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Fotogalerie z „Konce Freudova roku“
Užijme si konce Freudova roku a dejme
společně do pohody své tělo i duši byla akce
pořádaná pro děti i rodiče. Akce byla pojata jako
dny, resp. víkend zdraví, sportu a zábavy dětem,
mládeži a rodičům, ale především celým rodinám
- pod heslem zdravý „Freudův duch“ především
ve zdravém těle. Všichni víme, že psychika (pohoda duše) a zdravá životospráva jsou jedinou
prevencí zdraví. A tak jsme chtěli rodiče přimět,
aby svým dětem pomohli najít cestu seberealizace
a aby strávili se svými dětmi společný krásný víkend plný pohybu a kultury

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla třikrát
a to na své 119., 120. a 121. schůzi rady města, kdy
projednala mj. tyto záležitosti:

119. schůze RM dne 19. září 2006

v Uložila zpracovat dohodu mezi městem a fotoklubem Příbor, ohledně provozu Galerie v radnici

v Uložila podat informaci z chystané říjnové
schůzky mezi městem Příbor a UDI Morava ve
věci dopravní obslužnosti města Příbora
v Schválila Komisionářskou smlouvu o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv
a povinností mezi městem Příbor a SMMP s.r.o.
s účinnosti od 1.10.2006

v Doporučila paní Emilii Filipovou, referentku odboru sociálních věcí, jako zástupce města
Příbora do komise sociálně-právní ochrany dětí
při Městském úřadu Kopřivnice

v Rozhodla povolit Mateřské škole Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370 na základě ustanovení §
23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání výjimku z počtu
dětí ve třídách pro školní rok 2006/2007 dle před-loženého návrhu kapacitní listiny mateřské školy
v Vzala na vědomí návrh na řešení zástavby „Za
školou“ formou developerské soutěže

v Rozhodla pronajmout nemovitosti - budovu
č.p. 55 na parc.č. 65 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemky parc.č. 65 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 447 m2, parc.č. 286/3 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 1606 m2,
část parc.č. 265/2 zahrada v rozsahu situačního
snímku, vše k.ú. Hájov, obec Příbor, k užívání za
účelem zřízení školského zařízení, na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 31.7.
běžného roku, za roční nájemné 100.000,-Kč
v Rozhodla neudělit souhlas k napojení do septiku veřejných WC v majetku města majitelce objektu na pozemku p.č. 1462 (paní Janě Karbanové,
bytem Příbor, U Tatry 1498)

v Rozhodla zapojit částku 130.000,- Kč do údržby domovního a bytového fondu v majetku města
Příbor dle důvodové zprávy předloženého materiálu

v Schválila jednostranné zvýšení nájmu z bytů
pro nájemní byty v majetku města Příbor v maximální možné výši, kterou stanovuje zákon č. 107/

V pátek 22. září prezentovaly zájmové kluby své kroužky a činnosti na náměstí. BAV klub
představil hudební skupiny, které sice byly hlučnější, ale zato nabudily na náměstí atmosféru „že
se něco děje“. Na své přenosné autodráze bavklubáčtí modeláři ukázali rádiem řízené modely aut.
Opravdu pěkné keramické „kousky“ donesl na
ukázku Dům dětí a mládeže LUNA. Přes hvězdářský dalekohled jste se mohli podívat, jak vypadá
„svět“. Kluci z klubu plastikových modelářů mají
šikovné ruce. S několika svými modely aut, tanků,
letadel aj. se přišli pochlubit. Český svaz chovatelů Příbor přinesl dětem ukázat drobná zvířata.
Děti si mohly prohlédnout, pohladit i pochovat
např. leguána, králíka, laboratorní krysy apod.
a zvídavější se mohly ptát, jakou stravu vyžaduje např. taková fretka. Ti nejmenší se vyřádili na
skákacím hradě. Bylo vidět, že se jim to opravdu
líbilo. Příborští basketbalisté ukázali, jak vypadá
takový tréning před zápasem a pak samozřejmě
nechybělo skutečné streetballové utkání. Byla to
opravdu podívaná. Děti, které váhaly, jak trávit
svůj volný čas, se jistě v nějaké té aktivitě našly
a vybraly si činnost – kroužek, který by je bavil.
V sobotu nám přálo počasí a spousta maminek a tatínků s dětmi vyrazilo do „terénu“. Na příborské střelnici v Klokočově bylo o zábavu postaráno, lítala tam jedna rána za druhou. Kdo nemá
rád střílení, mohl jít relaxovat s PhDr. Stanislavou
Podžornou do „domečku“ (Dům dětí a mládeže
LUNA). Dozvěděl by se, jak se bránit každodennímu stresu. Kolega si to náramně pochvaloval.
„Velitel“ dětského dopravního hřiště pan Okáč
řídil „dětskou veřejnou dopravu“ v městském parku. Děti si vyzkoušely jízdu na kolech. Mnohem

větším zážitkem však pro ně byla jízda na motokárách a tříkolkách. Přece jenom, jízdní kola mají
doma, ne?
Nepřehlédnutelná byla skákací skluzavka,
kterou si děvčata i chlapci náramně užili. Něco
málo po druhé hodině odpoledne Dětská misie
Příbor hrála loutkové divadlo. I mne jako „dospěláka“ to pobavilo. Děti zpívaly společně s Filipem
– postavou z hraného divadélka. Divadlo bylo pro
ně navíc poučné, např. písní o tom, proč si čistit
zuby nebo mýt si ruce. Na své si přišli i dospěláci.
U stánku včelařů si mohli koupit nějakou tu medovinu a hned vedle ji zajíst výborným gulášem
v chlebovém bochníku neboli bochníkovém hrnečku, jak tomuto pečivu říkají pekaři.
Po vyhlašování výherců všech soutěží, kvízových i činnostních (mimochodem výherců bylo
hojně a získali velmi atraktivní ceny) pokračovala zábava až do večera, kdy parkem zazněl skvělý
bluegrass. Tento hudební žánr předvedla skupina
VABANK – UNIT. Jen účast byla nevelká. Místní
lidé dali přednost tradiční Benátské noci příborských hasičů. Když se totiž pořádají dvě akce ve
stejný den a skoro stejnou hodinu, nejde to být
jednou nohou na dvou místech.
Bohužel těsně před zahájením akce odřekl
spoluúčast Český rybářský svaz, který pořádal II.
ligu v muškaření a na poslední chvíli odvolal výlov boroveckých rybníků.
Tradiční a obrovská účast občanů města
a okolních obcí a měst byla na koncertě populárních zpěváků Vladimíra Lichnovského, Milana
Michny, Martina Frynty a Ireny Kašubové, které
doprovázel orchestr Bedřicha Pukovce s dirigentem Zdeňkem Pukovcem. Koncert se odehrál za
krásného a slunečného počasí v amfiteátru městského parku v neděli 24. září 2006 a byl slavnostní tečkou „konce Freudova roku“, tj. roku, kdy se
oslavovalo 150. výročí narození Sigmunda Freuda
v Příboře. Proč „konec Freudova roku“, proč byl
slaven o víkendu 22. až 24. září, proč dny zdraví?
23. září 1939 Sigmund Freud zemřel v anglickém
Londýně. Psychoanalýza, jako věda lékařská se
nemyslitelně neodlučuje od zdraví fyzického, tedy
zdraví duše i těla.
Bc. Petra Podžorná

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 30. listopadu 2006

Emil Macek
Stanislava Rašková
Václav Slančík
Miroslava Filipová
Jan Novobilský
Soňa Selnerová
Marie Vychodilová
Adolfina Rožnovská
Emilie Tichánková
Zdena Bordovská
Vítězslava Michaliková
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2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

MUDr. Aleš Polách
Věk:

38

Stav:

ženatý

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
Nebát se a nekrást.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Cestování, sport.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Robert Fulghum – Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.
Tenkrát na západě. Jarek Nohavica
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Učitelem.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Starší bratr.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Starší bratr a profesor biologie na Gymnaziu
v Uničově.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Do r. 1998 jsem o Příboře věděl, že je to město v okrese Nový Jičín. Až od začátku svého
působení v Příboře jsem měl možnost začít
Příbor poznávat. V roce 2001 jsme se s manželkou rozhodli rekonstruovat starý dům
v historickém centru. V průběhu rekonstrukce jsme se dozvěděli, že moje prababička pochází z Příbora.

Povolání:

dětský lékař

Koníčky:

biliár, cestování

V Příboře žije:

2 roky

8. Co se vám ve městě nelíbí?
Malá obchodní síť, zrušení prodejny knih a kina,
nepořádek.
9. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Zážitků ze stavby domu máme celou řadu.
Největší ale na setkání s archeology a na potíže, které vznikly.
10. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
To že jsem zdravý, mám spokojené manželství, tři děti a práci , kterou mám rád.
11. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Každý má malé i velké prohry, ani já nejsem
výjimkou. Důležité je se z nezdarů poučit
a pokračovat dál.
12. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ne, svoje povolání bych neměnil.
13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Všem Příborákům pevné zdraví a hodně optimismu.
Děkuji za rozhovor.
Eva Hozová

Návštěva paní Běly Gran Jensen
Ve čtvrtek 5. října 2006 navštívila paní Běla
Gran Jensen se svou norskou spolupracovnicí
Bjoerg Základní školu Dr.Horákové v Kopřivnici.
Přijely mikrobusem, který byl zakoupen stonožkovým hnutím pro děti z psychiatrické léčebny
v Opařanech. Nejdříve byly přivítány vedením
školy a dětmi z této školy, dále pak dětmi a paní
učitelkou Kateřinou Zamiškovou z druhé stonožkové kopřivnické školy ZŠ Emila Zátopka a panem ředitelem Drtilem z naší školy. Po prohlídce
školy paní Běla Gran Jensen besedovala s dětmi
o pomoci stonožky dětem v Kosovu, Iráku, o velmi dobré spolupráci s naší armádou. Velmi zají-

mavé bylo povídání o místech, které paní Jensen
navštívila a nezapomněla hlavně dětem a jejich
učitelům poděkovat za práci pro stonožku.
Odpoledne pak paní Běla se svou spolupracovnicí navštívily ZŠ Npor.Loma v Příboře.
Po prohlídce školy a besedě s vedením školy
si prohlédly muzeum našeho slavného rodáka
Sigmunda Freuda. Prohlídka se jim velice líbila
a paní Běla ocenila nápad, jakým je prohlídka realizována. Po skončení návštěvy pak odjížděly do
dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.
Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

v Schválila úpravu Organizačního řádu
Městského úřadu Příbor podle předloženého ná-vrhu, která zabezpečuje řešení agendy pozemkových úprav na odboru ÚP, rozvoje a MPR, platnou
od 1.10.2006
v Stanovila zhotovitelem stavební akce
„Plynofikace ulice Na Kamenci“ firmu PLYNSTAV
s.r.o. Nový Jičín, Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín

v Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky na
realizaci akce „Parkoviště u řadových garáží v Příboře“
v Uložila akceptovat požadavky předložené tajemníkem MÚ při zadávání projektu rekonstrukce
budovy SMMP s.r.o.

