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Měsíčník
města Příbora

PROSINEC 2005

Už po čtvrté si město připomnělo Mezinárodní den válečných veteránů. 
Nechyběl lampiónový průvod a ohňostroj, s nadšením očekávaný především dětmi. 

Význam vzpomínky podtrhla účast představitelů města a vojenských sdružení, 
kteří položili květiny k památníkům padlých. 

Fotoreportáž: ing. J. Kavan.

Cena: 5, - Kč

Příchod zimy do Příbora byl pozvlovný a vyvolával romantickou náladu ….

Slavnostní okamžik – přestřižení pásky při otevření rekonstruované pobočky České spoři-
telny v Příboře. Po dvou měsících se klienti této banky dočkali nového vlídnějšího interiéru, 

ve kterém, jak jim přejeme, se budou cítit příjemně a uvolněně. Foto: ing. J. Kavan.

Poznamenejte si do kalendáře! 
5.12.2005 Mikulášské čertění 
 15:00 Mikulášské rarašení 
 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 
 16:00 Soutěž o nejkrásnější kostým mikulášské trojice  
 16:15 hemžení čertů 
 16:30 příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu 
8.12.2005 Koncert chlapeckého sboru BONI PUERI‚
 „Vánoce s Boni pueri“ 
18. 12.2005 Koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice
31. 12. 2005 Půlnoční ohňostroj nad náměstím 
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Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla třikrát a to 
na své 91., 92. a 93 schůzi rady města, kdy projed-
nala mj. tyto záležitosti:
91. schůze RM dne 1.11.2005:
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Doporučila přizvat na jednání komise MPR 
v měsíci listopadu p. faráře Mgr. P. P. Dvořáka 
k vyjasnění problémů směny pozemků mezi měs-
tem Příbora a Římskokatolickou farností Příbor
v Uložila po projednání zveřejnit dle § 39 z.č. 
128/2000 Sb., o obcích, záměr města prona-
jmout nebytové prostory za účelem výuky v bu-
dově piaristického gymnázia v Příboře, na ul. 
Lidickéo celkové rozloze 884,3 m2

v Vzala na vědomí informaci předloženou ta-
jemníkem o provedené kompletní inventarizaci 
veškerého majetku, se kterým hospodaří nebo 
který užívá kino Úsměv
v Rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr měs-
ta o pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 
1340 na ul. Dukelské v Příboře (bývalá Pizzerie) 
o ploše 78 m2

v Uložila předložit návrh darovací smlouvy mezi 
městem a TJ SOKOL Příbor k části movitého ma-
jetku umístěného v kině ZM
v Vyhlásila dnem 2.11.2005 řízení o přidělení ve-
řejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora 
na rok 2006 a termín uzávěrky přijímání žádostí 
na 21.12.2005 do 17.00 hodin
v Odsouhlasila návrh zadání na dodávku projek-
tové dokumentace stavby „Rekonstrukce kuchyně 
při ZŠ Npor. Loma“ s těmito kapacitami strávní-
ků: žáci 400 obědů, zaměstnanci školy a ostatní 
150 obědů, rozvoz 400 obědů, jednotlivé jídlono-
siče 100 obědů
v Vzala na vědomí na základě ustanovení voleb-
ního řádu školské rady průběh a výsledky voleb 
do Školské rady při Základní škole Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace a průběh a výsledky voleb do Školské 
rady při Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín
v Schválila organizační schéma MÚ v Příboře 
dle návrhu předloženého tajemníkem s novým 
pracovním místem od 1.11.2005 referent odboru 
informatiky, kultury a cestovního ruchu
v Rozhodla doporučit Zastupitelstvu města 
Příbora vydat na základě ustanovení §178 odst. 2 
písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zá-
kon) a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2005, kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených městem Příbor a část společ-

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

České město Příbor se připomíná už ve 13. 
století jako královské město Přemyslovců. Město 
bylo vždy střediskem českého národního života. 
Zejména období národního obrození a umístění 
učitelského ústavu (UÚ) do Příbora národní vě-
domí posílilo a ne nadarmo byl Příbor označo-
ván „Moravskou Litomyšlí“.

U příležitosti 130. výročí otevření UÚ bude 
jistě vhodné vzpomenout některých významných 
a zajímavých událostí z historie školy. Vždyť jen 
za dobu trvání UÚ v letech 1875-1938 připravil 
pro českou školu 3.591 učitelů a učitelek, kteří 
úspěšně plnili své vzdělávací a kulturní poslání 
ve společnosti, v městě a širokém okolí Moravy 
a Slezska. Mnozí z nich překročili rámec školy 
a významně ovlivnili kulturně společenský život 
v této oblasti.

Podle škol.zák. ze 14.9.1869 bylo zavedeno 
vzdělávání učitelů na čtyřletých UÚ a zároveň 
byla prodloužena povinná školní docházka ze 6 
na 8 let. Budování nových škol a zvýšená potřeba 
učitelů vedla ZŠR v Brně k otevření druhého UÚ 
na Moravě. Rozhodnutí bylo vydáno 2.8.1872. 
O umístění školy se ucházela řada moravských 
měst, a to: Hranice, Lipník, Olomouc, Prostějov, 
Přerov, Příbor, Val. Meziříčí. Mimořádnou inici-
ativu vyvinula Městská rada v Příboře zásluhou 
pokrokového a vlasteneckého starosty Františka 
Peřiny. Zejména nabídka piaristické koleje, kte-
rou město zakoupilo a pro umístění školy nabíd-
lo, rozhodla pro prospěch města a ZŠR umístění 
školy do Příbora a její otevření k 1. říjnu 1875 
schválila.

O studium na nové škole byl mimořádný 
zájem. K prvním přijímacím zkouškám se při-
hlásilo 215 uchazečů. Po zkouškách ve dnech 14. 
a 15. září 1875 bylo přijato do I. až III. ročníku 
175 studentů a otevřeny čtyři ročníky (2 první, 
po jednom 2. a 3.). Všichni byli české národnosti 
ve věku od 16 do 31 let. Slavnostní zahájení se 
konalo 4. října 1875 za účasti zemského zady 
Dr. Winterhollera a zemského inspektora Dr. A. 
Nowaka. Po účasti na bohoslužbách v kostele 
sv. Valentina a slavnostním shromáždění stu-
dentů, profesorů a hostů v refektáři (hudební 
síni) ústavu, bylo vyučování zahájeno ve třídách. 
Učitelský ústav zaznamenal pro město kulturní 
a hospodářský přínos a město velmi proslavil. 
UÚ trval až do 10. 10. 1938, kdy byl po okupaci 
města Příbora s okamžitou platností zrušen jako 
všechny české střední školy. Z vychovaných uči-
telů bylo 546 žen, z nich interně studovalo 220, 
externě 326. Prvních 6 žen maturovalo externě 
v r. 1912, v denním studiu maturovalo prvních 5 
žen v r. 1920. Menší počet žen ve školství byl dán 
celibátem z r. 1875, který vdané ženy vyřazoval 
z učitelské činnosti , neboť se uvažovalo, že vda-
ná žena se nemůže plně věnovat učitelské profe-
si. Toto diskriminační opatření bylo zrušeno až 
v r. 1919 za československého státu.

V r. 1886 byl vydán min. kultu a vyučování 
nový organizační řád a nové předpisy o povin-
ných zkouškách učitelské způsobilosti pro obec-
né školy a dobrovolné zkoušky učit. způsobilosti 
pro školy měšťanské. Podle těchto směrnic byly 
zřizovány při UÚ zkušební komise. Jejich před-
sedy byli zpravidla jmenováni ředitelé ústavu. 

Při UÚ v Příboře byla min. kultu a vyučov. zří-
zena první taková komise 25. 9. 1886, č. 18.882 
ve složení: J. Loš’ták, řed. UÚ a předseda komise, 
prof. J. Vitásek, zást. předsedy, prof. E. Stoklas, 
cvič. učitelé F. Tutovič, L. Červenka, řed. měšť. 
školy v Přerově Fr. Slaměník, významný komeni-
olog, členové komise. V komisi byli též zástupci 
jednotlivých nábož. konfesí. Úspěšná zkouška 
uč. způsobilosti byla předpokladem k ustanove-
ní definitivním učitelem a trvale setrvat ve škol. 
službách. Tyto učitelské zkoušky probíhaly v jar-
ním a podzimním období. První zkoušky učit. 
způsobilosti probíhaly v listopadu 1886. Ze 30 
přihlášených pro obecné školy bylo úspěšných 
učitelů 24, pro měš’tanské školy ze 4 přihláše-
ných uspěli všichni. 

Práce UÚ v Příboře byla velmí úspěšná, 
v mnoha směrech průkopnická. Pro ilustraci uve-
deme alespoň několik příkladů z pozoruhodných 
činností.

Velmi úspěšné byly literárně pedagogické 
besedy, zejména v době působení ředitele J. Váši 
po r. 1925. Pověřený student prostudoval lite-
rárně pedagogické dílo, zprávu pak přednesl na 
společném shromáždění skupiny studentů. K ní 
se pak rozvinula beseda, kterou řídil prof. peda-
gogiky nebo cvičný učitel. Ředitel J. Váša úroveň 
těchto besed vysoce hodnotil.

Úspěšná byla též pedopsychologická pozoro-
vání žáků cvičné školy prováděna studenty vyšších 
ročníků UÚ. Zejména v době působení prof. Se-
hnala měla tato činnost pevnější řád se zaměře-
ním na psychické projevy a zákonitosti duševního 
vývoje u sledovaných žáků. Zprávy studentů byly 
na společných poradách analyzovány.

Bohatá hudební a kulturně výchovná činnost 
též dobře representovala UÚ na veřejnosti. Vždyť na 
50 akademií a kult. besed za dobu trvání UÚ oboha-
tilo kulturní a hudební život města a celého kraje. 

Studenti se též seznamovali s různě organi-
zovanými školami. Proto studenti 4. ročníku na-
vštívili školy jednotřídní (např. Hájov, Závišice, 
Kojetín), dvojtřídní (např. Skotnice, Drnholec, 
Trojanovice), ale i vícetřídní jako Kopřivnici, 
Starý Jičín atd., aby se seznámili s prostředím bu-
doucího pracoviště. 

Od šk. r. 1932/33 stud. 3. roč. UÚ pravidel-
ně navštěvují pokusné školy ve Zlíně, aby blíže 
poznali reformní hnutí na školách a získali řadu 
podnětů k uvažování.

Též v tělovýchově a ručních pracích vykonal 
UÚ v Příboře mnoho průkopnické práce pro bu-
doucí učitele a jejich praxi.

Dnes jsou učitelé pro základní a střední školy 
připravováni na Pedagogických fakultách, které 
jsou od r. 1964 součástí univerzit a zajiš’tují uči-
telům všech škol vysokoškolské vzdělávání dosud 
společností plně nedoceněné, což je jistě jen do-
časné.

Malé připomenutí UÚ v Příboře bylo jistě 
vhodné u příležitosti 130. výročí jeho vzniku, aby 
si veřejnost uvědomila význam a poslání školy 
a učitele pro rozvoj národní identity.

PhDr. Ladislav Polášek, CSc., 
Gregorova 43, 741 01 Nový Jičín

130 let historie UÚ v Příboře



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 3

Tomáš Tomeček

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých ro-
dičích? 

 Rodiče jsou pracovití a zodpovědní, tak snad 
něco z toho....

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Nejraději řídím vůz, samozřejmě v terénu. 

A novou příjemnou činností je pro mě teď hraní 
s našimi dětmi. 

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Vždycky jsem nejraději četl verneovky. Na hu-

debním poli u mně vítězí Elán a z filmů mám 
nejradši „totalitní“ české komedie.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Řidičem kamionu.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Ne.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Závodění mě vždycky zajímalo. Když se za-

čal jezdit Paříž-Dakar, hodně jsem o tom četl. 
Potom jsem se jednou, brzy po revoluci, v pod-
statě náhodou, jel podívat na závody TRIAL 
v Ouběnicích u Sedlčan. Po zhlédnutí závodů 
jsem šel přímo za pořadatelem požádat jej o in-
formace, ptal jsem se a pomalu jsem se začal 
všechno učit. Dalšího ročníku závodů jsem se 
už chtěl přímo zúčastnit. Koupil jsem tedy první 
auto – Tatru 805, sháněl sponzory a peníze na 
závody. Nebylo to jednoduché období. Kdo stál 
o nějakého Tomečka? O nějaký trial? Namířil 
jsem si to tehdy mimo jiné také rovnou na ředi-
telství Tatry v Kopřivnici. Časem se mi podařilo 
navázat spolupráci s dakaristy, o kterých jsem do 
té doby jen četl. 

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Teď už velké. Když jsem začal pracovat v Tat-

ře, bydlel jsem v Kopřivnici na ubytovně. V té 
době jsem se seznámil s jednou slečnou – mou 

Věk: 35
Stav: ženatý
Dosažené vzdělání:  VÚT Brno
Povolání: technik - závodník
Koníčky: motoristický sport
V Příboře žije: od roku 1996

nynější manželkou. Okolnosti nás přivedly sem 
do Příbora, kde dnes již máme dům a zázemí. To 
už jsem Příbor nevnímal pouze jako místo pro-
dukce T 613. Je to moc pěkné město, rádi se sem 
vracíme z cest.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Rádi jsme chodili na Skalky za našim domem. 

