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... článek na straně 2

...menší sochy stahovaly z traktoru na místo postavení ručně

...největší socha byla oříškem i pro techniku

Městský park zdobí nové dřevěné sousoší, které do 
areálu dětského hřiště darovala Soukromá střední 

umělecká škola AVE ART z Ostravy.

– sochy byly opatřeny ochranným nátěrem proti odvlhčení a kovový-
mi, metr dlouhými vruty – ke zpevnění do betonového podkladu

Dvě sochy menší mohou sloužit sloužit jako sedačky  a jsou pojmenovány: 
„Magické oko“ a „Posezení v lůnu“ (je to torzo lidské kostry).

Dvě větší sochy nesou autorské názvy „Plamenák“ a „Žirafa“
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8. zasedání zastupitelstva města příbora  
konané dne 13. 9. 2007 schválilo pod bodem: 8/8/2/1:

Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to na 
své 18. a 19. schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto 
záležitosti:
18. schůze RM ze dne 28. srpna 2007
l Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro ob-
čanské záležitosti konané dne 18.6.2007 a zápis pro 
městskou památkovou rezervaci ze dne 17.7.2007
l Uložila zpracovat zásady motivace podnikatelů na 
náměstí a v přilehlém okolí k rozšíření obchodu a slu-
žeb
l Rozhodla pronajmout nemovitosti - pozemky 
parc.č. st.180 zastavěná plocha a nádvoří, bez budovy 
o výměře 44 m2 (budova ve vlastnictví čZs Zo příbor 
- Hájov) a část parc. č. 265/2 zahrada o výměře 901 m2 
(v rozsahu zákresu na situačním snímku), k.ú. Hájov, 
obec příbor, českému zahrádkářskému svazu, Zo 
příbor, Hájov
l Rozhodla nepřidělit z důvodu nesplnění podmí-
nek stanovených v „pravidlech pro přidělování příspěv-
ků vlastníkům domů (fyzickým osobám) v Mpr“ pro 
rok 2007 žádné finanční příspěvky
l Doporučila ZM část finančních prostředků urče-
ných na příspěvky vlastníkům domů v Mpr přidělit na 
měření posunu podloží v Mpr v rámci IV. změny roz-
počtu města
l Vyhlásila v souladu s § 166, odst. 2 zákona č. 
561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a § 3 vyhlášky MŠMt č. 54/2005 sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích „konkurz-
ní řízení“ na funkci ředitele příspěvkové organizace 
„Mateřská škola kamarád, příbor, Frenštátská 1370“
l Uložila vypracovat podmínky pro výběrové řízení 
na firmu k zajištění realizace prodeje a doprodeje byto-
vého fondu a nebytových prostor dle schválených pra-
videl pro I. vlnu prodeje
l Uložila vypracovat podmínky pro výběrové řízení 
na soudního znalce pro zpracování znaleckých posud-
ků a prohlášení vlastníka domů vytypovaných k prodeji 
a doprodeji v I. vlně
l plnění úkolu č. 11/25/5 – rada města uložila 
v souladu se směrnicí č. 1/2007 k zadávání veřejných za-
kázek zaslat výzvu k podání cenové nabídky k poskyto-
vání služby sociální prevence – provozování azylového 
domu, ul. Jičínská čp. 245 v příboře
l Rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlou-
vě o poskytování služby sociální prevence – azylové-
ho domu mezi městem příbor a církevní organizace 
Diakonie čCE – středisko v příboře, Ič: 60336528, se 
sídlem Jičínská 238 příbor
l Jmenovala Ing. bohuslava Majera, místostaros-
tu města, garantem plnění úkolů a zodpovědnosti za 
proces zpracování a plnění střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb ve městě příboře a p. Lenku 
Filipcovou, vedoucí odboru sociálních věcí, koordiná-
torem řízení procesu pro zpracování střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
l Jmenovala pro proces plánování sociálních služeb 

Z jednání Rady Města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Možná si naši občané ještě vzpomenou na 
kulturní akci pořádanou v květnu letošního roku 
v areálu příborského koupaliště – Den s folk-
lorem. Díky spolupráci s Městským kulturním 
domem studénka a provozovatelem koupaliště 
panem korčákem mohl odbor kultury pozvat za 
přijatelných podmínek do příbora tři balkánské 
folklorní soubory, které se předvedly jako skvělí 
muzikanti prezentací své tradiční hudby. protože 
členové těchto souborů požádali o protislužbu 
a chtěli vidět tradiční kulturu a řemesla naší ob-
lasti, nabídli jsme jim prohlídku našich kulturních 
památek s průvodcem a přehlídku tvorby lido-
vých řemesel, která se stala součástí programu 
Dne s folklorem. podařilo se nám kontaktovat ře-
ditele střední umělecké školy aVE art ostrava 
a s jeho souhlasem angažovat studenty této školy, 
aby předvedli v areálu koupaliště pro účinkující 
i diváky krásné umění dřevořezby a uměleckého 
kovářství. Dílo – dřevěnou skulpturu (nazvanou 
mužský a ženský princip) - na kterém spolupra-
covalo v průběhu 8 hodin 5 studentů, zůstalo jako 
atraktivní ukázka trvale na koupališti. Materiálem, 
ze kterého byla socha vyřezána, byl kmen pokáce-
né lípy z příborského hřbitova. 

a) pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 sb.  
 ve znění pozdějších předpisů
b) pravidla pro doprodej nebytových prostor – garáží v domech vyhlášených  
 k prodeji dle zákona 72/94 sb. ve znění pozdějších předpisů
c) pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbora
d) seznamy domů navržených k prodeji a doprodeji - I. vlna

seznam domů k prodeji a doprodeji schválených 8. zasedáním ZM dne 13.9.2007 
I. Vlna  - prodej 287 bytů + 20 nebytových prostor
  - doprodej 69 bytů + 2 nebytové prostory 
  - celkem = 356 bytů + 22 nebytových prostor

ulice Čp. Počet bytů Nebytové prostory Par. číslo Výměra v m2

Jičínská 93-94 24 1274, 1273 463
Jičínská 235-237 24 1277, 1278, 1279 559
Palackého 791-793 18 640,641, 642 412
Lidická 799-800 12 1408/2, 1408/1 319
Masarykova 813 6 1332 168
Jičínská 812 8 1268 189
Fučíkova 1312 6 1 garáž 791 219
Fučíkova 1313 6 1 garáž 790 216
Fučíkova 1314-1315 18 4 garáže 786,785 453
Fučíkova 1316-1317 12 787,788 379
Fučíkova 1320-1321 18 4 garáže 781,782 451
Fučíkova 1322-1323 12 780,779 376
Fučíkova 1331 9 2 garáže 759 226
Fučíkova 1333-1334 14 757,756 384
Fučíkova 1325-1330 44 4 garáže 760,761, 762,763, 764,765 1328
Dukelská 1336-1337 19 1 NP 754,753 452
Dukelská 1342-1343 18 2 NP 776,775 448
Dukelská 1347-1348 19 1 NP 664,663 451
celkem 18 domů 287 20

 domy k doprodeji
ulice Čp. Počet bytů Nebytové prostory Par. číslo Výměra v m2

Lidická 810-811 11 1339, 1340 318
Fučíkova 1318-1319 17 784,783 453
Dukelská 1344-1345 16 2 666,665 452
Čs.armády 1379-1380 25 242,243 395
celkem 4 domy 69 2

d ř e v ě n é  s o u s o š í 
- darované umělecké dílo v městském kulturním parku.

Vzhledem k tomu, že byli všichni velmi spoko-
jeni se zázemím, organizací a celkovou atmosférou, 
projevil ředitel školy aVE art zájem podílet se na 
další spolupráci. odbor kultury tedy nabídl škole 
další pracovní materiál – 10 kmenů skácených lip 
a požádal ředitele, jestli by studenti při maturitním 
pracovním pobytu na zámku v bartošovicích vytvo-
řili pro město příbor sousoší na téma výklad snů. 

ts města příbora na základě objednávky odbo-
ru kultury umístily 4 sochy do městského parku – 
areálu dětského hřiště. 

Výsledek tohoto nápadu a spolupráce byl 
slavnostně předán městu příbor v Den otevře-
ných kulturních památek 15.9.2007, a to oficiál-
ním podepsáním darovací smlouvy panem sta-
rostou ing. Milanem strakošem a ředitelem školy 
ing. Jaroslavem prokopem za přítomnosti náměstky-
ně hejtmana Ms kraje phDr. Jaroslavy Wenigerové.

obdivovat práci mladých umělců tedy mohou 
rodiče i prarodiče s dětmi, školky, školy a ostatní ná-
vštěvníci, kteří si do parku chodí odpočinout nebo 
příležitostně přicházejí na pořádané kulturní akce 
v amfiteátru.

Ing. Filipová Lenka, odbor kultury a cestovního ruchu
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Marie Monsportová
Věra Hrdličková
Jaroslav Koutný
Bohumír Ochrana
Milada Konvičková
František Pyclík
Štěpánka Hanzlíková
Terezia Štefánková
Julie Kuchařová
Jaromír Bajer
Marta Majerová
Božena Melčáková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. října
Božena Filipová
František Mego
Marie Richterová
Jan Dudek
Josef Filip
Věra Adamcová
Drahomíra Nováková
Libuše Ondrušková
Josef Lankočí
Ludmila Holubová
Ludmila Dlouhá
Anna Pustějovská

Vlasta Linartová

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích? 

 pracovitost, ochota, čestnost, optimismus 
a pravdomluvnost, což někteří lidé neradi slyší 
a mám pak problémy.

2. Vaše nejoblíbenější činnost? 
 Je jich mnoho a souvisí s mými koníčky. 

Fotografuji, celé rodině dělám kroniky, zápi-
sy s fotodokumentací z turistických pochodů 
a alba z napaličkovaných výrobků.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba? 
 nejoblíbenější knihu nemám, ale čtu hlavně 

encyklopedie, beletrii, luštím křížovky i sudo-
ku. poslední film byl „Vratné láhve“. ráda cho-
dím na koncerty do muzea a nevynechám žád-
ný koncert našeho rodáka bedřicha pukovce. 
příbor může být pyšný na obě hudební tělesa; 
jak na orchestr bedřicha pukovce, tak na mladé 
muzikanty ze ZUŠ. těší mě, že jsou mezi nimi 
i žáci, které jsem učila. Miluji taneční hudbu 
a tanec. Škoda, že už mám tolik let.

4. Čím jste chtěla být jako dítě? 
 V dětství jsem neměla vyhraněný názor. 

k učitelskému povolání mě nadchl pan učitel 
bordovský, maminka a starší sestra. nelituji 
toho.

