínsku, udával ve svém hlášení 
Dietrichštejnovi, že podle jeho nařízení vzal do 
vězení do Olomouce vedle pána Václava Mola 
a několika jiných rebelantů v Hranicích i Alexan-
dra Holuba. Ten se z olomouckého vězení patrně 
brzy dostal, snad utekl, neboť již v polovině října 
téhož roku se objevuje ve vojsku knížete krnov-
ského Jana Jiřího a s ním spojené české emigra-
ce, když jim Lipničtí otevřeli brány svého města. 
Vojsko Krnovského se již koncem července 1621 
zmocnilo Hranic a koncem září bylo „spojenec-
ké znovuobsazení města“ za přispění Valachů. 
(O valašských aktivitách na Příborsku během tři-
cetileté války však plánuji samostatné články.) Po 
debaklu tažení Krnovského po severomoravských 
městech Hraničtí prosili kardinála v nejhlubší 
pokoře o odpuštění a přímluvu u císaře a vysvět-
lují, proč vydali v minulém roce město nepříteli. 

Kardinál uvěřil jejich zapřísahání o nevině, neboť 
město bylo skutečně proti nepříteli bezbranné. 
Holub však odtáhl s emigrací, takže jeho stopa na 
čas mizí. Dietrichštejn měl ale výborný přehled 
o všech provinilcích na svých statcích a nezapo-
mněl proto po větších konfiskacích ani na něho.

Když kardinál zkonfiskoval hranický dvůr 
a mlýn Alexandru Holubovi z Nadějova, dluhy 
dosud nezaplacené panem Alexandrem převzal 
na sebe. (Ač je to neporovnatelné, přesto uvedu, 
oč svízelnější bylo postavení mnohých českých 
živnostníků, kteří po 2. světové válce nakoupili na 
dluh různé hospodářské, řemeslné a jiné stroje, 
dluh spláceli a až přišel komunistický puč, stroje 
jim „stát“ odebral, avšak dluhy nechal a museli je 
nadále splácet. Nezmohli se na nic, dokonce ani 
emigrovat nemohli, jako to bylo možno /s výjim-
kou „rebelů“/ po Bílé hoře.)

S panem Holubem se setkáváme znovu až 
v říjnu 1626, když se Dánové s Mansfeldem, opět 
spojeni s Valachy a emigranty, přiblížili k Hrani-
cím. Mansfeldští podnikli několik útoků na město, 
ale císařská posádka se statečně bránila. Hranice 
byly dobyty teprve tehdy, až měšťané zradili císař-
skou posádku a spojili se s nepřítelem. Alexandr 
Holub z Nadějova velel menšímu emigrantskému 
oddílu mansfeldského vojska a jako prostředník 
mezi hranickými měšťany měl jistě velkou zásluhu 
o brzkou kapitulaci města. Měšťané tak po nepa-
trném boji donutili císařskou posádku ke kapitu-
laci a otvírali sami nepříteli brány. (Tyto události 
podrobně popisuje ve svém románě „Za bouře 
a blesků“, vydaném roku 1931, rožnovský rodák, 
školský inspektor, vlastivědný pracovník a spiso-
vatel Čeněk Kramoliš.) Jakmile však „lid mans-
feldský“ s obavy před Valdštejnem odtáhl, přišlo 

císařské vojsko město ztrestat. Bělotínský fojt jako 
hlava celého odboje sice organizoval zoufalou 
obranu, ale Hraničtí se pod náporem císařských 
záhy vzdali. Nešťastný fojt skočil ze zámecké věže 
do příkopu, aby se živý nedostal do rukou císař-
ským. Hranický měšťan Lukáš Kremz, novojičín-
ský rodák, byl pravou rukou bělotínského fojta. 
Byl činný nejen v rebelii mansfeldské roku 1626, 
ale již během vpádu Gabriela Bethlena roku 1623, 
kdy najímal valašský lid pro nepřítele. Tehdy vy-
vázl pouze s půlročním vězením. 16. října 1627 
byla krvavá exekuce na hranickém náměstí. 
Kremz byl sťat, popravě neunikl ani vážený pri-
mátor města Adam Burkeš, jemuž se mezi jiným 
kladlo za vinu, že během obležení města nedovo-
lil důchodnímu písaři střílet na pana Alexandra 
Holuba. Lipnickému mistru popravčímu neuni-
kl ani měšťan Tomáš Šatánek, jenž byl odhalen 
jako valašský špeh. Dokonce byli popraveni i dva 
chlapci: jeden - že zastřelil císařského praporčíka 
a druhý - že zamýšlel vyhodit do vzduchu posád-
kovou zbrojnici. 

V registrech z roku 1627 je zapsáno, že uprch-
lý Alexandr Holub z Nadějova byl nakonec císař-
skými zajat a poté sťat u Opavy. V roce 1934 však 
byly nalezeny autentické zápisy, ze kterých je pa-
trno, že Alexandr Holub nějakým zázrakem přežil 
třicetiletou válku a ještě roku 1654 žil na Dolním 
a Horním Reichově. O životě tohoto rytíře, který 
byl více než rok majitelem hukvaldského panství, 
tak zbývá ještě mnoho objasnit. 

Je zajímavé, že za všech „rebelií“ daleko 
méně provinivší Nový Jičín, avšak město s lu-
terskou převahou, dopadl jako město daleko 
hůře než vpravdě rebelantské Hranice, město 
s vcelku vyváženou lutersko-bratrsko-katolic-
kou historií. Dietrichštejn sice po mansfeldské 
rebelii všechny zbylé výsady Hranicím zrušil, 
ale již roku 1629 – snad na utišení svědomí za 
hrozné hranické popravy vykonané před dvě-
ma lety – vrátil městu odebrané svobody a pri-
vilegia. Ale samozřejmou podmínkou bylo úplné 
pokatoličtění města. Po smrti kardinála zdědil 
panství jeho synovec Zikmund Maxmilián z Diet-
richštejna a v držení tohoto rodu zůstaly statky až 
do roku 1862.

