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LEDEN 2006

Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova
důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý
rok na vydávání Měsíčníku pracovali, se připojují k přání vyjádřenému
v následujícím článku.

Úvaha do svátečních dnů

Milí spolubydlící,

každoročně mě o Vánocích napadají horoucí vzpomínky a to vždy
o krásném a prostém obrazu – prožívám vnitřní radost a vzruch svého dětství. Tenkráte v mé představě byl opojený svět. Tak vznikaly i pro
mne vzrušené touhy, vždyť i v dospělosti jsou ukryty vzpomínky z dětství.
V tomto období vnímáme estetický smysl. V době vánočních svátků a nového roku vnímáme všichni život součtem bolestí a životních zkušeností.
Vážení obyvatelé,

Poznamenejte si do kalendáře
Město Příbor pořádá

Slavnostní novoroční koncert
7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Valentýnský ples
11. února 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Město Příbor spolu s cechem příborských podnikatelů pořádá

Valentinské veselení
12. února 2006 od 9. 00 u chrámu sv. Valentina

žijeme již v novém určitém společenském prostředí i v určité době.
Někteří z nás mají velkou životní erudici. O těch svátečních dnech se
nořím do svého nitra; jsme tvůrčími bytostmi, prožíváme své nálady a city. Máme své předpoklady pro pochopení složité moderní skutečnosti.
Někteří z vás jsou vtělená dobrota.
Není třeba truchlit nad ztrátou mladosti. Představitelé vedení našeho
Domova důchodců v Příboře vám vytvářejí životními podněty nejen krásu
života a zároveň pro potěšení úctu vyjádřenou jejich dobrotou srdce.
Takový je ohlas „nad závějemi, kde v dálce tiše zaniká ….“ dovolil jsem
si citaci básníka opěvující lidský život. Ke každému musíme přece přistupovat jako k lidské bytosti jako ideálu důstojnosti. A takto vždy, zvláště
v době vánoční. Uznání takového celoročního přístupu pochvalně vyzvedáváme zejména od našeho pana ředitele a všech zaměstnanců domova.
Pouto mezi námi a vedením je tedy silné. Takto často vyjadřujeme
svou nadšenou chválu. Doba vánoční a vůbec svátků je hlavně rozjímání.
Všichni podléháme jejich kouzlu. Vánoce jsou i letos výzvou, abychom si
vzájemně ještě lépe rozuměli. Spojujeme je s křesťanstvím.
Nechť melodie hudby a zpěvu plní naše shromáždění a taktéž další náš
život mírem a světlem. Je zapotřebí prožít příjemné s touto dobou. Je to
pak zároveň znamení toho, že nás má někdo rád. Vyslovujeme své skutečné city a přemýšlíme, co vlastně pěkného chceme přát. Nejraději zdraví
a štěstí a brilantní úspěchy v dalších dnech konkrétních výsledků našeho
domova a vlasti!
Drahomír Sokol

Stavět městský vánoční strom vůbec není jednoduché, pracovníci technických
služeb by mohli vyprávět. Zvlášť, když se v té chvíli vyvalí dým z protějších oken
a náměstí zaplní hasičské vozy. Foto: Ing. J. Kavan
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Městská knihovna Příbor
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rok 2005 utekl jako voda a nastává čas rekapitulace. V knihovně se rozšířila nabídka o 675
nových knih a mnoho zajímavých časopisů.
Nejčtenější autorkou se u nás stala Catherine
Coulter se svými romantickými romány, v dětské
beletrii zvítězila Lene Kaaberbol s fantasy knihami W.I.T.C.H. Z naučné literatury s přehledem
vede kniha místních autorů Dějiny města Příbora
a u dětí publikace Guinness World Records 2005.
Každý měsíc jsme uspořádali odpolední program pro děti, kde jsme představovali jednotlivé

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to
na své 94. a 95. schůzi rady města, kdy projednala mj.
tyto záležitosti:
94. schůze RM dne 29.11.2005:
v Projednala žádost fotoklubu Příbor a převzala záštitu nad akcí „Národní výstava amatérské fotografie
v roce 2007 v Příboře“

V březnu budeme pokračovat s cyklem besed
o astrologii a jejím praktickém využití. Pro děti
budou letošní akce zaměřeny na významné dny
v roce. Začínáme v úterý 17. ledna v 15 hodin
a budeme si povídat o zvycích, obyčejích a pranostikách v Čechách a na Moravě.

v Uložila zjistit podmínky odkoupení a cenu fotodokumentace od fotoklubu Příbor pana Jarnota a pana Loukotky pro potřeby městského archivu
v Projednala upřesněnou žádost Správy majetku města Příbor, s.r.o. o pronájem movitého majetku kotelen

Všem našim čtenářům přejeme v novém roce
hodně zdraví, štěstí, pohody a dostatek volného
času na chvíle prožité s dobrou knihou.

v Vzala na vědomí informaci o variantách ukončení
provozu kompostárny- změna provozovatele
v Schválila nájem nebytových prostor v piaristickém gymnáziu pro ZUŠ v Příboře

v Vzala na vědomí postup tajemníka ve věci příprav
vydání „Směrnice o správě majetku města Příbora“
v Přidělila v souladu s § 65, odst.1, písmeno b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejnou zakázku „Obnova rodného
domu Sigmunda Freuda“ firmě Stav Moravia s.r.o.
v Vzala na vědomí vyhodnocení mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Příbor a firmou ISA
CONSULT s.r.o. o poskytnutí manažerských služeb ze
dne 28.6.2004 včetně uzavřených dodatků
v Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Příbora na rok 2006 s úpravami
Stavební úpravy školní jídelny při ZŠ Npor. Loma
– výběr zhotovitele projektu

Co nás čeká

Handicapovaní čtenáři z Příbora mohou nadále využívat donáškovou službu knih až do bytu.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 556 725 035.

v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí

v Vzala na vědomí prodloužení zveřejnění záměru
města na úřední desce MÚ o pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 1340 na ul. Dukelské v Příboře
(bývalá Pizzerie) do obdržení nabídky prvního zájemce

Nejen naši čtenáři měli možnost vyslechnout
si besedu o Havaji cestovatelů Špillarových, přednášku Milana Gelnara o astrologii nebo písničkový pořad Bedřicha Ludvíka Zpět k pramenům.
V Týdnu knihoven nás navštívila také spisovatelka Ivona Březinová.
Od února rozšiřujeme půjčovní dobu knihovny a provozní dobu internetu také o pondělí
dopoledne od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13
do 15 hodin. Přístup ke katalogu knih a přehled
o výpůjčkách mohou čtenáři najít na www.pribor-mesto.cz , kultura, knihovna, fond knih.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

v Schválila návrh nájemní smlouvy mezi městem
Příbor a ZUŠ Příbor s platností od 1.12.2005

státy Evropské unie. Pořádali jsme prázdninové dílny, Den dětí a už tradičně jsme nocovali
v knihovně. Navštěvovaly nás děti ze základních
škol i mateřských školek. Knihovnické lekce se
nesly zejména v duchu oslav H. Ch. Andersena.

Silvie Bahnerová

Sdělení MÚ Příbor
stavebního úřadu – odd. životního prostředí
V prosinci tohoto roku Městský úřad Příbor připravuje vydání brožury „Praktický rádce v otázkách životního prostředí“. Při zpracovávání této publikace byla snaha občanům napomoci při řešení
možných problémů u jednotlivých složek životního prostředí.
Publikace je členěna do kapitol dle oblastí životního prostředí, ve kterých jsme se vám snažili poradit, jak problém či vzniklou situaci řešit. Aby bylo zajištěno rychlé a včasné řešení, praktický rádce
rovněž uvádí, jakou instituci či organizaci v daném případě kontaktovat.
Pokud projevíte o uvedenou brožuru zájem, bude možno si ji bezplatně vyzvednout od ledna roku
2006 na Městském informačním centru v Příboře či na stavebním úřadu – odd.životního prostředí,
v místnosti č.13 (2.patro budovy Městského úřadu v Příboře).
Jakékoliv vaše připomínky, postřehy a náměty k uvedené publikaci MÚ Příbor, stavební úřad – odd.
ŽP uvítá.
MÚ Příbor, stavební úřad – odd. ŽP, Ing. Andrea Nováková

v Přidělila v souladu se směrnicí rady města
č. 1/2005 o pravomocích při zadávání veřejných zakázek zpracování projektové dokumentace stavby
„Stavební úpravy školní jídelny při ZŠ Npor. Loma“
firmě MAVA spol. s.r.o., Sovova 1291/5, 703 00
Ostrava – Vítkovice
v Vzala na vědomí informace o postupu zpracování
studie umístění výtahu a navazujících úprav v budově radnice
v Uložila dopracovat zadání projektu o komunikační návaznosti na dotčené prostory radnice ( obřadní
síň, chodby, místnost rady města apod.)
v Doporučila zastupitelstvu města udělit „Cenu
obce“ panu Tomáši Tomečkovi a „Čestné občanství“

V mikulášský podvečer opět přijel na náměstí Mikuláš. Byl laskavý, což neplatilo o té spoustě čertů,
která kolem něj křepčila. Foto Ing. J. Kavan
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

panu Ludvíku Demlovi

Lenka Nenutilová
Věk:
Stav:
Dosažené vzdělání:
Povolání:
Koníčky:

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
Nevím, zda jsem kompetentní na tuto otázku
odpovědět. To by měl zhodnotit někdo jiný. Já
se domnívám, že ty nejlepší. Převážně skromnost, pracovitost a smysl pro rodinu.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Zajímá mne spousta věcí, takže nemám vymezenou konkrétní oblíbenou činnost. Ve svém
volném čase, když mám chuť, jdu si zacvičit,
pobavit se s přáteli, mám ráda společnost,
dělám prostě to, co mne právě baví. V létě se
převážně věnuji cykloturistice a pobytu v přírodě, kde čerpám energii.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Přiznám se, že v poslední době nemám moc
času na čtení, ale většinou, když si nějaký najdu, tak si přečtu historický román, detektivku nebo sci-fi. Co se týká filmů, hodně sleduji
českou tvorbu, velmi mne zaujal film Kuře
melancholik, dále se ráda podívám na historické, vědecko–fantastické filmy, komedie,
kvalitní detektivky. Z hudby si ráda poslechnu Enyu, P. Colinse, B. Streisandovou, písničky 80 – 90 let a chorály. Záleží na tom, jakou
mám právě náladu.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Od dětství ráda zpívám a přála jsem si být
zpěvačkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Byli to mí rodiče.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
V minulosti jsem vedla turistický oddíl Skalák.
Jezdili jsme po horách, na tábory, zažili jsme
spoustu skvělých věcí. Práce s dětmi mne velmi bavila a později se mi naskytla možnost

46 let
rozvedená
ÚSO
ředitelka DDM Luna
Příbor
turistika, cykloturistika

věnovat se práci profesionálně. Vážím si toho,
že moje profese se stala mým koníčkem, ne
každý má tuto příležitost.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Jsem příborský patriot, žiji ve městě od narození, takže mám k němu velmi silné pouto.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Nejraději mám náměstí, prožila jsem zde své
dětství. A pak uličky pod kostelem, jsou velmi
romantické.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nelíbí se mi, že na náměstí je povoleno parkovat. Náměstí bych si představovala jako klidnou pěší zónu.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Žiji ve městě od narození, proto mám s městem spojených spoustu zážitků, ať už pozitivních, tak i negativních.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Samozřejmě jsou to mé dvě děti. Jsou již dospělé a zatím hledají svou vlastní cestu.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Rozvod.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Věřím v osud, takže čím jsem prošla, co jsem
zažila, se mělo stát. Jsem přesvědčena, že kdybych se znovu narodila, nic by se nezměnilo
a potkal by mne stejný osud. Nechtěla bych
být někým jiným, jsem taková, jaká jsem s klady i zápory. Mám práci, která mne baví, jsem
obklopena skvělými lidmi, a to je pro mne důležité a měnit bych nechtěla.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Každý občan má možnost něco dobrého pro město vykonat a když už nechce, ať alespoň neničí
to, co udělali druzí.
Děkuji vám za rozhovor a přeji, ať je vašemu životu osud
vždycky příznivě nakloněn. Ivana Bolomová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. ledna 2006
Přemysl Hrnčárek
Arnošta Holubová
Josef Kamas
Anežka Janáková
Jaroslav Balát
Jarmila Sedláčková
Olga Krestová
František Monsport
Hugo Jahn
Jaroslav Bačovský
Marta Feikusová

