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„DEN VETERÁNŮ“ rozhovor pro Český rozhlas
Proč si právě Příbor připomínal Den válečných veteránů? Jaký to má historický důvod?
Příbor se stal přibližně od roku 1960 domovem pro profesionální vojáky a jejich rodiny, protože na letišti v Mošnově se soustředilo stíhací letectvo
(konkrétně 8. stíhací pluk, který zde dlouhá léta působil. Později přibyl i dopravní pluk.
V 90.létech se letectvo zredukovalo a přešlo do Brna, ale mnozí vojáci, kteří se stali občany města, zůstali. Byli členy Vojenského sdružení rehabilitovaných, pak také Pobočky svazu letců a dnes jsou spojeni v Klubu vojenských důchodců. Především ti vzpomínají a udržují tuto tradici.

Příborské oslavy Dne válečných veteránů se konaly v pátek 10.11. odpoledne a v podvečer. Jaký byl jejich konkrétní program?
10.11. odpoledne začal den veteránů v 16.30 lampiónovým průvodem, který u pomníku legionářů vzdal hold obětem první světové války a pak se přemístil na náměstí
SF, kde v 17.15 hodin slavnostně předal starosta města čestnou stuhu na bojový prapor
pěší roty aktivních záloh. V 17.30 rozsvítila náměstí ohňová show a celá akce byla zakončena v 18 hodin ohňostrojem.

V Příboře jste slavili 10.11., ale samotný den VV připadá vždy na 11.11.
Proč jste slavili o den dříve?

Naše město vyjádřilo poctu za práci a pomoc pěší rotě 211. aktivních záloh
pana kpt. Šimčíka v civilní oblasti.(Podílí se na záchraně životů při povodních
a evakuacích při rychlých převozech pacientů ohrožených na životech z nedostupných oblastí a pomáhají při dalších krizových situacích.) Pan starosta slavnostně
daroval čestnou stuhu na bojový prapor této roty a k této slavnostní příležitosti
jsme chtěli získat hudební doprovod vojenské olomoucké hudby. Ta byla v termínu
11.11. angažovaná v jiné části republiky. Proto jsme přesunuli termín dne veteránů
o jeden den dříve na 10.11.

A snad bychom mohli ještě doplnit, pro je vlastně MDV právě 11.11.?

Někteří nezasvěcení si oslavu tohoto dne představují jako oslavu „lampasáků“.
Doopravdy se celosvětově slaví den 11. listopadu roku 1918, kdy byla ukončena 1. světová válka podepsáním příměří mezi Německem a státy vítězné Dohody. Krvavá válka, která měla za následek několik milionů obětí skončila a svět si vydechl. Na paměť
tohoto dne se slavil nejdříve Den příměří, poté Den vzpomínek a nyní Den válečných
veteránů, kdy si celý svět připomíná oběti, které zahynuly na různých bojištích celého
světa.
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Jak se připravit na Vánoce

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla jedenkrát a to na své 1. schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:

1. schůze RM dne 14. listopadu 2006

v Schválila poskytnutí příspěvku na vydání knihy - Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce jejímu autoru p. Jiřímu JUROKOVI ve výši
Kč 10 000,-, a to až po vydání této knihy
v Souhlasila s rozšířením horolezecké stěny v tělocvičně na Dukelské ulici v Příboře na vlastní náklady žadatele, tj. Horolezeckého oddílu Příbor, dle
parametrů uvedených v žádosti
v Schválila zhotovení multimediálního DVD ze
150. výročí oslav narození S. Freuda v Příboře v celkové částce Kč 40 000,- dle nabídky fy DUYVIS
VIDEO z 3.11.2006
v Projednala žádost ŠJ Komenského o zvýšení
příspěvku na provoz a přeschválení hlavních ukazatelů za rok 2006
v Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Příbor, ze dne 17.10.2006
v Uložila předložit plnění výsledků hospodaření
organizace TS k 30.11.2006
v Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek
města a jeho organizací za období měsíců července, srpna a září roku 2006 dle předložené tabulky
v Schválila pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1343 na ul. Dukelské v Příboře společnosti
TERS PLUS s.r.o., Nový Jičín – Libhošť 3
v Vzala na vědomí pokračování podnájemního
vztahu části kotelny na ul. Lomená 1520 v Příboře
o výměře 386 m2 s panem Mgr. Lukášem Stočkem,
správcem konkursní podstaty úpadce MD Příbor
s.r.o, Lomená 1520, Příbor za stejných podmínek
uvedených v původní podnájemní smlouvě
v Vydala nařízení města Příbora č. 1/2006, o postupu a rozsahu zimní údržby místních komunikací v Příboře
v Schválila termíny oddacích dnů v roce 2007 dle
předloženého návrhu
v Odsouhlasila obsahové řešení navržené v rámci projektové dokumentace stavebních úprav piaristického kláštera v 1. a 2. NP západního křídla (prostory pro obřadní síň, sál zastupitelstva, knihovna
včetně potřebného zázemí)
v Uložila komisi MPR opětovně projednat návrh
dispozičního řešení úprav I. a II. podlaží západního
křídla piaristického kláštera, a to především z pohledu kapacitního využití
v Doporučila Zastupitelstvu města Příbora poskytnout finanční příspěvky z § 5311, org. 4329
– Projekty prevence kriminality, ve finanční výši:
- 15.000 Kč TJ Příbor - oddílu kopané, na mate-

Vánoce jsou považovány za svátky klidu
a pohody, přejeme si vzájemně šťastné a veselé a přitom se stále častěji v době adventní
setkáváme s výrazy „vánoční stres“, „vánoční
shon“, „vánoční deprese“, „vánoční blázinec“
a v mnohých případech se těšíme „až to bude
za námi“. Existuje ještě „kouzlo vánoc“ a nebo se jen opakovaně každý rok marně snažíme
o nemožné?
Lze v dnešní uspěchané době, kdy dospělí
jsou do večera v práci a děti ve škole, družině či
kroužcích zajistit bez stresu onu kdesi v podvědomí zabudovanou idylu, kdy je domácnost již
týdny před svátky krásně uklizená, vyzdobená,
provoněná vůní z cukroví, celá rodina je pohromadě, zpívají se koledy, dodržují se vánoční zvyky…? Určitě se to stále ještě v některých
rodinách daří. U velkého množství lidí však
opravdu Vánoce znamenají zátěžové období.
Vánoce v Čechách
S vlastním průběhem Vánoc je spojena řada
zvyků: Kdo se na Štědrý den postil, viděl zlaté prasátko. S Vánoci je spojeno vánoční jmelí, s nímž
se tehdy posvátně čarovalo. Koledy a jesličky jsou
ovšem mladší. Koledy křesťanské se vázaly k Novému roku resp. k Vánocům, a většinou se přednášely na den sv. Štěpána (26.12). Koledování bylo
původně zvykem univerzitních studentů, pak žáků
městských škol (chodili s rektorem po domech),
posléze pak škol hlavních a normálních a nakonec
venkovské chasy. Po hudební stránce představují
koledy, a to zvláště české, jeden z největších kulturních pokladů všech dob. Stavění jesliček je původu poměrně mladšího. Předobrazem betlémů
jsou gotické skříňky s voskovými figurkami nebo
sicilské biblické scény.
Nad štědrovečerním stolem
Štedrovečerní večeře se dnes ve většině domácností skládá z rybí polévky, kapra a bramborového salátu. Přitom ještě na přelomu století bylo
hlavní jídlo na Štědrý den bezmasé. Dodržovala se
tradice, podle níchž na stole měly být zastoupeny
všechny plodiny, které se za poslední rok urodily.
Jako první chod se servírovaly placky s medem,
který měl chránit před nemocemi a působením
škodlivých sil. Polévka byla čočková, hrachová či
fazolová, protože luštěninové jídlo prý zaručovalo, že v domě budou po celý rok peníze. Hlavní
jídlo se často připravovalo ze sušených hub. Pak
následovalo ovoce (i sušené), ořechy, záviny a vánočky.
Jak se na Vánoce připravit
Těm z vás, kteří pravidelně před Vánocemi
podléhají předvánočnímu stresu, vzkazujeme:
„Nestresujte se a těšte se na Vánoce!“
Stres je odezva na dlouhodobou fyzickou
a psychickou zátěž organismu. Jsou snad vánoční svátky, oslava narození malého Ježíška, dlouhodobou fyzickou a psychickou zátěží? Bohužel
v mnoha domácnostech ano. Štědrému večeru
předchází probdělé noci, závody v pečení cukroví,
ve vaření, v úklidu, v nakupování a balení dárků.
Pro radostné očekávání, které by mělo provázet
celý adventní čas, zde není místo. Ne, že by byl
předvánoční shon životu nebezpečný. Dříve nebo
později se zase vrátíme do normálních kolejí. Proč
si ale kazit nejkrásnější dny v roce úvahami o tom,
že z vánoc nic nebude, postavíme-li stromeček na
starý koberec do nevymalovaného pokoje s neumytými okny.
Záleží na přístupu k vánočním přípravám.
Pokud se již od poloviny listopadu ujišťujete
v tom, že jako obvykle nic nestačíte, získáte k pří-
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pravným pracím takový odpor, že vás nepotěší, ani
když je dokončíte v týdenním předstihu. Jestliže
každoročně bojujete s tím, jak vše stihnout do 24.
prosince, vězte, že vás nezachrání, když příští rok
začnete o 14 dní dříve. Spíš se zamyslete nad tím,
jestli není možné něco vynechat. Je třeba bezpodmínečně nutné mýt všechna okna a prát všechny
záclony? Pokud si zoufáte, že na Vánoce nebude
vše tak čisté, jak jste si plánovali, vzpomeňte na
to, že Vánoce nejsou svátkem umytých oken, ale
atmosféry vzájemné lásky a dětské radosti. Navíc
nazdobený a rozsvícený stromek odvede pozornost od sebevětší šmouhy.
Pokud si vsugerujete, že nákup dárků je utrpením, musíte již v polovině prosince Vánoce
nenávidět a přistupovat k nim jako k nutnému
zlu. Když se ale na vánoční nákupy budete těšit
a vašim hlavním cílem bude udělat radost svému
bližnímu, stane se pro vás vybírání dárků potěšením. Jednou z možností, jak řešit koupi vánočních
dárků, je nakupovat v létě. Ovšem jedinců, kteří
v létě pomyslí na vánoční kolečka, mnoho není.
Dnešní doba je dobou supermarketů a hypermarketů, které se před Štědrým dnem mění na obrovskou továrnu na štěstí a překvapení. Ne nadarmo
tam směřují obrovské davy koupěchtivých zákazníků, kteří dlouho hledají místo k zaparkování,
pak volný vozík, později se prodírají jindy širokými uličkami, aby byli posléze odsouzeni k vystání
dlouhých front u pokladen. To vše ve vydýchaném
vzduchu, v těsném kontaktu tělo na tělo, v hluku
a horku. K pocitu zoufalství nutně přispějí i vánoční melodie, které se nám snaží namluvit, jak
moc se na Ježíška těšíme. Výhodou supermarketu je snad pouze to, že v něm nakoupíte vše pod
jednou střechou. Těžko však v něm objevíte něco
originálního. Návštěva malých obchůdků či trhů
může být větší radostí jak pro nakupujícího, tak
pro obdarované.
To, co platí o množství a hodnotě dárků, by
mělo platit i o jídle. Možná by vás vaši drazí překvapili. Jen málokterý z nich nepodlehne magickému kouzlu Štědrého večera a bude vám vyčítat,
že letos je o jeden druh vánočního cukroví méně,
než tomu bylo vloni.
Na přípravě Vánoc by se měla podílet celá rodina.. Tatínkovi dáme za úkol obstarat stromeček
a zabít kapra, mamince připravit slavnostní večeři a cukroví, děti mohou pomáhat s úklidem a se
zdobením stromku. Také dárky by měli kupovat
všichni. Nejde však o lámání rekordů o nejdražší
dárek. Radost přinese i maličkost vlastnoručně
vyrobená. Ale ať již je dárek jakýkoliv, měl by ležet pod stromečkem krásně zabalený, ovšem ne
od balící služby supermarketu. Na balení dárků
se zase může podílet více členů rodiny, zejména
tatínkům by se mělo pomoci. Společně sdílené
činnosti přinesou radost všem a příprava vánoc se
stane milou záležitostí, při které by měla být příjemná nálada.
Až budete u rozsvíceného stromečku žasnout
nad tím, co všechno u vás zanechal Ježíšek během
své kratičké návštěvy, zapomeňte na všechno, co
mělo být, leč nebylo uděláno. Pokud si po svátcích s úlevou oddechnete, že už jsou konečně za
námi, bylo něco špatně. Každé vánoční svátky by
pro nás měly končit konstatováním, že tak šťastné
a veselé jsme ještě neměli.
My vám tedy ze srdce přejeme, aby ty letošní
Vánoce byly opravdu šťastné a veselé a zároveň
jste si je užili v klidu a pohodě v kruhu rodiny
a přátel, bez zmiňovaného shonu a nakupovacího
šílenství!
Za MIC Eva Hozová a Pavla Veselková