5. Měla jste v dětství svůj vzor? 
 konkrétní osobu nemohu říci. asi maminka. 

V 18 letech jsem dostala umístěnku do po-
hraničí. snažila jsem se hledat vlastní cestičky 
a řešit nemalé problémy.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání? 
 Láska k dětem, k lidem. Chtěla jsem učit jako 

moje teta, paní učitelka anna Šnajdarová.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor? 
 narodila jsem se v příboře. protože jsem 

Věk:  66 let

Stav:  vdaná

Dosažené vzdělání: střední pedagogické

Povolání:  učitelka – t. č. důchodkyně

Koníčky:  byla vždy škola – v důchodu turisti-

ka, cestování, paličkování

V Příboře žije: od narození

v příboře neměla zaměstnání, na 10 let město 
opustila, ale opět se vrátila. Miluji příbor!

8. Které místo ve městě máte nejraději? 
 Líbí se mi pohled z okna na farní kostel, na 

Lubinu, která nás topí, na beskydy. Celé město 
má mnoho pěkných míst.

9. Co se vám ve městě nelíbí? 
 Hlavně neúcta k práci druhých. Vandalství 

v parku, odhazování odpadků, nepořádek 
u kontejnérů. Všechno je v lidech.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek? 

 Mám. souvisí s rokem 1968, strach a hrůza. 
Dalším s rokem 1989, obava, radost. povodeň 
v roce 1966 a v roce 1997. Již nikdy více!

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší 
úspěch? 

 Vychovali jsme dvě zdravé děti, máme tři vnou-
čata, ze kterých se těšíme. Ve školství jsem se 
konkurzním řízením dostala za ředitelku za ZŠ 
v Libhošti. Žáky, které jsem učila, se hlásí, po-
zdraví. to je veliké pohlazení na duši.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra? 
 kdyby se manžel nenaboural, snad bychom si 

život zařídili jinak.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodila, chtěla byste dělat něco jiného? 
 být někým jiným? 
 Chtěla bych být mužem!! ale dělala bych zase 

jen učitele. bylo to mé celoživotní povolání 
a zároveň koníček.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? 
 přeji hodně zdraví, optimismu a osobního štěs-

tí. Dětem, aby vyrůstaly šťastně ve své rodině, 
což je základ.

Děkuji za rozhovor, Stanislava Slováková

PředstavujeMe váM… ve městě a zpracování střednědobého plánu rozvoje so-
ciálních služeb města příbora řídící skupinu ve složení. 
ing. bohuslav Majer (za zadavatele sociálních služeb), 
bc. Lenka Vaňková (za poskytovatele služeb), Jiří Myška 
(za uživatele sociálních služeb) a Lenka Filipcová (koor-
dinátor)
l Uložila předložit rM a následně ZM návrh na pro-
dej nemovitostí – pozemků včetně porostů (borovecké 
rybníky) v rozsahu a za podmínek uvedených v návrhu 
kupní smlouvy mezi městem příbor a črs Mo příbor 
až po doložení listu vlastnictví črs Mo příbor, proka-
zující vlastnictví vodních děl na převáděných pozem-
cích
l Schválila v rozsahu zákona č. 107/2006 sb., jedno-
stranné zvýšení nájmu z bytů pro nájemní byty v majet-
ku města  příbora, nájemné v maximální možné výši od 
1.1.2008
l Schválila „Dohodu o společném financování díla“ 
– rekonstrukce informačně orientačního systému mi-
niregionu kopřivnice, Štramberku, příboru a Hukvald
l Vzala na vědomí seznamy pohledávek za nájemné 
a služby v obecních bytech k datu 31.6.2007 evidova-
ných u správy majetku města příbor s.r.o. a důvodovou 
zprávu ke způsobu řešení dluhů u neplatičů
l Odsouhlasila penalizaci vyplývající z pozdního 
předání projektu „stavební úpravy kuchyně při ZŠ npor. 
Loma“ dle návrhu předloženého odborem Úp, rozvoje 
a Mpr
19. schůze RM ze dne 18. září 2007
l Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro ob-
čanské záležitosti konaného dne 27.8.2007 a komise pro 
městskou památkovou rezervaci ze dne 14.8.2007
l Uložila předložit dříve zpracované materiály 
k problematice oDIs členům rM za účelem projednání 
dalšího postupu
l Doporučila ZM zrušit při IV. změně rozpočtu 
města položku na zhotovení projektu výtahu budovy 
radnice
l Uložila předložit koncepční řešení zajištění tech-
nického provozu v souvislosti s celkovou rekonstrukcí 
budovy radnice
l Uložila zajistit a písemně předat soudnímu znalci 
do 1. měsíce od schválení I. vlny prodeje domů a bytů 
v ZM podklady pro stanovení ceny každé oceňované 
jednotky pro zpracování znaleckého posudku na bytové 
i nebytové prostory, a to včetně údajů pro zpracování 
prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 sb., v plat-
ném znění
l Vzala na vědomí dopis nájemníků domu č.p 1340 
a 1341 ul. Dukelská příbor ve věci požadavku přemístě-
ní či zrušení provozovny občerstvení
l Schválila upuštění od čtenářských poplatků bě-
hem týdne knihoven v době od 1. do 5.10.2007
l Schválila po zapracování připomínek smlou-
vu o pronájmu areálu městského koupaliště na ul. 
Janáčkova v příboře mezi městem příbor a r. korčákem, 
bytem příbor, nábřeží ra čp. 897
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr města 
pronajmout nemovitosti - pozemky parc.č. 2202/1 orná 
půda o výměře 368 m2, parc.č. 2202/2 orná půda o vý-
měře 319 m2, parc.č. 2202/3 orná půda o výměře 153 
m2, k.ú. i obec příbor, formou výběrového řízení
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr měs-
ta, odprodat nemovitost - pozemek část parc.č. 2222/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. i obec příbor, 
v rozsahu dle situačního snímku, formou výběrového 
řízení
l Schválila po projednání odpis pohledávek v celko-
vé výši 28.867,- kč dle přiloženého seznamu
l Rozhodla schválit finanční příspěvek „VoŠ, soŠ 
a soU, kopřivnice, příspěvková organizace“ ve výši 
2 000,- kč na zajištění dopravy žáků základních škol na 
akci „olympiáda technických profesí“ , která se koná ve 
dnech 10. a 11. října 2007
l Vzala na vědomí žádost společnosti MattEs 
aD, spol. s r.o., Masarykova 1117, 738 01 Frýdek Místek 
o souhlas s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 
instalace kabelového optického vedení v příboře za úče-
lem přivedení konektivity pro telekomunikační služby
l Uložila vyžádat si od společnosti MattEs aD, 
spol. s r.o., Masarykova 1117, 738 01 Frýdek Místek 
bližší podmínky instalace kabelového optického vedení 
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veřejná správa
na otázku, zdali jsou respondenti ochotni se aktivně zapojit do práce pro rozvoj města, odpověděla 

kladně celkem pětina dotázaných (20,8%). pět procent uvedlo, že se již na práci pro rozvoj města podílí. 
Více než polovina občanů nad odpovědí váhá a uvedla, že by se do práce „možná“ zapojila (55,4%). téměř 
pětina (18,6%) dotázaných pak své aktivní působení naprosto odmítá.

práci městského úřadu hodnotí 
dvě třetiny respondentů kladně, na-
opak téměř čtvrtina je s prací úřadu 
nespokojena. Devět procent občanů 
práce městského úřadu nezajímá nebo 
neví, jak jeho práci hodnotit.

Má město dobré perspektivy do 
budoucna? I tato otázka byla součástí 
dotazníku. ti, kteří věří v dobré per-
spektivy města, hodnotili pozitivně 
i práci městského úřadu.

Ve které z oblastí by respondenti navrhovali zlepšení? polovina dotázaných doporučuje zlepšení 
v oblasti vytváření pracovních míst, o něco méně dotázaných pak i rozšiřování a zkvalitňování služeb pro 
občany. Za těmito dvěma hlavními oblastmi se umístila ještě další tři „atraktivní“ témata: řešení bytové 
otázky, péče o bezpečnost a pořádek ve městě a podpora rozvoje malého a středního podnikání. ostatní 
preference již nebyly tak významné.

v příboře
l Rozhodla předložit ZM k projednání návrh al-
ternativních možností dalšího provozování ts města 
příbor
l Vzala na vědomí převedení částky 365 819,- kč do 
údržby domovního a bytového fondu v majetku města 
příbor na rok 2007 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu
l Rozhodla schválit v souladu s „podmínkami pro 
poskytování odměn“ odměnu za I. pololetí r. 2007 ředi-
telům ZŠ a školní jídelny
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jeden-
krát, a to na svém VIII. zasedání ZM dne 13. září 2007 
a projednalo mj. tyto body programu:
l Rozhodlo souhlasit s trvalým a dočasným zábo-
rem pozemků a jejich použitím pro stavbu silnice I/58 
příbor - skotnice podle návrhu, předloženého firmou 
HbH projekt s.r.o., pracoviště inženýrských služeb 
ostrava za investora stavby, ředitelství silnic a dálnic 
čr, praha, správa ostrava, a to pozemků parc.č. 3096, 
3104, 3097/2, k.ú. i obec příbor a pozemku parc.č. 105, 
k.ú. prchalov, obec příbor, které jsou vlastnictvím měs-
ta příbora. tento souhlas bude sloužit pro zajištění 
přípravy stavby do doby majetkoprávního vypořádání 
tj. uzavření smluv o výkupu, smluv nájemních, smluv 
o budoucím zřízení věcného břemene, smluv o zřízení 
věcného břemene či jiných
l Rozhodlo schválit kupní smlouvu, uzavřenou mezi 
městem příbor a panem romanem Libigerem, bytem 
příbor, Masarykova č.p. 751, na prodej nemovitostí ½ 
spoluvlastnického podílu města příbora - nemovitostí 
zapsaných na LV č. 546 a LV č. 3460, k.ú. i obec příbor, 
v rozsahu předloženého návrhu
l Rozhodlo přijmout dar do vlastnictví města 
příbora od manželů Ing. Luďka a Lenky smékalových, 
bytem nový Jičín-Loučka, na Lani 230 veřejnou část 
plynovodní přípojky na pozemku města na části par. č. 
222/1 v k. ú. prchalov, obec příbor pro rD na pozemku 
par. č. 190/17 v k.ú. prchalov, obec příbor v délce 7,8 m 
a v pořizovací hodnotě 36 000,- kč
l Vzalo na vědomí informaci ke kupní smlouvě ve 
věci prodeje lokality „borovecké rybníky“
l Vzalo na vědomí po projednání zprávu o plnění 
rozpočtu města a jeho organizací za 1. pololetí roku 
2007
l Schválilo:
a) pravidla pro doprodej bytů a nebytových pro-

