msta píbora
listopad 
Cena: 5,- Kč

NEJEN TÝDEN KNIHOVEN
Silvie Bahnerová
Od 4. do 8. října opět proběhl v knihovnách naší republiky
Týden knihoven. V úterý 5. října byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety „Moje kniha“, organizované Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR, která si kladla za cíl zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky. Hlasovali i někteří
čtenáři naší knihovny. Dověděli jsme se, že nejoblíbenější jsou
Harry Potter, Pán prstenů a Bible.
Kterou knihu si nejvíce zamilovali příborští čtenáři sice nevíme, ale zato můžeme přesně určit, jaké knihy se u nás půjčují od roku 2000 nejvíce. Čtyři z prvních pěti míst obsadila
s velkým náskokem se svými romány Danielle Steelová (Přijď,
lásko, k nám, Ztrácím tě, lásko, Duch, Dvojí svět), druhé místo s knihou podobného ražení Catherinne Coulterová (Nabídka) a teprve za tuto ryze romantickou literaturu se probojoval
E.S. Gardner se svou detektivkou Případ Arleny Ferrisové.
Ani pro děti není Harry Potter spisovatelky J.K. Rowlingové
na prvním místě. U nás ho předběhl román Hanka Květy Šímové a kniha Agáta a doktor Lupa Gerita Kopietze.
Z naučné literatury zajímá dospělé nejvíce angličtina a válečné knihy, u dětí vítězí psi a pletení copánků.
Dětské oddělení knihovny navštívil jeden z našich nejznámějších ilustrátorů dětských knih Adolf Dudek. Přivezl na
ukázku mnoho svých knih z papíru nebo i z látky, doplněných
zvukem a také trojrozměrnými obrázky. Vysvětlil dětem, jak
vzniká kniha, předvedl jim různé výtvarné pomůcky a techniky
a namaloval spoustu obrázků.
Během celého týdne se neplatily sankční poplatky a také se
mohli přihlašovat zdarma noví čtenáři. Získali jsme 43 dospělých a 55 nových dětských čtenářů.
Týdnem knihoven však akce pro veřejnost nekončí. Už 19. října jsme na dětském oddělení vyráběli zvířátka z plyšových drátků, četli z nových knížek a hráli hry. Příští měsíc se mohou děti
těšit na Pohádkové úterý, které připadne na 16. listopadu. Tentokrát budeme vyrábět podzimní motivy z modelovací hmoty.
Ve čtvrtek 25. listopadu v 18:30 hod. zveme nejen naše čtenáře na
besedu s cyklocestovatelem Martinem Stillerem věnovanou Ghaně. Beseda je zaměřená převážně na život obyčejných lidí této západoafrické země. Zamíříme do pralesů, savan i pohoří, navštívíme největší vodní nádrž světa Akosombo, zavítáme za slony do
národního
parku Mole
a prohlédneme si pevnosti na pobřeží Guinejského zálivu. Povídání
bude doplněno spoustou
diapozitivů
a domorodou
hudbou.

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE.
4. PROSINCE 2004

VÁNOČNÍ JARMARK A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
15.30 - Jak čert zachránil mikulášskou nadílku – hraná pohádka
16.30 - Mikulášův příjezd a rozsvícení vánočního stromu

Ped Dnem vzniku samostatného eskoslovenského
státu, .. odpoledne msto Píbor uspoádalo
vzpomínkovou akci k této historické události.

HAIKU
Z očí Tvých srší houf jiskřiček
jež do srdce mého přeskočily.
Pak zahořel jsem láskou k Tobě.
Jsi překrásná květina v horách drsných,
jak oáza pouště v pustinách.
Tvé mocné kouzlo uchvátilo srdce mé.
Jak obrovské a zpěněné vlny hřmící
řítící se v divokých kaskádách.
Tak proudí Tvá láska k Tobě.
V hloubi Tvých očí ztratit se,
ve vlasech Tvých si hrát.
V srdci Tvém toužím navždy přebývat.
FUZZY, 1998
Pozn. haiku - typická forma japonské poezie

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

TI, KTEŘÍ NEMĚLI MOŽNOST SAMI POZOROVAT USAZENÍ LETADLA NA
PODSTAVEC, SE MOHOU PODÍVAT ALESPOŇ NA REPORTÁŽ ING. J. KAVANA

Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to na své 59. a 60. schůzi, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
NA 59. SCHŮZI DNE 5. ŘÍJNA 2004 RM:
 Uložila zpracovat návrh dodatku k jed-

nacímu řádu zastupitelstva města, který se
bude zabývat zasedacím pořádkem a složením návrhové komise
 Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
 Uložila projednat se zástupcem farnosti možnost zpřístupnění církevních objektů
veřejnosti
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města odprodat nemovitost –
část parc.č. 3251/1, v rozsahu dle zákresu na
situačním snímku z katastrální mapy, k. ú.
i obec Příbor z majetku města Příbora
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města pronajmout nemovitosti – pozemky parc.č. JK 233, 235, parc.č. PK
840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, parc.č. 168/3,
parc.č. PK 168, k.ú. Hájov, obec Příbor k zemědělskému obhospodařování, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců před
1.10. běžného roku
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města pronajmout nemovitosti – pozemky parc. č 2931/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1081 m2, parc. č.
2931/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 647 m2, část parc. č. 2931/1, která je tvořena částmi PK parc. č. 1358, 1363, 1366/1
o výměře 3.194 m2, k. ú. i obec Příbor pro
zemědělskou prvovýrobu, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců před 1.10.
běžného roku. Budovy, stojící na pozemcích
parc. č. 2931/2, 2931/3, k. ú. i obec Příbor,
jsou vlastnictvím ČR – Pozemkového fondu
a nejsou předmětem tohoto pronájmu
 Uložila zveřejnit záměr města o prodeji obytného domu dle schválených Pravidel
pro prodej obytných domů v majetku města
Příbora.
NA 60. SCHŮZI DNE 19. ŘÍJNA 2004 RM:

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. DO 30. LISTOPADU
Zdeněk Gilar
Vojtěch Tománek, Ing.
Slavomil Hrbáč
Vlasta Růžičková
Anastazie Drholecká
Božena Jahnová
Jiří Filípek
Bedřich Pukovec
Adolfína Svobodová
Helena Bartošová
Miroslava Filipová

František Boháč
Marie Jeřábková
Emilie Ligocká
Věra Hiklová
Bohumila Halčinová
Irena Popelková
Adolfína Rožnovská
Milada Purmenská
Jaromír Richter
Jindřiška Zemanová

Na aktivu vojenských důchodců dne 19. října 2004 ve Skautském domě v Příboře byl
starosta města ing. Milan Strakoš vyznamenán pamětní medailí Vojenského sdružení rehabilitovaných, kterou mu udělila ÜR VSR v Praze za podporu při budování Památníku
čs. letců. Medaili starostovi jménem VSR předal plk. Jan Lampa.

 Vzala na vědomí dopis Českého červe-

ného kříže, který informuje město Příbor
o udělení Zlatého kříže III. třídy p. Eduardu
Benešovi (Příbor, Štramberská 1352), za 80
bezpříspěvkových odběrů krve
 Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
 Uložila předložit návrh přemístění
poutače z obce Mošnov na katastr města
Příbora
 Doporučila zařadit do rozpočtu města
v rámci kapitoly 2140 finanční prostředky
na zabezpečení zahraničních kontaktů v roce 2005
 Uložila svolat schůzku zástupců organizaci vhodných pro zahraniční kontakty s cílem stanovit konkrétní náplň v roce 2005
 Uložila komisi pro výchovu a vzdělává-

Msíník msta Píbora 

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Mnozí z vás jistě znají tuto ženu jako
jednu z pořadatelek a také účinkujících
z již tradičních komorních koncertů, pořádaných v refektáři příborského muzea.
Tentokrát vám ji představíme trošku jinak.
Jméno:
Judita Šprochová
Věk:
33 let
Stav:
vdaná
Děti:
2
Dosažené vzdělání: hudební fakulta Akademie múzických umění
v Praze
zástupce koncertního misPovolání:
tra violoncell v Janáčkově
filharmonii Ostrava, t. č.
na mateřské dovolené
Koníčky:
výroba čehokoliv, ruční
práce, hudba, květiny, příroda
V Příboře žije: od narození
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
Rodičům vděčím za jejich vedení. Dokázali mi předat správný pohled na život a jeho hodnoty a za lásku k hudbě.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Ráda si hraji s dětmi, čtu a cvičím na
cello.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
K nejoblíbenějším knihám patří romány od Kožíka, životopisy slavných,
spolu s dětmi pracujeme s Velkou knihou pro malé mistry, která se zabývá
výtvarnou činností. K filmům jednoznačně české – Jan Cimbura, novější Je
třeba zabít Sekala, Kytice. Když relaxuji, tak poslouchám Stinga a Čechomor
s Hradišťanem.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Asi jako všechna děvčata – učitelkou
nebo baletkou. Dá se říct, že se to vyplnilo – učím na Janáčkově konzervatoři a na
pódiu jsem poměrně často, ale nebaletím!
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Mými vzory byli rodiče, později během
studií paní profesorka Monika Tugendliebová a Daniel Veis, můj pedagog na
vysoké škole. Naše vzájemné přátelství
trvá dodnes.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Okolnosti a způsob života naší rodiny. Pocházím z muzikantského rodu
a spolu s talentem, který jsem dostala,
to snad ani jinak nešlo.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
V Příboře bydlím odmalička a Příbor
mám ráda. Přesto, že jsem střídavě
bydlela v Ostravě a pak v Praze, vrátila jsem se zpět. Příbor bych připodobnila k hnízdu, ze kterého se mi špatně
odlétá.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

Nejpoetičtější je starý hřbitov a mám
ráda pohledy na Příbor z dálky – ze Šibeňáku nebo Holáškova kopce. Nejčastěji chodím na naše „výletiště“ – Orinoko.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Promiňte mi ten výraz – jsou to psí výkaly!!! Je jich všude tak moc a přitom
stačí jen málo – mít v kapse igelitový
sáček, a těch je také spousta.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Znovuotevření opravených památek. Je
zajímavé, co se všechno může objevit.
A dalším zážitkem je posluchači naplněný amfiteátr či jiný kulturní stánek
města – vědomí, že se lidé chtějí bavit.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní
největší úspěch?
K těm patří rodinné hodnoty – mám
manžela, děti a zázemí pro práci, která
mne naplňuje.
12. Napadá vás nějaká osobní životní
prohra?
Když se mi nedaří uskutečnit to, o čem
jsem přesvědčená, že je dobré.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se
znovu narodila, chtěla byste dělat
něco jiného? Být někým jiným?
Určitě ne, asi bych jen obohatila své
vzdělání jinými směry. Ale to mohu
i nyní.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Přála bych všem čtenářům, aby si vzájemně pozorně naslouchali a těm, kteří
promlouvají, aby vážili svá slova a více
konali.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů
na jevišti a hodně radosti z dětí.
Ivana Bolomová
Msíník msta Píbora 

ní zabývat se návrhy a organizací zahraničních kontaktů města
 Stanovila dodavatelem akce „Stavba
chodníkového tělesa s cyklostezkou na sídlišti Benátky v Příboře“ firmu V+V Saveko
Kopřivnice. Podmínkou smlouvy je zařazení
finančních prostředků nezbytných pro provedení této stavby do rozpočtu města na rok
2005
 Uložila podat návrh na složení pracovní
skupiny zabývající se problematikou spodních vod a statických deformací v měšťanských domech na náměstí a okolí
 Uložila předložit postup dalších činností řešení problému spodních vod v centru
města
 Odsouhlasila zhotovitelem stavby „Rekonstrukce chodníku na ulici Jičínské mezi
piaristickým klášterem a lékárnou firmu
ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s., Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh.
Podmínkou uzavření smluvního vztahu je
souhlas zastupitelstva města s přesunutím
finančních prostředků na tuto akci
 Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise na výběr poskytovatele bankovního úvěru ve výši 170.000.000,- Kč
 Jmenovala členy a náhradníky hodnotící
komise v následujícím složení:
členové – Ing. Dana Forišková, Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ing. Kamila Nenutilová, Vladimíra Sklenovská, JUDr. František Berger
náhradníci – Ing. Hrnčárek, Ing. Jaroslav
Čierný, Ing. Milan Strakoš, Ing. Josef Svoboda, Mgr. Stanislav Janota
 Doporučila zastupitelstvu města projednat smlouvu na zpracování projektu pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele stavby „Centrum Sigmunda Freuda – 1.etapa“
 Doporučila zastupitelstvu města uvolnit
finanční prostředky potřebné k zafinancování prací spojených s úhradou projektu pro
stavební povolení a zadávací dokumentace
pro výběr dodavatele stavby „Centrum Sigmunda Freuda –1.etapa“