v Schválila v souladu se zákonem č. 116/90 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, § 6. odst. 1, ke zřízení podnájmu části objektu kotelny na ul. Nerudově
v Příboře o výměře 18 m2 s panem Drahomírem
BORÁKEM, bytem Masarykova 879, Příbor, za
účelem zřízení objednávkové kanceláře na plynoser-visní zakázky na dobu neurčitou, a to od
1.10.2006

120. schůze RM ze dne 3. října 2006:

v Uložila informovat o zpracování potřebných
materiálů k podání přihlášky města do soutěže
o nejlépe naplňovaný program regenerace za rok
2006
v Uložila jednat s p. farářem v Příboře ve věci
zpřístupnění pozemku kolem farního kostela
Narození Panny Marie
v Uložila rozšířit v navrhované obecně závazné
vyhlášce okruh, kde je zakázáno volné pobíhání psů, a to na celé náměstí SF včetně veškerých
podloubí města, městský park a dětská hřiště

v Rozhodla potvrdit ve funkci ředitelky příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, paní Lenku
Nenutilovou s účinností od 1.1.2007 na základě
přechodu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů
v Schválila po projednání změnu závazných
ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace
Technické služby města Příbora na rok 2006

v Uložila předložit starostovi návrh nařízení RM, kterým se stanoví postup a rozsah zimní
údržby místních komunikací v Příboře
v Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor v domu čp. 1343 na ul.
Dukelské (bývalý plynoservis p. Boráka) za účelem prostoru k poskytování služeb, kanceláří, případně skladových prostor

v Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu
příprav hlavních stavebních akcí města pro rok
2007
v Uložila připravit rekapitulaci materiálů
a usnesení přijatých ZM k problematice vývařoven, respektive jídelen školských a předškolských
zařízení

121. schůze RM ze dne 17. října 2006:

v Souhlasila s možností budoucího pronájmu
současných půdních prostor nad DPS po jejich
kolaudaci na nebytové prostory dle předem odsouhlaseného záměru jejich budoucího využití
(návrh využití těchto prostor bude doložen struč-
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ným záměrem jejich využití). Zájemci o využití
těchto prostor předloží své návrhy v termínu do
30.11.2006
v Uložila zveřejnit záměr města spočívající ve
využití části současných půdních prostor DPS pro
nebytové účely za podmínek stanovených viz výše
v Rozhodla schválit na základě nabídkového řízení pronájem objektu čp.586 na ul. Masarykova
v Příboře - pan Milan ZÍKA
v Souhlasila s využitím prostředků z rozpočtu
města na pokrytí všech nákladů souvisejících se
stavbou nové akumulační nádrže na kompostárně
„Točna“, tj. na samostatnou stavbu, naložení s výkopovou zeminou a osazení zařízení k napouštění
jímky - do výše částky 300 tis. Kč, schválené pro
tuto stavbu ve druhé změně rozpočtu města r.
2006
v Schválila „Dodatek č. 1“ k místnímu pořadníku
na pronájem obecních bytů na období od 01. června 2006 do 31.12.2006
v Schválila „Organizační řád Městské policie
Příbor“ s účinností od 18.října 2006
v Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem na pronájem nemovitosti - budovu č.p. 55 na
parc.č. 65 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky
parc.č. 65 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
447 m2, parc.č. 286/3 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 1606 m2, část parc.č.
265/2 zahrada
v Rozhodla uzavřít dodatek ke Komisionářské
smlouvě mezi městem Příbor a SMMP s.r.o., ze
dne 17.9.2006, o obstarávání správy nemovitosti
pozemku parc.č. 286/3 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 1606 m2, k.ú. Hájov,
obec Příbor, s účinnosti od 17.10.2006
v Rozhodla schválit Dohody o užívání obecního
domu čp. 87 na Hájově Osadním výborem Hájov,
Městskou knihovnou Příbor, pobočka Hájov
a JSDH Hájov a Dohodu o užívání objektu požární stanice na Prchalově
v Nedoporučila předložit zastupitelstvu města
návrh obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstsvích z důvodu,
že nebudou tímto způsobem vyřešeny související
problémy
v Vzala po projednání na vědomí zprávu o hospodaření města Příbora k 30.9.2006
v Stanovila zhotovitelem stavební akce „Nové
značení na ulicích Dukelská a Fučíkova“ firmu SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58, 742 21
Kopřivnice
v Stanovila zhotovitelem stavební akce
„Parkoviště u řadových garáží v Příboře na ulici
Fučíkově“ firmu V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní
1346, 742 21 Kopřivnice
v Schválila navržená rozpočtová opatření, přičemž celková výše příjmů a celková výše výdajů schválených při druhé změně rozpočtu města
Příbora na rok 2006 zůstává zachována
v Uložila dopracovat Dohodu o spolupráci mezi
fotoklubem Příbor a městem Příbor ve věci instalace výstav v galerii na MÚ
v Schválila snížené vstupné do RD SF dle předloženého návrhu s účinností od 1.11.2006
Dne: 20. října 2006

Hončova hůrka a její ohníčky
Krásné podzimní počasí i prodej barevných
papírových draků v papírnictví vzbudily ve mne
vzpomínku, kdy jsme se školními dětmi chodili
pouštět draky. Nejlépe létali na Hončově hůrce,
336 m vysoké. Za jasného počasí skýtá hůrka pěkný rozhled na všechny světové strany. V pásmu
Beskyd poznáte i známé hory, dále vidíte siluetu
Příbora s farním kostelem a jeho věží, hřbitov, jejž
míjejí stovky aut na Ostravu, vesničky Skotnice,
Skorotín a někdy lze zahlédnout i okraj Ostravy.
Vyhlídku uzavírá blízký les Osičina.
Na počátku našeho století byla jižní oblast ostravského kamenouhelného revíru podrobena geologickému průzkumu, aby se odhalilo, jak daleko
k jihu sahá uhelná oblast. Vrty byly velmi nákladné a trvaly i několik let. V roce 1916 se prováděl
průzkum v Klokočově pod Hončovou hůrkou.
Vrtalo se do hloubky 826 m a již v hloubce 258 m
bylo nalezeno uhlí. Nebyla však udána mohutnost
uhelných slojí. Když vrty skončily, začalo to v těch
místech podivně bublat a stačilo, aby tam někdo
přešel s otevřeným ohněm, a už tu hořely ohníčky.
Bylo to na poli blízko bydlícího hospodáře p. Bedřicha Honče. Rodina toho zdroje tepla využívala.
Vařili tam velké hrnce potravy pro dobytek. Tento
zajímavý úkaz byl v létě i v zimě vycházkovým
cílem mnoha lidí. Hlavně v zimě, kdy uprostřed
bílé, sněhové pokrývky zářilo jasné světlo ohýnků. Byl to pohádkový pohled, jen tam posadit 12
měsíčků. Místo měsíců se tam ohřívali tuláci, nynější bezdomovci. Nejčastěji jste tam mohli najít

mladého člověka Petra, kdy tu za krutých mrazů
přespával.
Protože se zde zdržovaly nežádoucí osoby,
rozhodnutím obecního úřadu byly ohníčky uhašeny. Stalo se tak firmou Thele z Oseku, a to v únoru
1937 nákladem 200 tisíc Kčs. Všechny podzemní
přívody plynu byly zality betonem nad hlavním
kráterem byla instalována železná trubka, vysoká
3 – 4 m. Brzy ale z trubky šlehal ohníček. To unikající plyn někdo nebo blesk zapálil. Až na začátku
okupace byly ohníčky uhašeny definitivně, protože by za války byly v případě náletu orientačním
bodem. A opravdu. Druhá světová válka byla tady.
Německá posádka měla na Hončově hůrce odstřelovací stanici. Té taky využila, když ke konci
války odstřelovala Příbor. Zasažen a poničen byl
kostelík sv. Františka na starém hřbitově.
Lokalita Hončovy hůrky byla odkryta malým
lomem, který byl v letech 1966 – 1967 rozšířen při
těžbě kamene do současné podoby. Jednu dobu
byla hodně navštěvována příborskými obyvateli,
kteří zde sbírali krásné barevné minerály (acháty,
křišťál, ametysty a jiné). Těmi zdobili své zahrádky a hroby.
Stále je tato lokalita středem zájmu mineralogů a sběratelů.
Nedivte se, že Hončova hůrka je pýchou
starších občanů Klokočova, i když je na katastru
Skotnice.
Vladislava Dobiášová

PŘÍPRAVY NA BULANOR GALAVEČER JSOU V PLNÉM PROUDU
Netrapte se dietami“
Příborští se můžou těšit na zcela ojedinělou
kulturní událost. 24. listopadu 2006 v 17.00 hod
se v tamějším Katolickém domě totiž uskuteční
akce, která si klade za cíl upozornit na poruchy
příjmu potravy a povzbudit všechny mladé dámy,
které jsou pod společenským nátlakem vychrtlého ideálu krásy, že mohou být krásné a úspěšné třeba i s deseti kilogramy nadváhy. Diváci se
mimo jiné mohou těšit i na módní přehlídku,
kde modelkami nebudou podvyživené barbie, ale
normální zdravě vypadající holky. Dále následuje
prezentace manikérských a vizážistických služeb,
barmanská show a nejpestřejší koktejl písniček,
tanců a scének; vystoupí jak profesionálové i z řad
posluchačů JKO, tak i menší účinkující, například
pěvecký sbor Liduška při ZUŠ v Příboře; exotickou třešničkou budou břišní tance v podání kopřivnického souboru Farridah.
Výtěžek z celého galavečeru bude věnován
občanskému sdružení Anabell, které se specializuje na problematiku anorexie a bulimie.
„Divili byste se, kolik existuje vůči objemnějším lidem předsudků. I malé, jindy tak upřímné
dítě, se zdráhá vyslovit slovo tlustý, protože má
pocit, že by tím někomu ublížilo. Tlustý je podle
nesmyslných stereotypních asociací synonymem
pro líný, nesebevědomý, neomalený, těžce pohyblivý, nesportovní, upocený,… ale je to jen prosté
konstatování faktu. O tlustých lidech má hned
každý jasno. Postrádají vůli, protože jinak už by
přece dávno svůj „hřích“ napravili a byli hubení!
A protože se bojíme, abychom do této nepříliš lá-
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kavé škatulky nebyli zařazeni také, jsme schopní
udělat cokoliv, abychom byli hubení a hubenější.
A právě v této myšlenkové linii se rodí anorexie
a bulimie,“ říká jedna z hlavních tváří BULANOR
Kateřina Sabová.
„Galavečer je závěrečným vyvrcholením všech
našich snah. Jsme podporováni z finančních zdrojů mezinárodního programu Make a Connection, který mezi jinými sponzorují Nokia a NROS.
V loňském roce jsme uspořádali výstavu a vyhlásili
literární soutěž. V tom letošním jsme přednášeli na
některých ZŠ a SŠ a pokračujeme webovými stránkami, zmíněným galavečerem a podařilo se nám
nafotit zcela jedinečný kalendář, který si návštěvníci budou moci na galavečeru zakoupit. Fotky v nich
vyjadřují podstatu celé BULANOR kampaně jako
takové: jsme štíhlí a tlustí a takhle tu vedle sebe
žijeme. Nemáme si co závidět. Ani jedna z těchto
možností není lepší než ta druhá. Měli bychom
sami sebe uznávat jako individuální bytost a vidět
v sobě i ostatních naši vnitřní krásu.“

Akce knihovny města

Na podzim v knihovně proběhla beseda s promítáním s cestovatelem Danielem Hálou o jeho
putování na koních po Patagonii.