Taky rádi s rodinou jezdíme na kolech kolem 
Lubiny nebo třeba okruh z Příbora do Kateřinic.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Třeba nadměrná hlučnost dálnice a otevírací 

doba většiny obchodů. O půl šesté se na náměstí 
obtížně nakupuje…

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý záži-
tek?

 Nejvíce zážitků mám asi se samotným názvem 
našeho města - Příbor. Většinou se pobavím, 
když vysvětluji, kde bydlíme známým a ci-
zincům, že Příbor neznamená jídelní příbor. 
Většinou to ale všichni pochopí.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 To, že je mi umožněno dělat práci, která mě 
baví. 

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
  Ne.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu naro-

dil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým 
jiným?

 Ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Rád bych všechny pozval ke sledování následu-

jícího ročníku závodu Paříž-Dakar. 26. prosince 
s týmem odjíždíme a já se budu ze všech sil sna-
žit dobře reprezentovat město Příbor. Chtěl bych 
také moc poděkovat za podporu Příborákům 
a zvlášť „Klokočovjanům“ za vřelé loučení a ví-
tání, kterým mě vždycky mile překvapí.

Děkuji za rozhovor a v závodu přeji perfektní start, 
šťastnou cestu a co nejlepší umístění. Ivana Bolomová 

Pro všechny, kteří budou mít zájem sledo-
vat závod Paříž – Dakar, uvádíme webové strán-
ky, kde budou k dispozici aktuální informace:
www.tomastomecek.cz

PŘEDSTAVUJEME VÁM… ného školského obvodu základní školy s účinností 
dnem 1.1.2006
v Stanovila dodavatelem stavební akce 
Rekonstrukce chodníkového tělesa na ulici ná-
břeží RA v Příboře před domem č. 1514“ firmu 
Robert HONEŠ, Prchalov 36, Příbor
v Doporučila zastupitelstvu města vyhradit si 
podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, pravomoc podat žádost o skácení 
aleje lip na pozemku p.č. 3231/1 k.ú. i obec Příbor
92. schůze RM v mimořádném termínu dne 
8.11.2005:
v Schválila realizaci akcí týkajících se oprav 
a údržby bytového fondu dle předloženého návr-
hu do konce roku 2005
v Rozhodla o přijetí dohody o narovnání mezi 
NOSTOU s.r.o. a městem Příbor ke smlouvě č. 
12/2002/ÚP ve znění pozdějších dodatků, jejichž 
předmětem byla oprava a stavební úpravy piaris-
tického gymnázia II. etapa
v Stanovila dodavatelem stavební akce 
„Vybudování 10 parkovacích míst na ulici 
Pionýrů“ firmu V+V Saveko s.r.o. Záhumenní 
1 346, Kopřivnice
v Odvolala k datu 31.12.2005 pana ing. Stanisla-
va DUDKA z funkce ředitele příspěvkové organi-
zace Domovní správa Příbor
v Projednala za přítomnosti ředitele DS Příbor 
ing. Stanislava Dudka a předsedy bytové komise 
p. Jana Lampy závěry veřejnosprávních kontrol 
k veřejným zakázkám realizovaným DS v období 
let 2003 až 2005
v Seznámila se se závěry kontrolního výboru za-
stupitelstva města k výsledkům veřejnosprávních 
kontrol provedených na Domovní správě Příbor 
v letošním roce
v Uložila provést inventarizaci majetku třídy 028 
na DS Příbor k datu 11.11.2005
v Projednala problematiku bytové komise za pří-
tomnosti předsedy bytové komise p. Jana Lampy
v Uložila předložit RM náplň bytové komise 
v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové 
organizace DS
93. schůze RM dne 15.11.2005:
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Vzala na vědomí návrhy, podněty a připomín-
ky členů ZM a úkoly z 32. zasedání ZM
v Uložila objednat u správy majetku města zpra-
cování dlouhodobého plánu údržby bytového fon-
du v majetku města na období do r. 2010 s předlo-
žením do konce března 2006
v Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek 
města a jeho organizací k měsíci červenci, srpnu 
a září roku 2005 dle předloženého přehledu
v Konstatovala, že návrh rozpočtu projedná 
s konečnou platností na příští schůzi RM
v Schválila smlouvu o vzájemném vypořádá-
ní mezi městem Příbor a Tělocvičnou jednotou 
Sokol Příbor
v Rozhodla zveřejnit záměr města o doprodeji 
bytů v domě čp. 787 dle schválených Pravidel pro 
doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 
72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů
v Schválila změnu prodejní ceny hotového kom-
postu za jednu tunu
v Schválila po projednání a úpravách novou ná-
plň činnosti bytové komise rady města s platností 
od 16. 11. 2005
v Jmenovala p. Lubomíra Loukotku členem ko-
mise pro regeneraci MPR
v Schválila po úpravě plán práce RM na 1. pololetí
v Projednala za přítomnosti ing. Stejskala infor-
mace o zařazení města Příbora do integrovaného 
systému dopravy ODIS

Irena Macáková MUDr.
Jitka Kabátová
Marie Rašková
Adolf Podolka
Antonín Jařabáč
Ludmila Jarošová
Jaroslava Filípková
Miloslava Krulichová
Marie Mojestíková
Alois Bureš
Alena Stattková
Ludmila Kalincová
Verona Ptašková
Albína Jurková
Marie Schönweitzová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. prosince 2005
Božena Ščudlíková
Ludmila Hrubá
Miroslav Machek
Marcela Nechvielová
Anna Solarová
Margita Čambálová
Eva Hončová
Božena Kabátová
Anna Stránská
Štěpánka Vosátková
Marta Vonderková
Marta Kučerová
Helena Tomková
Marie Kryšková

Omlouváme se za nepřesnost ve jméně oslaven-
kyně, které bylo chybně uvedeno v blahopřání 
otištěném v  minulém čísle Měsíčníku. Ještě jed-
nou ke krásnému životnímu jubileu blahopřeje-
me paní Martě Friedlové z Prchalova.
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Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Nestává se tak často, aby škola dostala dopis 
adresovaný přímo na ni. A právě tento dopis přišel 
Mateřské škole Pionýrů, která oslavila 4.11.2005 
25.výročí svého vzniku. Oslava se vydařila díky 
všem, kteří se postarali o úklid, napečení dobrot, 
nacvičení kulturního programu a výrobu dárečků. 
Vše zpříjemnila účast pana starosty ing. Mila-
na Strakoše, místostarosty RSDr.Mgr. Stanislava 
Janoty, pracovnic městského úřadu z odboru, 

Dopis školičce

Dne 14.10.2005 se žáci 1.-3. tříd vydali do 
BAV klubu. Program byl připraven v zrcadlovém 
sále na ulici Dukelské. Hned při vstupu dostaly 
děti různobarevné stužky na ruce a podle nich 
se pak zařadily do skupin a hry mohly začít. Žáci 
závodili ve štafetách, házeli a přenášeli míčky, do-
konce poznali, že lopatka nemusí být jen pomůc-
ka pro úklid. Mezitím se všichni vlnili v rytmu 
moderních písní, naučili se základům tanečních 

kroků a sblížili se ve společenském tanci Labada. 
Během odpočinku se dověděli o dalších mož-
nostech a nabídkách kurzů a kroužků. Vítězové 
her byli odměněni a představeni ostatním. Děti 
odcházely nadšeny s broukáním na rtech a s přá-
ním, aby se zase mohly „učit v BAV klubu“.

Eva Strakošová
ZŠ Příbor, Jičínská 486

Dopoledne v BAV klubu.

Ing. Milan Strakoš
Období zimy letos zřejmě na sebe nedá dlou-

ho čekat. První sníh poletoval nad Příborem ten-
tokrát přímo v den státního svátku 17. listopadu. 

Téměř všechny venkovní stavby jsou dokonče-
ny, až na chodník na nábřeží RA a parkovací místa 
před poštou, která se už poněkolikáté opravují.

Technické služby města dokončily podzim-
ní úklid a připravují techniku na zimní provoz. 
14.listopodu byla znovu otevřena rekonstruova-
ná pobočka České spořitelny a.s. v Příboře. Nová 
dispozice a vybavení odpovídá současným stan-
dardům, byly odstraněny přepážky a klienti se tak 
mohou dostat do přímého kontaktu s personá-
lem spořitelny. Rovněž pracovnice informačního 
centra se ve stejném týdnu přemístily do nových 
prostor, ve kterých však ještě schází konečné vy-
bavení kancelářským nábytkem. 

Položením věnců a kytic k pomníku TGM 
si připomněli zástupci města a někteří občané 
28.říjen, Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Daleko větší návštěvností se těšil 
Mezinárodní den válečných veteránů (11.11.). 
Hudba a lampiónový průvod prošel od nádraží až 
na příborské náměstí. Slavnostní proslov přednesl 
u pomníku padlých na Jičínské ulici za přítomnos-
ti zástupců města a asi dvou set občanů místosta-
rosta města p. Stanislav Janota. Oslavy vyvrcholily 
slavnostním ohňostrojem. 

Po mnoha letech práce a zároveň přerušo-
vání stavby byla dokončena ve sportovní hale 
Tělovýchovné jednoty Příbor sauna. Pro veřejnost 
byla s celotýdenním provozem otevřena v pondě-
lí 21. listopadu. Svou vybaveností a řešením patří 
mezi nejlepší zařízení tohoto typu. Pro příští rok 
zůstává dokončit samostatný vstup a investovat 
vodní masážní vanu.

Kulaté 25. výročí otevření oslavili současní 
a bývalí učitelé Mateřské školky Pionýrů na sídliš-
ti Benátky. Jak oni, tak i děti této školky připravili 
pro návštěvníky poutavý program. 

Galerie v radnici má od středy 2. listopadu 
opět novou výstavu. Tentokrát můžete zhléd-
nout fotopráce dvou autorek, a to Marie Godžové 
z Frenštátu a Pavly Rechtenbergrové z Frýdlantu. 

Na světě je již první pracovní verze rozpoč-
tu města na rok 2006. Členové zastupitelstva se 
9.11. 2005 sešli na pracovní schůzce, kde se měli 
možnost podrobně s tímto návrhem seznámit. 
Občané budou s návrhem rozpočtu seznámeni od 
1. prosince prostřednictvím úřední desky měst-
ského úřadu a na www stránkách města. Návrh 
rozpočtu řeší z převážné části pouze provozní 
záležitosti města, stavební a další akce by měly 
být do rozpočtu zahrnuty až v prvních měsících 
příštího roku. 

Výběrové řízení na výstavbu sportovní haly 
u Masarykova gymnázia již bylo ukončeno. 
Krajský úřad uzavře v nejbližších dnech smlouvu 
s Beskydsou stavební společností z Třince, která 

říjen, listopad 2005

který se stará o školství ve městě a mnoho dalších 
hostů.

Pěknou tečkou byl právě dopis, který poslala 
bývalá pedagogická pracovnice Anežka.

Dovoluji si ho ocitovat: 
Milá školičko.
Často na tebe vzpomínám. 
Mně i mým vnoučatům tady bylo vždycky 

moc dobře, milo a veselo.
Přeju Ti, aby se Ti ještě mnoho let dobře 

dařilo a vycházely z tebe hodné a úspěšné děti.
Doufám, že se dočkám toho, že do Tvých 

dvěří přivedu i svoje pravnoučata. 
Anežka

Za tento milý dopis srdečně děkuje jménem celé 
Mateřské školy Pionýrů, Ivana Žárská

Doplňujeme fotografiemi, které ilustrují, že 
se oslava povedla dětem i pedagogům a bavili se 
i rodiče.

Informace z odboru správy majetku, školství, 
bytového a místního hospodářství

V měsíci listopadu byly podepsány smlouvy:
- na prodej obytného domu č.p. 78 – 79 na 

ulici Jičínské bytovému družstvu „Pod an-
ténou“ . Toto družstvo tvoří oprávnění ná-
jemníci uvedeného bytového domu. Prodej  
probíhá v souladu se schválenými „Pravidly 
pro prodej obytných domů“,

- na prodej obytného domu č.p. 808 – 809 
na ulici Masarykově bytovému družstvu 
„Lonka“ za stejných podmínek, jak je uve-
deno u předešlého domu,

- na výkupy pozemků pro zástavbu lokality 
„Za školou Npor. Loma“.

V Příboře 18. ll. 2005
Věra Těšlíková – vedoucí odboru SMŠBaMH

KONCERT 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY RÉVA
21. září 2005 navštívila naši školu hudební 

skupina Réva ze Zlína a uspořádala pro žáky 
prvního i druhého stupně koncert v tělocvičně. 
Tito muzikanti nebyli pro žáky neznámí, neboť 
již v naší škole dvakrát vystupovali.

Nenásilnou a vtipnou formou byly děti 
seznámeny s hudebními nástroji, na které hu-
debníci hráli, poznávaly známé melodie i jejich 
autory a hudební žánry. Za správné odpovědi 
mohly získat drobnou odměnu a potlesk spo-
lužáků.

Celý koncert proběhl v příjemné atmosféře, 
žáci si poslechli příjemnou hudbu a zazpívali 
spoustu lidových písniček.