Lipnicko-helfštýnské panství zdědila po 
rodičích Kateřina z Ludanic, kterou roku 1580 
- jako patnáctiletou - pojal na zámku Bechyni za 
manželku čtyřicetiletý Petr Vok z Rožmberka. 
Původně katolík, ale ve svých třiadvaceti letech 
změnil vyznání na luteránské a dva roky po svat-
bě na českobratrské. V létě 1585 dali oba manželé 
výsady lipnickým Bratřím a o pět let později tam 
financovali výstavbu bratrského sboru (dnes kos-
tel sv. Františka). Roku 1592 však zemřel Vokův 
bratr Vilém, Petr zdědil jeho dluhy a musel se 
ujmout veškerých rožmberských statků. Učinil 
proto Lipnickým nabídku, aby mu zapůjčili 80 000 
zlatých, a za to že mohou užívat panství až do vy-
placení této sumy. Ale měšťané nebyli jednotní, 
luteráni se nemínili podřizovat Jednotě bratrské, 
a tak manželé Rožmberští prodali panství luterá-
nu, panu Jiřímu staršímu Bruntálskému z Vrb-
na. Ten se zúčastnil protihabsburského povstání. 

 Igor Jalůvka
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Byl zatčen v Brně a pro své stáří a nemoc uvězněn 
ve svém paláci. Jeho památka byla prokleta, statky 
zkonfiskovány, úředníci a poddaní byli vzati do 
přísahy a lipenské panství bylo v květnu 1622 
odevzdáno kardinálovi. Ten poslal do Lipníka, 
Drahotuš a Hranic jezuitského misionáře Jana 
Drachovia na rekatolizaci měst a příslušných 
panství. Na příkaz Dietrichštejna museli všich-
ni nekatoličtí kazatelé v Lipníku do sv. Václava 
roku 1622 opustit město, což se i stalo. Pan Jiří se 
rozsudku nedočkal, neboť v Brně zemřel. Ale po 
jeho smrti mu byla „čest navrácena“. Nový držitel 
města zrušil všechna privilegia pro jeho účast na 
povstání. Teprve v roce 1628 obdržel Lipník od 
kardinála nová obdarování, poněvadž obyvatel-
stvo přestoupilo ke katolictví a osvědčilo svou 
věrnost při hájení města v srpnu 1626 proti voj-
sku Mansfeldovu. 

 Nepředvídatelně se Dietrichštejn zacho-
val k různým protestantským šlechticům. Někdy 
k nim uměl být i „škodolibě velkorysý“:

Václav Bítovský z Bítova, za povstání nej-
vyšší sudí moravského direktoria, se z titulu 
svého úřadu účastnil i výslechu a mučení Jana 
Sarkandera. Po porážce povstání musel uprch-
nout ze země. I když již nebyl mlád, hájil své 
přesvědčení se zbraní v ruce, až byl nakonec ve 
válce dánské během nevýznamné šarvátky zajat 
Valdštejnovými oddíly. Bítovský byl držen na 
Špilberku ve studeném vězení, ale na samotný 
příkaz Dietrichštejna dostával nejlepší jídlo 
přímo z jeho stolu. Přitom kardinál dobře vě-
děl, že Bítovský častoval Sarkandera hladem. Při 
výslechu pán z Bítova odmítal vypovídat, a tak 
byl určen k tortuře. Prvým skřípnutím skřipce 
došlo u starého muže ke zraněním tak vážným, 
že ztratil vědomí. Nebylo mu dovoleno rozloučit 
se s rodinou a v původně stanovenou hodinu byl 
s pompézní okázalostí v Brně sťat. 

 Ctibor Syrakovský s manželkou Annou 
Bruntálskou z Vrbna byli páni na zámku ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí a majitelé manství Stará Ves 

a Proskovice. Po nečekaném skonu Ctiborova bra-
tra Hynka Syrakovského na paskovském zámku 
přešly jeho vysoké dluhy na pozůstalé sourozen-
ce. Věřitelé se postupně obraceli na soud a žádali 
přidělení majetku ve výši dluhů na staroveském 
manství. To přivedlo Ctibora na mizinu a musel se 
dokonce vystěhovat ze zámku. Proto zkoušel štěs-
tí u kardinála Dietrichštejna; na základě rodinné 
tradice jej prosil o místo úředníka. Kardinál však 
na jeho prosbu uštěpačně odpověděl, že „vzác-
ných pánů za ouředníky užívati nemůže“. Pravá 
příčina tkvěla ve stavovském povstání, a tak pán 
Ctibor, byť se jej přímo neúčastnil, byl jako neka-
tolík v nevýhodě.

Je zaznamenána jediná rozepře Příborských 
s Dietrichštejnem, a to na jaře 1617 o vyšenkova-
né víno. Ale hlavní vinu na tom měl hukvaldský 
úředník, a tak kardinál spor v Kroměříži „nějak 
urovnal“. Pokud se ale týče vztahu Příbor–
Dietrichštejn, ten byl vždy v souladu a příborští 
měšťané – pokud bychom použili slovník druhé 
poloviny 20. století - se vůči Vídni a Mikulovu 
chovali vždy „prorežimně“.