Jaroslav Kunc
Libuše Mojžíšková
Karla Jahnová

v Vyhodnocení grantového řízení pro rok 2006

Stanovila pořadí grantového řízení následovně:
1. Sdružení hudebníků Příbor
– swingový večer

27.000 tis. Kč

2. Petr Frýdecký
– III.příborské rockování

19.000 tis. Kč

3. Dům dětí a mládeže
– letní cyklistický tábor

20.000 tis. Kč

4. Masarykovo gymnázium
– majáles

12.000 tis. Kč

5. Pavel Vlašic
– propagace stavitele B. Karlsedera 47.000 tis. Kč
6. Basketbalový klub Příbor
– mezinárodní turnaj žaček

15.000 tis. Kč

7. Rudolf Korčák – „Bezva dny“
– zábavný program V. Goršanova 10.000 tis. Kč
v Zrušila místo poštovního doručovatele od
1.4.2006 na MÚ Příbor na základě podnětu tajemníka MÚ
95. schůze RM dne 13.12.2005:
v Vyslovila poděkování všem, kteří se zasloužili
o vánoční výzdobu ve městě i na Hájově a Prchalově
(p. Žárská)
v Vzala na vědomí písemné sdělení p. Olšaníka,
kterým navrhuje přiznat cenu obce kolektivu mladých včelařů pod vedením p. Jalušky.
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Uložila zpracovat zadání pro vyhlášení výběrového řízení pro pronájem a údržbu veřejného osvětlení
města Příbora
v Schválila Dodatek č. 4 o prodloužení platnosti
„Smlouvy o sběru, svozu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ do 31.12.2005
v Vzala na vědomí postup prací na „Směrnici
o hospodaření s majetkem města Příbora – technická správa č.6/2005“ předloženou tajemníkem MÚ
v Příboře
v Vzala na vědomí zprávu o připravenosti a postupu prací na inventurách v roce 2005
v Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního
určení v Domech s pečovatelskou službou v Příboře
na I. pololetí roku 2006
v Souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo uzavřené podle § 536 obchodního zákoníku s mandátní smlouvou uzavřenou podle
§ 566 a následujících obchodního zákoníku mezi
Městem Příborem, zastoupeným starostou města
Ing. Milanem Strakošem a Mgr. Irenou Nedomovou
se sídlem Palackého 709, 742 58 Příbor ze dne
1.6.2004 podle předloženého znění
v Souhlasila s uzavřením Smlouvy o partnerství
uzavřené podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, mezi Městem Příborem,
zastoupeným starostou města Ing. Milanem
Strakošem a Pavlem Vlašicem, Čajkovského 622/2,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 65296478 podle předloženého znění
v Odsouhlasila návrh smlouvy o dílo mezi Městem
Příbor a vítězem veřejné zakázky na stavební akci
„Obnova rodného domu Sigmunda Freuda“

Emilie Bordovská
Marie Matulová

v Vzala na vědomí sdělení ve věci příspěvku na
ošatné a jeho zdaňování

Stanislav Trubák
Anna Jarošová

v Uložila připravit návrh směrnice, kterou bude
ošetřena odměna za svatební obřady

Jan Šustík
Jitka Marková

v Schválila místní pořadník na pronájem obecních
bytů na období od 13.12.2005 do 30.06.2006

Josef Trnka

v Schválila po projednání vyplacení odměn jednotli-
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vým členům výborů zastupitelstva města, komisí rady
města a ostatním občanům dle upraveného předloženého návrhu
v Doporučila předložit předsedovi okresního soudu
k vyjádření návrhy na jmenování těchto přísedících:
Josef Richter, Štefan Lámer, Anděla Krompolcová,
Jindřich Bravenec, Rudolf Žárský
v Uložila dopracovat zadání, jako podklad pro zpracování studie úprav budovy radnice a toto projednat
se starostou a místostarostou v termínu 30.12.2005
v Schválila vyplacení zálohy ve výši Kč 500 000,- ve
prospěch Správy majetku města Příbor s.r.o. účelově vázanou na úhradu nákladů spojených s výrobou
tepelné energie. Záloha bude vypořádána nejpozději
k 15.1.2006
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo
dvakrát, a to na 33. zasedání ZM dne 24. listopadu
2005, kdy projednalo 8 hlavních bodů programu, a na
34. zasedání ZM dne 15. prosince 2005, kdy projednalo rovněž 8 hlavních bodů programu:
33. zasedání ZM dne 24. listopadu 2005:
v Jmenovalo paní Janu Haštabovou, bytem Příbor,
Sadová členkou kontrolního výboru zastupitelstva
města

FAKTA A DOJMY

V minulých dnech navštívil město Příbor
jeden z našich předních pražských psychoanalytiků – pan PhDr. V. Buriánek. Přijel zde získávat
impulsy, dojmy, informace a dokumentační materiál pro svou připravovanou knihu s pracovním
názvem „Fakta a dojmy – malý průvodce psychoanalytika rodným krajem Sigmunda Freuda“. Pan
PhDr. V. Buriánek se u nás během svého pobytu
setkal s historikem panem PhDr. Jiřím Jurokem,
s fotografem a zasvěceným kronikářem města
Příbora panem Lubomírem Loukotkou, s dlouholetým vedoucím úspěšného fotoklubu Příbor
a majitelem rozsáhlého fotoarchivu panem Rudou
Jarnotem, s předsedkyní Společnosti Sigmunda
Freuda paní Mgr. Marií Šupovou …

Při svém pobytu se snažil zachytit a zdokumentovat mizející historická zákoutí našeho
města. Zajímal se rovněž o to, jakými aktivitami Společnost Sigmunda Freuda „zviditelňuje“
Freudovo jméno a jeho vědecký odkaz v současnosti. Byl nadšen profesionalitou našich „amatér-

ských“ milovníků historie i nápaditými kulturními akcemi, kterými Společnost Sigmunda Freuda
atraktivně popularizuje našeho rodáka mezi
širokou veřejností…. Držíme palce, aby křest připravované knihy o Sigmundu Freudovi a o našem
městě dopadl podle očekávání a aby kniha mohla
obohatit nabídku aktivit připravovaných v rámci
oslav 150. výročí Freudova narození.
Foto č.1.
PhDr. V. Buriánek a předsedkyně Společnosti
Sigmunda Freuda Mgr. Marie Šupová nad fotografiemi z Freudova folklorního festivalu.
Foto č.2
Autoři a majitelé rozsáhlé fotodokumentace z historie a současnosti našeho města spolu
s PhDr. V. Buriánkem na návštěvě v příborském
muzeu. V pozadí práce žáků příborského gymnázia z výtvarné soutěže „Můj sen“.
Mgr. Marie Šupová

v Rozhodlo vykoupit nemovitost - část parc. č. 130
zahrada v rozsahu zákresu na snímku z katastrální
mapy k.ú. i obec Příbor za kupní cenu 155,- Kč/m2
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
v Rozhodlo přijmout nabídku bezúplatného převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 2733/2 trvalý travní porost o výměře 62 m2 k.ú. i obec Příbor od ČR
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha do majetku města Příbora, včetně podmínky
uvedené v článku IV. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
v Rozhodlo schválit darovací smlouvu mezi městem Příbor a TJ Sokol v celkové hodnotě movitého
majetku 152.769,50 Kč
v Rozhodlo schválit kupní smlouvu na prodej drobného hmotného investičního majetku Správě majetku města Příbor s.r.o. za cenu znaleckého posudku
v celkové výši 192.116,- Kč za podmínek uvedených
v kupní smlouvě
v Schválilo plán práce zastupitelstva města na
1. pololetí 2006
v Schválilo plán práce finančního výboru zastupitelstva města na 1. pololetí 2006
v Schválilo plán práce osadního výboru Prchalov na
1 pololetí 2006
v Vzalo na vědomí kontrolu plnění úkolů Sociálního
programu města Příbora pro období let 2003-2007
v Uložilo zpracovat návrh na optimální řešení rekonstrukce domu č.p. 247 na ul. Jičínské 247 v Příboře formou studie

DOBYVATEL NEVĚDOMÍ
„Sen a snění“, „Šílenství v zrcadle dějin“,
„Psychologie životního prostředí“ a další – to
jsou tituly významného českého popularizátora
psychoanalýzy - doc. PhDr. Michala Černouška.
16. ledna si připomeneme 1. výročí úmrtí tohoto autora velmi poutavě podaného
Freudova životopisu s názvem: „Dobyvatel
nevědomí“. Také po třetím vydání této čtivě napsané knihy z nakladatelství Paseka
se „jen zaprášilo“ … Nás může potěšit pouze ta skutečnost, že zásluhou Společnosti
Sigmunda Freuda mnoho studentů našeho
gymnázia i zájemců o psychoanalýzu z široké veřejnosti mohlo být přítomno jeho zajímavé přednášce v aule našeho gymnázia.

Pan doc. Černoušek zde hovořil o snech, humoru, problematice chybných úkonů…
Na jarním sympoziu v květnu 2005 jsme se
měli opět setkat s tímto význačným českým vědcem, publicistou, oblíbeným pedagogem, avšak
čas rozhodl jinak… Z tohoto důvodu se obracím
na ty účastníky přednášky doc. PhDr. Černouška, kteří si pořizovali fotodokumentaci z tohoto
setkání s prosbou o zapůjčení negativu ke zhotovení fotografie z této jedinečné akce. Předem
děkuji autorovi snímku za pozitivní odezvu.
Mgr. Marie Šupová
supova.marie@centrum.cz

v Schválilo pracovní skupinu pro zpracování zadání studie rekonstrukce domu č.p. 247 na ul. Jičínské
Příbor ve složení: ing. Šimíček, RSDr. Mgr. Stanislav
Janota, Lenka Filipcová, Jiří Myška, Mgr. Marie
Monsportová a ing. Bohuslav Majer
v Schválilo Návrh sociálního bydlení ve městě
Příboře jako součást koncepce rozvoje bydlení ve
městě Příboře
v Schválilo 3. změnu územního plánu sídelního útvaru Příbor, která je obsahem přílohy A a B2 předloženého materiálu (textová část, výkresová část, regulativy)
v Vyhradilo si podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, pravomoc podat žádost
o skácení aleje lip rostoucí na pozemku parc. č. 3231/1
k.ú. i obec Příbor (městský hřbitov)
v Podalo žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

