Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

LISTOPAD 2005

Město Příbor
Vojenské sdružení rehabilitovaných
Svaz letců ČR
Klub vojenských důchodců
zvou příbors kou veřejnost na oslavu

Mezinárodního dne válečných veteránů

dne 11.11.2005

Program:
16. 30 Slavnostní lampionový průvod
Trasa: seřazení na ulici Nerudově, dále
ulicemi Štramberskou, Svatopluka
Čecha, Tyršovou, Komenského,
Jičínskou na nám. S. Freuda
16.45 Položení květin u památníků na
ul. Jičínské
17.00 Položení květin u pamětní desky na
náměstí
17.15 DŠS Historika: Vzývání ohně
- vystoupení na náměstí S. Freuda
17.30 Ohňostroj nad náměstím S. Freuda

Slavnostní událost v Základní umělecké škole Příbor
Dne 7. října 2005 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Základní umělecká škola
v Příboře. Těsně před desátou hodinou se začali scházet první pozvaní hosté.
Pozvání přijala PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana MSK, ale také starosta
města Příbora ing. Milan Strakoš, ředitelé příborských školských zařízení a ostatní hosté. Po prohlídce školy se všichni přítomní usadili v hudebním sále. Po krátkých projevech ředitele ZUŠ pana
Ivo Lacného, PhDr. J. Wenigerové a starosty města ing. M. Strakoše přestřihli poslední dva jmenovaní pásku a tím byla ZUŠ Příbor slavnostně otevřená pro výuku.
Po tomto slavnostním aktu byl připraven krátký koncert, na kterém se představili učitelé a žáci ZUŠ Příbor.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem těm, kteří se na této rekonstrukci ZUŠ
Příbor podíleli. Věřím, že toto školské zařízení v našem městě bude přispívat ke kulturní a mravní
výchově naší mladé generace.
Ivo Lacný – ředitel ZUŠ Příbor

Přání
Vezmi mne s sebou nepřeji si víc
Nejen však do vzpomínky zbloudilé co zkamení
A povídej o čemkoli nebo neříkej vůbec nic
Rád naslouchám melodii tvého hlasu i melodii tvého mlčení
Jan Kněžický

Letošní atmosféru koncertu Svatováclavského festivalu v Příboře umocnily varhanní skladby ve farním chrámu.
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

26. září bylo v roce 2002 vyhlášeno Radou
Evropy jako Evropský den jazyků. Jeho cílem
je především rozvíjet jazykové schopnosti a šířit povědomí o jazykové rozmanitosti v Evropě.
Těchto cílů jsme se drželi také my na základní
škole Jičínské v Příboře při organizování projektu
Evropského dne jazyků.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Za uplynulé období se rada města sešla třikrát a to
na své 88., 89. a 90 schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
88. schůze RM dne 4.10.2005:
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Projednala za přítomnosti ředitelky Správy silnic a dálnic Ostrava ing. Morysové problematiku:
- obchvatu Příbora, silnice I/58
v problematiku hlukové stěny v lokalitě domova
důchodců
v přípravu rychlostní komunikace I/48
v Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a zařízení v objektu čp. 50 na
ul. Lidické v Příboře sloužících pro činnost ZUŠ
Příbor
v Doporučila po projednání předložit ZM návrh
obecně závazné vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
v Doporučila zastupitelstvu města schválit 2.
změnu rozpočtu města Příbora na rok 2005 v následujících objemech:
Příjmy - 110 323,9 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené první změně rozpočtu města Příbora na
rok 2005 o 5 091,00 tis. Kč
Výdaje - 121 119,90 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené první změně rozpočtu města Příbora na
rok 2005 o 5 091,00 tis. Kč
Financování - 10.796,00 tis. Kč beze změny oproti schválené první změně rozpočtu města Příbora
na rok 2005
v Uložila zpracovat rozhodovací materiály pro
rozhodnutí ZM k lipové aleji na městském hřbitově
v Rozhodla v souladu s čl. II, odst. 2 Volebního
řádu školské rady jmenovat s účinnosti od
1.11.2005 do Školské rady při Základní škole
Npor.Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace tři členy školské rady ve
složení: Bc. Jan Linart, Příbor, Místecká 282; Jitka
Monsportová, Příbor, Bonifáce Buska 249; Tomáš
Sekeráš, Příbor, U Tatry 1484
v Rozhodla v souladu s čl. II, odst. 2 Volebního
řádu školské rady jmenovat s účinnosti od 1.11.2005
do Školské rady při Základní škole Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín tři členy školské rady ve složení: Ing. Ludmila Jurečková, Příbor, Čs. armády
1375, Marie Linartová, Příbor, Okružní 1420; Josef
Bělaška, Příbor, Npor.Loma 1407
89. schůze RM v mimořádném termínu dne
6.10.2005:
v Doporučila předložit zastupitelstvu města
návrh Stanov společnosti s ručením omezeným

27. září jsme tedy uspořádali akci, která potvrdila nutnost studia cizích jazyků, potřebu umět
se domluvit. Do programu se zapojili žáci téměř
všech tříd naší školy. V kratších proslovech žáků
deváté třídy jsme se mohli dozvědět něco zajímavého o evropských jazycích, mladší žáci si připravili mnoho písniček a básniček v anglickém jazyce, zajímavé povídání o jazyce německém.
A jak celá akce probíhala? Nejprve nám žáci
čtvrté třídy ukázali, jak se za doslova pár dnů
zvládli naučit písničku, kde vyspelovali celou abecedu. Poté žáci deváté třídy, Petra Staňková a Damir Džanko, všechny spolužáky přivítali a všem
vysvětlili, co to vlastně Evropský den jazyků je
a proč se slaví.

Další skupinka čtvrťáčků poté všem ukázala,
jak se lze zábavnou formou naučit povely v anglickém jazyce. Pátá třída zazpívala ve skupinkách
písničku s pozdravy a šestá třída písničku s názorným popisem textu, aby i mladší žáci věděli o čem
písnička vlastně je. Poté následovaly žákyně deváté
třídy, které nám v krátkosti řekly něco o jazyce německém. Opět krátký vstup žáků deváté třídy, kteří
nám vyjmenovali nejpoužívanější jazyky v Evropě
a celosvětový pozdrav dobrý den nám přeložili do
desíti evropských jazyků. Posledním vystoupením
byla písnička anglické skupiny Beatles – Yesterday
v podání žákyň osmé třídy za doprovodu kytary.
Nakonec jsme potleskem odměnili všechny
žáky, kteří přípravě věnovali část svého volného
času a vystoupení se jim moc povedlo.
Zároveň věřím, že si všichni žáci uvědomili, že bez znalostí cizího jazyka se nelze uplatnit
v zemích Evropské unie.
Poděkování patří také všem učitelům, kteří
se na přípravě vystoupení podíleli a se svými žáky
vše nacvičili.
DOBRÝ DEN:
anglicky – Good morning
německy – Guten Morgen
francouzsky – Bonjour
španělsky – Buenos dias
dánsky – Gud dag
italsky – Buon Giorno
nizozemsky – Bonjour
portugalsky – Bom dia
švédsky – God morgon
finsky – hyvaa huomenta

V Příboře 4. 10. 2005, Irena Slováková

Opět jsme slavili Den letectva
17.září, den kdy letci slavili svůj svátek připadl v letošním roce na sobotu. Počasím to byl
den velice nevlídný a chladný, ale to nevadilo těm,
kteří vážili cestu do Příbora, již na 16. setkání dopravních letců.
Když v roce 1990 nadšenci kolem kolegy
Karla Rozsivky zorganizovali první setkání, netušili,že založili tradici, která až na společenství
ICAR nemá v letectvu obdoby. Do leteckého nebe
odešlo již přes osmdesát našich kolegů a každým
rokem toto číslo narůstá, přesto počet účastníků
setkání se zvyšuje. Z původních padesáti na devadesát současných. Scházíme se ze všech koutů republiky a pokaždé se někdo dostaví i ze Slovenska.
Někteří objevili tuto možnost po dlouhých létech
a pro některé se stala účast neodmyslitelnou záležitostí. Přitom je celá řada těch, kteří ze zdravotních důvodů již nemohou cestu absolvovat, a tak
píšou, posílají SMS nebo někteří zavolají telefonem. Tak tomu bylo i letos a my všem na oplátku
pošleme krátkou zprávu o setkání, o tom, co se
událo, a sem tam pošleme i nějakou fotku.
Poprvé byl hostem setkání ředitel KVV
Ostrava plk. ing. Pavel Gluc a tradičně
brig. gen. Zdeněk Škarvada, pilot 310. čs. stíhací
perutě. Chtěl mezi nás i starosta města pan ing.
Strakoš, ale musel v čele delegace města být na
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oslavách 600. výročí založení družebního polského města Przedborz.
Předseda odbočky plk. Josef Szobi byl společně s hosty v čele delegace, která před setkáním
uctila památku čs. letců a k jejich památníku na
Frenštátské ulici položila kytici. Památník byl odhalen ministrem Künhlem v listopadu loňského
roku, a tak to bylo poprvé, kdy jsme měli možnost
uctít jejich památku před naším setkáním.
Pro naše kolegy ještě jednu informaci: příští – 17. setkání hodláme uskutečnit v sobotu
16. září 2006, a tak doufáme, že se ve zdraví opět
v hojném počtu sejdeme.
Mjr. Ladislav J e r g u š
Místopředseda odbočky Svazu letců ČR, P ř í b o r

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Milada Maščuchová
Věk: 48 let
Stav: vdaná
Dosažené vzdělání: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (obor matematika-fyzika)
Povolání: ředitelka ZŠ Jičínská
Koníčky: turistika, četba

10.

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
Pracovitost upřímnost a skromnost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Teď momentálně dělám nejradši veškeré činnosti se svými vnoučaty.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Mám ráda české filmy, mezi ty nejoblíbenější
patří Vesničko má středisková. Z hudebních
žánrů můžu poslouchat téměř všechny, ale
vítězí u mne Beatles, Rolling Stones a Queen. Ráda si přečtu historické romány a knihy,
které se zabývají osudy známých historických
osobností.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Na to je jednoduchá odpověď - učitelkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ráda vzpomínám na svého pana učitele v první třídě. Byl velice milý a skromný.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Nevím, u nás v rodině tohle povolání totiž
ještě nikdo nevykonával.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Kromě práce mám zde v Příboře několik dobrých známých.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Nevím jestli nejraději, ale nejvíce si mi líbí příborské náměstí. Je pěkně opravené a působí
na mně klidným a starodávným dojmem.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nelíbí se mi provoz ve městě. Je škoda, že
hlavní silnice vedou centrem Příbora a hlav-

11.

12.

13.