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Marie Matlová
Věk:

75 let

Stav:

svobodná

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích?
Čestnost, pracovitost, skromnost, optimismus.
Z každé životní situace si dokáži vybrat to nejlepší,
nebo alespoň to dobré.
Vaše nejoblíbenější činnost.
Když bych měla být upřímná, tak velmi ráda spím.
Spánek v poloze vodorovné je přece zdravý! Ale samozřejmě ráda čtu a taky jsem ráda, když mohu někomu pomoci.
Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Z knih jednoznačně Bible a duchovní literatura. Co
se týče jiných žánrů, mám ráda knihy plné jemného
humoru nebo knihy obsahující napětí. U filmů si vybírám spíš vážnější témata, zajímají mě historické filmy
a cestopisy. Poslouchám folk a hudbu starých mistrů.
Čím jste chtěl být jako dítě?
Vždycky jsem si přála být učitelkou – odmalička.
Mé přání se mi splnilo až v důchodu.
Měla jste v dětství svůj vzor?
Mým vzorem byli rodiče. Byli moudří. Nikdy nezapomenu, jak mi maminka říkávala: Chovej se
a žij tak, aby ti lidé spíš záviděli, než aby tě litovali!
A tatínek zase říkával: Když ti bude nejhůř, rozhlédni
se a vždycky najdeš někoho, kdo je na tom hůř než ty,
tak si nezoufej!“ A oba měli pravdu.
Co vás přivedlo k vašemu povolání?
K původnímu povolání mě přivedly životní okolnosti a tehdejší režim. Nemohla jsem si vybírat.
Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Žiji zde od narození (jen s kratinkou přestávkou)
a hlavně žiji tady ráda!
Které místo ve městě máte nejraději?
Když jsem mimo Příbor a vracím se zpět domů,
pohled na panorama města s typickou věží farního
kostela je pro mě jako pohlazení po duši. Ten pohled mám moc ráda.

Povolání:

původně stavební sklenářka,
nyní důchodkyně

Koníčky:

četba, zpěv

V Příboře žije:

od narození

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Co se vám ve městě nelíbí?
Neúcta k druhému, ničení a znevažování práce lidí
– například ničení zeleně – nové výsadby a podobně. Ale to není nešvar jen našeho města, je to odraz
vývoje celé společnosti.
Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Když jsem se v roce 1960 po necelých třech letech
vracela do Příbora, byla ve mně malá dušička. Měla
jsem zvláštní pocit a obavy, jak mě lidé přijmou.
Brzy ráno jsem vystoupila v Příboře z vlaku a uviděla paní profesorku Kvardovou. Na toto setkání
nikdy nezapomenu. Bylo velmi vřelé i milé a já jsem
v té chvíli věděla, že v Příboře už zůstanu a že tady
patřím.
Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Největší úspěch? Že jsem se v důchodu odhodlala studovat a ve svých 64 letech jsem promovala
na Cyrilometodějské teologické fakultě University
Palackého v Olomouci.
Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Nenapadá. Nikdy jsem neusilovala o něco tak, abych
neúspěch brala jako svou prohru. Štěstí člověka spočívá v tom – být spokojený s tím, co má.
Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila,
chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ne.
Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Popřát? Možná spíš - přála bych čtenářům
Měsíčníku, protože Vánoce jsou za dveřmi, aby měli
sílu a chuť se v předvánočním shonu zastavit a rozhlédnout, a zároveň si uvědomit, že Vánoce jsou
svátky lásky….a ještě mě napadá jedno irské přísloví. Možná právě ono by mohlo být přáním na závěr
pro všechny čtenáře a zároveň mottem k zamyšlení:
Dej mi pokoru, abych přijala, co nemohu změnit,
dej mi odvahu, abych změnila, co změnit mohu,
a moudrost, abych jedno od druhého rozeznala.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v životě. Eva Hozová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. prosince 2006
Jitka Kabátová
Božena Ščudlíková
Milada Kocourková
Jarmila Hulová
Dášenka Fialová
Václav Sýkora
Libuše Slávíčková
Marie Pustějovská
Antonín Jařabáč
Zdeňka Galiová
Petr Schroll
Jaromír Kopřiva
Alena Kratinová
Margita Čambálová
Marie Ondřejcová
Eliška Kabátová
Marie Rašková
Jarmila Šulíková
Lubomír Rybaj
Ludvík Linhart
Verona Ptašková
Josefina Škrabalová
Albína Jurková
Marie Kryšková
Marie Kostková
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riálové zabezpečení mladých fotbalistů
- 25.000 Kč Basketbalovému klubu Příbor, na úhradu nájemného za pronájem tělocvičny Masarykova
gymnázia a tělocvičen ZŠ Npor. Loma
- 10.000 Kč TJ Příbor - jezdeckému oddílu, na
nájemné jezdecké haly v objektu Schromfarm
p. Schroma v areálu bývalého VŠV Brno v Příboře
v Uložila zpracovat možnost rozšíření pracovišť
MÚ ve dvou alternativách využití, a to: a) rekonstrukce domu čp. 118, b) přístavba budovy radnice, obojí s využitím reprezentativních prostor pro
potřeby konání slavnostních obřadů v levém křídle
učitelského ústavu
v Stanovila v souladu s § 108 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., že u příležitosti svateb, výročí svateb a vítání nových občánků mohou užívat závěsný odznak tito členové zastupitelstva města:
Ing. Bohuslav Majer, ing. Jana Svobodová, Ivana
Žárská, RSDr. Mgr. Stanislav Janota
v Doporučila zastupitelstvu města schválit 3.
změnu rozpočtu města Příbora na rok 2006 v následujících objemech:
příjmy - 141 270,38 tis. Kč ,což je snížení oproti
schválené druhé změně o 2 351,80 tis. Kč,
výdaje - 154 697,38 tis. Kč, což je snížení oproti
schválené druhé změně o 2 351,80 tis. Kč,
financování - beze změny ve výši 13 427,00 tis. Kč
v Schválila rozpočtová opatření, přičemž celková výše
příjmů a celková výše výdajů schválených při druhé změně rozpočtu města Příbora na rok 2006 na zastupitelstvu
města dne 14. září 2006 zůstává zachována
v Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium pro rok 2007 následovně:
a) město bude hradit jenom nejnutnější výdaje
zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž bude dbát na hospodárné a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,
b) bude poskytovat příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím,
c) bude hradit závazky vyplývající z uzavřených
smluv,
d) po schválení rozpočtu města na rok 2007 se
příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu města

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Za uplynulé období se zastupitelstvo města
sešlo jedenkrát, a to na svém I. ustavujícím zasedání ZM dne 2. listopadu 2006 a projednalo mj.
tyto body programu:
v Určilo dle § 84, odst. 1, písm. k) počet dvou
uvolněných členů ZM, a to do funkce starosty
a místostarosty města s účinností od 3.11.2006
v Zvolilo tajným hlasováním do funkce starosty
města pana ing. Milana Strakoše pro období let
2006-2010
v Zvolilo tajným hlasováním do funkce místostarosty pana ing. Bohuslava Majera pro období
let 2006-2010
v Stanovilo dle § 84, odst. 2, písm. m), že Rada
města Příbora bude mít 7 členů
v Stanovilo klíč k obsazení členů rady města z jednotlivých volebních stran s platností pro
dnešní zasedání ZM ( ODS -2, NK – 2, KSČM – 1,
ČSSD – 1, KDU-ČSL -1)
v Zvolilo do funkce dalších členů rady města paní ing. Janu Svobodovou, Ivo Lacného,
RSDr. Mgr. Stanislava Janotu, Ivanu Žárskou
a JUDr. Františka Bergera
v Schválilo termín konání 2. zasedání ZM dne
30.11.2006 včetně rámcového programu

Příspěvek na péči
Ode dne 01.01.2007 nabývá účinnosti zákon
o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.), který
kompletně reorganizuje oblast sociálních služeb
v České republice.