V Týdnu knihoven jsme pozvali dramaturga
a režiséra ČT Bedřicha Ludvíka, tvůrce pořadů
Zpět k pramenům a Paměť stromů. Seznámil nás
se zákulisím natáčení, zazpíval a promítal
upoutávky k pořadům, které připravuje.

Na dětském oddělení knihovny jsme vyráběli
podzimní ozdoby ze včelího papíru.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2006 A KRÁTKÉ SROVNÁNÍ S HISTORIÍ
Ing. Milan Strakoš

Do komunálních voleb v roce 2006 kandidovalo do Zastupitelstva města Příbora pět volebních stran. Všechny volební strany nahlásily na svých kandidátních listinách plný počet dvacetitří kandidátů. Do zastupitelstva města tak kandidovalo celkem 115 příborských občanů. Z celkového počtu 7 088 zapsaných
voličů se do volebních místností dostavilo 3 373 voličů, což představuje 47,59 % účasti. Celkový počet odevzdaných hlasů tak dosáhl čísla 70 588. Tyto hlasy
byly mezi jednotlivé volební strany rozdány následovně:
Kandidátní listina
1. Česká str. sociálně demokratická
2. SNK „Příbor je náš domov“
3. Křesť. demokr.unie-Čs.str.lidová
4. Občanská demokr. strana
5. Komunistická str.Čech a Moravy

Hlasy abs.
10 062
14 272
9 449
21 890
14 915

Hlasy v %
14,25
20,22
13,39
31,01
21,13

Počet mandátů v zastupitelstvu
3
5
3
7
5

Jmenovitě se do zastupitelstva města dostali tito kandidáti :
Příjmení, jméno
1. Majer Bohuslav
2. Šedivá Hana
3. Vidomus Luděk
4. Janota Stanislav
5. Lacný Ivo
6. Malachta Otakar
7. Střelka Milan
8. Bobko Petr
9. Jurečka Mořic
10. Žárská Ivana
11. Forišková Dana
12. Strakoš Milan
13. Nenutilová Lenka
14. Klaudová Libuše
15. Svobodová Jana
16. Černoch Jan
17. Korčák Rudolf
18. Pavelka František
19. Mocek Antonín
20. Berger František
21. Myška Jiří
22. Polášek Jiří
23. Olšaník Miroslav

Tituly
Ing.
JUDr.
RSDr.Mgr.
Ing.
Ing.
MUDr.
Ing.PhD.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.

JUDr.
Ing.

Věk
51
50
50
53
47
43
49
49
41
52
50
56
47
60
45
65
45
50
63
57
61
54
65

Navrh.strana
ČSSD
ČSSD
ČSSD
NK
NK
NK
NK
NK
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

Prvními náhradníky nově zvolených zastupitelů podle volebních stran se stali tito kandidáti :
1. Šedivý Čestmír
2. Busková Jana
3. Monsport Jan
4. Černošková Lenka
5. Volný Rudolf

Ing.

Historická tabulka výsledků komunálních voleb v Příboře :

Bc.
Ing.

1. Česká strana sociálně demokratická
2. Občanská demokratická strana
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Křesťanská demokratická unie - ČSL
5. Nezávislí kandidáti

V přehledu jsou uvedeny pro srovnání pouze současně kandidující volební strany.
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54
31
62
32
67
1994
1,94 %
33,10 %
33,69 %
24,85 %
-

Pol. přísl.
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
BEZPP
KSČM
ČSSD
NK
KDU-ČSL
ODS
KSČM
1998
14,37 %
23,92 %
21,11 %
17,44 %
17,69 %

Celk.počet získ.hlasů
747
644
552
929
868
803
787
770
1 012
757
584
1 308
1 207
1 152
1 119
1 049
1 009
950
915
866
787
771
765
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
ODS
BEZPP
2002
12,47%
26,4 %
22,47 %
15,62 %
22,31 %

550
711
527
1 023
697
2006
14,25 %
31,07 %
21,13 %
13,39 %
20,22 %

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA LYSÁ HORA
Ve čtvrtek 12. října dopoledne, v krásný podzimní den, byla otevřena nová naučná
stezka, která vede na Lysou horu. Stezka má ve
znaku sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), který se u nás vyskytuje hojně v jehličnatých lesích vyšších horských poloh.

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
září - říjen 2006
Ing. Milan Strakoš
Je až neuvěřitelné, že krásné letní počasí pokračovalo i v podzimním období. Počasí přímo
vybízelo k procházkám kolem řeky Lubiny nebo
k projížďkám do kopců blízkých Beskyd. Asi nejzajímavější a pro mladší generaci nejdůležitější událostí bylo otevření sportovní haly u Masarykova
gymnázia. Konečně se tedy podařilo to, o co usilovalo několik generací příborských sportovců a občanů. Příbor má rozměrovou sportovní halu, která
bude využita téměř každou hodinu během dne.
V dopoledních hodinách studenty Masarykova
gymnázia, o sobotách a nedělích potom sportovci
a dalšími zájemci. Svůj stabilní stánek zde najdou
především členové basketbalového klubu, kteří již
nebudou muset sehrávat svá mistrovská utkání
ve sportovních halách mimo Příbor. Je pravdou,
že hala rozměrově nevyhovuje všem sportovním
odvětvím a kapacitně nepojme všechny zájemce.
Osobně se domnívám, že tato první sportovní hala
by neměla být pro město halou poslední.
Investorem stavby byl Krajský úřad MSK
a v oblasti školství se jednalo o největší stavbu, kterou krajský úřad doposud realizoval.
Slavnostnímu otevření byla přítomna zástupkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje, paní Jaroslava
Wenigerová a řada dalších hostů. V odpoledních
hodinách zde sehráli přátelské exhibiční utkání
basketbalisté Kunína a Nové huti Ostrava. A bylo
se opravdu na co dívat.
Pokud se týká stavební činnosti, byla rovněž
dokončena oprava střechy na školní jídelně na
Komenského ulici, započata druhá etapa rekonstrukce chodníku na Dukelské ulici, oprava hřbitovních zdí, prodloužení chodníku na Ostravské
ulici a některé další akce.
Konec současného volebního období znamenal zvýšenou aktivitu jednotlivých volebních
stran, které vás seznámily s novými volebními
programy nebo pro vás připravily mnohdy zajímavé předvolební setkání. V městském televizním
vysílání jste měli možnost sledovat besedy na některá volební témata a udělat si představu o tom,
jak chtějí jednotlivé strany řešit rozvoj města nebo
alespoň některé současné problémy. Doufejme
proto, že nově zvolené zastupitelstvo města nebude chtít pouze problémy hledat, ale taky je řešit.
Připomenu např. oblast bydlení, spojenou s privatizací obecních bytů, rozvoj cestovního ruchu, dopravní problematiku nebo oblast sociální. Velkou
pozornost bude zapotřebí věnovat čistotě a pořádku ve městě, historickému jádru města apod.
Rozvoj města a jeho denní chod není pouze
záležitostí 23 členů zastupitelstva města a několika úředníků městského úřadu, ale vás všech, kteří

Naučná stezka Lysá hora, která vznikla
z podnětu Správy CHKO Beskydy, představuje návštěvníkům hor přírodní i vlastivědné
zajímavosti nejvyšší hory Moravskoslezských
Beskyd.

Lysá hora patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa Beskyd - nová stezka si klade za cíl přispět k lepšímu poznání kraje, kde
působil legendární zbojník Ondráš, kraje básníka Petra Bezruče. Mnohé ze zde uvedených
informací nebyly v této podobě a souvislostech
zatím prezentovány, takže věříme, že se u nich
se zájmem zastaví i pravidelní návštěvníci
a místní obyvatelé.

Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
-

o zbojníku Ondrášovi - pánu Lysé hory

-

o pozoruhodných původních obyvatelích hor
- rostlinách i zvířatech

-

o beskydských lesích a těch na Lysé hoře obzvláště

-

o vývoji krajiny a živobytí zdejšího lidu o dřevorubcích a pastýřích

-

o nebezpečí a obětech hor

-

o pozoruhodných osudech obou obcí, kde
stezka začíná

-

o největším vodopádu Beskyd, o sesuvech
a jeskyních

Naučná stezka Lysá hora má na trase dlouhé
16,5 km celkem 15 zastávek. Vyrazit po ní lze ze
dvou míst - od nádraží na Ostravici a z Malenovic, od parkoviště u Rajské boudy. Obě větve se
spojují na hřebeni Lukšince a stezka pokračuje na
vrchol. Proto, chcete-li zhlédnout všechna zastavení, naplánujte si výlet z jedné obce přes vrchol
do druhé.
Trasa NS je vedena po turistických značených
cestách. Z Ostravice až na vrchol po červené, z Malenovic po Lukšinec po žluté. Trasa je poměrně
náročná, celkové převýšení je asi 800 m. Prohlídka
vám zabere cca 4 až 6 hodin (v období bez sněhové
pokrývky). Je určena především pro pěší!

Bezpečnost na trase:
- Vstup na stezku je na vlastní nebezpečí!
- Nepodceňujte možnost náhlé změny (zhoršení) počasí - Návštěvníkům doporučujeme turistickou obuv. Správa CHKO Beskydy upozorňuje,
že stezka prochází také přes národní přírodní rezervaci Mazák, kde pohyb mimo značenou trasu
není dovolen.
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Další informace:
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Nádražní 36
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 657407
e-mail: beskydy@schkocr.cz
Naučná stezka vznikla za přispění
Severomoravská plynárenská, a.s., pivovar
Radegast, Lesy České republiky. Texty a vzhled
tabulí připravil a vyhotovil ČSOP Salamandr.
Mediálním partnerem je its Beskydy, s.r.o. Beskydy.cz.

DEN BEZ AUT
Něco o skleníkovém efektu a „los-angeleském smogu“
Emisemi z automobilů se do ovzduší uvolňují oxidy dusíku a ty mají podle odborníků nejvýznamnější vliv na vznik skleníkového efektu.
Zjednodušeně se reakce dá popsat takto: působením velmi teplého, slunečného počasí se kysličník dusičitý obsažený ve výfukových plynech
změní na kysličník dusný, uvolněný kyslíkový
radikál uniká do nízké vrstvy ovzduší a je právě
jednou z hlavních příčin vzniku onoho obávaného skleníkového efektu, který má dále vliv na
globální oteplování země. Jedním z nejohroženějších území z tohoto hlediska je oblast okolí
Los Angeles, s mnoha automobily, velkým teplem
a slunečním zářením. Proto se tomuto popsanému druhu znečištění ovzduší říká „los-angeleský
smog“.