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, a to na svém 18. zasedání
zastupitelstva města dne 21. října 2004, kdy
projednalo mj. tyto záležitosti:
 Zastupitelstvo města uložilo radě města zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Příbor a římsko-katolickou
farností
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
návrh projektu zániku Domovní správy Příbor a uložilo radě města doplnit předložený
materiál na základě připomínek členů zastupitelstva
 Zastupitelstvo města schválilo návrh,
aby dosavadní zasedací pořádek zastupitelstva byl zachován
 Zastupitelstvo města schválilo návrh,
aby dva členové návrhové komise byli voleni
ze členů zastupitelstva města. Třetím členem

návrhové komise bude pracovník MÚ, kterého doporučuje tajemník MÚ a bude volen
pro jednotlivá zasedání zastupitelstva města
 Zastupitelstvo města schválilo převedení zbývajících finančních prostředků města
určených na stavební akci „Úprava prostranství na ulici Jičínské“ na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku na ulici Jičínské mezi
piaristickým klášterem a lékárnou“
 Zastupitelstvo města schválilo přesun
finančních prostředků k dofinancování stavební akce „Plynofikace ulice Juráňovy“ ve
výši 231.000,-- Kč z akce „Rekonstrukce ulice Na Valše“ – 200.000,-- Kč a z rozpočtové
rezervy. Zbývající část rozpočtové rezervy
v částce 129.000 Kč použít na opravu chodníkového tělesa na ul. Štramberské k obchodu „Pajonk“ a vodorovné značení na sídlišti
Benátky
 Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
 Účelem smlouvy je podílení se kraje na
finančním zajištění realizace projektu „Vykoupení rodného domu Sigmunda Freuda“
 Zastupitelstvo města schválilo zapracování částky 1.000.000,- Kč do výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2004 do
paragrafu 2140 – Cestovní ruch a turismus
jako podíl kraje na finančním zajištění realizace projektu „Vykoupení rodného domu
Sigmunda Freuda“
 Zastupitelstvo města uložilo Radě města zahrnout do návrhu rozpočtu města roku
2005 finanční prostředky na opravy a údržbu staré části městského hřbitova podle dokumentace zpracované Ing. Alenou Vavříkovou
 Zastupitelstvo města schválilo dopracovanou smlouvu na zpracování projektu pro
stavební povolení a zadávací dokumentace
pro výběr dodavatele stavby „Centrum Sigmunda Freuda – 1.etapa“
 Zastupitelstvo města odsouhlasilo uvolnit finanční prostředky potřebné k zafinancování prací spojených s úhradou projektu
pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby „Centrum
Sigmunda Freuda – 1.etapa“ do rozpočtu
roku 2005

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
PŘÍBORA INFORMUJÍ
Dne 31.10.2004 byl ukončen provoz
kompostárny Točna-Příbor pro veřejnost.
Občané města Příbora, Hájova a Prchalova
však mohou ještě každé pondělí v měsíci
listopadu 2004 (počínaje dnem 1.11.2004
a konče dnem 29.11.2004) v době od 8.oo
do 14.oo hodin uložit bezplatně v areálu
kompostárny Točna-Příbor spadané listí ze svých pozemků a ve sběrném dvoře TS města Příbora pak do kontejneru
VOK vyhrazeném pro listí, a to každý
čtvrtek a sobotu, v době, kdy je přijímán
odpad od občanů.

STONOŽKA DĚKUJE
Mgr.Ján Drtil, editel školy
Již poosmé za sebou uspořádala ZŠ
diče našich žáků, kteří přišli na třídní
Npor. Loma v Příboře Stonožkový týden.
schůzky.
Během celého týdne prodával „stonožkoTentokrát proběhl od 11. do 15. října
vý bufet“ sladkosti a další laskominy, výtěžek
2004.
z prodeje opět půjde na konto Stonožky.
1. Stonožkový týden v roce 1997 byl na
Dále finanční částkou přispěli žáci
pomoc školám postižených záplavami. I nai učitelé naší školy.
še Základní škola Npor. Loma tehdy od StoVýtěžky:
nožkového hnutí získala 370. 000, - Kč na
1997 19. 230, - Kč
odstranění škod, které záplavy způsobily.
1998 11. 250, - Kč
2. Stonožkový týden byl na pomoc dět1999 24. 060, - Kč
ské psychiatrické léčebně v Opařanech na
2000 15. 050, - Kč
zakoupení minibusu.
2001 18. 950, - Kč
3. Stonožkový týden pak na zakoupení
2002 18. 100, - Kč
sanitek pro bojem postižený Balkán.
2003 26. 137, - Kč
4. Stonožkový týden na zakoupení
Stonožkové hnutí za dobu své existenzdvižné plošiny pro tělesně postižené žáky
ce přispělo českému a slovenskému zdrav ZŠ Strakonice.
votnictví lékařskými přístroji v hodnotě
5. Stonožkový týden byl opět věnován
přes 40 milionů korun, dále pomohlo vypro psychiatrickou léčebnu v Opařanech.
bavit pět tříd v Hambarině a Rozvanovi6. Stonožkový týden pomohl školám
či, postavilo s pomocí našich vojáků škov Čechách, které byly postiženy srpnovýlu v Srednej Lamovitě a nyní v září 2003
mi záplavami.
slavnostně paní Běla Gran Jensen otvíra7. Stonožkový týden byl věnován na
la školu v Doberdolu. K dalším aktivitám
dobudování farmy v psychiatrické léčebně
patřily například sanitky plné pastelek pro
v Opařanech a i školám postiženým záplaBalkán a v tomto roce plyšové hračky a vivami v srpnu 2002.
tamíny pro děti v Iráku.
Výtěžek 8. Stonožkového týdne bude
Během letošního Stonožkového týdne
věnován pro ZŠ v Ledči nad Sázavou, pro
bylo doposud získáno 22. 137, - Kč.
postižený Beslan a samozřejmě i pro další
Vám všem, kteří jste jakoukoliv finančaktivity Stonožky.
ní částkou v tomto Stonožkovém týdnu
Během Stonožkového týdne prodávali
žáci vlastní malované obrázky v obchopřispěli, upřímně děkujeme. Poděkovádech: Koruna, Marie Rožnovjáková, Penní patří všem vedoucím prodejen, kde
ny market, prodejny na ulici Dukelská,
jsme prodávali dětské obrázky. Další inPajonk, Letka a před Městským úřadem.
formace o akcích Stonožky naleznete na
V úterý 12. října přispěli částkou i rowww. stonozka. org.

PŘIDĚLOVÁNÍ VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH MÍST PRO TĚLESNĚ
POSTIŽENÉ OBČANY VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
Na 52. zasedání Rady města Příbora
ze dne 24.8.2004 rada města projednala a schválila návrh postupu při přidělování vyhrazených parkovacích míst
pro tělesně postižené občany ve městě
Příboře. Poplatek za použití místa samostatného se nevybírá, avšak za úplatu jsou pak níže uvedené služby v bodě
1 a v bodě 2.
Rada města Příbora schválila povolovat jen v případě tělesně postižených
občanů města Příbora upoutaných na
invalidní vozík (se zvláštní úpravou řízení motorového vozidla) a nezřizovat
vyhrazená parkovací místa pro jiná postižení (např. sluchové aj.).
Tělesně postižení občané upoutaní na
ivalidní vozík
buď:
1) požádají Technické služby města
Příbora o samostatné vyhrazení a vyřízení všech formalit dotčenými orgány (Policie ČR, ul. Sv. Čecha, Nový Jičín a pověřený úřad města Kopřivnice
Msíník msta Píbora 

– oddělení dopravy, Štefánikova ul.
(v budově, kde sídlí SLUMEKO s.r.o.),
a to za úplatu 500,-- Kč a následné
vytýčení (osazení dopravní značkou
včetně vodorovného značení taktéž za
úplatu).
nebo:
2) žadatelé si tyto formality vyřídí samostatně a následně požádají TS města
Příbora o osazení dopravní značkou
(objednávka taktéž za úplatu).
Cena zařízení jednoho vyhrazeného
parkovacího místa se v bodě 1 i v bodě
2 pohybuje ve výši 2.800,-- Kč (dopravní značka 1.000,-- Kč, sloupek s patkou
ke značce 1.000,-- Kč a práce spojená
s osazením značky 800,-- Kč). Tato cena
bude uhrazena Technickým službám
města Příbora před osazením značky.
Při pominutí důvodu vyhrazeného parkovacího místa (např. při úmrtí, přestěhování aj.) budou značka i sloupek odkoupeny zpět za cenu 2.000,-Ing. Josef Kisza,

PŘÍSPĚVKY A POMOC STARÝM ATĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ OBČANŮM 2/2
Michal Jalvka, Odbor sociálních vcí a prevence kriminality
hy, potřebuje soustavné ošetřování a je
Pečovatelská služba se poskytuje těžodkázána trvale na pomoc jiné osoby při
ce zdravotně postiženým občanům a stavšech životních úkonech. Zvýšení důchorým občanům, kteří nejsou schopni si sami
du při plné bezmocnosti v současné době
obstarat nutné práce v domácnosti a dalčiní 1740,- Kč.
ší životní potřeby nebo kteří pro nepřízniTato zvýšení se stanovují v závislosti
vý zdravotní stav potřebují ošetření jinou
na výši částky životního minima potřebné
osobou nebo další osobní péči, pokud jim
k zajištění výživy a ostatních základních
potřebnou péči nemohou poskytovat roosobních potřeb osoby, která není nezaodinní příslušníci. Pro občany města Příbora
patřeným dítětem (v součastné době tato
zajišťuje pečovatelskou službu na základě
částka činí 2320,- Kč).
dohody o poskytování pečovatelské služby
Zvýšení důchodu pro bezmocnost je
uzavřené s městem Příbor Diakonie Česdávkou důchodového pojištění, o kterou
kobratrské církve evangelické – středisko
se žádá na místně příslušné OSSZ podle
v Příboře se sídlem v Domě s pečovateltrvalého pobytu občana, který žádá o zvýskou službou v Příboře na ul. Jičínské 238.
šení důchodu pro bezmocnost.
Pečovatelská služba se poskytuje za plOdbor sociálních věcí a prevence krinou nebo částečnou úhradu, pouze ve vyminality zprostředkovává pro občany
mezených případech se pečovatelská služměsta a „spádových“ obcí sepsání žádosti
ba poskytuje bezplatně. Bezplatně se peo zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo
čovatelská služba poskytuje sociálně pozměnu zvýšení důchodu pro bezmocnost
třebným občanům, účastníkům odboje
jako službu občanům k usnadnění vyřizoa pozůstalým manželům (manželkám) po
vání úředních záležitostí.
účastnících odboje starším 70 let.
Samotné přiznání zvýšení důchodu
Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb. ve
pro bezmocnost ve své podstatě znamená
znění pozdějších předpisů ve své příloze
„pouze“ zvýšení důchodu, ovšem od této
obsahuje výčet úkonů pečovatelské služby,
skutečnosti se dále odvíjí další „výhody“,
společně s maximální výší úhrady za pojako např. osvobození od placení různých
skytnutý úkon.
poplatků (např. za psa či za telefon) nebo
v pracovněprávních vztazích zvýšená péče
BEZMOCNOST
o osoby pečující o bezmocnou osobu.
Častým dotazem ze strany občanů je
A v neposlední řadě je přiznání zvýšení
také pojem BEZMOCNOST, proto se podůchodu pro bezmocnost jednou z hlavkusíme tento pojem „vyjasnit“.
ních podmínek pro přiznání příspěvku při
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zapéči o blízkou nebo jinou osobu.
bezpečení, ve znění pozdějších předpiPŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O BLÍZKOU NEBO JINOU OSOBU
sů v § 70 obsahuje ustanovení týkající se
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
„zvýšení důchodu pro bezmocnost“. Zde
osobu (dále jen příspěvek) je v oblasti sose uvádí, že pokud je důchodce (druh důciální péče, kterou zajišťuje stát na základě
chodu není vymezen, pouze u sirotčího
zákona o sociálním zabezpečení, výjimečdůchodu je časově omezen vznik nároku)
nou dávkou, neboť příjemci příspěvku
tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obnejenom že poskytuje peněžité prostředsluhu jinou osobou, tak se mu zvýší důky, ale také v důsledku svého společensko
chod z důchodového pojištění.
etického významu je tato osoba po dobu
Legislativně jsou stanoveny tři druhy
splňování podmínek nároku na příspěvek
bezmocností:
účastna důchodového pojištění (tzn. doba
a) částečná – částečně bezmocná je
péče o bezmocnou osobu je příjemci příosoba, která potřebuje dlouhodobě pospěvku „započítávána na důchod“ jako
moc jiné osoby při některých úkonech,
tzv. náhradní doba).
např. při mytí, česání a oblékání. Za čásPříspěvek je obligatorní (nárokovou)
tečně bezmocnou se vždy považuje osoměsíčně se opakující peněžitou dávkou,
ba prakticky nevidomá. Zvýšení důchodu
která náleží občanovi pečujícímu osobně,
při částečné bezmocnosti v současné době
celodenně a řádně o blízkou osobu, jež je
činí 464,- Kč.
převážně nebo úplně bezmocná a nebo
b) převážná – převážně bezmocná je
o osobu starší 80 let, která je částečně bezosoba, která potřebuje kromě výše uvedemocná. Příspěvek také náleží rodiči, prané pomoci pravidelnou pomoc, popřípadě
rodiči nebo občanovi, kterému bylo dítě
soustavný dohled jiné osoby při hlavních
svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
životních úkonech, například při chůzi
pečujícímu o těžce zdravotně postižené
a při výkonu fyziologické potřeby. Za předítě starší jednoho roku vyžadující mimovážně bezmocnou se vždy považuje osořádnou péči. Občanům, kteří pečují o jiba úplně nevidomá. Zvýšení důchodu při
nou než blízkou osobu, náleží příspěvek
převážné bezmocnosti v současné době
pouze v případě, pokud společně s touto
činí 928,- Kč.
osobou žijí v domácnosti.
c) úplná – úplně bezmocná je osoba,
Výše příspěvku je fixně stanovena na
která zcela pozbyla schopnost sebeobslu§ 49  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
íjen , Ing. Milan Strakoš
 V měsíci říjnu byl na krátké návštěvě měs-