V sérii předvánočních koncertů vyniklo vystoupení chlapeckého sboru Boni pueri. Příborský koncert byl
jedním z mála, který se vtěsnal do kalendáře nabitého zahraničními turné hradeckého sboru.
Foto: Ing. J. Kavan
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Odbočka svazu letců má nové jméno.
Svaz letců České republiky připravuje svůj V. sjezd, který ukončí tříleté volební období a stanoví
úkoly na další roky. V současné době probíhají v odbočkách výroční valné hromady, na kterých se volí
nové výbory. U příborské odbočky proběhla valná hromada v sobotu 3. prosince v motelu ZAFÍR, na
které ukončila své druhé volební období.
Odbočka vznikla na konci roku 1998, protože řada kolegů nevěděla, že členy SL můžou být i po
skončení své aktivní letecké činnosti a profesní zájmy se do té doby naplňovaly prostřednictvím klubu vojenských důchodců. Účastnili jsme se leteckých dnů a ukázek, navštěvovali jsme muzea a místa spojená s leteckou tradicí. Proto odbočka i s malým členským potenciálem vykročila rázně vpřed
a svou činností se záhy vyrovnala daleko větším odbočkám. Stala se garantem tradičních zářijových
setkání bývalých příslušníků leteckého dopravního pluku, letos již 16-tého. Zapojila se do celosvazových aktivit, spolupracuje se Sdružením zahraničních letců - východ a v loňském roce obdržela medaili M. R. Štefánika II.stupně, 6 členů odbočky obdrželo medaili SL „Za zásluhy“ v pořadí mjr. Jerguš,
pplk. ing. Pařízek, plk. Szobi, pplk. Moudrý, pplk. Valečko a mjr. Vystavěl. V tomto duchu se konala
i tato výroční valná hromada, která zhodnotila celou dosavadní činnost.
Předseda SL plk. ing. Stanislav Filip ve svém vystoupení uvedl, že odbočka se stala významnou
součástí svazu letců a jako jediná na teritoriu Moravskoslezského kraje, propagátorem letectva a šiřitelem myšlenky letectví na celém jeho území. V závěru svého vystoupení odevzdal medaili „Za zásluhy“
členu výboru plk. Vlachovi za publikační činnost a řediteli KVV plk. ing. Glucovi za podporu a rozvoj
spolupráce především s naší odbočkou.
Starosta města pan ing. Milan Strakoš, kterému odbočka věnovala právě vyšlou knihu
M. Moudrého „1. letecký dopravní pluk“, poděkoval za činnost a propagaci města a slíbil, že město
bude i nadále podporovat vojenské neziskové organizace na území města a obeznámil VH se záměry,
které město v nejbližším období čekají.
Hlavním hostem VH byla paní Vlasta Kulová, sestra plk. JUDr. ing. Vladimíra Vaňka, příborského
rodáka, který po okupaci v roce 1939 odešel do zahraničí, aby se zapojil do odboje proti nacizmu. Po
okupaci Polska je zajat vojsky Sovětského svazu a víc jak rok internován na jeho území. V roce 1941
se dostává k našim jednotkám na Středním východě a jako dělostřelec se účastní bojů o Tobruk. Jako
vysokoškolsky vzdělaný se náborem dostává k letectvu do Anglie a válku končí v sestavě 311. čs. bombardovací perutě RAF jako navigátor v hodnosti kapitána. Po návratu do vlasti dostudoval studium
práva, oženil se a demobilizoval. V únoru 1948 dostal z kruhů MNO avízo, že má být zatčen, a tak s rodinou a dalšími kolegy opouští republiku. Po kratším pobytu v Anglii se přestěhoval do Kanady, kde
vystudoval obor geodet - stavitel silnic. Tam mu vážně onemocněla manželka a na doporučení lékařů
se stěhuje do Kalifornie. Přesto mu za nějaký čas umírá.
Spojení s domovem udržoval přes otce, advokáta v důchodu, pomocí zvláštní šifry a domov je stále
jeho žádoucím místem. V roce 1990 byl rehabilitován, povýšen do hodnosti plukovník a splnil se mu
dávný sen a několikrát naši republiku navštívil. Letos 12. ledna umřel ve městě San Mateo ve věku nedožitých 94 let. Byl nositelem několika britských a československých medailí a vyznamenání.
Rozepsal jsem se o něm proto, že hlavním bodem programu bylo schválení pojmenování odbočky
jeho jménem, ke kterému dala paní Kulová svůj souhlas.
Po tomto aktu vystoupil ještě další host, ředitel Krajského vojenského velitelství v Ostravě
plk. ing. Pavel Gluc, který byl mile překvapen udělením medaile a přislíbil i nadále veškerou podporu
a spolupráci.
Po krátké vystoupení dalších hostů, gen. Škarvady a posledního velitele letiště Mošnov plk. v zál.
Mgr. Vladimíra Pešty, proběhla ještě diskuse, která potvrdila trend nastolený odbočkou.
V závěru byl zvolen nový sedmičlenný výbor v čele s pplk.Slavomírem Valečkem, revizní komise
a delegáti na V. sjezd SL ČR, který se bude konat v dubnu. Schválením usnesení a plánu činnosti se
program výroční valné hromady naplnil.
Dnem 3. prosince 2005 nese odbočka název: Svaz letců ČR, odbočka č. 18 plk. JUDr. ing. Vladimíra
Vaňka, Příbor.
Místopředseda odbočky mjr. Ladislav Jerguš.
Foto : Dosavadní předseda plk. Josef Szobi při čtení zprávy o činnosti,
dále předseda SL ČR plk. ing. Stanislav Filip a ředitel KVV Ostrava plk. ing. Pavel Gluc.

na pozemku parcela č. 3231/1 k.ú. i obec Příbor v rozsahu podle předložené alternativy
v Vydalo na základě ustanovení § 178 odst. 2,
písm b.) a c) zákona č. 561/2004 Sb., (školský
zákon) v souladu s ustanovením § 10 písm. d)
a u 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 základních škol zřízených městem Příbor a část společného školského obvodu základní školy s účinností
dnem 01.01.2006
v Rozhodlo po prošetření správnosti účtovaných nákladů poskytnout p. Hynku Liberdovi, bytem Příbor,
9.května 1179 a pí. Emilii Liberdové, bytem Příbor,
Osvobození 1287 částku - dohromady 16.261,- Kč,
která pokryje náklady na opravu hrobu, která je nutná vzhledem k poškození hrobu kořeny a větvemi lípy,
rostoucí na městském hřbitově
v Rozhodlo poskytnout Českému svazu včelařů ZO
Příbor příspěvek 18.800,- Kč na koupi agregátu - přístroje k provádění opatření proti varroáze včel
34. zasedání ZM dne 15. prosince 2005:
v Schválilo plán práce Osadního výboru Hájov na
1. pololetí 2006
v Schválilo plán práce kontrolního výboru na
1. pololetí 2006
v Vzalo na vědomí zprávy z výborů zastupitelstva
města
v Uložilo zveřejnit na Úřední desce MÚ Příbor záměr města odprodat nemovitosti parc.č. 307/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 916 m2, včetně objektu č.p. 1530 na této parcele, parc.č. 307/1 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 3950 m2 a parc.č. 307/7
ostatní plocha, zeleň o výměře 240m2, k.ú. Klokočov
u Příbora, obec Příbor, za minimální kupní cenu
3,600.000,- Kč, plus náklady spojené s prodejem,
včetně daně z převodu nemovitostí
v Schválilo rozdělení finančních prostředků v paragrafu 3429 na dvě části s tím, že 700.000,- Kč
bude určeno na velké organizace (jako TJ, Sokol,
Basketbalový klub, BAV klub, DOM) na hrazení provozních nákladů a zbylá částka ve výši 450.000,- Kč
bude rozdělena mezi ostatní společenské a zájmové
organizace
v Schválilo:

- rozpočet města Příbora na rok 2006 v následujících objemech:
příjmy

-

92.596,00 tis.Kč

financování

-

0,00 tis.Kč

výdaje

-

92.596,00 tis.Kč

v Udělilo Čestné občanství města Příbora p. Ludvíku Demlovi, bytem Příbor, Choráze 1506
v Uložilo přepracovat pravidla pro udělování Ceny
obce a jiných ocenění
v Udělilo Cenu obce p. Tomáši Tomečkovi, bytem
Příbor, B. Němcové 1238
v Rozdělení finančních prostředků na granty,
schválení smluv. Nebylo přijato usnesení
v Schválilo stanovy společnosti s ručením omezeným Správa majetku města Příbor s.r.o., se sídlem
Příbor, Freudova 118, PSČ 742 58 a notářský zápis
– prohlášení jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady, kterým rozhodlo o vydání
stanov společnosti
v Schválilo podání žádosti na financování projektu
Rodištěm Sigmunda Freuda – vytvoření interaktivního propagačního a informačního systému sloužícího rozvoji cestovního ruchu v Příboře a v okolním regionu z grantového schématu JEDNOTNÝ
KOMUNIKAČNÍ STYL 2005

Dne: 20. prosince 2005
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Křest knihy v Příboře.
Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
listopad, prosinec 2005
ing. Milan Strakoš
Sníh a mráz se střídá téměř denodenně s deštěm a plískanicí. Chodníky a vozovky jsou nebezpečné a velmi těžce se při tomto počasí udržují.
Pracovníci technických služeb jsou denně v pohotovosti a údržbu provádějí téměř po celých
24 hodin.
Nezadržitelně se blíží čas vánoc spojený
s nákupem dárků pro své nejbližší, pečením
cukroví, úklidy v domácnostech a zdobením vánočního stromku. V této době připravilo město
svým občanům řadu koncertů a vystoupení. Děti
měly možnost přivítat Mikuláše s čerty a anděly
na příborském náměstí a podívat se na pěkně
osvětlený vánoční strom. V mateřských školách
a v dětském domově proběhly vánoční besídky a děti dostaly první vánoční dárky. Vánoční
nálada září z osvětlených a vyzdobených oken,
domků a zahrad.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém posledním zasedání v letošním roce a co je pro
město velmi důležité, schválilo rozpočet města
na rok 2006. Rozpočet zohledňuje ve většině
případů pouze provozní náklady a o jeho investiční části budou zastupitelé rozhodovat v únoru
2006. Oproti letošnímu roku 2005 lze již teď počítat s tím, že finančních prostředků bude v rozpočtu více. V závěru roku 2005 město získalo dvě
mimořádné státní dotace, a to na rekonstrukci
elektrických rozvodů a osvětlení na ZŠ Jičínské
a „konečně“ taky na rekonstrukci rodného domu
Sigmunda Freuda.
Rekonstrukce rodného domu S. F. bude zahájena hned druhý den nového roku a naším
úkolem je ji dokončit do 30. dubna 2006. Už
v květnu by totiž město mělo tento dům slavnostně otevřít veřejnosti, a to za přítomnosti
prezidenta republiky Václava Klause a mnoha
dalších hostů. Tak jako téměř celý svět i Příbor si
připomene v květnu 150. výročí narození svého
nejslavnějšího rodáka Sigmunda Freuda.
Největší stavbou roku 2006 se jistě stane víceúčelová sportovní hala u Masarykova gymnázia v Příboře. Stavba, která je plně hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje, bude zahájena
rovněž 2. 1. 2006 a její dokončení je plánováno
na začátek školního roku 2006/2007. Doufejme,
že se obě akce podaří ve stanovených termínech
dokončit.
Prosincové zasedání zastupitelstva města
rozhodlo rovněž o přiznání čestného občanství panu Ludvíku Demlovi, kterého všichni
známe především jako zakladatele a dlouhodobého dirigenta Dechového orchestru mladých.
Pan Demel si jistě toto nejvyšší vyznamenání,
které mu může město udělit, zasloužil a já mu

V pondělí 28. listopadu se v Příboře uskutečnil akt, který přesáhl rámec města i kraje. Byla pokřtěna kniha pplk. v. v. Miroslava
M o u d r é h o „1. letecký dopravní pluk“ s podtitulem „Vzpomínky
na příslušníky, techniku, organizaci, události a úkoly významného
útvaru československého vojenského letectva, jehož historie se začala psát před šedesáti lety - 1. dubna 1946.“Tento podtitul vystihuje významnost akce.
Letecký dopravní pluk vznikl v Praze, krátce působil v Prostějově a od roku 1960 byl dislokován na letišti Mošnov až do jeho
zrušení v roce 1993. Byl nositelem tradic veškerého dopravního
letectva. Za dobu své činnosti provedl řadu významných leteckých
akcí mezinárodního zaměření a řadu dopravních letů nejen do států Evropy, ale i Asie (přeprava povojnových repatriantů, přeprava
vládních činitelů, dovoz jahod z Bulharska, přeprava klokanů pro
pražské ZOO, přelet 18 nových letounů do Indonésie, doprava
vakcíny do Mongolska, přeprava výstavy „České sklo“ do Moskvy
a zpět, přeprava chemické látky z Jerevanu do Zlína k výrobě umělého kaučuku, přeprava zařízení pro novou válcovnu trub v městě Volžskij a pod.). Řada příslušníků působila v Africe, např v letecké společnosti Air Quineé. To všechno nasvědčuje, že toto dílo literatury faktu, které vyšlo jako 122. publikace nakladatelství letecké literatury SVĚT KŘÍDEL v Chebu, bude žádáno
po celé republice. Dostali jsme zprávu, že je k dostání i v Bratislavě a několik výtisků již bylo odesláno
i za moře, do USA.
Kmotrem knihy se stal brigádní generál Zdeněk Š k a r v a d a, bývalý pilot 310. čs. stíhací perutě
RAF. Hosty dále byli poslankyně parlamentu ČR JUDr. Hana Šedivá, ředitel Krajského vojenského velitelství plk. ing. Pavel Gluc a ředitel letiště Mošnov ing. Michal Červinka. Starosta města pan ing. Strakoš se omluvil z důvodu účasti na jiné akci.
Křest společně s autorem připravila odbočka Svazu letců ČR Příbor za finančního přispění klubu
vojenských důchodců .
Místopředseda odbočky mjr. Ladislav Jerguš.