Kjótský protokol

Průmyslové země se v roce 1997 Rámcovou
úmluvou OSN o změnách klimatu, která byla
podepsána v Kjótu, zavázaly snížit o 5,2% emise
skleníkových plynů, a těmi nejsou jen oxidy dusíku, jak bylo popsáno výše, ale také např. oxid uhličitý nebo metan. Aby Kjótský protokol vstoupil
v platnost, muselo jej ratifikovat 55 rozvinutých
států, které produkují 55% emisí skleníkových
plynů. Spojené státy odmítly protokol ratifikovat
kvůli obavám z dopadu tohoto kroku na ekonomiku. Právě kvůli vysokému podílu USA na objemu emisí hrozilo, že Kjótský protokol nebude
nikdy platný, situace se však vyřešila tím, že
jej ratifikovalo Rusko, další velký znečišťovatel
ovzduší. 16. února 2005 tedy dokument vstoupil
v platnost, z původních signatářů úmluvy jej však
neratifikovaly USA, Austrálie a Monako. Česká
republika schválila protokol v roce 2001.

Akce podporující přijatelnější způsoby dopravy

Na podporu zlepšení kvality ovzduší znečištěného skleníkovými plyny vznikla celoevropská
akce nazvaná „Evropský týden mobility“ (16.

až 22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září).
Česká města mají možnost se k Evropskému dni
bez aut přihlásit. Propagační akce mají v evropských městech přispět k větší informovanosti lidí
o ochraně ovzduší i přímo napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech.

Poprvé v letošním roce se i město Příbor
připojilo k této osvětě.

Městský úřad domluvil s provozovatelem
autovrakoviště v Ženklavě bezplatné předání autovraků na 18. září 2006. Je škoda, že této možnosti využili pouze dva zájemci, přestože bylo
možno si na informačním centru města přečíst
letáky, byla zveřejněna zpráva v městském rozhlase a taktéž proběhla informace v městské televizi. O další akci, která se konala 30. září 2006
projevili občané větší zájem. Dostavili se na kole,
na kočárku, pěšky, se psem (i bez psa) na letiště
pro bezmotorová letadla nad sv. Janem a využili
krásného podzimního víkendu k pouštění draků
s dětmi. Odtud účastníky přepravil koňský povoz na ranč u Michálků, kde se uskutečnilo malé
posezení s párkem, limonádou a bonbóny. Každý
měl možnost se projet na koni a také na koňském
povoze, který byl k dispozici téměř do večera.
Jsme rádi, že toto sobotní odpoledne, kdy létalo
nad hlavami devět draků, po polní cestě jezdil
povoz a děti se projížděly na ponících, proběhlo
takto příjemně, že se zde vystřídala téměř stovka lidí, mezi nimiž nechyběly děti z dětského
domova.
V příštím roce bychom podobné akce rádi
zopakovali, a přitom bychom uvítali, kdyby občané tohoto města podpořili „Den bez aut“ také
tím, že v určený den ponechají doma své nepostradatelné motorové vozidlo a přijedou do zaměstnání „jinak než autem“ a celkově se budou
snažit v tento den auto používat co nejméně.
Libuše Volná
oddělení životního prostředí

v Příboře bydlíte a žijete. Čím více budete po nově
zvolených zastupitelích nebo politických stranách
požadovat, tím více se toho za čtyři roky může
změnit. Každý z vás má právo předkládat návrhy
a požadovat odpověď na to, jak byly projednány
a řešeny. Každý z vás má právo požadovat informace a tyto taky dostat.
Během dalších čtyř let dozná Příbor mnoha
změn. Ne všechny bude moci zastupitelstvo města
ovlivnit. V roce 2009 by měla být s největší pravděpodobností dokončena dálnice Brno – Bohumín,
obchvat města směrem na Kopřivnici a měla by
být zahájena úprava silnice mezi Novým Jičínem
a Frýdkem-Místkem na rychlostní komunikaci.
V Nošovicích a v Mošnově budou provozovat nové
průmyslové zóny a počítá se s nárůstem dopravy
v souvislosti s rozvojem letiště Mošnov.
To vše může pozitivně, ale i negativně ovlivnit
rozvoj našeho města. Na všechny tyto očekávané
skutečnosti by měl navázat program rozvoje města
v novém volebním období a především dlouhodobá strategická rozvojová koncepce města, kterou
by mělo nové zastupitelstvo nechat zpracovat.
30. 9. 2006 … účast na setkání zakládajících členů
oddílu košíkové v Příboře. Oddíl košíkové byl
založen při Tělovýchovné jednotě v Příboře
v roce 1951.
3. 10. 2006 … účast na valné hromadě
Tělovýchovné jednoty Příbor
4. 10. 2006 … účast na veřejné schůzi na
Prchalově
5. 10. 2006 … slavnostní otevření sportovní haly u Masarykova gymnázia v Příboře
za přítomnosti zástupkyně hejtmana MSK
PhDr. Jaroslavy Wenigerové
12. 10. 2006 … účast na posledním zasedání komise mediální a cestovního ruchu
13. 10. 2006 … účast na veřejné schůzi na Hájově
19. 10. 2006 … jednání s ředitelkou Silnic a dálnic
Ostrava ve věci budoucího napojení Příbora
na rychlostní komunikaci I/48 Nový Jičín
– Frýdek-Místek
19. 10. 2006… jednání se zpracovatelem studie
a zástupci krajského úřadu o možnosti rozšíření dopravní obslužnosti ve městě

BEZPEČNÉ UŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU
1. Co dělat, když ucítím ZP ?

Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho
bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním
a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?

Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?

V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské
plynárenské, a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:-

Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ... 1239
Hasičský záchranný sbor: .......................................................... 150
Záchranná služba: ....................................................................... 155
Policie ČR: ..................................................................................... 158

Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 7

PhDr. Milan Rastislav ŠTEFÁNIK
Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1880 v Košariskách u Brezové pod Bradlom
v mnoha početné rodině evangelického faráře
jako šesté dítě. Štefánikův otec Pavel byl velký
národovec a každému svému dítěti dával ještě
další slovanské jméno. Tak i Milan dostal jméno
Rastislav.
Po ukončení 4. třídy lidové školy odchází desetiletý Milan do Prešporku, jak se tehdy nazývala
Bratislava do evangelického lýcea. Po třech letech
studia přechází do kvarty gymnázia v Sarvaši.
Štefánik se vždy dobře učil - zvláště obliboval matematiku a tak v roce 1898 maturuje s vyznamenáním. Jeho otec si vždy přál, aby byl inženýrem,
proto se na podzim přihlásil na Českou vysokou
školu technickou v Praze na obor stavební inženýrství. Milan však netoužil stát se technikem,
imponovaly mu přírodní vědy a tak v roce 1901
přestoupil na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Tam poznal profesora T. G. Masaryka, který
ho ovlivnil svým praktickým realizmem a československou pospolitostí. Dne l2. října 1904 byl
promován na doktora filozofie a krátce nato odjíždí do Paříže. Na doporučení nastupuje v dubnu
1905 do zaměstnání u prof. Janssena v Meudoně
a v květnu téhož roku poprvé vystupuje na Mont
Blanc. V roce 1906 ho Francouzská akademie věd
na doporučení prof. Janssena vysílá do Taškentu
v Rusku, kde má pozorovat úplné zatmění slunce. Při zpáteční cestě se zastavuje v Jasné Polaně
a navštíví L.N.Tolstého. Přestože Štefánik v tom
čase předložil a publikoval řadu vědeckých prací
- měl existenční problémy, které se po smrti prof.
Janssena v roce 1907 ještě prohloubily.
Štefánik dokázal rozpoznat současnou zhoršující se politickou situaci v Evropě a proto navrhl
Francouzské akademii věd vybudování silných
stanic bezdrátové telegrafie a meteorologických
stanic v různých částech světa, co mohlo přispět
ke sledování povrchových plavidel, určování jejich poloh, co se dalo využít i v námořní navigaci k čemu by přispěla i znalost povětrnostních
podmínek v takové oblasti. To mělo v době míru
velikou výhodu pro francouzské obchodní loďstvo a v době války pro válečné loďstvo. A tak byl
Štefánik vyslán nejprve do Francouzské Oceanie
na Tahiti a později i do Latinské Ameriky do Brazílie a do Ekvádoru, kde takové stanice vybudoval.
Tyto výpravy však využíval i k dalšímu vědeckému výzkumu ve svém oboru. Za tuto významnou
činnost mu bylo v roce 1912 uděleno francouzské
občanství a 7. 10. 1907 dostal vysoké francouzské vyznamenání - řád Čestné legie stupeň Rytíř.
Francie mu v tomto řádu později udělila ještě dvě
vyznamenání, v roce 1917 mu byl v USA odevzdaný stupeň Důstojník a v roce 1919 na stupeň
Commander.
Když vypukla tzv. „Velká válka“, jak se tehdy
označovala l. světová a byla vyhlášená mobilizace
- byl Štefánik v severní Africe. Jako francouzský
občan se hned hlásil u svého kmenového vojskového tělesa, kterým byl l02. pěší pluk v Chertres.
Avšak po lékařské prohlídce nebyl schopen pro
polní službu. Štefánik však chtěl sloužit své nové
vlasti a tak prostřednictvím vlivných známostí se
rozhodoval pro službu buď v námořnictvu, nebo
u letectva. U obou těchto zbraní mohl uplatnit
své přírodovědecké znalosti. Nakonec se rozhodl pro letectvo a od 28. ledna 1915 se stal žákem
pilotní školy v Chartres. Měl již 35 let, co nebyl
právě vhodný věk pro výcvik pilota,ani zdravotní
stav neměl nejlepší. Ještě před ukončením školy
byl 9. března 1915 povýšený na desátníka a 10.