14.

ně kolem jeho historických budov. Myslím, že
Příbor by si už konečně zasloužil obchvat.
Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Zážitků mám několik. To, co mi ale vždy utkví
v paměti, je každoroční vyhodnocování mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen, při němž
se pořádají různá kulturní vystoupení ať již
dětských folklorních souborů či tanečních
souborů dospělých. Tyto zážitky ve mně vždy
dlouho zůstávají.
Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Za důležité považuji spíše ty drobné každodenní úspěchy ať již v práci nebo v osobním
životě.
Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Žádnou osobní životní prohru necítím. To, co
se mi zatím nepovedlo, je naučit se anglicky na
dobré konverzační úrovni. To bych ještě chtěla
dokázat. A co mě mrzí v mé práci pedagoga, je
narůstající agresivita a vulgarita dětí.
Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Tak před pěti lety bych stoprocentně řekla ne.
Teď si ale nejsem jistá. Práce ve školství, hlavně té administrativní, narůstá. Chvílemi si už
ani jako pedagog nepřipadám.
Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Z pohledu pedagoga bych tento vzkaz adresovala rodičům. Buďte trpěliví při výchově svých
dětí a povídejte si s nimi o pocitech, náladách
a tužbách. Zlepšete společnou komunikaci v
rodinách. A to, co do svých dětí vložíte v mládí, se vám určitě později zúročí.
Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně radosti
z vnoučat a porozumění s vašimi žáky.
Ivana Bolomová

Blahopřejeme jubilantům narozeným
od 1. – 30. listopadu
Zdeňka Ochranová
MVDr. Jaromír Busek
Anastazie Drholecká
Anna Jeníková
Drahomíra Ulmanová
Blažena Galiová
Anna Krompolcová
Soňa Ocásková
Marta Fiedlerová
Vladimír Lovecký
Jaroslav Jedlička

Evženie Dvořáková
Arnošt Tománek
Marie Machů
Miroslava Filipová
Stanislav Podžorný
Marie Seibertová
Anna Jurečková
Ludmila Juřenová
Adolf ína Rožnovská
František Dobeš
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– „Správa majetku města Příbor s.r.o.“ s připomínkami
90. schůze RM dne 18.10.2005:
v Konstatovala, že v prostorách, které má zvláštní škola pronajaty, město Příbor umožní rekonstrukci osvětlení zřizovateli tohoto zařízení, kterým je Moravskoslezský kraj
v Uložila po projednání žádosti Společnosti přátel dechového orchestru mladých Příbor o pronájem přednáškového sálu pro jejich zkoušky uzavřít
dohodu o bezplatném užívání
v Uložila po projednání v klubech členů zastupitelstva města zpracovat pravidla užívání přednáškového sálu pro veřejné schůze s občany pořádané
politickými stranami
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Uložila postupně (v I. etapě prvních pět) zavést
do majetku města drobné sakrální stavby dle zpracovaného seznamu komisí pro regeneraci MPR
v Schválila předložený návrh oddacích dnů pro
rok 2006
v Schválila přijetí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Příbora, v celkové výši 32.400,-- Kč
v Rozhodla schválit po projednání předložený
návrh Místního pořadníku na byty - dodatek č.1
na období od 12.07.2005 do 31.12.2005
v Vzala na vědomí zprávu „Souhrnný přehled
o zavádění informačních systémů na MÚ a v příspěvkových organizacích města“, předloženou tajemníkem městského úřadu a vedoucími příspěvkových organizací
v Vzala na vědomí zprávu o stavu výpočetní
techniky na MÚ Příbor
v Vzala na vědomí písemné sdělení p. Mgr. M.
Šupové ve věci dříve zajišťovaných a nově chystaných projektů společností S. Freuda v Příboře
a konstatovala, že finanční požadavky musí být
řešeny formou žádosti podané Společností S.
Freuda po vyhlášení grantových řízení
v Schválila zásady grantového řízení pro oblast
kulturních a společenských aktivit na rok 2006
v Vyhlásila grantové řízení pro oblast kulturních
a společenských aktivit na rok 2006
v Rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši
20.862,-- Kč dle předloženého seznamu mimo odpis pohledávky rodičů Bittalové Adély a Barbory
za rok 2004 (příspěvek na provoz MŠ)
v Výběrové řízení na funkci - referent odboru
informatiky, kultury a cestovního ruchu - oslavy
150. výročí narození S.Freuda
v Ustavila pracovní skupinu pro přípravu zadání
regulačního plánu nebo projektu pro územní řízení zástavby lokality „Za školou Npor.Loma“ ve
složení: ing. Milan Strakoš, ing. Jaroslav Šimíček,
ing. Jan Černoch, Otakar Malachta, ing. Jiří
Polášek, ing. Bohuslav Majer, ing. Jan Monsport
a pověřila vedením této skupiny ing. Šimíčka
v Vzala na vědomí návrh „Směrnice o hospodaření s majetkem města a jeho evidence“
v Souhlasila po projednání, aby Správa majetku
města Příbor s.r.o., pronajala bývalou uhelnu lokality kotelny Nerudova č.p. 146 třetí osobě, a to
firmě LUKY, Jindřich Lukeš – instalatérství v souladu s čl. II odst. 2.4 Smlouvy o nájmu nemovitostí
ze dne 8. 8. 2005
v Uložila zveřejnit na úřední desce záměr města
Příbora pronajmout uvedený nebytový prostor
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo
jedenkrát, a to na 32. zasedání ZM, dne 20. října
2005, kdy projednalo 11 hlavních bodů programu,
kdy účast byla 19 členů ZM:

v odvolalo z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města pana ing. Milana Střelku
v jmenovalo do funkce člena finančního výboru zastupitelstva města paní ing. Karlu
Teichmanovou
v rozhodlo neprodat nemovitosti části pozemků parc.č. 293 a 294, k.ú. i obec Příbor z majetku města Příbora panu Radimu Jeníkovi, bytem
Příbor, Dr.Čejky 1518
v rozhodlo přijmout nabídku na darování (bezúplatný převod) nemovitosti – pozemku parc. č.
2873 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1456 m2 od ČR – ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ
STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, PRAHA
do majetku města Příbora
v rozhodlo přijmout nabídku na darování (bezúplatný převod) nemovitostí – pozemků parc.
č.862/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2081 m2, parc.č. 862/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 607 m2, od ČR – ÚŘAD
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH
MAJETKOVÝCH, PRAHA do majetku města
Příbora
v schválilo druhou změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2005 v následujících objemech:
příjmy - 110.323,90 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené první změně o 5.091,00 tis. Kč,
výdaje - 121.119,90 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené první změně o 5.091.00 tis. Kč,
financování - 10.796,00 tis. Kč beze změny oproti schválené první změně, v členění a finančních
částkách dle předloženého návrhu
v schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Základní škola Npor. Loma v Příboře ve výši 2.765,00 tis.Kč , což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku o 6,00 tis.
Kč. Částka ve výši 6,00 tis.Kč je účelově vázaná na
pokrytí odpisového plánu
v schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Domovní správa města Příbora ve výši
2.832,00 tis.Kč, což je zvýšení oproti schválenému
neinvestičnímu příspěvku o 2.807,00 tis.Kč
v schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Technické služby města Příbora ve výši
8.706,00 tis.Kč, což je zvýšení oproti schválenému
neinvestičnímu příspěvku o 1.106,00 tis.Kč,
v schválilo podle zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, § 85, písmeno c) dotaci
Povodí Odry, státní podnik Ostrava ve výši 180,00
tis.Kč na zabezpečení řeky Lubiny proti povodním
v projednalo návrh stanov společnosti Správa
majetku města Příbor s.r.o. s připomínkami
ing. Buskové, p. Myšky, p. Mocka, ing. Svobodové. Členové zastupitelstva města se dohodli, že
jednotlivé volební kluby dají písemné připomínky
k návrhu stanov společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o. do 10- ti dnů
v uložilo předložit na příští zasedání ZM po zapracování připomínek notářský zápis stanov společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o.
v vydalo po projednání obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s tím, že poplatek zůstane ve výši 360,- Kč tak, jako v roce 2005
v schválilo s platností od 1.10.2005 v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( vl.nařízení č. 697/2004 Sb.) výplatu
měsíční odměny p. ing. Milanu Střelkovi v celkové výši 1.880,- Kč
Dne: 21. října 2005
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

MŮJ SEN 2005 – tentokrát v prostorách KÚ v Ostravě
Rozesmátá panenka Aničky Strnadové a téměř tajemný úsměv Mony Lisy na portrétu
Nikolky Kudryové – tak tyto dva obrázky, reprezentovaly naše město v průběhu celého zářijového
měsíce ve výstavních prostorách Krajského úřadu
v Ostravě. Obě vyučující autorky, I. Drholecká a J.
Pargačová, jsou z mateřské školy Kamarád.
Spolu s dalšími zajímavými pracemi z minulých ročníků mezinárodní výtvarné soutěže „Můj
sen“ připomínaly účastníkům krajských školení
a seminářů nejen Freudovu osobnost, ale i jeho
rodiště – Příbor.
Tato mezinárodní výtvarná akce pro děti
a mládež ve věku 3 – 26 let odstartovala v letošním
školním roce již 10. ročník. Děti zde mají možnost
pozastavit se v životním shonu a zamyslet se nad
svými sny, přáními, touhami – tedy pokusit se alespoň skulinkou nakouknout do svého nitra.
1. Cílem soutěže je zajímavou a přístupnou formou seznámit se se jménem našeho slavného
rodáka. Název „Můj sen“ má připomenout
těm starším věkovým skupinám nejvýznamnější Freudovo dílo „Výklad snů“.
2. Nabídnout dětem a mládeži zajímavou aktivitu a také prostor pro atraktivní prezentaci
jejich děl.

3. Netradičně a působivě propagovat město
Příbor jako rodiště S. Freuda a přispívat tak
aktivně k podpoře turistického ruchu.

Ocenil skutečnost, že v tak malém městě, jako
je Příbor, které navíc leží mimo hlavní dopravní
tepny, mohla vzniknout tak rozsáhlá soutěž s tak
vynikající úrovní zasílaných prací. Konstatoval,
že práci v porotě se nezištně věnuje tolik let nejen
proto, že mu imponuje zapálenost a nadšení zúčastněných kantorů, že zde nachází také spoustu
inspirace, nové techniky, nápady – tedy obohacení pro svou práci. Konstatoval, že zasílané práce
mají rok od roku zvyšující se uměleckou úroveň.
Veliký dík za zdárný průběh této propagační akce patří nejen autorům, jejich pedagogům,
porotě, ale i osvíceným sponzorům, kteří si včas
uvědomili propagační dosah této akce a finančně
podpořili zdárný a reprezentativní průběh. Jsou
to především manželé Pajonkovi - Vinorestaurant
Terra Libera, manželé Jeníkovi – „U Zlaté hvězdy“,
fa Jaal, fa ASOMPO z Životic a vinotéka Helia. Na
akci přispělo i město Příbor a Kopřivnice.
Věřím, že letos odstartovaný 10. ročník soutěže „Můj sen“, jehož vyhodnocení proběhne
v květnu 2006 v rámci oslav 150. výročí Freudova
narození, nás opět potěší zajímavými nápady
a šťavnatou hudbou u cimbálu. Vyhlašování vítězů a předávání cen proběhne opět za doprovodu
lidových písní v rámci 3. ročníku Freudova folklorního festivalu.
Mgr. Marie Šupová,
autorka projektu Můj sen

Výstava byla odstartována 1. září jako
veliký dík mladým autorům i jejich pedagogům za dlouholetou plodnou spolupráci. Paní
PhDr. Wenigerová – náměstkyně hejtmana MSK,
která má na starosti oblast školství, hodnotila
velmi vysoko skutečnost, že Spol. S. Freuda a Sigmund Freud Art věnují pozornost nejen studiu
a propagaci Freudova díla, ale i práci s mládeží...
Mgr. Zdeněk Babinec – ředitel ZVŠ Kopřivnice,
který působí od zrodu této soutěže jako předseda
poroty – zasvětil přítomné hosty do souvislostí
mezi Freudovým dílem a surrealistickým hnutím
ve výtvarném a literárním umění 20. století.