ta ministr pro místní rozvoj ČR pan Ing. Jiří
Paroubek. Při té příležitosti zhlédl část historického centra města a seznámil se se stavebními akcemi, které jsou částečně kryty z finančních prostředků ministerstva. Jedná se o nový
vjezd na sídliště Benátky a chodníky na Jičínské ulici směrem k centru města. S panem ministrem bylo hovořeno rovněž o žádosti, kterou město uplatnilo v rámci dotační politiky Evrospké unie na výstavbu muzea S. Freuda a výstavbu kongresového a společenského
centra. O úspěšnosti podané žádosti bude rozhodnuto v průběhu měsíce listopadu.
 Na říjnovém zasedání zastupitelstva
města byly projednávány aktuální i koncepční záměry města. Bylo schváleno přijetí
dotace ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výkup rodného domu
Sigmunda Freuda a v samém závěru roku
bylo rozhodnuto o předláždění částí chodníků na Štramberské ulici.
 Zastupitelstvo rovněž projednalo plnění sociálního programu města a bylo stručně
seznámeno s výsledky ankety, kterou sociální
komise rady města vyhlásila a zpracovala. Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku města.
 Zastupitelstvo města rovněž projednávalo připravovaný návrh transformace Domovní správy Příbor na obchodní organizaci. Důvodem navrhované změny je především možnost lepšího využívání finančních prostředků
a s tím související možnost zvyšování rozsahu a úrovně poskytovaných služeb. Schválení
návrhu podmínili zastupitelé dopracováním.
 Mnoho připomínek obdržel městský úřad
a pracovníci firmy ISA Conzult k pravidlům
probíhajícího prodeje obecních bytů a k nepřesnosti podkladů (výměny bytů, opotřebení vybavení bytů aj.). Nedostatky a nepřesnosti jsou postupně opravovány, nicméně se zdá,
že zájem získat domy a byty do družstevního
nebo osobního vlastnictví není velký.

7. – 8. 10. 2004 účast na jednání finanční
konference Svazu měst a obcí, na které
jsme byli seznámeni s chystanými změnami v oblasti státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí
18. 10. 2004 jednání na Povodí Odry a.s.
Ostrava, jehož výsledkem bylo sdělení,
že ještě v letošním roce budou zahájeny práce na úpravách regulace řeky Lubiny zvednutím pravobřežní hrázky
19. 10. 2004 účast na schůzi vojenských
důchodců
20. 10. 2004 rozhovor pro Českou televizi,
která chystá televizní snímek o minulosti a současnosti Příbora
21. 10. 2004 jednání se zástupci firmy OZO Ostrava o cenách za svoz odpadů v roce 2005
24. 10. 2004 návštěva ministra pro místní rozvoj ČR p. Ing. Jiřího Paroubka v Příboře
27. 10. 2004 účast na konferenci, kterou
pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje na téma podpora a rozvoj
drobného podnikání

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2004
 Dne 20.9.2004 přijala hlídka MP

v 16.30 hodin telefonické oznámení od občana, že po ulici Místecké směrem na náměstí jde po středu vozovky neznámý zřejmě podnapilý muž, který nad hlavou točí
nějakým řetězem. Hlídka proto vyjela na
místo, kde zadržela muže v silně podnapilém stavu, který točil nad hlavou vodítkem na psa, kdy na konci měl připevněný
stahovací řetězový obojek. Jak bylo následně zjištěno, tento muž několikrát tímto řetězem udeřil do plakátovacího billboardu
a později tím samým předmětem dokonce rozbil okenní výplň jednoho přilehlého domu. Muž byl proto, že ohrožoval jak
projíždějící řidiče vozidel, tak kolemjdoucí chodce, na místě zadržen a převezen
na OO PČR Příbor. Odtamtud putoval na
protialkoholní záchytnou stanici ve FM,
kde byla v těle muže zjištěna přítomnost
alkoholu ve výši 2,6 promile. Za přestupek
proti majetku a proti veřejnému pořádku, kterých se svým jednáním dopustil, se
bude zodpovídat před komisí pro projednávání přestupků.
 Dne 23.9.2004 přijala hlídka MP Příbor v 15.30 hodin telefonické oznámení z motelu Zafír, že se na hotelu ubytoval
neznámý host, který je zřejmě pod vlivem
alkoholu nebo drog a neustále obtěžuje v restauraci ostatní hosty. Hlídka vyjela
na místo, kde zjistila, že muž již odešel do
svého pokoje. Po celé chodbě motelu silně
zapáchalo ředidlo či toluen, kdy dle sdělení
personálu zápach pocházel z pokoje muže.
Strážníci jej proto přes dveře vyzvali, aby
otevřel. Ten však na tuto výzvu nereagoval
a z pokoje vycházely nesrozumitelné zvuky
a hlasité vytí. Jelikož však ubytovaný stále na výzvy nereagoval a intenzita zápachu
se zvětšovala, museli strážníci přes vedlejší
pokoj a stříšku nahlédnout do pokoje přes
venkovní okno, kde se nacházel nahý muž
s tričkem na obličeji a u něj měl přiloženou plechovku nitroředidla. Muž byl zjevně pod vlivem těkavých látek, byl zmaten
a ve stavu, kdy by mohl jednak ublížit sobě
a také by mohl způsobit škodu na zařízení motelu. S mužem se asi po 15 minutách
podařilo navázat přes okno kontakt a následně se jej podařilo přimět k otevření
dveří. V muži byl zjištěn čtyřicetiletý muž,
který byl v celkově špatném zdravotním
a psychickém stavu a byla mu proto přivolána RZP.
 V týž den kontrolovala hlídka podezřelou ženu, a to v 15.00 hodin, která seděla na schodech do Pizzerie na ul. Lidické.
V ženě byla zjištěná bezdomovkyně, a to
padesátitříletá J.S. z Prahy, která údajně
přišla pěšky a sama přesně neví kolik dní
jí cesta trvala. Všechny své osobní věci si
vezla na příručním vozíku. Kuriozní na celém případu bylo, že žena na nohou měla
obutou lehkou letní obuv (tzv. žabky), ve
kterých přišla z našeho hlavního města

částku 3712,- Kč při péči o jednu osobu
a na částku 6380,- Kč při péči o dvě a více osob. Uvedené částky jsou stanovovány v závislosti na částce životního minima
potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb pro jednotlivce,
který není nezaopatřeným dítětem.
Nárok na příspěvek je značně omezen
u poživatelů plného invalidního důchodu,
starobního důchodu, vdovského a vdoveckého důchodu, kteří mají nárok na příspěvek pouze v případě, že výše důchodu je nižší než výše příspěvku, a poté pouze ve výši
rozdílu mezi výší důchodu a příspěvku (jak
částky 3712,- Kč, tak částky 6380,- Kč).
Nárok na příspěvek a jeho výplatu mají
za stanovených podmínek občané pečující
o blízkou nebo jinou osobu, kteří vykonávají výdělečnou činnost (do této činnosti se nezahrnují činnosti vykonávané na
základě dohod o provedení práce) nebo
podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ).
U občanů vykonávajících výdělečnou činnost je nárok na výplatu příspěvku omezen výší dosaženého příjmu ze zaměstnání (včetně nemocenských dávek).
Pokud tedy výše dosaženého (vyplaceného) příjmu nepřesáhne částku 3480,Kč, náleží občanovi pečujícímu o blízkou
nebo jinou osobu výplata příspěvku ve
výše uvedené výši.
U OSVČ se vyplácí příspěvek zálohově v kalendářním měsíci, v němž podle
sdělení občana byl jeho příjem z podnikání (včetně dávek nemocenského pojištění) nižší než částka 3480,- Kč. Po uplynutí zdaňovacího období (kalendářní rok)
se u OSVČ provádí zúčtování příspěvku,

a to tak, že se znovu posoudí nárok na výplatu příspěvku za jednotlivé kalendářní
měsíce podle výše průměrného měsíčního
příjmu z podnikání. Občan, kterému byl
zálohově poskytován příspěvek po dobu
výkonu samostatné výdělečné činnosti
a jehož příjem na základě potvrzení o příjmu ze samostatné výdělečné činnosti byl
za „sledované“ zdaňovací období vyšší než
3480,- Kč, má povinnost vrátit příspěvek
za měsíce, ve kterých byl poskytnut.
Pokud u občana pobírajícího příspěvek
dojde v kalendářním měsíci k souběhu výdělečné činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti (podnikání), tak tomuto občanovi za tento kalendářní měsíc
výplata příspěvku nenáleží – příspěvek se
nevyplácí, avšak nárok na příspěvek trvá.
Pokud však u občana pobírajícího příspěvek dojde v kalendářním měsíci k souběhu výdělečné činnosti (bez ohledu na to,
zda jde o zaměstnání či podnikání) s výplatou důchodu z důchodového pojištění,
tak za tento kalendářní měsíc příspěvek
nenáleží - dochází k odejmutí příspěvku.
Zákon o sociálním zabezpečení také
taxativně vymezuje, za jakých podmínek
se považuje celodenní péče za splněnou,
např. při umístění dítěte v jeslích nebo
mateřské školce, po dobu plnění povinné
školní docházky, přípravě na budoucí povolání studiem na střední škole, po dobu
vyřizování nezbytných osobních záležitostí nebo výkonu výdělečné činnosti.
V případě zájmu se s individuálními dotazy týkajícími se oblasti péče o staré a těžce zdravotně postižené občany můžete obrátit přímo na pracovníky odboru sociálních věcí a prevence kriminality.