dubna po absolvování školy obdržel pilotní průkaz č. 783 třídy R, což bylo pro dvojmístné letouny. Vzhledem ke svému vysokoškolskému vzdělání a vysokému francouzskému vyznamenání byl
3. 5. 1915 povýšený do hodnosti podporučík /t.j.
poručík/ a titre temporaire - což je nedefinitivní
hodnost a byl přidělený k letecké eskadře MF-54.
Zahajuje tak svoji činnost operačního pilota a že
si vedl dobře dokazuje i udělení francouzského
válečného kříže dne l6. srpna 19l5. Vynikal však
i jiným způsobem. Dokázal přesvědčit francouzskou generalitu, aby podél celé francouzsko-nemecké fronty byly zřízené malé meteorstanice,
jejichž vyhodnocení povětrnostní situace byla
soustředěná do jednoho místa a tím bylo hlavní
frontové velitelství, které tak získalo přehled o počasí na celé frontě. To se dalo využít nejen pro
nasazení letectva, ale i pro zahájení pozemních
operací. Štefánik je dnes považován za zakladatele
francouzské vojenské meteorslužby. Angažoval
se i v dalších oblastech. Provádí nábor do francouzského letectva mezi dobrovolníky české roty
NAZDAR s cílem vytvořit česko-slovanskou leteckou eskadrilu, které chtěl sám velet. Dobrovolně
se hlásí k polní službě do Srbska, kam v září 1915
odjíždí v misijní hodnosti poručík. Jeho zdravotní stav se však zhoršuje. Po návratu do Paříže se
podrobuje operaci žaludku, končí s aktivní leteckou službou, začíná pracovat politicky a stává se
spolu s T.G.Masarykem a Dr.E.Benešem zakládajícím členem ČSNR v Paříži. Svoje známosti ve
vědeckých kruzích a s francouzsko.u generalitou
využívá k tomu, aby byli spolu s Masarykem přijatí v nejvyšších politických a státních kruzích
Francie, které potom prof. Masaryk informuje
o cílech čs. zahraničního hnutí. Jako voják chápe
nutnost vytvořit na teritoriích spojenců vlastní čs.
vojenské jednotky, které budou bojovat za vznik
samostatného československého státu. Z pověření
ČSNR a francouzského ministerstva války odjíždí
v srpnu 1916 do Ruska v misijní hodnosti kapitán.
Zde se seznamuje s náčelníkem francouzské
vojenské mise s Alsasanem divizním generálem
Móricem Janinem, který se stal jeho osobním přítelem a na Štefánikovo doporučení v budoucnu
i vrchním velitelem čs. legií.
V Petrohradě navázal Štefánik kontakt
také s ruským generál – majorem Jaroslavem
Červínkem, kterého hlavní stan ruské armády
pověřil organizací čs. dobrovolnických jednotek
v Rusku. Jeho první úlohou v Rusku však bylo
sjednocení tamního slovenského hnutí a spojení
s českým hnutím do jednotného čs. zahraničního
odboje. Mezitím odcestoval v misijní hodnosti
majora do Rumunska, kde mu rumunský král dovolil provést nábor mezi rakousko-uh.zajatci české a slovenské národnosti do čs. dobrovolnického
vojska ve Francii. V Rumunsku zařídil soustředění
všech Čechů a Slováků do jednoho zajateckého
tábora a zlepšení jejich podmínek.
Po návratu do Ruska však musel svést tvrdý
boj s poslancem Dürichem, který byl jako první
podpředseda ČSNR v Paříži vyslaný do Ruska,
aby sjednotil tamní čs. hnutí a podřídil ho ČSNR
v Paříži. Dürich však se svými stoupenci usiloval
o to, aby vytvořil vlastní odbojovou radu se sídlem
v Rusku a to bez Slováků, která by podporovala
vytvoření slovanské velkoříše na čele s Ruskem do
které by byli začleněni i Češi. To se však vůbec neslučovalo s cílem ČSNR v Paříži a s úsilím prof. T.
G. Masaryka. Štefánik proti Dürichovi tvrdě a nesmlouvavě zasáhl. Vyloučil ho z ČSNR v Paříži
a u ruských úřadů dosáhl, že s Dürichem přesta-
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ly jednat. Generálmajor Červinka sál na straně
ČSNR v Paříži. Štefánikova mise byla úspěšná.
Zřídil tam odbočku pařížské ČSNR – OČSNR
a v březnu 1917 se vrací do Francie. Gen. Janin se
postaral o to, aby mu po návratu byla misijní hodnost majora zachována.
V roce 1917 válka v Evropě pokračovala dál,
bez vyhlídek na její ukončení. Francie nutně potřebovala pomoc a tak v dubnu 1917 vstupuje do
války i USA. Ve Spojených státech amerických
žilo mnoho českých a slovenských krajanů, kteří
by mohli posílit slabé stavy čs. autonomního vojska ve Francii, které bylo již povolené organizovat. Proto Štefánik navrhl ČSNR a francouzskému
ministerstvu války, že pojede do USA provádět
nábor dalších krajanů do vojska. Odhadoval, že
by mohl získat až 40 000 dobrovolníků, kteří by
mohli nastoupit do čs. vojska. Jeho nabídka byla
přijatá a Štefánik začátkem června 1917 odjíždí
do USA v misijní hodnosti podplukovník. Nebyla
to však mise úspěšná, protože vláda Spojených
států zařadila asi 15 000 Čechů a 26 000 Slováků,
kteří již byli americkými občany do US ARMY.
Štefánik mohl provádět nábor mezi těmi krajany,
kteří ještě nebyli americkými občany. Výsledek byl
malý – získal asi 4 000 dobrovolníků z nichž bylo
do Francie odesláno 1 215 Čechů a 1 089 Slováků,
což bylo spolu jen 2 304 dobrovolníků. Začátkem
listopadu 1917 se znechucený a tělesně vyčerpaný
Štefánik vrací zpět do Francie.
Itálie byla poslední která odmítala vytvoření
čs. vojska na svém území. Dr. E. Beneš dosáhl vytvoření jen čs. pracovních praporu. Proto nastoupil opět Štefánik. Do Itálie přicestoval v misijní
hodnosti plukovníka. Setkal se s hlavním italským velitelem gen. Diazem, s ministrem války
Zupallim, ale i s králem Viktorem Emanuelem I.,
dále s ministerským předsedou Orlandem a s ministrem zahraničních věcí Sonninem. Štefánik měl
úžasné přesvědčovací schopnosti a tak 21.dubna
1918 dosáhl povolení organizovat čs.vojsko i na
území Itálie.
Při všech těchto úspěších měl Štefánik ve
Francii přímo v armádě i dost závistivců a nepřátel. Mnozí důstojníci poukazovali na to, že je to
přivandrovalec bez řádného vojenského vzdělání,
který z jim nepochopitelných důvodů dosahuje
vysoké hodnosti. Došlo to tak daleko, že v tomto
smyslu byla podaná i stížnost na ministerstvo války. Tehdy se celé problematiky ujal Dr. E. Beneš,
který ministerstvu války dokázal, že Štefánik je
významný politik a diplomat ve vojenském stejnokroji, který vykonal mnoho užitečného pro čs.
zahraniční odboj právě proto,že je důstojník a že
je proto z tohoto důvodu žádoucí, aby pro jeho
další úspěšnou činnost mu byla udělená generálská hodnost. Benešovy argumenty byly natolik
přesvědčivé, že Štefánikovi vzhledem k jeho úspěchům, které zdůrazňovalo i ministerstvo zahraničních věcí - byla propůjčená hodnost brigádního generála.
Vzhledem na velice vyostřenou situaci v Rusku na Sibiři, kdy čs. dobrovolnické vojsko bylo ve
válečném konfliktu s bolševickým Ruskem a spojenci vysílali na Sibiř další vojenské síly, bylo třeba
soustředit spojenecká vojska pod jedno velení.
Nejvyšší spojenecká rada v Paříži proto rozhodla pověřit touto úlohou velitele čs. legií Gen. M.
Janina. Janin byl absolventem Mikulášovy akademie, perfektně ovládal ruský jazyk a v době války
byl v Rusku velitelem Francouzské vojenské mise.
Spolu s ním byl s pověření ministerstva války a ČSNR jako jeho zástupce vyslaný na Sibiř

i gen. Štefánik, který měl provést inspekci čs. legie v Rusku.Mise měla začít jejich cestou do USA,
kde se Štefánik měl setkat s prof. Masarykem, který tam vedl jednání. T. G. Masaryk přicestoval do
USA z Ruska přes Vladivostok. Na novou misi se
začal Štefánik připravovat začátkem srpna 1918
a do USA se vydal se svým doprovodem 22. srpna. Do New Yorku přicestoval 3. září, kde se ubytoval a čekal na gen. Janina. S T. G.Masarykem
se setkává již 6. září a gen. Janin do New Yorku
přicestoval 8.září. Po řadě jednání odjíždí Štefánik
v doprovodu Masaryka a Janina do San Francisca,
kde se naloďuje a 23.září opět jako první odplouvá
do Japonska. Gen.Janin ho následuje až 7. října.
V Japonsku se Štefánik i Janin dozvěděli o přeměně ČSNR na čs. prozatímní vládu, kterou spojenci uznali a o tom, že Štefánik v této vládě zastává
funkci ministra války. Štefánik si hned doplňuje
svůj stejnokroj čs. symbolikou a je rozhodnut na
Sibiř vstoupit z reprezentativních důvodů v misijní hodnosti divizního generála. V tom smyslu
si potom upravuje i svoji čapku brigádního generála, kterou doplnil třemi hvězdami, aby tak vyjádřil své nové postavení čs.ministra války. Dne
5.listopadu jsou Štefánik i Janin přijatí na audienci
u japonského císaře. Štefánik také nechal v Japonsku urychleně vyrobit 500 ks řádu Sokola, který
sám navrhl. V Japonsku potom absolvovali ještě
mnoho návštěv a jednání u významných vojenských a politických činitelů Japonska a u spojeneckých diplomatů. Nakonec společně odplouvají
do Vladivostoku ve kterém zakotvili v noci z l5.
na l6. listopad 19l8. To již byla známá i existence
Československé republiky.
Ve Vladivostoku byl pro Štefánika urychleně
sestaven osobní vlak a čs.ministr války se vydává
v noci z l8. na 19. 1istopad na západ na uralskou
protibolševickou frontu. V tom čase byla ruská
legie již rozšířená na tři divize a skupinu čs.vojsk
Dalekého východu. Zatímco Čechoslováci na
frontě krváceli, ruští velitelé zanedbávali svá
vojska, v týlu intrikovali a snažili se získat významné funkce. Již v Charbině se Štefánik dozvídá o převratu admirála Kolčaka v Omsku,
který Čechoslováci i Štefánik odsoudili. Situace
Čechoslováků na frontě byla zoufalá. Byli vyčerpaní a nikdo je nestřídal. Věděli, že již vznikla
Československá republika za kterou bojovali a nechápali proč ještě v Rusku jsou. Štefánik dosáhl,
aby čs.divize byly z fronty stažené, aby jim byla
stanovená nová úloha - ostraha Sibiřské magistrály ve stanoveném úseku a aby se legie připravovala na návrat do vlasti. Předtím však bylo nutné
provést reorganizaci legie a přeměnit toto dobrovolnické revoluční vojsko na republikánské podle
zásad pravidelné armády. Proto bylo nutné zrušit
ty všelijaké plukovní výbory a sjezdy,které byly
v legii vytvářené podle ruského vzoru a také zrušit
odbočku ČSNR v Rusku. Po této reorganizaci dostala legie nové pojmenování - Čs.vojsko na Rusi
a protože bylo odtržené od vlasti - zřídil Štefánik
v Irkutsku Čs. ministerstvo vojenství do jehož čela
jako úřadujícího správce postavil pplk.Rudolfa
Medka. Toto ministerstvo potom řídilo veškerou činnost tohoto vojska až do jeho návratu do
vlasti. Víc již nemohl Štefánik na Sibiři vykonat,
navíc byl velmi vyčerpaný a často nemocný. Dne
l4. 1edna 1919 mu gen. M. Janin předal v Omsku
Komanderský kříž Čestné legie, kterým ho vyznamenala francouzská vláda a 15. 1edna odjíždí
Štefánik zpět do Evropy. Po dvouměsíčním putování dosáhl Paříž.Tam se setkává s čs.delegací,
která byla pozvána na mírovou konferenci.
V Československu v tom čase propuká velmi
nežádoucí situace, kterými byly kompetenční spory mezi italskou a francouzskou vojenskou misí,
co škodilo úspěšnému vedení bojových operací