Zpracovala Michaela Eliášová
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Sigmund Freud v zrcadle čísel
 
Předpokládám, že v rámci předvánočního uklízení, pečení, smažení atd. nezůstane moc prostoru 

na „veliké čtení“. Proto vám předkládám pouze malé poohlédnutí na konci kalendářního roku 2005 
v řeči čísel .
• 120 let  uplynulo letošního září od promování Sigmunda Freuda na doktora medicíny
• 110 let od první analýzy snu
• 100 let od 1.vydání knih:“Tři úvahy o sexuální teorii“ a „Vtip a analýza Dory“
• 90 let – od 1. vydání knihy „Dvanáct úvah o metapsychologii“
• 80 let – uplynulo od doby, kdy se Freudova dcera Anna stává členkou Komité
• 80 let – Freud píše knihu „Sigmund Freud o sobě“
• 75 let uplynulo od doby,kdy S. Freud obdržel Goethovu cenu - za literární kvality svého díla
• 15 let - 6. dubna letošního roku 2005 jsme si připomenuli na pracovním setkání v restauraci  

„U Freuda“, že Společnost Sigmunda Freuda se již 15 let stará o propagaci osobnosti a díla našeho 
významného rodáka a hledá stále nové cesty, jak jeho odkaz zajímavě přiblížit co nejširší veřejnosti.

• 15 let – 22. února uplynulo od přejmenování příborského náměstí na náměstí Sigmunda Freuda 
Hezké vánoce, mnoho rodinné pohody a lásky vám za Společnost Sig.Freuda přeje

Marie Šupová, předsedkyně SSF

Dobří bobři.
Tak se jmenuje skupina tří muzikantů a zpěváků, kterou žáci naší školy navštívili v místním kině. Pro 

mladší byl připraven první koncert – Plavecká škola. Bylo to humorně laděné povídání a zpívání o světě 
kolem nás v té nejbáječnější škole, jakou si děti dovedou představit. Děti se bavily písničkami například 
o ježkovi, žábě a hadovi a s muzikanty zpívaly, vytleskávaly rytmus, soutěžily ve zpěvu i tančily.

Program druhého koncertu pro žáky druhého stupně byl náročnější. Zábavnou formou se na prak-
tických hudebních ukázkách žáci seznámili s možnostmi práce s písní. Díky aranžérské dovednosti in-
terpretů slyšeli píseň v různých hudebních stylech, např. folk, samba, blues, rap, disko, pop-rock. Při 
závěrečné skladbě si všichni mohli zatančit. 

Koncert se některým žákům nelíbil, jiné pobavil, rozesmál, roztleskal. Jisté je to, že program ukázal, 
jak se dá zase jiným způsobem poznávat hudba.

Eva Strakošová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

by měla stavbu dokončit v měsících září – říjen 
roku 2006. 

V listopadu jsem odeslal dopis prezidentu 
republiky, ve kterém jsem ho požádal o osobní 
účast na oslavách 150. výročí Sigmunda Freuda. 
Písemně bylo osloveno asi dvacet poslanců a se-
nátorů s požadavkem o podporu a pomoc při 
zajišťování této akce. Termín oslav a otevření rod-
ného domu Sigmunda Freuda (26. – 28. 5. 2006) 
se rychle blíží a nezbývá nám už mnoho času na 
zajištění všech stavebních úprav a přípravu kul-
turních a společenských programů.
21. 10. 2005.. účast na poradě starostů v Kopřiv-

nici
24. 10. 2005.. pracovní jednání s tvůrcem a správ-

cem příborských internetových stránek. Bylo 
jednáno především o zajištění lepší orientace 
pro návštěvníky těchto stránek.

26. 10. 2005.. účast na oslavách státního svátku 
Rakouska v Praze. Setkání s paní Klestilovou, 
velvyslankyní Rakouska v ČR.

 .. jednání v Poslanecké sněmovně PČR v Pra-
ze s některými členy rozpočtového výboru za 
účelem zajištění prostředků na rekonstrukci 
rodného domu S. Freuda

27. 10. 2005.. účast na poradě starostů měst a obcí 
MSK s hejtmanem kraje položení věnců k po-
mníku TGM

31. 10. 2005.. jednání s tajemníkem Federace ži-
dovských obcí p. JUDr. Krausem v Praze na 
téma spolupráce při oslavách 150. výročí na-
rození S. Freuda

 .. jednání s kulturním atašé Rakouského vel-
vyslanectví v Praze

 .. jednání s ředitelem kanceláře prezidenta 
republiky ve věci možné účasti prezidenta na 
oslavách v Příboře

2. 11. 2005.. otevření vernisáže nových fotografií 
v Galerii v radnici

4. 11. 2005.. setkání se současnými a bývalými uči-
telkami MŠ Pionýrů, u příležitosti 25 let ote-
vření této mateřské školky

7. 11. 2005.. pracovní schůzka se zástupci Muzea 
Novojičínska za účelem koordinace oslav 150. 
výročí narození S. Freuda

 .. jednání starostů v Bílovci na téma dopravní 
obslužnosti regionu v souvislosti s výstavbou 
dálnice

9. 11. 2005.. jednání s hejtmanem kraje ve věci 
stavby sportovní haly u Masarykova gymná-
zia a účasti kraje na oslavách 150. výročí na-
rození S. Freuda

 .. pracovní setkání městských zastupitelů 
k rozpočtu města na rok 2006

11. 11. 2005.. oslavy Mezinárodního dne váleč-
ných veteránů v Příboře

14. 11. 2005.. účast na slavnostním otevření po-
bočky České spořitelny a.s. v budově radnice

 .. jednání s poslancem Parlamentu ČR  
p. Vilémem Holáněm v Ostravě na téma chys-
taných oslav 

16. 11. 2005.. účast na jednání bytové komise rady 
města

18. 11. 2005.. jednání se zástupcem společnosti 
Tedom Třebíč o dodávkách tepla na sídlišti 
Benátky

 .. jednání s poslankyní Parlamentu ČR sl. Kate-
řinou Konečnou na téma chystaných oslav.

Dům dětí a mládeže LUNA Příbor
Ve dnech 4.- 6.11.2005 se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže Luna Příbor přátelské setkání příz-

nivců Capoeiry. Celkem se sešlo 49 účastníků tohoto umění z různých koutů Česka, Slovenska a Ně-
mecka. Po celou dobu setkání panovala kamarádská nálada mezi všemi účastníky. Pozvání přijal i od-
borník umění Oxumare / je to jedna část z umění Capoeiry / Richard Szeplaki z Banské Bystrice, který 
vedl jednotlivé tréninkové hodiny. 

Co to vlastně Capoeira je a kde vznikla? Capoeira je afro-brazilský bojový tanec, který vznikl v Bra-
zílii jako reakce otroků z Afriky na útlak otrokářů.

Je odkazem jejich kulturního dědictví a součástí Capoeiry je i hra na tradiční hudební nástroje 
a zpěv. Ještě i v dnešní době je projevem boje na svobodu a světový mír. Capoeira je dialog vytvořený 
z pohybů- průzkumných, útočných, obranných a lstivých. Cílem je kreativita, improvizace, fantazie, 
krása a představivost. Důležitý je i rituál.                Jaroslava Lupíková, DDM LUNA Příbor 

Proč odešly rockové hvězdy?
Žáci 7.tříd naší školy se 19.10.2005 rozjeli do kopřivnického kulturního domu. Hudební kritik 

a publicista Jiří Černý si pro ně připravil povídání o Janis Joplin, Jimu Hendrixovi, Jimu Morrisonovi, 
Kurtu Cobainovi a dalších vynikajících hudebnících a zpěvácích rockové historie, jejichž kariéru i ži-
vot fatálně poznamenaly drogy. Seznámil je s životem těchto hvězd, hudebními úspěchy, ale i nezdary. 
Připomněl, že po drogách sáhli tito lidé až v době, kdy už byli známí ve světě, něčeho dosáhli a byli 
také bohatí. Chtěl tím říci, že k získání úspěchů potřebovali všichni pevnou vůli, hodně cvičení a učení. 
Když se stali slavnými, mnozí tíhu úspěchu neunesli a začaly problémy s drogami. Vyprávění bylo pro-
loženo přehráváním nejznámějších písní těchto umělců. V závěru se žáci mohli zeptat na všechno, co 
je zajímalo z oblasti hudebního dění. Domů snad odcházeli s myšlenkou, proč je člověk někdy tak slabý, 
že sáhne po drogách… 

Eva Strakošová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Omluva autorů článku
Autoři článku NOVÁ VOZOVKA NA TOČNĚ uveřejněného v Měsíčníku města Příbora na listopad 

2005 na str. 4, se omlouvají panu M. Olšaníkovi za mylně uveřejněné jméno na M. Olšovský. Správně 
jméno zní: M. Olšaník. Děkujeme za pochopení.
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Střípky městské policie

Dne 26.10. 2005 ve 22,40 hod. přijala 
hlídka oznámení, že na ul. ČSA v blízkosti 
Domovní správy sedí uprostřed cesty nezná-
mý podnapilý mladý muž, který nechce opus-
tit vozovku a na protest proti životu v naší 
společnosti se nechá klidně přejet. Hlídka se 
proto následně vydala na místo, kde 19-leté-
mu mladému muži z Příbora vše rozmluvila 
a ten nakonec s úsměvem, jelikož vše nemys-
lel až tak úplně vážně, odešel do místa byd-
liště. 

Dne 27.10.2005 v 15,30 hodin hlídka MP 
přijala tel. oznámení od občana města bydlí-
cího na ulici Řehoře Volného, že po této ulici 
chodí dva podezřelí muži a nahlížejí do za-
parkovaných vozidel. Jelikož pojal podezření, 
že tyto osoby mohou páchat trestnou činnost, 
rozhodl se informovat policii. Oznamovatel 
pak ještě poskytl bližší informace a popis po-
dezřelých osob. Dále hlídce sdělil, že muži šli 
směrem k vinárně Armanka na ulici V Kopci. 
Po příchodu hlídky se na uvedených místech 
již žádné osoby odpovídající popisu nenachá-
zely a hlídka se proto rozhodla, že půjde na 
parkoviště k supermarketu na ulici Lidické. 
Tam pak také tyto osoby spatřila a provedla 
kontrolu jejich totožnosti, kdy bylo zjištěno,-
že se jedná o muže z Olomouce a z Ostravy. 
Tito po podání vysvětlení z místa odešli. 

Následně se však hlídka dozvěděla, že 
na ul. V Kopci došlo k pokusu o vloupání do 
osobních vozidel. Z tohoto důvodu bezpro-
středně vyrozuměla OO PČR Příbor a sděli-
la jí zjištěné poznatky o pohybu dvou mužů 
a o jejich totožnosti. Celá událost je v řešení 
PČR pro podezření ze spáchání trestného 
činu.

Dne 3.11.2005 přijala hlídka MP Příbor 
v 18.20 hod.oznámení od náhodně prochá-
zejících občanů, že v prodejně knihkupectví 
na náměstí se nachází podnapilý občan, který 
vulgárně slovně napadá prodávající personál. 
Hlídka v prodejně zjistila, že se chová pohor-
šujícím způsobem kvůli nějaké knize „o konci 
světa“ , kterou si chtěl tento podnapilý muž 
zakoupit. Jak bylo dále od prodavaček zjiště-
no, neznámý muž jim také vyhrožoval újmou 
na zdraví . Po tomto zjištění byla hlídkou zjiš-
těna totožnost muže a poté byl z prodejny vy-
kázán. Následně se 49-letý občan města bude 
zodpovídat ze svého přestupkového jednání 
na služebně MP Příbor.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

V listopadovém čísle Měsíčníku jsme vás 
informovali o úspěchu žákyně ZŠ Npor. Loma 
Alžběty Gajdošové, jejíž povídka „Generál a sto-
nožka“ byla zařazena do knihy „Létáme spolu jen 
do války“.

Dnes její povídku zveřejňujeme spolu s fo-
tografií autorky při ocenění z rukou ministra 
obrany ČR.

GENERÁL A STONOŽKA
Alžběta Gajdošová
Být generálem ? Tak to bych opravdu ne-

chtěla. Takový generál nemá vůbec jednoduchý 
život. Neustále něco plánuje, taktizuje, rozkazu-
je a velí. Nese zodpovědnost za celou armádu. 
Samozřejmě, že má také spoustu podřízených, 
plukovníků a podplukovníků, kteří plní rozkazy. 
Klidnější život má v době míru, ale i tak musí být 
neustále ve střehu a sledovat, co se děje ve státech, 
kde právě mír není. V posledních letech takových 
států přibývá. Jenom když si vzpomenu na válku 
v bývalé Jugoslávii, ruském Čečensku a Iráku. 
Všude se tam válčí nebo válčilo z takzvaných ná-
boženských důvodů, ale hlavním problémem jsou 

Křest knihy „Létáme spolu jen do války“
lidé, kteří chtějí mít neustále větší moc a peníze. 
Bylo by nejlepší, kdyby měl generál doma jednu 
velkou kouzelnou stonožku. Ta by měla tisíce ma-
lých kouzelných dětiček stonožek a poslala je do 
celého světa učit lidi, jak se mají k sobě chovat. 
Pomáhaly by ve školkách, školách, nemocnicích, 
továrnách a úřadech. Každá stonožka je tako-
vý střípek štěstí, který přináší do života radost 
a smích. Už dnes žije hodně dětí, co poznaly, jaká 
je stonožka velká pomocnice. I mé škole pomohla 
v době povodní. Díky ní jsem se mohla zase učit 
v pěkných třídách. Být generálem se stonožkou ? 
Tak to by se mi líbilo.