stor dle zákona 72/94 sb. ve znění pozdějších 
předpisů

b) pravidla pro doprodej nebytových prostor – 
garáží v domech vyhlášených k prodeji dle zá-
kona 72/94 sb. ve znění pozdějších předpisů

c) pravidla pro prodej obytných domů v majetku 
města příbora

d) seznamy domů navržených k prodeji a dopro-
deji - I. vlna

l Schválilo znění „smlouvy o spolupráci při zajiště-
ní ostatní dopravní obslužnosti a provedení platby na 
úhradu prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnos-
ti na rok 2008“ následovně:
- úhrada prokazatelné ztráty 434 865,- kč
- úhrada administrativních činností  8 205,- kč
l Rozhodlo nepřidělit příspěvek majiteli domu č.283, 
který je situován mimo Mpr s ohledem na ustanovení 
bodu č.1„pravidel pro přidělování příspěvků vlastní-
kům domů /fyzickým osobám/ v Mpr“ Mpr schvále-
ných Zastupitelstvem města příbora dne 23.5.2002
l Schválilo podat návrh na bezúplatný převod areá-
lu skladů v příboře nacházející se na pozemcích parc.č. 
176/1, 176/3 a 176/4 na město příbor
l Schválilo ts města příbora pořízení nového vozi-
dla – ramenového nakladače pro svoz obj. odpadu for-
mou leasingu
l Schválilo příspěvek pro ts města příbora pro roz-
počtový rok 2008 na pronájem nového vozidla – rame-
nového nakladače pro svoz objemného odpadu formou 
leasingu ve výši 1,1 mil. kč
l Rozhodlo zpracovat „strategický plán rozvoje 
města“ na období let 2008 – 2016.          Dne: 19. září 2007

názory občanů města příbora  
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Z kalendáře staRosty Města
srpen – září 2007

Ing. Milan Strakoš
Léto nám již pomalu končí. Důkazem toho 

je i změna počasí, kterou s sebou poslední měsíc 
přinesl. slunečné počasí vystřídal déšť, teploty se 
v některých dnech pohybovaly, zvláště v noci, na 
hranici mrazu. několikadenní deště zvedly hladi-
nu Lubiny a velká voda vyčistila její koryto. Lubina 
je proti povodním zabezpečena dostatečně, takže 
její vylití snad již v budoucnu při průtoku městem 
nehrozí. trochu jinak je to ještě s povrchovou vo-
dou z polí nebo v případě klenosu, kdy při větších 
deštích dochází k zatopení přilehlých luk a polí. 

konec prázdnin znamenal i nástup dětí do 
škol. a tak se v pondělí 3. září otevřely opět všech-
ny třídy a noví prvňáčci poprvé usedli do školních 
lavic. slavnostnímu zahájení školního roku, tak 
jak už to u nás bývá zvykem, byli přítomni zástup-
ci města a členové komise pro občanské záležitos-
ti, od kterých prvňáčci obdrželi malé dárky. 

Ještě v závěru prázdnin – 25.9.2007 – uspo-
řádali bývalí abiturienti své každoroční setká-
ní ve slavnostní aule na Masarykově gymnáziu. 
tentokrát se akce zúčastnilo asi padesát bývalých 
studentů této školy. 

Zastupitelstvo města se sešlo na svém osmém 
zasedání 13. září 2007. asi nejdůležitějším bodem 
jednání byla otázka prodeje městského bytové-
ho fondu. po vcelku konstruktivní diskuzi byla 
beze změn přijata pravidla prodeje, která jsou 
v tomto Měsíčníku v plném rozsahu zveřejněna. 
nájemníci jednotlivých bytů a domů budou na in-
dividuálních schůzkách s těmito pravidly detailně 
seznámeni. 

Zastupitelstvo se rovněž zabývalo problema-
tikou využití areálu bývalé Flussovy továrny na 
nádražní ulici a přijalo usnesení požádat součas-
ného vlastníka (českou republiku) o převod areá-
lu do vlastnictví města za účelem výstavby bytů. 

Velmi pěknou a bohatě navštívenou akci 
uspořádal místní fotoklub. V sobotu 15. září 
2007 tak mohli zájemci shlédnout v prostorách 
muzea a radnice nejlepší fotografické práce pat-
nácti českých fotoklubů. členové příborského 
fotoklubu obsadili se svými fotografiemi v soutě-
ži Vysočina 2007 druhé místo a mezi jednotlivci 
zvítězil Milan Vícha, člen místního fotoklubu. 
Vyhodnocení byla přítomna náměstkyně hejtma-
na Moravskoslezského kraje phDr.Jaroslava 
Wenigerová. V tentýž den se paní náměstkyně 
rovněž zúčastnila předání dřevěných soch, pra-
cí studentů střední uměleckoprůmyslové školy 
z ostravy, které jsou umístěny v městském par-
ku. sochy jsou zhotoveny z kmenů lip, které byly 
v loňském roce odstraněny z městského hřbitova. 

V úterý 21. srpna jsem měl možnost vystou-
pit s krátkým zamyšlením na konferenci ve Vídni, 

•	 Podporu	oblasti	rozvoje	malého	a	středního	pod-
nikání ve městě vyslovili častěji soukromí podni-
katelé.

•	 Řešení	 bytové	 otázky	 častěji	 očekávají	 zaměst-
nanci ve veřejném/státním sektoru

•	 Pečovat	o	památky	a	pamětihodnosti	častěji	na-
vrhují ekonomicky neaktivní osoby. totéž platí 
i pro oblast péče o pěkný vzhled města.

•	 Preference	péče	o	bezpečnost	a	pořádek	ve	měs-
tě roste s věkem respondentů.

 souhrn nejpodstatnějších zjištění:
•	 Nejvíce	 obyvatel	 má	 úplné	 střední	 vzdělání	

s maturitou (41,2%). na druhém místě jsou za-
stoupeni respondenti se středním odborným 
vzděláním a vyučením (28,3%). Vysokoškolské 
vzdělání magisterského nebo inženýrského typu 
má 15,7% dotázaných, vyšší odborné nebo baka-
lářské pak 4,3%. Základní vzdělání má přibližně 
každý desátý občan.

•	 V	současné	době	je	ekonomicky	aktivních	49,8%	
občanů a ekonomicky neaktivních 50,2%. Mezi 
ekonomicky aktivními jsou převážně zastoupeni 
zaměstnanci – celkem jich je 41,2%. Zaměstnanci 
ve veřejném/státním sektoru jsou zastoupeni ve 
shodné míře jako zaměstnanci v soukromých 
firmách (20,6% v obou případech). soukromých 
podnikatelů je méně než desetina.

•	 Z	 osob	 ekonomicky	 aktivních	 se	 ztráty	 za-
městnání obává méně než desetina dotázaných 
(6,2%), neobávají se více než dvě třetiny (68,3%).

•	 Většina	 dotázaných	 by	 po	 ztrátě	 zaměstnání	
volila jednu ze dvou možností: buď by hleda-
li zaměstnání někde v rámci okresu nový Jičín 
(85,8%), nebo by se podrobili rekvalifikaci. 
překážkou je obecně velké neochota občanů se 
za prací vydat mimo důvěrně známý prostor.

•	 Nejčastějším	typem	bydlení	je	vlastní	dům.	Bydlí	
v něm více než polovina respondentů (53%). 
Dalším častým bydlením je nájemní byt, jež 
obývá přibližně čtvrtina dotázaných (27,1%). 
Desetina občanů bydlí ve vlastním nebo druž-
stevním bytě (10,4%).

•	 Celkem	93	%	respondentů	považuje	své	bydlení	
za vyhovující, můžeme tedy tvrdit, že občané 
jsou celkově s úrovní bydlení spokojeni.

•	 V	hodnocení	jednotlivých	aspektů	života	se	zce-
la jednoznačně na nejlepším místě umístilo ži-
votní prostředí. Další velmi pozitivně vnímané 
aspekty kvality jsou sousedské vztahy, starostli-
vost o seniory a bezpečnostní situace ve městě. 
nejhůře hodnotili dotázaní tyto tři aspekty: zá-
jem lidí o věci veřejné, boj s korupcí a perspek-
tivy pro mladou generaci. nejvíce s odpovědí 
respondenti váhali u hodnocení perspektiv pro 
mladou generaci, u možnosti kulturního vyžití, 
zájmu lidí o věci veřejné a šance dovolat se spra-
vedlnosti.

•	 Občané	 považují	 prostředí	 města	 za	 příznivé,	
pouze s kvalitou cest a chodníků není spokojena 
polovina dotázaných. 

•	 Svůj	 životní	 standart	 většina	obyvatel	považuje	
za průměrný (80,1%). 

•	 S	 nabídkou	 obchodů	 umístěných	 v	 okolí	 byd-
liště jsou respondenti spokojeni podle druhu 
služeb, které poskytují. pozitivně je hodnocena 
zejména nabídka tří obchodů: speciálního s ma-
sem a masnými výrobky, s drogistickým zbožím 
a s potravinami. Méně než polovina dotázaných 
je spokojena s nabídkou obchodu s nábytkem, 
s průmyslovým zbožím a s textilem. ohledně 
těchto služeb také panuje největší nespokoje-
nost.

•	 Největší	 rezervy	 v	 nabídce	 služeb	 shledáva-
jí občané města v oblasti ubytovacích zařízení, 
opravny obuvi a opravny spotřební elektroniky 

a elektrospotřebičů, dále i rychlého občerstvení 
a prádelny a čistírny.

•	 Celkem	šest	služeb	z	devíti	zdravotnického	cha-
rakteru jsou respondenty hodnoceny jako dobré 
či spíše dobré. o něco méně jsou občané spoko-
jeni se službami ostatních odborných ambulant-
ních zařízení.

•	 Na	 otázku,	 zda-li	 jsou	 respondenti	 ochotni	 se	
aktivně zapojit do práce pro rozvoj města, odpo-
věděla kladně celkem pětina dotázaných.

•	 Práci	městského	 úřadu	 hodnotí	 dvě	 třetiny	 re-
spondentů kladně.

•	 Město	má	podle	více	než	tří	pětin	respondentů	
dobré perspektivy do budoucna.

tento souhrn vychází z odpovědí na otázky 
dané dotazníkem. Mimo těchto otázek měli re-
spondenti ještě možnost se vyslovit k jakýmkoli 
jiným oblastem. níže jsou uvedeny nejčastěji zmi-
ňované náměty:
•	 oblast	kultury (pozn. – nejvíce připomínkovaná 

oblast)
  - chybí kino
  - celkové kulturní vyžití ve městě
 - více kulturních akcí
•	 oblast	obchodu
 - chybí knihkupectví
 - mládež by ocenila více obchodů se značkovým 

oblečením
•	 oblast	dopravy
  - chybí obchvat města, neúnosný provoz na ul. 