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH PŘÍBORSKÉHO FOTOKLUBU
Fotoklub Příbor byl založen v roce
1950. První fotografickou výstavu uspořádal již v roce 1954. Z amatérských začátků
se pomocí odborných lektorů rozvíjela výtvarná fotografie. Novými pohledy byl dokumentován život ve městě a jeho proměny, rozvíjela se vlastní tvorba členů klubu.
Byly to portréty, krajina, zátiší a jiné.
Velkou změnou v životě fotoklubu bylo
zrušení závodních klubů, ztráta klubovny, výstavní síně fotografie, kterou úspěšně
provozoval od roku 1970. Ani činnost v nových podmínkách bez podpory neodradila
zdravé jádro, přidali se další a svou činností
reprezentují klub, ale i město Příbor.
Vznikají tak vzácné dokumenty, ale
i zajímavá výtvarná díla, nová přátelství.
Toho času si fotoklub každoročně vyměňuje svou kolekci se šestnácti fotokluby
v České republice.
Klání je to soutěžní a fotoklub v něm
v roce 2003 získal čtvrté místo. V letošním
roce tuto soutěž fotoklubů vyhrál, v jednotlivcích získal 3. místo náš člen Milan Vícha.
Fotografiemi do vítězné kolekce přispěli
Helena Figallová, Libor Buzek, Libor Fojtík,
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Rudolf Jarnot a David Kalmus.
Fotoklub vystavoval od 4. 9. – 24. 9.
2004 v Novém Jičíně – H. Figallová, M.
Vícha, Vítězslav Jurečka, V. Šlehofer, R.
Jarnot. Toho času vystavuje i v prostorách
Městského úřadu v Příboře.

Foto: Milan Vícha – Laco Deczi

ZAJÍMAVÝ PŘÍBOR
Lubomír Loukotka
Snímky Katolického domu v Měsíčníže doby vidíme koupání na „mexickém
ku už několikrát byly. Ale takový pohled
splavu“. Připomínám jen, že tady byla
na bývalou německou školu jsem ještě
Lubina regulována v roce 1924. Stejně
neviděl. Je to snímek asi z poloviny dvatak bylo živo i na klokočovském splacátých let min. století, tedy asi před 80
vu. Koupaliště bylo otevřeno až v roce
lety. Na dvou dalších fotografiích z té1939.

Prahy. Dle jejího sdělení je Příbor pouze
mezizastávkou na cestě do Ostravy, kam se
následně vydala.
 Dne 2.10. v dopoledních hodinách vyjela hlídka MP na základě přijatého oznámení na ulici Chorázovu za prodejnu potravin Koruna, kde se měl nacházet muž,
který vztekle kope do kontejnerů na odpad
a přesouvá je z místa na místo. Na místě
hlídka zjistila, že agresivním mužem je třicetiosmiletý M.K. z Příbora, který byl oděn
jen do půl pasu a byl již značně zklidněn.
Na dotaz, proč kopal do kontejnerů, hlídce
sdělil, že má zlost a špatnou náladu a že si
ji tímto vybil. Svým chováním se dopustil
přestupku proti majetku, který byl na místě hlídkou vyřešen. K poškození kontejnerů nedošlo.
 Dne 30.9.2004 přijala hlídka MP tel.
oznámení, že na ulici B. Němcové leží na
vozovce zraněná liška, která však dýchá
a mohla by být nebezpečná pro okolí. Na
místě bylo zjištěno, že liška byla zřejmě sražena automobilem, měla přeražené zadní
nohy a nebylo tedy jiné východisko, než zvíře utratit. Na místo proto přivolán myslivecký hospodář tohoto revíru, který již celou
věc zajistil.
 Dne 13.10.2004 v 16:30 hodin přijala hlídka oznámení o dopravní nehodě, ke
které mělo dojít na parkovišti u DPS před
náměstím S. Freuda. Hlídka na místě zjistila, že osobní vozidlo značky Škoda Forman bylo špatně zajištěno proti pohybu
a po opuštění vozidla řidičkou se samovolně rozjelo a nabouralo do vedle zaparkovaného vozidla značky Citroën, kde byly
následkem nárazu poškozeny dveře spolujezdce. Dvacetiosmiletá řidička z Příbora,
která tuto nehodu způsobila, a poškozený se na místě dohodli na náhradě škody,
proto na místo nebyla přivolána hlídka dopravní policie ČR.
 Dne 23.10.2004 ve 4:00 hodin provedla hlídka na základě upozornění obsluhy
čerpací stanice PH na ulici Ostravské kontrolu podezřelé osoby, která se pohybovala
kolem nedalekého parkoviště pro kamiony
a na místo přijela osobním vozidlem Škoda Felicie. Vzhledem k podezřelému chování čtyřicetidvouletého muže ze Studénky
byla na místo přivolána hlídka PČR a poté bylo zjištěno, že muž má u sebe zámečnické nářadí, pracovní rukavice a ve vozidle velké kladivo a páku. Pro podezření, že
se osoba mohla dopouštět trestné činnosti,
bylo další opatření činěno již ze strany Policie ČR.

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
Stavební úřad Městského úřadu
v Příboře oznamuje, že s platností od
1. 4. 2004 jsou rybářské lístky vydávány
obecním úřadem s rozšířenou působností, tj. MÚ Kopřivnice, oborem ŽP,
a to dle § 13 odst. 8 zák. 99/2004 Sb.
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86. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Revoluční hnutí v Praze, které bylo
důsledkem vývoje koncem roku 1918
na frontách l. svět. války, kdy Rakousko - Uhersko a Německo by ly před porážkou, vyvrcholilo 28. října 1918 vyhlášením samostatného Československa. Na území Čech, Moravy a Slezska
však existovala stále fungující rakouská státní moc. Nový čs. stát potřeboval
na prosazení své existence vlastní státní moc, kterou v tom okamžiku představovala oz brojená moc - tedy vlastní
vojsko. Čs. legie však byly v zahraničí
ruská až na daleké Sibiři, kde byla ve
válečném konfliktu s bolševiky, francouzská se nacházela ještě na západním bojišti a italská právě procházela
reorganizací z divize na armádní sbor.
Národní výbor v Praze musel tuto situaci řešit sám organizováním domácího vojska z přítom ných českých vojáků a námořníků za pomoci vlasteneckých spolků jakými byly SOKOL,
OREL a JUNÁK. Bylo to nanejvýš třeba, protože rakouský posádkový velitel v Praze gen. Kestřánek připravoval již 29. října 1918 puč, kterým chtěl
anulovat vyhlášení československého
státu a vojens kou silou donutit Prahu, ale i celé Čechy, Moravu a Slezsko,
aby obnovi ly věrnost vídeňskému císařskému dvoru. Právě zásluhou tvořící se čs. vojenské moci, zvláště pak
úsilím českých námořníků a sokolstva
byl tento pokus o vojenský puč v zárodku zmařen.
Když byla konečně 11. listopadu
1918 ukončená l. světová válka, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho
troskách vznikaly ve střední Evropě

plk. B. Vach
nové národní státy. Avšak 3 miliony
Němců žijících na území Čech, Moravy a Slezska se nemínilo smířit s existencí Československa a odmítalo se
stát jeho občany. Vytvořili v pohraničních územích, kde žili, čtyři separatistické provincie, které prohlásili za součást nového Německého Rakouska. Šli
dokonce tak daleko, že prohlásili města Brno, Olomouc a Jihlavu s okolím za
enklávy tohoto nového státu. Český národ se nemohl z důvodů právních, ale
i mravních vzdát svých historických
zemí, které tvořily geograficky tak
dobře ohraničený celek, utvrzovaný
staletou pospolitostí jeho obyvatel bez
ohledu na jazyk, kterým hovořili. Toto
území tvořilo po celá staletí pevný svazek, jehož zájmy nebyly pouze hmotné,
ale i kulturní a mravní.
Tuto situaci intenzivně prožívali
i občané tohoto regionu zvláště pak
Příbora, který byl jakýmsi českým
ostrovem v tomto pro středí, které se
stalo součástí separatistické provincie
Sudetenlandu. Ke konci války existovalo v Příboře tzv. Etapní vojenské velitelství rakousko - uh. armády s menší posádkovou strážní jednotkou, která měla dostatečné množství ručních
pěchotních zbraní i pušek, kulometů, pistolí a revolverů s potřebnou
zásobou munice i ručních granátů.
Existovala zde také vojenská oděvní
továrna s dostatečnou zásobou vojenských stejno krojů,prádla a obuvi.
České prostředí Příbora s tímto vojenským materiálem a výzbrojí bylo
předpokladem k vytvoření čs. dobrovolnické jednot ky, které po výzvě
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z Prahy rychle vznikaly ještě před
řádnou organiza cí čs. domácího vojska. V Příboře se tohoto úkolu ujali
tři nadporučíci Romuald ŠČUDLÍK,
který se stal posádkovým velitelem
v Příboře, Hynek Stromayer - Vojanec, který se stal velitelem 1. příborského praporu a Jan Grosser, který
převzal velení nad 2. příborským praporem. Podle pokynů čs. vojenského
inspektorátu v Moravské Ostravě obsadily příborské do brovolnické prapory Nový Jičín, Fulnek, Odry a Bílovec. Jednotky praporů se zúčastnily útoku na Opavu,kde potom část
zůstala posádkou a 2. prapor obsadil
demarkační linii na Těšínsku. Svojí bojovou činností se tak příborské
dobrovolnické prapory podílely na
likvidaci separatistic ké provincie Sudetenlandu a na upevnění čs. státnosti vůči Polsku. Do konce roku 1918
byly pacifikovány i ostatní separatistické provincie v Čechách a na jižní Moravě, kde došlo k nastolení čs.
státní moci. Po novém roce 1919 se
2. příborský prapor zúčastnil bojových operací na Těšínsku proti Polsku. Uplatňování čs. státní moci potom dále pokračova lo na Slovensku
a na Podkarpatské Rusi.
Dne 28.října 1918 byla sice v Praze
vyhlášena samostatná Československá republika, ale stálo to ještě mnoho
úsilí a hlavně mno ho české krve, než
byla konsolidována. Neměli bychom
na to zapomínat, naši pradědové si zasluhují úctu. Bez jejich boje a obětí by
neexisto vala ani současná Česká republika.

VÝSTAVA HLAVOLAMŮ
Ve dnech 20. října až 5. listopadu se
v místním DDM Luna konala výstava
HLAVOLAMŮ. Hlavními organizátory
akce byly město Příbor a nadace TELEPACE Ostrava. Již loni jste měli možnost navštívit obdobnou interaktivní výstavu na
téma Savci. I ta letošní byla interaktivní,
to znamená, že se děti, a nejen ony, mohly aktivně zapojit do luštění různých typů
hlavolamů – deskových, prostorových, logických či zaměřených spíše na zručnost.
Výstava HLAVOLAMY již navštívila
mnoho měst České republiky a projevili
o ni zájem také na Slovensku a v Polsku.
Výstava se snaží přiblížit dětem jednotlivé typy hlavolamů, jejichž většina je vyrobena především ze dřeva. Jejím cílem je
poukázat na to, že dobrá zábava nemusí
být jen u počítače nebo u televize.
Návštěvníci vždy dostali katalogy, které
je provázely celou výstavou, do nich si zároveň zapisovali správné odpovědi a za ně
pak mohli získat razítka.