NOVÁ VOZOVKA NA TOČNĚ
Začátkem tohoto roku byl na odbočku ke
garážím na Točnu položen nový asfaltový povrch v úseku asi 250 m. Tato část cesty byla
dlouhou dobu značně poškozena (hluboké výtluky povrchu), což stěžovalo řidičům osobních
vozidel jízdu v tomto úseku a mělo značný vliv
na opotřebení podvozků.
Podle původně projektované dokumentace
nejsou doposud od dostavby všech garáží (asi
180) dokončeny odvody vody ze střech, kanalizace a jednotlivě výjezdy z mezigarážových
prostorů na výjezdovou cestu. Majitelé garáží
si platí stanové daně, a proto se domnívají, že
tento dluh realizace nebyl doposud MÚ Příbor
uskutečněn, i když výstavba garáží byla ukončena před více jak 15. lety. Přitom všechny prostory kolem garáží a samotné výjezdy jsou vlastně
v majetku města a ne „garážníků“.
Budeme i nadále požadovat, aby v dohledné době v závislosti na finanční situaci rozpoč-
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tu města byly nedokončené akce realizovány
dle PD.
I přes výše uvedená negativa však patří
poděkování majitelů garáží panu starostovi
ing. Strakošovi a všem pracovníkům MÚ, kteří
tuto akci organizovali a zajišťovali. Současné
chceme poděkovat i zastupitelům města za klub
KSČM, zejména panu M. Olšovskému, kteří
přispěli k prosazování financí na tuto rekonstrukci a k jejímu dokončení v letošním roce.
Tato akce byla od prvopočátku nastartována iniciativou pánů L. Nantla a P. Runáka
podáním žádostí k rekonstrukci cesty ke garážím na Točnu v roce 2003 na odboru územního
plánování rozvoje, MPR a investic přímo panu
ing. Šimíčkovi.
Všem, kteří mají podíl na realizaci této akce
ještě jednou jménem „garážníků“ srdečně děkujeme.
Pavel Runák, Luboš Nantl

Týden knihoven 2005

Letošní akce „Týden knihoven“ se zúčastnilo 444 českých knihoven. Tak jako v předchozích letech
se zapojila i Městská knihovna v Příboře. V době od 3. – 7. října se mohli přihlašovat zdarma noví čtenáři. Této možnosti využilo přes 70 zájemců. Čtenáři, kteří nebyli delší dobu v knihovně, měli možnost
vrátit knihy, aniž by museli zaplatit poplatek z prodlení.
Po celý týden se prodávaly vyřazené knihy a časopisy. V úterý 4.10. jsme připravili pro děti
„Odpoledne s kocourem“ o Velké Británii. Takovéto akce pořádáme každý měsíc. Jsou spojeny s tvůrčí
dílnou a věnovány jednotlivým zemím Evropské unie.
Abychom přiblížili dětem českou literární tvorbu, pozvali jsme k nám spisovatelku Ivonu
Březinovou, která besedovala o svých knihách s některými žáky základní školy a gymnázia. Náš fond
jsme doplnili autorčinými novými knihami, a ty byly během týdne rozpůjčovány.
Protože v Týdnu knihoven jsme se věnovali více dětem, ráda bych pozvala dospělé na přednášku profesionálního astrologa Milana Gelnara s názvem Astrologie v denním životě, která se uskuteční
3. listopadu v 18 hod. v oddělení knihovny pro dospělé a dále na komorní písničkový pořad Bedřicha
Ludvíka Zpět k pramenům, který proběhne 22. listopadu v 17
hod. v refektáři muzea v Příboře. Bedřich Ludvík je také autorem a režisérem stejnojmenného cyklu, který nedávno odvysílala televize. Známe ho také z dalších dokumentárních cyklů
z jeho tvorby - Rozhlédni se, člověče, a Paměť stromů. Příští
„Odpoledne s kocourem“ pro děti bude 15. listopadu v 15 hod.
v dětském oddělení knihovny – tentokrát o Švédsku.
11.10.2005, Silvie Bahnerová

Klienti domova důchodců mají hudbu nejen v srdcích
Od poloviny měsíce září probíhaly v domově důchodců stavební úpravy. Nejprve se kvůli
havarijnímu stavu v kuchyni opravovala podlaha
a poté se vedení domova rozhodlo vytvořit pro
klienty velkou společnou místnost. Dosavadní
dvě malé jídelny a společenské místnosti neumožňovaly pořádání kulturních akcí, o které je
velký zájem. Proto se vybouráním zdi mezi jídelnou a společenskou místností v přízemí vytvořila
jedna velká jídelna, kde se spolu budou setkávat
všichni klienti nejen při jídle, ale i při zmiňovaných kavárničkách a bálech.
Stavební práce zajišťovala stavební firma
PELA CZ a.s. z Nového Jičína, která taktéž do
nové jídelny darovala 20 ks židliček.

Slavnostní zahájení provozu proběhlo v pátek 14.10.2005 obědem, pan ředitel Škrobánek
pronesl přípitek, paní Adamcová zahrála na harmoniku Ódu na radost a všichni klienti zazpívali
za doprovodu harmoniky „hymnu domova“ – Ta
naše písnička česká.
Od 17:30 hod se domovem opět rozléhaly
tóny písniček - začal 1. Taneční večer s hudební
skupinou YPSILON. Tančilo se a zpívalo téměř
do půlnoci.
Doufáme, že se klientům domova nová jídelna líbí, že jim zde bude chutnat a že se budou
těšit nejen na další připravovanou větší kulturní
událost – Mikulášský bál.
Martina Fajárková

M�stská policie P�íbor informuje:
Na katastru m�sta P�íbora byli v uplynulých
dnech odchyceni tito psi:
1.) Fena – k�íženec , št�n�
2.) Fena – k�íženec
3.) Pumr – k�íženec

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
září - říjen 2005, ing. Milan Strakoš

Zpočátku teplé podzimní počasí bylo v druhé polovině října doprovázeno nočními mrazíky.
Přesto mnoho houbařů neustále přináší košíky
hub z lesů okolo Boroveckého rybníka i dalších
lesíků v okolí města. Pracovníci Krajského úřadu
provedli dohled nad lesní činností v městských
lesích a k úrovni hospodaření s lesním fondem
nevznesli žádné připomínky. Naopak, práce lesního hospodáře p. Petra Fialy byla hodnocena velmi
dobře. Oba borovecké rybníky byly při výlovu ryb
vypuštěny a hosté, kteří se výlovu zúčastnili, měli
možnost zhlédnout zajímavou práci rybářů.
KÚ MSK vyhodnotil podanou žádost o dotační prostředky na opravu rodného domu Sigmunda
Freuda. Bohužel, ani tentokrát město neobdrželo finanční prostředky a žádost byla zařazena na
první místo do náhradních projektů. Jen pro zajímavost uvádím, že bylo podpořeno celkem šest
žádostí s celkovým finančním objemem 53 milionů korun a podány byly žádosti v celkovém objemu 6,5 x vyšším. Město tak bude muset hledat jiné
zdroje, ze kterých by byla provedena rekonstrukce
rodného domu S. Freuda. Již delší dobu bylo jednáno s kanceláří prezidenta republiky o převzetí záštity nad oslavami 150. výročí narození Sigmunda
Freuda. Dopis pana prezidenta s kladným vyjádřením obdrželo město v pondělí 17. 10. 2005.
Žádostí o finanční pomoc na rekonstrukci rodného
domu budou v nejbližších dnech osloveni poslanci
Parlamentu ČR, kteří v současné době projednávají
rozpočet České republiky na příští rok.
Na zasedání rady města byla přizvána ředitelka
Silnic a dálnic Ostrava, pí ing. Morysová, která byla
dotazována především na situaci s chystaným obchvatem města směrem na Kopřivnici a možností
rozšíření hlukové stěny v oblasti u domova důchodců na Masarykově ulici. Obě akce jsou velmi složitě realizovatelné, neboť dle vyjádření paní ředitelky
scházejí finanční prostředky. Pokud se týká silničního obchvatu, byly již v letošním roce zahájeny
výkupy pozemků, a to především na katastru města Kopřivnice, ojediněle na katastru města Příbora,
kde vlastníci těchto pozemků ve většině případů na
výzvy o prodej nereagují. Ředitelkou silnic a dálnic
Ostrava bylo opětovně potvrzeno, že hlukové limity v okolí domova důchodců jsou na hranici limitů

Městská policie Příbor informuje:

Na katastru města Příbora byli v uplynulých dnech odchyceni tito psi: 1.) Fena – kříženec , štěně - 2.) Fena – kříženec - 3.) Pumr – kříženec

3.)
Žádáme tímto majitele psů, popřípadě osoby, které
by mohly napomoci ke zjištění jejich majitelů , aby podali informace na Městské policii Příbor,
mobil 776 775 156, tel. 556 725 111. V případě, že majitelé nebudou zjištěni, je možnost tato opuštěná zvířata věnovat náhradnímu majiteli. Pokud se vám proto
některý z nich zalíbil, kontaktujte Městskou policii Příbor, náměstí S. Freuda 19.
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Žádáme tímto majitele ps�, pop�ípad� osoby, které by mohly napomoci
ke zjišt�ní jejich majitel� , aby podali informace na M�stské policii P�íbor, mobil

stanovených hygienickými normami, ale tyto nepřekračují. Především z tohoto důvodu nechystá správce komunikace rozšíření hlukových bariér.
V pátek 7. 10.2005 byly zhruba po roce a půl
znovu otevřeny učebny Základní umělecké školy
v budově piaristického gymnázia. Této malé slavnosti se zúčastnila pí Jaroslava Wenigerová, zástupkyně hejtmana, několik ředitelů uměleckých
škol z okolí Příbora a mnoho dalších hostů, kteří
se závistí toto krásné dílo obdivovali.
Konečně byly ukončeny potřebné úpravy hrázek
a zábran řeky Lubiny, které by měly v případě přívalových dešťů zabránit zaplavení domů v okolí řeky.
Pracovníci MÚ a ředitelé příspěvkových organizací města zahájili přípravy na tvorbě rozpočtu
příštího roku. Už teď však mohu říci, že ne všechna
přání budou z omezených prostředků města realizována. Mnoho finančních prostředků bude však
jistě určeno na opravy a modernizace škol a jejich
vybavení. Úkolem zastupitelů je schválit rozpočet
ještě v závěru letošního roku, aby nedocházelo ke
zbytečným prodlevám s přípravou akcí.
Po jednání s vedoucím společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. bylo dohodnuto, že na Prchalově bude v příštím roce osazena
tlaková stanice vody, čím by mělo dojít, po období
mnoha let připomínek, k běžným tlakovým poměrům ve vodovodní síti a normálním dodávkám
vody do domácností.
Pokračují práce na rekonstrukci prostor spořitelny v příborské radnici. Spořitelna by se měla
do nových prostor přestěhovat v průběhu měsíce
listopadu. Městský úřad začal připravovat projekt
bezbariérového zpřístupnění radnice jehož součástí bude rovněž zabudování výtahu v objektu. V této
souvislosti dojde i k úpravám vnitřních prostor
radnice, které si to již bezesporu zasluhují.
Tělovýchovná jednota Příbor chystá otevření
sauny u objektu sportovní haly na Štramberské ulici. V současné době probíhá kolaudační řízení a odstraňují se poslední nedodělky. Dokončuje se rovněž vnitřní zařízení, jako jsou skříňky, lehátka, židle
apod. Veřejnosti bude sauna přístupná od poloviny
listopadu, a to zřejmě s celotýdenním provozem.
Znovu bych vám chtěl připomenout, že město má své internetové stránky. Ti z vás, kteří mají
k internetu přístup, mohou klást otázky touto cestou. Úředníci radnice jsou povinni na vaše dotazy
reagovat. Tímto si ušetříte cestu na radnici a máte
zároveň jistotu rychlé odpovědi.

29. 9. 2005 … jednání s ředitelem společnosti Nosta
Nový Jičín o dokončení akce rekonstrukce Základní
umělecké školy a uzavření smluvních vztahů
3. 10. 2005 … jednání s ředitelem SmVaK o zařazení akce tlakové stanice vody pro Prchalov do
rozpočtu příštího roku
5. 10. 2005 … jednání mediální komise o problematice oslav 150. výročí narození S. Freuda
7. 10. 2005 … slavnostní otevření učeben Základní
umělecké školy

17. 10. 2005 … jednání s ředitelkou Silnic a dálnic
Ostrava – obchvat města Příbora
… jednání s ředitelem Muzea Novojičínska o jejich
podílu na oslavách 150. výročí narození S. Freuda

18. 10. 2005 … setkání s občany města, kteří v letošním roce oslavili své 70. výročí. Toto setkání
připravila komise pro občanské záležitosti.