Frenštátská směr  kopřivnice
•	 oblast	turistiky	a	cestování
  - chybí hotelové ubytování, možnost využití 

„Letky“ 
•	 oblast	sportu
  - chybí sportovní vyžití ve městě
  - výstavba krytého bazénu
  - více sportovních akcí ve městě
  - zájem o sportovní vyžití
•	 oblast	lidských	zdrojů
  - lze využít schopných lidí, kterých je ve městě 

hodně a dokáží odvést kvalitní práci a snaží se 
o rozvoj města

•	 oblast	sociálních	služeb
  - rozšiřovat péči o seniory
  - rozšíření zařízení pro seniory (Dps-denní pro-

voz) bez bydlení
•	 oblast	veřejného	pořádku
  - rušení nočního klidu, absolutní nezájem a into-

lerance
  - problém konzumace alkoholu na veřejnosti 

(park)
•	 oblast	veřejných	služeb
  - častější odvoz odpadků
  - chybí rozhlas na ulici kašnice
  - péče o městské lesy
•	 oblast	bydlení
  - chybí investice do bydlení
  - rozšířit bytovou zástavbu
•	 oblast	školství
  - chybí mateřské školky

Závěr
na závěr bychom mohli uvést doporučení 

dotazníku č. 276, které by se mohlo stát mottem 
celého dotazníkového šetření:

„ Jakákoliv změna bude pozitivní, hlavně ať se 
věci hýbou“
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k problematice malých muzeií, jejich návštěvností 
a nabídce. Ze zkušeností ostatních návštěvníků 
bylo zřejmé, že i malá muzea mohou při dobré 
nabídce a propagaci být úspěšná a užitečná. 

V neděli 9. září žilo město tradiční poutí. 
počasí nebylo tentokrát přiznivé, nicméně ná-
vštěvnost byla dobrá. V předvečer pouti uspo-
řádal provozovatel lunaparku na ploše u nádraží 
večerní ohňostroj, návštěvnost kolotočů však byla 
silně poznamenána deštěm a rozmoklou plochou, 
na které byly kolotoče umístěny.

V průběhu prázdnin pokračovaly práce na ná-
vrhu „strategického plánu rozvoje města“. Závěry 
z pracovních skupin byly projednány členy hlavní 
pracovní skupiny a předloženy k diskuzi veřejnos-
ti. stanovené cíle budou postupně rozpracovány 
do priorit a opatření, která budou znovu předlo-
žena občanům k diskuzi, a to na www stránkach 
města i na dalších veřejných setkáních. 

byly rovněž zahájeny práce na tvorbě roz-
počtu roku 2008, který by měl být předložen ke 
schválení zastupitelstvu města na prosincovém 
zasedání. s návrhem se budou moci občané se-
známit na úřední desce městského úřadu. 
20.8.2007 účast na jednání kontrolního výboru
21.8.2007 účast na konferenci ve Vídni spojená 

s vystoupením na téma „problematika malých 
muzeí“

25.8.2007 účast na zahájení pravidelného setkání 
bývalých abiturientů Masarykova gymnázia

27.8.2007 jednání osadního výboru na Hájově
30.8.2007 jednání se zástupci Moravskoslezského 

kraje na téma převodu domova důchodců na 
město příbor

10.9.2007 jednání s ředitelem Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových ostrava ve 
věci bezúplatného převodu areálu skladů (bý-
valá Flussova továrna) na město příbor

12.9.2007 jednání se zástupci národního památ-
kového ústavu ve věci stanovení podmínek vý-
stavby bytů v areálu bývalé Flussovy továrny

14.9.2007 setkání s občany u pomníku tGM 
u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí

15. 9.2007 zahájení vernisáže a vyhodnocení sou-
těže fotoklubů mapového okruhu Vysočina 
2007 

17.9.2007 účast na jednání osadního výboru na 
prchalově

19.9.2007 setkání s členy hlavní pracovní skupiny 
pro tvorbu strategického plánu rozvoje města

20.9.2007 setkání se zástupci české spořitelny na 
téma financování projektů z dotací EU

VELKÉ ÚSPĚCHY MALÉ ŠKOLY
„Dobrý učitel, dobrý žák a dobré učení vydatně roz-

množují znalosti“ J.A.KOMENSKÝ
ZŠ Dukelská je malou školičkou pro žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami v celkovém počtu okolo 40 
žáků. přesto však dosahuje ve své práci s dětmi velkých 
výsledků. rádi bychom se s vámi podělili o její nejvýraz-
nější úspěchy, které jsou zároveň i malým ohlédnutím za 
uplynulým školním rokem 2005/2006.
Září
•	 Zahajujeme s mezinárodním titulem EkoŠkoLa, 

který jsme získali jako jedna z prvních 14 českých 
škol a vůbec první škola pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami v čr za výrazné ekologické 
a environmentální aktivity.

•	 Ve třídách a ostatních prostorech školy svítí nové 
osvětlení, na jejichž rekonstrukci poskytl finanční 
prostředky zřizovatel školy Moravskoslezský kraj.

Říjen
•	 V soutěži mladých zdravotníků pro žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami získává družstvo mlad-
ších žáků naší školy 2.místo.

Listopad
•	 proběhl velmi úspěšný 2–denní víkendový po-

byt „Škola s místem pro všechny“ v rámci projektu 
„Dobrý start do školy a dobře ve škole“ financovaný 
z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 60 000,-kč 
(společné dílny dětí a rodičů, multikulturní výchova, 
právo, morálka, počítače, sportovní, výtvarné aktivi-
ty, horolezecká stěna, psycholog, beseda s policisty, 
dětský lékař, přednášky pro rodiče, kulturní večer, 
vystoupení žáků).

Únor
•	 naše škola uspořádala okresní turnaj ve stolním te-

nise a získáváme jedno1.místo, dvě 2.místa a jedno 
3.místo ve všech kategoriích.

Březen
•	 V okresní soutěži ve zpěvu „Malý slavíček „ ve 

studénce získáváme 3.místo a zvláštní cenu poroty 
za anglickou interpretaci písně.

•	 na okresním turnaji ve florbale dívek v kopřivnici 
obsadila naše děvčata po urputném boji 1.místo 
a putovní pohár.

Duben
•	 Škole je schválen projekt „tělíčko my svoje známe 

a o jeho zdraví dbáme“ a přidělena finanční dotace 
ve výši 40 000,-kč od Moravskoslezského kraje na 
aktivity v oblasti výchovy ke zdraví.

•	 Dopravní výchovu máme v malíčku a perfektně při-
pravenu. Zvládáme dopravní značky, křižovatky, jíz-
du podle pravidel. proto družstvo žáků 6.roč. naší 
školy získává 1.místo v okresní dopravní olympiádě 
ve Frenštátě pod radhoštěm.

•	 Škola jako každoročně uspořádala oblastní přírodo-
vědnou soutěž „poznej a chraň“ , tentokrát s téma-
tikou „ryby“. Žáci naší školy jsou vždy velmi dobře 
připraveni, protože profilací školy je právě environ-
mentální výchova. Dosáhli krásných výsledků v po-
době jednoho 1. místa a dvou 3.míst.

Květen
•	 proběhla velmi úspěšná „pohádková eko-stezka 

s místem pro všechny“ ve spolupráci se studenty 
gymnázia v příboře. pohádková stanoviště se spous-
tou zajímavých ekologických aktivit vedoucích ke 
zlepšení životního prostředí, sklízí pochvalu od 
všech účastníků i návštěvníků z řad MŠ i ZŠ ve měs-
tě. příspěvek z akce byl uveřejněn v místní televizi.

•	 na plavecké ceně nového Jičína prokázali žáci naší 
školy, že jsou i skvělí plavci. přivážejí 3x 1.místo,1x2.
místo a 2x3.místo.

•	 neztratíme se ani v atletice. na okresní soutěži sHM 
v lehké atletice získali žáci školy výrazné úspěchy 
v podobě vítězství družstva mladších chlapců a tří 
1.míst v jednotlivcích.

Červen
Závěr školního roku se nám obzvláště vydařil.
•	 Získáváme prvenství v silné konkurenci velkých ZŠ 

okresu v soutěži „aŤ ŽIJE ŠroŤÁčEk“, kterou vy-
hlásilo Lašské regionální muzeum v kopřivnici při 
příležitosti výstavy rakouského sochaře o.potsche. 
Žáci školy vytvořili skvělou sošku s názvem „trIo“ 
( skrblík, kasař, pearcing) ze starých, nepotřebných 
kovových materiálů – viz foto. Za své vítězství si žáci 
odnesli pěkné ceny a volné vstupenky do všech mu-
zeí v kopřivnici.

•	 V celostátní soutěži Ministerstva vnitra čr „svět oči-
ma dětí“, do které se každoročně zapojujeme, dosa-
huje významného ocenění v podobě 3.místa žákyně 
8.ročníku za výtvarné ztvárnění tématiky Cestování 
bez hranic.

•	 Úspěšně jsme zakončili realizaci ročního grantu 
Moravskoslezského kraje s finanční částkou 50 000,-
kč pro projekt „poznej a chraň“ – ekologické a envi-
ronmentální aktivity pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, do kterého byly výraznou měrou 
zahrnuty i aktivity v oblastech šetření energiemi, 
voda, odpady, prostředí školy z mezinárodního pro-
jektu Ekoškola.

•	 Ve výtvarné a literární soutěži „příroda kolem nás“ 
vyhlášené městem příbor získáváme nejvíce oceně-
ní ze všech zúčastněných škol města. 3x1.místo, 2x2.
místo a 2x3.místo bylo odměnou za krásné výkresy 
s tématikou ochrany přírody a za velmi kvalitní eko-
kodex školy.

Závěrem chceme podotknout, že děti se speciální-
mi vzdělávacími potřebami nejsou dětmi z druhé řady. 
pokud totiž dokáží soutěžit s dětmi z běžných základních 
škol a dosahují předních umístění, tak to svědčí o tom, že 
se rovnají svým ostatním vrstevníkům. když se jim vytvo-
ří optimální výchovně vzdělávací podmínky, přizpůsobí 
se metody a formy práce jejich individualitě, schopnos-
tem a zájmům, pak dokáží rovněž velké věci. navíc s nimi 
u nás ve škole pracují tvořiví a nadšení pedagogové, které 
bych neměnila, protože jsou to lidé na správném místě. 
každý z nich je profesionálem ve svém oboru, se srdcem 
otevřeným právě pro tyto děti. 

tolik tedy něco o naší škole. ač malí, přesto velcí. 
a jsme připraveni v tom pokračovat.