Lucie Ryšavá
Hlavní cílovou skupinou byli žáci 3. –
9. tříd, ale mohli se přijít podívat i zájemci
z řad veřejnosti. Prohlídka pro jednu skupinu (tj. cca 30 dětí) trvala 75 až 90 minut.
Avšak mnohým tento „krátký“ čas nestačil
a přišli luštit i v odpoledních hodinách.
K dispozici bylo 13 druhů různorodých hlavolamů, jako třeba známé TANGRAMY, KOUZELNÉ HŮLKY, což je
obdoba sirkových obrázků s mnohdy
vtipnými rozluštěními. Dále například
LOGICKÉ ŘADY, jež se často používají při různých IQ testech, klasické PŘESOUVÁNÍ ČÍSEL, KRYCHLE, tedy skládání velkých dřevěných tvarů do sebe,
aby tvořily krychli, luštěnka s názvem
CO CHYBÍ?, která byla určena pro ty
nejmenší či různé druhy miniaturních labyrintů a bludišť.
Na své si přišli také malí i velcí matematici, pro které byly připraveny 2 rébusy. Jednoduchý nazvaný NEOBVYKLÉ
CESTOVÁNÍ – děti měly spojit cestová-

ním dvojice čísel a složitější mřížka čísel, které měly něco společného, na což
měli luštitelé přijít a následně zjistit jedno špatné číslo, tzv. „matematického vetřelce“. Nejtěžším hlavolamem však byla
ŠACHOVNICE, se kterou si nikdo nevěděl rady. Zdánlivě jednoduchý rébus, kde
bylo úkolem sestavit různotvaré destičky pomalované šachovnicí, tak aby tvořily regulérní šachovnici. Když pasovaly
tvary, nepasovaly modrožluté čtverečky a naopak. Největšímu zájmu se těšily
hlavolamy se zvláštními názvy. MAYSKÉ
ZNAKY, SOLITÉR – tyčinkové přeskakování a HANOJSKÁ VĚŽ, k níž patřila
také poutavá pověst.
Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, ale také účastníkům, doufáme, že
se příjemně pobavili a získali tak inspiraci
či prozkoušeli své dovednosti. Již nyní se
tedy můžeme těšit na příští rok, co zajímavého nám přichystá!

ANDERSENŮV POHÁDKOVÝ ROK
Mgr.Libuše Klaudová, ZŠ Npor. Loma Píbor
Vyučování na naší škole ZŠ Npor.
Loma Příbor je v plném proudu školního
ruchu se vším všudy, co k němu patří. Přesto je letošní rok tentokrát „pocukrován“
pohádkovou hravostí.
Zvlášť si to užívají žáci 1.stupně a nejvíce žáci 1.tříd. Jak by ne! Vždyť Andersenův pohádkový rok jako nitka zpestřuje vyučovací hodiny. Právě prvňáčkům usnadnil přestup z mateřské školy
do školy opravdové. Ruku k úspěšnému
zvládnutí prvních písmenek jim podal
sám Andersen a postavičky z jeho pohádek. A že jim skutečně pomáhá, poznáte, když nahlédnete do jejich složek, které jim paní učitelka založila. V nich mají
připravené listy s názvy Andersenových
pohádek. Jak se naučí některému z písmenek, už si ho vybarví. To je pak radosti, když vybarvených písmenek přibývá

a sami si to umí přečíst. Protože jen názvy pohádek dětem moc neříkají, v hodinách jim paní učitelky čtou pohádky,
pouští CD. A to pak ve třídách zavládne pohádkové ticho. Ve výtvarné výchově fantazie dětí nemá konce – postavičky
pohádek – právě teď ze Sněhové královny
téměř ožívají. Děti si je ve třídách uvězní – přišpendlí na nástěnku. I v ostatních
hodinách se setkávají s postavami Andersenových pohádek. V pracovních činnostech skládali dokonce postavičky z papírových střípků. Všechny výrobky zdobí
jejich třídu.
I v ostatních třídách 1.stupně je to podobné. Jedenkrát za měsíc si určili jeden
den jako pohádkový. Propojí si sloh, čtení,
výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.
Pohádky si přečtou nebo poslechnou, pak
je vypravují. Není to někdy jednoduché
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reprodukovat přečtené, ale děti jsou tak
tvořivé, že vymýšlejí i jiné konce pohádek.
Snad se na ně autor zlobit nebude. Části
pohádek dramatizují a scénky, které předvádějí, mají punc profesionality.
A co dovedou vytvořit žáci z 1. až 4.tříd
z lega? Je to císař z pohádky Císařovy nové
šaty, výjevy ze Sněhové královny, Křesadla, Malenky.
Chodby 1.stupně zdobí nástěnky
o dánském spisovateli, výstavka jeho knih
i dětských prací.
Paní učitelky se svými žáky mají spoustu nápadů, Andersenův pohádkový rok
pulzuje ve všech třídách 1.stupně a přenáší se už i mezi žáky 2.stupně.
Možná, že při návštěvě naší školy potkáte na chodbě některou z Andersenových postaviček. Nevylekejte je, chceme,
aby s námi zůstaly po celý školní rok.

ZALOŽENÍ OVOCNÉHO SADU V DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ V OPAŘANECH
30. září 2004 proběhla v areálu zoofarmy v DPL Opařany velká slavnost.
Paní Běla Gran Jensen, primářka DPL
Opařany MUDr. Iva Hodková, náčelník
generálního štábu armády ČR pan generál Štefka, pan generál Pažúr, výkonný
ředitel norské firmy Data Respons pan
Kenneth Ragnvaldsen, starosta norského města Al, primátor slovenského města Nováky pan Dušan Šimka, zástupci
sponzorů, české televize a primáři, starostové a zástupci českých a moravských
měst, kde působí stonožkové školy, vysadili ovocné stromky.
Za město Příbor se této akce zúčastnil v zastoupení starosty města pan Rudolf Korčák s manželkou a ředitel ZŠ
Npor. Loma Příbor Ján Drtil.
Nejdříve proběhla tisková konference, na níž promluvili hlavní aktéři slavnosti, paní Běla Gran Jensen, MUDr.
Hodková, náčelník generálního štábu,
pan Ragnvaldsen a další o své práci pro
stonožku. Vzpomněli i na skromnější začátky a s velkou radostí o rozsahu
dnešní spolupráce.
V zoofarmě – na místě založení ovocného sadu pak na hosty čekali malí pomocníci – děti z DPL Opařany a společnými silami všichni vysadili ovocné
stromky, na jejichž kmínku byla upevněna visačka se jménem města.

Mgr.Ján Drtil, Ředitel ZŠ Npor.Loma Píbor
Všichni ti, kteří sázeli stromky, pak
Poté se všichni vrátili do areálu léobdrželi pamětní listy podepsané pričebny. Pan generál Štefka dostal od dětí
mářkou léčebny a paní Bělou Gran Jenze ZŠ Npor. Loma Příbor a ze ZŠ Zubří
sen. Většina hostů si pak prohlédla areál
bohatě ilustrované album s literárními
léčebny.
pracemi doplněnými příspěvkem vojáků
CIMIC z Kosova. Spolupráce pana KenAkce se setkala s velkým ohlasem
mezi přítomnými. Nutno poděkovat
netha Ragnvaldsena se stonožkovým
hnutím byla oceněna udělením medaiorganizátorům za profesionálně zvládle Přemysla Otakara II. krále železného
nutou přípravu a vlastní průběh i všem
a zlatého z rukou generála Štefka.
hostům za podporu dobré věci.

PODZIMNÍ VÝSTAVA V DDM LUNA PŘÍBOR
za DDM: K. Bukovjanová

Letos jsme opět zorganizovali ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem
v Příboře již druhou výstavu ovoce, zeleniny, podzimních plodů, různých výrobků a zahradních předmětů, která se uskutečnila od 12.- 16. října v DDM LUNA.
Díky příborským zahrádkářům jsme
mohli vidět nepřeberné množství odrůd
ovoce i zeleniny a také pěkně upravenou
suchou vazbu.
Především bychom chtěli poděkovat
panu Galiovi, manželům Růžičkovým,
Frydrychovým, dále panu Vychodilovi, Popelkovi, Schneiderovi, Pavliskovi,
Surovcovi, Matušovi a p. Žitňanskému.
Všem přejeme pevné zdraví a mnoho
pěstitelských úspěchů.
Součaně s výstavou probíhala výstava obrázků dětí s podzimní tématikou
a soutěž „O nejhezčí jablko“. Do soutěže
se přihlásila MŠ Kamarád Švermova, MŠ
Pionýrů, ZŠ Jičínská I.A, II.A, II.B a ZŠ
Npor. Loma IV.B a V.A. Celkem 84 soutěžících. Po těžkém rozhodování jsme
vybrali jablíčko od Michalky Šumberové
z MŠ Švermova. Blahopřejeme a ostatním dětem děkujeme za krásné obrázky.
Drobné dárky a sladkosti jsme dětem

zakoupili díky sponzorskému daru“Květinové síně- Fantazie“ paní H. Blažkové
z Kopřivnice.
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Výstavu navštívilo bezmála 700 návštěvníků. Doufáme, že se jim výstava
líbila, a my se těšíme již na příští rok.

„CO VÍME A NEVÍME“
Tentokrát bychom rády psaly na
téma, které je věčné, a to „TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ“. I v těch nejmenších obcích lze v dnešní době najít modrý,
žlutý a zelený kontejner na tříděný odpad. Lidí, kteří k nim váží jednou za
čas cestu, je v ČR stále více. I přesto
ale nedosahuje Česká republika hodnot, jakými se chlubí například Německo, Belgie nebo Rakousko. Každý
Čech ročně vyprodukuje něco mezi
150 a 200 kilogramy odpadu. Zatímco
v roce 1999 z toho vytřídil průměrně
9,3 kilogramu, v roce 2002 to bylo 25
kilogramů. ČR se přitom EU zavázala, že toto číslo vytáhne alespoň na 40.
Třídění odpadu pokrývá 90 procent
území ČR, to je asi 9,2 miliónů lidí, do
třídění se zapojilo 57 procent lidí.
Zvyšující se podíl lidí, kteří odpad
třídí, je zásluhou ekologické výchovy
už na školách. Právě děti jsou v rodině často osobami, které rodiče donutí odpadky dělit. Třídit odpad je navíc
považováno za módní věc a lidé si začnou všímat toho, co do kterého kontejneru dávají, až když to začne dělat
soused. Své hraje i televizní kampaň,
která poukazuje na nesmyslnost výmluv, proč lidé odpad netřídí. Nejčastěji to odůvodňují tím, že mají pocit, že vytříděný odpad stejně končí
na hromadě s ostatním, takže dělit jej
nemá smysl. Hlavním důvodem, proč
odpad netřídí, je však lidská lenost.
Zajímá vás, k čemu se dá vytříděný odpad použít? Tak například z recyklovaného papíru sešity, novinový
papír, obálky, toaletní papír, obaly na
vajíčka. Z recyklovaných PET lahví
třeba vlákna, která se používají jako
výplň do spacáků nebo zimních bund
a přidávají se i do zátěžových koberců. Z ostatních plastů sáčky na odpadky, odpadkové koše, zahradní nábytek.
A ze skla nejčastěji lahve na minerálky
a pivo.