Křest knihy „Létáme spolu jen do války“
Žáci stonožkových škol byli vyzváni Bělou
Gran Jensen – zakladatelkou stonožkového hnutí
k výtvarné a literární tvorbě na téma „Co bych dělal,kdybych byl generálem“.

Pro Základní školu Npor.Loma v Příboře je
čest,že povídka „Generál a stonožka“,kterou napsala žákyně Alžběta Gajdošová z VIII.A ,byla
zařazena do této knihy.

Výzvu podpořil i náčelník generálního štábu
armády ČR generál Štefka,který má nad stonožkovým hnutím patronát.

Slavnostní křest knihy proběhl 16.9.2005
v Praze v Toskánském paláci. Byla pozvána i naše
mladá autorka,kterou mohla doprovodit její kamarádka. Spolu s nimi byli pozváni i pan ředitel
Ján Drtil a paní učitelka Libuše Klaudová.

Řeknete si, co má armáda společného právě
s dětmi? O dětském hnutí „Na vlastních nohou
– stonožka“ snad v našem městě slyšel každý. Vy,
kteří právě čtete tyto řádky, jste možná finanční
částkou přispěli dětem ve stonožkovém týdnu,
když Vám nabízely vlastnoručně nakreslené pohlednice.
Finanční výnos pak putuje potřebným dětem,do těch míst,kde lidskost ztratila svou tvář.
Do míst, která jsou zasažena válečným utrpením. Děti však neposílají jen peníze, píší dopisy,posílají hračky.
A prostřednictvím koho ? Pomocí mírových
jednotek naší armády putují včas k těm nejpotřebnějším – dětem.
Ale vraťme se k výzvě Běly Gran Jensen.
Literárních a výtvarných prací přišlo od dětí
všech věkových kategorií i od vojáků mírových sil
tolik,že došlo k rozhodnutí vydat knihu s názvem
„Létáme spolu jen do války“. Názvy některých
kapitol: Válka v přímém přenosu,Ruka naděje,Mírové jiskření,A nebe bylo v plamenech,Kdyby všechny děti světa,Štěstí má mnoho podob
svědčí o tom, že téma bylo pojato z různých úhlů.
Pestrost dětských kreseb doplněných autentickými záběry z krajin postižených válkou vede k zamyšlení.

Křtu knihy se zúčastnily i děti z mnoha stonožkových škol,ministr obrany Karel Kühnl,pan
generál Štefka,norský velvyslanec,další představitelé armády ČR a samozřejmě zakladatelka hnutí
Běla Gran Jensen. Kniha má 175 stran,práce literární,výtvarné jsou doplněny fotografiemi a dokumenty. Kniha je svědectvím o tom,že v lidech
je touha po spravedlnosti,dobru a lásce. Všechny
děti,které mají v této krásné knize články, obdrželi z rukou ministra obrany krásnou sadu psacích
potřeb a všichni si odnesli knihu v českém i anglickém vydání. Jsme hrdi,že i naše žákyně svou
tvorbou přispěla k vydání této knihy.
Mgr.Libuše Klaudová, ZŠ Npor.Loma Příbor

Ohlédnutí za archeologickou výstavou
V Den otevřených dveří 17. 9. 2005 uspořádal příborský archeologický kroužek ve spolupráci s odborem IKCR MÚ v kostele Sv. Kříže
expozici s názvem „Z objevitelské a publikační
činnosti AK“. Více než 100 návštěvníků si prohlédlo několik ukázek z publikační činnosti členů AK, fotografické snímky některých archeologických lokalit i významných nálezů a zvláště
samotné archeologické nálezy. Jednalo se o několik stovek vystavených předmětů (kamenná industrie, keramické zlomky a jiné), které
všechny pocházely z nových archeologických.
lokalit objevených členy AK, a to jednak z blízkého okolí Příbora, jednak z jiných regionů
Moravy (z okolí Lipníku nad Bečvou, Fulneku
a dalších míst).
Nejstarší vystavené nálezy byly ze starší doby kamenné, kultury aurignacienu (staré
více než 30 000 let př. n. l.) pocházely ze Lhoty
u Lipníka nad Bečvou (sběry Jiřího a Daniela
Fryče). V rozsáhlé kolekci paleolitické štípané
industrie ze Lhoty si přítomní občané prohlédli
vedle četných škrabadel, rydel, drasadel i retušovaných čepelí a jiné nálezy. Bohatě byla na
výstavě zastoupena také neolitická kamenná
industrie. Broušené sekerky, sekeromlaty a kopytovité klíny byly vyhledány především z okolí
Lipníku nad Bečvou. Obdivuhodné byly pro návštěvníky rovněž drobné hroty šípů. Tyto hroty
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s řapem tzv. typu Štramberk - Krnov pocházely především z archeologické lokality Hájov
1. Zdá se, že v okolí Příbora a Kopřivnice ještě
i v mladší době kamenné byl lov zvěře pro tehdejší obyvatele našeho regionu stále velmi důležitý.
Keramické zlomky z Příbora - Prchalova
(trať: Skotnické pohraniční pole) připomínají
osídlení z mladší doby římské, doby stěhování
národů a také pozdější slovanské obyvatele (již
v 8. a 9. stol. n. l. Místo nálezů zlomků keramiky z uvedených dob odpovídá místu, ke kterému se vztahuje legenda o starobylosti Příbora
( J. Hrnčárek: Město Příbor je prastará osada,
Kravařsko, 12, 1949/50). Tak stará slovanská
keramika nemá nikde v bývalém okrese Nový
Jičín obdobu. Zájemci o historii by se mohli
dovědět více v publikaci: Osídlení širšího okolí
Příbora od pravěku do raného středověku, ta je
k sehnání v městském informačním centru.
Závěrem příspěvku bych rád poděkoval
členům výboru AK B. Borovičkovi, D. Fryčovi
a ing. J. Horákovi za práci spojenou s přípravou
expozice, dozorem a za poskytování informací
návštěvníkům.
Předseda AK a člen výboru ČAS
- pobočka pro severní Moravu a Slezsko
Jan Diviš

150 let od narození stavitele Bedřicha Karlsedera.
Rok 2006 bude v Příboře především rokem
oslav výročí významných příborských osobností.
Kromě mnohokrát zmiňovaného 150. výročí narození Sigmunda Freuda si v příštím roce také připomeneme 150. výročí narození příborského stavitele
Bedřicha Karlsedera. Přestože Bedřich Karlseder
zdaleka nedosáhl takového světového věhlasu jako
Sigmund Freud, je občanům Příbora a regionu
blízký nejen proto, že se v Příboře narodil, prožil
většinu života a je zde i pochován, ale také tím, že
se s jeho dílem mohou setkat každý den.
V Příboře postavil, přestavěl nebo rekonstruoval většinu významných objektů. Z těch nejvýznamnějších je to především budova Masarykova
gymnázia, Katolický dům a měšťanské domy,
které jsou součástí Městské památkové rezervace (č.p. 4, 15, 28, 35, 36, 45 a 80). Byl autorem
i mnoha dalších významných staveb v Moravskoslezském kraji, z nichž některé jsou kulturními památkami. Provedl zastřešení Štramberské
trúby, byl autorem projektu České měšťanské
školy v Opavě, projekčně a stavebně se podílel při
výstavbě objektů na Pustevnách a na přístavbách
zámku v Nové Horce.
Bedřich Karlseder spolupracoval např. se
sochaři Františkem Úprkou, Václavem Novákem
a Janem Veselým a s malířem Antonínem
Svobodou.
Nejvíce je jeho rukopis patrný na secesních
objektech v Příboře a v okolí, např. v Kopřivnici, Rybí, Mošnově, Mniší, Ženklavě, Sedlnici,
Brušperku a v Petřvaldě.
Projektoval a stavěl obytné domy (Příbor
a okolí), školy (Příbor, Mniší, Opava), církevní objekty - kostely (Mošnov, Štramberk, Větřkovice),
nemocnice (Petřvald), hasičské zbrojírny
(Skotnice), obecní domy (Příbor, Sedlnice), mosty
(Příbor, Kozlovice, Mošnov), průmyslové a podnikatelské objekty - továrny, strojnické dílny, hostince, kovárny, pekárny, mlýny, cihelny, pily, pivovar
atd. (Příbor, Kopřivnice).
Svou prací navázal na dílo svého otce Kaspara
Karlsedera městského stavitele v Příboře.
Výstavbou nebo přestavbou velkého množství objektů v Příboře (celkem doloženo autorství
téměř sta objektů), stavitelé Kaspar Karlseder
a zejména Bedřich Karlseder výrazně ovlivnili
současnou podobu Městské památkové rezervace
Příbor.
Po smrti Bedřicha Karlsedera převzala stavební firmu vdova Anna Karlsederová.
Bohužel je význam osobnosti stavitele Bedřicha Karlsedera, jeho přínos pro město
Příbor a jeho výrazný vliv na moderní architekturu v regionu v současné době nedoceněný.

Životopis Bedřicha Karlsedera.
Bedřich Karlseder (12.2.1856 – 7.6.1913)
městský stavitel v Příboře, syn stavitele Kaspara
Karlsedera.
Narodil se v Příboře, studoval architekturu ve
Vídni. V letech 1883 – 1895 byl vojenským stavitelem v Trebinji, Sarajevu, Budapešti, Přemyšlu,
Lvově a Krakově. Oženil se 22.1.1895 s Annou
Peřinovou, dcerou Arnolda Peřiny (č.p.6) a Anny
Peřinové roz. Boháčové. Byl městským radním
a náměstkem starosty města Příbora. V r. 1903
bylo Bedřichu Karlsederovi uděleno čestné občanství obce Skotnice za zásluhy o obec.
Karlsederovi bydleli v Příboře v domě č.p.80
(Karlsederova vila) a měli 2 děti Bedřicha a Annu.
Základy stavitelské tradice rodiny Karlsederů
na Moravě položil Kaspar Karlseder (6.1.1822
- 19.2.1897), narozen v Rakousku ve městě
Schaffetschlag. Do Příbora přišel jako cestmistr v r.1850, později se stal městským stavitelem.
Postavil soukenickou továrnu v Příboře, provedl
přístavby Piaristické koleje v Příboře (1875), postavil školu v Hájově a dřevěný kostel ve Studénce
(1871), navrhl fasádu hlavního průčelí domu
č.p.30 v Příboře (1867) atd. Oženil se 27.11.1851
s Mariannou Šimkovou (č.p. 48). V roce 1878
koupil od kopřivnického továrníka Adolfa Rašky
svobodný dvůr č.p. 80. Byl majitelem pily a cihelny, které po jeho smrti převzal syn Bedřich.
Přestože měli Karlsederovi německý původ,
hlásili se k české nebo moravské národnosti, např.
při sčítání lidu v sudetské župě v r.1939. V době
německé okupace byly rodině pod nátlakem odebrány některé nemovitosti pro vojenské účely. Po
válce bylo všem členům rodiny vydáno potvrzení
o národní spolehlivosti.
Tělesné ostatky obou stavitelů a dalších členů rodiny jsou uloženy v rodinných hrobkách na
starém hřbitově v Příboře. V souvislosti se 150.
výročím narození Bedřicha Karlsedera se připravuje k vydání publikace věnovaná osobnosti a dílu
stavitele Bedřicha Karlsedera. Obracíme se proto na Vás s prosbou, můžete-li nám poskytnout
některé upřesňující údaje a dokumenty, které lze
reprodukovat např. fotografie, původní projekty
a písemnosti atd. Kontaktujte prosím městské
informační centrum, které zajistí vaše setkání se
zpracovatelem připravované publikace.
Zpracoval Pavel Vlašic, zdroj: Zemský archiv
Nový Jičín, kronikář Lubomír Loukotka,
pozůstalost Bedřicha Karlsedera, internet.