na Slovensku proti maďarské bolševické armádě.
Prezident Masaryk i ministr pro Slovensko Vavro
Šrobár velice naléhali, aby se Štefánik vrátil domů
a vyřešil jako ministr války tento problém a spoléhali na jeho schopnosti jednat. Nejkratší cesta
domů vedla přes Itálii a tam Štefánik potřeboval
i konat. Urychleně tedy cestuje do Itálie a 20. dubna přijíždí do Říma.Okamžitě zahajuje rozhovory
s gen.Diazem, kterému sice taktně, ale důrazně
sdělil, že čs. armádu bude organizovat Francie
a ne Itálie. Navštěvuje potom Gallaretu, která
byla centrem organizování druhé čs. zahraniční
armády na území Itálie zvané čs. domobrana a je
nadšený dosaženými výsledky. Štefánik projevuje
přání cestovat do vlasti letadlem.
K tomu se hodil jen jediný typ - bombardér
Caproni 450. Ten však nemá dobrou pověst, mnoho těchto letounů havarovalo. I sám konstruktér
varuje před používáním tohoto letounu na dlouhé tratě a doporučuje přistání na první rozpočet.
Čs.vojenský atašé věděl o nedostatcích tohoto
letounu a proto navrhoval Štefánikovi, aby cestoval domů s některým čs. vojenským vlakem.
Minimálně aspoň jeden byl každý den z Itálie
vypravován, ale Štefánik to odmítl. Italové zase
Štefánikovi navrhovali, že ho letecky dopraví do
Vídně, kam čtyřikrát týdně létají, kde je řádné
letiště a kde sídlí italská letecká mise. Štefánik
však trval na tom, aby letoun přistál v ČSR poblíž
Prešporku, kde je k tomu možnost.Italové tedy
vybrali nejlepší letoun typu Caproni, přesunuli
ho o 100 km na sever,aby zajistili bezpečný dolet
do Bratislavy a důkladně připravili stroj na let.
Vybrali také dva zkušené piloty - poručíka a seržanta a posádku doplnili ještě šikovným leteckým
mechanikem. Italští letečtí důstojníci přicestovali
z Vídně do Bratislavy, vyhledali u Vajnor vhodnou

plochu a bílým plátnem vyznačili směr přistání.
Připravili také sudy s naftou, která po zapálení
měla dýmem označit letcům směr větru.
Po několika odkladech odstartoval těžký bombardér Caproni s trupovým číslem 11 495 4.května 1919 v 08:07 hodin z letiště Campo Formido
u Udiny s trojčlennou posádkou a se Štefánikem
na palubě, který byl úplně vpředu na místě palubního střelce. Letové podmínky nebyly nejlepší,
bylo zataženo a vál dost silný vítr, ale italští letci
byli zkušení a trať dobře znali. Po 3 hodinách a 8
minutách letu dosáhl letoun v 11:15 hod svůj cíl
- Prešpork. Letoun provedl okruh, klesl asi do
100 m a od jihozápadu nasadil na přistání. Povrch
plochy však byl mokrý a těžký letoun po dosednutí se začal podvozkem bořit. Hrozilo převrhnutí a tak pilot přidal plyn a znovu vzlétl. Došlo
k tomu, před čím konstruktér varoval – k opakovanému vzletu. Při tehdejší nedokonalé karburaci
teklo palivo do motorů jak z vodovodu a stříkalo
na rozpálené kryty motorů. To bylo i v minulosti
častou příčinou havárie tohoto typu letadla. Když
se pilot pokoušel o nové přistání došlo na palubě
k požáru a k výbuchu jednoho z motorů a letoun
začal padat.Někteří pamětníci tvrdí,že Štefánik
z letounu vyskočil, ale to je málo pravděpodobné,
protože jeho tělo bylo nalezenu asi 12 m před letounem, co dřív odpovídá jeho vymrštění z letounu po nárazu.Odpovídalo tomu i zranění podle
pitevního nálezu. Letoun se po dopadu převrátil
na záda a začal hořet. Tři italští letci uhořeli. Tak
při nedožitých 39 letech skončil život jednoho ze
zakladatelů samostatného československého státu
a organizátora čs. legií - prvního, ale i posledního
čs.ministra války.
plk. Bohumil V1ach

Ministerstvo války
gen. Štefánik
Ministerstvo
národní obrany
Praha
V. J. Klofáč

Ministerstvo
vojenství
lrkutsk
pp/k. Medek
Ruská legie
gen. Syrový
56000 mužů

Francouzská legie
gen. Philippe
12 000 mužů

Italská legie
gen. Piccione
27 000 mužů

Čs. domobrana
plk. Gbiš
65 000 mužů

Čs. domácí vojsko
gen. Diviš
140 000 mužů

88.VÝROČÍ VZNIKU

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vznikem Československá 28. října 1918 byla zajištěná státotvornost
českému národu. Osobnosti jeho tvůrců prezidentů prof. T. G. Masaryka
a Dr. E. Beneše jsou dostatečně známé. Z povědomí české
veřejnosti se však po rozdělení československé federace jaksi ztrácí
třetí z významných osobností, která se zasloužila o vznik ČSR Slováka
Dr. M. H. Štefánika. Cílem tohoto článku je jí opět připomenout.
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STŘÍPKY
MĚSTSKÉ POLICIE
´
Dne 28. 09. 2006 v 11.43 hod. bylo přijato
anonymní tel. oznámení, že se v Klokočově nachází muž, který vulgárně uráží kolemjdoucí
a naznačuje s nožem v ruce, jak se podřezává
kočka. Hlídka se okamžitě po přijatém oznámení vydala na místo a oznámení prověřila. Na
místě zjistila, že výtržníkem je duševně nemocný 36 letý muž, který bydlí v dané lokalitě a tyto
stavy, kdy neustále křičí a nadává sousedům, má
již delší dobu. Muž byl proto hlídkou navštíven
v místě bydliště, kde byly zjištěny okolnosti případu a následně u něj byla provedena dechová
zkouška na přítomnost alkoholu v krvi. Při této
bylo naměřeno 3,1 promile alkoholu. Strážníci
muže, který pro svou duševní poruchu nemohl
rozpoznat protiprávnost svého jednání, uklidnili a následně prováděli zvýšenou kontrolu v této
lokalitě, zda nedochází k opětovným výtržnostem.
Dne 5. 10. 2006 v 7.00 hod. bylo přijato tel.
oznámení, že se po ubytovně pohybuje mladík
se psem, pravděpodobně pitbulteriérem, bez vodítka a bez náhubku. Hlídka MP ihned vyjela na
místo a zjistila, že mladík se psem se již na ubytovně, ani v jejím okolí nenachází. Žena hlídce
dále sdělila, že pes se na chodbě ubytovny vyčůral a když muže napomenula, aby po něm uklidil, začal jí sprostě nadávat a ubytovnu opustil.
Hlídka podle popisu zjistila totožnost muže, kdy
se jednalo o 22 - letého muže z Příbora.Ten byl
v uplynulých několika dnech řešen městskou
policií, jelikož nezvládl svého psa, který napadl
jiné 2 psy a způsobil jim zranění, které si vyžádaly veterinární ošetření s následující léčbou.
Vzhledem k těmto okolnostem hlídka vyjela do
místa jeho bydliště, aby muž podal vysvětlení
k uvedenému skutku. Po příjezdu na místo však
podezřelý mladík hlídku spatřil a otevřeným
oknem i se svým psem vyskočil a utekl směrem
na sídliště „U Tatry“, přičemž přebrodili řeku
Lubinu.. Strážníci následně muže vyhledávali
a po chvíli ho spatřili na ulici Hukvaldské, kde
se ho snažili zastavit. Ten však nereagoval na
výzvy, a proto se za ním jeden ze strážníků rozběhl a chytil jej. Přitom se mu však zakousl do
předloktí levé ruky pes, který celou dobu bez
vodítka a náhubku následoval svého nezodpovědného pána. Mladý muž psa sice ihned odvolal, ale nezabránil již zranění strážníka , který
musel být odvezen na lékařské ošetření. Celou
událost následně převzalo k šetření OO Policie
ČR Příbor.
Dne 6. 10. 2006 v 13.30 hod. oznámila prodavačka z provozovny na náměstí, že u nich
došlo ke krádeži kopacího míče v hodnotě 499
Kč. Dále na místě strážníkům sdělila, že pachatele krádeže zná a důkladně ho popsala. Po
tomto zjištění se strážníci vydali do místa jeho
bydliště, přičemž cestou byl dotyčný spatřen na
nedalekém dětském hřišti. Vzhledem k tomu, že
pachatelem krádeže byl chlapec ve věku 12 let,
byl převezen domů a předán matce, která byla
o skutku informována. Jelikož se jedná o osobu
mladší 15 let, která není trestně zodpovědná,
nemůže být za přestupek postižená.

Komu vzdáváme hold na Den veteránů?
Dostalo se mi možnosti přečíst si názory na
Den veteránů a památník letcům na Frenštátské
ulici na internetových stránkách starosty města,
pana Ing. Milana Strakoše. Pisatelé si tento den
představují jako oslavu „lampasáků“ u „komunistického“ monstra. Bylo by správné, aby se pisatelé podívali do učebnic dějepisu.

I málo vzdělaný člověk ví, že dne 11. listopadu
1918 byla ukončena I. světové války podepsáním
příměří mezi Německem a státy vítězné Dohody.
Krvavá válka, jejíž obětí bylo několik milionů lidí,
skončila a celý svět si vydechl. Na paměť tohoto
dne se slavil nejdříve Den příměří, poté Den vzpomínek a nyní Den veteránů. Celý svět si připomínal oběti, vzpomínal na ty své i ty ostatní, kteří
zahynuli na bojištích celého světa. Zanedlouho
přibylo o něco víc milionů ve II. světové válce.
Demokratický svět přibral do svých vzpomínek
i hrdiny této další, strašnější války. Režim, který
zanedlouho u nás vznikl, chtěl tento den vymazat
z myslí našich lidí, chtěl vymazat i hrdiny, kteří
ve smyslu své přísahy odchází za hranice, aby se
postavili nacizmu v boji za osvobození a obnovení
republiky. Čtyři roky zpět jsme se opět připojili
k demokratickému světu a u nás byly obnoveny
tyto tradice, ale ne k oslavě nějakých „lampasáků“
nebo živých lidí, ale připomenout padlé a umučené, kteří neváhajíce věnovali i svůj život ve prospěch svobody a obnovení demokracie.
Kdo sledoval pohřeb gen. Fajtla a vyslechl
si všechny projevy, zvláště Sira Cousinse z Velké
Británie a gen. Tomáše Sedláčka, nalezl nejlepší
odpověď, proč a koho si připomínáme na Den veteránů a jak si ještě dnes váží přínos našich letců
za ubránění před vpádem nacizmu.
Zamyslet se nad tímto hlouběji by znamenalo, že by nikdo nemohl prohlásit, jak je komické
to „monstrum“ na Frenštátské ulici. V době jeho
přebudování na památník se to nelíbilo příslušníkům jedné politické strany. Zmíněné internetové
stránky presentují jiné politické smýšlení. Přitom
řada cizích lidí, kteří viděli letoun i chátrat, obdivuje, jak nádherná věc se našemu městu podařila. Protože denně kolem památníku chodím,
vysvětloval jsem to již několika cizím lidem, ale
za všechny jeden příběh. Jednou kolem poledne
jsem viděl, že si památník prohlížejí dva pánové,
tak kolem 45 -50 let. Zeptal jsem se, jestli nepotřebují k tomu něco uvést. Opodál stojící mladá