 Na určitou obhajobu kardinálových činů 
v pobělohorské době musíme říci, že ještě za své-
ho života zrušená privilegia mnohým potresta-
ným městům na základě generálního pardonu 
vrátil, poté co se přesvědčil, že měšťané přestou-
pili na katolickou víru. Tak uměl odpustit biskup-
skému městu Kelči za jeho připojení k povstání, 
kupodivu i převážně bratrským Hranicím, nikoli 
však převážně luterskému Novému Jičínu - „hlavě 
všeho kacířstva a rebelie“.

František Dietrichštejn byl pro většinu histo-
riků z doby 1890–1990 (na rozdíl od doby součas-
né) postava v českých dějinách záporná. Ani dnes 
nijak přesvědčivě neoddiskutujeme, že přes 
jeho skutky za povznesení Příbora jako katolické-
ho města i přes veškerou latinskou osvětu jezuitů 
byl kardinál hlavním šiřitelem protireformace 
a předním pobělohorským konfiskátorem ma-
jetku na Moravě.

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
srpen – září 2006

Ing. Milan Strakoš

Teplé počasí vydrželo až do konce školních 
prázdnin. Lesy v okolí Příbora se zaplnily hou-
baři, kteří ve většině případů neodcházeli z lesa 
s prázdnou. 

Ve městě se v tomto období odehrála spous-
ta zajímavých událostí. Asi největší z nich byla 
příborská pouť, se spoustou zajímavých nabí-
dek a akcí. Mimo pouťových stánků bylo možno 
na náměstí zhlédnout hudební vystoupení nebo 
šermířské souboje. V amfiteátru městského 
parku vystoupil Swingový orchestr Bedřicha 
Pukovce a na jeho vystoupení se přišlo podívat 
několik set návštěvníků. Rovněž výstavou drob-
ného zvířectva, kterou již tradičně pořádala po-
bočka Českého svazu chovatelů, prošlo několik 
set lidí. Kolotoče byly tak, jako v loňském roce 
umístěny na ploše u nádraží. Večer před poutí 
na sebe upoutaly velkým ohňostrojem, který 
celou plochu rozzářil barevnými světýlky. Ještě 
v týdnu před poutí se mohly děti z mateřských 
škol na kolotočích a ostatních atrakcích opět 
svézt zdarma.

Rovněž klokočovský krmáš byl velmi dob-
ře navštíven. Asi největší počet návštěvníků se 
sešel na dětském hřišti, kde si všichni mohli 
koupit guláš a další občerstvení. Guláš se podá-
val i v restauraci Na Kopečku a jistě i v dalších 
restauracích. Z příborského náměstí napocho-
dovala do Klokočova dechovka, několik radních 
a dalších občanů města. 

Školní rok začal 4. září 2006. Na obou ško-
lách byli noví prvňáčci přivítáni řediteli škol, 
svými učiteli a zástupci města. Všichni prvňáčci 
dostali malé dárky a bylo vidět, že se do školy 
opravdu těší. V průběhu prázdnin byla dokon-
čena rekonstrukce osvětlení na škole na Jičínské 
ulici. Nevyhovující osvětlení bylo ve všech 
učebnách nahraženo osvětlením novým. 

Zastupitelstvo města se sešlo dne 14. 9. 
2006 na svém posledním zasedání před komu-
nálními volbami. Hlavním bodem programu 
byla 2. změna rozpočtu města na letošní rok. 
Z akcí, které byly do rozpočtu zařazeny, bych 
upozornil zejména na dvě. Tou první je gene-
rální oprava střechy na jídelně na Komenského 
ulici a druhou výměna povrchu chodníku v dal-
ší části Dukelské ulice. Opravy se dočkají v le-
tošním roce tedy i ti, kteří bydlí v domech na 
druhé straně Dukelské ulice. Pokračovat s opra-
vami chodníků se bude bezesporu i v příštím 
roce a Dukelská ulice by tak měla být dokonče-
na celá.

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Nový Jičín považuje za svoji povinnost infor-
movat veřejnost o tom, že možnost zápočtu 
péče o osobu starší 80 let, která je pouze čás-
tečně bezmocná, přichází pro účely důcho-
dového pojištění v úvahu jen pro období do 
31. 12. 2006.

S účinností od 1. 1. 2007 dochází ke změ-
ně právní úpravy. Podle ustanovení § 5 odst. 
1 písmo s) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění 
zákona č. 109/2006 Sb., jsou účastny důcho-
dového pojištění pouze osoby pečující osob-
ně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby 
ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve 
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV 
(úplná závislost). Osoby, které pečují o oso-
by, jejichž zdravotní stav nedosahuje stupně 
závislosti II, nejsou od 1. 1. 2007 účastny dů-
chodového pojištění. Podle ustanovení § 120 

zákona č. 108/2006 Sb., se osoby, kterým ke 
dni 1. 1. 2007 náleželo zvýšení důchodu pro 
částečnou bezmocnost považují od tohoto 
data za osoby závislé na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni I (lehká závislost).

Doporučujeme, abyste navázal/a kontakt 
OSSZ Nový Jičín oddělení důchodového po-
jištění, kde Vám budou poskytnuty další bliž-
ší informace týkající se dopad CI neúčasti na 
pojištění na Vaše budoucí důchodové náro-
ky, případně Vám bude nabídnuta možnost 
podání přihlášky k účasti na dobrovolném 
důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zá-
kona č. 155/1995 Sb. Zároveň s vámi bude 
vyřešena i otázka možného vydání rozhod-
nutí o době a rozsahu péče o částečně bez-
mocnou osobu starší 80 let pro období do 
31. 12. 2006

INFORMACE O ZMĚNĚ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
OD 1. 1. 2007



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 10

V létě došlo z důvodu nájezdu nákladních 
vozidel k totálnímu poškození už tak špatného 
chodníku podél letadla na ulici Frenštátské. 