ÚČEL PŘÍSPĚVKU

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
říjen – listopad 2006
Ing. Milan Strakoš
Vážení spoluobčané,

i v tomto novém volebním období se vás
budu snažit seznamovat s těmi nejdůležitějšími
událostmi, které se v uplynulém měsíci v Příboře, nebo ve vztahu k našemu městu, udály. Konec
měsíce října byl koncem minulého volebního období a zároveň začátkem toho nového. Volby do
městského zastupitelstva se uskutečnily ve dnech
20. - 21. 10. 2006. S výsledky komunálních voleb
jsem vás seznámil v listopadovém Měsíčníku našeho města. Tentokrát bych vám chtěl poděkovat
za vaši podporu, kterou jste mi ve volbách projevili. Vážím si této podpory, jsem rád, že mám stále
dostatek příznivců, kteří jsou spokojeni s tím, jak
tuto práci vykonávám. Všude tam, kde to bude
jen trochu možné, můžete ode mne očekávat
vstřícnost a ochotu. Přesto bych se chtěl v tomto
období více věnovat společenským a neziskovým
organizacím, ve kterých se sdružuje převážná část
občanů města, a které vytvářejí zázemí pro volnočasové aktivity. Chtěl bych rovněž nastartovat
projekt komunitního plánování a tímto způsobem
zapojit do rozhodování daleko širší veřejnost,
než tomu bylo doposud. Věřím, že se mi v tomto
smyslu podaří přesvědčit i ostatní členy zastupitelstva a tím postupně překonat určitou bariéru
ve vztahu občan versus městský úřad.
Znovu si proto přečtěte programy jednotlivých volebních stran a požadujte po zvolených
zastupitelích, aby je vyhodnocovali a především
plnili. Čtyři roky je dosti dlouhá doba na to, aby
mohla být převážná část volebních slibů splněna. Práce v zastupitelstvu a radě města, komisích
a výborech, práce na rozvojových programech
a projektech je časově velmi náročná. Ti, kteří se
stali členy těchto orgánů, jsou si toho jistě dobře
vědomi. Nebojte se je proto kontaktovat a konzultovat s nimi své názory.
V první polovině příštího roku bude zastupitelstvo města projednávat a schvalovat řadu
rozvojových dokumentů. Bude se dozajista jednat
o rozvoji školství, privatizaci a rozvoji bydlení,
o záměrech města v oblasti kultury nebo cestovního ruchu. Bude se pracovat na programu
rozvoje sociálních služeb, řešit dopravní systémy
apod. K většině těchto programů a záměrů budou svolávány schůzky s občany. O těch se dovíte
prostřednictvím Měsíčníku, na www stránkách
města nebo v televizním a rozhlasovém vysílání.
Především tyto rozvojové programy určí směrování města na nejbližší období, které je před námi.
Určitě byste u toho neměli chybět. První takové
setkání s občany již proběhlo a týkalo se projektu

Součástí tohoto zákona je také peněžitý příspěvek - „příspěvek na péči“, na který bude mít
při splnění stanovených podmínek nárok osoba
závislá na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu zajištění potřebné pomoci. To znamená, že příjemcem příspěvku má být přímo ten, kdo potřebuje
pomoc jiné osoby, a bude na jeho rozhodnutí, zda
si potřebnou pomoc nechá zajistit rodinným příslušníkem, jinou osobou a nebo organizací.

CENTRALIZACE POMOCI

Příspěvek na péči nahradí dvě dosud poskytované „dávky“, a to zvýšení důchodu pro bezmocnost, jež bylo vypláceno plátcem důchodu,
a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,
který byl vyplácen pověřenými obecními úřady. To
znamená, že poslední běžné výplaty těchto „dávek“
obdrží jejich příjemci v měsíci prosinci 2006.

ZÁVISLOST

Termín bezmocnost se nahrazuje označením
závislost (na pomoci jiné osoby) a současný tří
stupňový systém (částečná, převážná a úplná bezmocnost) bude změnen na čtyř stupňový (lehká,
středně těžká, těžká a úplná závislost). Stupeň závislosti bude posuzován v prvotní fázi sociálními
pracovníky, kteří následně po provedení sociálního šetření postoupí spisovou dokumentaci posudkovým lékařům na úřad práce.
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele (příjemce) o příspěvek se bude posuzovat
z hlediska potřeby pomoci jiné fyzické osoby při
péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují
účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost
komunikovat, nakládat s penězi či předměty
osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Výše příspěvku je pevně stanovená dle stupně
závislosti a rozdělena do dvou věkových kategorií.
V níže uvedené tabulce pro úplnost uvádíme také
způsob posuzování osob, jimž v současné době
náleží zvýšení důchodů pro bezmocnost vyplácené plátcem důchodu, pro podmínky příspěvku
na péči (určení stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby).
zvýšení důchodu pro
BEZMOCNOST
2000,- Kč
částečnou

osoba

do 18 let starší 18 let

Stupeň I (lehká závislost)

3000,- Kč

Stupeň II (střed těžká závislost) 5000,- Kč

4000,- Kč

převážnou

Stupeň III (těžká závislost)

9000,- Kč

8000,- Kč

úplnou

Stupeň IV (úplná závislost) 11000,- Kč

11000,- Kč

Dítě, které bylo dosud považováno za dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se od 01.01.2007 považuje
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni III (těžká závislost).
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(velká změna od roku 2007)

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemci příspěvku (žadateli o příspěvek)
budou vyvstávat také povinnosti související s příspěvkem na péči, např. umožnit sociální šetření,
podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem
určeným úřadem práce, využívat příspěvek na
zajištění potřebné pomoci, osvědčit skutečnosti
rozhodné pro nárok na příspěvek a do 8 dnů ohlásit jejich změnu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE

Plátce příspěvku bude mít povinnost ustanovit zvláštního příjemce příspěvku v případě,
že dosavadní příjemce nemůže příspěvek přijímat
(např. z důvodu vážné nemoci) a dále v případě,
jestliže není příspěvek využíván k zajištění potřebné pomoci (např. nesprávné používání příspěvku
nebo jeho zneužívání). Zvláštním příjemcem by
měla být vhodná osoba (rodinný příslušník nebo
jiná osoba), která zajistí správné použití příspěvku
na péči. Tato osoba musí se svým ustanoveným
zvláštním příjemcem souhlasit a následně, pokud
to je možné a vhodné, postupuje při nakládání
s příspěvkem podle pokynů dosavadního příjemce. Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven
ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy osoby,
které byl příspěvek přiznán. Plátce příspěvku
bude průběžně zjišťovat, zda ustanovený zvláštní
příjemce plní své povinnosti.

Důchodové a zdravotní POJIŠTĚNÍ

Z pohledu důchodového a zdravotního pojištění zůstane zachován současný systém, avšak
v souvislosti s legislativními změnami došlo ke
změně názvosloví v příslušných právních předpisech. Ode dne 01.01.2007 budou účastny důchodového pojištění (z. č. 155/1995 Sb.) osoby
pečující osobně o osobu, která je závislá na péči
jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV, pokud spolu žijí v domácnosti (podmínka
domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu). Za osoby, které budou závislé na péči jiné
osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV,
a osoby pečující o tyto osoby, bude plátcem zdravotního pojištění stát (z. č. 48/1997 Sb.).
Důchodového pojištění tedy nebudou účastny osoby pečující o osobu, která je závislá na péči
jiné osoby ve stupni I (dříve částečně bezmocnou,
a to bez ohledu na její věk) a za tyto osoby nebude
plátcem zdravotního pojištění stát.

VYŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKU

Ode dne 02.01.2007 mohou osoby z Příbora a okolních obcí (Skotnice, Mošnov, Petřvald,
Trnávka a Kateřinice) podávat žádosti o příspěvek na péči na Městském úřadu Kopřivnice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, avšak žádost
musí být na předepsaném tiskopise. V této žádosti, popř. dodatečně, musí být uvedeno, kdo osobě
poskytuje pomoc, a jakým způsobem.
V rámci základního sociálního poradenství
mohou všechny osoby (i před účinností zákona
o sociálních službách) využít služeb Městského
úřadu Příbor, odboru sociálních věcí, k získání
dalších informací týkajících se nejen příspěvku na
péči.
Michal Jalůvka, referent odboru sociálních věcí

„SIGMUND FREUD - VČERA, DNES, ZÍTRA
Pod tímto názvem proběhla ve dnech
3. a 4. listopadu 2006 v reprezentativních
prostorách nové auly Vysoké školy báňské-Technické university v Ostravě konference
s mezinárodní účastí ke 150. výročí narození
Sigmunda Freuda.
Konference byla směřována k nejširší veřejnosti. Záštitu nad touto konferencí převzali
prof. ing. Tomáš Čermák – rektor VŠB-TUO
a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
paní PhDr. Jaroslava Wenigerová, kterou pozitivně oslovil nejen vzdělávací cíl akce - poznávání velikánů našeho kraje, ale v neposlední řadě
i možnost využití akce k aktivní podpoře turismu
u nás.
Projekt byl realizován za morální i finanční
podpory Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Díky vstřícnosti náměstkyně hejtmana
PhDr. Wenigerové i pozitivnímu rozhodnutí krajských zastupitelů, schválit projekt konference, byl
vstup na všechny akce volný / přednášky, videofilmy, divadelní hra“Návštěvník“, společenský večer účastníků konference s přednášejícími…Večer
zpestřilo také vystoupení cimbálového souboru
„Lipka“/.
Důležitá byla rovněž organizační a finanční podpora VŠB-TUO a podpora místopředsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
PhDr. Lubomíra Zaorálka, který se bohužel z pracovních a rodinných důvodů nemohl akce osobně
zúčastnit. Všem patří za finanční i morální podporu vřelé díky.
Pro mne, jako autorku a hlavní organizátorku
projektu bylo velmi překvapivé, jak velikou podporu a pomoc myšlenka konference získala na
universitě technického směru. Odpověď na tuto
otázku jsem mohla nalézt v rozhovoru a rektorem VŠB-TUO, panem profesorem inženýrem
Tomášem Čermákem, který si vytýčil cíl – vytvářet na své univerzitě studentům dobré podmínky
nejen ke kvalitní přípravě v technických oborech,
ale nabízet a podporovat i aktivity v oblasti kultury a společenských věd. V tomto duchu se nesla
i jeho úvodní, zahajovací přednáška, která byla
inspirována obsahem i názvem naší konference „Naše Vysoká škola báňská-Technická univerzita
v Ostravě – včera, dnes a zítra“. Seznámil přítomné posluchače se skromnými začátky univerzity,
se současným stavem i s úkoly, které si stanovili
ve svých dlouhodobých plánech této třetí největší

univerzity u nás.
„Nejvíce na mne zapůsobilo vystoupení paní
Dr. Lydie Tischler z Londýna“ - odpověděla mi na
můj dotaz o nejzajímavější příspěvek studentka
oboru sociální psychologie z Ostravy a i další posluchači s ní souhlasili. Nejen že na ně zapůsobila
jedinečnost doprovodného dokumentárního materiálu ze života a práce s dětmi nejmladší dcery
Sigmunda Freuda Anny Freudové, ale oslovila je
i srdečnost a neformálnost projevu paní Tischler
– její žačky a pokračovatelky v oboru dětské psychoterapie… Navíc si dotázaná studentka jistě
spolu s ostatními přítomnými uvědomovala, že
se zde všichni přímo „dotýkají historie“ … Bylo to
pro mne satisfakcí, neboť sladit časově plán konference s časovými možnostmi Dr. Tischler nebylo jednoduché.
Zajímavý příspěvek PhDr. ing. Marka Loužka
si v souvislosti s odkazem Sigmunda Freuda položil také dodnes frekventovanou otázku: „Věda
nebo umění?“
A konstatoval, že se tato otázka stále vrací již
od okamžiku vzniku psychoanalýzy. Cituji:
„Je Freudova nauka čistou vědou, nebo již
zasahuje do oblasti umění? Lze argumentovat, že
tam, kde Freud opouští medicínský popis a získaný materiál vykládá, přestává být jeho nauka vědou, a je spíše jistou odrůdou básnictví (například
při výkladu snů). Ve Freudově díle se spojují nebo
překrývají přírodověda, společenská věda a umění“.
Nejvíc dotazů se vyrojilo jako reakce na referát psychologa naší zahraniční mise Mgr. Daniela
Štrobla: „Psychoanalytický pohled na zabití“, což
je v současná době problematika nanejvýš aktuální a závažná. Jelikož Mgr. Štrobl byl nejen přednášejícím, ale rovněž režisérem i jedním z důležitých
aktérů divadelní hry ze života Sigmunda Freuda
„Návštěvník“, musel mnohé dotazy zvídavých
posluchačů zodpovídat až po ukončení divadla
v rámci společenského večera. Příjemným zakončením prvního dne konference bylo vystoupení
cimbálové muziky souboru Lipka.
/S obsahem dalších příspěvků seznámím čtenáře Měsíčníku města Příbora v dalším čísle/.
Poděkování patří všem, kteří nám v tomto
roce pomáhali při organizování akcí popularizujících osobnost a odkaz Sigmunda Freuda.
Hezké vánoce všem čtenářům Měsičníku přeje
Mgr. Marie ŠUPOVÁ

úprav na Masarykové ulici. Společně s obyvateli
této ulice bude návrh projektu úprav postupně dokončen a až poté předložen k realizaci. Chci tím
říct, že projekt nebude řešen pouze projektantem,
ale i těmi, kteří tuto ulici nejčastěji užívají.
Konec letošního roku je doprovázen stálým
stavebním ruchem ve městě. Dokončuje se zhotovení nového vjezdu na starém sídlišti, kde postupně dochází i ke změně dopravního řešení.
Započaly práce na úpravách parkoviště a dalším
vjezdu na sídliště Benátky, dokončuje se prvá etapa stavebních úprav na městském hřbitově a v jeho okolí. Rozšiřuje se plynovodní řad k rodinným
domkům u sběrny surovin.
Rovněž Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. zahájily rekonstrukci kanalizačního
řadu na Místecké ulici. Stejný investor dokončuje
tlakovou stanici vody na Prchalově. Byly dokončeny opravy železničního přejezdu na Místecké ulici
a některé další stavební akce ve městě.
Na městském úřadu a v příspěvkových organizacích města (školy, technické služby) se připravují návrhy rozpočtu na rok 2007. Rozpočty města jsou veřejnou věcí a rovněž k těmto se budete
moci vyjádřit. Tak jako v několika předchozích
letech i letos oslavilo město Den válečných veteránů. V průvodu a na náměstí se sešlo několik set
občanů, kteří měli možnost zhlédnout zajímavý
kulturní program. Jednotce aktivních vojenských
záloh Moravskoslezského kraje jsem na těchto
oslavách předal pamětní stuhu k jejich praporu.
U příležitosti oslav státního svátku Vzniku
samostatného Československého státu jsem byl
pozván prezidentem republiky na slavnostní
shromáždění, které se uskutečnilo 28. října na
Pražském hradě. Při této příležitosti jsem předal
panu prezidentovi nahrávku z oslav 150. výročí
narození Sigmunda Freuda, kterých se v Příboře
v květnu zúčastnil.
21. 10. 2006 Účast na slavnostním zahájení
okresní soutěže mládeže v hasičském sboru
na Hájově
28. 10. 2006 Účast na slavnostním shromáždění na Pražském hradě u příležitosti státního
svátku 28. října
31. 10. 2006 Účast na tiskové konferenci v Brně
u příležitosti zahájení čtyř výstav věnovaných
150. výročí narození Sigmunda Freuda
8. 11. 2006 Jednání s ředitelem společnosti
PRIMUS ohledně změny dopravních režimů
a prodloužení chodníků na Místecké ulici
10. 11. 2006 Oslavy dne Válečných veteránů
v Příboře, položení květin a předání pamětní
stuhy
13. 11. 2006 Jednání s ředitelem Úřadu práce Nový Jičín o problematice kontaktního
místa sociálních dávek v Příboře a možnostech Úřadu práce v roce 2007 (financování
veřejných prací)
16. 11. 2006 Jednání s okresním ředitelem Policie
ČR v Novém Jičíně o problematice obvodního
oddělení PČR v Příboře
20. 11. 2006 Veřejné projednání projektu vegetačních úprav na Masarykově ulici
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O Dietrichštejnově erbu na domě číslo 6 (a nejen o něm)
Igor Jalůvka
Čtenářům svých tří předešlých článků
ještě dlužím informace o přímé památce,
která nám Dietrichštejnovu dobu autenticky přibližuje – o Dietrichštejnově biskupském erbu na měšťanském domě číslo 6.
Pánové z Dietrichštejna pocházeli
z Korutan. Jejich rodový erb tvořil šikmo
polcený štít. Vrchní pole bylo zlaté, spodní červené a štítu dominovaly dva stříbrné
vinařské nože. Byly postaveny vedle sebe
ostřím vzhůru, jejich ohnuté konce směřovaly ven a rukojetě byly zlaté. Jakmile
se František Dietrichštejn stal roku 1599
biskupem olomouckým, tento svůj rodový
erb zasadil na střed biskupského znaku.
Prastarou část erbu olomouckého
biskupství tvoří čtyři stříbrné kužely nad
dvěma, umístěné v červeném poli. Oněch
šest kuželů ve skutečnosti představuje
šest slovanských hradišť na území Velké
Moravy: Hradiště u Olomouce, Kroměříž,
Mikulčice u Hodonína, Znojmo, Rajhrad
u Brna a Velehrad.
Kužely však tvoří i součást znaků
měst a obcí dříve náležejících k biskupskému panství. Různý počet těchto
kuželů tak připomíná biskupskou správu obce u: Budišova nad Budišovkou
(2 kužely), Kozlovic, Libavé, Petřvaldu,
Příbora, Rybníčka na Vyškovsku (3 kužely), Krásenska (rovněř 3 kužely, ale obráceně - hroty dolů), Hukvald (4 kužely),
Pustiměře (5 obrácených kuželů), Hulína,
Kelče, Kroměříže, Mohelnice, Žďáru nad
Sázavou (6 kuželů) a Osoblahy (8 kuželů).
Dnes však Petřvald ve snaze o originalitu
prosazuje nový znak své obce – páva kráčejícího nad berlou, jelikož páv byl v rodovém znaku lenních pánů Petřvaldských
z Petřvaldu.
Chtěl bych připomenout, že jak budišovské, tak osoblažské panství vlastně
představovalo biskupskou moravskou enklávu ve Slezsku. Zvláště nejvzdálenější
Osoblaha byla na počátku třicetileté
války největším biskupským městem. Se
svými 273 domy předčila jak Příbor, tak
Ostravu. V 19. století dosáhla dvou tisíců
obyvatel, avšak po reorganizaci c. k. státní
správy, spojené se zánikem vrchnostenských úřadů a panství jako územně-správních celků, počala stagnovat. Definitivní
pohroma přišla na konci druhé světové
války, kdy byla Osoblaha téměř srovnána
se zemí a skoro úplně vysídlena. Dnes v této nepříliš významné obci žije něco přes
1 100 obyvatel. Není bez zajímavosti, že
uprostřed náměstí (či spíše toho, co z něj
zbylo) stojí nám známý produkt vítkovic-