slečna mi řekla, že pánové jsou Angličané, obdivují to, ale nevědí, co to je. Když jsem ve svém vysvětlování došel k tomu, že mezi jmény je 6 letců
z Příbora, působících za války v jednotkách RAF,
velice se divili, jak je to možné, že památník ještě
není uveden v katalogu památníků RAF a jak se
podařilo městu získat letoun do vlastnictví města.
Myslím, že to je nejlepší odpověď proč, to monstrum stojí.
Na závěr bych se chtěl zastavit u těch lampasáků. Ano, je pravdou, že v našem regionu žije
kolem 180 buď bývalých vojáků z povolání nebo
civilních zaměstnanců. Jsou mezi nimi i ti, kteří
v rámci své letecké činnosti provedli řadu letů ve
prospěch republiky. Nebudu se zmiňovat o období
těsně po válce, kdy se přepravovali lidé vracející se
z exilu, dovážely se potraviny apod. I v pozdějších
létech byly akce, které výrazně prospívaly národnímu hospodářství. Když bylo potřeba, osádky
z hotovosti zachraňovaly i životy. Jeden příklad
za všechny. Na Silvestra v roce 1962, krátce po
půlnoci naše osádka přepravila paní z Třince na
okamžitou operaci srdce do Prahy. U všech posledních povodní naše osádky zachránily řadu lidí
před utonutím a dovozem potravin, především
vody. Z velké řady leteckých přeprav jednu, která
byla prováděna za velkého rizika. Po několik let se
přepravoval chloroprén na výrobu umělého kaučuku z Jerevanu do Zlína. Během asi sedmihodinového letu s dvěmi mezipřistáními, kontrolovali
dva inženýři hodnoty tlaku a teploty. V případě
nouze se mohl náklad vyhodit. Přesto osádky byly
v neustálém stresu. V letech 1990 – 1992 jsme
přepravovali jednou , ale velice brzo dvakrát týdně především mladistvé pacienty s doprovodem
k provedení dialýzy a dalších vyšetření do Prahy
a zpět. Ti všichni byli rádi, že ti lampasáci existují.
Rád bych věděl, co dělali tito pisatelé za minulého režimu. Jestliže vezmeme od vědců, právníků, učitelů až po protěžované horníky, hutníky
i prosté dělníky, všichni se nějakým způsobem
podíleli na chodu společnosti, stejně jako vojáci.
Snad jedině darmošlapové úspěšně nabourávali
přechod ke komunizmu. Lituji, že jsem se nestal
darmošlapem.
mjr.v.v. Ladislav Jerguš
předseda klubu vojenských důchodců
a místopředseda odbočky Svazu letců ČR

Město Příbor

POZVÁNKA
na ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbora
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbora se uskuteční ve čtvrtek
2. 11. 2006 v sále Katolického domu v Příboře se zahájením v 17,00 hod.
Na programu bude volba uvolněných členů zastupitelstva města
(starosta, místostarosta) a volba členů Rady města Příbora.

Ing. Milan Strakoš v.r., starosta města

Dne 6. 10. 2006 strážníci na noční směně
prováděli pojížďku po katastru města Příbora.
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ -TECHNICKÁ UNIVERSITA - OSTRAVA
KRAJSKÝ Ú�AD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OSTRAVA
SPOLE�NOST SIGMUNDA FREUDA – SIGMUND FREUD ART – M�STO P�ÍBOR

KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ Ú�ASTÍ
pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava prof. ing. Tomáše �ermáka, CSc.
a PhDr. Jaroslavy Wenigerové – nám�stkyn� hejtmana MSK

SIGMUND FREUD
V�ERA – DNES – ZÍTRA

� 3. a 4. listopadu 2006 v OSTRAV� – zveme širokou ve�ejnost
� START- 10.00 AULA VŠB –TU, T�. 17. listopadu, Ostrava - Poruba
� Na konferenci vystoupí a akci podporuje místop�edseda poslanecké
sn�movny PhDr. Lubomír Zaorálek.
� Na vaši ú�ast se rovn�ž t�ší londýnská d�tská psychoanalyti�ka paní
PhDr. Lydie Tischler, která pochází z Ostravy a hrd� se k tomuto
faktu hlásí. Je p�ímou ža�kou Anny Freudové, která jako jediná
z šesti Freudových d�tí pokra�ovala v práci svého otce Sigm. Freuda.
� Svou ú�ast p�islíbili také �len Evropského parlamentu doc. MUDr.
Jaroslav Zv��ina, PhDr. Olga Marlinová z UK v Praze,
president �eské spole�nosti pro psychoanalytickou psychoterapii
v Praze PhDr. Martin Mahler, PhDr. J. Kocourek – vydavatel
Freudova díla, president slovenské Spole�nosti S. Freuda z Bratislavy
PhDr. M. Krankus, PhDr.Vladimír Vavrda a další…
� Psychoanalytik MUDr. David Holub vystoupí se zajímavou
analýzou - „Ví George Bush „pro� válka“?
� Sou�ástí tohoto setkání bude i provedení divadelní hry
„NÁVŠT�VNÍK“, pojednávající o uzlovém bod� ve Freudov�
život�, kdy se Freud pod tlakem událostí rozhoduje k emigraci. Hru
uvede Ochotnický spolek Tyl z Kutné Hory. Režisér a p�edstavitel
jedné z hlavních rolí Daniel Štrobl je psychologem naší zahrani�ní
vojenské mise a mimo toto herecké vystoupení p�ednese ú�astník�m
konference i zajímavý referát „Psychoanalytický pohled na zabití“.
� Další, jist� zajímavý p�ísp�vek na téma „ Psychoanalýza a politika“
p�ipravuje PhDr. Ing. Marek Loužek, PhD. z Centra pro
ekonomiku a politiku v Praze.
� Dokumentaci akce zajistí pohotový a vtipný karikaturista našeho
kraje Václav Šípoš a možná p�ijde i Ostravak Ostravski …
� spole�enský ve�er s cimbálovou muzikou VŠB–TU „LIPKA“
supova.marie@centum.cz

AUTORKA A ORGANIZÁTORKA PROJEKTU :

mobil: 777 6 5 1856 tel. 556 723 205

BOBR music club – multikulturní centrum!
Jazzové večery, koncerty alternativní
hudby, divadelní večery, filmové kluby i klasické diskotéky – to vše pro vás připravuje
nový BOBR music club v Příboře na náměstí.
„Chceme aby se klub stál součástí kulturního
života ve městě. Snažíme se program komponovat takovým způsobem, aby pořádané akce
oslovily všechny věkové kategorie občanů, prostě aby si každý přišel na své.“ řekl Lukáš Kraut,
manažer klubu.
Už v listopadovém programu naleznete
jazzové trio Con Alma z Ostravy, koncert ostravské kapely Otorrhagia, ale také divadelní
komponovaný večer herce Národního divadla
v Ostravě a moderátora pořadu České televize
Zahrada je hra Jiřího Sedláčka. Na prosinec
klub připravuje např. koncert BEATLES revival nebo benefiční akci „HUDBA DĚTEM“ pro
děti z dětských domovů.

centra s pravidelnými žánrovými akcemi zabít,
je nezájem občanů o tyto akce. Vzhledem ke
vzdělanosti a kulturním tradicím města Příbora
však věřím, že investice do tohoto projektu nebude zbytečná a že naše snažení občané ocení
tím, že přijdou.“ říká Lukáš Kraut.
Webové stránky, kde naleznete kompletní program klubu a maximum informací o vystupujících naleznete na www.bobrclub.com.
-aow-

Ve 22.10 hod. spatřili na ul. Nábřeží RA cyklistu bez jakéhokoliv osvětlení a proto ho zastavili
a požádali o vysvětlení. Cyklista uvedl, že osvětlení na svém kole nikdy nepoužíval a že kvůli
městské policii si ho pořizovat nebude. Hlídka
následně rozhodla o vyřešení uvedeného přestupku v blokovém řízení, ale jelikož mladý muž
pokutu odmítl zaplatit, bude přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu. Cyklista
byl dále poučen, aby na neosvětleném kole v jízdě nepokračoval, což uposlechl a do místa svého
bydliště poté odešel pěšky vedle svého kola.
Dne 7. 10. 2006 bylo přijato tel. oznámení
od ženy, která hlídce MP sdělila, že na pozemku
její matky někdo krade vlašské ořechy. Hlídka se
proto vydala na ul. Štramberskou (část Paseky)
uvedené oznámení prošetřit. Na místě zjistila,
že vlašské ořechy sklízí muž z Kopřivnice se
svou rodinou. Jelikož si na uvedené stromy dělaly nároky obě strany, byla celá událost prověřena v grafickém informačním systému a následně
i doložena patřičnými doklady muže podezřelého z krádeže. Ten byl na základě šetření strážníků majitelem stromů a proto nebylo zjištěno
žádné protiprávní jednání.

Přehled počtu dětí, žáků
a posluchačů škol
zřizovaných městem
-

Ve školním roce 2006/2007 zasedlo do školních lavic základních škol na ulici Jičínské
a Npor. Loma celkem 829 žáků. Ve čtyřech
prvních třídách jsme přivítali 89 prvňáčků.
Základní školu Npor. Loma navštěvuje 388
žáků v 17 třídách a základní školu na ulici
Jičínské navštěvuje celkem 441 žáků umístěných do 19 tříd, z toho dvě třídy prvního stupně fungují v budově bývalé ZŠ Dukelská.

-

Mateřské školy, které jsou na území města,
přivítaly 4. září nově nastupující děti. Celkem
by mělo navštěvovat příborské mateřské školy
v průběhu nového školního roku 223 dětí.

-

Rovněž naši senioři zahájili již tradičně v měsíci říjnu studium na Vzdělávání třetího věku,
které je organizováno pod záštitou Města
Příbor a Masarykova gymnázia. V letošním
roce nastoupilo do třetího ročníku celkem 36
posluchačů vzdělávání, kteří se mohou těšit
na zajímavé přednášky z oblasti historie, hudby, žurnalistiky, lékařství, ochrany životního
prostředí a jako každoročně si mohou procvičit své znalosti práce s počítačem.
odbor majetkoprávní, školství,
bytového a místního hospodářství
2.12. sobota 4:00 hod DDM LUNA
Připravujeme!