Ve dnech 17. – 21.10.2005 proběhl již devátý 
Stonožkový týden. Tentokrát byl věnován nemoc-
ným dětem v Kambodži a Thajsku, postižených 
vlnou tsunami, vybavení stonožkových škol v Ko-
sovu a dalším aktivitám stonožky. Jako každoroč-
ně naši žáci malovali obrázky a nabízeli je v ob-
chodech Koruna, Pajonk, Marie Rožnovjáková, 
Danaďa,Penny Market a před městským úřadem. 
Rovněž na třídních schůzkách přispěli i rodiče fi-
nanční částkou, třída III.B, učitelé a zaměstnanci 
školy.

Během minulých Stonožkových týdnů jsme 
doposud získali 168.477,- Kč.

STONOŽKA DĚKUJE
V devátém Stonožkovém týdnu jsme získali 

24 980,- Kč. Všem vedoucím obchodů a vám,kteří 
jste jakoukoliv částkou přispěli, děkujeme.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Naše škola se v rámci ekologické výchovy 
zapojila do soutěže ve sběru plastů – PET lahví 
a sběru starého papíru. Od května do konce říj-
na vždy v pátek se sbíraly PET láhve a dvakrát za 
toto období se prováděl sběr papíru. Celkem škola 
nasbírala 19.909 kusů PET lahví a 1.700 kg papí-
ru. Na prvních třech místech ve sběru plastů se 
umístily třídy II.A, II.B, III.B. 

V říjnu pak proběhla beseda pro žáky 5. a 6. 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OCHRANA PŘÍRODY
tříd o nutnosti třídění odpadů v tělocvičně školy 
spojená s malou soutěží.

Naši žáci nezapomínají ani na pomoc lesní 
zvěři v době zimních měsíců a každoročně sbírají 
kaštany a žaludy. Letos v měsících září a říjnu cel-
kem nasbírali 742 kg kaštanů a žaludů.

Nejlepší sběrači: Daniel Bajer 106 kg, Pavel 
Rynda 100 kg a Tereza Benešová 96 kg.

 Mgr. Ivana Dreslerová

Naše škola již osmým rokem spolupracuje 
s Občanským sdružením Přátelé stonožky.

Vždy jednou za rok probíhá Stonožkový tý-
den, který se letos uskutečnil ve dnech od 17.10. 
do 21.10.2005. Hlavním organizátorem u nás 
je paní ředitelka Mgr.Milada Maščuchová a pa-
ní učitelka Mgr.Martina Bolomová.Stejně jako 
minulá léta se  do akce zapojili všichni žáci naší 
školy, kdy v hodinách výtvarné výchovy malova-
li obrázky s libovolnými motivy. Jejich díla byla 
během Stonožkového týdne prodávána občanům 

Stonožková škola - ZŠ Příbor, Jičínská
Příbora, Hájova, Prchalova, Skotnice, Lubiny 
a Libhoště. Každý si mohl vybrat hezký obrázek 
a přispět libovolnou sumou. Na prodeji se podíle-
lo dvacet dětí, kterým se podařilo nastřádat vůbec 
nejvyšší částku za osm let naší spolupráce 13 074 
Kč. Tento rok finanční prostředky putovaly pro 
HIV pozitivní děti v jihovýchodní Asii.Na tomto 
místě je nutné poděkovat všem dětem za jejich 
úsilí při malování a prodeji obrázků a všem spolu-
občanům za jejich finanční příspěvky.  

Mgr.Martina Bolomová

MĚSTSKÁ POLICIE UPOZORŇUJE
Nové číslo  mobilního telefonu MP 
Příbor  je 721 146146, staré čís-
lo 776 775 156 bude v provozu do 
konce roku 2005. Číslo pevné te-

lefonní linky 556 725 111  
zůstává zachováno.
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Dovolte mi tímto reagovat na novinový člá-
nek paní ministryně Buzkové (Angličtina má začít 
už ve školce – Právo - 8.11.2005) a přispět svou 
zkušeností.

Souhlasím v plné míře s tím, že alespoň zá-
kladní vzdělanost našeho obyvatelstva v cizím 
jazyce je nezbytná zvlášť v dnešní době, kdy svět 
je přístupný všem.

Každý z vás jistě zažil situaci, kdy se setkal 
s cizincem a bohužel, pouze se nervózně usmí-
val a jediná komunikace byla: „I cannot speak 
English“ nebo „Excuse me I do not understand 
you“. To jistě sebevědomí člověku příliš nepo-
zvedne. I já jsem takovou situaci zažila a rozhodla 
se s tím něco udělat. A udělala. Po třech letech 
dobrovolného dálkového studia na Státní jazyko-
vé škole jsem složila státnici z anglického jazyka 
… a tím to všechno začalo. Rozhodla jsem se pře-
dávat své znalosti dětem u nás, v mateřské škole. 
Začala jsem shánět materiály pro děti předškol-
ního věku(písničky, rýmovačky, obrázkové zásob-
níky, knihy, časopisy, originál videopohádky…), 
prostudovala si odbornou literaturu a zpracovala 
plán.

JSME „NADČASOVÍ“?
Nyní je to již 10 let, kdy si v naší školič-

ce  hrajeme s angličtinou den co den, průběž-
ně během celého pobytu dítěte v zařízení (při 
hrách, hlavních činnostech, vycházkách, vý-
letech). Děti jsou velice tvárné, vnímavé, bez-
prostřední a bez ostychu používají to, co se 
naučily. Každý měsíc zvládnou slovní zásobu  
20 slovíček k probíranému tématickému okru-
hu (rodina, zvířata, doprava…), jednoduchá 
větná spojení, básničku, písničku či pohybovou 
hru, dokonce si umí z obrázků sestavit větu 
a „přečíst“  ji či zahrát krátkou pohádku. Hrdě 
předvádějí to, co se naučily, na společných se-
tkáních s rodiči.

Děti jsou pyšné na to, co umí a já jsem pyš-
ná na ně. Je to opravdu krásný pocit vidět ty 
mrňousky „špitat si anglicky“ a vědět,  že jim 
dávám do života něco  navíc už v tak útlém 
věku (i když by to mělo být samozřejmostí). 
Nevěříte? Přijďte se tedy k nám do mateřské 
školy podívat.

                          YOU ARE WELCOME!
Iveta Šrubařová, učitelka MŠ Kamarád, Příbor

Příborská organizace rybářů již každoročně 
a taky s velkou tradicí slovuje rybníky na Borovci. 
V tomto areálu je pět chovných rybníků o celkové 
výměře zatopené plochy 9,22 ha.

Hospodaření na těchto rybnících není jed-
noduchou záležitostí, vždyť do revírů je nutno 
dát a osadit celou řadu ryb. Z toho důvodu se na 
rybnících odchovávají násady kapra, candáta, 
lína, amura a ostroretky. Všechny rybníky slouží 
k odchovu kombinace těchto násad.

Výlovy rybníků nejsou jen podzimní. Na jaře 
je nutné slovit komorový rybník, ve kterém je plů-
dek. Všechny rybníky se pak v době od února do 
dubna napustí a osadí různými druhy požadova-
ných ryb. V průběhu vegetačního období je pak 
nutné se o tyto rybníky starat. Pracovní povin-
nost členů MOČRS obnáší údržbu rybníků. Pro 
samotný chov ryb a s tím spojené krmení, vedení 
brigád, starost o životní prostředí ryb, je tu hos-
podářský odbor při výboru MOČRS. Ten také or-
ganizuje všechny výlovy.

Poslední výlov se konal 8. října. Výlovu před-
cházelo spouštění a strojení rybníka Borovec I, 
které započalo již v úterý 4. října, Výlovů se zú-
častnila i široká a nejen rybářská veřejnost. Dívat 
se měla na co. Místní organizace ČRS patří k hlav-
ním dodavatelům rybích násad pro revíry na celé 
severní Moravě. Co bylo při výlovech na podzim 
sloveno, je uvedeno v tabulce:

Výlov rybníků v Borovci
Druh ryby sloveno (v ks) váha (kg)
Kapr jednoroční 37 000 1 850
Kapr dvouroční 3 588 3 083
Lín roční 12 500 -
Lín dvouroční 3 600 542
Amur dvouroční 2 050 547
Candát rychlený jednoroční 7 240 362
Ostroretka jednoroční 67 000
Součet  6 384 kg

MO ČRS děkuje všem svým členům a záro-
veň všem příznivcům za takový výsledek. Zároveň 
je nutné uvést, že tento výsledek je tím nejlepším 
pro ochranu naší krásné přírody.

Milan Konvička, hospodář MOČRS

Máte zájem o užití  
symbolů a loga města?

Přípravy na oslavy 150. výročí narození  
S. Freuda v roce 2006 jsou v plném proudu nejen 
na městském úřadě, ale i podnikatelé se zabývají 
úvahami, jak ve svém zájmu pomoci s propagací 
města a oslav. Mohou k tomu využít grafických 
symbolů, které jsou s Příborem spojeny. Pokud je 
z řad veřejnosti zájem využít oficiální znak a pra-
por města Příbora, musí se při žádosti o sou-
hlas s  užitím řídit obecně závaznou vyhláškou  
č. 1/2001, z níž citujeme:

Užívání symbolů města
Město a jím zřízené organizační složky 

a právnické osoby mohou užívat znak a prapor 
města (§ 5/1 zákona č. 128/2000 Sb.), bez dalšího 
souhlasu města.
1. Jiné subjekty mohou užívat znak města pouze 

se souhlasem rady města.
2. K užívání praporu města není nutný souhlas 

města.
3. Svolení k užívání znaku města se vydává na 

základě žádosti žadatele.
4. Znaku města lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných do-

kumentů,
b) na orientačních a propagačních tabulích,
c) na propagačních tiscích a publikacích,
d) na upomínkových předmětech,
e) vše ostatní, co připomíná znak města, nebude 

posuzováno dle této vyhlášky.
5. Na budovách, v nichž sídlí orgány města, 

mohou být umístěny symboly města i vel-
ký státní znak (§ 5/5 zákon č. 128/2000 Sb.). 
Takto použitý státní znak nesmí být spojen 
s tabulkou, na níž je uveden název orgánu 
nebo organizace (§ 2/2 zákon č.68/1990 Sb.)

Úplata za užívání znaku města
1. Udělení souhlasu k užívání znaku města a uží-

vání znaku města je bezplatné.
2. Souhlas s užíváním znaku bude udělován 

osobám, které budou garantovat jeho řádné 
a důstojné užívání a které užíváním znaku 
města přispějí k dobré pověsti i jména města 
a k rozvoji města.
Pokud máte o užití znaku města zájem, adre-

sujte žádost Radě města Příbora. 
Mnohem jednodušší situace je u loga města. 

Pro oslavy se užívá již známé logo s portrétem  
S. Freuda /můžete si je prohlédnout na titulní 
straně Měsíčníku/. Pokud je chcete získat, stačí 
se zastavit na odboru informatiky, kultury a ces-
tovního ruchu, přinést si CD a po uzavření jed-
noduché dohody o užití loga si odnesete grafický 
návrh loga na CD. 

PhDr. M. Podolská
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Římskokatolická farnost Příbor a MěU v Příboře 
vás srdečně zvou 25. 12. 2005 – I. svátek vánoční 

v 16.00 hod. v kostele sv.Valentina na

VÁNOČNÍ KONCERT
J. J. RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Účinkují: soprán-Lenka Hniličková, alt-Veronika 
Jalůvková, tenor-MUDr. Mořic Jurečka, bas-Jiří Gřes

P.S. Ondráš Nový Jičín, Komorní orchestr
  Dirigent-Zdeněk Pukovec

Vstupné dobrovolné.

žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře, 
schválený na 82. zasedání Rady města Příbora, 
které se uskutečnilo dne 12. července 2005 na ob-
dobí 12.července 2005 až 31. prosince 2005
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikos-
ti 1+1
1 . Tománek Jiří  převod z minulého pořadníku 
2. Kovářová Radmila  3 osoby 15 bodů
3. Novotná Magda 2 osoby 15 bodů 
4. Feilhauer Martin 1 osoba  15 bodů
5. Michálik Josef  1 osoba 15 bodů 
6. Daněk Jakub  1 osoba 15 bodů
7. Hronský Matěj 1 osoba 14 bodů
8. Richterová Jana 1 osoba 14 bodů
9. Bordovský Jan 1 osoba 14 bodů
10. Cáder Jaroslav 1 osoba 14 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikos-
ti 2+1
1. Uličná Lucie  převod z min. pořadníku
2. Nagy Imrich   - „ -
3. Robenek Miroslav  - „ -
4. Halamíček Libor  - „ -
5. Straka Roman  4 osoby 22 bodů
6. Hanzelková Iva 3 osoby 17 bodů
7. Drgová Jana 3 osoby 17 bodů
8. Hruška Michal 1 osoba 16 bodů
9. Sopuch Richard 1 osoba 16 bodů
10. Zobaník Petr 1 osoba 16 bodů
Všechny výše uvedené žádosti o přidělení obec-
ního bytu 2+1 byly ke dni schválení Dodatku č. 1 
(90. schůze rady města dne 18.10.2005) vyřešeny.