Den otevřených dveří
V pátek 16.prosince 2005 uspořádala Základní
škola Npor. Loma v Příboře „Den otevřených
dveří“ a vánoční jarmark.

Rodiče, bývalí žáci i ostatní návštěvníci si
mohli prohlédnout celou školu,která byla vyzdobena a připravena ukázat, co se na škole děje. Ve
třídách byly vystaveny fotografie třídních kolektivů, učitelského sboru, alba z činnosti školy, kroniky a diplomy.
Na 1. stupni mohli návštěvníci vidět učební
pomůcky,se kterými žáci pracují a děti samy s těmito pomůckami pracovaly. V pracovně počítačů
žáci předváděli svou práci na internetu,ve školních
dílnách vyráběli výrobky a pochlubili se malou
výstavkou svých prací. Ve cvičné školní kuchyni
připravovali malé občerstvení a vařili i náročnější
jídla. V chemii si mohl každý vyzkoušet svou šikovnost při pokusech s chemikáliemi. Ve fyzice
a přírodovědné pracovně 1.stupně se promítalo
velkoplošným promítacím přístrojem. V odborných pracovnách zeměpisu, dějepisu a hudební
výchovy byly vystaveny učebnice a práce žáků.
V dalších třídách byly ke zhlédnutí výtvarné práce žáků a jedna třída byla věnována
Stonožkovému hnutí.
Na všech chodbách byla provedena nová výzdoba z dětských prací. Ve vestibulu školy si mohli návštěvníci zakoupit pohlednice školy, tašky
s logem školy.
Vánoční jarmark byl připraven našimi žáky
a učiteli na chodbě v přízemí 1. stupně. K vidění
a možnosti zakoupení bylo: vizovické pečivo,dárkové krabičky, stojánky na ubrousky, papírové
betlémy, keramická zapichovátka, sádrové ozdo-
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by, perníčky, figurky z vlny, postavičky ze sena,
ozdoby z moduritu i vánoční cukroví.
Po skončení Dne otevřených dveří byli hosté,
bývalí pracovníci školy a ti, kteří zde vyučovali,
pozváni do školní jídelny, kde se konal vánoční
koncert. Pro všechny bylo pak připraveno občerstvení a všichni současní i bývalí pracovníci společně besedovali a zavzpomínali.
Všem návštěvníkům se ve škole líbilo a těm,
kteří se na této akci podíleli, patří naše poděkování.
Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

VYPADÁŠ SKVĚLE!
Vychovatelka ŠD – ZŠ Jičínská V. Strejčková se podělila se čtenáři
Měsíčníku o několik zážitků dětí, které družinu navštěvují:
Současným fenoménem našich obyvatel jsou reality – show různých žánrů, od Výměny manželek, přes VyVolené či Velkého Bratra,
až po profesionální změnu vizáže Vypadáš skvěle!. Nejen dospělí mají
toto téma často předmětem rozhovoru, ale i děti debatují nad tím,
jestli ten a nebo onen hráč má větší šanci na výhru, a proč. Pořady
našich televizí typu změny zahrady, domova či vizáže nejsou agresivní, vulgární, přinášejí nápady a záleží pouze na divákovi, zda se bude
radami inspirovat či nikoli.
Při jedné debatě s dětmi nad reality – show jsme se dostali až
k tématu, co komu sluší. Spolu s dětmi nás napadlo udělat si takovou změnu účesu a líčení přímo v naší družině.Nechali jsme pouze
na dětech, jak nás – své vychovatelky změní, jak bychom se jim líbily. I my jsme potom vylepšily naše děti.Jedinou podmínkou bylo, že
nebudeme nikomu stříhat vlasy. Na přeměnu jsme měli připravené
pomůcky jako v opravdovém salonu. Nechyběla tužidla, laky, natáčky,
ale hlavní byly barvy. My jsme použili barvičky ve spreji, které jdou
krásně umýt, proto rodičům nevadilo, když měla jejich ratolest modré, zelené či oranžové vlasy.
Největší legrace ovšem byla, když jsme se s kolegyní podívaly do
zrcadla. Po vylepšení vizáže prostřednictvím našich malých profesionálů jsme si mohly říct že, „vypadáme skvěle“.

DOBRÝ START DO ŠKOLY A DOBŘE VE ŠKOLE ANEB
ZPRÁVA O JEDNOM PROJEKTU
„ Jen to je v člověku pevné a stálé, čím nasákl první věk“
J.A.KOMENSKÝ
V průběhu r. 2005 započal ve Zvláštní škole Příbor
zajímavý projekt „Dobrý start do školy a dobře ve škole“. Projekt byl schválen a financován v rámci grantu
Moravskoslezského kraje a dotace města Příbor v celkové finanční výši 110.000,-Kč. Vycházel z poznání, že
úspěšnost dítěte ve školní práci je do značné míry dána
kvalitou i kvantitou podnětů v důležitém, citlivém věku
mezi 2. a 6.rokem a že prevence je vždy účinnější než
léčba. I ve školní práci je dobrá a včasná připravenost
dítěte na požadavky školy efektivnější a humánnější než
pozdější odstraňování školních obtíží.
Cílem projektu proto bylo vytvoření předškolního
centra a školního klubu „MOTÝLEK“ především pro
romské děti a děti ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí. Předškolní centrum, které je bezplatné, pracuje v budově ZvŠ Příbor na ul. Dukelské. Od května, kdy
zahájilo svou činnost, ho navštěvovalo průměrně 10 dětí
z Příbora. Pod vedením odborné pedagožky Mgr. Táni
Brindové a romské asistentky se děti věnovaly řečové
a hlasové výchově, rozvoji grafomotorických schopností,
připravovaly se na školní požadavky v oblasti matematických představ, poznatků o přírodě a společnosti. Taky
se v předškolním centru krásně zpívalo, cvičilo, tančily
se romské tanečky, děti kreslily,modelovaly a vyráběly
plno zajímavých výrobků pro poučení i pro radost.
V rámci činnosti předškolního centra byla i pravidelná setkání pro společnou práci dětí s rodiči, pro rozvoj dovedností rodičů učit se s dětmi, připravovat je na
vstup do školy.
Po skončení vyučování přicházely do klubu školní
děti, které si zde psaly domácí úkoly, doučovaly se v učivu, které jim dělalo potíže, rozvíjely zde své zájmy, nadání a talent v zájmových kroužcích a tím vhodně a účelně
trávily svůj volný čas.
Vyvrcholením projektu byl závěrečný víkendový
pobyt „CO VŠECHNO DOKÁŽEME“ pro školní děti
a děti z předškolního centra „Motýlek“. Program pobytu
byl opravdu bohatý:
v Přednáška MUDr. Sikory pro rodiče /prevence dětských nemocí, zdravá výživa dětí, příprava na školu /
v Beseda a společná dílna pro rodiče s psycholožkou
„Jak obstát v manželství, partnerství, rodičovství“
v Společná tvořivá dílna rodičů a dětí z předškolního centra „Motýlek“ pod názvem „S mámou a tátou jde
všechno lépe“
v „PUTOVÁNÍ POHÁDKOVOU ŠKOLOU“ /plnění
pohádkových disciplín dětí a rodičů u pohádkových bytostí rozmístěných po škole/

Pro školní děti byly připraveny následující aktivity:
v „Chceme být dobré mámy“ – péče o dítě, příprava
pokrmů, estetická výchova
v „Právo na každý den“ – prevence kriminality, právní
vědomí mládeže, prevence negativních jevů
v „JÁ A TY= KAMARÁDI“ – přátelství, komunikace,
multikulturní výchova
v „Vánoční čarování“ – výtvarné aktivity s vánoční
tematikou
v „Informace a my“ – práce na PC, internet
v „Fit pro život“ – sportovní aktivity, turnaje
v „Poznej a chraň“ – ekologické aktivity, zookoutky
školy, péče o zvířata
v „Kam až vylezu?“– lezení na umělé lezecké stěně
v „Bavíme se navzájem“ – společný večer, společenské
hry, MISS, zpěv, tanec, diskotéka
Společné víkendové setkání se všem líbilo a ukázalo, že toho děti i jejich rodiče dokáží skutečně moc.
Dětem se ani nechtělo domů. Odnesly si totiž nezapomenutelné zážitky, nová přátelství a při společné práci
i zábavě se poznaly a byly bezvadnými kamarády, sblížily
se i se svými učiteli. Pedagogům školy patří velký dík za
to, že se věnují dětem ve svém volném čase a připravují
pro ně zajímavé projekty a akce, které je rozvíjí a připravují pro život. Dík patří i p.Adámkové, která se starala
o výbornou kuchyni a p. Palové, která připravila „klidné
spaní“. S činností předškolního centra a školního klubu
„Motýlek“ se počítá i pro příští rok
Je totiž třeba opět pomoci mnohým dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí již na „startovní
čáře“ před vstupem do školy a školním dětem k tomu,
aby ve škole dobře obstály. Proto je naše škola, její předškolní centrum a školní klub „Motýlek“ přístupný všem
dětem i jejich rodičům bez rozdílu. Všem, kteří chtějí
poznat něco nového, chtějí se učit, ale i hrát si, bavit
se a radovat. Neboť jen tehdy je škola opravdu „školou s místem pro všechny“ a takovou přijmou za svou
všechny děti i rodiče.
Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka školy