Vzhledem k tomu, že je připraven projekt na 
rekonstrukci křižovatky u letadla, který zahrnuje 
i rekonstrukci tohoto chodníku, posuzovali jsme, 
zda lze chodník opravit tak, aby byl zároveň re-
spektován plánovaný projekční návrh, tak jako 
v případě chodníku, který je vybudován v místě, 
kde stál pomník T.G.Masaryka.. 

PROČ SE ZRUŠIL CHODNÍK U LETADLA?

Co my v naší školičce pro přírodu děláme?

O zvířátka se staráme a kytičky zaléváme.

Pořádek my rádi máme, proto vždy se přezouváme. Papíry a jiný odpad 

nikdy na zem neházíme,Tři krabice volají: „Zde je papír, zde je plast, 

zde je odpad kartonový, bude ze mě sešit, obal nový. Nebezpečný  

odpad ten my taky třídíme, do Jedožrouta ho vždy hodíme. Zbytky jídel 

neplýtváme, zvířátkům v zookoutku je radši dáme.

Když ventily zastavíme, teplíčko tím ušetříme.Prudce, krátce  

vyvětráme a pak ihned zavíráme. Když ze třídy odcházíme, tak světla 

vždy zhasínáme. A když po svačině, po práci umyjem si ručičky,  

kohoutek dobře zatáhneme, ať máme dost vodičky.

Tím vším energie, vodu šetříme a naši Zemi chráníme.

Bez ní žít nejde, proto do díla se dejme.

Buďme k sobě kamarádi, ať nás mají všichni rádi.

Učitelům pomáhejme, ať se nikdy nenudíme a víc toho o přírodě víme.

PROTO POJĎME DĚTI NA TO, EKOŠKOLA BUDE ZA TO!

Jedno červnové dopoledne byla naše mateř-
ská škola pozvána na Den otevřených dveří do 
Domova důchodců v Příboře. Děti se těšily, pro-
tože nabízené prostředí jim není cizí. Každý rok 
ve vánočním čase nebo na Den matek chodíme 
s malými zpěváčky do domova za staršími spolu-
občany potěšit jejich srdíčka. 

Sluníčko svítilo a my jsme se vydali k našemu 
cíli. Na zahradě nás čekalo překvapení. Pro děti 
byly připraveny soutěže, hry, výtvarné činnosti, 
občerstvení, zhlédli jsme, čím se naši hostitelé 
v DD zabývají. Nemohl pochopitelně chybět ani 
zpěv za doprovodu harmoniky.

Reakce dětí byly velmi spontánní a z tváří jim 
zářil úsměv a spokojenost. Dopoledne nám rychle 
ubíhalo a přišel čas rozloučení.

Tento den byl pro naše děti výjimečným a ne-
zapomenutelným. Výrok Robinka „..bylo to jako 

V Galerii v radnici byla ve středu 13. 9. 2006 
otevřena výstava výkresů, které připomínají 
dílo příborského stavitele Bedřicha Karlsedera. 
Původní výkresy jsou doplněny dobovými foto-
grafiemi Rudolfa Jarnota a Lubomíra Loukotky. 
V příborském muzeu byla otevřena výstava pod 
názvem „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, kte-
rá připomíná hrůzy koncentračních táborů a 2. 
světové války. 

V sobotu 9. 9. 2006 se v Příboře odehrál 
vůbec poprvé v jeho historii první turnaj v mi-
nigolfu. A to hned celostátní. Hrací plochy 
minigolfu jsou od letošního roku umístěny na 
koupališti a po celé léto byly téměř neustále ob-
sazeny. 

V rámci Dnů evropského kulturního dědic-
tví byly v sobotu 16. 9. 2006 otevřeny pro ná-
vštěvníky zdarma všechny významné kulturní 
památky v našem městě. Mimo kostelů, piaris-
tického gymnázia a radnice byl poprvé zdarma 
zpřístupněn i rodný dům Sigmunda Freuda. Ve 
stejný den se ve městě sešli po šedesáti letech 
absolventi ze základní školy, kteří byli mimo 
svůj program přijati na radnici. 

4. 9. 2006 … přivítání prvňáčků ve škole 
na Jičínské ulici. Přivítání se za město rov-
něž  zúčastnili členky komise pro občanské 
záležitosti. 

7. 9. 2006 … pracovní setkání starostů 
Moravskoslezského kraje s hejtmanem

9. 9. 2006 … zahájení celostáního turna-
je v minigolfu na městském koupališti

12. 9. 2006 … jednání s generálním ře-
ditelem korejské společnosti PLAKOR, 
který navštívil Příbor z důvodu výstavby 
areálu této společnosti v průmyslové zóně 
Mošnov

13. 9. 2006 … přijetí pracovníků z Freu-
dova muzea ve Vídni. Účelem schůzky bylo 
dohodnout další okruhy možné spolupráce 
mezi Příborem, Vídní a Londýnem

14. 9. 2006 … zahajovací projev na ver-
nisáži z díla Bedřicha Karlsedera, která je 
umístěna v Galerii v radnici 

16. 9. 2006 … setkání na radnici s kolek-
tivem absolventů základní školy po 60. le-
tech

18. 9. 2006 … účast na jednání Osadního 
výboru na Prchalově, na kterém se jednalo 
především o chystaném rozšíření komuni-
kace I/48 a dopadu na provoz v obci

20. 9. 2006 … převzetí daru, kterým je 
kompletní soubor panelů výstavy, zhoto-
vených pro účely 150. výročí narození S. 
Freuda. Výstava byla návštěvníkům k dispo-
zici v prostorách Staroměstské radnice.