KÁŤA  A  ŠKUBÁNEK
Dne 7.10. 2005 se žáci 1.-3. ročníku  ZŠ 

Jičínské zúčastnili představení DIVADLA VĚŽ  
„Káťa a Škubánek“. Děti zhlédly poeticky ladě-
nou pohádku napsanou na motivy stejnojmen-
ného televizního večerníčku od autorky Hany 
Lamkové. Pohádku doplňovaly pěkné  písničky 
Jana Zrzavého. V podání dvou herců děti viděly, 
jak se Káťa se Škubánkem seznámila, jak mu vy-
mýšlela jméno, jak jim chtěl jejich kamarádství 
překazit zlý kocour, jak měl Škubánek  naroze-
niny  a  jak  Káťa  nakonec vyhrála školní  soutěž  
o nejlepší sádrovou sochu. 

Představení se dětem líbilo a ve škole si pak 
namalovaly pěkné obrázky.

Za 1. stupeň Jana Bilská

Místní pořadníkOkénko radního R. Korčáka

A ZASE NEJSOU LIDI……………..
Koncem měsíce října vyhlásila městská 

rada výběrové řízení do obsazení funkce „pra-
covník pro zajištění oslav 150. výročí narození  
S. Freuda“ 

Činnost jistě velice zajímavá, inspirativní 
a pro nadšeného a zapáleného člověka motivu-
jící. Požadavky na vykonávání funkce se  mohly 
některým zdát vysoké a pro mnohé i  nedostup-
né. Vždyť vysokoškolák, znalý světového jazyka, 
komunikativní, ovládající práci na PC, vlastníci 
řidičský průkaz  a ještě se svým vlastním ná-
zorem na věc, tak takový  se hledá jistě špatně. 
Navíc musí být znalý místních poměrů a mnoh-
dy se také nesmí ohlížet na čas, který takové prá-
ci věnuje. Pozitivum mohlo být pro mnohé i to, 
že nad celou akcí převzal záštitu prezident České 
republiky. Požadavek byl pro uchazeče k dispo-
zici na mnoha místech. Byli jsme plni očekávání 
věcí příštích. Město Příbor se svou 8% nezaměst-
naností a kvalitní školstvím, které odchovalo na 
základních i střední škole dostatek dobrých kád-
rů, mělo být zárukou toho, že takové lidi  máme.
Blížil se datum uzávěrky přihlášek…. Přihlásil se 
pouze 1 (slovy jeden )uchazeč, resp. uchazeč-
ka. Neměla konkurenci, požadavky splnila, byla 
vybrána. Já ji v tuto chvíli přeji, aby svou práci 
zvládla co nejlépe. Byl jsem členem výběrové ko-
mise, budu věřit, že naše volba byla správná.

Počátkem příštího roku, pokud bude pod-
pora zastupitelů natolik silná předpokládá měs-
to přijetí nejméně dvou pracovníků. Podotýkám 
na místa vysoce kvalifikovaná a na místa, kde 
se to několikanásobně vyplatí. Podmínky budou  
známé s dostatečným časovým předstihem. Rád 
bych věřil tomu, že „ona“ památná a kdysi tak 
používaná věta: NEJSOU LIDI-platit nebude!

Přeji všem občanům našeho města do  
nového roku hodně štěstí, zdraví a pracovních 
úspěchu.

radní za ODS, Korčák Rudolf

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 
3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin   převod z min.. pořadníku
2. Kowaliková Sylva  „
3. Matula Petr  „
4. Sekerášová Olga 
Pořadník byl sestaven v souladu s platnými 
„Pravidly pro přidělování bytů do nájmu obča-
nům“, schválenými 79. zasedáním Rady města 
Příbora dne 14. 6. 2005.
DODATEK č. l
žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře, 
schválený na 82. zasedání Rady města Příbora, 
které se uskutečnilo dne 12. července 2005 na ob-
dobí 12. července 2005 až 31. prosince 2005
rozšíření pořadníku pro přidělení obecního 
bytu o velikosti 2+1 schváleno na 90. zasedání 
Rady města Příbora dne 18. 10. 2005
1. Petruková Věra 3 osoby 16 bodů
2. Tetamenti Jana 3 osoby 16 bodů
3. Kubalová Miroslava 2 osoby 16 bodů
4. Mičková Hana 2 osoby 16 bodů
5. Krejčiříková Marcela 2 osoby 16  bodů
6. Klimša Radek 2 osoby 16 bodů
7. Lichnovský Vl. 1 osoba 16 bodů
8. Ráčková Iveta 4 osoby 15 bodů
9. Sýkorová Dagmar 4 osoby 15 bodů
10. Jalůvková Dita 3 osoby 15 bodů

Věra Těšlíková
 vedoucí odboru správy majetku, školství,

 bytového a místního hospodářství
V Příboře dne 18. října 2005

Město Příbor zve
na 33.  zasedání zastupitelstva města, které 
se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu  2005  
ve velkém sále Katolického domu v Příboře  

se začátkem zasedání v 16,30 hodin
Z programu :

• Kontrola Sociálního programu města 
Příbora za období roku 2005 

• Návrh sociálního bydlení ve městě Příboře
• Návrh 3. změny územního plánu sídelního 

útvaru Příbor
• Rozhodovací materiály pro ZM k lipové ale-

ji na hřbitově
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kte-

rou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených 
městem Příbor a část společného školského 
obvodu ZŠ

Třídíte odpad? 

Tak na tuto otázku již každý z nás musel ně-
kdy odpovědět. Některá odpověď byla kladná, jiná 
záporná. Ale proč je tato otázka stále aktuální? 
Problematika třídění odpadu by měla zajímat kaž-
dého z nás a každý z nás by měl být informován 
o všem, co se v souvislosti s tímto tématem váže. 
Samozřejmě se to týká především dospělých, ale 
také děti, které budou našimi nástupci, by měly 
být s touto důležitou samozřejmostí seznámeny.

Z tohoto důvodu jsme dne 18. 10. 2005 uvíta-
li na naší škole vzdělávací program: „Tonda, obal 
na cestách.“ Zúčastnili se ho žáci prvního stupně. 
Děti si společně s vyškoleným lektorem  objasnily: 
Proč třídíme odpad? Co je recyklace? Jak třídíme 
odpady? Jak se odpady zpracovávají?

Žáci si také na vlastní kůži vyzkoušeli, zda 
umí správně třídit odpadky do vyhrazených kon-
tejnerů. Prohlédli si přehledné znázornění kolo-
běhu odpadů na přenosných tabulích a zároveň 
i vzorky materiálů vyrobených recyklací.

Žáci byli informováni o webových stránkách, 
kde se dozvědí o historii výroby obalů a nakládání 
s odpady. Naleznou zde i užitečné rady, týkající se 
třídění odpadů. Čeká na ně i spousta zábavy i her. 
www.tonda-obal.cz/ 

Doufejme tedy, že zážitky získané tímto vzdě-
lávacím programem zůstanou dlouho v paměti 
dětí a že je zúročí ve svém vlastním životě.
   Mgr. Michaela Beranová
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Rada města Příbora vyhlašuje řízení na při-
dělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora na rok 2006 termín uzávěrky přijímání 
žádostí je 21. 12. 2005 do 17.00 hodin na podatel-
ně MÚ Příbor /sekretariát starosty/
I. Pravidla pro přidělení veřejné finanční  
podpory z rozpočtu města Příbora v oblasti  
kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu
1.  Žadatelem o veřejnou finanční podporu může 

být registrovaná fyzická i právnická osoba, 
nestátní organizace, spolek, sdružení, nadace 
nebo neregistrovaná fyzická osoba v případě 
publikační činnosti působící na území města 
Příbora.

2.  Veřejná finanční podpora je poskytována ze-
jména pro tyto oblasti :

• kultura
 - mimořádné kulturní akce
- ochrana drobných kulturních památek míst-

ního významu
- rozvoj amatérské a místní kultury
- estetická výchova především dětí a mládeže
- údržba zařízení sloužících pro činnost organizací
- publikační činnost
- provoz zařízení

Vyhlášení veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora na rok 2006.

• cestovní ruch
- veřejné jednorázové i dlouhodobé propagační 

akce
• tělovýchova a sport
- pravidelná sportovní činnost především mlá-

deže
- veřejné náborové a propagační akce
- údržba zařízení sloužících pro činnost orga-

nizací
- provoz zařízení 
- rozšíření činnosti
3.  Veřejnou finanční podporu nelze použít na 

mzdy, cestovní náhrady a pohoštění.
4.  Přidělení veřejné finanční podpory dle těchto 

pravidel se nevztahuje na organizace zřízené 
městem.

5.  Žádosti o veřejnou finanční podporu budou při-
jímány na sekretariátě MÚ Příbor vždy  v termí-
nu stanoveném radou města. Žádost musí být 
podána na předepsaném tiskopise a  musí obsa-
hovat všechny náležitosti. Žádosti, které nebu-
dou předloženy v uvedeném  termínu a řádně 
vyplněném tiskopise, nebudou akceptovány. 

6. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozu-
měni do 15 dnů po projednání a schválení 

v orgánech města (bez uvedení důvodu roz-
hodnutí). Na veřejnou finanční podporu není 
právní nárok a proti rozhodnutí se nelze od-
volat.

7.  Veřejná finanční podpora bude žadatelům po-
skytnuta na základě sepsané smlouvy, ve které 
bude jasně specifikován příjemce, výše, účel 
a podmínky užití veřejné finanční podpory.  
Smlouva bude vyhotovena na finančním od-
boru MÚ Příbor.

8.  Vyúčtování poskytnuté veřejné finanční pod-
pory vč. kopií účetních dokladů bude předklá-
dáno do 30 dnů po realizaci akce na finanční 
odbor MÚ, nejpozději do 15.12. příslušného 
roku.

9. Tato pravidla budou zveřejněna způsobem 
v místě a čase obvyklým (úřední deska, infor-
mační tabule, městská televize apod.)

10. Tato pravidla byla schválena Radou města 
Příbora dne 1.6.2004. 
Formulář žádosti k dispozici na webových 

stránkách, v městském informačním centru nebo 
na odboru IKCR.

Termín zveřejnění: 2.11.2005

V Klubu českých turistů vzniká nová tradice 
– NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK.

Je to série novoročních pochodů na celém 
území naší vlasti.Účastníci se řídí těmito pravidly:
1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok 

na výlet (procházku)
2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jed-

noho známého ze svého okolí na tento výlet.
3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlas-

ti a poznej ho vlastními smysly.
4. Přispěj potřebným – částkou od 20,-Kč na 

sbírkové konto SVĚTLUŠKA (nadační fond 
Českého rozhlasu), určené pro přímou po-
moc nevidomým. Učiníš-li tyto čtyři dobré 
skutky,obdržíš v cíli výletu odznak a kalendá-
řík - NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK.

Letošního, teprve druhého ročníku, se zú-
častnilo jako organizátorů celkem 50 Klubu čes-
kých turistů po celkem území republiky. Celkově 
bylo vy bráno116 461Kč. Příborští turisté podpo-
řili tuto částku 1 413 Kč.

Výhercem 5. kola turistické soutěže je 
Miloslav Šlosar, Trojanovice 852

Hlavními sponzory: ALPISPORT Příbor 
a restaurace U ZLATÉ HVĚZDY /fa Jeník/

V tomto kole ještě Drogerie - kosmetika foto 
KARBANOVÁ a Rehabilitace Bajerová Eva.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – PROSINEC

�

Poslední pochod roku
v pátek  30. prosince 2005 odjezd autobu-

sem v 8.20 od škol do Libhoště U transformátoru 
a pěšky na Libhošťskou hůrku přes Závišice do 
Příbora. Trasa 12 km.

Informace: Pavel Bilík
tel.: 605 126 090

Novoroční čtyřlístek
v neděli 1.1.2006 sraz ve 13 hodin na ná-

městí před radnicí. Novoroční pochod  přes 
Klokočov na Hončovou hůrku a přes Skotnici 
zpět do Příbora. Trasa 8km.

Informace: Vladimír Bilský
Tel.: 737 375 203
Ing. Emil Suchánek
tel.: 606 711 135

SAUNA PŘÍBOR
SPORTOVNÍ HALA TJ PŘÍBOR

ŠTRAMBERSKÁ 1361, Tel: 607 714 277
ZAHÁJENÍ PROVOZU: pondělí 21.11. 2005

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí: 15 00 – 21 00 hod muži
úterý:  15 00 – 21 00 hod ženy
středa: 15 00 – 21 00 hod muži + ženy
čtvrtek: 15 00 – 21 00 hod muži
pátek: 15 00 – 21 00 hod ženy
sobota: 13 00 – 21 00 hod muži + ženy
neděle: 13 00 – 19 00 hod muži + ženy

Mimo otevírací dobu lze saunování objednat individuálně.

CENÍK:
Základní cena: 60 Kč/1,5 hod./osoba- každých 

dalších 30 min. 30 Kč. - Permanentní vstupenka: 
500 Kč/10 vstupů. Individuální objednávky mimo 
otevírací dobu, při počtu osob 1 – 4: 250 Kč/hod, 

každých dalších 30 min.: 100 Kč,  při počtu více než 
4 osoby platí základní ceny. Mimořádná sleva: platí 
pro třídy mateřských škol v dopoledních hodinách: 

500 Kč/hod/1 třída MŠ

Městský úřad Příbor, odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu

OBJEDNÁVKA
Předplatné na příborský Měsíčník v roce 2006

Jméno, příjmení:….......................................................……………………...……………………………….