kých železáren – historizující biedermaierovská kašna se sochou Hygie, navlas stejná jako ta naše nebo kašna ve Štramberku.
Předválečný ředitel zemského archivu
v Brně dr. František Hrubý, vynikající znalec problematiky biskupských měst, odhadoval rozlohu církevních latifundií po Bílé
hoře na 1/13 celé Moravy. Po Osoblaze
byly dalšími velkými biskupskými městy Kroměříž (261 domů), Svitavy (258)
a Mohelnice (235). Na hukvaldském
panství se stal ještě před třicetiletou
válkou největším miestem Příbor s 230
domy, následovala Moravská Ostrava
(211) a pak již jen miesteczka Brušperk
(104), Frenštát (102) a Místek (98).
Například Frenštátu (poprvé připomínán
jako městečko r. 1382) udělil skutečná
městská práva teprve Josef II. v roce 1781.
V současnosti připravuji článek na pokračování, ve kterém se zabývám podobnými
historickými souvislostmi našeho regionu.
Abychom se však vrátili k Dietrichštejnovu znaku - nebylo ve zvyku, aby erby
rodů obsahovaly symboly vyjadřující vlastnictví jakéhokoli majetku, poněvadž bylo
známo, že majetek je prvek všeobecně
pomíjivý. Proto v Příboře dříve rozšířený
názor – „vinařské nože v městském znaku
symbolizují, že kardinál (nebo dokonce
město Příbor) vlastní jakési vinice na jižní
Moravě“ - je dozajista blábol, i když vinice
kolem Mikulova Dietrichštejn nepochybně vlastnil.
Podobně tři kužely v městském znaku
byly laiky pokládány za vrcholky, na kterých se údajně rozprostírá Příbor. (Zde se
anonymní autor takového nesmyslu možná inspiroval sedmi pahorky, na nichž byl
podle pověsti vystavěn Řím.) Nikdo však
nedovedl přesně pojmenovat, o které tři
příborské vrchy vlastně jde, a tak každý za
ně považoval - dle svého úsudku - kopce
jiné. Shodli se nanejvýš tak na Kostelní
hůře.
Svého času jsem v Praze na generálním
štábu naší armády potkával hochy v polních uniformách, jejichž příslušnost se ke
kroměřížské 7. mechanizované brigádě
vyznačovala rukávovými znaky vypovídajícími o dislokaci útvaru. Příslušníci brigády tak nosili na mundúru oválný emblém
se „zabijácky ohnutými“ (vinařskými)
Dietrichštejnovými noži, doplněnými (ze
spodní části kroměřížského znaku) dvěma
biskupskými kužely, aniž zřejmě tušili, co
to je.
Původ velkého Dietrichštejnova erbu
na domě číslo 6 bývá vztahován k roku
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1616. Tento letopočet se totiž v dolní části znaku nachází, ale dnes je už obtížně
čitelný. Znak je nesporně barokní; jeho
spodní části pak dominuje dobový reliéf příborského znaku. Pokud by byl
opravdu již z roku 1616, byl by tedy raně
barokní, což je na naše poměry vcelku unikát. (Matyášova brána na Pražském hradě z roku 1614, přisuzována Filippimu, je
historiky umění často pokládána za jedno
z prvních barokních děl u nás!) Jak známo,
Dietrichštejn polepšil městský znak svými
heraldickými symboly ve „velkém privilegiu“ z roku 1615, což by chronologicky odpovídalo době vzniku kamenného erbu.
Letopočet 1616 uvedený na znaku
by se ale mohl vztahovat k jiné události než k domnělému zhotovení erbu
na budově, k čemuž mohlo dojít až
později. Dům patřil měšťanu Ondřeji
Pustějovskému a Dietrichštejn při svých
návštěvách města využíval pohostinství
jeho domu. Předpokládá se, že právě pan
Ondřej nechal pro tyto účely vystavět
v prvním patře domu i kapli, v níž kardinál za svého pobytu sloužíval mši. Po panu
Pustějovském zdědil dům jeho synovec
a zároveň Dietrichštejnův osobní sluha
(leiblokay) Tomáš Adler, ale ten jej roku
1630 prodal superintendantu (= vrchnímu
správci) bratrstva Neposkvrněného početí
Panny Marie.
Další pochybnosti spočívají v domněnce, že v roce 1616 ještě zdaleka ne všechny měšťanské domy byly v Příboře zděné. Ale o tom si povíme příště.

NĚCO O HRDELNÍM PRÁVU MĚSTA PŘÍBORA
K historii Šibeničního vrchu, aneb Šibeňáku

„Spravedlnost“ ,jak se popravišti říkalo, stávala na pahorku zvaném doposud Šibeňák, za
městem ve směru výpadové cesty na Nový Jičín,
kóta 316. Dnes protíná původní kopec nová silnice.
Jak samotný název kopce ukazuje, stávalo
zde městské popraviště – znamení krevní pravomoci města. Ta bývala vystavena veřejně, právě
tak, jak veřejné byly i popravy. Zdaleka viditelná šibenice pak vykonávala svou existencí stále
odstrašující účinek. Popraviště musel mít každý
hrdelní soud na svém pozemku. Zdejší popravní
zařízení bylo prosté, ale důkladné. Nejvýraznější
byla šibenice sestávající ze čtyř kůlů , v půdorysu
umístěných do čtverce, spojených nahoře břevny, jak je zřejmé na kresbě města Příbora z roku
1728. Na břevna pak byla zavěšována oprátka
a odsouzenec pak usmrcen tím, že kat podtrhl
žebřík, na kterém odsouzenec stál.
Hrdelní věci soudit a jímat zločince smělo
jen hrdelní právo, tj. soud, který měl od panovníka privilegium hrdelní jurisdikce. Takovýto
soud měl svého předsedu, nejméně 9 přísežných, nebo alespoň úředníka a písaře. Hrdelní
soudy v naší oblasti byly založeny na právu
hlubčickém. Toto zřízení potvrdil již roku 1270
český král Přemysl Otakar II. V našem regionu
měli toto právo vedle města Příbora také např.
Brušperk, Frenštát p.R., Fulnek, Hustopeče
n.B., Místek, Moravská Ostrava, Nový Jičín,
Paskov, Rožnov, Starý Jičín, Štramberk, ale i vsi
Sedlnice a Bartošovice.
Již v listině olomouckého biskupa Dětřicha
z Hradce z roku 1302 se uvádí. „…vyhraženo, že zločinci z nové osady propadlí hrdlu
mají býti souzeni v (in oppido Vriburch) městě
Příbor“. Roku 1615 přikázal kardinál František
z Ditrichštejna k právu příborskému vesnice:
Skotnici, Klokočov, Rychaltice, Sklenov, Myslík,
Lhotku, Kozlovice, Tichou, Mniší a Dětřichovice (Větřkovice). Soudní případy se řešily před
městskou radou. Tu tvořili roku 1602 purkmistr
(Jan Tichý), fojt, 4 starší a ostatní členové městské rady (7-8 osob). Na počátku 16. století měli
Příborští i vlastního kata (šarfmana). Později
však raději posílali příspěvky na popravčího mistra do Lipníka. Jeho pacholci se několikrát ročně
objevovali ve městě, aby odklidili různé nečistoty
a mršiny, jichž se ruka „poctivého měšťana nesměla dotknout“.

vojáků utrpěli“. K soudu s oběma lotry se dostavili vladykové Hynek Syrakovský z Pěrkova a na
Paskově, Ctibor Chorynský z Ledské na Choryni
a Kateřinicích, Jan Šmerhovský na Rouském
a Jan Želecký z Počenic na Všechovicích. Soud
se konal v Příboře v pondělí 22. srpna 1606.
Konšelé příborští, jímž ochotně přišli pomáhat
novojičínští, vyřkli nad obviněnými ortel smrti,
jenž byl pět dnů nato vykonán.
Na zdejším popravišti skončilo i mnoho zbojníků. 13. dubna 1739 pověsili zde Jana
Hoférka ze střítežských pasek a dva z Jablůnky
u Vsetína za zbojnictví. 7. července 1710 byli
v Příboře pověšeni čtyři zbojníci chycení při pokusu loupeživé roty o přepad města. Neskončili
však na popravišti, nýbrž za místeckou branou
u cesty na Hukvaldy, pověšení a ponecháni tam,
„až je psi sežrali“. Zbojníkům totiž nebyla vždy
dána možnost „důstojné popravy“. Zbojnictví
bylo feudálním zřízením zvlášť krutě potlačováno. A nebyl to jen Jánošík, který skončil potupnou smrtí na háku. Jakýsi zbojník Petr Mičkovič
odsouzený k trestu smrti byl „ohnivými kleštěmi
trhán mistrem popravním do dvanácti pásů…byl
veden na místo popravní a na hák zavěšen pod
pravé pleco, takže by co nejdloužej žíti mohl“.
Vydržování vlastního mistra popravčího
bylo nákladnou záležitostí. Do naší oblasti byl
povětšinou zván kat z Lipníka n.B. Jeho častým
působištěm byl vedle Příbora také Brušperk,
Frenštát, Nový Jičín, Potštát, Starý Jičín, Příbor,
Štramberk, Valašské Meziříčí a Vsetín.
Při vedení odsouzence na popraviště se
v Příboře vyzvánělo dvěma zvonky, jedním na
radnici, druhým nad šerhovnou (městským vězením).
Hrdelní právo bylo městům odjímáno většinou od poloviny 18. století. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. prosince 1786 sdělil tehdejší
krajský úřad v Hranicích, že dosavadní soudy
v Brušperku, Frenštátě, Štramberku a Místku
koncem března 1787 přestanou a od 1. dubna na