Střípky
městské
policie za měsíc
říjen 2005
STŘÍPKY
MĚSTSKÉ
POLICIE

Dne 12.9.2005 přijala hlídka MP Příbor
tel. oznámení od pracovnice MŠ, že jí v mateřské školce na ul.Frenštátská nějaký mladý
muž odcizil peněženku s bankomatní kartou a s finanční hotovostí asi 250 Kč. Dále
odcizil z její kanceláře volně položenou
bankovku v hodnotě 1000 Kč a dva klíče,
kdy jeden je od skladu a druhý od přístupových dveří právě ke skladu. Byl zjištěn popis
pachatele, který ze školky utekl otevřeným
oknem směrem k autobusovým zastávkám
mezi školy. Přes usilovnou snahu se mladíka ve věku asi 20 let vysoké štíhlé postavy,
tmavých krátce střižených vlasů nepodařilo
vypátrat.Věc poté předána k dalšímu šetření OO PČR Příbor.
Dne 14.9.2005 v 10.45 hod.bylo přijato
oznámení od občanky Příbora, která dopoledne zjistila, že má otevřený sklepní box,
na kterém chyběl zámek a následně zjistila,
že z něho bylo odcizeno horské kolo jejího
přítele v hodnotě 12 000 Kč, které tam bylo
uschováno. Dále bylo od oznamovatelky
zjištěno, že kolo bylo uzamčeno do sklepního boxu dva dny před tím a od té doby ve
sklepě nikdo nebyl. Kolo nebylo nikde nalezeno a celé věc předána OO PČR Příbor.
Zároveň bychom chtěli v souvislosti
s touto trestnou činností apelovat na občany města, aby těmto situacím předcházeli
a využili možnosti zdarma si zaregistrovat
svá jízdní kola na služebně MP Příbor.
Dne15.10.2005 bylo ve 14.15. hod. přijato kuriózní telefonické oznámení, že po
ulici Lidické v blízkosti křižovatky u supermarketu na ul.Lidické běhá po silnici asi
stokilový čuník, který měl běžet směrem
ke služebně OO Policie ČR Příbor . Hlídka
proto vyjela na místo, kde bylo zjištěno, že
hlídka PČR již zjistila majitele sportovně
založeného zvířete, a proto byl tento čuník
toužící po svobodě zahnán zpět ke svému
majiteli, který bydlel v jedné z přilehlých
ulic. Vše se obešlo bez zranění jak policistů
tak i prasátka.
Stavitel Bed�ich Karlseder

Zpracoval Pavel Vlašic, zdroj: Zemský archiv Nový Ji�ín, kroniká� Lubomír Loukotka, poz�stalost
Bed�icha Karlsedera, internet.

Masarykovo gymnázium P�íbor

Masarykovo gymnázium Příbor

Stavitel Bedřich Karlseder

Fany a Bedřich (ml.) Karlsederovi
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Stavitel Bed�ich Karlseder

Fany a Bed�ich (ml.) Karlsederovi

Školská rada

Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví,
že při základních , středních a vyšších odborných
školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníků školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
Město Příbor zřídilo s účinností od 1.11.2005
Školskou radu při Základní škole Npor.Loma
a Školskou radu při Základní škole na ul. Jičínské.
Školská rada při základní škole má devět členů,
kteří jsou voleni, popřípadě jmenováni na funkční
období tří let. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci
dané školy. Členství ve školské radě je čestnou
funkcí bez nároku na odměnu.
Při své činnosti školská rada postupuje v souladu s výše citovaným školským zákonem, který jí
dává následující kompetence:
-

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
programů a k jejich následnému uskutečňování,

-

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

-

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

-

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků v základních školách

-

podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy,

-

projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

-

projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

-

podává podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
zprávu ve školství a dalším orgánům státní
zprávy.

Činnost školské rady organizuje a její jednání
řídí předseda, kterého si zvolí členové na svém prvním zasedání. Školská rada zasedá podle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím
o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace
chráněné podle zvláštního právního předpisu poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
Odbor správy majetku, školství,
bytového a místního hospodářství

Oddací dny v roce 2006
21.01.2006
11.02.2006
11.03.2006
23.09.2006
14.10.2006
10.06.2006

15.07.2006
12.08.2006
25.03.2006
15.04.2006
20.05.2006
24.06.2006

29.07.2006
26.08.2006
09.09.2006
29.04.2006
11.11.2006
09.12.2006

Tyto termíny byly schváleny na schůzi Rady města
Příbora dne 18.10.2005. Sňatky uzavírané v tento den
jsou bezplatné. Při sňatcích uzavíraných mimo tyto
termíny se platí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle
Zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ke změnám v příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu
Od října 2005 dochází k delší dobu proklamovanému zvýšení příspěvku při péči o blízkou
nebo jinou osobu. Tato dávka je určena osobám
pečujícím o své příbuzné – děti, rodiče, prarodiče,
manžela, sourozence, zetě, snachu, tchána, tchýni.
Příspěvek může dostat i člověk, který pečuje o osobu, která s ním není ve vyjmenovaném příbuzenském vztahu, musí však mít společnou domácnost.

Od října 2005 se jeho výše zvýšila na částku
5310 Kč při péči o jednu a 9086 Kč při péči o dvě
blízké osoby.

•

v případě péče o nezletilé dítě starší 1 roku
musí zdravotní stav dítěte posoudit posudkový
lékař Okresní správy sociálního zabezpečení
v Novém Jičíně a vydat posudek, že dítě splňuje podmínky nároku na tento příspěvek (přesně řečeno, že jde o dlouhodobě těžce zdravotně
postižené dítě vyžadující mimořádnou péči),

Pokud má pečující občan plný invalidní nebo
starobní důchod, je příspěvek poskytován ve výši
rozdílu mezi výše uvedenou výší a částkou důchodu . Pobírání jiného typu důchodu – částečného invalidního nebo vdovského či vdoveckého
- nemá na výši příspěvku vliv.

•

pečovat lze i o dospělou osobu, musí jí být
přiznána převážná nebo úplná bezmocnost
nebo v případě péče o osobu starší 80 let postačí částečná bezmocnost (zvýšení důchodu
pro bezmocnost se přiznává také na základě
posouzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně).

Základní podmínkou je splnění určitých
zdravotních kritérií:

Pokud tedy chce člověk o svého zdravotně postiženého příbuzného pečovat a pobírat za to od státu příspěvek, musí mu zajistit celodenní, osobní a řádnou péči.
Podmínka celodenní péče neznamená, že zdravotně postižený a osoba, která o něj pečuje, musí bezpodmínečně strávit celý den společně. Je možno se
krátkodobě vzdálit za účelem vyřízení důležitých
osobních záležitostí. A také osoba, o kterou se pečuje, může na omezenou dobu navštěvovat školu či
jiné speciální zařízení.
A kolik vlastní příspěvek činí?

Do konce září 2005 jeho výše dosahovala
částky 3776 Kč měsíčně v případě péče o jednu
a 6490 Kč v případě péče o dvě osoby.

Zároveň platí, že tento příspěvek má nahradit příjem ze zaměstnání. Při jeho pobírání je však
umožněn i přivýdělek s omezením příjmu, který
nesmí překročit částku 5900 Kč čistého měsíčně.
V případě podnikání je příspěvek vyplácen zálohově a po podání daňového přiznání je nárok na
příspěvek zpětně přehodnocen.

Od října 2005 lze také nově při příspěvku při
péči o blízkou nebo jinou osobu pobírat i rodičovský příspěvek (dávka státní sociální podpory při
péči o dítě do 4 let), ovšem tento příspěvek nesmí
být poskytován přímo na zdravotně postižené
dítě, o které se pečuje.
Pro úplnost informací je třeba ještě uvést, že
po dobu péče o blízkou osobu platí za pečujícího
občana zdravotní pojištění stát. Také se tato doba
započítává jako doba pojištění (odpracovaná) pro
nárok na důchod. Do 2 let od ukončení péče je však
nutno podat na Okresní správu sociálního zabezpečení v Novém Jičíně žádost o zápočet této doby.
Zaujaly vás informace o tomto příspěvku,
domníváte se, že byste na něj mohli mít nárok?
V tom případě neváhejte a obraťte se na odbor
sociálních věcí a prevence kriminality Městského
úřadu Příbor, kde vám poskytnou podrobné informace. Příspěvek nelze poskytnout zpětně, proto s případnou žádostí příliš neotálejte.
27. září 2005-09-29, Ludmila Řezníčková
odbor soc. věcí a prevence kriminality MěÚ Příbor

Město Příbor vyhlašuje grantové řízení pro rok 2006
Rada města Příbora na svém 90. zasedání
dne 18.10. 2005 schválila zásady grantového řízení pro oblasti kulturních a společenských aktivit na rok 2006 a vyhlásila grantové řízení pro
oblast kulturních a společenských aktivit na rok
2006.
Město Příbor finančně podpoří takto tématicky zaměřené projekty:

do grantového řízení získáte rovněž na těchto
adresách.
Projekty budou uchazeči předkládat na odboru informatiky, kultury a cestovního ruchu
MÚ Příbor, nejpozději v den uzávěrky. Projekty
odeslané poštou na adresu MÚ, odbor IKCR, náměstí S. Freuda 19, Příbor, musí být odeslány
rovněž nejpozději v den uzávěrky. Nedodržení
termínu podání žádosti včetně příloh je důvodem k vyřazení projektu z dalšího řízení.

-

aktivity doplňující oslavy 150. výročí narození S. Freuda v Příboře

-

posílení kontaktů s partnerskými městy/
přednostně zaměření na děti/

Termín vyhlášení grantového řízení:

-

prezentace a propagace Příbora celorepublikově, případně v zahraničí

Poslední den /uzávěrka/ podání projektů:

-

volné téma

Přihláška do grantového řízení musí být
podaná na předepsaném formuláři a vyplněná
ve všech bodech a musí být doložena přílohami
podle schválených zásad.
Úplné znění zásad grantového řízení naleznete na úřední desce, získáte na odboru IKCR
MÚ, v Městském informačním centru a na adrese: www.pribor-mesto.cz. Formuláře přihlášky
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19. října 2005

18. listopadu 2005

Termín vyhodnocení projektů:
22. listopadu 2005

O přijetí projektů rozhodne Rada města
Příbora na doporučení kulturní komise rady.
Všem uchazečům přejeme úspěšné projekty.
PhDr. M. Podolská