20. 9. 2006 … zahajovací projev na verni-
sáži výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdin-
ství“

Nové řešení křižovatky však upravuje šířkové 
i výškové parametry vozovky, což bude mít za ná-
sledek i částečné posunutí chodníku směrem do 
vozovky a zároveň změnu jeho nivelety. Z těchto 
důvodů se prozatímně odstranily zbytky původ-
ního chodníku a do doby realizace úprav křižo-
vatky u letadla budou moci chodci využívat na 
Frenštátské ulici chodník podél školky, popřípadě 
chodník v jednosměrné části ulice Komenského. 

Ing. Jaroslav Šimíček

EKOKODEX ŠKOLY

Jako v pohádce
v pohádce..“ určitě hovoří za vše. Výjimečný byl 
však i pro nás, pro učitelky. Měly jsme možnost 
vidět a uvědomit si spontánnost a přirozenost ko-
munikace a jednání našich nejmenších se staršími 
občany, kteří už možná nemají tolik fyzických sil, 
ale stále mají co předávat a darovat.

A tak nás velmi potěšilo, že zaměstnanci DD 
našli možnost a chuť podniknout jistě ne jedno-
duchou cestu a se svými klienty dne 28.6. naši MŠ 
také navštívili. Touto návštěvou jsme byli velmi 
potěšeni.

Chceme touto cestou nejen všem zaměstnan-
cům domova důchodců poděkovat za krásný den, 
ale vyjádřit jim obdiv a poděkování za jejich práci 
a snahu vytvořit starším spoluobčanům důstojný 
a útulný domov.

Za učitelky a děti MŠ Kamarád – ul.Švermova, 
Příbor, Kateřina Šimíčková
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Dne 26.8.2006 v 10.00 hod. bylo přijato 
tel. oznámení prodavačky z prodejny Koruna 
na ulici Místecké, že se zde nachází muž, kte-
rý drží v ruce sekyru, mává s ní a ohrožuje tím 
zákazníky. Strážník se ihned vydal na místo 
a po příjezdu zjistil, že podezřelý muž se již 
v prodejně nezdržuje. Po prozkoumání okolí 
byl muž nalezen v blízkosti prodejny, v jedné 
ruce držel sekyru a v druhé ruce měl litrovou 
sklenici s alkoholem, ze které neustále popíjel. 
Strážník muži sekyru ihned odebral a dále muže 
prověřil, zda u sebe nemá další zbraň. Jelikož se 
muž vzpíral a jevil známky opilosti, strážník mu 
nasadil pouta a předvedl jej na OO PČR, které 
si celý případ převzalo. Šílený muž byl následně 
převezen na záchytnou stanici, neboť se nachá-
zel v silně podnapilém stavu. 

Dne 14.9.2006 bylo v 18.10 hod.přijato 
oznámení od ženy z Příbora, která hlídce sdělila, 
že když byla dnes nakupovat v prodejně Penny 
Market, obtěžoval jí nějaký neznámý muž.Měl 
řeči o sexuálních praktikách a snažil se na ni 
tlačit tělem. Když si po nákupu koupila vedle 
Katolického domu zmrzlinu, podivný muž si 
sedl naproti ní a nespustil z ní oči.Mělo se jed-
nat o muže ve věku 20-30 let, který měl sluneční 
brýle, pruhované triko, černé kalhoty a na hlavě 
snad nějakou paruku. Strážníci následně zjistili, 
že se jedná o duševně nemocného občana měs-
ta, kterému následně domluvili. O jeho jednání, 
i když je muž plnoletý, vyrozuměli také rodiče, 
aby mu mohli zajistit odpovídající lékařskou 
péči a předešli tak dalším možným „úletům“ je-
jich syna, kterých začínají přibývat.

Dne 16.09.2006 v 10.45 hod. bylo přijato 
oznámení od ženy z Příbora, že dne 14.09.2006 
v brzkých ranních hodinách venčila svého psa 
rasy Sharpey, kterého měla řádně na vodítku 
a tento pes byl napaden volně pobíhajícím psem 
rasy Bigl. Ten mu způsobil tržnou ránu v délce 
asi 5 cm na přední slabině a drobné šrámy na 
čumáku. Majitel volně pobíhajícího psa se snažil 
psa na dálku odvolat, ale marně. Oznamovatelka 
nechtěla původně nic hlásit, ale vzhledem k zá-
važnosti zranění a následného zahnisání rány, 
bude muset vyhledat veterináře a škodu bude 
požadovat po bezohledném majiteli. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o občansko-právní spor, 
byly majitelce zraněného psa předány osobní 
údaje majitele volně pobíhajícího psa s tím, ať se 
na něj obrátí ve věci náhrady škody. 

Dne 09.09.2006 v 13.50 hod. zaparkoval 
majitel osobního vozidla před svým domem na 
náměstí, kdy zařadil první převodový stupeň 
a odešel si pro něco do svého bytu. Po chvíli se 
však zařazená rychlost samovolně uvolnila a vo-
zidlo se rozjelo, kdy následně narazilo do litino-
vého sloupku, který se nárazem vyvrátil. Jelikož 
vznikla škoda třetí osobě (majitel měl vozidlo na 
leasingovou smlouvu), byla na místo přivolaná 
hlídka dopravních Policie ČR Nový Jičín, která 
činila další opatření.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIEROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV BK PŘÍBOR - PODZIMNÍ ČÁST 2006