Lucie Ryšavá, Ivana Bolomová
Také pro vás máme pár tipů, jak
omezit produkci odpadu. Kupujte minerálky ve vratných lahvích, vybírejte
potraviny, které nejsou zbytečně zabaleny do několika obalů, kupujte výrobky z recyklovaného papíru (toaletní
papír, obálky, sešity) a nekupujte věci
na jedno použití.
Pro ty z vás, kteří nevědí, co do
kterého kontejneru patří či ne, máme
stručný přehled:
Do nádob na papír patří noviny,
časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky. Naopak do nich nepatří krabice od mléka
a ostatních nápojů, uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové
obaly s plasty a kovovými fóliemi.
Do nádob na sklo patří skleněné
láhve od nápojů, bílé i barevné sklo,
velké skleněné střepy, skleněné nádoby,
sklo by mělo být čisté, bez zátek, víček
a šroubovacích závěrů. Nepatří sem keramika, porcelán, kamenina, žárovky,
zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem a automobilová skla.
Do nádob na plasty patří PET láhve, plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez
kovové fólie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky
z plastů a neměly by se do nich házet
vícevrstvé obaly kov-plast, plastové
obaly znečištěné chemickými látkami
a minerálními oleji.
A na závěr ještě informace pro čtenáře. Pokud nevíte, kde se nachází
kontejnery na tříděný odpad, přijďte
na městské informační centrum, kde
je vám k dispozici přehledná mapka rozmístění těchto nádob. V našem
městě jsou rozmístěny kontejnery na
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plasty a sklo. Do nádob na plasty lze
také házet nekvalitní papír!!! Zbytkový odpad z těchto nádob se používá následně jako palivo. Pokud řešíte
problém kam s papírem, tak pro ten
nejsou prozatím v Příboře určeny speciální nádoby. Můžete ho však odnést
do sběrných surovin, které se nachází
taktéž na území města (na ulici Na Kamenci). Záleží tedy jen na vás samotných, chcete-li odpad třídit a tím také
napomáhat čistotě svého města.
ANKETA
1. Třídíte odpad? Jestli ano, znáte barvy
kontejnerů a na co který je?
2. Myslíte si, že třídění odpadů má význam a že se to na čistotě našeho
města projevuje?
František P.
1. Ano. Pravidelně. Ano, zelené jsou na
sklo, žluté na plasty.
2. Já myslím, že jo. Avšak kontejnery se
musí často vybírat, aby to mělo smysl i z druhé strany. Protože po třech
dnech volna je to hned plné. Ale jinak si myslím, že u nás je to na úrovni.
Jana G.
1. Ano, poctivě. Barvy jsou zelená, žlutá.
2. Význam to určitě má, ale mnoho lidí
to nedodržuje. Měli by to ale dodržovat všichni.
Eva D.
1. Ano, třídím. Žluté jsou na plasty, zelené na sklo, ale chybí kontejnery na papír.
2. Pokud to slouží jako druhotná surovina, tak to má určitě význam. Plasty, sklo a především papír se určitě
dají mnohostranně využít. Co se týče
ekologie, vzkaz radním, ať konečně
schválí obchvat města.
B. B.
1. Třídíme. Ano, známe. Zelená na sklo
a další zelená na všechno ostatní, žlutá na plasty.
2. No, to nevím. Já to dělám a měl by to
dělat každý.
Marie P.
1. Třídíme. Žlutá a zelená.
2. Každopádně. I když spousta lidí hází
papír tam, kde jsou plasty a tak. Takže to není dobré od některých lidí.
Jiří K.
1. Ne, nevím kam to dávat. Ne barvy neznám.
2. Asi ano, ale u našeho paneláku kontejnery nejsou, takže to nemáme ani
kam házet.
Alois K.
1. Třídíme. Zelený a žlutý.
2. Nevím. Ale pokud vím, tak kontejnery jsou jenom někde, takže to většina
má kus daleko.

PRAKTICKÝ RÁDCE V OTÁZKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V jednotlivých vydáních „Měsíčníku
města Příbora“ chceme informovat občany o možných postupech při řešení problémů, které souvisejí s jednotlivými složkami životního prostředí (např. ochrany přírody, odpadového hospodářství,
ovzduší apod.).
Jde o jakéhosi stručného rádce, který
umožní se snadněji orientovat v daných
situacích.
V tomto čísle se snažíme poradit občanům, jak postupovat při řešení otázek
týkajících se ochrany přírody, která se řídí
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Doufáme, že tyto informace přispějí
k prohloubení vašich znalostí životního
prostředí.

I. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZELEŇ
Veškerá zeleň je chráněna zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zeleň na správním území města Příbora
též městskou vyhláškou o veřejné zeleni
č. 05/95.
Vyhláška města stanoví, co se veřejnou zelení rozumí: porosty keřů a stromů v kombinaci s trávníkem, rostoucí
na pozemcích přístupných každému bez
omezení. Jedná se také o travnaté a květinové plochy, jednotlivě rostoucí stromy, keře a jejich soubory, sady, parky,
dále se k veřejné zeleni řadí dětská hřiště, vodní nádrže a nádoby s přenosnou
zelení.
V zájmu ochrany veřejné zeleně
není dovoleno:
- ničit travnaté plochy veřejné zeleně,
dětská hříště, přemisťovat a poškozovat lavičky,
- parkovat, provádět údržbu a mytí
motorových vozidel na plochách veřejné zeleně,
- odkládat jakékoli druhy odpadů na
plochách veřejné zeleně,
- nechat volně pobíhat psy na plochách
veřejné zeleně
- veřejnou zeleň bez projednání užívat
k jiným účelům (např.zřizování zahrádek aj.)
Správcem veřejné zeleně, který udržuje tyto plochy v řádném stavu, jsou
Technické služby města Příbora.
1. Potřebujete povolení, chcete-li pokácet strom nebo keřový porost rostoucí mimo les?
Kácet dřeviny rostoucí mimo lesní
porost bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny může fyzická osoba, je-li vlastníkem pozemku, na kterém se předmětné stromy
nacházejí, a současně pozemek užívá,

a to jedná-li se o dřeviny předepsaného vzrůstu:
- měří-li obvod kmene ve výšce 130 cm
nad zemí do 80 cm
- souvislý keřový porost je povoleno
skácet do plochy 40 m2.
Ve všech ostatních případech je zapotřebí souhlas vlastníka pozemku
a povolení příslušného úřadu, tj. MÚ
Příbor, stavebního úřadu-odd. životního
prostředí (Ing. Volná – tel. 556 455 464;
Ing. Nováková – tel. 556 455 465).
Formulář žádosti o kácení dřevin si
můžete vyzvednout na MÚ - odd. ŽP
(místnost č. 13) a na informačním centru MÚ. Vyplněná žádost musí obsahovat
jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického či nájemního vztahu k pozemku, specifikace kácené dřeviny (druh,
počet, velikost plochy keřového porostu, zákres dřeviny, udání obvodu kmene
stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti).
Kácení se zpravidla provádí v období
vegetačního klidu.
Mírnějšímu režimu podléhá kácení
dřevin z důvodu pěstebních (tj. za účelem obnovy porostů nebo pro provádění
výchovné probírky porostů), z důvodů
zdravotních apod. V těchto případech
musí být kácení oznámeno nejméně 15
dnů předem orgánu ochrany přírody
a ohlašovatel může s prací začít až po
uplynutí této lhůty.
2. Jak postupovat chci-li skácet či ořezat dřeviny na pozemcích ve vlastnictví města?
V případě, že vlastníkem pozemku,
na kterém dřevina roste, je město Příbor, je občan povinen podat u TS města
Příbora písemný podnět ke kácení dřevin s uvedením jména a adresy žadatele,
s označením místa, kde se uvedené dřeviny nacházejí a zdůvodnění žádosti.
3. Kdo zodpovídá za stav dřevin?
Za stav stromů zodpovídá vlastník
pozemku, na kterém stromy či keře rostou. Ten je také povinen v případě ohrožení zdraví či majetku ostatních osob
učinit patřičné kroky.
4. Můžete pokácet strom, který bezprostředně ohrožuje život, zdraví či
bezpečnost lidí?
Ačkoli ke kácení dřevin, je-li jejich
stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není povolení zapotřebí,
vlastník pozemku je povinen písemně
ohlásit tuto skutečnost, a to nejpozději
do 15 dnů od provedení kácení dřeviny,
na odd.ŽP MÚ Příbor.
5. Pokud někdo poškozuje či kácí dřeviny?
Jste-li svědky ničení městské zeleně (vandalismus), kontaktujte prosím
městskou policii – tel.:556 455 404.
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6. Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?
Vysazovat veřejnou zeleň a provádět její údržbu mohou pouze správci veřejné zeleně nebo odborné firmy.
Zásah jiných osob do veřejné zeleně je
možný pouze s písemným souhlasem
správce.
7. Je stanoveno, v jaké vzdálenosti od
hranice sousedního pozemku můžu
vysadit dřeviny?
Žádný zákon nestanoví minimální
vzdálenost vysázených dřevin od hranice sousedního pozemku. Pokud přesahují větve sousedova stromu na váš
pozemek, záležitosti s případným ořezem, sklizní ovoce atp. byste měli řešit
vzájemnou dohodou. Dle občanského
zákoníku se vlastník věci musí zdržet
všeho, co by nad přiměřenou míru obtěžovalo sousedy – stínění, popř. v nevhodné roční době odstraňovat ze své
půdy kořeny stromů nebo větve stromů
přesahující na pozemek souseda. Pokud však k vzájemné dohodě nedojde,
je ovoce toho, na jehož pozemku strom
roste.
8. Nelíbí se vám stromy po prořezávce?
Jedná-li se o dřeviny rostoucí na pozemku města Příbora, kontaktujte odd.
ŽP MÚ Příbora. Jedná-li se o strom na
soukromém pozemku, odd. ŽP MÚ
Příbora zjistí, zda nedošlo k poškození
stromu či zásahu vedoucímu k odumření dřeviny.
Údržbu břehových porostů zajišťují
tito správci:
- Povodí Odry, státní podnik
- Zemědělská vodohospodářská správa, prac. Nový Jičín
- Městský úřad Příbor
9. Chcete stavět na místě, kde stojí
strom?
Jednání o skácení stromů z důvodu výstavby probíhá v rámci územního
případně stavebního řízení. Rozhodnutí o kácení se vydává na základě podané
žádosti u odd.ŽP MÚ Příbor.
10. Kdo provede odborné posouzení
zdravotního stavu stromu?
Odborné posouzení celkového stavu dřevin provádí odborný dendrolog.
Možno také kontaktovat odd. ŽP MÚ
Příbor.
11. Kdo se zabývá odborným ošetřením stromu?
Obraťte se prosím na zdejší odd.ŽP
MÚ Příbor a TS města Příbora.
12. Je napadení stromu klíněnkou jírovcovou důvodem k jeho skácení?
Klíněnka jírovcová je cca 4 mm velký okrově hnědý motýlek s bílou kresbou na křídlech ve tvaru klínů, který
napadá jírovce, především jírovec maďal. Motýli se po vylíhnutí ukrývají

na stinných místech stromu. Samičky
kladou vajíčka na svrchní stranu listů
jírovců maďalů. Housenky po vylítnutí z vajíček prokousávají pokožku listů a po celou dobu svého vývoje žijí
uvnitř listů a živí se listovými pletivy.
Požerky housenek na listech stromů
jsou nápadné, zpočátku světlé, později
tmavnou. Takto napadené listí usychá
a dochází k jeho předčasnému opadu.
Vitalitu stromů výrazně zlepší v období s nedostatkem srážek pravidelná
zálivka.
Více: odbor ŽP MÚ Příbor.
13. Pálí někdo na zahradě listí, trávu,
případně jiný odpad?
Kontaktujte prosím
- Městkou policii – tel.:556 455 404
- odd. ŽP MÚ Příbor
Odpad z rostlinných pletiv je možno
ukládat ve vlastních kompostech nebo
odvést na místní kompostárnu.
V otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými
látkami. Odpad se na ohništích spalovat
nesmí.
14. Vypaluje někdo trávu? Hoří stromy?
Volejte prosím:
- Městskou policii – tel.:556 455 404
- Hasiče – tel.: 150
Dle nařízení č.3/1999, o zákazu vypalování vegetace, který vydal OkÚ Nový
Jičín, se celoročně zakazuje
- vypalování bylinné a dřevinné vegetace na všech pozemcích
- vypalování strnišť a plošné pálení
zbytků po sklizni
Vypalování trávy je také přestupkem
proti zákonu č. 91/1995 Sb., o požární ochraně. Podle § 78 tohoto zákona
odst.1. písm. r) se přestupku dopouští
ten, kdo vypaluje plošné porosty. V případě, že se oheň vymkne kontrole, může
dojít i k naplnění písm. p) tohoto odstavce. V něm se hovoří o tom, že přestupku se dopustí ten, kdo způsobí svým
jednáním požár, nejde-li o trestný čin.
Podle zákona lze za tento přestupek uložit pokutu.
Výše uvedená opatření zajišťují obecnou ochranu rostlin, živočichů a biotopů
jejich přirozeného výskytu před poškozováním a ničením.
MÚ Příbor, stavební úřad-odd.životního prostředí uvítá k uvedenému tématu
vaše připomínky, postřehy a náměty.
Městský úřad Příbor,
stavební úřad-odd.životního prostředí
Ing. Nováková Andrea