Mgr. Vlasta Geryková
ředitelka ZŠ Dukelská, Příbor

PoZvánka
na 9. zasedání Zastupitelstva 

města Příbora,  
které se uskuteční  

ve čtvrtek 25. října 2007 

od 16,30 hod. ve velkém sále  
katolického domu v Příboře. 

adam Friedel 
Mladý talentovaný atlet oddílu Šsk příbor, 

vybojoval na „II. mezinárodních dětských atletic-
kých hrách“ v polské Varšavě , které se konaly 25. 
6. - 27. 6. 2007 za účasti těchto zemí– slovenska, 
Maďarska, Ukrajiny, polska a české republiky, tře-
tí místo ve skoku dalekém. stal se jediným z české 
výpravy, kdo si odvezl medaili z těchto závodu.

Za vzornou reprezentaci obdržel poděková-
ní od náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje paní phDr. Jaroslavy Wenigerové.

Gratulujeme! Stanislav Macek
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představujeme některé z novinek zakou-
pených v záři:

Klaus Hagmann – Pálíme ovoce
pro všechny, kteří by chtěli správně po-

rozumět pálení ovoce, zprostředkovává tato 
kniha základní znalosti o ovocných druzích 
a přísadách, stejně jako o nezbytné fyzice, 
chemii a mikrobiologii. Umožňuje začáteční-
kům snadnější první kroky a zkušeným desti-
látorům informace o pozadí výroby a hodno-
cení kvalitních ovocných destilátů.

Ken McClure – Kovadlina
plastickému chirurgovi seanovi je pode-

zřelé, že tři jeho kolegové záhadně zemřeli.
když sám o vlásek unikne z atentátu, 

při němž zahyne jeho snoubenka, pochopí, 
že vraždy mají souvislost s preparátem, na 
kterém s kolegy pracoval. sean, kterému se 
zhroutil celý svět, začíná svůj boj o život. ale 

nepřítel je mocný a nehodlá mu dát žádnou 
šanci.

kniha spisovatelky Simony Monyová 
– Kudlanka bezbožná je deníkový příběh 
o tom, co z bude z velké lásky po pětadvaceti 
letech.

kniha Originální ruční dekorace je 
přehledem potřebných pomůcek, materiá-
lů a detailních postupů, které nám usnadní 
zvládnout jakoukoli techniku zdobení deko-
rativních předmětů.

Užitečné rady a malé triky nám pomo-
hou překonat obtížné kroky a vyvarovat se 
zbytečných chyb.

David Baldacci – Ve zlomku vteřiny
politický thriller s vynikající zápletkou 

a s šokujícím závěrem odhaluje postupy FbI 
a přináší milostný příběh.

Pozvání pro občany města Příbora  
k účasti na plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Vážení spoluobčané, 
rada města příbora vyjádřila na svém zasedání dne 24. dubna 2007 

podporu plánování sociálních služeb ve městě příboře metodou komu-
nitního plánování. 

Co je komunitní plánování sociálních služeb? 
komunitní plánování je proces plánování, který nám všem dává 

možnost zasahovat do věcí, které se dějí kolem nás, dává nám možnost 
rozhodovat o tom, jak a na co budou vynaloženy finanční prostředky 
v našem městě. Je to proces, který za pomoci spolupráce, dialogu a do-
hody mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a potencionálními uživa-
teli sociálních služeb povede k poskytování takových sociálních služeb, 
které jsou v našem městě potřebné a odpovídají místním podmínkám 
a zdrojům. 

bez toho, aniž bychom znali Vaše potřeby, přání a názory, není 
možné plánování sociálních služeb ve městě uskutečnit, a proto Vás 
pozýváme ke spolupráci při plánování sociálních služeb ve městě 
příboře. 

Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakoukoliv formou 
aktivně podílet na procesu plánování sociálních služeb ve městě, nevá-
hejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo 
pomoci formuláře, který můžete odevzdat na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu příbor, ul. Freudova 118, příbor nebo na Městském 
informačním centru Městského úřadu příbor, náměstí sigmunda 
Freuda 19. 

na spolupráci s Vámi se těší 
řídící skupina pro plánování sociálních služeb ve městě 

Přihláška
k účasti na komunitním plánování sociálních služeb ve městě příboře

Jméno a příjmení: ...............................................................................................

kontakt: ................................................................................................................

tel. kontakt: ........................ e-mail: ..................................................................

Mám zájem pracovat : 
a)  v pracovní skupině pro rodinu a děti a pro osoby ohrožené sociál-

ním vyloučením   ano – ne*) 
b)  v pracovní skupině pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

   ano – ne*) 
návrhy, podněty, připomínky, které bych chtěl(a) projednávat: ..............

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
tuto přihlášku můžete odevzdat na odboru sociálních věcí 

Městského úřadu příbor, ul. Freudova 118, příbor nebo na Městském 
informačním centru Městského úřadu příbor, náměstí sigmunda 
Freuda 19. rovněž můžete přihlášku zaslat na e-mailovou adresu:  
soc@pribor-mesto.cz.

termín pro odevzdání přihlášky není stanoven, do procesu pláno-
vání sociálních služeb ve městě se můžete zapojit kdykoliv. 

*) nehodící se škrtněte 

Městská knIhovna PříboR
článek je v doslovném znění
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Dne 14. září 1937 zemřel významný 
český filozof, bývalý říšský poslanec zdej-
šího regionu ve Vídni, popřední před-
stavitel čs. zahraničního odboje v letech 
1914 – 1918 a první československý pre-
zident – profesor phDr. tomáš Garrigue 
Masaryk. Jeho smysl pro spravedlnost 
se projevil i v tom, že ke svému příjmení 
připojil i příjmení své americké manželky 
Charlotty. bez toho písmene „G“ bychom 
si dnes prezidenta Masaryka neuměli ani 
představit. symbol tGM je pojem, který 
dodnes znají i ty nejreprezentativnější vy-
soké školy ve světě.

Masaryk plynule mluvil německy, an-
glicky, francouzsky, rusky, polsky a srbo-
chorvatsky. V těchto jazycích četl knihy 
zásadně v originále a odmítal jejich český 
překlad. byl hluboce věřícím křesťanem – 
ne však ortodoxním katolíkem, i když jako 
katolík byl vychován. bližší mu však byli 
protestanté. Ještě za rakouska – Uherska 
se smál českým nacionalistům, kteří snili 
o slovanské velkoříši v jejímž čele by stálo 
rusko. těm potom vzkázal: „Vždyť vy vů-
bec neznáte ruskou kulturu, neumíte ani 
číst azbuku a rusko jste nikdy nenavštívili. 
Vy chcete na pražský hrad dosadit nějaké-
ho romanovce? I toho nejpokrokovějšího 
ruského knížete by český národ zakrátko 
vypráskal z Hradu karabáčem!“ obdivoval 
anglosaskou kulturu, zvláště americkou. 
bylo známé jeho rčení: „až budou mít 
učitelé ve školách stejný plat jako generá-
lové v armádě, teprve potom to bude s lid-
skou společností v pořádku.“. seznámil 
se i s marxismem a nenašel na  něm nic, 
co by mohl obdivovat, přestože sám po-
cházel z těch nejchudších sociálních vrs-
tev národa. o Leninovi se vyjádřil takto: 
„kohout na hnojišti stojí a bičíkem mává“, 
čímž obrazně vyjádřil vše. při sporu o ru-
kopisy byl nekompromisní a řekl jasně 
českým nacionalistům, že velikost národa 
se nedokazuje lží. Ve svých 64 letech, tedy 
v důchodovém věku odchází do zahrani-
čí a organizuje čs. odboj proti rakousko 
– Uhersku. V 68 letech přijímá funkci 
prezidenta československé republiky a ve 
svých 85 letech sám ze zdravotních důvo-
dů abdikuje a doporučuje, aby za nového 
prezidenta čsr byl zvolen jeho žák a spo-

lupracovník Dr. Edvard beneš.
nikdy nebyl vojákem a přesto bylo 

v jeho chování, ale hlavně v jeho oblečení 
cosi vojenského. ta jeho čapka – furáž-
ka s bíločervenou legionářskou stužkou. 
a jeho praktická blůza upnutá až ke krku, 
aby si nemusel uvazovat kravatu. I ty jeho 
hnědé vysoké boty a jezdecké kalhoty, 
aby si nemusel, jak sám tvrdil, šněrovat 
a zavazovat tkaničky u střevíců. toto ob-
lečení se stalo charakteristickým pro pre-
zidenta Masaryka. na koni se naučil jezdit 
až ve vysokém věku a přesto jezdil rychle 
a s velkou elegancí, kterou mu mohli jiní 
závidět. když na vojenských přehlídkách 
a cvičeních čs. armády rychle cválal na 
koni, jeho pobočník ho vždy upozorňoval: 
„pane prezidente, generálové jsou poza-
du.“ Masaryk se jen ohlédl a pozname-
nal: „nemají být tak tlustí“ a pokračoval 
ve cvalu s koněm dál. nenechal si nikdy 
vnucovat, čeho se musí zúčastnit, akce si 
plánoval sám. nevěděl co jsou to bodygar-
di, nepotřeboval žádnou osobní ochranu. 
Vydal se třeba sám pěšky z Hradu na ná-
vštěvu k bratrům čapkům a nebo vsedl 
na koně a vyjel do polí mezi zemědělce. 
rád pozoroval lidi při práci a lidé ho měli 
rádi. Do zahraničí cestoval i soukromě, 
ale vždy inkognito, aby v cizině nikdo 
netušil, že je československým preziden-
tem.

spisovatel karel čapek měl u Masaryka 
zvláštní privilegium – mohl prezidenta 
kdykoliv navštívit. Vedli spolu dlouhé de-
baty, ze kterých potom vznikla čapkova 
kniha HoVorY s t.G.M. Masaryk o sobě 
vždy vyhlašoval: „srdcem jsem slovák, ale 
rozumem čech.“ byl znám jeho nesou-
hlas s myšlením L. n. tolstého, kterého 
si však jako velkého ruského spisovatele 
vážil a kterého osobně v Jasné polaně i na-
vštívil. Jednou si čapek všiml, že Masaryk 
je velmi zasmušilý, a proto se ho zeptal: 
„pane prezidente, proč jste tak smutný?“ 
a Masaryk mu odpověděl svým morav-
ským nářečím: „tož proto, že su tak starý“. 
čapek se ptal hned dále: „Vy se, pane pre-
zidente, bojíte smrti?“. Masaryk se obrátil 
k čapkovi, usmál se a řekl: „smrti se nebo-
jím, ta je přirozená. Já jsem prožil krásný 
život“ a pokračoval: „bojím se však o tento 

národ. tento národ potřebuje aspoň 50 let 
klidného vývoje v míru, aby si uvědomil, 
kým vlastně je. potom bych se již o něj ne-
bál. Jenže já tak dlouho žít nebudu a mně 
je líto, že se nedozvím, jak to dopadlo.“

byla to proroCkÁ sLoVa. Za 
dva roky po Masarykově smrti zmize-
lo československo – ostrov demokracie 
z evropské mapy. český národ se dostal 
do područí nacistického německa, zača-
la 2. světová válka se všemi jejími hrůza-
mi. a když bylo československo po šesti 
letech po vítězné válce opět obnoveno, 
– nebyla to již ta Masarykova republika. 
Hnědou nacistickou diktaturu zakrátko 
nahradila nová – rudá, komunistická.