SOBOTA 23.9.06
OP ženy č.z.2 BK Příbor St. Havířov TV npor. Loma změna termínu
SOBOTA 30.9.06
OP 12,00 h ml.dorostenky č.z.7 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP 14,00 h ml.dorostenky č.z.8 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
SOBOTA 7.10.06
EXL 15,00 h ml. dorostenky BK Příbor  Trutnov TV MG
NEDĚLE 8.10.06
EXL 10,00 h ml. dorostenky BK Příbor Hradec Králové TV MG
SOBOTA 14.10.06
OP 8,00 h nejml.minižáci č.z. 5 BK Příbor NH Ostrava A TV npor. Loma
OP 9,30 h nejml.minižáci č.z. 6 BK Příbor NH Ostrava A TV npor. Loma
OP 11,00 h st. minižákyně č.z.9 BK Příbor SBŠ Ova A TV npor. Loma
OP 12,30 h st. minižákyně č.z.10 BK Příbor SBŠ Ova A TV npor. Loma
SOBOTA 14.10.06
OP 12,00 h star.žáci U16 č.z.9 BK Příbor Frenštát TV MG
OP 14,00 h star.žáci U16 č.z.10 BK Příbor Frenštát TV MG
OP 16,00 h ženy č.z. 5 BK Příbor Frýdek-M TV MG
DL 18,00 h st. dorostenky BK Příbor Frenštát TV MG
NEDĚLE 15.10.06
DL 10,00 h st. dorostenky BK Příbor Kyjov TV MG
SOBOTA 21.10.06
OP 9,00 h nejml. minižky č.z. 5 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma
OP 10,30 h nejml. minižky č.z. 6 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma
EXL 14,00 h ml. dorostenky BK Příbor Nusle TV MG
OP 16,00 h ml.dorostenky č.z.19 BK Příbor Lipník n.B. TV MG
OP 18,00 h ml.dorostenky č.z.20 BK Příbor Lipník n.B. TV MG
NEDĚLE 22.10.06
EXL 10,00 h ml. dorostenky BK Příbor Slovanka Praha TV MG
SOBOTA 28.10.06
OP 13,00 h ml. minižákyně č.z.9 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP 14,30 h ml. minižákyně č.z.10 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP 18,00 h ženy č.z.10 BK Příbor Orlová B TV MG bude předehráno?
PÁTEK 3.11.06
SOP 20,00 h muži č.z.6 BK Příbor Hranice TV MG
SOBOTA 4.11.06
OP 10,00 h st. minižákyně č.z.25 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma
OP 11,30 h st. minižákyně č.z.26 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma
OP 13,00 h ml.dorostenky č.z.31 BK Příbor Frýdek - M TV MG
OP 15,00 h ml.dorostenky č.z.32 BK Příbor Frýdek - M TV MG
SOBOTA 11.11.06
OP 9,00 h star.žáci U16 č.z.29 BK Příbor Frýdek - M TV MG
OP 11,00 h star.žáci U16 č.z.30 BK Příbor Frýdek - M TV MG
PÁTEK 17.11.06
SOP 20,00 h muži č.z.8 BK Příbor Lipník n.B. TV MG
SOBOTA 18.11.06
DL 16,00 h st. dorostenky BK Příbor SŠB Pardubice TV MG
OP 18,00 h ženy č.z.14 BK Příbor St. Havířov TV MG
NEDĚLE 19.11.06
DL 10,00 h st. dorostenky BK Příbor St. Pardubice TV MG
SOBOTA 25.11.06
OP 8,00 h ml. minižákyně č.z.25 BK Příbor SBŠ Ova D TV npor. Loma
OP 9,30 h ml. minižákyně č.z.26 BK Příbor SBŠ Ova D TV npor. Loma
OP 11,00 h nejml.minižáci č.z. 15 BK Příbor St. Havířov TV npor. Loma
OP 12,30 h nejml.minižáci č.z. 16 BK Příbor St. Havířov TV npor. Loma
OP 9,00 h star.žáci U16 č.z.33 BK Příbor Val.Meziříčí TV MG H
OP 11,00 h star.žáci U16 č.z.34 BK Příbor Val.Meziříčí TV MG H
OP 13,00 h ml.dorostenky č.z.43 BK Příbor St. Havířov TV MG
OP 15,00 h ml.dorostenky č.z.44 BK Příbor St. Havířov TV MG
EXL 17,00 h ml. dorostenky BK Příbor Strakonice TV MV
NEDĚLE 26.11.06
EXL 10,00 h ml. dorostenky BK Příbor Sparta Praha TV MV
PÁTEK 1.12.06
SOP 20,00 h muži č.z.9 BK Příbor Rožnov TV MG
SOBOTA 2.12.06
OP 9,00 h st. minižákyně č.z.41 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP 10,30 h st. minižákyně č.z.42 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
SOBOTA 2.12.06
DL 16,00 h st. dorostenky BK Příbor IVES Brno TV MG
NEDĚLE 3.12.06
OP 9,00 h nejml. minižky č.z. 15 BK Příbor Krnov TV npor. Loma
OP 10,30 h nejml. minižky č.z. 15 BK Příbor Krnov TV npor. Loma
DL 10,00 h st. dorostenky BK Příbor Pelhřimov TV MG
SOBOTA 9.12.06
OP 14,00 h ženy č.z.17 BK Příbor Frýdek - M TV MG
SOBOTA 16.12.06
OP 9,00 h ml.dorostenky č.z.55 BK Příbor Krnov TV MG
OP 11,00 h ml.dorostenky č.z.56 BK Příbor Krnov TV MG
OP 13,00 h star.žáci U16 č.z.47 BK Příbor Kroměříž TV MG
OP 15,00 h star.žáci U16 č.z.48 BK Příbor Kroměříž TV MG
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T�lovýchovná jednota P�íbor
po�ádá v sobotu 28.10.2006

u p�íležitosti 150. výro�í narození Sigmunda Freuda a u p�íležitosti otev�ení nové 
sportovní haly Masarykova gymnázia 