k tomuto srdečně blahopřeji. Cenu města za
rok 2005 získal pan Tomáš Tomeček, který
Příbor již několik let zviditelňuje svou účastí a úspěchy na Ralley Paříž – Dakar. Tomu
přeji především dobré umístění v letošním
ročníku a hlavně „šťastný návrat do Příbora
– Klokočova“.
V závěru roku byly předány vyklizené prostory městského kina Tělocvičné jednotě Sokol
Příbor a kino definitivně uzavřeno. Všem zaměstnancům, kteří městské kino v minulosti
provozovali, patří naše poděkování.
V roce 2005 uskutečnilo město řadu společenských a kulturních akcí. To jistě k městu patří
a všichni to očekávají. Spoustu zajímavých akcí
a setkání pořádají ale i další. Za povšimnutí jistě patří činnost majitelů Víno restaurantu Terra
libera, manželů Pajonkových, kteří po celý rok
nabízeli ve svém zařízení na Štramberské ulici
bohatý kulturní program a setkání se zajímavými
lidmi.
Mistrovství České republiky ve vzpírání žáků
připravil klub vzpírání a jako již několikrát v minulosti ho spojil a mikulášskou nadílkou. A díky
sponzorům akce byla opravdu bohatá.
19. 11. 2005 – účast na slavnostní schůzi pořádané u příležitosti 100. výročí založení organizovaného chovatelství v Příboře
21. 11. 2005 – setkání s kandidáty do Poslanecké
sněmovny PČR na veřejné schůzi místního
sdružení ODS
26. 11. 2005 – slavnostní koncert Dechového
orchestru mladých spojený se křtem nového
CD
3. 12. 2005 – účast na výroční schůzi Svazu letců
v Příboře
5. 12. 2005 – účast na zasedání Rotary klubu
v Ostravě, spojená s krátkou přednáškou ke
150. výročí narození S. Freuda
7. 12. 2005 – setkání starostů z Kopřivnice,
Štramberka, Hukvald a Příbora na téma rozvoj cestovního ruchu v této turisticky zajímavé oblasti
7. 12. 2005 – schůzka s příborskými podnikateli v restauraci Slávia, na které bylo hovořeno o pomoci podnikatelů při oslavách 150.
výročí narození S. Freuda v roce 2006
8. 12. 2005 – setkání starostů s představiteli společnosti OZO Ostrava, kteří nás informovali
o změnách cen za třídění odpadů aj.
9. 12. 2005 – účast na výroční schůzi Klubu důchodců města Příbora.
10. 12. 2005 – účast spojená s předáváním cen
na Mistrovství republiky mladších žáků
v Příboře
14. 12. 2005 – setkání s ředitelem společnosti
Primus, informace o očekávané situaci v roce 2006
14. 12. 2005 – účast ne besídce žáků Zvláštní
školy v Příboře u příležitosti 15. výročí založení školy
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STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
za měsíc prosinec 2005
Dne 21.11.2005 přijala hlídka MP Příbor,
telefonické oznámení od ředitelky Domu s pečovatelskou službou Příbor, že se po objektu
pohybuje neznámý muž, který se představuje
jako pracovník SmVak a láká od důchodců peníze na výměnu vodovodního měřiče. Hlídka
proto vyrazila ihned na místo, kde se již bohužel zmiňovaného podvodníka nepodařilo
zadržet. Následně bylo zjištěno, že podvodník
v jednom případě vylákal od staré paní 2000,Kč a s tímto lupem urychleně opustil DPS.
Hlídka zjistila popis pachatele a celá věc byla
pro podezření ze spáchání trestného činu předána k dalšímu šetření na OO PČR Příbor.
Dne 25.11.2005 bylo přijato v 7.40 hod. telefonické oznámení od personálu MŠ Benátky,
že v parku na ul. nábřeží RA leží na sněhu
polonahý muž, který je bosý a chová se velmi
zvláštně. Maminky, které kolem něho procházely s dětmi do MŠ měly proto obavy o své
zdraví, jelikož šel z muže strach. Hlídka proto
vyjela ihned na místo, kde byl podezřelý muž
spatřen klečící se silně oroseným čelem. Byl
evidentně pod vlivem nezjištěné drogy a v podstatě nevnímal realitu kolem sebe. Proto hlídka
rozhodla o přivolání rychlé záchranné zdravotnické služby, která se na místo dostavila
a převezla muže na psychiatrickou léčebnu do
Opavy. Následně bylo zjištěno, že 39-letý muž
z Příbora má problémy s drogou již delší dobu
a tento jeho případ nebyl zdaleka první.
Dne 30.11.2005 bylo v 16.00 hod. přijato
tel. oznámení od občanky města, která měla
obavu o zdraví své sousedky, kterou během
několika dnů nikdo z obyvatel domu neviděl
a neměla taky vybranou poštovní schránku.
Proto hlídku požádala o pomoc a strážníci jí
požadovanou pomoc poskytli. Hlídka na místě
provedla šetření a posléze od rodinných příslušníků zjistila, že dlouhodobě nemocná žena
je umístěna v léčebně v Opavě. O tomto poznatku byla vyrozuměna oznamovatelka, aby
neměla zbytečné obavy o svou kamarádku.
Dne 15.12.2005 přijato tel.oznámení od
řidiče, že na silnici 1/48 tzv. čtyřpruhu ve
směru na Nový Jičín se pohybuje volně pobíhající pes (kolie), která ohrožuje bezpečnost
a plynulost provozu. Strážníci vyjeli ihned
na místo, kde byla složitě zastavena doprava
a pes byl následně zahnán směrem do města. Poté byla místní znalostí zjištěna majitelka psa, která si psa odchytla a poté jí hlídka
udělila blokovou pokutu za porušení vyhlášky
„O chovu psů na území města“.
Dne 16.12.2005 při kontrolní pojíždce
po katastru ve 23.15 hod. spatřili strážníci
na ul. ČSA jedoucí osobní motorové vozidlo
bez rozsvícených světel a po středu vozovky se spuštěným směrovým světlem. Vozidlo
následně zastavilo před křižovatkou s ulicí
Frenštátskou. Jak bylo následně zjištěno, řidič byl ve zjevně podnapilém stavu (1,7 promile) a také bylo zjištěno, že není vlastníkem
řidičského průkazu. Z tohoto důvodu byla na
místo přivolána PČR Příbor, která činila další
opatření.

HURÁ, VYHRÁLI JSME…
…ozvalo se jednoho listopadového dne v naší mateřské škole po přečtení dopisu od kopřivnické firmy SLUMEKO.
V letošním roce se totiž naše Mateřská škola
ve Skotnici zapojila do soutěže ve sběru PET lahví, kterou vyhlásila kopřivnická firma SLUMEKO
pro školní zařízení se snahou naučit děti ekologickým návykům třídění odpadu.
Sběr PET lahví probíhal od 1.5.2005 do
31.10.2005 v naší MŠ.Děti i s rodiči aktivně plnily připravené pytle PET lahvemi a přitom získávaly poznatky o ekologickém třídění odpadu

a následnému využití plastů. A naše snaha se
vyplatila ! Nasbírali jsme celkem 467 kg plastů,
získali tak 1. místo a s tím i finanční odměnu
5 000,- Kč, za kterou s dětmi vybereme hezkého
„Ježíška“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem aktivním rodičům a příznivcům MŠ,kteří nám k tak
krásnému vítězství dopomohli. Přispěli tak pomoci snížit stále vzrůstající množství jinak využitelných odpadů a společně se nám povedlo přiblížit
tuto problematiku dětem vhodnou formou.
Naďa Nývltová, ředitelka MŠ Skotnice

SETKÁNÍ V BRUSELU
V neděli 4. prosince 2005 odjela do Bruselu
delegace dětí z českých stonožkových škol, aby
představily generálnímu tajemníkovi NATO Jaap
de Hoop Schefferovi knihu „Létáme spolu jen do
války.“ Doprovázeli je paní Běla, pan Procházka,
paní mjr. Cvanová, paní MUDr. Hodková a paní Mgr. Vávrová. Ze Základní školy Npor. Loma
Příbor se zúčastnila Alžběta Gajdošová, která napsala do této knihy článek „Generál a stonožka“.
Večer si děti prohlédly vánoční trhy v Bruselu.
V pondělí se uskutečnilo slavnostní přijetí
v sídle NATO. Pan Scheffer s manželkou celou
delegaci vřele přivítali. Paní Běla je informovala
o činnosti Stonožky a spolu s panem Procházkou
jim předali anglickou verzi knihy. Mezi dary,
které děti panu generálnímu tajemníkovi a jeho
manželce přivezly, byly mimo jiné i speciální vánoční přáníčka určená právě pro potřeby NATO.
Přáníčka se velmi líbila a paní Scheffer je velmi
obdivovala. Na závěr setkání přijali pan generální
tajemník s manželkou patronát nad hnutím „Na
vlastních nohou“ a vyslovili přesvědčení, že v blízké době navštíví některé stonožkové školy.

Děti přijali i český velvyslanec při NATO pan
Štefan Füle a norský velvyslanec pan Kai Eide. Pan
Füle o patronátu generálního tajemníka řekl, že
„... pro alianci je to zase velmi dobré připomenutí,
že za našimi rozhodnutími vyslat vojáky do mírových misí se skrývají lidské osudy, v mnoha případech dětské ...“ Pan Eide, který sám oblast Kosova,
kde Stonožka výrazně pomáhá, několikrát navštívil, velmi vysoce ocenil pomoc stonožkových dětí
jejich malým kamarádům. Z jeho projevu bylo
jasné, jak hluboce se ho osud dětí v postižených
oblastech dotýká a jak je velmi rád, že jim stonožkové děti nabídly pomocnou ruku.
Mgr. Ján Drtil – ředitel školy

STONOŽKOVÝ KONCERT V PRAZE
Letos - už popatnácté - se sešly děti ze stonožkových škol z České republiky, z Norska a ze
Slovenské republiky na vánoční koncertě v pražské Lucerně. Ze základní školy Npor. Loma v Příboře se zúčastnilo 17 dětí. Po příjezdu do Prahy
jsme si prohlédli Pražský hrad,prošli Nerudovou
ulicí na Karlův most a potom na Staroměstské
náměstí. Paní učitelka Iva Navrátilová dětem
o všech památkách, které jsme viděli, velmi poutavě podávala výklad. Na Staroměstském náměstí
si děti prohlédly vánoční trhy a ve dvě hodiny odbíjení pražského orloje. Pak následovala cesta na
Václavské náměstí do Lucerny. V 15 hodin začal
hlavní pořad dne - Stonožkový koncert, který snímala Česká televize (bude vysílán na ČT1 24. prosince ve 12.00 hod.). Celým odpolednem provázel
moderátor Petr Vacek. Nejdříve uvedl spojený
pěvecký sbor ze stonožkových škol ve Spáleném
Poříčí a v norském Ål. Jejich vystoupení ukončila
česká vánoční koleda, kterou zazpívaly i norské
děti velmi dobře česky. Všichni už byli nesmírně
napjati, jakou hvězdu české hudební scény uvidí
a uslyší letos. A už moderátor ohlašuje: Gába Al
Dhábba - jedna z hvězd letošního kola SuperStar.
I následující píseň Ivy Frühlingové publikum ocenilo bouřlivým potleskem. A nastal čas přivítat
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nejvzácnějšího hosta - patrona Stonožky pana
generála Štefku. Moderátor Petr Vacek jej trochu
vyzpovídal. Děti se dozvěděly, kde všude ve světě
Armáda České republiky společně se Stonožkou
pomáhají a všechny přítomné potěšil zprávou, že
vojáci určitě budou se Stonožkou spolupracovat
i nadále.Na jeviště mezitím nastoupil dívčí pěvecký sbor z Bloomfield Hills Scholls z amerického
státu Michigan. V jejich vynikajícím podání zazněly vánoční koledy. Obzvlášť pěkná byla ukrajinská, při které se děvčata sama doprovázela na
laděné zvonky. Dále pak uvádí moderátor na jeviště paní Bělu. Všechny přítomné přivítala a poděkovala jim za jejich fantastickou práci, kterou
pro své méně šťastné kamarády dělají. Krátce připomněla, čeho se během těch 15 stonožkových
let podařilo dosáhnout. Nádherná kytice, kterou
jí děti předaly, byla jen malým symbolickým poděkováním za její práci. Sál přímo bouří, když
Petr Vacek ohlašuje další hvězdu - Petra Bendeho
– dalšího účastníka letošního ročníku SuperStar.
Na závěr vystoupily spojené pěvecké sbory ze
Spáleného Poříčí a z Ål, aby zazpívaly stonožkovou hymnu „Never Be Alone“. A s nimi zpíval
i celý sál a nad hlavami dětí se vlnila čísla 15.
Mgr. Ján Drtil -ředitel školy