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Mgr. Milada Mašuchová, Mgr. Tamara Dudková, ZŠ Píbor, Jiínská
Máme za sebou zahájení nového školního roku 2004/2005, tvoříme plány činností
pro naše žáky. Chceme pokračovat v programech, do kterých jsme zapojeni již několik let.
Naše škola se v rámci projektu,, Zdravá
škola “ zaměřuje na zkvalitnění vztahů ve
třídách na základě tvořivé skupinové a projektové práce. Naším dlouhodobým úkolem
je rozvíjet osobnost každého žáka, objevovat kladné rysy jeho osobnosti, podporovat
touhu po vzdělání, porozumění a snášenlivosti vůči lidem.
V loňském školním roce jsme se zaměřili na realizaci třídních, předmětových
a ročníkových projektů. Celkem jsme jich
uskutečnili 38, např. Přírodověda netradičně, Pohádka O perníkové chaloupce, Jak
přišlo jablko ke své chuti, Vesmír, Mravenčí království, Jak žili staří Slované, Jedeme
do Egypta, Vlakem do Evropy, Queen Mary
a tak bychom mohly pokračovat ve výčtu
projektů ještě dlouho..
Den Země, další tradiční akce, probíhal nejen ve škole, ale i mimo ni.Zúčastnili
jsme se s žáky několika aktivit, které nám
nabídl městský úřad /exkurze do CHKO
Poodří – Kotvice, koně u pana Michálka/, část žáků plnila úkoly v ZOO Ostrava,
část ve škole /výroba ekologických domů,
ochrana a rozvoj rybníkářství v regionu,
využití přírodní energie apod./.
V oblasti ochrany životního prostředí
spolupracujeme s ekologickým sdružením
v Kopřivnici, v rámci projektu Školní loukotě proběhly ve všech ročnících ekoprogramy.
Součástí výchovně vzdělávacího procesu byly také 2 projektové dny na téma „
Ochrana člověka za mimořádných situací “.
V jednom získávali žáci teoretické znalosti, v druhém si je ověřovali v praxi formou
závodu.
Ve školním roce byla realizována část
projektu Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, s názvem „ Komplexní program výchovy dětí v oblasti PO a prevence“. Zúčastnili se ho žáci druhého a šestého
ročníku.
Každoročně se zapojujeme do akce
Hnutí na vlastních nohou. Žáci nakreslili
obrázky, které prodávali během Stonožkového týdne na různých místech města. Na
konto Stonožky odeslali 7 506 Kč. Reagovali také na výzvu v Učitelských novinách
- Plyšáky pro Irák a patří jim poděkování
za nasbírání velkého množství hraček, které byly do Iráku poslány.
Třetí charitativní akcí byl Sluníčkový den, který jsme pořádali ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem.
Částkou 4 000 Kč jsme přispěli na vybavení
dětských nemocnic.
V předvánočním období proběhlo několik akcí – Svatý Mikuláš aneb Čerti nikdy
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nespí s přespáním ve škole. Děti navštívily
domov důchodců, kde po krátkém kulturním vystoupení předaly malé dárky. Celá
škola navštívila Valašskou dědinu. V programu nazvaném „ Vánoce na dědině “
se seznámily se starými vánočními zvyky
a tradicemi.
VI. slet školních čarodějnic a čarodějů byl organizován tradičně poslední den
v dubnu. 90 jich soutěžilo v různých disciplínách /Miss čarodějnice, nejhbitější čarodějnice, nejlepší dopravní prostředek atd./.
Za poklady na Hončovu hůrku se vypravily děti ze 4. ročníků. Plnily různé úkoly, poznávaly okolí. Vrátily se plné zážitků
a krásných trofejí v podobě zajímavých kamenů.
A nyní ještě k dalším akcím, které každoročně konáme a které se dětem líbí. Vedle tradičního zápisu probíhá pohádkový
Netradiční zápis, žáci devátého ročníku absolvují naše Přijímačky nanečisto.Po vypracování testů z matematiky a českého jazyka
si vyzkoušejí svůj postřeh a všímavost.Následují pohovory, obdoba toho, co je u přijímacích zkoušek či hledání zaměstnání
může potkat. Mnozí zjistili, že vedle vědomostí je zapotřebí umět vystupovat, patřičně se obléci, pohotově reagovat na různé situace.
Ale vraťme se zpět k vyučovacímu procesu. V něm probíhají různé besedy v rámci
preventivního programu, návštěva GEMMY
2003 a Úřadu práce v Novém Jičíně.
Zapojili jsme se do projektu Moravskoslezského kraje Kvalita, jehož cílem bylo
monitorovat kvalitu vzdělávání a zkvalitnění přijímacích zkoušek. Žáci 5. a 7. ročníku
vypracovali testy Kalibro.
S výrazným úspěchem jsme se zúčastnili
krajského kola literárně – výtvarné soutěže
List z rodinné kroniky, vyhlášené u příležitosti 10. výročí Mezinárodního roku rodiny.
S velkým úspěchem a kladným hodnocením veřejnosti se setkala naše akademie,
která byla vyvrcholením celoškolního projektu o našem kraji, památkách a známých
osobnostech.
O akcích naší školy bychom mohly psát
ještě dlouho. Nyní je však pro naši školu důležitější nový školní rok a akce, které
nás čekají. Již loni jsme nově vstoupili do
celostátního vzdělávacího projektu „ Dokážu to?“. Vypracovaly jsme projekt s názvem
Spolupracujeme a učíme se navzájem. Na
tento projekt jsme získali finanční dotaci.
Jeho součástí bude vedle spolupráce učitelů naší školy a školy z Buchlovic i žákovská
konference, která proběhne v měsíci listopadu. Během ní by se měli žáci obou škol
seznámit s pamětihodnostmi obou krajů
a zároveň navázat vzájemné vztahy. Doufáme, že se nám to podaří a obě školy budou
v budoucnu spolupracovat.
A co na závěr? Přání úspěšného školního roku všem dětem i jejich pedagogům.

ZMĚNA - PŘÍJEM Local TV Příbor (MĚSTSKÁ TELEVIZE)
Vysíláme denně 7.00-8.00 17.00-18.00 22.00-23.00 hod.
I. Zpravodajství: zprávy, reportáže, publicistika – premiéra čtvrtek 17.00 hod.
II. Archivní pořady: odvysíláme i vaše zajímavé snímky z archivu
so a ne 17.00 – 18.00 hod.
III. Záznamy ZM Příbora: záznam – o víkendu po čtvrtečním zasedání
so a ne vždy 17.00 – 18.00 hod.
pokračování po - pá– dle délky zasedání – vždy 17 – 18 hod.
Vysílač je umístěn na radnici. Naladíte nás podle místa svého bydliště.
1. BYTOVÉ DOMY (Domovní správy i OSBD)
HS ul. Dukelská č. 1346 – bývalá ZŠ
III. pásmo, kanál S 14
• ul. Dukelská, ul. Fučíkova, ul. Sv. Čecha, ul. Kpt. Jaroše, ul. Švermova – celé ulice
• ul. Palackého č 791, 792, 793, a rodinné domy čp. 605, 617, 569, 572, 571, 566
• ul. Jiráskova – rodinný dům čp. 512
HS ul. Frenštátská č. 1369
III. pásmo, kanál S 14
• ul. Frenštátská 1366, 167, 1368, 1369, rodinný dům čp. 409
• ul. ČSA 1362, 1363, 1364, 1365, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383
• ul. ČSA č. 1381, 1382, 1372
HS ul. Npor. Loma č. 1409
III. pásmo, kanál S 14
• ul. Npor. Loma č. 1386, 1391, 1392, 1399, 1400, 1401, 1404 - 1410
• ul. Šafaříkova č. 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1402, 1403
• ul. Štramberská 1299, 1350 – 1360, 1384, 1385, 1389, 1390
• MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – ul. Šafaříkova 1388 a Npor. Loma
HS ul. Jičínská čp. 79
III.pásmo, kanál S 13 (247,25 MHz)
o ul. Jičínská č. 78, 79, 93, 94, 787, 788, 235, 236, 237
o MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD –ul. Jičínská 98 a 99 (domy OSBD)
HS J. V. Choráze čp. 1491
kanál E 3 (54,85 MHz)
o celé sídliště U Tatry, kromě domů čp. 1508 a 1509

o MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – č. 1508, 1509
2. RODINNÉ DOMY

IV. – V. pásmo, 44. kanál

Anténa musí být nasměrována na vysílač (na radnici).
Máte-li dobrý výhled, pak Local TV Příbor naladíte i na Prchalově, v Lubině!!!, ve Skotnici.

Kontakt: I. Nedomová, tel. 776 599 196, zázn. 556 725 344, odpol. Po – pá 556 725 211,
osobně provozovna náměstí 12 po – pá 13.30 – 17.00 hod.
e-mail:televize-pribor@seznam.cz, duyvis@tiscali.cz
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BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.,
Masarykova , Píbor tel.:    mobil:   

LISTOPAD 2004
přijímáme přihlášky do všech kroužků!!!
PROVOZ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ  ROCKOVÉ ZKUŠEBNY
pondělí - úterý - středy - pátky – neděle
Příležitost pro všechny!
pondělí 1.11./8.11./15.11./22.11./29.11. od 17:00 h

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře.
pátek 5.11. 18:00 – 22:00 hod.
zveme veřejnost na

PŮLKOLONU
frekventantů tanečního kurzu
V Zrcadlovém sále na ulici Dukelské v Příboře.
čtvrtek 11.11.
Zájezd do Ostravy na

MRAZÍK – MUZIKÁL na ledě
Odjezd v 16:30 hod. od kina v Příboře.
pátek 12.11./19.11./26.11. vždy 16:30 – 19:30 h

DANCE PÁRTY pro náctileté
V Junior baru v BAV klubu na ul. Masarykově.
sobota 13.11.

TANEC FOKUS 04
vystoupení tanečních kroužků BAV klubu
na regionální taneční přehlídce
Od 10:00 hod. v DDM FOKUS Nový Jičín.
úterý 23.11.
Zájezd do divadla A. D. v Ostravě na činohru

„ELLING A KJEL“
ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Axel Hellstenius
Odjezd v 18:00 hod. od kina v Příboře.
Předprodej v BAV klubu.

PŘIPRAVUJEME:

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC LISTOPAD 2004
Pondělí 1. 11. v 18 a ve 20 hodin

MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2
Komedie USA, 99´, č. titulky, přístupný
od 12 let.
Volné pokračování filmu „Můj soused zabiják“. Nájemný zabiják Jimmy Tulipán
Tudeski žije svobodně se svou manželkou
v Mexiku. A to jen proto, že byl prohlášen
za mrtvého. Všemu je konec, když jeho
příteli mafie unese manželku. Je to právě
ten člověk,který se zasloužil o Jimmyho
klid. Samozřejmě, že mu Jimmy musí na
oplátku pomoci.
Středa 3. 11. v 18 a ve 20 hodin

PÁNSKÁ JÍZDA
Rodinná komedie ČR, 75´, přístupný.
Správný chlapi si poraděj sami… No, ale bez
žen by to přesto nešlo. Tato komedie je určena pro všechny, kteří se rádi baví, i když je
jim do breku.
Pondělí 8. 11. v 16 a ve 18 hodin

SHREK 2
Animovaná komedie USA, český dabing,
přístupný. Bylo, ale možná nebylo… tento
film volně navazuje na díl první. Hlavní
postavy Shrek, Fiona a Oslík se vydávají
vstříc novým dobrodružstvím.
Středa 10. 11. v 17:30 a ve 20 hodin

DEN POTÉ
Katastrofický film USA, 127´, č. titulky,
přístupný od 12 let.
Strhující podívaná od režiséra filmu Den
nezávislosti. Globální oteplování posunulo planetu na pokraj nové doby ledové,
která nastane během jedné globální superbouře.

na sobotu 4. 12. 2004

MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
velká Mikulášská šou s pestrým programem, čertovskými soutěžemi, hrami a tancem
na sobotu 11. 12. 2004

KOLONU KURZU TANCE
14.2.-18.2.2005
- jarní prázdniny okr. Nový Jičín

ZIMNÍ TÁBOR  ŘEKA
Těšínské Beskydy
Přijímáme přihlášky na:
Jazykové kurzy

ANGLIČTINA, RUŠTINA
Nabízíme: prostory BAV klubu pro oslavy, večírky, srazy, kurzy, školení apod.
El. šipky, billiard, stolní tenis. Zájemci, přihlaste se v BAV klubu
Msíník msta Píbora 

Čtvrtek 11. 11. v 18 a ve 20 hodin

HOREM PÁDEM
Komediální drama ČR, 108´, přístupný
od 15 let.
Repríza úspěšného českého filmu. Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.
Pondělí 15. 11. v 18 a ve 20 hodin

POST COITUM
Mrazivá city komedie ČR, 100´, přístupný
od 15 let.
Film o hledání lásky za každou cenu. Hrají:
L. Vondráčková, J. Langmajer, M. Bočanová,
M. Nosek, R. Krajčo, …

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC LISTOPAD 2004

Pokud se zeptáte divák pedstavení Smrt a orá v kostele sv. Valentina na jejich
dojmy, jist potvrdí, že výkony Jitky Molavcové a Alfréda Strejka byly strhující.