FIT  SOBOTU 
s aerobním cvi�ením

P�ij�te si zacvi�it s kvalitními lektory. 
Garantem akce je Moravská škola aerobiku 

PROGRAM:

9.00 – 10.00 Prezentace

10.00 – 11.00 DANCE AEROBIC 
Tereza Sattková – zkušená cvi�itelka, profi licence „A“IFFA 

   a absolventka mnoha zahrani�ních kongres�-
     USA,RSN,Švédsko 

11.15 – 12.15 BODY  STYLING (i  s gumi�kami) 
Jana �eslíková (Ostrava) – dlouholetá zkušená cvi�itelka v této 

   oblasti 

12.30 – 13.30 DOUBLE  AEROBIC 
Ivana Mojžíšková (Ostrava) – instruktorka MŠA,   

   n�kolikanásobná vít�zka sout�že SAMC MASTER AEROBIC 
Jan Jaroš (Bílovec) – profi instruktor VŠB 

13.45 – 14.45 CVI�ENÍ  S MALÝMI  MÍ�I – OWERBALLY 
+ krátká relaxace 
Jitka Ulrichová & Mgr. Eva Buzková (Ostrava)

 Pokud vlastníte vlastní mí�, nebo krátké gumi�ky – vezm�te sebou. Jinak 
bude možno zap�j�it, p�ípadn� koupit na míst�.

Malé o�erstvení zajišt�no
Prodej sportovního oble�ení firmy MONISTIL 

Vstupné 220,- K� – platba p�ímo na míst� (není nutno se p�ihlašovat p�edem),
kamera 200,- K�, diváci 20,- K�, d�ti zdarma.

Parkovišt� je p�ímo u haly, která se nachází vedle gymnázia u autobusové zastávky 

T�ší se na Vás po�adatelé akce  
      Drahomíra Sattková (723372632) 
      Mgr. Eva Buzková (tel.: 604762473) 

POZVÁNÍ
na kurz JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ, 

který se koná v Příboře od září 2006 do července 2007
v úterý v 17.30 – 19.00 hod., v Mateřské škole ul. Pionýrů 1519, vede Ludmila Höhnová

a
ve středu v 17.30 – 19.00 hod., v Mateřské škole ul. Pionýrů 1519, vede Marta Legerská

Program:  relaxace
    tělesná cvičení
   dechová cvičení
   meditace
Účinek:   ovlivňuje fyzické, mentální a duševní zdraví člověka

Všichni, kteří se tohoto kurzu zúčastní, mohou z něj mít užitek. 
Nezáleží na věku, zdravotním stavu ani náboženské příslušnosti.

Celoroční kurzovné:  Kč 600,-  studenti Kč 300,-
Informace:  556 084 815, 556 725 825, 776 877 170

Tato otázka zazněla při natáčení pořadu 
Beseda s politiky a tazatelku zajímalo, co zna-
menají mé články v „okénku městského radní-
ho“. Debata byla odvysílána v polovině měsíce 
září. Tam také zazněla moje odpověď. Odpověď 
ale dlužím těm, kteří televizní debatu vidět ne-
mohli.

Snažil jsem se vám po dobu dvou let přiblí-
žit ze zákulisí některá dění ve městě z pohledu 
radního. Chtěl jsem psát čtivě, jednoduše a do 
krátkého prostoru zveřejnit co nejvíce informa-
cí. Střídala se různá témata, mnoho jich bylo 
ohledně prodeje, pronájmu, týkaly se kulturních 
akcí, ukazovaly postřehy ze života města, tak jak 
jsem je viděl a vnímal já. Nikdy jsem nepolitizo-
val a nebýt kratičké informace na konci článku, 
nezasvěcený by jen těžko poznal za kterou poli-
tickou stranu jsem kandidoval. Prostoru v Mě-
síčníku je mnoho - mnoho pro všechny. Jedno 
z témat bylo také, nedostatek příspěvků.

Debata o tom, jak by měla tiskovina vypa-
dat, co má být její obsahem a co naopak ne,bude 
jedním z témat televizních diskuse, které LTV 
Příbor připravuje. Nepochybuji o tom, že se 
rozhoří zdravý politický boj, nepochybuji o tom, 
že s blížícími se volbami se projeví i ostatní za-
stupitelé a radní. Neboť občan si nás zvolil a ob-
čan má právo na informace.

Příjemný a klidný měsíc říjen přeji všem 
občanům našeho města.

Rudolf Korčák, radní za ODS

CO JSTE TÍM SLEDOVAL PANE RADNÍ?

Dny duševního zdraví.
Děkujeme sponzorům

za věnování cen do kvízových soutěží.
Pan Ing. Lichtenberg Richard

– věnoval tři soudky Fredova piva
Paní Karbanová Jana

– věnovala 1 láhev bylinné Freudovky

Dražba rodinného domu v Závišicích u Kopřivnice.

Info: 777 028 938
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Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚ 

Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick. cz internet: 

http://web. quick. cz/ddmluna

STOLNÍ TENIS

 PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00 v DDM LUNA Vstup zdarma.

 KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ

 PONDĚLÍ 18:30 – 19:30 tělocvična Vstupné 20 Kč

 STŘEDA 19:00 – 20:00 tělocvična Vstupné 20 Kč

 KLUB ZVONEČEK

 ÚTERÝ 9:30 – 11:30 v DDM LUNA Vstupné 20 Kč

 VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

 PONDĚLÍ 19:30 - 21:30 tělocvična Vstupné 20 Kč

 FLORBAL PRO DOSPĚLÉ

 STŘEDA 20:00 – 21:00 tělocvična Vstupné 20 Kč

 KERAMIKA

 ČTVRTEK 17:00 – 19:00 keramická dílna v DDM LUNA

 PÁTEK 16:00 – 18:00 keramická dílna v DDM LUNA
 Vstupné: děti 30 Kč/hod, 
dospělí 40 Kč/hod., pro členy 
kroužku sleva 10 Kč/hod

 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

 Hvězdárnu na ul. Jičínské je možné navštívit po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 556 725 029 nebo 737 311 810. Vstupné: 10 Kč

 HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST

 PÁTEK 15:00 – 18:00 v DDM LUNA
 Vstupné kroužek: 15 Kč
Vstupné internet: děti 20 Kč/
hod, dospělí 30 Kč/hod

Říjen 2006 TÝDEN V DDM LUNA PŘÍBOR
3. - 6. 10. 2006

Otevřeno: 8:00-12:00, 13:00-17:00

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěva kluboven a míst, kde se setkávají děti i dospělí 

v kroužcích a kurzech

PODZIMNÍ VÝSTAVA
ve spolupráci s MO ČZS Příbor-výstava ovoce a zeleniny

ve spolupráci s domovem důchodců-prezentace výrobků z pří-
rodnin s podzimní tématikou

Prodej konifer, chryzantém a jiných kruhovek

VÝTVARNÁ DÍLNA
Děti i dospělí si mohou vyrobit záložku do knihy.

„PŘÍRODA ČARUJE“
VYZÝVÁME VŠECHNY PĚSTITELE, KTEŘÍ MAJÍ NETRADIČNÍ 

VÝPĚSTKY – VELIKÉ, MALÉ, ORIGINÁLNÍ TVARY, ABY JE 
PŘINESLI DO DDM LUNA DO 2. 10. 2006 A ZPESTŘILI TAK 

PODZIMNÍ VÝSTAVU
VYSTAVENÉ PRODUKTY VRÁTÍME. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

KROUŽKY, KLUBY - školní rok 2006 – 007
DEN NÁZEV ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA HODINA VEDOUCÍ ZK CENA rok/hod

PO
ND

ĚL
Í

VOLEJBAL II pro dospělé
KALANETIKA pro ženy
MLSNÁ VAŘEČKA - vaření
RYBÁŘ I
RYBÁŘ II
ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“

4.9.
11.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.

19:30
18:30
15:00
16:00
16:00
17:00

R. Beseda
S. Pavlačíková
L. Nenutilová

Z. Pařízek
L. Lupík

A. Slatinský 

20 Kč /hod
20 Kč /hod

500 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč 

ÚT
ER

Ý

KLUB ZVONEČEK– cvičení maminek
MINIGOLF
ANGLIČTINA III, inulý čas, podmiňovací způsob
KERAMIKA I pro děti do 10 let
MÍČOVÉ HRY
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VOLEJBAL I pro děti

19.9.
19.9.
19.9.
26.9.
26.9.
26.9.
26.9.

9:30
16:00
18:00
14:00
15:00
16:00
17:00

J. Lupíková
L. Holub

Z. Knězková
K. Bukovjanová

J. Lupíková
J. Kavan

P. Busková

20 Kč /hod
300 Kč

1 000 /2 000 Kč
150 Kč+vstupné

500 Kč
500 Kč
300 Kč

ST
ŘE

DA

FLORBAL IV pro dospělé
FLORBAL I,II,III
KONDIČNÍ CVIČENÍ pro ženy
ANGLIČTINA II, Přítomný, prostý a průběhový čas
ANGLIČTINA IV, Předminulý a předpřítomný čas
FRANCOUZŠTINA - začátečníci

6.9.
13.9.
13.9.
20.9.
20.9.
27.9.

20:00
15:00
19:00
16:15
18:00
16:00

B. Pargáč
R. Klemens

L. Burgárová
Z. Knězková
Z. Knězková
Z. Bučková

20 Kč /hod
300, 500 Kč
20 Kč /hod

1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč

ČT
VR

TE
K

AEROBIC
CHOVATELÉ, KLUB PSÍCH KAMARÁDŮ
ANGLIČTINA I - začátečníci
KERAMIKA II
NĚMČINA I, II – začátečníci, pokročilí
ANGLIČTINA V - konverzace
ŠACHOVÝ KLUB

21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
21.9.
5.10.

15:00
16:00
16:15
17:00
17:00
18:00
15:00

J. Lupíková
D. Kíčurová
Z. Knězková
J. Palatová

M. Maťátková
Z. Knězková

B. Zeman

500 Kč
500 Kč

1 000 /2 000 Kč
150 Kč+vstupné
1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč

500 Kč

PÁ
TE

K

KLUB PLAST. MODELÁŘŮ „TORA“
KYTARA
KERAMIKA III
LUNA KLUB
DIVADELNÍ KLUB „GONG“
VÝTVARNÉ STUDIO „REMBRANDT“

22.9.
6.10.
6.10.
6.10.
6.10.
6.10.

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Z. Tvrzník
I. Lisová

K. Bukovjanová
K. Bukovjanová
J. Š. Kostelník
J. Š. Kostelník

500 Kč
500 Kč

150 Kč+vstupné
500 Kč
500 Kč
500 Kč

SOBOTA CAPOEIRA – bojový tanec 23.9. 17:30 L. Chodura 500 Kč
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JUDr. Pavel Procházka

advokát
Frýdek-Místek

Palackého 202

oznamuje aktuální 

telefonní spojení:

603 722 503
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KNIHA 
„FREUDŮV PŘÍBOR“ 

JE V PRODEJI V INFORMAČNÍM 
CENTRU MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

PRODEJNÍ CENA JE 300,- KČ
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