Bydliště:…………………………………………………………........................................................…………

Předplatné na období:………………………………………......................................................................

Cena za 1 ks pro předplatitele:  5.- Kč  Celková částka: ………...................................……………

Datum:…………….................................…                  Podpis předplatitele:……………………..........……….
Předplatné již od prosince 2005 uhradíte v Městském informačním  centru Příbor v přízemí budovy MÚ.

�
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Váženi příznivci příborské kopané a sportovci. 
Končí podzimní část soutěže klubu. Jako bývalý člen 
výboru oddílu kopané, příznivec i divák příborské-
ho fotbalu se chci vyjádřit touto formou k některým 
otázkám, která hýbou našim fotbalem. V prvé řadě se 
pozastavím nad stavem areálu stadionu jako celku.

Všichni, kdo pravidelně chodíte na utkáni našich 
hráčů, víte, že asi jeho třetina vůbec neexistuje. Areál 
je trvale průchodný bez omezení, branky nemá cenu 
uzamykat, čímž jsou vytvořeny předpoklady ke vstu-
pu neoprávněných osob a ničení zařízení stadionu.

Dalším závazným nedostatkem je zastaralý, prac-
ný i namáhavý způsob kropení hrací plochy z pryžo-
vých hadic.Všechny stadiony podobné kategorie již 
mají moderní závlahový systém. Dobře vím, že letos 
(r. 2005) byla obnovena fasáda a obnoveny okapy 
a rýny stadionu.

Dále byly vylepšeny interiéry kabin a v roce 2004 
rekonstruovány zásluhou pana Majova toalety. Ale to 
je všechno!

Když porovnávám kvalitativní změny u jiných 
oddílů a sportovců, zájmových skupin    a organizací 
v Příboře, kolik finančních prostředků dostávají, je 
to vzhledem k počtu členů trvale působících v ko-
pané kolem 120 velký nepoměr v neprospěch fotba-
lu. O fotbal je trvale velký zájem chlapců již od 6 let 
a požadavky na doplňování družstev se výboru a tre-
nérům daří naplňovat.

Proto v návaznosti na neustálé zlepšování ži-
votních podmínek lidí žijících v našem městě, kde se 
hodně investuje do modernizace náměstí, chodníků, 
osvětlení výstavby nových objektů apod., si nemalou 
měrou zaslouží zlepšení a modernizaci i náš fotbalo-
vý stadion.

Fotbal je oproti jiným sportům specifický tím, 
že tato hra může být prováděna pouze na velké ploše 
– na stadionu. Údržba tak rozsáhlého areálu a zaříze-
ní se nedá trvale realizovat bez inovací, pokud to má 
odpovídat požadavkům doby. Proto by se měli zamys-
let zastupitelé města nad tím, zda přidělují finance na 
provozování kopané dle objektivních potřeb. 

Kde vidím potřeby a možnosti zlepšení:
1. vybudování nového oplocení areálu stadionu,
2. vybudování záchytných sítí proti odkopu míčů 

mimo hřiště,
3. vybudování nového zavlažovacího systému,
4. vybudování kryté chodby pro průchod z kabin 

do sprchy se změnou výstupu na tribunu,
5. vybudování nového (zděného) provozního 

objektu k parkování kosačky, techniky a ma-
teriálu.
Z mého pohledu to jsou nejzákladnější požadav-

ky na investice, které by se výhledově určitě promítly 
do kvalitnější činnosti oddílu a k reprezentaci a pro-
pagaci našeho města. Všichni návštěvníci našeho sta-
dionu obdivují krásnou trávu hřiště,  o kterou vzorně 
pečuje pan J. Kött, ale žasnou nad stavem oplocení, 
za což se musíme stydět.

O tom, že je všeobecný nedostatek financí na 
činnost sportovců, víme řadu let. Těžko se vyjednáva-
jí i finanční příspěvky od sponzorů a limity dotované 
ze svazu včetně dotací na provoz oddílu z radnice, 
nestačí plně pokrýt požadovanou činnost kopané.

Všichni, kteří se věnují  výchově fotbalistů od 
benjamínků po muže, pracují bez nároku na odměnu. 
Nebýt této snahy a lásky k fotbalu nevím, kdo by tuto 
činnost vlastně prováděl. Současný výběr kopané pra-
cuje o 2-3 lidech, o to víc padá na něj odpovědnost 
za všechny výsledky. Myslím si, že v našem městě je 
dostatek mladých otců současných fotbalistů, kteří 

Atletika v Příboře
Příborští ani na podzim nezaháleli a po krásných 

umístěních a zisku titulu přeborníků Moravskoslezského 
kraje, jak v zimě tak i v létě - Iveta Kocourková a Simona 
Seibertová, dokázali pokračovat v úspěšném reprezen-
tování našeho oddílu. 

V průběhu jara až podzimu se v Ostravě konal 
„Ostravský běžecký pohár“, kterého se zúčastnili i naši 
atleti, jmenovitě Iveta Kocourková (ročník 1992) a Adam 
Friedel (ročník 1995). Celý  tento pohár obsahoval 8 zá-
vodů, 4 na jaře  a 4 na podzim, konajících se na různých 
místech Ostravy a kromě dvou, které se konaly na dráze, 
byly všechny ostatní crossy. Do celkového hodnocení se 
pak započítávalo 5 nejlepších výsledků. 

Oba naši atleti bojovali v každém závodě do po-
sledních sil a to pak také přinášelo úspěchy. Umístění 
Adama Friedla bylo následující  1. závod  - 6. místo, 2. 
závod – neúčast, 3. závod – 9. místo, 4. závod – 5. místo, 
5. závod – 1. místo, 6. závod - 2. místo a v 7. závodě, kte-
rý byl bodován dvojnásobně, obsadil 1. místo. Zisk bodů 
z pěti nejlepších závodů vedl k celkovému prvenství 
v tomto poháru. U Ivety  Kocourkové bylo již od první-
ho závodu vidět, že je tam šance na celkové medailové 
umístění. Již v 1. závodě totiž obsadila 2. místo a tím se 
stala jednou z možných favoritek. Pak následovala tato 
umístění  - 2. závod – 1. místo, 3. závod – 1. místo, 4. zá-
vod – 5. místo, 5. závod – 1. místo, 6. závod – 1. místo, 
7. závod – neúčast a 8. závod – 1. místo. S celkovým zis-
kem 102 bodů a náskokem 20 bodů obsadila také jako 
Adam prvenství v tomto poháru. 

Na základě výborných výsledků z „Ostravského 
běžeckého poháru“ se pak Iveta probojovala do nomi-
nace a nakonec i reprezentovala Moravskoslezský kraj 
v „Běžeckém poháru mládeže“, který se konal 16. 10. 
2005 na dostihovém závodišti v Pardubicích. Ani zde 
se postavou drobná Iveta neztratila. V poli 64 závod-
nic a na velmi obtížné 1800 metrů dlouhé trati ztížené 
několika překážkami, které musí absolvovat i koně při 
Velké pardubické (malý vodní příkop, velký vodní pří-
kop, proutěné překážky apod.), obsadila krásné 5. místo 
a patřila k druhé nejlépe umístěné závodnici reprezen-
tující Moravskoslezský kraj.

Vyvrcholením a zároveň i ukončením této sezo-
ny byla účast našich závodníků, opět Adama Friedla    
a Ivety Kocourkové, na tradičním a letos jubilejním 20. 
ročníku „Hornické desítky“ ve Frýdku - Místku, který se 
konal 5. 11. 2005, tedy s nikterak velkým očekáváním, 
protože absolvoval dva těžké závody během tří dnů, a to 
je pro tak mladé závodníky velmi obtížné. Ale i přesto, 
zřejmě na základě pečlivé přípravy a z jejich strany po-
ctivému přístupu k tréninkům, dokázali oba absolvovat 
tento závod bez větších problémů a i zde dokázali udr-
žet svou  vysokou výkonnost. Adam i Iveta tento závod 
vyhráli. Jejich úsilí bylo oceněno nádhernými cenami 
které jim byly předány na slavnostním vyhlášení v zapl-
něném sále Národního domu.

   Stanislav Macek – trenér atletiky 

by mohli pomáhat a doplnit potřebné lidi pro čin-
nost oddílu, zejména výboru tak, aby se veškerá práce 
zprůhlednila a byl o všem přehled. Příznivci kopané 
se radují z každého dobrého výsledku oddílu, zejmé-
na mužů. Těžko nesou prohry a o to víc, že výkonnost 
některých hráčů neodpovídá požadavkům hráčů na 
1.A třídu. Hrát se však musí s takovým kádrem, jaký 
máme k dispozici i za cenu, že se doplňuje hráči na 
hostování.

Domnívám se, že tyto okolnosti ovlivňuje i to, 
že u nás existuje malá kopaná, která motivuje mnohé 
nadějné příborské fotbalisty k tomu, že raději dávají 
přednost této formě sportování, která nevyžaduje 
namáhavé tréninky a úsilí k získávání potřebné kon-
dice. Tato forma jim prostě vyhovuje a stačí. Nemám 
nic proti hostujícím hráčům, oceňuji jejich přístup 
a snahu podávat dobré výkony, ale hostování a dota-
ce k úhradám za dojíždění určitě představuje nemalé 
finanční zatížení rozpočtu oddílu. Tyto peníze za ji-
ných okolnosti by mohly být efektivněji využity.

Často je slyšet, že z příborských fotbalistů ne-
chtějí někteří hrát za náš oddíl. Pokud jsou tato tvr-
zení pravdivá, jiná cesta asi nebude, než postupně 
zařazovat nadějné dorostence do družstva mužů i za 
cenu, že se 1. A třída možná neudrží. Udržovat však 
tuto třídu za takových hektických podmínek, které 
trvají asi  3 – 4 roky, asi nemá význam ani z ekono-
mického hlediska. U mnohých slavnějších fotba-
lových klubů dochází ke generačním i finančním 
problémům. I když existují u našeho družstva mužů 
zmíněné problémy, bylo by správné ocenit a podě-
kovat za vykonanou práci předsedovi oddílu kopané 
L. Vidomusovi, manažeru s. Pustějovskému, všem 
trenérům a asistentům ostatních družstev a dalším 
dobrovolným pomocníkům. Jsme svědky toho, že 
přes velkou snahu hráčů, trenérů i výboru se zejména 
družstvu mužů nedaří v posledních letech dosahovat 
očekávaného umístění. Souvisí to již se zmíněnou 
kvalitou hráčů.

Všichni fandové oddílu kopané jsme rádi, že 
máme 1:A třídu, i když někdy nadáváme a kritizu-
jeme naše hráče, ale i trenéry. A právě proto bych 
chtěl poděkovat i jménem příznivců a fandů pánům 
L. Zavadilovi, R. Barvíkovi za to, že v nelehké situaci 
převzali družstvo mužů a docílili částečnou stabiliza-
ci mužstva a záchranu v I.A třídě. Budoucnost ukáže, 
nakolik se jejich práce zúročí v dalších výsledcích 
a postavení družstva.

Zmíním se ještě i o dobré výchově a práci trenérů 
dorostu pánů L. Macíčka, L. Bajera a Z. Kolka, u žáků 
pánů J. Sattka, P. Melčáka, M. Buska a dalších, kterým 
patří taktéž poděkování nás příznivců kopané.

Fotbal se hraje hlavně pro diváky. A pokud jsou 
tribuny prázdné, je těžko mluvit o naplněnosti dob-
rých pocitů všech aktéru. Tento takt si, doufám, uvě-
domují všichni hráči, ale i funkcionáři. Pokud se hraje 
líbivý a dobrý fotbal, vidět to na zájmu diváků.

Závěrem mého dlouhého vyznání bych ještě 
rád za sebe i fanoušky fotbalu vyslovit přesvěd-
čení, že zastupitelé města na radnici v Příboře si 
konečně uvědomí, že v našem městě funguje již 
několik let fotbal, kde na místním stadionu od 
března do listopadu (mimo letních prázdnin) pro-
bíhá každý týden soutěžní utkání za účasti divá-
ků v počtu cca 150 – 300. Který jiný druh sportu 
nebo společenská akce v městě dosahuje tako-
vouto frekvenci a účast lidí jako fotbal. Ptám se 
sám za sebe a odpověď si jistě každý najde. Každý 
provozovaný sport v městě je zrcadlem i obrazem 
města. A fotbal by reprezentoval své město doma 
i navenek. Proto si zaslouží větší pozornost od nás 
všech než doposud.