Středa 17. 11. v 16 a v 18 hodin

SPIDERMAN 2
Dobrodružný film USA, 120´, český dabing,
přístupný.
Hrdinou proti své vůli. Spider-man je opět
tady. Přátelství mezi Petrem – Spider-manem a Henrym je ohroženo. Henry totiž Spider-mana viní ze smrti svého otce. Aby Petr
mohl porazit ďábelskou stvůru, musí se naučit žít se svým osudem a využít všech svých
schopností, které jsou mu darem i prokletím.
Pondělí 22. 11. v 18 a ve 20 hodin

JÁ ROBOT
Sci-fi velkofilm USA, 115´, č. titulky, od 12 let.
Will Smith nemá rád roboty a možná brzy
zjistí, že k tomu má dobrý důvod. Je rok
2035 a o blaho lidí se stará řada robotů.
I když byly určeny zákony, podle nichž robot musí člověka poslouchat a neohrozit ho,
děje se úplně něco jiného. Při vyšetřování
vraždy se naskytnou podivné okolnosti.
Středa 24. 11. v 16 a ve 18 hodin

HELLBOY
Comicsová podívaná USA, 122´, č. titulky,
přístupný.
Tady vám Ron Perlman vysvětlí, co znamená „mít z pekla štěstí“. Hellboy – v pekle ho
nechtěli, tak přišel mezi nás. Celkem hodný
poločert, který pomáhá Ústavu pro výzkum
paranormálních jevů bojovat proti nadpřirozenému zlu, které nás všechny ohrožuje.

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE
Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Píbor
Dne 21.10.2004 se účastnili žáci 9. ročníků naší školy se svými učiteli v rámci výuky přírodovědných předmětů poznávací
exkurze. Jejím cílem byla návštěva Planetária v Ostravě a následně prohlídka Hornického muzea na Landeku.
V planetáriu žáci zhlédli pořad o vzniku
a vývoji hvězd, dozvěděli se, co to jsou supernovy, jak dlouho trvá 1 světelný rok, uviděli různá nebeská souhvězdí. Získali mnoho nových informací o dosud neprozkoumaných galaxiích v nekonečném vesmíru.
Pořad byl poučný a všem se velmi líbil.

Pondělí 29. 11. v 18 a ve 20 hodin

HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
Německá komedie, 88´, č. dabing, od 12 let.
Podruhé je to lepší než poprvé. Pokračování populární komedie, která nabízí divákům
neodolatelný mix komediální zápletky, dívčího půvabu a přiměřené erotiky.

HRAJEME PRO MŠ:
Pondělí 8. 11. v 9:30 hod.
PTÁK OHNIVÁK
Zveme i rodiče s malými dětmi!

PŘIPRAVUJEME:
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA
TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK
STEPFORDSKÉ PANIČKY
MUŽ V OHNI
Rezervace vstupenek a místenek je možná
na telefonech:
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní
556 725 200 – kino
Pronájem kinosálu: 200,- Kč / 1 hodina.
Promítání reklamy: 150,- Kč / 1 měsíc.

Msíník msta Píbora 

Poté následoval přesun do hornického
muzea. Žáci vyslechli zajímavou a odbornou
přednášku o historii Ostravska, dozvěděli se,
jakými způsoby se těžilo uhlí v minulosti
a jak se těží dnes. Také se vydali do podzemí.
Procházeli chodbami havířů a uvědomovali
si, v jak těžkých podmínkách horníci pracovali. Najednou zhasla světla a všichni se ocitli v naprosté tmě, kterou ozařovalo pouze
světlo jedné baterky. To byla ukázka tmy, ve
které musí havíři pracovat.
Všichni si s sebou odnášeli spoustu vědomostí a mnozí i od uhlí černé dlaně i tváře.

TŘEŤÁCI BYLI NA ZÁCHRANCE!
Byli jsme pozváni na exkurzi do budovy záchranné služby v Novém Jičíně.
Je to nová, modrá budova a hned jak nás
zachytily kamery, otevřely se před dětmi
obrovské garážové dveře a uvnitř v rozlehlé garáži stály plně vybavené sanitky,bílé i žluté. U nich stály jejich osádky,které v tomto okamžiku nemusely na výjezd.
Proto se děti mohly dozvědět vše o vybavení sanitky, přístrojích a pomůckách potřebných k záchraně života.
Některé děti si samy na sobě vyzkou-

Mgr.Božena Beková, ZŠ Npor.Loma Píbor
šely nosítka a vakuové dlahy. Velmi půsokojů sestřiček, lékařů a řidičů. Na disbivé bylo krátké spuštění modrého mapečinku nám ukázali, jak se přijímají
jáčku. Děti si předem připravily několik
tísňová volání, jak se nahrávají všechny
otázek, a tak se od sestřiček a řidičů dohovory, jak se nesmí zbytečně zneužízvěděly, že pracují 12 hodin denně, chodí
vat č. 155.
v červeném oblečení a jejich práce je baví.
Nakonec jsme se rozloučili a byli
Zachraňují děti, ale nejvíce dospělé, někdy
jsme rádi, že alespoň těch několik minut
se jim v sanitce narodí i miminko.
nemusely záchranné posádky vyjíždět,
Práce záchranářů je náročná, při níž
protože se asi nikde nic nestalo.
rozhodují vteřiny.
Domů jsme si vezli hodně zážitků
Cestou na dispečink uvnitř budovy
a poučení a těšíme se na další pozvání
jsme měli možnost nahlédnout do pozase někam jinam.

yp j
alounictví Lubomír Št sek
Píbor 742 58, Ji ínská 544
Tel.: 736 764 736

POZVÁNKA
Místní sdružení ODS Příbor vás
srdečně zve na setkání, na kterém vám předloží výsledky plnění volebního programu a členové zastupitelstva města budou
zároveň odpovídat na současné
problémy ve městě (prodej bytového fondu, likvidace odpadů,
projekt S. Freuda, veřejná zeleň
a hřbitovnictví aj.)

Termín:
16. 11. 2004 od 1800 hod.
ve velkém sále Katolického domu
Msíník msta Píbora 

VAŠE OČNÍ OPTIKA
V BUDOVĚ DOMOVNÍ SPRÁVY
FREUDOVA 118, PŘÍBOR

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
UTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30
8.00 - 13.00
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.30 - 16.30
12.30 - 16.30
12.30 - 16.30
12.30 - 16.30

Kdo byl vynálezcem brýlí, nevíme. Víme však, že
jejich předchůdcem bylo zvětšovací sklo a že k vynálezu brýlí se zřejmě došlo na základě seriózního vědeckého bádání. Ve 2. stol. našeho letopočtu Claudius Ptolemaius z Alexandrie ve svém díle
o optice popisuje přímé šíření světelných paprsků
a zákon odrazu. Až o víc jak tisíc let později, v roce 1267, vydal anglický františkánský filozof Roger
Bacon dílo „Opus majus“ a v něm uvádí zjištění, že
skleněnými kulovými segmenty mohou starší lidé
vidět malá písmena v dostatečné velikosti. To jistě
přispělo k vynalezení brýlí.
Pavla Jílková – váš oční optik.

PENÍZE IHNED!!!
Rychlý a snadný úvěr
- od 20 000
- bez ručitele, bez poplatku
- OSVČ, zaměstnanci ( i s nižším příjmem)
- důchodci do 75 let
- možnost sepsání žádosti u vás
Pondělí - pátek od 9 - 18 hodin
Volejte - 608 207 716

Oproti zástavě – mobilní telefony,
zlato, elektronika atd.
(Zástava zlata až 240,- Kč)

ZASTAVÁRNA  BAZAR
Nově otevřeno 18. 10. 2004

Opět v Příboře

TRAVESTI SHOW – KRÁLOVNY NOCI
Zcela nová vánoční a silvestrovská estráda
Kdy:
Kde:
Začátek:

2. 12. 2004
Katolický dům
19.00 hod.

Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 20

(vedle městského úřadu)
Provozní doba:
Po – pá 8.00 – 16.00

Předprodej vstupenek v MIC Příbor od 1. 11. 2004.

Otevřeno:
pondělí – pátek: od 8.00 do 17.00 hod.,
sobota: 9.00 do 11.30 hod.
Tel.:
556 445 444

PŘIJĎTE SE TŘEBA JEN
PODÍVAT.
Msíník msta Píbora 

Gaudeamus2
Balíček služeb Komerční banky pro studenty středních a vysokých škol
Výhody konta Gaudeamus2
• zřízení účtu s minimálním počátečním vkladem v částce 200 Kč
• možnosti zřízení účtu již od 15 let
• bezplatné vedení účtu a zasílání jednoho čtvrtletního, pololetního nebo ročního výpisu zdarma
• okamžité bezplatné vydání mezinárodní platební karty Styl karta Maestro
• bezplatné využívání telefonního bankovnictví Expresní linky Komerční banky
• možnost bezplatného zasílání SMS zpráv o stavu účtu při změnách
• zdarma aktivovaná služba Expresní linka plus
• pro studenty vysokých škol povolený debet až do částky 10 000 Kč
• zdarma slevová karta Euro 26 – slevy u partnerů na cestování/studium
• prémie 333 Kč za podmínek 12 plateb kartou u obchodníka za rok
• možnost poskytnutí úvěru Gaudeamus

Nadstandardní součásti balíčku

• využívání internetového bankovnictví mojebanka
• mezinárodní platební karta Inter card Gaudeamus, která zahrnuje cestovní pojištění do zahraničí
• zdarma 2 výběry z bankomatů KB uskutečněné platební kartou Inter card Gaudeamus

Využijte výhodných podmínek vedení účtu pro studenty u Komerční banky!
Komerční banka, a. s., pobočka Příbor, nám. S. Freuda 10, tel.: 556 772 336

Chevrolet
Lacetti

Pﬁedstavujeme Vám novou rodinu
vozÛ Chevrolet

•
•
•
•

airbag ﬁidiãe + spolujezdce
ABS
posilovaã ﬁízení
centralní zamykání
dálkovû ovládané
• autoradio s CD pﬁehrávaãem
• el. ovl. pﬁedních oken
• 15" ocelové ráfky
Chevrolet Lacetti 5 dv.
od 333 333 Kã
Chevrolet Lacetti 4 dv.
od 355 555 Kã
Chevrolet Lacetti Wagon od 388 888 Kã
VYUÎIJTE V¯HODN¯CH CEN !!!
Doprodej vozÛ Daewoo Kalos
s klimatizací za 244 900,Pozor, pouze do vyprodání zásob.

Chevrolet Lacetti od 333 333 Kã

Auto Horeãka, autorizovan˘ prodejce
742 53 Kunín 444 u Nového Jiãína,
tel. 556 749 251, 556 749 414, 608 040 421
e-mail: horecka@daewoo-horecka.cz,
www.daewoo-horecka.cz

•
•
•
•

Prodej
Servis
Tradice
Jistota

Msíník msta Píbora 

Navštivte prodejnu

METROVÉHO TEXTILU BOMA
se střihovou službou
Příbor, Stojanova ulice č. 390, pod farou, telefon: 556 723 319

Těšíme se na vaši návštěvu
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po Ut 8.00 - 11.30
St
zavřeno
Čt
Pá 8.00 - 11.30
So 8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

NABÍZÍME:
* kostýmovky
* společenské šatovky
* flauše
* manšestry
* úplety
* krepy
* vlizelíny

VSTUP ZDARMA!
Srdečně vás zvou členové klubu
„PROJEKT ZDRAVÍ“

msta píbora

Msíník Msta Píbora
Vydavatel: Městský úřad v Příboře
Cena: 5,- Kč
Tel.: 556 455 440, fax: 556 455 444, www.pribor-mesto.cz
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí.
Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