když po 42 letech padl u nás komu-
nistický režim – za tři roky zmizela opět 
československá republika z mapy Evropy. 
přesto by však český národ neměl na tvůr-
ce československého státu zapomenout, 
protože jeho zásluhou jsme se stali náro-
dem státotvorným. rád bych připome-
nul úmrtí t. G. Masaryka básní Jaroslava 
seiferta, kterou tehdy Masarykovi věno-
val:

uplYnulo 70 let od Úmrtí t. G. masarYka
plk. bohumil vlach

ROZHOVOR SE SMRTÍ

Ty, která platíš víc, než zlato platí,
Ty, která všechno máš, co už se nenavrátí,
Ty, v jejíchž rukou člověk zapomene
Všech břemen světa, sama bez břemene,
Ty, která krutě rozkazuješ nésti
Všem živým bolest, sama bez bolesti,
Ty, která přijdeš kořistí svou jista,
Ty, na niž nikdo se dost nepřichystá,
Ty, smrti, věčná tanečnice žití,
Ty, před níž nemůže se zachrániti
Ni ocel, mramor soch a kámen chrámů,
Ty, průvodkyně mrtvých po neznámu,
Ty, beze změny jediná v tom světě,
Zde máš: hle, mrtvé tělo na lafetě,
Jen vezmi je, to nejkrásnější dává
Ti tento národ, který oplakává
V tom mrtvém víc, než mohl ti snad dáti,
Ty, která všechno máš, co už se nenavrátí,
Jen vezmi jej do hlubokého klína,
Kde ve tmě nikdy úsvit neprolíná,
Ať spočine už mrtvý spravedlivý.
Nad jeho hrobem stojí národ živý.

JarosLaV sEIFErt
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 Rakev prezidenta T. G. Masaryka na lafet  d la u Rudolfína 
 

 
 
Charakteristická fotografie prezidenta T. G. Masaryka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Truchlící národ na Starom stském nám stí v Praze 
 

 
 
 
 
 
Prezident se svými vnuky v roce 1931 v Židlochovicích  
u Brna. Jeho vnuci za války zahynuli jako s. letci RAF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident na projíž ce Prezident E. Beneš s paní Hanou u Masarykova hrobu v Lánech v r. 1946 
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Dne 25.08.2007 bylo v 09.15 hod. přijato tel. 
oznámení od vrátného z bývalého podniku Lonka 
příbor, že ráno našel ležet na vozovce před bránou 
volně pohozené dámské jízdní kolo. Dále uvedl, že 
toto kolo bylo řádně uzamčeno, proto ho umístil do 
stojanu, ale nikdo si zatím kolo nevyzvedl. Hlídka 
na místě provedla foto kola a následně ho převezla 
na služebnu Mp. po nějaké chvíli se na služebnu do-
stavil občan příbora s tím, že hledá kolo, které večer 
ponechal u Lonky v klokočově, neboť byl v podnapi-
lém stavu a kolo mu při chůzi překáželo. proto kolo 
uzamkl, ponechal na místě a dále pokračoval pěšky. 
následně bylo muži kolo předáno. 

Dne 25.08.2007 v 21.45 hod. bylo přijato tel. 
oznámení od barmana jedné příborské herny, že měl 
v podniku již po několikáté muže, který zde minulý 
týden vyhrál v přepočtu asi 250.000 kč a dnešní ve-
čer prohrál 90.000 kč. když muž z herny odcházel, 
vyhrožoval obsluze, že se vrátí a jestli vyhraje a vý-
hra mu nebude ihned vyplacena, tak zde vše rozbije 
a vystřílí. po příjezdu hlídky na místo se muž již na 
místě, ani v blízkosti herny nezdržoval a dle zjištění 
opustil město osobním vozidlem nezjištěné značky. 
pravděpodobně se jednalo o srbského příslušníka, 
který neunesl tíhu prohry, a proto se uchýlil k vyhro-
žování. I přesto byla hlídkou prováděna zvýšená kont-
rola herny až do ranních hodin.. 

Dne 29.08.2007 bylo v 09.15 hod.bylo přijato tel. 
oznámení od občanky města, že ráno při výběru fi-
nanční hotovosti u bankomatu na náměstí, byla sledo-
vána nějakým mužem. proto se ihned vydala domů po 
ulici nádražní a při cestě se zastavila v lékárně. když 
vyšla z lékárny podezřelého muže již neviděla. proto 
pokračovala v cestě, když však procházela kolem so-
chy u firmy Šatsporo, muž na ni znenadání vyskočil, 
přičemž se však o nic nepokusil. Vyděšená žena zača-
la utíkat, ale muž ji už nesledoval. Hlídka na základě 
získaného popisu, kdy se jednalo přibližně o 30 letého 
muže, který měl na sobě maskáčové kalhoty, provedla 
jeho vyhledávání po katastru města, ale již jej nikde 
nenalezla. 

Dne 01.09.2007 22.00 hod. přišla na služebnu Mp 
podnapilá žena, která oznámila ztrátu kabelky, ve kte-
ré měla doklady, klíče od bytu a peněženku s finanční 
hotovostí. Žena uvedla, že jela z ostravy k příbuzným 
do Zlína a ani neví proč, vystoupila v příboře. Žena 
špatně komunikovala a jevila známky silné podnapi-
losti, což se následně potvrdilo, neboť jí bylo decho-
vou zkouškou naměřeno 2,1 promile alkoholu. Jelikož 
žena nevěděla žádný tel. kontakt na své příbuzné, byl 
pomocí internetu zjištěn kontakt na jejího synovce 
z Fryštátu u karviné, který byl následně vyrozuměn 
o problémech s tetou. Dále byl dohodnut jeho příjezd 
a vyzvednutí „povedené“ tety. po cca dvou hodinách 
se synovec dostavil a svou tetu si převzal. 

Dne 08.09.2007 bylo v 23.00 hod. přijato tel. 
oznámení od občana města, že spatřil na náměstí dva 
muže, přičemž jeden z nich měl za opaskem zastrče-
nou nějakou věc, která připomínala střelnou zbraň. 
Hlídka na základě tohoto oznámení provedla vyhle-
dávání podezřelého muže po katastru města, kdy po 
chvíli byli na ul. Jičínské u pošty spatřeni dva mladí 
muži, kteří odpovídali popisu. Jeden z mužů měl za 
pasem opravdu věc připomínající střelnou zbraň 
a hlídka mu ji proto okamžitě odebrala. Jednalo se 
o podomácku vyrobenou střelnou zbraň bez střeliva, 
která byla následně předána policii čr. o tom zda 
zbraň mohla být použita, je nyní v šetření policie čr, 
která si také celou událost na místě převzala s pode-
zřením ze spáchání trestného činu nedovoleného 
ozbrojování. 

stříPky Městské PolIcIe
V prvním týdnu školního roku 2007/2008 

proběhla akce s názvem „Do školy bezpečně“. 
akce měla preventivní charakter a cílem bylo upo-
zornit řidiče na to, že prázdniny skončily a děti se 
opět vracejí do školních lavic. strážníci se proto 
několikrát denně v reflexních vestách vydávali 
především na přechody pro chodce u Základní 
školy Jičínské, kde je zvýšené riziko sražení ško-
láků vozidly a pomáhali jim bezpečně zdolat cestu 
přes přechod. s koncem tohoto týdne však akce 
neskončila, neboť přechody budou i nadále hlí-
dány strážníky, ale již ne v takové intenzitě jako 
v průběhu preventivní akce. 

Eva Kahánková 
pracovník prevence a administrativy u MP Příbor 

Dne 22. srpna 2007 se konala jedna z posled-
ních brigád za účelem opravy hospodářské budovy 
vedle obecního domu na Hájově. této akce se zú-
častnili dobrovolníci z řad občanů, kteří chtějí mít 
prostředí v obci co nejhezčí , odpovídající dnešní 
době. předcházelo jí však několik podobných akcí, 
které prováděly místní zájmové složky. Myslivecké 
sdružení příbor-Hájov odpracovalo 160 brigád-
nických hodin, sbor dobrovolných hasičů Hájov 
60 brigádnických hodin, český zahrádkářský svaz 
Hájov 50 brigádnických hodin, sportovci a v nepo-
slední řadě místní mládež. Hospodářská budova, 
která se nachází ve středu obce, byla již ruinou, kte-
rá hyzdila okolí a bylo zde velké nebezpečí úrazu. 
když se na ni podíváte nyní, vidíte objekt, který je 
opatřen novou střechou a okapy, rovněž byla pro-
vedena elektroinstalace, vodoinstalace a v nepo-
slední řadě nové vnitřní a venkovní omítky. okolo 
budovy provedena nová dlažba, ještě zbývá několik 
prací a bude objekt využitelný jako skladové pro-

společnost sigmunda Freuda Příbor – sigmund Freud aRt
vás srdečně zvou na výstavu prací z mezinárodní výtvarné soutěže 

MŮj sen
 tato soutěž si klade za cíl připomenout osobnost a dílo sigmunda Freuda – 

význačného rodáka našeho kraje.

Galerie vŠb-tu – budova „a“ – rektorát /zelená budova/třída 17. listopadu, ostrava - Poruba

výstava byla zahájena dne 24. září slovem prof. ing. tomáše Čermáka, csc., rektora vŠb-tu 
ostrava. Průvodní slovo pronesla Mgr. dagmar lasotová Ph.d. – PF ostrava. Přítomna byla také 

Mgr. Marie Šupová, autorka projektu a kurátorka výstavy.