Pavel Runák

OHLÉDNUTÍ za činností fotbalového klubu
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I. POLOVINA SOUTĚŽE PODZIM 2005 -ROZPIS UTKÁNÍ NA DOMÁCÍCH HŘIŠTÍCH Výsledky utkání - BK Příbor
www.bkpribor.xf.cz
LIGOVÉ UTKÁNÍ  - MLADŠÍ DOROSTENKY - 
05.11.2005, TJ JISKRA KYJOV – BK PŘÍBOR  56:55
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Nedomová Jana 12 bodů, 
Nenutilová Jana  12 bodů
06.11.2005 SKB TIŠNOV – BK PŘÍBOR  72:78
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Nedomová Jana 21 bodů, 
Kuncová Kateřina 17 bodů
LIGOVÉ UTKÁNÍ - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ –    
05.11.2005 BK PŘÍBOR – SOKOL NUSLE  70:50 
(domácí v bílých dresech; utkání hráno na „domácím“ hřišti v Novém Jičíně)

Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Bzirská Renáta 10 bodů
06.11.2005 BK PŘÍBOR – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ  76:66
(utkání hráno na „domácím“ hřišti v Novém Jičíně)

Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Reková Veronika 14 bodů, 
Maková Petra      13 bodů, Rečková Simona  13 bodů
OBLASTNÍ PŘEBOR – STARŠÍ DOROSTENCI –    
02.11.2005 BK PŘÍBOR – GYMNÁZIUM HLADKOV „B“ 75:64
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Koďousek Petr 46 bodů, 
Hrabovský Marek 19 bodů
BK PŘÍBOR – GYMNÁZIUM HLADKOV „B“ 84:59
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor: Koďousek Petr 41 bodů, 
Hrabovský Marek 23 bodů
   Zpracoval: Bednarski Miroslav, Tel.: 604 638 208

Vážení občané a příznivci vzpěračského sportu
Dovolte, abych vás seznámil s výsledky, které dosáhl „Sportovní klub vzpírání 

Lonka Příbor“ v roce 2005.
Vedení sportovního klubu v čele s předsedou panem Vlastimilem Tomkem (m.j. 

dalším trenérem klubu s nejvyšší klasifikací I. třídy) se na počátku roku rozhodlo změ-
nit celkový systém účasti na soutěžích a rozhodlo jednoznačně o tom, že prioritou 
je mládež. Dnes můžeme zodpovědně říci, že úkol, který v příborských podmínkách 
atraktivnějších sportů nebyl nikterak lehký, se daří plnit. V systému přípravy jsme 
uplatnili zkušenosti nejen našich dobrých trenérů, ale i zkušenosti dlouhodobých zá-
vodníků, kteří nemalou měrou přispěli k tomu, že příborské vzpírání dosáhlo na me-
daile od mladších žáků až po veterány.

Nyní krátké shrnutí našich nejlepších výsledků v letošním roce.
Kategorie družstev: 
Mladší žáci: Postoupili do finále České republiky, které se koná 10.12.2005 v Příboře, 
6 nejlepších družstev ČR.
Junioři: II. liga – současné umístění – 3. místo skupiny B (Morava), 8 družstev, junioři 
v rámci programu klubu neusilují o postup a jsou přeřazováni do družstev mužů.
Muži: II. liga. V konečném hodnocení skončili na 3. místě v moravské skupině  
z 8 účastníků. V současném omlazovacím procesu prestižního družstva je výsledek  
velmi povzbudivý.
Soutěže jednotlivců: 
Mladší žáci: Mistrovství ČR Příbor, mistr ČR - Jeník Radim, Stříbro - Bolom Marek, 
Stříbro - Konečný Vlastimil, 4. místo - Kresta Daniel
Starší žáci: mistr ČR - Lukeš Adam, 4. místo - Bolom Marek
Junioři do 17 let: 4. místo – Cága Jan
Junioři do 20 let: 3. místo – Přívětivý Robert, 5. místo - Cága Jan, 6. místo - Eliáš Jan
Muži: 2. místo - Frait Miroslav
Veteráni: 2. místo - Lukeš Miroslav, 2. místo - Sattek Pavel, 3. místo - Tomek Vlastimil
Rovněž se musíme zmínit o činovnících našeho klubu, kteří nás reprezentují na tom 
nezáviděníhodném poli trenérů a rozhodčích.

Náš klub má v současné době trenérskou radu, která rozhoduje o činnosti jed-
notlivých družstev a jednotlivců. Jsou to: šéftrenér Sattek Pavel I. třída, II. liga mužů 
trenér Tomek Vlastimil I. třída, II. liga juniorů trenéři Eliáš Jan, Sattek Pavel, Starší 
a mladší žáci, trenéři Sattek Pavel, Fojtík Marek, Veteráni a ženy, trenéři Tomek 
Vlastimil, Lukeš Miroslav

Vyškolení maséři: Sattek Pavel, Tomek Vlastimil, Sattková Renata
Rozhodčí mezinárodní: Sattková Renata, I.-II.třída Burgár Milan, Burgár 

Stanislav,  Honč Josef, Sattek Pavel, Bolom Libor
Naši rozhodčí jsou delegováni zejména na nejvýznamnější soutěže ČR, ale i mezi-

národní. Je nutno konstatovat, že čtveřice rozhodčích Sattková, Burgárové a Honč jsou 
vyhlášení v ČR za nejlepší. Na závěr bychom vás, vážení příznivci a všichni, kteří máte 
rádi vzpírání, chtěli pozvat na „Mistrovství ČR mladších žáků“, které se bude konat 
dne 10.12.2005 za účasti Mikuláše. Bohaté občerstvení zajištěno. Závěrem bych vám 
jménem všech členů SKV Lonka Příbor popřál šťastné Vánoce a hodně úspěchů v roce 
2006. Zachovejte nám přízeň. Za SKV Lonka Příbor

Pavel Sattek, tiskový mluvčí

NE 12/4/05 9 00 ml.žačky PŘÍBOR ZLÍN Příbor
11 00 ml.žačky PŘÍBOR ZLÍN Příbor

SO 9 00 minižácinml PŘÍBOR HAVÍŘOV Příbor
10 30 minižácinml PŘÍBOR HAVÍŘOV Příbor
12 00 st.žačky PŘÍBOR KRNOV Příbor
14 00 st.žačky PŘÍBOR KRNOV Příbor

NE 9 00 ml.žačky PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor
11 00 ml.žačky PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor

PÁ 20 00 muži PŘÍBOR ROŽNOV Příbor
SO   9 00 st.dorostenci PŘÍBOR PŘEROV B Příbor

11 00 st.dorostenci PŘÍBOR PŘEROV B Příbor
SO ml.žačky ??? N.Jičín
NE ml.žačky ??? N.Jičín
SO 1/7/06 8 30 minižkynml PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor

10 00 minižkynml PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor
11 30 minižácinml PŘÍBOR ZLÍN Příbor
13 00 minižácinml PŘÍBOR ZLÍN Příbor
15 00 st.žačky PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor
17 00 st.žačky PŘÍBOR FRÝDEK-M Příbor

SO 1/14/06 9 00 st.minižky PŘÍBOR HAVÍŘOV Příbor
10 30 st.minižky HAVÍŘOV SBŠ OVA A Příbor
12 00 st.minižky SBŠ OVA A PŘÍBOR Příbor
14 00 ženy PŘÍBOR HAVÍŘOV Příbor

SO 1/14/06 ml.žačky ??? N.Jičín
NE 1/15/06 ml.žačky ???  N.Jičín
SO 1/21/06 8 30 minižkynml PŘÍBOR SBŠ OVA B Příbor

10 00 minižkynml PŘÍBOR SBŠ OVA B Příbor
11 30 ml. žáci PŘÍBOR OPAVA Příbor
13 30 ml. žáci PŘÍBOR OPAVA Příbor
15 30 mnižáčkyml PŘÍBOR SBŠ OVA A Příbor
17 00 mnižáčkyml PŘÍBOR SBŠ OVA A Příbor

NE 1/22/06   9 00 st.dorostenci PŘÍBOR PORUBA Příbor
11 00 st.dorostenci PŘÍBOR PORUBA Příbor

PÁ 1/27/06 20 00 muži PŘÍBOR FRENŠTÁT Příbor
SO 1/21/06 9 00 minižácinml PŘÍBOR NH OVA A Příbor

10 30 minižácinml PŘÍBOR NH OVA A Příbor

Vážení občané města 
Příbora,

vám všem jménem všech členů 
Tělovýchovné jednoty Příbor 

a zároveň jménem svým bych chtěl 
poděkovat za přízeň ke všem 

sportovním odvětvím, která naše TJ 
na území našeho města provozuje. 

Děkuji všem organizacím, sponzorům, 
ale i členům TJ včetně vedoucích 

oddílů a trenérům za práci, kterou 
vykonali v roce 2005 pro děti, 

mládež i dospělé. 
Chci vám, vážení občané, 

popřát šťastné Vánoce 
a mnoho úspěchů v roce 2006.

Za TJ Příbor,
Pavel Sattek, předseda 

Oddíl aerobiku TJ Příbor, pořádá v tělocvičně na ulici Štramberské
28. prosince 2005

  “POVÁNOČNÍ AEROBIKOVOU PÁRTY“
na kterou vás zve místní profi cvičitelka Tereza Sattková – licence 

„A“IFAA
Prezentace: od  16.00 hod.

Začátek: v 17.00 hod.
Cena: 180,- Kč

Tři a půl hodiny aerobiku v tanečním rytmu, předvedou tři cvičitelé.
Vystoupení finalistky minimiss 2005 – Markéty Kročové z Kopřivnice.

Bohatá tombola. Prodej oblečení na aerobik.
Dotazy nebo přihlášky – tel.: 606 932 447
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Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,

nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kanceláø Nový Jièín

Štefánikova 2, 741 01

Komplexní

s lu by v oblasti

ž
lynofikace

p

V zákaznické kanceláøi SMP vyøídíte:

 žádosti o pøipojení k distribuèní soustavì

 nebo žádosti o dodávku zemního plynu

 nové smlouvy na dodávku zemního plynu

pøepisy odbìrných míst

reklamace

 veškeré informace ve vìci odbìru zemního plynu

 veškeré zmìny ve stávajících kupních smlouvách

 (úpravy záloh, platebních podmínek,

 fakturaèních adres, kontaktních údajù apod.)

odeèty pro fakturaci

 nebo pøi zmìnì ceny plynu

Dům dětí a mládeže LUNA

Dukelská 1346, 742 58 Příbor ‚ Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012

e- mail: ddmluna@quick.cz internet: http://web.quick.cz/ddmluna

PROSINEC 2005
3.12. sobota odjezd 4:00 od DDM LUNA 

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
s průvodkyni Zdeňkou Tvarůžkovou, Návštěva kulturních a historických pamá-

tek. Akce pro veřejnost. Cena: 300 Kč/děti, 500 Kč/dospělí (doprava, průvodce) 
Přihlásit se můžete do 25.11. 2005. Informace: J. Lupíková

9.12. pátek 16:00 - 19:00 DDM LUNA, Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - šály a kravaty

Zájemcům, kteří se přihlásí do 2.12. zajistíme hedvábný materiál
(šálu: 120 Kč, kravatu: 80 Kč), Vstupné: 150 Kč (barvy, kontury, ostatní materiál), 

Informace: K. Bukovjanová
9.-10.12. pátek - 16:00 so - do 14:00 DDM LUNA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ KERAMIKŮ
Program: vánoční ozdoby z vizovického pečiva, hry, soutěže v tělocvičně

Informace:K. Bukovjanová
11.12. neděle 8:00 tělocvična DDM LUNA

SPORTOVNÍ TURNAJ VE FLORBALU čtyřčlenných družstev 
Akce pro děti 1. – 4. tříd Startovné 20 Kč. Družstva se mohou přihlásit v DDM 

Luna Příbor do 8.12. Informace: J. Lupíková
16.12. pátek 16:00 DDM LUNA

VÁNOČNÍ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
I. ročník Člověkiády ( Člověče nezlob se ) hry, soutěže, diskotéka. 

Informace: K. Bukovjanová
Radostné Vánoce plné pohody, mnoho zdraví, lásky,

štěstí a úspěchů v roce 2006 přejí pracovníci z „domečku“ 

Pravidelné týdenní pořady
 STOLNÍ TENIS  PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00 v DDM LUNA Vstup zdarma.

 KALANETIKA
 PONDĚLÍ 18:30 – 19:30 tělocvična Vstupné 20 Kč

STŘEDA 18:00 – 19:00 tělocvična Vstupné 20 Kč

 KLUB ZVONEČEK  ÚTERÝ 9:30 – 12:30 v DDM LUNA Vstupné 20 Kč

BŘIŠNÍ TANCE  ČTVRTEK 18:00 – 19:00 v DDM LUNA Vstupné 600 Kč

 VOLEJBAL pro dospělé  PONDĚLÍ 19:45  - 21:45 tělocvična

 FLORBAL pro dospělé  STŘEDA 19:15 – 21:15 tělocvična Vstupné 20 Kč

 KERAMIKA

 ÚTERÝ 14:00 – 16:00 keramická dílna v DDM LUNA

Vstupné děti 30 Kč
dospělí 40 Kč
členy kroužku 10 Kč

ČTVRTEK 17:00 – 19:00 keramická dílna v DDM LUNA

PÁTEK 16:00 – 18:00 keramická dílna v DDM LUNA

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ 
OBLOHY

domluva na telefonu: 556 725 029
nebo 737 311 810

 Hvězdárna na ul. Jičínské Vstupné: 10 Kč

HRÁTKY S POČÍTAČI 
INTERNET PRO VEŘEJNOST

 PÁTEK 15:00 – 18:00 v DDM LUNA Vstupné : 15 Kč

Přenecháme výhodný 
pronájem kancelářských 

prostor v Příboře 
v Katolickém (kulturním) domě. 

K dispozici 5 místností, 
plocha 82 m2. 

Nájemné celkem 60.000,- Kč/
rok včetně úklidu. 