16. října 1620 byla například příborským
právem útrpným vyslýchána jakási Kateřina,
dcera Jana Bartoně z Kunčic, která „netoliko
v cizoložství jest shledána, ale také u velikém podezření zůstává, že jest dítě zahubila z příčin, že
dítě živé od Jana Soběhrda v městečku Krasno,
u kterého jest 6 neděl podle způsobu žen rodících vyležela, odnesla, na cestě pak pravíc, že jest
zimou umřelo, v lese za Drholeckými pasekami
mrtvé do pně vstrčila“. 27. srpna 1606 proběhla
v Příboře poprava, když chytili dva lupiče z Kozlovic, kteří i jakéhosi vojáka zabili. Kozlovští ani
hrubě nezapírali a „hejtman hukvaldský Jakub
Písařovský jim toho těžce navážil, když mu řekli, že hledali trochu náhrady za škody, které od
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vrchnost budou přeneseny. Následkem rekursu
těchto měst bylo 26. února 1787 stanoveno, že
v Brušperku a Frenštátě bude „justice“ v místě
konána a obyvatelé tedy nemusí na Hukvaldy
býti potahováni.
Není bez zajímavosti, že v blízkosti popraviště bylo v roce 1945 nalezeno při kopání zákopů
i pohřebiště popravených (B. Klauda: Šibeňák,
Kravařsko). Popravení zločinci neměli právo být
pohřbeni společně s řádnými křesťany a pohřbíváni byli buď odděleně na vyhraženém místě
hřbitova, nebo i přímo v blízkosti popraviště. Jak
Klauda uvádí, toto místo leží 200 m od kamenného kříže směrem k Novému Jičínu při polní
cestě na Prchalov. Asi 200 m od tehdejší státní
silnice je u této polní cesty malá vyvýšenina porostlá křovím. Zde byly v hloubce asi 50 cm nalezeny zbytky lidských kostí. Můžeme doplnit, že
při budování nové silnice, která vlastně pahorek
Šibeňáku přeťala, byly zde autorem článku opět
nalezeny lidské kosti, železné hřebíky a skoby,
zřejmě pozůstatky z popravního lešení.
Lze tedy shrnout, že hrdelní právo mělo
město Příbor již nejpozději od roku 1302 a podrželo si ho až do roku 1787. Kolik exekucí tu za
onu dobu 485 let zde bylo provedeno, nevíme.
Tzv. „smolné knihy města“ se nám nedochovaly
a další prameny jsou jen velmi strohé. Přesto jistě není od věci si tuto nedílnou epizodu z historie města alespoň ve stručnosti připomenout.
Jiří Tichánek

M�sto P�íbor vás zve
na adventní koncerty 2006
2. prosince
(sobota)

18.00 hodin

I. adventní koncert

kostel Narození Panny Marie

Varhanní koncert Karla Monsporta.
Zp�vem ho doprovází MUDr. Mo�ic Jure�ka.

Vstupné: dosp�lí 40,- K�, studenti, d�chodci a ZTP 20,- K�, d�ti do 15 let zdarma.

11. prosince
(pond�lí)

19.00 hodin

II. adventní koncert

kostel sv. Valentina

Linha Singers – „�as radosti nastal“

Komorní orchestr vokáln� instrumentálního souboru Linha Singers v první �ásti svého
programu zahraje a zazpívá váno�ní skladby starých �eských kantor� v nové instrumentaci.
Vstupné: dosp�lí 60,- K�, studenti, d�chodci a ZTP 40,- K�, d�ti do 15 let 10,- K�.

17. prosince
(ned�le)

17.00 hodin

III. adventní koncert

refektá� muzea v P�íbo�e

Camerata

P�ij�te si poslechnout váno�ní koledy v podání historické hudební skupiny Camerata ze
Štramberku. Tradi�ní váno�ní atmosféru navodí také svými dobovými kostýmy.
Vstupné: dosp�lí 60,- K�, studenti, d�chodci 40,- K�, d�ti do 15 let a ZTP 10,- K�.

23. prosince 13.30 hodin
(sobota)

IV. adventní koncert

kostel Narození Panny Marie

Váno�ní písn� d�tí Základní um�lecké školy P�íbor
Krásné a ni�ím nerušené váno�ní svátky vám p�ijdou pop�át nejen svým zp�vem žáci ZUŠ
P�íbor s u�iteli.
Vstupné: dobrovolné
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M�sto P�íbor zve všechny rodi�e s d�tmi
v úterý 5. prosince 2006 na nám�stí S. Freuda
NA MIKULÁŠSKÉ HRÁTKY A �ERTOVSKÉ RARAŠENÍ
Program:

16.00 zahájení, váno�ní a mikulášské písn� a koledy
16.30 pohádka „Sn�hurka a p�ibližn� 7 trpaslík�.“ o pekeln� zlé královn� a jejím

kouzelném zrcadle. Hraje Divadelní a šermí�ská spole�nost Historika.
A aby to nebylo p�íliš oby�ejné, tak si zápletku trošku - po svém - pozm�nili, trpaslí�ky
(trošku) oplechovali, krásného prince (trošku) zeškaredili a výsledek? Pohodová
a veselá pohádka, u níž se baví malí i velcí. Ostatn� - p�ij�te se p�esv�d�it sami.

17.00 p�íjezd pekelné jízdy a Mikuláše a rozsv�cení stromu

Prodej perník�, bramborák�, opékaných párk�,
va�eného kolena, horké �okolády, va�onky, teplé
medoviny aj. dobrot, které zah�ejí t�lo a pohladí
duši.

Město Příbor nový rok tentokrát přivítá v netradičním čase

Popůlnoční přivítání nového roku velkolepým

OHŇOSTROJEM
1. ledna 2007
přesně v 00.15 hodin
si přijďte ťuknout skleničkou šampaňského na náměstí.
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ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR
pořádá v tělocvičně na ulici
Štramberské
ve středu 27. prosince 2006
POVÁNOČNÍ AEROBIKOVOU PÁRTY,
na kterou vás zve místní profi instruktorka
Tereza Sattková – licence „A“ IFFA (FACE), finalistka ADIDAS aerobik STAR 2006 a její host
Honza Jaroš z Bílovce, profi instruktor I. třídy

Program:
16.00 - 17.00

prezentace

17.00 – 18.00

dance aerobik, Tereza

18.15 – 19.15

THAIBOX
Honza

19.30 – 20.30

step aerobik dance, Tereza

AEROBIC,

O přestávkách losování tomboly!
Cena: 160,- Kč při platbě do 22.12., 190,- Kč
při platbě na místě, 70,- Kč jednotlivé hodiny.

Občerstvení bude zajištěno po celé odpoledne!
K regeneraci bude možno využít SAUNU – 2
hod./60,- Kč (ve středu společná, muži a ženy).
Doplňkový program: prodej oblečení na aerobik a kvalitních čajů!
Kontakt: Tereza Sattková, tel. 556 721 528
(po 21 hod.), mobil: 606 932 447

TJ Příbor vás zve
v pátek 29. prosince 2006
od 8.00 hodin
na

MEMORIAL
PETRA ČAGÁNKA
v tělocvičně na ulici Štramberské.

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

TJ Příbor vás zve
ve čtvrtek 28. prosince 2006
od 8.00 hodin
na

FLOORBAL DĚTÍ
v tělocvičně na ulici Štramberské.
Hrát budou uliční družstva.
Turnaj je určen pro děti do 14 let.

MINULÝ MĚSÍC PROBĚHLA...

... FIT SOBOTA s aerobním cvičením
V sobotu 28.10. něco málo po 10. hodině to
začalo. Hlasitá hudba se rozléhá po tělocvičně
a kvalitní lektoři udávají tempo a styl cvičení.
Ještě před samotným spuštěním hudby z reproduktorů oficiálně tuto fit sobotu zahájila jedna
z pořadatelek Drahomíra Sattková a hodně zdaru
při cvičení přišel popřát i starosta města ing. Milan Strakoš. Přišly si zacvičit mladé dívky i ženy.
Všechna děvčata doufala, že i starosta si vezme
s sebou úbor a aktivně je podpoří, ale nepodařilo se ho přesvědčit. Čekala ho důležitá pracovní
cesta do Prahy.
Příborskou cvičitelku Terezu Sattkovou představovat nemusím. Cvičení zahájila hodinou dance aerobiku a na zahřátí nasadila vysoké tempo.
Hala byla plná nadšenkyň, ale přesto bylo dost
prostoru, aby si každý pohodlně zacvičil. Závěrem
své hodiny to Tereza pořádně rozjela, jak je mimochodem u ní zvykem. Ale všichni její hodinu
bravurně zvládli. Pro zajímavost v sobotu 4. listopadu se Tereza účastnila finále Goram aerobik
Adidas star v Praze. Ze semifinálové 30 vybrali 5
nejlépe cvičících dívek. Tereza obsadila pomyslnou stříbrnou. Vítězství jí uniklo o vlásek. Je to
velký úspěch, protože soutěžilo celkem asi 2000
děvčat. Tereze odměnou za toto vítězství je týdenní pobyt na Madeiře.
A teď se vraťme zpět k naší fit sobotě. Druhou
hodinu si děvčata vzala do parády Jana Česlíková
z Ostravy. Je to dlouholetá zkušená cvičitelka
v oblasti body stylingu. A bylo to vidět na první
pohled a děvčata to i pocítila. Hodina intenzivního posilování a tvarování problematických partií
ženského těla. Základem dobrého posilování je
správný postoj, tj. správné držení těla při posilovacích prvcích a přesné tahy. Jana dokázala přesně definovat, jaký sval kdy posilují, jak se správně daný cvik provádí a samozřejmě také, jak se
správně při nich dýchá.