Spaní ve škole pro 9. ročníky
16. listopadu 2005 jsme měli školní akci. Spali
jsme ve škole,kde jsme měli mít besedu a potom
volný program. Všechno to začalo, když všichni
dorazili do školy a mohlo se začít.. Bylo nás tu
29 a všichni byli z 9.tříd. Teda až na paní učitelky: Hanička Matulová, Dana Cágová, Lori Turner
a samozřejmě pan školník Láďa. Asi kolem
18:00 všem ztuhla krev v žilách. Přišel totiž pan
Mgr. J. Navrátil a pan gynekolog Pavel Kuchař.
Kluci šli do třídy 9.B a tam měli besedu s panem Navrátilem. Nevíme přesně, o čem si povídali, ale snad je dobře poučil. Kluci nám potom
říkali,že se bavili o prezervativu.
Holky netrpělivě seděly v 9.A a čekaly na příchod pana gynekologa Kuchaře. Hurá,už je tady!!
Pan doktor na nás zapůsobil velmi sympaticky. S úsměvem do nás chrlil informace o antikoncepci, o jeho práci (která není vůbec snadná),
o sexu, o pohlavních nemocích a o tom, jak vlastně probíhají prohlídky na gynekologii, na které se
bude muset objevit každá žena. Měli jsme otázky
na papírkách, ale nebály jsme se zeptat i nahlas.
Některé věci nás hodně překvapily a některé jsme
už dávno věděly. Myslím,že jsme se dozvěděly
mnoho různých poznatků, které se nám budou
hodit. Při tomto povídání byly přítomné paní
učitelky, seděly v zadu a byly jako myšky. Chtěly
vědět, jak to probíhá, jestli to můžou doporučit
příštím devátým třídám. Myslím, že určitě můžou
i my-holky z 9.A!!!
Kluci skončili kolem 19:30 a holky asi v 19:45.
Mohli bychom povídat dál, ale propustili jsme
pana doktora na fotbal. Všem se nám to líbilo
a jednou, až budeme volit partnera pro život, tak
si na to vzpomeneme.
Ve 20:00 po besedě s panem Kuchařem a panem Navrátilem se otevřely tělocvičny pro tanec
a pro basketbal. Paní učitelky připravily večeři:
chleba s pomazánkou. Nejedli všichni, neboť si

chtěli udržet svou postavu. Klukům v osm začal
fotbal, takže z tance zatím nic nebylo, některé
holky šly pařit a další s klukama hráli basketbal.
Naši DJs byli bratři Tyllichovi (Ondra a Honza).
Pouštěli nejnovější hity a všem se jejich hudba líbila. Mezitím kluci křičeli, vřískali a hučeli, když
naši dali gól, takže jsme to slyšeli až úplně dole.
Ve 21:00 dorazila i Lori, která dělala společnost
všem, kteří ji rozuměli. Jak se čas vyvíjel, byla větší a větší sranda. Kluci po fotbale šli tančit a paní
učitelky s panem školníkem taktéž. A když začala
hrát pomalá hudba, kluci buď úprkem zdrhli nebo
žádali holky o tanec. Kdo netančil, buď jezdil na
freestaylovém kole, hrál basketbal nebo se díval
na televizi v přírodopisné učebně. Na diskotéce
se všichni rozjeli (i ti co předtím nechtěli). Tančili
i DJs a učitelky s panem školníkem. Možná se
vyvinuly nové lásky, možná nová přátelství, ale
jedno víme jistě: nikdy jsme nepoznaly kluky, jako
právě ten den.
Asi o půl třetí nás paní učitelky vyhnaly z tělocvičen nahoru. Měli jsme k dispozici učebnu
přírodopisu pro klábosení, učebnu dějepisu pro
holky na spaní a učebna výtvarné výchovy pro
kluky na spaní. Skoro všichni se odebrali do přírodopisu a ostatní do svých učeben. Paní učitelky
si před učebnu postavily židle a pekelně nás hlídaly, aby tam náhodou někdo z holek dohromady
s klukama neusnul. Asi kolem 3. hodiny ráno se
odebralo více dětí do svých učeben a šly si lehnout nebo šly spát. V sedm hodin bylo všechno na
nohou. Děti vypadaly, jako by nespaly celou noc.
Čím to asi bylo? Paní učitelky šly připravit snídani: vánočku s máslem a čaj nebo kafe. Asi kolem
osmé hodiny se všichni rozešli domů spát….
Bylo to pro nás poučné, veselé, srandovní, no
prostě cool. Děkujeme učitelkám: Daně Cágové
a Haně Matulové za to, že to s námi vydržely.
Zpracovaly: Jana Jiříčková a Ester Pavelková

�

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - LEDEN
Dne 15.ledna 2006 zhodnotí turisté na výroční schůzi výsledky své sportovní činnosti za uplynulý rok. Celkem bylo připraveno 25 turistických
akcí formou autobusových či vlakových zájezdů,
vycházek, pochodů, lyžařských přejezdů nebo
cyklovýletů.
Stěžejní akcí v novém roce 2006 je již 30. ročník pochodu JANÁČKOVÝCH CHODNÍČKŮ.
Ústředím KČT byla tato naše akce zařazena
v turistickém celorepublikovém kalendáři mezi
dva významné turistické projekty v Moravskoslezském kraji.
Z dalších připravovaných akcí upozorňujeme na červnový 10 denní autobusový zájezd do
FRANCIE do oblasti Azurového pobřeží s návštěvou Gran Canyonu du Verde, Siant Tropez
a Monte Carla.
Další autobusové zájezdy zaměříme na poznání Malých a Bílých Karpat na Slovensku nebo
do oblasti zvané „Česká Kanada“.

Seriál vlakových zájezdů pod názvem „Tam,
kde končí koleje…..“ přivede turisty do míst, kde
jezdí místní lokálky.
Bohatá síť cyklostezek umožňuje poznávat
své okolí na kole po méně frekventovaných silnicích a plán nezapomíná ani na milovníky zimních
sportů. Bližší podrobnosti o jednotlivých akcích
sledujte v naší skřínce u sokolovny, v místních
médiích,informačních tiskovinách nebo na internetu (http://kctpribor.wz.cz). Program Klubu
českých turistů není určen jen pro členy –organizované turisty, ale i pro širokou veřejnost. Přijďte
mezi nás.
V posledním 6.kole turistické soutěže
byl vylosován: Lumír Fišnar Kopřivnice 1131.
Blahopřejeme.
Hlavními sponzory soutěže jsou:

Alpisport Příbor, Restaurace u Zlaté hvězdy fy. Jeník a v tomto kole ještě Rehabilitace
pí Marta Bilská.
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Protože čekání a těšení se na Vánoce je dlouhé,rozhodli jsme se zkrátit tuto dobu návštěvou
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm,kde pro děti
připravili krásný program „Vánoce na Valašsku“.
Ve vánočně vyzdobených chaloupkách valašské dědiny na nás dýchla sváteční nálada minulých století. Děti z 1.stupně Základní školy Npor.
Loma v Příboře viděly přípravy na Vánoce na
Valašsku,výrobu perníčků,oplatek,koberců,podkov,svíček,vyřezávaných betlémů, ale také okusily,jak valašské dobroty chutnají. „Pošmákly“ si na
křížalách,vánočce,oplatce,chlebu s voňavým medem a nakonec na výborném perníku s bylinným
čajem z „devatera býlí“, který prý působí jako „čaj
lásky“.
Ve valašské škole si s panem učitelem zazpívaly při harmoniu koledy,nechaly si naplácat čerty
a zazpívaly Mikuláši.
A protože v každé chaloupce mohly koupit
mamince nebo někomu z rodiny hezký dáreček,
odjížděly z Rožnova velmi spokojené a už teď se
těší na příští valašské Vánoce.
Mgr.Dana Svobodová, ZŠ Npor.Loma Příbor

Večer otázek a odpovědí
V pátek 25. 11. 2005 v 18 hodin se sešli ve
škole žáci 8.B, aby se zúčastnili akce pod názvem
„Večer otázek a odpovědí“. Akce byla spojena
s přenocováním ve škole.
Hned na začátku proběhla beseda žáků s bývalou absolventkou naší školy, nyní studentkou
SZŠ Martinou Sochovou.
Martina žákům vyprávěla o tom, jak probíhá
výuka na střední škole a odpovídala na dotazy.
Poté se žáci rozdělili podle zájmů do dvou
skupin. Jedni strávili příjemnou hodinku v tělocvičně, druzí dali přednost práci na počítačích.
Ve 20 hodin jsme vyšli na procházku večerním Příborem. Překvapením pro mnohé žáky byla
návštěva starého hřbitova, kde žáci plnili stezku
odvahy.
Po návratu do školy a po posilnění pizzou konečně začal večer otázek a odpovědí. Téměř dvě
hodiny jsme probírali problémy třídy, chování
žáků, vztahy učitel – žák. K žádnému konkrétnímu závěru jsme sice nedospěli, ale učinili jsme
první krok k řešení některých problémů. Části besedy se zúčastnila americká lektorka Lori.
Kolem půlnoci jsme se uložili ke spánku a nastala nejtěžší část akce, protože většina žáků nespala ani minutu. Ale i to asi k podobným akcím patří.
Poděkování patří p. uč. Klamkové, která se
podílela na celé akci.
Babaríková

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2005,
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2005,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Příbor a část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo města Příbora se na svém
33. zasedání dne 24.11.2005 usnesením č. 8.3.1.
usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.
2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I Předmět vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška stanoví školské
obvody jednotlivých základních škol zřizovaných
městem Příbor pro děti plnící povinnou školní
docházku s trvalým pobytem na území města,
dětí umístěných na jejím území ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a pro děti s trvalým pobytem na území jiné obce,
která má s městem dohodu o vytvoření společného školského obvodu.

Čl. II Školské obvody
Území města Příbora tvoří dva školské obvody spádových základních škol zřízených městem
Příbor, které se stanovují takto:

1) školský obvod Základní školy Npor.Loma
Příbor Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace tvoří: ulice 9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buzka,
Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova,
dr.Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo
č.p. 1366 až 1369, Hluboká, Hukvaldská,
Choráze, Juraňova, Kamenná, Kašnice, Křivá,
Kubínova, Leoše Janáčka, Lesní, Lomená,
Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská,
Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na
Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova,
Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození,
Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami,
Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova,
Školní, Štramberská, Švédská, Tovární,
Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova,
Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka
Nejedlého, místní část Hájov.
2) školský obvod Základní školy Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín tvoří: uli-

ce 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova,
Frenštátská č.p. 1366 až 1369, Freudova,
Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská,
Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, Karla
Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského,
Krátká, Kpt. Jaroše, Lidická, Masarykova,
Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, Npor.
Loma, Okružní, Oldřicha Helmy, Ostravská,
Palackého, Politických vězňů, Remešova,
Řehoře Volného, Stojanova, Svatopluka
Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, Štefánikova,
Švermova, Tyršova, U Brány, V Kopci,
Zámečnická, Žižkova, místní část Prchalov.
Čl. III Společný školský obvod
Na základě dohody města Příbor a obce
Skotnice o vytvoření společného školského obvodu, je území obce Skotnice částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, zřízené městem Příbor.
Čl. IV Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006
Ing. Milan Strakoš v.r., starosta města
RSDr. Mgr. Stanislav Janota v.r.,, místostarosta města

Povinná školní docházka a odklad povinné školní docházky
V souvislosti s nadcházejícím zápisem do
prvních ročníků základní školy, bychom vám
rádi podali informace týkající se povinné školní
docházky a možnosti odkladu povinné školní docházky, které vycházejí z § 36 a 37 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Povinná školní docházka

Žák plní povinnou školní docházku:
-

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně
i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku
věku. Vztahuje se na:
-

státní občany České republiky

-

občany jiného členského státu Evropské unie
a jejich rodinné příslušníky, kteří na území
České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení podle zákona č. 326/
1990 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky,

-

-

jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dlouhodobá víza podle výše uvedeného zákona,
azylanty a účastníky řízení o udělení azylu
podle zákona č. 325/1999 Sb. o azylu.