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
prohlídka Vídně s průvodkyní paní
Z. Tvarůžkovou
Cena: děti a mládež do 18 let - 300 Kč,
dospělí – 500 Kč
Přihlásit a zaplatit můžete v DDM Luna
Příbor do 24. 11. 2006

“Jediné co může myšlenku multikulturního

Informace: J. Lupíková
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Vážení občané
města Příbora,
Česká pošta, s.p., tak jako každá moderní obchodní společnost, řadí mezi své cíle spokojenost
svých zákazníků. A co lze zákazníkovi nabídnout,
aby byl spokojen? V každém případě užitné a kvalitní služby, které jsou nabízeny v příjemném prostředí a ve vhodný čas.
Česká pošta si je těchto náležitostí vědoma
a k jejich naplnění pak přizpůsobuje obchodní
výchovu všech pracovníků pošt. Jejich úkolem je
nejen kvalitně obsloužit zákazníka, ale zároveň
vnímat jeho potřeby, požadavky, názory a nápady.
Takto sesbírané informace jsou velmi cennými
pomocníky při úvahách České pošty nad změnami a inovacemi.
A právě pracovnice pošty v Příboře signalizují, že zákazníci místní pobočky mají nejen spoustu
námětů jak vylepšit a rozšířit Českou poštou poskytované služby, ale také připomínky ke stávajícím otevíracím hodinám pro veřejnost.
Jak již bylo naznačeno v úvodu, cílem a povinností České pošty je posunout se co nejblíže
k zákazníkovi a vyslyšet jeho tužby, tudíž i zvážit
onu požadovanou změnu provozní doby. Proto
Česká pošta ve spolupráci s Městským úřadem
Příbor připravila jakési místní „mini poštovní referendum“, jehož výsledek by odpověděl na otázky, jaké služby v jakou otevírací dobu by občané
města Příbora přivítali nejvíce.
V průběhu měsíce listopadu tak budou moci
občané vyjádřit svůj názor prostřednictvím anketních kuponů, které naleznou v domovních
schránkách, na poště a v Městském informačním centru Příbor. Vyplněné kupony pak bude
možno vhodit do kterékoli poštovní schránky, či
odevzdat rovnou na místní pobočce pošty na ulici
Jičínské 240.
Je pochopitelné, že ne vždy lze plně uspokojit požadavky každého. Jednoznačně, ale musí být
učiněno maximum možného, aby byla vyslyšena
co nejširší skupina občanů. A toho je Česká pošta
zárukou. Čím více vašich názorů prostřednictvím
kuponů získáme, tím spíše se nám podaří nalézt
optimální řešení vašich požadavků.
S výsledky „mini poštovního referenda“ a následným řešením budete seznámeni v příštím čísle Měsíčníku Příbor.
za Českou poštu, s.p. odštěpný závod Severní Morava,
Ing. Lumír Šiška, náměstek ředitele pro obchod
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M�sto P�íbor zve všechny d�ti, rodi�e s d�tmi na

lampionový pr�vod,
který se uskute�ní v rámci oslavy Mezinárodního dne vále�ných veterán�

dne 10. listopadu 2006 v 16.30 hod.
Se�azení lampionového pr�vodu je v 16.00 hodin na

ul. Nerudov� (ulice p�ed kolejemi železni�ní stanice)
Program Mezinárodního dne vále�ných veterán�:
16,30

Slavnostní lampionový pr�vod v doprovodu vojenské kapely Olomouc.
Pochodovat bude �eta voják� v plné zbroji, junáci v kroji a lampiónový pr�vod
zú�astn�ných.

16,50

Pokládání

v�nce

u

pomníku

padlým

v

I.

a

II.

sv�tové

válce

(vedle ZŠ Ji�ínské) Slavnostní chorál.

Zárove� u Památníku �s. letc� v P�íbo�e (u letadla, ul Frentštátská)
2 vojáci v plné zbroji drží stráž a budou také položeny kytky skauty.
17,20

Pokládání kytice u pam�tní desky p�ed radnicí.
Slavnostní chorál.

17,25

Slavnostní nástup �ety v plné zbroji a p�edávání pam�tní stuhy

kpt. Janu Šim�íkovi, veliteli roty aktivních záloh.

17,30

Promenádní koncert vojenské kapely Olomouc

18,00

Ohnivá show – vystoupení skupiny Keltik

18,20

Oh�ostroj

Z AKTUÁLNÍCH UDÁLOSTÍ V KLUBU DŮCHODCŮ
PŘI MĚSTSKÉM ÚŘADU V PŘÍBOŘE.
V červnu letošního roku ukončil svoji činnost
ve funkci předsedy Klubu důchodců pan Antonín
Vyvial, ve které pracoval téměř 13 let. Za jeho působnosti se dostal KD při MěÚ v Příborě na vysokou úroveň, jak počtem členů, vysokým průměrem denní návštěvnosti, tak i různými kulturními
akcemi, které se v klubu pořádaly nebo počtem
zájezdů do divadla a k poznávání historických
památek nejen naší vlasti, ale i za hranicemi naší
republiky.
Je nutné ocenit jeho charismatický přístup
k členkám a členům klubu, pro které měl vždy
dobré slovo, pomoc a radu při řešení jak osobních, tak i kolektivních problémů.

Přejeme mu, aby si konečně užil svého starobního důchodu ve zdraví a každodenní spokojenosti. Poděkování patří i jeho manželce paní
Ludmile Vyvialové, která mu po celé roky při jeho
působení ve funkci předsedy pomáhala svou tolerancí, radou i prací a vytvářela dobré podmínky
pro spokojený společenský život.
Do funkce předsedy Klubu důchodců při
Městském úřadě v Příboře byl rovněž v červnu
jmenován pan Vojtěch Lys.

Patří mezi tu skupinu lidí, kteří i v tak pokročilém věku, s těžkými zdravotními problémy, jako
je i on, dokázal obětavě vykonat pro druhé lidi kus
viditelné práce.

Přejeme mu hodně tvůrčích nápadů, aby se
mu dařilo pokračovat v tak náročné práci, jakou
je práce s lidmi. K tomu bude potřebovat pevné
zdraví, obětavost, pochopení a toleranci manželky, dobrou a plodnou spolupráci s výborem klubu, což mu upřímně přejeme.

Za to mu patří upřímné poděkování a přátelský obdiv.

Výbor klubu důchodců

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 12

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

Listopad 2006

KROUŽKY, KLUBY
školní rok 2006 – 2007

DEN

NÁZEV

PONDĚLÍ

RYBÁŘ I
RYBÁŘ II
KYTARA
ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“
KALANETIKA pro ženy
VOLEJBAL II pro dospělé

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

Z. Pařízek
L. Lupík
I. Lisová
A. Slatinský
S. Pavlačíková
R. Beseda

400 Kč
200 Kč
500 Kč
500 Kč
20 Kč /hod
20 Kč /hod

ÚTERÝ

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

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

J. Lupíková
K. Bukovjanová
J. Lupíková
J. Kavan
L. Holub
Z. Knězková
P. Busková
J. Palatová

20 Kč /hod
150 Kč+vstupné
500 Kč
500 Kč
300 Kč
1 000 /2 000 Kč
300 Kč
150 Kč+vstupné

STŘEDA

Vstup zdarma.

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

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

R. Klemens
Z. Bučková
Z. Knězková
Z. Knězková
L. Burgárová
B. Pargáč

300, 500 Kč
1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč
20 Kč /hod
20 Kč /hod

ČTVRTEK

v DDM LUNA

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

15:00
15:00
16:00
16:30
16:30
18:15

B. Zeman
J. Lupíková
D. Kíčurová
Z. Knězková
M. Maťátková
Z. Knězková

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

PÁTEK

PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00

DIVADELNÍ KLUB „GONG“
KLUB PLAST. MODELÁŘŮ „TORA“
KERAMIKA III
LUNA KLUB

14:30
16:00
16:00
16:00

J. Š. Kostelník
Z. Tvrzník
L. Filipová
K. Bukovjanová

500 Kč
500 Kč
150 Kč+vstupné
100 Kč

SOBOTA

STOLNÍ TENIS

CAPOEIRA – bojový tanec

17:30 L. Chodura

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
PONDĚLÍ

18:30 – 19:30

tělocvična

Vstupné 20 Kč

STŘEDA

19:00 – 20:00

tělocvična

Vstupné 20 Kč

KLUB ZVONEČEK
9:30 – 11:30

ÚTERÝ

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

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/
keramická dílna v DDM LUNA 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

NOVÉ ! NOVÉ ! NOVÉ !
+ EMISE

KOP�IVNICE
Otevírací doba:

Po:
Út:
St.:
�t:
Pá:

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

-

17.00
17.00
17.00
17.00
13.00

- OSOBNÍ VOZY
- MOTOCYKLY
- VOZÍKY
- DOVOZY
- P�ESTAVBY

� 556 821 690,
603 788 782

e-mail:stk5@seznam.cz

Prohlídky p�ed STK

ZDARMA
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HODINA VEDOUCÍ ZK

CENA rok/hod

500 Kč

VÝHODNÁ NABÍDKA OD LIŠKY
� Státní podpora až 3 000 K� ro�n�
� Možnost prodloužení nároku na státní podporu až 4500 K� ro�n�
� Až 1 800 K� státní p�ísp�vek a 3 840 K� ro�ní da�ová úleva na
penzijním p�ipojišt�ní od LIŠKY
� Úv�r s pevným úrokem jen 3,7 % ro�n�
� Zhodnocení pen�z v zajišt�ných fondech �MSS
INFORMUJTE SE U NÁS:
�eská pošta P�íbor,
tel.: 556 725 073, 556 725 074
�eská pošta Skotnice, tel.: 556 722 226
Finan�ní poradce �MSS – Ing. Miroslav Zobaník, tel.: 607 237 708

Koupím byt
1+0
nebo 1 + 1
v Příboře

a okolí, nejsem RK.

Tel.: 776 869 692
(volat po 18.00 hod.)

JUDr. Pavel Procházka

advokát
Frýdek-Místek
Palackého 202
oznamuje aktuální
telefonní spojení:

603 722 503
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 14

BA hledá zkušené muže na pozici
obchodní detektiv-strážný do
maloobchodní prodejny pro Příbor.
Požadujeme čistý TR a fyzickou zdatnost.
Nabízíme HPP, VPP i brigádu.
Kontakt: pondělí - pátek: 9.00 - 17.00 hod.
na tel.: 774 477 003 nebo 284 692 148.

Reklama na listopad 2006, placeno 1/8 250,- K�.

KOSMETICKÝ SALON VERONIKA
� svatby
� nehtová modelá�
� masáž s m�šci
� kompletní ošet�ení pleti
Veronika Žárská
� 777 893 461
Štramberská 1452, P�íbor
e-mail:veronikazarska@seznam.cz

AKCE LISTOPAD
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Fotoreportáž z konce Freudova roku

INFORMACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SPOLKY A PODNIKATELÉ
Ing. Milan Strakoš

Tato informace je určena všem spolkům, občanským sdružením, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům.
Na internetových stránkách města Příbor www.pribor-mesto.cz/uřední deska, najdete nově pod odkazem dotace a granty
informace o možnostech získání finančních prostředků na rozvoj svých organizací nebo podnikatelských aktivit, a to jak
ze zdrojů Evropské unie, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo města Příbora. Bližší informace ke zveřejněným
dotačním programům Vám budou poskytnuty na oddělení přípravy a realizace projektů na Městském úřadu v Příboře.

Měsíčník města Příbora
Vydáván: I x měsíčně
Místo vydání: v Příboře
Číslo vydání: 11/2006
Den vydání: 1. 11. 2006
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor
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