I BUDOVA RADNICE SE ZLEPŠUJE
Vážení čtenáři,
poslední dobou jsme čím dál častěji svědky toho, jak se daří vylepšovat prostředí našeho
města Příbora. Drtivá většina aktivit, která se na
zlepšení podílejí, se týkají hlavně stavebních akcí.
Můžeme si jich všimnout ať už při cestě do práce
či případně na procházce městem.
Beze změn nezůstala ani budova radnice, kde
se mnoho změnilo na jejím interiéru. Jistě není
ve městě mnoho lidí, kteří by v letošním roce
nevstoupili do budovy městského úřadu, a mezi
nimi je jistě málo těch, kteří by si nevšimli těchto
změn ve vzhledu vnitřních prostor radnice.
Ale postupně:
Od jara 2005 byla na radnici zprovozněna tzv.
Galerie na radnici. Ve spolupráci s Fotoklubem
Příbor jsou ve dvou až tříměsíčních cyklech na
chodbách v obou patrech budovy na zavěšených
panelech instalovány výstavy fotografických prací. Každá výstava je zahájena vernisáží, na kterou
jsou všichni občané srdečně zváni prostřednictvím pravidelných letáčků s kulturními akcemi.
Dalším oživením, tentokrát schodiště budovy,
jsou obrazy namalované dětmi Dětského centra,
speciální školy pro žáky s více vadami v Novém
Jičíně. Je třeba říci, že vybrat mezi předloženými
obrazy několik pro městský úřad se ukázalo jako
značně náročné a problematické. Všechny malby
byly velmi hezké a nápadité. Je až s podivem, co
dokáží tyto děti vytvořit.
Pokud někdo z občanů navštívil u příležitosti
Dne otevřených dveří budovu radnice, měl mož-

nost si prohlédnout zrekonstruovanou zasedací
místnost rady města. Úpravy spočívaly ve vybroušení a nalakování stávající parketové podlahy, vymalování místnosti, montáži vertikálních žaluzií,
provedení počítačového zázemí s napojením na
internetovou síť, možnost projekce prostřednictvím dataprojektoru na profi plátno a instalování
nového oválného zasedacího stolu pro šestnáct
osob. V příštím roce je cílem vybavit tuto místnost
i novými židlemi. Těmito úpravami získal městský úřad důstojné prostředí nejen pro schůze rady
města, ale probíhají zde i různá další jednání, akce,
zasedají zde i některé komise rady města. Velkým
přínosem byla i montáž klimatizace v této zasedací místnosti, dále v kanceláři starosty, matrikářky
a sekretářky. Do rozpočtu na rok 2006 jsou navrhovány finanční prostředky pro montáž klimatizace
v obřadní síni a ve čtyřech kancelářích ze strany od
náměstí ve druhém poschodí budovy.
Přínosem bylo i položení dlažby na chodbě ve
druhém patře budovy, která nahradila nekvalitní
podlahu z PVC.
Největším zásahem do budovy úřadu je z hlediska časového již od září prováděna rekonstrukce prostor pronajatých České spořitelně. Tyto
úpravy zajišťuje Česká spořitelna a jejich ukončení je plánováno na počátek listopadu tohoto
roku. Koncem listopadu již budou moci občané
opět vyřizovat své záležitosti v nově opravených
prostorách ČS.
Z prostor, které Česká spořitelna měla dříve v nájmu, byla jedna místnost dána do užívání

25 let zahájení provozu Mateřské školy Pionýrů v Příboře
Dne 30.října 1980 bylo na slavnostní kolaudaci předáno do užívání nové předškolní zařízení
„Jesle – mateřská škola Příbor,Benátky.“ 3.listopadu byl pak slavnostně zahájen provoz,kde do dvou
tříd MŠ bylo zapsáno po 35 dětech a do jednoho
jeslového oddělení 23 dětí.Ředitelkou se stala paní
Dagmar Pukovcová.
V průběhu školního roku pak bylo dokončeno vybavení a estetizace školy a školní zahrady.
Pedagogičtí i provozní zaměstnanci se během let
vystřídali a od šk. Roku 1994 – 1995 se sestava
zaměstnanců stabilizovala. V roce 1997 převzala
řízení MŠ paní Věra Jařabačová poté, co odešla
stávající ředitelka do řádného důchodu. I jejím
cílem bylo vytvořit příjemné prostředí pro děti
i zaměstnance,udržovat budovu školy a zvelebovat školní zahradu k dětským hrám venku.
Během 25 let docházelo ke změnám nejen
při střídání zaměstnanců, ale hlavně ke změnám
pedagogické práce. Z důvodu nových metod prá-

�

městskému úřadu. Jde o prostor naproti současnému informačnímu centru. Při prováděných stavebních úpravách bude současně upravena i tato
místnost, kde bude položena dlažba, upraven
výkladec, provedena vzduchotechnika, nově osazeny dveře a další práce. Do tohoto nově získaného prostoru bude přemístěno nynější informační
centrum, a to ze dvou důvodů: jednak je získaný
prostor větší, což uvítají jistě občané, neboť ve
stávajícím informačním centru bylo už při malém
počtu zákazníků nedostatek místa, a jednak na
místě nynějšího IC je záměr vytvořit nový vestibul
a přístup k výtahu, jehož realizace je plánována na
příští rok v souladu s úkolem v Programu rozvoje
města, což je zajištění bezbariérovosti radnice.
Všechny stavební úpravy, ať již se jednalo
o úpravu zasedací místnosti, montáž klimatizace,
položení dlažby na chodbě či rekonstrukce prostor ČS, probíhaly bez omezení provozu městského úřadu, což nebylo vždy jednoduché, neboť
ne všechny práce bylo totiž možno provést přes
víkend. S tím souviselo i provádění úklidu o nedělích, aby v pondělí vstoupili pracovníci i občané
do uklizeného úřadu.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří
v době úprav navštívili městský úřad, za shovívavost a ohleduplnost. Děkuji však hlavně zaměstnancům radnice za trpělivost a pochopení, které
měli v době, kdy nebylo v rámci prací možno
všudypřítomný prach či zvýšený hluk zcela zlikvidovat.
Ing. Zuzana Turková

Okénko radního R. Korčáka

ce se všechny pedagogické pracovnice stále vzdělávají a nyní již pracují s Rámcovým programem
pro předškolní vzdělávání, které je přínosem pro
děti a hlavně umožňuje nenásilnou formou přípravu na školu.
Mateřská škola, to je každodenní hemžení,
přátelství, setkávání a životní příběhy malých
i velkých, které přetrvávají v paměti každého
z nás. Školka by nemohla být školkou bez dětí,
učitelů a provozních pracovníků,tedy bez těch,
kteří dříve či později prošli branou naší, dnes již
25leté budovy. Toto výročí chceme oslavit společně, proto připravujeme krátký odpolední program, výstavku fotografií a malé pohoštění na den
před víkendem, tj. 4.11.2005, abychom měli čas
na setkání a vzpomínání.
Přijďte mezi nás vzpomenout na léta, která jste
prožili v naší mateřské škole, těšíme se na Vás.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Pionýrů,Příbor
Silva Laníková

Klub Českých turistů Příbor pořádá 5. listopadu 2005 turistický výlet:

PUTOVÁNÍ FRENŠTÁTSKEM

Sraz účastníků turistické akce v 7 15 hod. Příbor – nádraží.
Odjezd 7 25 vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm
Trasa: 17 km: Frenštát pod Radhoštěm, Tichá
– Travertinová kaskáda, Mniší, Lubina, Příbor.

Vedoucí akce: Pavel Bilík, Tel.: 605 126 090
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Přišel jsem, neviděl jsem, zvítězil jsem…………..
A je to tady ......po více než roční diskuzi politických
představitelů města došlo k uzavření městského kina.
Ohlasy jsou různé. Někteří říkají KONEČNĚ, jiní říkají
TO SE STÁT NEMĚLO.
Problematice kina jsem věnoval v loňském roce
osobně rozsáhlý článek v Měsíčníku. Otevírat znovu celý
problém, kterému bylo dáno hodně prostoru v tuto chvíli
nemá již význam. Jsem člověk, který se rád dívá dopředu,
a tak mě zajímá co bude dál. Nikoliv v tuto chvílí s kinem,
ale s volnými prostorami,které vzniknou v centru města,
v těsné blízkosti městské památkové rezervace. Atypický
obdélníkový prostor bez oken s podlahou, která má nemalý sklon. Vysoké stropy, zastaralé osvětlení a nedokonalý
způsob vytápění jistě nenahrávají modernímu způsobu využití. Renovace prostoru si vyžádá velké finanční náklady.
Před vedením organizace Sokol stojí asi problém.
Nezávidím jim v tuto chvíli, neboť přicházejí jak o roční výši nájmu, která zcela jistě nebyla pro jejich činnost
zanedbatelná, ale také o správce a provozovatele jejich
majetku. Komu a za jakým účelem prostory pronajmout?
Na tuto otázku nelehká odpověď. Jsou různé způsoby
a možnosti, jak prostory využít. Jen doufám, že nám nevzniknou v centru města další skladová místa, výrobní
či montážní činnost. Snad nevznikne ani další místo pro
prodej zaručeně kvalitního zboží 2x v měsíci. Přeji touto
cestou vedení organizace Sokol, šťastnou a správnou volbu. Je hodně zařízení, které ve městě ještě scházejí, je to
však pouze o tom, najít toho nejlepšího investora, provozovatele a v neposlední řadě člověka se srdcem pro ten
správný druh podnikání.

SHRNUTÍ – na nást�nku nebo na lednici!

-----------------------------------------------------------------------zde odst�ihn�te-------------------------------------------------------------------

Mimo tyto �
asy na Local TV vysílá:
�a
HS Dukelská
S14 Local TV + KTK info
S14 Local TV + TA3
HS Frenštátská
HS Npor. Loma
S14 Local TV + TA3
HS Ji�ínská
S13 Local TV + TA3
HS J. V. Choráze
E4
Local TV + TA3
TA 3 je slovenský zpravodajský kanál.

KTK info vysílá takto:

(p�ijímají z HS Dukelské S14 a HS J. V. Choráze na E2)

pond�lí – úterý – st�eda – pátek
16.00 a 20.00 hod.
KTK
17.00 a 21.00 hod
Sn�ženka
17.30 a 21.30 hod.
TV ODRA Studénka
18.00 a 22.00 hod.
TV Press Nový Ji�ín
18.30 a 22.30 hod.
Local TV P�íbor (30 min.)

�

�
�ttvrtek
16.00 hod.

sobota
9.00 – 21.00 hod.

Zpravodajství:
- premiéra �tvrtek 17.00 hod.
(29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 24.12.)
Archivní po�ady:
- odvysíláme i vaše zajímavé snímky z archivu
- s o a n e 1 7 .0 0 – 1 8 .0 0 h o d .
Záznamy ZM P�íbora
- záznam – o víkendu po �tvrte�ním zasedání
- so a ne vždy 17.00 – 18.00 hod.,
pokra�ování každý den dle délky zasedání
– v ž dy 1 7 – 1 8 hod.

KTK – premiéra zpráv
opak. každou celou hod.

21.00 hod.
21.30 hod.
22.00 hod.
22.30 Hod.

KTK – opakování zpráv
každou celou hodinu
Sn�ženka
TV ODRA Studénka
TV Press Nový Ji�ín
Local TV P�íbor

ned�le
do 20.00 hod.
20.00 hod.
21.00 hod.
21.30 hod.
22.00 hod.
22.30 hod.

videotext, nové vydání
KTK
Sn�ženka
TV ODRA Studénka
TV Press Nový Ji�ín
Local TV P�íbor

CO NÁM NE�EKNETE, NEZAVOLÁTE, NENAPÍŠETE, NEVÍME! A NEM�ŽEME ZVE�EJNIT V Local TV P�íbor.
Tel. 776 725 909, 608 738 793, osobní kontakt. po – pá Nám�stí 12 13.30 – 16.30 hod., e-mail: televize-pribor@seznam.cz
---------------------------------------------------------------------zde odst�ihn�te-------------------------------------------------------------------

Zaměstnanci mateřské školy

Příbor, Pionýrů 1519 zvou všechny bývalé pracovníky,
rodiče a přátele školy

NA OSLAVU 25.VÝROČÍ ŠKOLY
která se koná dne 4. listopadu 2005
v budově mateřské školy.