-

v základní škole zřízené obcí nebo svazkem
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž
má žák místo trvalého pobytu, nebo v němž
má sídlo školské zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy nebo školském zařízení pro preventivně výchovnou
péči, v němž je žák umístěn, pokud žák neplní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto zařízení. Taková škola se
obecně nazývá „spádovou školou“. Ředitel
spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedené ve školském rejstříku;

v jiné základní škole, kterou zvolí zákonný zástupce, pokud tato škola žáka přijme;
žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči v jiné škole zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí. V těchto případech oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do
konce března kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.
Odklad povinné školní docházky
Při zápisu do prvního ročníku základní školy má zákonný zástupce dítěte možnost požádat
o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po
dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé.
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V takovém případě, požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena:
-

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a

-

doporučujícím posouzením odborného lékaře.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a lze předpokládat, že to
vyrovná vývoj dítěte, může zákonný zástupce dítěte po dobu odkladu školní docházky nechat dítě
vzdělávat:
-

v posledním ročníku mateřské školy nebo

-

v přípravné třídě základní školy pokud je zřízena

Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Odbor správy majetku, školství, bytového
a místního hospodářství

Pozvánka

na 35. zasedání
Zastupitelstva města Příbora,
které se uskuteční ve čtvrtek

19. ledna 2006

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

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36
a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Příbor a část společného
školského obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS

k povinné školní docházce pro školní rok 2006/2007,
který se bude konat na
Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510
Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485
v pátek 10. února 2006 - od 13.00 do 18.00 hod.

MÍSTNÍ POŘADNÍK
M ě s t o P ř í b o r, Městský úřad, 742 58 Příbor, náměstí S. Freuda čp. 19
žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře, schválený na 95. zasedání Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne 13. prosince 2005 na období
13. prosince 2005 do 30. června 2006
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1 . Hronský Matěj

převod z minulého pořadníku

2. Richterová Jana

„

3. Bordovský Jan

„

4. Cáder Jaroslav

„

5. Rösnerová Pavla

3 osoby

16 bodů

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem
• narozeným od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000
• s odloženou školní docházkou z r. 2005
• Na žádost zákonného zástupce může být
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2000

6. Pýcha Josef

1 osoba

16 bodů

7. Janičák Pavel

1 osoba

15 bodů

8. Gregušová Věra

1 osoba

15 bodů

9. Klokočník Ivan

1 osoba

15 bodů

10. Staňková Vlasta

3 osoby

14 bodů

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1

Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních
tabulích městského úřadu a na školách
Městský úřad Příbor
Miniturnaj ve florbale pro chlapce od 1.-4.třídy.
Dům dětí a mládeže LUNA Příbor pořádal dne 11.12.2005 pro chlapce
se zájmem o florbal turnaj. Zúčastnit se mohli všichni od 1.- 4. třídy. Hrála
čtyřčlenná družstva. Celkem mezi sebou hrálo 7 družstev - každý s každým. Své ratolesti přišli povzbudit tatínci a maminky.
Družstva měla i své originální názvy – Dravci, Ohniváci, Bílí tygři,
Kompresor X, Oskaři, Borci a Rafťáci. Jednotlivé zápasy probíhaly s obrovským nasazením, kdy mnohdy tekly i slzičky, když ne všechno dopadlo,
jak by kluci chtěli. Ve sportu však nemohou všichni jen vyhrávat, musí být
i poražení. Všichni kluci dostali sladkou odměnu a vítězové medaile. Tento
turnaj splnil naše očekávání, protože nám hlavně šlo o to, aby si mohli zahrát i ty děti, které nejsou registrované v zájmovém kroužku – florbal při
DDM LUNA Příbor.
Tímto bych chtěla poděkovat panu trenérovi Renému Klemensovi,
který věnuje mnoho času svým svěřencům.
Za DDM Luna Příbor, Jaroslava Lupíková

Rádi poznáváme zvířata.
S touto myšlenkou šli žáci pátých tříd ZŠ do školní knihovny. Nejdříve
si společně prohlédli její výbavu a zařízení, poté roztřídění a označení samotných knih a nakonec se seznámili se základy knihovnického minima,
které by měl znát každý správný mladý čtenář.
Tím skončila poznávací a instruktážní část návštěvy, která přece jen
více připomínala klasickou výuku a začala ta pro děti patrně zajímavější,
neboť se při ní mohly naplno vyřádit i vyjádřit, a to plněním rozličných
úkolů a tvůrčích hádanek. Zadání byla rozmanitá, mezi jinými například:
vyber knihu z krásné literatury s tématikou zvířat, najdi verše o zvířatech,
vyhledej leporelo s obrázky zvířat, slož obrázek, nalep na papír, vymysli
čtyři verše o daném zvířeti, vyhledej v odborné literatuře obrázek a krátké povídání o zvířeti, které neznáš, napiš o tom, se stručným výpiskem
pak seznam ostatní čtenáře a další. Úkoly byly zajímavé a děti, aniž by si
to uvědomily, jejich plněním strávily spoustu času. Přesto jsem s radostí
zjistila, že tento čas nepovažovaly za ztracený.
Žáci pracovali s množstvím literatury krásné i odborné a pokud někteří nestihli vypracovat všechny úkoly, projevili zájem se do knihovny vrátit.
A to je snad ta nejdůležitější informace.
Eva Strakošová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

1. Klimša Radek

převod z min. pořadníku

2. Lichnovský Vladimír

„

3. Sýkorová Dagmar

„

4. Jalůvková Dita

„

5. Krejčiříková Marcela

„

6. Köttová Michaela

3 osoby

17 bodů

7. Galiová Romana

3 osoby

16 bodů

8. Lazebníčková Zuzana

2 osoby

16 bodů

9. Bajerová Vlasta

2 osoby

16 bodů

10. Obercian Ladislav

l osoba

16 bodů

11. Řezníček Pavel

3 osoby

15 bodů

12. Skoumalová Andrea

3 osoby

15 bodů

13. Vlček Martin

3 osoby

15 bodů

14. Henešová Ester

2 osoby

15 bodů

15. Staňková Veronika
2 osoby
15 bodů
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 občanům“, schválenými 79. zasedáním Rady města Příbora dne
14. 6. 2005.
V Příboře dne 13. prosince 2005 Věra T ě š l í k o v á, vedoucí odboru správy
majetku, školství, bytového a místního hospodářství

SOBOTA 28.1.2006.

ZIMNÍ ZÁJEZD DO BESKYD
V programu: lyžování, běžkování, pěší turistika
Odjezd v 9:00 od kina, předprodej v BAV klubu.
Cena: členové BAV klubu 160,- Kč,
Místo upřesníme dle sněhových podmínek.
PŘEDPRODEJ A INFORMACE:
BAV klub Příbor, Masarykova 489
Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862
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Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor ‚ Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: http://web.quick.cz/ddmluna

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

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

Vstupné 20 Kč

FLORBAL pro dospělé

19:15 – 21:15 tělocvična

Vstupné 20 Kč

STŘEDA
ČTVRTEK

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

PÁTEK

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

KERAMIKA

Vstupné děti 30 Kč
dospělí 40 Kč
členy kroužku 10 Kč

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ domluva na telefonu: 556 725 029
Hvězdárna na ul. Jičínské
OBLOHY
nebo 737 311 810

Vstupné: 10 Kč

HRÁTKY S POČÍTAČI
INTERNET PRO VEŘEJNOST

Vstupné : 15 Kč

PÁTEK

15:00 – 18:00 v DDM LUNA

SAUNA PŘÍBOR
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

SPORTOVNÍ HALA TJ PŘÍBOR
ŠTRAMBERSKÁ 1361, Tel: 607 714 277
ZAHÁJENÍ PROVOZU: pondělí 2.1. 2006
OTEVÍRACÍ DOBA:

15 00 – 21 00 hod
15 00 – 21 00 hod
15 00 – 21 00 hod
15 00 – 21 00 hod
15 00 – 21 00 hod
15 00 – 21 00 hod
MIMO PROVOZ

muži
ženy
muži + ženy
muži
ženy
muži + ženy

13.-14.1. pá - so 16:00
DDM LUNA - SNĚHOVÝ VÍKEND S LUNOU
hry, soutěže na sněhu a v tělocvičně, keramika
S sebou: teplé oblečení, oblečení na spaní, hygien. potřeby
Akce pro děti. Cena: 120 Kč, Informace: J. Lupíková
13.-14.1. pá – so 16:00
DDM LUNA - SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy klubu. Informace: J.Lupíková
17.1. úterý
DDM LUNA - PUTOVÁNÍ ZA SNĚHOVOU VLOČKOU
Zimní pohádková hra pro děti. Informace: K. Bukovjanová
18.1. středa 13:30
DDM LUNA - „O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 5. tříd., Informace: J. Lupíková
27.1. pátek 16:00
DDM LUNA - Výtvarná dílna - KRMÍTKA Z KVĚTINÁČŮ
S sebou: 2 květináče o průměru 9 cm+1 květináč o průměru 14 cm
Vstupné: 20 Kč (ostatní materiál), Informace: K. Bukovjanová
2. - 8.7.
8. - 22.7.
10. - 17.7.
31.7. - 6.8.
14. - 20.8.
25.8. - 3.9.

Léto 2006

Rybářský tábor na Lačnově
Letní tábor Malá Bystřice Slunce
Poznávací zájezd do Brna a okolí
Cyklistický tábor v Polsku - družební tábor, připravujeme
ve spolupráci s městem Příbor
Tvořivý tábor v Blahutovicích
Pobytový zájezd v Chorvatsku

BAV klub Příbor – středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, 742 58 Příbor
Tel.: 556 723 778, 739 080 862
vás zve v pátek 10. 2. 2006 na

JAM – SESSION

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

aneb setkání rockerů v BAV klubu
Na připravených nástrojích (el. kytara, baskytara,
bicí souprava) a potřebné aparatuře si mohou
účastníci vzájemně předvést
svůj repertoár a vyměnit zkušenosti.
Dále v programu jamování a improvizace.
Vítáni jsou i příznivci, přátelé a známí,
kteří si mohou leccos vyzkoušet.
Vstupné 30,- Kč.
Od 17:00 hod. v Junior baru BAV klubu, ul. Masarykova.

Pozvání na sportovní ples

MěO KDU ČSL PŘÍBOR

Mimo otevírací dobu lze saunování objednat individuálně.

CENÍK:

zve všechny občany na

Tělovýchovná jednota Příbor vás srdečně zve na tradiční

SPORTOVNÍ PLES
který se koná dne 3. 2. 2006
v Katolickém domě v Příboře
Začátek 19.00 hod.

SPOLEČENSKÝ PLES
28. 1. 2006 v 19.00 hod.

Velký sál Katolického domu Příbor.