Jaroš z Bílovce, profi instruktor VŠB. Každý z nich
natrénoval s holkami svůj blok a pak to dali do
kupy. Po předešlých dvou hodinách, kdy i Jana
dala cvičícím pěkně zabrat, to bylo dost náročné
především už na koncentraci. Ale Ivana s Honzou
dokázali navodit takovou atmosféru, že všechny vybudily k maximálnímu výkonu. Děvčata si
to užívala dokonce tak, že si závěrem řekla ještě
o přídavek.
A kdo vydržel i na poslední čtvrtou hodinu,
nelitoval. Své tělo protáhl s Jitkou Ulrichovou při
cvičení s malými míči (owerbally) a Mgr. Evou
Buzkovou při relaxaci, což je nesmírně dobré
hlavně pro psychickou pohodu. Protažení svalů je
nesmírně důležitou a nezbytnou součástí na závěr
celého cvičení. Aby kosti a svaly nebolely.
Chtěla bych poděkovat oběma pořadatelkám této fit soboty, Mgr. Evě Buzkové, ale hlavně
paní Drahomíře Sattkové (Tělovýchovná jednota
Příbor), která se zasloužila o kvalitní lektory a vše
klapalo, jak mělo být. Bylo zajištěné občerstvení,
káva, čaj, oplatky, müsly tyčinky atd. Kdo si zapomněl pití nebo dopil během cvičení, mohl si
zakoupit minerální vodu. Firma zdravotního poradenství poskytovala všem přítomným zdarma
měření tělesného tuku v těle (nikoliv v krvi), tzv.
BMI. Takže ještě jednou: „Za všechny účastnice
a příznivkyně aerobiku vám paní Sattková, moc
děkuji a budu se těšit na další podobnou akci!“
Bc. Petra Podžorná

Na double aerobiku se nám představila Ivana
Mojžíšová také z Ostravy, několikanásobná vítězka soutěže SAMC MASTER AEROBIC a Jan

Dík „Klubu zdraví“ a MěÚ Příbor
Jistě většina z nás zaregistrovala informaci v říjnovém „Měsíčníku“,
že se v našem městě konají vždy každou druhou středu v měsíci

„Dny zdraví“.

Díky několika nadšencům, kteří se ve svém volném čase obětují pro
nás, se nám dostávají dnes tolik potřebné informace o životním stylu,
způsobu stravování apod. Překvapivé je, jak málo je na těchto akcích
lidí. Že by naše občany nezajímalo, jak zdravě žít, jak se stravovat, jak
si prodloužit život, jak se připravit na kvalitní stáří? A to jsou přednášky
zdarma a v čase, který vyhovuje většině. Dne 13. 12. 2006 v 17.00 hod.
v ZŠ Npor. Loma se uskuteční již třetí přednáška.
Díky MUDr. Pavlu Sýkorovi, zdravotní sestře p. B. Th. Radku Kociánovi
a všem ostatním, kteří tuto akci připravili.
Manželé Dostálovi
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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

Prosinec 2006

AKCE
2.12. SOBOTA ODJEZD 4:00 OD

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

19:30 - 21:30

tělocvična

20:00 – 21:00

tělocvična

Vstupné 20 Kč

17:00 – 19:00

PÁTEK

16:00 – 18:00

Vstupné 20 Kč

Vstupné: 10 Kč

HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST
PÁTEK

15:00 – 18:00

v DDM LUNA

DDM LUNA VÁNOČNÍ PAPÍROVÉ OZDOBY NA STŮL
9.12. SOBOTA 9:00 TĚLOCVIČNA

DDM LUNA VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
Družstva se mohou přihlásit v DDM Luna Příbor do 8.12. Informace: J. Lupíková

14.12. ČTVRTEK 17:00-19:00

Vstupné kroužek: 15 Kč
Vstupné internet: děti
20 Kč/hod, dospělí 30 Kč/
hod

Římskokatolická farnost Příbor
a MěU v Příboře Vás srdečně zvou
25.12.2006 – I.svátek vánoční
v 16:00hod v kostele sv.Valentina na

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční zpěvy, koledy a pastorely, W.A.Mozart-Missa brevis in C

Učinkují:

Sólisté : Soprán Renáta Heraltová
Alt Veronika Jalůvková
Tenor MUDr.Mořic Jurečka
Bas Jiří Gřes
P.S.Ondráš Nový Jičín
Komorní orchestr
Dirigent: Zdeněk Pukovec
Vstupné dobrovolné.

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata a hedvábné obrázky)
Vstupné: 100 Kč (barvy a kontury). Do 8.12. je možno zajistit materiál
(šálu nebo kravatu – 120 Kč), Informace: K. Bukovjanová

15.-16.12. PÁTEK OD 16:00 SOBOTA DO 17:00

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ hry, soutěže, noční hra

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

telefonické domluvě na čísle 556 725 029 nebo 737 311 810.

Akce je určena pro maminky s malými dětmi. Možnost donesení vlastního balíčku.
Informace: J. Lupíková

DDM LUNA Výtvarná dílna MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

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

Hvězdárnu na ul. Jičínské je možné navštívit po předchozí

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

čtyřčlenných družstev, Akce pro děti 1. – 4. tříd Starovné 20 Kč

KERAMIKA
ČTVRTEK

5.12. ÚTERÝ 10:30

obal na svíčku, papírový andělíček Akce je určena pro děti, mládež i dospělé.
Cena: 10 Kč, Informace: K. Bukovjanová

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
STŘEDA

Návštěva kulturních a historických památek. Akce pro veřejnost.
Cena: 300 Kč/děti, 550 Kč/dospělí, (doprava, průvodce)
Přihlásit se můžete do 24. 11. 2006. Informace: J. Lupíková

8.12 PÁTEK 15:00-17:00
Vstupné 20 Kč

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
PONDĚLÍ

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ, s průvodkyní Zdeňkou Tvarůžkovou

S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny, obuv, věci na spaní, toaletní
a psací potřeby, láhev na pití, batůžek, baterku, malý dáreček kamarádovi. Určen
pro táborníky z LT Slunce Malá Bystřice
Na akci se můžete přihlásit do 13 12. 2006. Cena: 200 Kč Informace: L. Nenutilová

Upozornění!
Od 1. 1. 2007 změna názvu organizace:
LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Radostné Vánoce plné pohody, mnoho zdraví, lásky, štěstí a úspěchů v roce 2007
přejí pracovníci z „domečku“

OZNÁMENÍ

Česká spořitelna a. s.

informuje, že od 1.1. 2007 prodlužuje otevírací dobu pobočky
v Příboru v pondělí do 18.00 hod.
Otevřeno pro veřejnost:
Pondělí:
9.00 – 12.30 13.30 – 18.00
Úterý:
9.00 – 12.30
Středa:
9.00 – 12.30 13.30 – 17.00
Čtvrtek:
9.00 – 12.30 13.30 – 16.00
Pátek:
9.00 – 12.30 13.30 – 15.00

OZNÁMENÍ

Informace pro občany města Příbora, Hájova a Prchalova
Technické služby města Příbora oznamují všem občanům města
Příbora, Hájova a Prchalova, že příjem odpadů na dvoře TS bude
ukončen tak jako každoročně ve čtvrtek dne 14. 12. 2006.
V roce 2007 budou odpady od občanů opět přijímány až 11. ledna
2007 (čtvrtek). Hodiny a dny pro příjem odpadů v roce 2007
zůstávají prozatím stejné jako doposud.
Čtvrtek: 8.oo do 12.oo a od 12.oo do 16.3o Sobota: 8.oo do 12.oo
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MINIUNI –
SVĚT MINIATUR
Cestujete rádi? Jak by ne! Vždyť cestování
a poznávání nových krajin je jeden z nejzajímavějších způsobů využití volného času, při kterém
se zároveň obohacujeme o nové poznatky a získáváme nové vědomosti.
Cestování po Evropě je pro nás,
Středoevropany, přístupné díky poloze České republiky v „srdci Evropy“, tak proč ne? Ale, je tu
několik ALE!
Ale my jsme byli s žáky 7. roč. trošičku
skromnější a stačilo nám několik málo hodin.
Navštívili jsme MINIUNI - Svět miniatur v Ostravě na Černé louce. A tady jsme cestovali, seznámili jsme se s více jak 20 modely významných
evropských staveb, s dominantní dvanáctimetrovou Eiffelovou věží, s holandské větrnými mlýny,
s šikmou věží v Pise, uchvátil nás londýnský Big
Ben, obdivovali jsme 7 starověkých divů světa –
Cheopsovu pyramidu, visuté zahrady v Babylonu,
mauzoleum v Halikarnasu aj.
Úžasným způsobem je letos stálá expozice
doplněna výstavou modelů MRAKODRAPY SVĚTA – WORLD´S. Je obdivuhodné, že už ve starověku se lidé snažili dosáhnout svými stavbami až
k nebesům. Tady jsme měli možnost zhlédnout 50
modelů, které jsou zhotoveny do detailů v poměru 1:2000. A tak jsme z ptačí perspektivy pozorovali současný New York, bez „Dvojčat“, Chicago,
Philadelphii, Montreal, Londýn i Paříž, Singapore
a další. Nejen prohlídka a pozorování, ale i provádění dokumentace bylo naším cílem. A tak děti
fotily a vypracovávaly zadané úkoly. A protože byl
12. říjen, krásný den „babího léta“, to dojmy pozitivně ovlivňovalo, tak při vlastním závěrečném
hodnocení konstatovali, že se jim toto zeměpisně
- dějepisné cestování velmi líbilo.
Mgr. Lidmila Janotová, ZŠ Npor. Loma Příbor

SBĚROVÉ AKCE
Podobně jako v loňském školním roce
i letos se naši žáci ZŠ Npor. Loma v Příboře
přihlásili do sběrových akcí. Byl to sběr starého papíru a plastů. Žáci celkem nasbírali
1,5 tuny starého papíru a 12 661 plastových
lahví.
Dále se zapojili do sběru kaštanů a žaludů
a těch pro zvířátka nasbírali 776 kilogramů.
Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

STONOŽKOVÝ TÝDEN
V letošním roce jsme uspořádali již 10. stonožkový týden ve dnech 16. - 20. října 2006.
Výtěžek letošního stonožkového týdne půjde na
zakoupení „aktovek štěstí“ pro děti z Bosny, které
budou obsahovat školní potřeby. Dále pak na další akce stonožky. V loňském roce to byl mikrobus
pro děti z psychiatrické léčebny v Opařanech a na
léky pro nemocné děti v Kambodži.