PROGRAM:

15.hod. -

ZAHÁJENÍ

Pravidelné týdenní pořady
Stolní tenis
VOLEJBAL pro dospělé
FLORBAL pro dospělé
Keramika

PONDĚLÍ až PÁTEK
15:00 – 17:00
PONDĚLÍ
19:45
STŘEDA
19:15
ÚTERÝ
15:00 – 17:00
ČTVRTEK
17:00 – 19:00
PÁTEK
16:00 – 18:00
Hvězdárnu na ul. Jičínské je možné navštívit po
Pozorování večerní oblohy
předchozí telefonické domluvě
Hrátky s počítači
ČTVRTEK a PÁTEK
15:00 – 18:00
Internet pro veřejnost
ČTVRTEK a PÁTEK
15:00 – 18:00

v DDM LUNA
tělocvična v DDM LUNA
tělocvična v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
na čísle 556 725 029 nebo
737 311 810.
v DDM LUNA
v DDM LUNA

Vstup zdarma.

Vstupné: děti 30 Kč/hod,
dospělí 40 Kč/hod.Pro členy
kroužku sleva 10 Kč/hod
Vstupné: 10 Kč
Vstupné: 15 Kč
Vstupné: děti 20 Kč/hod,

LISTOPAD 2005

4.-6.11., pá - ne, 19:00-11:00, DDM LUNA
SOUSTŘEDĚNÍ KLUBŮ CAPOEIRY
Akce pro členy klubů capoeiry a pro příznivce. Informace: J. Lupíková
11.-12.11., pátek, 16:00, sobota, 17:00, DDM LUNA
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ
hry, soutěže, noční hra, S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělocvičny,
obuv, věci na spaní, toaletní a psací potřeby, láhev na pití, batůžek, baterku.
Určen pro táborníky z LT Slunce Malá Bystřice. Na akci se můžete přihlásit do
10. 11. 2005. Vstupné 150 Kč. Informace: L. Nenutilová
19.11., sobota, 12:00, tělocvična, ZŠ npor. Loma PŘÍBOR
LIGA NEREGISTROVANÉ MLÁDEŽE VE FLORBALE
v mladší kategorii žáků. Akce je určena pro neregistrované florbalové kluby.
Informace: J. Lupíková
20.11., Neděle, 8:00, tělocvična ZŠ npor. Loma PŘÍBOR
LIGA NEREGISTROVANÉ MLÁDEŽE VE FLORBALE
ve starší kategorii žáků. Akce je určena pro neregistrované florbalové kluby.
Informace: J. Lupíková
25.11., pátek, DDM LUNA
ADVENT V DDM
výroba adventních věnečků,
9:00-12:00 PRO MAMINKY S DĚTMI
15:00-18:00PRO VEŘEJNOST (děti, mládež, dospělí), Vstupné 20 Kč + materiál, (polyst. věneček, stuhy, svíčky atd.,dle vlastního výběru si hradí každý sám.
Je možné si donést vlastní materiál). Informace: K. Bukovjanová
25.11., pátek, 17:00-20:00, DDM LUNA
ZADÁNO PRO ŽENY
výroba adventních věnečků, výměna vánočních receptů aj. J. Lupíková

Připravujeme!

15.15 hod. - KULTURNÍ PROGRAM DĚTÍ Z MŠ
15.45 hod. - PROHLÍDKA ŠKOLY, VÝSTAVKY FOTOGRAFIÍ,
POSEZENÍ S HOSTY
�

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor ‚ Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: http://web.quick.cz/ddmluna

3.12., sobota, 4:00, DDM LUNA
PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
prohlídka města s průvodkyní paní Z. Tvarůžkovou
Cena: děti a mládež do 18 let - 300 Kč, dospělí – 500 Kč
Přihlásit a zaplatit můžete v DDM Luna Příbor do 25. 11. 2005.
Informace: J. Lupíková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – LISTOPAD
Zahájení turistické sezony obvykle organizují jednotlivé Kluby českých turistů v součinnosti se svou územní oblastí.Zakončení pěších
turistických akcí ale patří mezi významné turistické akce pod patronací ústředí KČT s názvem
POSLEDNÍ PUCHÝŘ. Tradice těchto posledních
puchýřů vznikla před 34 lety v Ústí nad Labem.
Z původního jednodenního pochodu na 50 km pro
dálkoplazy se v průběhu let stala vícedenní turisticko-společenská akce, kde si zájemci mohou vybrat
z většího množství kratších tras, zvolit autobusový
zájezd po okolí, jít si zaplavat do bazénu a večer se
zúčastnit tradiční „papučové“ zábavy.
Poslední puchýř se koná tradičně v druhé polovině listopadu a v pořadatelství se střídají jednotlivé KČT po celém našem území. V našem okolí byla tato akce již ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Ostravici, Krnově, Přerově a ve Vsetíně.
Letošní Poslední puchýř se koná ve dnech
17.-20.listopadu v České Lípě. Příborští turisté
pořádají na tuto akci vlakový zájezd.

KČT každoročně informují své členy i veřejtaké další tři výherce s nejbližšími odhady: pan
nost o připravovaných akcích prostřednictvím
Stanislav Burgár z Příbora, paní Markéta Šlosarová
Kalendáře turistických akcí. Vychází každoročně
z Příbora a paní Jana Burgárová z Příbora.
vždy v listopadu a první výtisky lze zakoupit na této
Všem čtyřem výhercům blahopřejeme!
Sout�žní
kolasponzory
sout�že
akci. Kalendář obsahuje více
jak tisícovku kupon
sportov- IV.
Hlavními
jsou - ALPISPORT Příbor
ních a turistických akcí nejrůznějšího druhu jak
- restaurace U ZLATÉ HVĚZDY/ fa Jeník
pro členy, tak i pro neorganizované turisty.
Měsíčník
města
Příbora LISTOPAD
M�sí�ník
m�sta
P�íbora
SRPEN 2005
2005
Pro případné zájemce
SOUTĚŽNÍ KUPON KČT
tento kalendář – cena
SOUT�ŽNÍ KUPON K�T
20Kč - zakoupíme
(kontakt: Pavel Bilík,
Soutěžní úkol:
Sout�žní úkol:
tel. 605 126 090).
Do kuponu vaše tipy, kam se
Odhadn�te a napište do
Ke čtvrtému kolu
chcete
s KČT podívat. Vaše
kuponu celkový po�et
soutěže. Celkově za
náměty
vezmeme
v úvahu při
ú�astník�
Janá�kových
29 ročníků bylo 4048
sestavování
na rok 2006
za všechny
chodní�k�plánu
účastníků. K tomuto
/v�etn�
roku 2005/
ro�níky
číslu se nejvíce přiblíTermín
: 15.11.
2005
žila paní Věra Šustková
Platnost zá�ijové sout�že
z Kopřivnice s odhado 15. 10. 2005
dem 4060. Vybrali jsme

MĚSÍČNÍK MĚSTA
PŘÍBORA
10 na M�stském informa�ním centru.
Kupony
odevzdejte

Sponzorem celé sout�že je ALPISPORT P�íbor a re

I. POLOVINA SOUTĚŽE PODZIM 2005 -ROZPIS UTKÁNÍ NA DOMÁCÍCH HŘIŠTÍCH
PÁ
SO

SO
NE

PÁ
SO

4.11.2005
5.11.2005

20 00
9 00
11 00
13 00
15 00
17 00

5.11.2005
6.11.2005

SO

11.11.2005 20 00
12.11.2005 9 00
10 30
12 00
14 00
19.11.2005 9 00
10 30
19.11.2005 19,00

NE

20.11.2005 09.00

SO

SO

26.11.2005 9 00
11 00
13 00
15 00
26.11.2005 13.00
27.11.2005 10.00
2.12.2005 20 00
3.12.2005 10 00
12 00
14 00
3.12.2005 19.00

NE

4.12.2005

09.00

NE

4.12.2005

9 00
11 00

SO

SO
NE
PÁ
SO

muži
st.dorostenci
st.dorostenci
ml. žáci
ml. žáci
ženy
ml.žačky
ml.žačky
ml.žačky
ml.žačky
muži
minižkynml
minižkynml
st.žačky
st.žačky
minižkyml
minižkyml
ml.dorky
ml.žačky
ml.dorky
ml.žačky
st.dorostenci
st.dorostenci
st.žačky
st.žačky
st.dorky
st.dorky
muži
ml. žáci
ml. žáci
ženy
st.dorky
ml.žačky
st.dorky
ml.žačky
ml.žačky
ml.žačky

PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
???
???
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
BK Příbor
???
BK Příbor
???
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
BK Příbor
BK Příbor
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
BK Příbor
???
BK Příbor
???
PŘÍBOR
PŘÍBOR

BÍLOVEC
HLADNOV B
HLADNOV B
PŘEROV
PŘEROV
FRÝDEK - M

HRANICE
HRANICE
VAL.MEZ
SBŠ OVA C
SBŠ OVA C
SBŠ OVA B
SBŠ OVA B
SBŠ OVA C
SBŠ OVA C
Pardubice

Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín
N.Jičín
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín

Nusle B

N.Jičín

HLUČÍN
HLUČÍN
SBŠ OVA C
SBŠ OVA C
TJ L. Krnov
TJ Šumperk
HRANICE
PROSTĚJOV
PROSTĚJOV
ORLOVÁ B
Pelhřimov

Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín
N.Jičín
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín

TJ Ždár n.S.

N.Jičín

ZLÍN
ZLÍN

Příbor
Příbor

REALITNÍ KANCELÁŘ DOBROREALITY
Hledáme v této lokalitě domy, chalupy, byty
a pozemky k prodeji, koupi, pronájmu nebo výměně.
Máme nabídky z celého regionu
a pomůžeme vám najít vhodný typ pro vás.
Veškeré formality vyřídíme za vás.
Platba prostřednictvím advokátní kanceláře.
Nabídky uveřejňujeme v „Realitních novinách“.

Volejte na mobil: 607 735 539

A KC E !

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
Zkuste to se společností Eurobydlení s.r.o.

naše služby vám ušijeme na míru * můžete si prodávat sami,neomezujeme Vaše vlastnická práva * pracujeme bez smluvních pokut * umíme nemovitost oddlužit i od exekucí * intenzivní propagace Vaší nabídky * pracujeme zdarma až do prodeje * naše provize 4-5% * zpracujeme odhad nemovitosti,kupní smlouvu * pomůžeme s hypotékou, úvěrem
* nenavyšujeme ceny. Nezávazné konzultace zdarma na tel.602 175 563
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro Nový Jičín,
Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Fulnek
informace na tel.602 175 563

Z naší nabídky

RD Bartošovice
RD Starý Jičín
Mlýn Nová Horka
RD Kunín
RD Luboměř
RD Studénka-Butovice
RD Hladké Životice
B1+1 os.vl. Odry
B4+1 os.vl. Fulnek
B1+1 os.vl. Nový Jičín
Dr.B3+1 Nový Jičín
Dr.B3+1 Nový Jičín
Dr.B2+1 Studénka
Dr.B3+1 Studénka
Dr.B3+1 Kopřivnice
Dr.B3+1 Kopřivnice
Dr.B2+1 Kopřivnice
St.pozemky Šenov u N.Jičína
Zahrada Petřvald u N.Jičína
Zahrada Pržno

800.000,1.250.000,2.700.000,800.000,195.000,2.200.000,450.000,293.000,880.000,440.000,650.000,630.000,390.000,443.000,473.000,490.000,380.000,300Kč/m2
170Kč/m2
473.000,-

776 766 154
776 766 154
776 766 154
602 175 563
732 191 913
736 644 635
602 175 563
732 191 913
776 766 154
608 269 086
602 175 563
608 269 086
608 269 086
731 130 080
602 175 563
602 175 563
604 691 519
776 766 154
602 175 563
608 970 547

Pro své klienty hledáme: RD do 20 km od Nového Jičína, byt 3+1 v Novém Jičíně, RD v okolí Bílovce,
chatu na Odersku, byt ve Studénce, RD v okolí Kopřivnice, byt 2+1 v Kopřivnici

Volejte 602 175 563, www.chcitoprodat.cz
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 11

Pozemkový fond ČR, pracoviště Nový Jičín nás požádal o zveřejnění následující informace:

NABÍDKA POZEMKŮ

Pozemkový fond ČR zveřejňuje dne 21.10.2005 nabídku pozemků určených jako náhrada za pozemky, které nebyly oprávněným osobám (restituentům) rozhodnutím okresního pozemkového úřadu vydány. Seznam
pozemků je zveřejněn na úřední desce místně příslušného obecního či městského úřadu, v deníku Právo,
na internetové stránce a detailně na vývěsní desce územních pracovišť Pozemkového fondu ČR včetně grafického zobrazení v katastrálních mapách. Upozorňujeme, že tato nabídka pozemků definitivně končí dne
21.11.2005. Jakékoliv bližší informace vám podají naši referenti na adrese:

Územní pracoviště PF ČR Nový Jičín, Divadelní 8, (ve 2. patře nad Městskou policií) nebo na telefonním čísle 556 771 175.
Pozemkový fond ČR Nový Jičín, Ing. František Bajer, Vedoucí ÚP PF ČR Nový Jičín

Chov dr�beže Závišice (rozcestí ke Štramberku)

PRODEJ JATE�NÝCH
KR�T
Každou sobotu od 8.00 do 10.00 hod.