K tanci a poslechu hraje skupina ABAND
Bohatá tombola zajištěna.
Předprodej vstupenek a bližší informace:
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Tel. 556 722 092

K tanci a poslechu hraje
hudební skupina YPSILON.
Vstupné 50,- Kč.
Další informace na plakátech a pozvánkách.
K hojné účasti zvou pořadatelé.
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Basketbalový klub Příbor
Výsledky utkání - BK Příbor, www.bkpribor.xf.cz

LIGOVÉ UTKÁNÍ - STARŠÍ DOROSTENKY SKUPINA B - 48. TÝDEN

LIGOVÉ UTKÁNÍ - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ SKUPINA B –

č.u. 45 BK Příbor – TJ Lokomotiva Krnov 78:65 (33:20, 14:19, 16:14, 15:12)
č.u.51 BK Příbor – DDM Šumperk 77:61
(12:15, 28:20, 13:15, 24:11)
TABULKA PRŮBĚŽNÉHO POŘADÍ:

03.12.2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 707:497
2 610:402
2 580:487
3 716:524
0 446:341
4 484:556
5 456:551
2 502:372
6 536:645
8 349:679
5 331:471
6 326:518
LIGOVÉ UTKÁNÍ – MLADŠÍ DOROSTENKY SKUPINA B – 49. TÝDEN
č.u.47 BK Příbor – ŠBK Pelhřimov 71:64
(18:12, 21:16, 19:19, 13:17)
č.u.53 BK Příbor – TJ Žďas Žďár n. S. 79:48 (15:18, 24:12, 20:4, 20:14)
TABULKA PRŮBĚŽNÉHO POŘADÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SBŠ Ostrava
Slavia Havířov
BŠM Kroměříž
Valosun IVes Brno
OSK Olomouc
BK Příbor
Basketsport Přerov
SŠB Pardubice
DDM Šumperk
TJ Lokomotiva Krnov
BC Kolín
TJ OP Prostějov

TJ Sokol Nusle „B“
TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou
BK Příbor
SŠB Pardubice
OSK Olomouc
ŠBK Pelhřimov
SKB Tišnov
Jiskra Kyjov
Valosun IVes Brno „B“
BSK TJ Continental Teves Jičín
SBŠ Ostrava „B“
ČEZ Basketball Nymburk

8
8
8
8
6
8
8
6
8
8
6
6

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
5
6
4
3
4
2
0
1
0

7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
1
0

1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
7
8

592:429
568:447
590:489
718:530
572:519
540:482
632:536
438:485
436:543
463:641
468:664
415:667

15
14
14
13
12
12
11
10
10
8
7
6

TJ START HAVÍŘOV – BK PŘÍBOR 55:67
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor:
Pavelková Petra 15 bodů
Bartošová Zuzana 11 bodů
Rečková Simona 11 bodů

04.12.2005
SBŠ OSTRAVA – BK PŘÍBOR 99:67
Nejvyšší počet dosažených bodů za BK Příbor:
Bartošová Zuzana 13 bodů
Rečková Simona 12 bodů
Cvernová Jana 8 bodů

TABULKA PRŮBĚŽNÉHO POŘADÍ:
15
15
15
14
13
12
11
11
11
10
9
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SBŠ Ostrava
BK Příbor
OSK Olomouc
Sokol Hradec Králové
ŠBK Sadská
ČEZ Basketball Nymburk
TJ Start Havířov
Sokol Nusle

Zpracoval: Bednarski Miroslav
Tel.: 604 638 208
betki@quick.cz
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6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
2
2
1
0

0
1
2
2
4
4
5
6

611:263
429:372
453:371
378:371
361:449
282:455
312:366
322:501

12
11
10
10
8
8
7
6

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. 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

Z naší nabídky

Obytný mlýn Nová Horka (2x 3+1)
RD Bílovec
RD Tísek
RD Prchalov
RD Studénka-Butovice
RD Polouvsí
RD Závišice
RD Kozlovice
½ RD OV-Stará Bělá
Zahr.chatka Žilina u NJ
Chata Štramberk
Chata Frýdlant n.Ostr.
Garsoniera OV-Výškovice
Dr.B1+1 OV-Poruba
Dr.B2+1 Kopřivnice
Dr.B3+1 Nový Jičín
Dr.B3+1 Studénka
Dr.B3+1 Kopřivnice
Dr.B3+1 Kopřivnice
Dr.B3+1 OV-Zábřeh
Dr.B3+1 Hlučín
B4+1 os.vl.Fulnek
St.pozemek OV-Stará Bělá
St.pozemky Šenov u N.Jičína
St.pozemky Metylovice,Kozlovice
St.pozemky Kunčice p.Ondřejníkem
St.pozemky Čeladná,Frýdlant n.O.

2.700.000,1.800.000,1.300.000,683.000,2.000.000,1.886.000,990.000,1.823.000,1.280.000,350.000,795.000,520.000,265.000,450.000,380.000,650.000,443.000,473.000,490.000,515.000,799.000,880.000,390.000,300Kč/m2
Od 241.000,490.000,Od 847.000,-

774 555 017
774 555 017
774 555 017
776 071 155
736 644 635
776 071 155
774 555 017
606 856 559
728 406 815
774 555 017
776 071 155
608 970 547
728 406 815
728 406 815
604 691 519
774 555 017
731 130 080
774 555 017
774 555 017
728 406 815
728 406 815
776 766 154
728 406 815
776 766 154
606 856 559
606 856 559
608 970 547

Pro své klienty hledáme: RD v okolí Nového Jičína, byt 1-3+1 v Novém Jičíně, RD v Bludovicích, RD a chatu na Příborsku, RD Sedlnice,
Libhošť, byt 2+1 v Kopřivnici

Volejte 776 071 155 a 556 761 241, www.chcitoprodat.cz
ANKETA
1. Pohlaví:
M
Ž
2. Věk:
6-16
17-27
28-46
47-67
jiný
3. Myslíte si, že město Příbor poskytuje dostatečnou nabídku sportovních aktivit?
ANO
NE
4. Jaké aktivity zde postrádáte? ……………………………………………………………………………………………………..
5. Dbáte na zdravý životní styl?
ANO
NE
6. Uvítali byste možnost navštěvovat relaxační centrum? ANO
NE
7. Které aktivity upřednostňujete?
Kolektivní( fotbal, basketbal…)
Individuální ( tenis, squash…)
Aktivní ( plavání, jóga…)
Pasivní ( sauna, masáže…)
8. Jaké složení sportovních a relaxačních aktivit je pro vás optimální?
(př. Fitnes, sauna, ,masáže, bazén, perličková lázeň, tapidárium, bar, hlídání dětí )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Které dny a hodiny jsou pro vás zajímavé jako otevírací doba?
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
10. Navštěvovali byste regenerační a relaxační centrum v Příboře?
ANO
NE
11. Vaše náměty a postřehy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Vyplněné anketní lístky můžete odevzdat na městském informačním centru v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00hod. do konce ledna 2006.
Jestliže uvedete své jméno a adresu, dostanete se do slosování o volné vstupy do regeneračního, relaxačního a sportovního centra Pohyb Zdraví
Krása servis,s.r.o. v Příboře, které bude zahajovat svůj provoz v květnu 2006 při příležitosti 150. výročí oslav narození Sigmunda Freuda.
Jana Haštabová, BA
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PRODEJNÍ AKCE !!!!
Vážení zákazníci,naše spole�nost provádí
výprodej skladových zásob.
Bytová dlažba
Dlažba
Obkladové dlaždice
Soklový obklad

Obkladové mozaiky
Mozaiky
Dekorativní dopl�ky
Interiérový obklad

Ak�ní ceny od 193,-K�/m2
Sídlo firmy :
Obchodn� podnikatelský areál Mošnov 325/20
Tel/fax: + 420 597 471 617
Mobil: + 420 739 039 776
Email: logikon@logikoncentr.cz
www.logikoncentr.cz

KUP SI U NÁS FILTR, OLEJ,
KAPALINU ZDARMA DOLEJ
POZOR
BEZKONKURENČNÍ NABÍDKA
Například při nákupu za 1200,-Kč
dostanete zdarma :
12 L kapaliny do ostřikovačů -30°C
nebo

8 L kapaliny do ostřikovačů -40°C
nebo

4,5 L kapaliny do chladiče typ C
nebo

si můžete vybrat z jiných možností

AUTODÍLY NA JIČÍNSKÉ
Otevřeno : Po - Pá

556 725 422

730 - 1700

608 705 709
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - LEDEN 2006
Středa 4. ledna od 17.00 hod.

JAN KUFA KIČEŘOK, EMIL SIKORA

Zahájení fotografické výstavy v prostorách galerie v radnici.
Výstava potrvá do 28. 2. 2006.
Galerie otevřena:
Po, st:
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
St, čt, pá: 8.00 – 11.00
11.30 – 14.00
Město Příbor, Fotoklub Příbor
Info: (556 455 444)

Sobota 7. ledna od 19.00 hod.

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT

Vystoupí Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor
se svými sólisty.
Skladby nejznámějších hudebních skladatelů nastudoval a řídí
Zdeněk Pukovec. Večerem provází Pavel Handl.
Předprodej v MIC Příbor. Vstupné 80,- Kč, děti a držitelé průkazu ZTP 40,- Kč.
Město Příbor
Info: (556 455 444)

Pondělí 9. ledna od 17.00 – 18.30 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

Pátek 13. ledna od 16.00 - Sobota 14. ledna

SNĚHOVÝ VÍKEND S LUNOU

Program: vánoční ozdoby z vizovického pečiva, hry, soutěže v tělocvičně.
DDM Luna Příbor
Info: (556 725 029, 736 673 012)

Pátek 13. ledna od 16.00 - Sobota 14. ledna

Pondělí 23. ledna od 17.00 – 18.30 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

11. února

III. VALENTÝNSKÝ PLES

Úterý 24. ledna

25. února

POHÁDKA PRO MŠ A ZŠ

HASIČSKÝ PLES

Katolický dům Příbor.
Město Příbor
Info: (556 455 444)

4. března

PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA PŘÍBOR

Pátek 27. ledna od 18.00 hod.

VTÁČNÍK/PTÁČNÍK

Zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu Carla
Zellera.
Odjezd v 18.00 hod. od kina v Příboře.
Předprodej zájezdu v BAV klubu. Cena 165,- Kč.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

Sobota 28. ledna od 19.00 hod.

SPOLEČENSKÝ PLES

Katolický dům Příbor.
K tanci a poslechu hraje skupina YPSILON, předtančení: taneční soubor Zdeňky Nejedlé z Kopřivnice. Na hojnou účast se těší
pořadatelé.
Předprodej u pí. Štůskové. Bližší informace na pozvánkách a plakátech.
MěO KDU-ČSL Příbor
Info: (556 725 182)

Pátek 27. ledna od 16.00 hod.

KRMÍTKA Z KVĚTINÁČŮ

Akce pro členy klubu.
DDM Luna Příbor
Info: (556 725 029, 736 673 012)

S sebou: 2 květináče o průměru 9 cm + 1 květináč o průměru
14 cm.
Vstupné: 20,- Kč (ostatní materiál).
DDM Luna Příbor
Info: (556 725 029, 736 673 012)

Pondělí 16. ledna od 17.00 – 18.30 hod.

Sobota 28. ledna od 17.00 hod.

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

V programu: lyžování, běžkování, pěší turistika. Odjezd v 9:00 od
kina, předprodej v BAV klubu. Cena: členové BAV klubu 160,Kč,
Místo upřesníme dle sněhových podmínek.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 739 080 862)

SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Úterý 17. ledna od 15.00 hod.

ZVYKY, OBYČEJE A PRANOSTIKY V ČECHÁCH
A NA MORAVĚ

V dětském oddělení proběhne akce pro děti.
Budeme vyrábět kalendář a hrát hry.
Městská knihovna Příbor
Info: (556 725 037)

Úterý 17. ledna

PUTOVÁNÍ ZA SNĚHOVOU VLOČKOU

Zimní pohádková hra pro děti.
DDM Luna Příbor
Info: (556 725 029, 736 673 012)

Středa 18. ledna od 13.30 hod.

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 5. tříd.
DDM Luna Příbor
Info: (556 725 029, 736 673 012)

Pátek 20. ledna od 18.00 – 22.00 hod.

DANCE PÁRTY PRO MLÁDEŽ

Srdečně zvou pořadatelé – SZAKY, DJ ERWIN LOTHYŠ
a MIRA.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

Přehled plesů pro rok 2006
Katolický dům Příbor

ZIMNÍ ZÁJEZD DO BESKYD

Pondělí 30. ledna od 17.00

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - ZAHÁJENÍ

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské.
Registrace, platby. Cena 900,- Kč/ 12 lekcí á 1,5 hod.
BAV klub Příbor
Info: (556 723 778, 723 910 627)

Loutkové divadlo Beránek

Každou středu v 17.00 hod. hrajeme pohádku pro nejmenší

KAŠPÁREK V ZAKLETÉM KRÁLOVSTVÍ

Pátek 3. února od 19.00 hod.

SPORTOVNÍ PLES

Katolický dům Příbor.
Bohatá tombola zajištěna. K tanci a poslechu hraje skupina
ABAND.
Předprodej vstupenek a bližší informace Sportovní hala TJ Příbor
na ulici Štramberské.
TJ Příbor
Info: (556 722 092)

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)

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: 15.00 – 21.00 hod. muži + ženy
Ne: mimo provoz
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)
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