Výtěžek letošního stonožkového týdne činil 16.842 ,- Kč.
Všem, kdo stonožku podpořili moc a moc děkujeme.
Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Všechny děti ze ZŠ Npor. Loma v Příboře
malovaly obrázky, které pak spolu s pohlednicemi
školy a keramickými napichovátky nabízely v obchodech Koruna, Pajonk a Penny-market.
Ve škole byla uspořádána výstavka plyšových
hraček, které děti přinesly a navzájem si je kupovaly. Ve všech třídách probíhala dobrovolná sbírka, do níž přispěli i rodiče a zaměstnanci školy
Do stonožkového týdne věnovali finanční
částku i někteří příborští podnikatelé, kterým
tímto za příspěvky děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2007

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojených za Tři krále do pokladniček nebo jste svůj dar poslali složenkou.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým
matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku nového roku vyjde do ulic trojice dětí / i mladých / v doprovodu dospělé osoby
a mohou ve dnech 2. až 15. ledna zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Tito koledníci
do Vašich domovů přinesou radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do novéno roku. Jako
pozornost za Vaší štědrost Vám předají malý dárek.

Charita použije prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2007 na tyto účely:
- 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě
1) CHOPS – charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
2) Dům pokojného stáří sv. Alžběty
3) Mateřské centrum Klubíčko
4) Etopedická poradna – poradna pro rodinu a výchovu
5) Charitní šatník
6) Dobrovolnické centrum
- 35 % výtěžku je určena na humanitární projekty diecézní Charity
Úspěchem Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by s přípravou a realizaci sbírky rádi pomohli, aby
se obrátili na Charitu ve Frenštátě p/R., kde jim na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty podrobné informace.
Všem lidem dobré vůle srdečně děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.

LETADLA

Vše nám začalo docela náhodou. Kluci si povídali o leteckém Dni NATO v Mošnově. Povídání
se nám zkroutilo na vojenské modely, které si kluci lepí doma.
Paní vychovatelka Lenka Filipová navrhla,
že by mohli modely donést ukázat. Kluci nejen
modely donesli na ukázku, ale začali si modely
starých letadel ve družině i slepovat. Paní vychovatelka vyšla vstříc všem zájemcům o tuto činnost. Vyrobila jim z lepenky model letadla v maxi
velikosti. Nad jeho pomalováním temperovými
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barvami strávili kluci skoro celý týden. Zapojili se
nejen vášniví modeláři, ale i ostatní. Ze zbylého
kartónu dětem ještě paní vychovatelka vyřezala
i malá letadýlka, aby každý měl své.
Vznikla nám tak nejen letadla klasická vojenská, ale i puntíkovaná, tygrovaná či jinak veselá.
Kdyby to nadšení dětí viděli bývalí vojáci a fandové historických letadel, byly by potěšeni, že děti
mají o něco takového zájem.
Text: V. Strejčková, Foto: L. Filipová, ŠD - Sv. Čecha.

BOBR music club

10.11.06 proběhl v našem klubu
jazzový koncert legendárního jazzového kvarteta CON ALMA. Na koncertu
jako bychom se přenesli do klubu v centru San Franciska. Jazzové standardy
jako například Duke Elington střídala
vlastní tvorba jazzmanů. Sóla byla vrcholem zvládnutí nástroje jako takového. Pánové si hráli s motivy, předávali si
svou hudební štafetu celé dvě hodiny ...
Na prosinec připravujeme koncert Beatles revival (9.12.) a koncert
kapely Hyperion (16.12), která kombinuje prvky vážné hudby, metalu
i jazzu. Hraje ve složení tří violoncell a bicí soupravy. Kapela je žánrově příbuzná s kapelou Apocalyptica.
Také bychom Vás chtěli upozornit, že
každou prosincovou středu je v provozu filmový klub, kde na velkoplošné projekci můžete shlédnout filmy
jako Tajemství v hradu v karpatech,
jedna ruka netleská, Pupendo
a Pelíšky. Sledujte program na
www.bobrclub.com.
... Váš BOBR music club
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Setkání absolventů
osmých a devátých
tříd v Příboře.
Dne 7. října 2006 bylo organizováno a taky uskutečněno setkání
absolventů osmých a devátých tříd
v Příboře („bývalé osmileté střední školy“). Ročník ukončení 1960
– 1961.
Zásluhou organizačního výboru
ve složení M. Kosáková, M. Bláhová,
Z. Pukovec, M. Neubauerová,
M. Sopuchová, se u dané školy sešlo
75 bývalých žáků, ročníku narození
1946.
Velmi pozitivně bylo hodnoceno, že jsme opět mohli zasednout
do „svých lavic“, i když bohužel, ne
všichni se toho mohli dožít.
S láskou bylo vzpomenuto na
všechny pedagogy, kteří nás v této
„první životní cestě“ získávání zkušeností provázeli a tak nás připravovali na životní dráhu.
Po počátečním ostychu ožili znovu nejen samotní aktéři, ale
i všechny úsměvné historky staré
45 let. S přáním opětného setkání
při jubileu 50 let ve stejném hojném
počtu a ve zdraví bylo setkání ukončeno.
Organizační výbor

M�stský ú�ad P�íbor, odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu

OBJEDNÁVKA

P�edplatné na p�íborský M�sí�ník v roce 2007
Jméno, p�íjmení:………………………...…………………………………
Bydlišt�:…………………………………………………………………….
P�edplatné na období:……………………………………….......................
Cena za 1 ks pro p�edplatitele: 5.- K�

Celková �ástka: ……………………..

Datum:………………Podpis p�edplatitele:…………………….………...
�---------------------------------------------------------------------------------------MĚSÍČNÍK
MĚSTA od
PŘÍBORA
14 2006 v p�ízemí budovy MÚ.
P�edplatné již m�žete uhradit
v MIC P�íbor
prosince

Krásné a příjemné prožití vánočních svátků
vám přejí pracovníci města Příbora

První zasedání
Zastupitelstva města Příbora
První zasedání Zastupitelstva města Příbora po volbách se uskutečnilo ve čtvrtek 2. 11. 2006. Na tomto zasedání, za přítomnosti velkého
zájmu veřejnosti, byl zvolen starosta a místostarosta města a členové
Rady města Příbora. Volba starosty a místostarosty města proběhla
tentokrát neveřejným hlasováním, což znamená, že jednotliví členové
zastupitelstva města volili pomocí hlasovacích lístků. Po složení slibů
členů zastupitelstva byli na místo starosty navrženi dva kandidáti, a to
ing. Milan Strakoš (ODS) a ing. Bohuslav Majer (nezávislý kandidát za
ČSSD). Tajnou volbou byl počtem dvanácti hlasů zvolen starostou města Ing. Milan Strakoš. Na místo místostarosty města byli dále navrženi
tři kandidáti, a to ing. Bohuslav Majer, ing. Dana Forišková, PhD. (nezávislá kandidátka za KDU-ČSL) a JUDr. František Berger (nezávislý kandidát za KSČM). O postu místostarosty bylo rozhodnuto až ve druhém
kole tajného hlasování, kdy s počtem čtrnácti hlasů byl do této funkce
zvolen ing. Bohuslav Majer.
Do rady města byli veřejným hlasováním dále zvoleni tito zastupitelé:
- ing. Jana Svobodová
(ODS)
- RSDr. Mgr. Stanislav Janota
(nezávislý kandidát)
- Ivo Lacný
(nezávislý kandidát)
- JUDr. František Berger
(nezávislý kandidát za KSČM)
- Ivana Žárská
(nezávislá kandidátka za KDU-ČSL)
Druhé zasedání Zastupitelstva města Příbora se uskuteční ve čtvrtek 30. 11. 2006. Na tomto zasedání budou voleni předsedové a členové
výborů zastupitelstva města, stanoveny kompetence místostarosty města a projednány organizační záležitosti, jako jsou jednací řády apod.
Ing. Milan Strakoš
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M�sto P�íbor po�ádá
dne 23. prosince 2006 od 10.00 do 17.00 hodin

Tradi�ní váno�ní �as
na nám�stí S. Freuda
Ukázky tradi�ních �emesel:
košíká�ka, tkadlena, �ezbá�, ková�i, sp�ádání vlny aj.
Možnost koup�
koup hotových výrobk�
výrobk
Ukázky váno�ních tradic: lití olova, výroba a poušt�ní sko�ápek aj.
Váno�ní sout�že a hry: žonglování, dobová kapela.
Betlém s živými zví�átky.
13.30 hodin
- kostel Narození Panny Marie
Váno�ní
��ní písn� d�
d��tí
tí Základní um��lecké
lecké školy P
P��íbor
�íbor
Krásné a ni�ím
��ím nerušené váno��ní svátky vám p�ijdou pop�át
��át nejen svým
zp�vem
��vem žáci ZUŠ P�íbor s u�iteli.
�
�iteli.
14.30 hodin
- nám�stí
Divadelní p�edstavení „P�jdem
�jdem spolu do Betléma“
�
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