Pár postřehů z výstavy:
autorka projektu Mgr. Marie Šupová věnovala výběru kreseb maximální po-
zornost. Z několika stovek prací žáků a studentů musela vybrat pouhých 25 
pro realizaci této výstavy v prostorách galerie vŠt – tu. celkový ohlas ze za-
hájení výstavy byl velmi pozitivní. Účastníky překvapila vazba tématu soutěže 
Můj sen na mládež (vazba osobnosti sigmunda Freuda na mládež). obdivovali 
vysokou uměleckou úroveň prací a překvapili je mezigenerační vazby účastní-
ků soutěže. autorka projektu M. Šupová záměrně vystavená díla neoznačova-
la věkem autora, jelikož podstatou je výtvarný účinek, tzn. jak dílo působí na 
člověka, nikoliv věk. „Záměrem výběru prací byla také pestrost výstavy a urči-
tá gradace“, říká autorka projektu.

výstava potrvá do 20.10. 2007.
akce probíhá za finanční podpory sponzorů a MěÚ Příbor.

z činnosti městské policie příbor:„do školy bezpečně“

střípky z hájova
story (umístění laviček, stolů, potřeb pro pořádá-
ní sportovních turnajů), jako letní posezení pro 
občany navštěvující klub důchodců a především 
jako zázemí pro pořádání kulturních a sportovních 
akcí (letní večery, sportovní odpoledne, dětské dny 
apod.). Chtěli bychom tímto poděkovat všem již 
výše zmíněným a samozřejmě také městu příbor, 
radě města příbora a Zastupitelstvu města příbora 
za dosavadní finanční podporu.

Radek Jurečka
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PRavIdelné akce 

volejbal PRo dosPělé
pondělí /19:30-21:30
/tělocvična/20 kč/

stolní tenIs
pondělí-pátek /15:00-17:00
/LUna/zdarma/      

kalanetIka, kondIČní cvIČení
pondělí /18:30-19:30/tělocvična/20 kč/
středa /19:00–20:00/tělocvična/20 kč/ 

jÓGa PRo dosPělé 
Úterý /17:15-18:45
/LUna/kurzovné 800 kč (10 měsíců)/

klub ZvoneČek
Úterý-čtvrtek /9:30-11:30/
LUna/20 kč/ 

FloRbal PRo dosPělé
středa /20:00-21:00
/tělocvična/20 kč/

luna PříboR, středisko volného času, 
příspěvková organizace
IČ 75088398, dIČ cZ75088398
dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012 
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

břIŠní tance
středa/18:30-20:00/LUna/
taneční kurz s J. kravalovou.

keRaMIka
čtvrtek /14:30-16:30/LUna/
pátek /16:00-18:00/LUna/
Vstupné děti 30 kč/hod, dospělí 40 kč/hod
pro členy kroužku sleva 10 kč/hod

hRátky s PoČítaČI, InteRnet
pátek /15:00-18:00/LUna/
Vstupné hrátky  15 kč
Vstupné internet děti 20 kč/h, dospělí 30 

kč/h

PoZoRování veČeRní oblohy
Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navštívit 

po předchozí telefonické domluvě na čísle 737 
311 810. Vstupné: 10 kč

akce

PoRada eXteRních PRacovníkŮ
/4.10./čtvrtek/17:00-19:00/ LUna/
Informace: L. nenutilová

hvěZdná bRána
/6.-7.10./sobota-neděle/20:00
/LUna/10 kč/
komponovaný program - cyklus přednášek, 

fanouškovská videa, parodie na sG, sG hra 
akce pro děti a mládež a ostatní příznivce.
Informace: k. bukovjanová

PodZIMní PRáZdnIny s dRakeM
/25.10./čtvrtek/9:00-16:00
/ LUna/50 kč/
Hry, soutěže, pouštění draků.
s sebou: svačinu, pití a draka
akce pro děti.
Informace: k. bukovjanová

PRáZdnInové sPoRtovní doPoledne
/26.10./pÁtEk/9:00-12:00
/ LUna/5 kč/
turnaj ve stolním tenise a kuželkách.
akce pro děti.
Informace: J. Lupíková

sPoRtovní hala 
- FIt centRuM na ulIcI ŠtRaMbeRské v Příboře

oddíl aeRobIku PřI tj PříboR vás Zve

12.října 2007
„pátek“

na „dvouhodInovku“ Plnou Pohybu
 profi cvičitelka

teReZa sattková
 licence „a“IFFa

oblečení sponzoruje f. MonIstIle

17:00-18:00 - prezentace
18:00-19:00 - body work
19:15-20:15 - latino-dance aerobik
cena: 110kč
70kč jednotlivé hodiny
Po skončení aerobiku je možno navštívit 
saunu. 
Zvýhodněná cena 2 hodiny 50kč.

kontakt: tereza sattková 
724 963 164 - stačí sMs,  tereza.sattkova@seznam.cz

více informací na adrese: www.pribor.cz/sport/aerobik/

Měsíc říjen
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LUNA PŘÍBOR STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
příspěvková organizace

KROUŽKY, KLUBY
školní rok 2007 - 2008

Dukelská 1346,  742 58  Příbor
telefon: 556 725 029  mobil: 736 673 012

e-mail: luna@lunapribor.cz 
internet: http://www.lunapribor.cz 

Pondělí 

volejbal II pro mládež i dospělé
Zahajovací schůzka: 10.9. v 19:30 hodin v tělocvičně
Vedoucí kroužku: roman beseda. Vstupné: 20 kč/hod
anGlIČtIna Iv – předminulý čas
Zahajovací schůzka: 17.9. v 18:00 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková. Zápisné: děti 
1 000, dospělí 2 000 kč/rok
kalanetIka pro ženy 
Zahajovací schůzka: 17.9. v 18:30 hodin v tělocvičně
Vedoucí kroužku: Jitka Grýmová. Vstupné:  20 kč/hod
astRonoMIckÝ klub „luna“
Zahajovací schůzka: 24.9. v 17:00 hodin v LUně
pro děti od 10 let. Vedoucí klubu: alexandr slatinský. 
Zápisné: 500 kč/rok
Mlsná vařeČka - vaření
Zahajovací schůzka: 1.10. v 15:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Lenka nenutilová. Zápisné: 500 kč/rok
RybářI I, II
Zahajovací schůzka: 1.10. v 16:00 v LUně
Doporučujeme pro děti od 8 let. Vedoucí kroužku: 
Ladislav Lupík, Ing. Zdeněk pařízek
Zápisné:  400 kč/rok
kytaRa - základy
Zahajovací schůzka: 8.10. v 16:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Ivana Lisová. Zápisné:  500 kč/rok

ÚteRÝ

klub „ZvoneČek“
Zahajovací schůzka: 18.9. v 9:30 hodin v LUně
Úterý – kondiční cvičení, čtvrtek -, burza nápadů, před-
nášky poradenství. Určen maminkám na mateřské dovo-
lené a ženám v domácnosti. při činnosti zajištěno hlídá-
ní dětí a svačinka. Vedoucí kroužku: Jaroslava Lupíková. 
Vstupné: 20 kč/hod + svačinka
anGlIČtIna II – přítomný čas
Zahajovací schůzka: 18.9. v 16:15 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková. Zápisné: děti 
1 000, dospělí 2 000 kč/rok
anGlIČtIna III – předpřítomný čas
Zahajovací schůzka: 18.9. v 18:00 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková. Zápisné: děti 
1 000, dospělí 2 000 kč/rok
MíČové hRy
Zahajovací schůzka: 25.9. v 15:00 hodin v tělocvičně
Vedoucí kroužku: Jaroslava Lupíková. Zápisné: 500 kč/rok 
tanec PRo Radost
Zahajovací schůzka s konkurzem: 25.9. v 16:00 hodin 
v LUně. pro děvčátka, dívky a ženy.od 4-99 let. Vedoucí 
kroužku: Jarmila bártová. Zápisné:  500 kč/rok
MInIGolF
Zahajovací schůzka 25.9. v 16:00 hodin na koupališti
pro děti od 3. třídy ZŠ. Vedoucí kurzu: Ing. Leopold 
Holub. Zápisné: 300 kč/rok
vÝPoČetní technIka
Zahajovací schůzka: 25.9. v 16:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír kavan. Zápisné:  500 kč/rok
volejbal I
Zahajovací schůzka: 25.9. v 17:00 hodin v tělocvičně
Vedoucí kroužku: pavla busková. Zápisné:  500 kč/rok
keRaMIka I 
Zahajovací schůzka: 2.10. v 14:00 hodin v LUně
pro děti začátečníky. Vedoucí kroužku: kateřina 
bukovjanová. Zápisné:  150,- kč/ rok + vstupné
keRaMIka II 
Zahajovací schůzka: 2.10. v 15:00 hodin v LUně
pro děti do 11 let. Vedoucí kroužku: kateřina bukovjanová. 
Zápisné:  150,- kč/ rok + vstupné

středa

kondIČní cvIČení pro ženy

Zahajovací schůzka: 19.9. v 19:00 hodin v tělocvičně
Vedoucí kroužku: Lenka burgárová. Vstupné:  20 kč/hod
FloRbal Iv – pro dospělé
Zahajovací schůzka: 19.9 v 20:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Ing. bohumír pargač. Vstupné:  20 kč/hod
FRancouZŠtIna
Zahajovací schůzka: 26.9. v 16:00 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Zdeňka bučková. Zápisné: děti 1 000, do-
spělí 2 000 kč/rok
RuŠtIna
Zahajovací schůzka: 3.10. v 18:00 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Diana ryšánková. Zápisné: děti 1 000, do-
spělí 2 000 kč/rok
břIŠní tanec 
Zahajovací schůzka: 3.10. v 18:30 hodin v LUně
kurz má 10 lekcí. Vedoucí kurzu: Jana kravalová
Zápisné:  upřesníme

 ČtvRtek 

anGlIČtIna – pro maminky a jiné 
Zahajovací schůzka: 20.9 v 9:30 hodin v LUně
s hlídáním dětí. Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková
Zápisné:  1 000 kč/rok
chovatelé, klub Psích kaMaRádŮ
Zahajovací schůzka: 20.9. v 16:00 hodin v LUně Vedoucí 
kroužku: Dagmar kičurová. Zápisné:  500 kč/rok
anGlIČtIna I – falešní začátečníci
Zahajovací schůzka: 20.9 v 16:15 hodin v LUně

Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková. Zápisné: děti 
1 000, dospělí 2 000 kč/rok
anGlIČtIna v – konverzace
Zahajovací schůzka: 20.9 v 18:00 hodin v LUně
Vedoucí kurzu: Mgr. Zuzana knězková. Zápisné: děti 
1 000, dospělí 2 000 kč/rok
keRaMIka III 
Zahajovací schůzka: 27.9. v 14:30 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Jitka palatová. Zápisné:  150,- kč/ rok 
+ vstupné
aeRobIc 
Zahajovací schůzka: 27.9. v 15:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Jaroslava Lupíková. Zápisné:  500 kč/
rok
ŠachovÝ klub
Zahajovací schůzka: 27.9. v 15:00 hodin v LUně
V kroužku se seznámíte s historii šachové hry, naukou ša-
chových pravidel, zapisování šachových partii aj..
Vedoucí klubu: bořivoj Zeman. Zápisné:  500 kč/rok
anGlIČtIna pro děti I, II
Zahajovací schůzky: 27.9. v 16:00 hodin v LUně
I skupina – hrátky s angličtinou, pro 4–6 leté, které neumí 
ještě psát.
II. skupina – pro děti 1. a 2. třídy. Vedoucí kurzu: Lucie Holaňová. 
Zápisné: I. skupina 500 kč, II. skupina 1 000 kč/rok
něMČIna I - začátečníci , něMČIna II - pokročilí
Zahajovací schůzka: 27.9. v 16:30 hodin v LUně
Učebnice pro jazykové školy.
schůzka je pouze orientační, rozdělení do skupin.
Vedoucí kurzu: Mária Maťátková. Zápisné: děti 1 000, do-
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       NOVĚ
Stále stejný pohled. Již léta.
To se dá změnit! Jednoduše využijte našeho kolorovacího centra s plně 
automatizovaným zařízením v Brušperku a vytvořte si prostředí, v němž se
budete cítit dobře.
- namícháme Vám jakýkoliv odstín fasádní nebo interiérové barvy
- na počkání a bez dlouhého čekání
- snadná reprodukovatelnost barevného odstínu
- namíchané množství od 1 kg

Vyberte si ze 7000 barevných odstínů!!