V případě zájmu volejte 
603 426 904 

nebo 
731 112 476.

Chcete dát svým  
nejmilejším kvalitní 
dárek k Vánocům?

Přijďte si vybrat z široké nabíd-
ky křesťanské duchovní litera-
tury do centra Dětské misie na 

Jičínské ulici 549 v Příboře.
Knížky pro děti a rodiče, Bible, 
pohlednice s biblickými verši, 

vánoční přání...
V prosinci otevřeno každý den 

do 16:30 
V případě potřeby mimo tuto 
dobu volejte 556 723 333!!!

DĚTSKÁ MISIE
DM
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Vinotéka Helia
Každý čtvrtek pořádáme ochutnávky 

přívlastkových tuzemských i zahraničních vín

Telefon: 605 912 195

Předvánoční nabídka dárkového balení vín, 
nejen pro firmy a organizace

AKCE !

Do 31.12.2005
Svatomartinské víno a beaujolais
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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 nemovi-
tost oddlužit i od exekucí * intenzivní propagace vaší nabídky * pracujeme zdarma až do prodeje * naše provize 4-5% * zpracujeme odhad nemovitos-

ti,kupní smlouvu * pomůžeme s hypotékou, úvěrem * nenavyšujeme ceny. Nezávazné konzultace zdarma na tel. 771 071 155
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 

pro Nový Jičín, Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Fulnek, informace na tel. 776 071 155
Obytný mlýn Nová Horka 2.700.000,- 602 175 563
RD Bílovec 1.800.000,- 602 175 563
RD Tísek 1.300.000,- 602 175 563
RD Prchalov 683.000,- 776 071 155
RD Luboměř 195.000,- 776 766 154
RD Studénka-Butovice 2.000.000,- 736 644 635
RD Hladké Životice 450.000,- 602 175 563
RD Polouvsí 1.886.000,- 776 071 155
RD Závišice 990.000,- 602 175 563
RD Kozlovice 1.823.000,- 606 856 559
Zahr.chatka Žilina u NJ 350.000,- 602 175 563
Chata Štramberk 795.000,- 776 071 155
Chata Frýdlant n.Ostr. 520.000,- 608 970 547
Garsoniera  OV-Výškovice 265.000,- 728 406 815
Dr.B1+1 Kopřivnice 323.000,- 776 071 155
Dr.B2+1 Kopřivnice 380.000,- 604 691 519
Dr.B3+1 Nový Jičín 650.000,- 602 175 563
Dr.B3+1 Studénka 443.000,- 731 130 080
Dr.B3+1 Kopřivnice 473.000,- 602 175 563
Dr.B3+1 Kopřivnice 490.000,- 602 175 563
Dr.B3+1 OV-Poruba 590.000,- 728 406 815
Dr.B3+1 Hlučín 840.000,- 728 406 815
B4+1 os.vl.Fulnek 880.000,- 776 766 154
St.pozemky Šenov u N.Jičína 300Kč/m2 776 766 154
Zahrada Petřvald u N.Jičína 170Kč/m2 602 175 563
Zahrada Metylovice 450.000,- 606 856 559
Zahrada Kozlovice 241.000,- 606 856 559
Zahrada Pržno 473.000,- 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 776 071 155 a 556 761 241, www.chcitoprodat.cz

Z naší nabídky
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Další informace o Víno restaurantu Terra Libera na www.vinorestaurant.cz

v Příboře na Štramberské ulici

počet účastníků omezen kapacitou restaurace,
reservaci je možno zajistit na tel. 556 722 013 nebo osobně u personálu

 

Z programu na měsíc prosinec:
zvou manželé Pajonkovi

příjemné prostředí  •  minutková kuchyně  •  snadné parkování   •  v pracovní dny polední menu

5. 12.  Mikulášský podvečer od 16:00
 (přijede Mikuláš z příborských Pasek s nadílkou pro vaše dítě – zajistit dárek pro
 vaše dítě můžete na tel. č.556 722 013). Na terase hraje živá hudba, se kterou
 si můžete i s dětmi  zazpívat, prodává se svařené víno, grog a grilované klobásy.

8. 12.  Vystoupení, písničkáře, spisovatele, hudebního skladatele
 Jana Buriana od 18:30
 (akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných písničkářů a skupin
 hraje ve vybraných restauracích ČR)
9. 12.  K atmosféře večera přispěje od 19:00 k poslechu hrající klavír.
13. 12.  Degustace moravských vín řízená sommelierem z Vinných sklepů
 Lechovice od 17:00
 (pokračování v učení se snoubit jídlo s vínem a navíc srovnání mladých vín ročníku
 2005  se staršími ročníky stejných odrůd)
16. 12.  K atmosféře večera přispěje od 19:00 k poslechu hrající klavír.
18. 12.  V poslední adventní neděli od 15:00 s Vladislavou Strnadovou
 (kytara), Evou Bedřichovou (flétna) a Juditou Šprochovou (violoncello)   
 posloucháme vánoční melodie, zdobíme perníčky, učíme děti koledy a těšíme se
 na Vánoce. (vhodné pro rodiče s dětmi)

24. 12.  Otevřeno od 11:00 - 15:00. Štědrovečerní koledování od 12:00 - 13:30
 (vhodné pro rodiče s dětmi, zpíváme a posloucháme vánoční koledy, popíjíme
 vánoční čaj a svařené víno a čekáme, jestli se objeví zlaté prasátko)

25. 12.  Máme zavřeno
26. 12.  Otevřeno od 11:00 – 21:30
 (vedle nabídky z našeho stálého jídelníčku nabízíme i svatoštěpánské polední menu)
30. 12.  K atmosféře večera přispěje od 19:00 k poslechu hrající klavír.
31. 12.  Otevřeno pouze do 17:00
1. 1.  Otevřeno od 11:00 – 20:00
 (vedle nabídky z našeho stálého jídelníčku nabízíme i novoroční polední menu)

��
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - PROSINEC 2005
Sobota 3. prosince od 4.00 hod.
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

S průvodkyní Zdeňkou Tvarůžkovou.
Návštěva kulturních a historických památek. 
Akce pro veřejnost. Cena: 300,- Kč/děti, 500,- Kč/dospělí 
(doprava, průvodce).
Přihlásit se můžete do 25. 11. 2005.
DDM Luna Příbor
Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 3. prosince
VÁNOČNÍ JARMARK

Tradiční vánoční jarmark na náměstí. V dopoledních hodinách.
Město Příbor
Info: 556 455 444

Pondělí  5.  prosince o d 16.30 ho d.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
S PŘÍJEZDEM MIKULÁŠE

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší mikulášský kostým.
Srdečně zveme všechny malé i velké.
Město Příbor
Info: 556 455 444

Úterý 6. prosince od 17.00 hod.
VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ

Výstava umělecké tvořivosti s vánoční tématikou – perníkové 
a bílkové pečivo, paličkovaná krajka, perníkové formy ze sbírek 
MNJ. Beseda s etnografkou MNJ PhDr.Annou Hrčkovou a jejím 
hostem o adventu a Vánocích na Moravě.
Spoluúčinkuje cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic.
Vánoční prodej a ukázky tradičních výrobků lidové umělecké 
tvořivosti. Pohoštění koledníků.
Zahájení výstav Vánoční čarování a Doteky v kovu.
Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Info: 556 725 191

Čtvrtek 8. prosince od 19.00 hod.
VÁNOCE S BONI PUERI ADVENTNÍ KONCERT

Vánoční koncert chlapeckého pěveckého sboru.
Katolický dům Příbor.
Předprodej od 1. 12. 2005 v MIC Příbor. 
Vstupné 100,- Kč, děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP 50,- Kč.
Město Příbor
Info: 556 455 444

Pátek 9. prosince od 16.00 – 19.00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Šály a kravaty. Zájemcům, kteří se přihlásí do 2. 12. zajistíme 
hedvábný materiál (šálu – 120,-, kravatu – 80,-).
Vstupné: 150,-- Kč (barvy, kontury, ostatní materiál).
DDM Luna Příbor
Info: 556 725 029, 736 673 012

Pá 9. prosince od 16.00 So 10. prosince do 14.00
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ KERAMIKŮ

Program: vánoční ozdoby z vizovického pečiva, hry soutěže v tě-
locvičně.
DDM Luna Příbor
Info: 556 725 029, 736 673 012

Neděle 11. prosince od 8.00 hod.
SPORTOVNÍ TURNAJ VE FLORBALU

Čtyřčlenná družstva.
Akce pro děti 1. - 4. tříd. Startovné 20,- Kč.
Družstva se mohou přihlásit v DDM Luna Příbor do 8. 12.
DDM Luna Příbor
Info: 556 725 029, 736 673 012

Úterý 13. prosince od 17.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT

Aula Masarykova gymnázia Příbor.
ZUŠ Příbor
Info: 556 723 555

Úterý 13. prosince od 15.00 hod.
POSLEDNÍ ODPOLEDNE S KOCOUREM 

V dětském oddělení.
Budeme si povídat o adventu a vyrábět vánoční ozdoby.
Městská knihovna Příbor
Info: 556 725 037

Čtvrtek 15. prosince od 16.00 hod
VÁNOČNÍ SLAVNOST S PŘEKVAPENÍM

pro děti do 12 let, Dětská misie, Jičínská 549
Telefon: 556 723 333

Pátek 16. prosince od 16.00 hod.
VÁNOČNÍ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

I. ročník Člověkiády (Člověče nezlob se). Hry, soutěže, diskotéka.
DDM Luna Příbor
Info: 556 725 029, 736 673 012

Pátek 16. prosince od 10.00 hod.
ZABÍJAČKOVÉ HODY

Od 17.00 hod. s harmonikou.
Hostinec U Čechů
Info: 556 723 772

Neděle 18. prosince od 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SDRUŽENÍ KOPŘIVNICE

V refektáři muzea v Příboře.
Město Příbor a Pěvecké sdružení Kopřivnice
Info: 556 455 444

Neděle 25. prosince od 16.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT

J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Kostel sv. Valentina.
Účinkují:
soprán - Lenka Hniličková  
alt - Veronika Jalůvková 
tenor – MUDr. .Mořic Jurečka  
bas - Jiří Gřes
P. S. Ondráš Nový Jičín, Komorní orchestr dirigenta Zdeňka 
Pukovce.
Vstupné dobrovolné.
Město Příbor,
Římskokatolická farnost Příbor
Info: 556 455 444

Pondělí 26. prosince od 20.00 hod.
VÁNOČNÍ SHOW S ELVISEM

Přijďte si zatančit, případně si jen poslechnout známé písně v po-
dání Elvis Presley Revival Bandu. Připraven je bohatý repertoár a 
také občerstvení s obsluhou přímo v sále.
Katolický dům Příbor.
Předprodej od 12. 12. 2005 v MIC Příbor.
Elvis Presley Revival Band
Info: www.elvispresley.cz

Pátek 30. prosince od 8.20 hod.
POSLEDNÍ POCHOD ROKU

Odjezd autobusem v 8.20 hod. od škol do Libhoště U 
Transformátoru a pěšky na Libhoťskou hůrku přes Závišice do 
Příbora. Trasa 12 km.
Klub českých turistů Příbor
Info: Pavel Bilík  605 126 090

Neděle 1. ledna 2006 od 13.00 hod.
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK

Sraz ve 13.00 hod. na náměstí před radnicí. Novoroční pochod 
přes Klokočov na Hončovu hůrku a zpět do Příbora. Trasa 8 km.
Klub českých turistů Příbor
Info: Vladimír Bilský 737 375 203

GALERIE V RADNICI
Marie Godžová, Pavla Rechtenbergová
Výstava fotografií potrvá do 31. 12. 2005.
Město Příbor a Fotoklub Příbor
Info: 556 455 444

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 
Každou středu v 17.00 hod. hrajeme pohádku pro nejmenší

SŮL NAD ZLATO

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
Úterý, čtvrtek, pátek:
8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 hod.

Oddělení pro děti:
Pondělí:  13.00 – 15.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 13.00 – 17.00 hod.
 Info: 556 725 037

23.12. a 27.12. je městská knihovna uzavřena!

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, nám. S. Freuda 12 
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
Info: 608 738 793, 776 725 909

CVIČENÍ JÓGY 
MŠ Frenštátská 
Úterý: 17.15 – 18.45 hod.
Info: 556 725 852, 776 877 170
MŠ Pionýrů  
Úterý: 17.30 – 19.00 hod.
Info: 775 084 815

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor – Štramberská 1361
Otevírací doba:
Po: 15.00 – 21.00 hod. muži
Út: 15.00 – 21.00 hod. ženy
St: 15.00 – 21.00 hod. muži + ženy
Čt: 15.00 – 21.00 hod. muži
Pá: 15.00 – 21.00 hod. ženy
Po: 13.00 – 21.00 hod. muži + ženy
Ne: 13.00 – 19.00 hod. muži + ženy
Saunování lze objednat také individuálně.
Info: 607 714 277

CVIČENÍ AEROBIKU 
Po: 20.00 - 21.00  aerobik 
Út: 16.00 - 17.00  mix aerobik 
St:   9.00 - 10.00  mix aerobik          
 18.45 - 19.45  dance aerobik        
 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

FITCENTRUM 
Pondělí – pátek:
9.00 - 13.00  14.00 - 21.00 hod.
Info: 556 722 092