Informace na tel.: 556 856 091, 728 280 859

Reklama na 11/05. Placeno 250 K� za 1/8 A4.

Mnozí z vás určitě poznají jeden
z objektů našeho kulturního dědictví.
Ptáme se jen, zda majitel pozemku
necítí potřebu postarat se o
důstojný vzhled tohoto památníčku?

Mnozí z vás ur�it� poznají jeden z objekt� našeho kulturního
d�dictví. Ptáme se jen, zda majitel pozemku necítí pot�ebu postarat
se o d�stojný vzhled tohoto památní�ku?

Mnozí z vás ur�it� poznají jeden z objekt�
d�dictví. Ptáme se jen, zda majitel pozemk
se o d�stojný vzhled tohoto památní�ku?

Mnozí z vás ur�it� poznají jeden z objekt� naš
d�dictví. Ptáme se jen, zda majitel pozemku n
se o d�stojný vzhled tohoto památní�ku?
Mnozí z vás ur�it� poznají jeden z objekt� našeho kulturního

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 12

Každý čtvrtek pořádáme ochutnávky
přívlastkových tuzemských i zahraničních vín

Vinotéka Helia
Dne 26.11.2005 v 17 00 vás zveme na

DEGUSTACI VÍN Z TUNISU

do salónku Katolického domu. Bližší informace osobně nebo na telefonu.

Předvánoční nabídka dárkového balení vín,
nejen pro firmy a organizace

Telefon: 605 912 195
CHCETE UŠETŘIT

až 2/3 nákladů na topení – Pořiďte si

TEPELNÉ
ČERPADLO
Technologie třetího tisíciletí
- ekologické vytápění pro váš dům
Nabízíme vám:
- bezplatné poradenství
– prodej
– montáž a servis
– zajištění financí

Kontaktujte nás:
WLT s. r. o. Pohoř 88 Odry 742 35
Tel: 605 764 023 p. Lukašík;
603 520 313 p. Volný;
603 434 985 p. Veber,
E: mail – luky. fin@tiscali. cz
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 13
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - LISTOPAD 2005
Středa 2. listopadu od 17.00 hod.
Marie Godžová, Pavla Rechtenbergová

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ.

V galerii V Radnici. Výstava potrvá do 31. 12. 2005.
Město Příbor a Fotoklub Příbor, Info: 556 455 444

Čtvrtek 3. listopadu od 18.00 hod.

ASTROLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ

Přednáška astrologa Milana Gelnara. Oddělení pro dospělé čtenáře. Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037

Pátek 4. listopadu od 18.00 hod.

PŮLKOLONA

frekventantů kurzu tance BAV klubu v Zrcadlovém sále na ul.
Dukelské. Předprodej vstupenek v BAV klubu.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Úterý 15. listopadu od 15.00 hod.

Pátek 25. listopadu 16.30 – 19.30 hod.

Tentokrát o Švédsku. Budeme vyrábět podzimní dekorace.
V dětském oddělení. Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037

Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelské
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Čtvrtek 17. listopadu

Pátek 25. listopadu od 17.00 hod.

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Výroba adventních věnečků, výměna vánočních receptů aj.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

ODPOLEDNE S KOCOUREM

KURZ TANCE

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Pátek 18. listopadu od 16.30 – 19.00 hod.

DANCE PARTY PRO NÁCTILETÉ

V Junior baru BAV klubu.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Pátek 18. listopadu 16.30 – 19.30 hod.

KURZ TANCE

Pátek 4. listopadu od 19.00 hod.

Zrcadlový sál na ul. Dukelské.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Pátek 18. listopadu od 10.00 hod.

POSEZENÍ U KLAVÍRU

Pá 4. – ne 6. listopadu od 19.00 hod.

SOUSTŘEDĚNÍ KLUBŮ CAPOEIRY

Akce pro členy klubů capoeiry a pro příznivce.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 6. listopadu od 7.15 hod.

PUTOVÁNÍ FRENŠTÁTSKEM

Sraz účastníků v 7.15 hod. Příbor – nádraží. Odjezd v 7.25 hod.
vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm. Trasa: 17 km (Frenštát
p. R., Tichá – Travertinová kaskáda, Mniší, Lubina, Příbor).
Klub českých turistů Příbor, Info: Pavel Bilík, 605 126 090

Pondělí 7. listopadu od 17.00 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ul. Dukelské.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Čtvrtek 10. listopadu od 18.30 hod.

VÁCLAV KOUBEK

Vystoupení hudebníka, režiséra, herce, produkčního a spisovatele. V rámci pořadu Hudební sklepy.
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Pátek 11. listopadu od 16.30 hod.

MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Od 16.30 hod. - Slavnostní lampionový průvod
Trasa: seřazení na ulici Nerudově, dále ulicemi Štramberskou,Sv.
Čecha, Tyršovou, Komenského, Jičínskou na náměstí S. Freuda
Od 16.45 hod. - Položení květin u památníků na ul. Jičínské
Od 17.00 hod. - Položení květin u pamětní desky na náměstí
Od 17.15 hod. - Vzývání ohně - vystoupení DŠS Historika na náměstí S. Freuda
Od 17.30 hod. - Ohňostroj nad náměstím S. Freuda
Město Příbor, Vojenské sdružení rehabilitovaných, Svaz letců ČR
Klub vojenských důchodců, Info: 556 455 444

Pátek 11. listopadu od 16.30 hod.

GASTRO LEKCE S DISKOTÉKOU

pro frekventanty kurzu tance.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Pá 11. – So 12. listopadu od 16.00 hod.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ

Hry, soutěže, noční hra. S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení
do tělocvičny, obuv, věci na spaní, toaletní a psací potřeby, láhev
na pití, batůžek, baterku. Určen pro táborníky z LT Slunce Malá
Bystřice. Přihlásit se můžete do 10. 11. 2005. Vstupné 150,- Kč.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Pondělí 14. listopadu od 17.00 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ul. Dukelské
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

ZADÁNO PRO ŽENY

Neděle 27. listopadu od 19.00 hod.

SMETANOVO TRIO

I. adventní koncert. V Refektáři muzea se představí: Jitka
Čechová - klavír, Jana Nováková - housle, Jan Páleníček - violoncello. V programu zazní skladby Dmitrije Šostakoviče, Wolfganga
Amadea Mozarta a Bedřicha Smetany.
Město Příbor, Info: 556 455 444

Pondělí 28. listopadu od 17.00 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

ZABÍJAČKA

Od 17.00 hod. zahraje k tanci a poslechu harmonika.
Hostinec U Čechů, Info: 556 723 772

Zrcadlový sál na ul. Dukelské
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

3. prosince od 4.00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Pátek 18. listopadu od 19.00 hod.

POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Přihlášky do 25. 11. v DDM Luna.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 19. listopadu od 12.00 hod.

Muzeum Novojičínska a Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře

V mladší kategorii žáků. V tělocvičně ZŠ Npor. Loma.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Výstava fotografií v refektáři muzea potrvá do 27. 11. 2005.

LIGA NEREGISTROVANÉ MLÁDEŽE VE
FLORBALE

Sobota 19. listopadu od 19.00 hod.

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Lidová opereta Járy Beneše v podání Pražské komorní zpěvohry.
Účinkují sólisté Hudebního divadla Karlín. V hlavní roli Josef
Zíma. Předprodej vstupenek od 7. 11. 2005 v MIC Příbor.
Město Příbor, Pražská komorní zpěvohra, Info: 556 455 444

Neděle 20. listopadu od 8.00 hod.

LIGA NEREGISTROVANÉ MLÁDEŽE
VE FLORBALE

Ve starší kategorii žáků. V tělocvičně ZŠ Npor. Loma.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Pondělí 21. listopadu od 17.00 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ul. Dukelské
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 723 910 627

Úterý 22. listopadu od 17.00 hod.

ZPĚT K PRAMENŮM

Písničkový pořad Bedřicha Ludvíka. V refektáři muzea.
Městská knihovna Příbor ve spolupráci s Muzeem Novojičínska
Info: 556 725 037

Úterý 22. listopadu od 17.00 hod.

SEMINÁŘ O LIBERALISMU

Tentokrát na téma „Potřebuje ČR reformu ve zdravotnictví?“
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Pátek 25. listopadu od 9.00 a od 15.00 hod.

ADVENT V DDM

Výroba adventních věnečků.
Od 9.00 hod. pro maminky s dětmi a veřejnost.
Od 15.00 hod. pro veřejnost.
Vstupné 20,- Kč+materiál (polystyren. věneček, stuhy, svíčky atd.,
dle vlastního výběru si hradí každý sám, možno donést i vlastní
materiál). DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

MILAN VÍCHA - PORTRÉTY, AKTY
STŘÍPKY ŽELEZNIC

Unikátní výstava ze soukromých sbírek v Novém sálu muzea potrvá do 13. 11. 2005. Info: 556 725 191

Loutkové divadlo Beránek

Každou středu v 17.00 hod. hrajeme pohádku pro nejmenší

PEJSEK A KOČIČKA

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé: Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 12.00
14.00 - 18.00. Oddělení pro děti: Pondělí: 13.00 - 15.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 13.00 - 17.00 hod. Info: 556 725 037

FITCENTRUM
Info: 556 722 092, Pondělí - Pátek: 9.00 - 13.00 14.00 - 21.00 hod.

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace: Pondělí – Neděle: 7.00 – 8.00 hod., 17.00
– 18.00 hod. 22.00 – 23.00 hod. Přijímáme Vaše tipy:
DUYVIS VIDEO Příbor, nám. S. Freuda 12,
E-mail: televize-pribor@seznam.cz, 608 738 793, 776 725 909

CVIČENÍ JÓGY
Úterý: 17.15 - 18.45 hod. MŠ Frenštátská, Info: 556 725 852
Úterý: 17.30 - 19.00 hod., MŠ Pionýrů Info: ( 775 084 815

CVIČENÍ AEROBIKU
Po: 20.00 - 21.00 aerobic
Út: 16.00 - 17.00 mix aerobic
St: 9.00 - 10.00 mix aerobic
18.45 - 19.45 dance aerobic
20.00 - 21.00 body ball, overball
Čt: 20.00 - 21.00 bodystyling
Pá: 17.45 - 18.45 step aerobik, Info: 606 932 447, 556 722 092

V měsíci listopadu připravuje BAV klub

Zájezd do divadla, Info v BAV klubu: 556 723 778, 723 910 627
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