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

Pond lí 
KALANETIKA PRO ŽENY

18:30-19:30 hodin 
T locvi na na ul. Dukelské 
Jednorázový vstup: 20 K  
Vedoucí cvi ení: J. Grýmová 

 

Úterý
CVI ENÍ PRO 

MAMINKY 
s hlídáním d tí a sva inkou 

kalanetika, stre ink, posilování 
9:30–11:30 hodin, LUNA P ÍBOR 

Jednorázový vstup: 20 K   
Vedoucí cvi ení: J. Lupíková 

 
TANEC PRO RADOST 

pro d v átka a dívky 
16:00hodin, LUNA P ÍBOR 

Zápisné 500 K   
Vedoucí: J. Bártová 

 
JÓGA PRO DOSP LÉ 

17:15–18:45 hodin, LUNA P ÍBOR 
Kurzovné 800 K  (40 vstup ) 

Vedoucí cvi ení: M. Legerská 
 
 

 

St eda 

B IŠNÍ TANCE 
Cvi ení s v jí i, šátky, meditace, zp v 

18:30–20:00 hod., LUNA P ÍBOR 
Vedoucí cvi ení: J. Kravalová 

 
KONDI NÍ CVI ENÍ  

PRO ŽENY 
cvi ení s overbalem, ste ink aj. 

19:00–20:00 hodin 
T locvi na na ul. Dukelská 
Jednorázový vstup: 20 K  
Vedoucí cvi ení: L. Burgárová 

tvrtek
AEROBIK PRO DÍVKY 
15:00-16:45 hod. LUNA P ÍBOR 

Zápisné: 500 K /rok 
Vedoucí cvi ení: J. Lupíková 

 

JÓGA PRO D TI 
íkanky a jógová cvi ení  

Zah. sch zka 27.9. v 17:00 hod. LUNA  
Zápisné: 500 K /rok 

Vedoucí cvi ení: L.Tománková 

Informace: 
LUNA P ÍBOR, SV  

telefon: 556 725 029 
mobil: 736 673 012  

e-mail: luna@lunapribor.cz, 
http://www.lunapribor.cz 
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spělí 2 000 kč/rok
jÓGa pro děti
Zahajovací schůzka: 27.9. v 17:00 hodin v LUně
říkanky a jógová cvičení pro děti od 5-7 let.
Vedoucí kroužku: Libuše tománková. Zápisné:  500 kč/rok

 Pátek 

FloRbal I,II,III
Zahajovací schůzka: 21.9. v 15:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: rené klemens. Zápisné:  500 kč/rok
klub PlastIkovÝch ModelářŮ „toRa „
Zahajovací schůzka: 21.9. v 16:00 hodin v LUně
Vedoucí klubu: Zdeněk tvrzník. Zápisné:  500 kč/rok
keRaMIka Iv
Zahajovací schůzka: 5.10. v 16:00 hodin v LUně
Vedoucí kroužku: Lenka Filipová. Zápisné:  150,- kč/ rok 
+ vstupné
luna klub “cReatIv“
Zahajovací schůzka: 5.10. v 16:00 hodin v LUně
netradiční tvořivé techniky, práce s hlínou, kame-
ny, papírem, barvami, vaření. Vedoucí klubu: kateřina 
bukovjanová. Zápisné:  150,- kč/ rok + vstupné

 sobota

caPoeIRa
Zahajovací schůzka: 29.9. v 17:30 hodin v tělocvičně
bojový brazilský tanec pro děti od 12 let. Vedoucí krouž-

ku: Lubomír Chodura. Zápisné:  500 kč/rok

 ostatní 

basketbal dívky I, II
Vedoucí kroužků: p. Hejtmánek-tel. 737 876 692
M. slovák–tel. 603 995 418 
basketbal chlaPcI
Základy basketbalu, účast na turnajích.
Vedoucí kroužku: Milan slaný – tel: 737 832 360

PodMínky 

převážná část zájmových kroužků je určena dětem 
od 7 do 99 let a můžete se do nich přihlásit v průběhu
školního roku.
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo odevzdejte
v LUně příbor, sVč. V případě nepřítomnosti
pracovníka v LUně, přihlášku vhoďte do schránky u dve-
řích.
otevření kroužků je podmíněno minimálním počtem
členů, v případě velkého zájmu si LUna příbor vyhrazuje
právo výběru.
Zápisné se hradí jednorázově do 31.10.2007, 
kromě jazykových kurzů. pokud člen přestane bez udá-
ní vážného důvodu do kroužku docházet, nemá nárok na 
vrácení zápisného. Je-li počet schůzek nebo lekcí výrazně 
snížen zaviněním LUnY příbor, je možné písemně po-
žádat o vrácení části zápisného.
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/vedle Komer ní banky/. 
 

N a  V a š i  m i l o u  n á v š t v u  
s e  t š í  o n í  o p t i k  

P a v l a  J í l k o v á .  
 

Otev eno 
Pond lí až pátek 

8:00 – 11:30    12:30 – 16:30 h 
ve st edu od 8:00 do 13:00 h 

 
 
 
 

oznamujeme , že bude opět každou sobotu v měsíci říjnu otevřeno:  8.00 – 12.00
Můžete si zde zakoupit krásné látkové chryzantémy, růže, minikarafiáty, dušičkové vazby a věnečky.

•
          terezie Mixová        Provozní doba běžně:              kancelář:

            hřbitovní 620               pondělí až pátek                  M. sýkorová
       Příbor ( u hřbitova )              8.00 – 12.00                     556 712 789
         tel. 556 712 789                13.00 – 16.00                   800 100 788

------------------------------------------------------------------------------------------
dalŠí doPlňky:

nerezové i černé svítilny a vázy, fotoporcelán na objednávku - do 1 měsíce, hřbitovní svíce, 
s krytem, ve skle i na baterie, lampové oleje, petrolejky, knoty, zápalky, skleněné a plastové 

vázy, zátěžové, skleněné kryty se stříškami, obaly na urny, látkové kytice a přízdoby
•

PRo  sjednání  sMuteČních  obřadŮ volejte  ZdaRMa   800 100 788

SOUKROMÁ MANDLOVNA: 
 

  praní prádla, žehlení prádla  
 

Na po kání Vám vyžehlíme, 
ceny dohodou, rychle a levn . 
 

Kontakt: Iveta Fišerová 
Kate ince 118  
Tel.: 556 729 165, 724 345 045 
 
 
1/8 stránky 250,- K  

Formát 1/8 A4 za 250,- K . Faktura 
 
 

Zavedená šicí dílna (10 let) zam ená          
na šití sportovních od v  se sídlem  

ve Fry ovicích,  
p ijme do hlavního pracovního 

pom ru na denní sm nu zru nou 
švadlenu s praxí. 

 

Dobrý pracovní kolektiv,  
nadpr m rné výd lky. 

Kontakt: 776 659 688, 776 659 699 
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Výhodná podzimní nabídka
Máte na to s Osobním úvěrem 
KB s jedinečnou úrokovou 
sazbou již od 9 % p. a.

Úvěr můžete získat do 24 hodin, bez poplatku 
za vyřízení úvěru, a to od  50 000 do 500 000 Kč
Akce platí do 15. 12. 2007 na pobočkách:
Nový Jičín, 5. května 11, tel.: 556 781 335, 331, 561, 390, 323, 390, 334, 327
Kopřivnice, Čs. armády 1328/9, tel.: 556 821 594, 596, 597
Odry, nám. T. G. Masaryka 53, tel.: 556 730 136, 137
Bílovec, Slezské nám. 57, tel.: 556 411 321, 322
Frenštát pod Radhoštěm, Havlíčkova 32, tel.: 556 836 666, 921, 922, 923
Studénka, nám. Republiky 699, tel.: 556 400 711, 791
Příbor, nám. S. Freuda 10, tel.: 556 722 289, 336
Valašské Meziříčí, Náměstí 86, tel.: 571 682 203, 204
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, tel.: 571 657 515, 514, 400
Vsetín, Mostecká 364, tel.: 571 483 566, 320, 568, 367

Akce platí po předložení tohoto inzerátu.

KB OU A5 Jicin BW jednostr  6.8.2007  17:16  Str. 1
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Slyší rodiče z úst svých dětí, které se staly pravidelnými návštěvníky naší krásné, nově otevřené sou-
kromé mateřské školy na Hájově. V současné době zde dochází 17 dětí ve věku od 2,5 do 6 let.

Naše školka je neobvyklá nejen svými velkými prostorami umožňující dětem dostatek volnosti, po-
hybu, soukromí, luxusním vybavením (sauna, keramická vypalovací pec, projekční televize, na míru 
zhotovený nábytek, hračky, hrací koutky), PC koutkem, moderním tělocvičným nářadím v tělocvičně, 
zahradou, která nabízí vše, po čem děti touží (průlezky, houpačky, šplhací stěny, altán, dřevěná jízdní 
dráha, obrovská kreslicí tabule), ale především počtem pedagogických pracovnic, které se individuálně 
dětem věnují a profesionálně je připravují pro další život. Všude vládne pohoda, klid, radost, vznikají 
první dětská přátelství, spolupráce mezi rodinou a školou, která je nesmírně důležitá při výchově dětí 
v dnešní uspěchané době.

Děkujeme rodičům za to, že nám své děti svěřili a odměnou nám, pedagogům, bude, když uslyšíme 
to krásné „maminko, já ještě nechci domů, pojď si s námi hrát“ po celý školní rok.

Iveta Šrubařová, MŠ Hájov

„Maminko, já ještě nechci domů!“ 


