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Měsíčník
města Příbora

DUBEN 2006

Cena: 5, - Kč

SEBEVRAH
Zeptám se tě naposledy
Proč?
Až roztají křehké ledy
Skoč!

PŘETVÁŘKA
Kapka padá po kamenné zídce,
měsíc se dívá stranou.
Krev namíchaná v žilách řídce
a slzy z tváře dolů kanou.
Dej mi dláto
a já vytešu ti z obličeje tvář.
Vezmu všechno světa zlato
a přilepím ti svatozář.
    Lucie Malchárková, oktáva MGP, 2006

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
STONOŽKOVÝCH UČITELŮ 

V LITOMYŠLI

Dne 2. března 2006 proběhlo na II. ZŠ v Litomyšli setkání dětí 
a učitelů s Bělou Gran Jensen. Vzácným hostem na tomto setkání byl 
i ministr obrany Karel Kühnl. Pan ministr vyzdvihl spolupráci stonož-
kového hnutí s Armádou České republiky a vyslovil názor, že by tato 
spolupráce měla být známa co nejširší veřejnosti. Paní Běla poděkovala 
panu ministrovi za jeho slova a ujistila jej, jak je hrdá na to, že hnutí 
může spolupracovat s naší armádou.

Součástí této akce bylo i celostátní setkání nejlepších stonožko-
vých učitelů a učitelek na zámku v Litomyšli. Z naší školy se zúčastnil 
ředitel Mgr. Ján Drtil a paní učitelky Kateřina Zamišková a Naděžda
Pešlová z Kopřivnice. Hosté se setkali v prostorách zámeckého 
pivovaru. Po úvodním projevu, v němž pan ministr všem přítomným 
poděkoval za jejich obětavou práci, mu paní Běla představila jednotlivé 
přítomné učitele a krátce pohovořila o jejich přínosu pro Stonožku. Pan 
ministr předal každému kytičku růží. Při prohlídce zámeckého sklepení 
bylo možno zhlédnout výstavu děl Olbrama Zoubka. Poté následovala 
návštěva rodného domu Bedřicha Smetany.

K hostům pak ještě promluvila paní Běla Gran Jensen, připomně-
la některé akce Stonožky v oblastech působení misí Armády České 
republiky. Zástupce Řádu sv. Lazara Jeruzalémského pan Petr Řehoř 
ve svém proslovu zdůraznil důležitost práce Stonožky a naznačil mož-
nosti její spolupráce s Řádem. Paní ředitelka dětské psychiatrické léčebny 
v Opařanech MUDr. Iva Hodková se snažila objasnit některé problémy 
života malých pacientů v léčebně.

Potom paní učitelky a učitelé spolu diskutovali a v podvečer se 
rozloučili. Poděkování patří všem organizátorům za připravenou akci.

Mgr. Ján Drtil
ředitel školy Npor. Loma v Příboře

Obálka prvního dne, kterou vydala Česká pošta s.p. jako přílohu
příležitostné známky k oslavám S. Freuda. Zájemci si ji budou moci 

zakoupit v omezeném množství výtisků při oslavách v Příboře ve 
dnech 26.-28. 5. 2006 i s otiskem razítka k významnému výročí.

KOS
má žlutý nos.
Obut,
vždycky chodí bos.
Dnes,
pokousal ho pes.
Proto
půjde do nebes.

22.2.2006 Křest příležitostné známky s portrétem S. Freuda
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Za uplynulé období se rada města sešla tři-
krát, a to na své 101., 102 a 103. schůzi rady měs-
ta, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
101. schůze RM dne 20. února 2006:
v Byla seznámena s možností realizace umělec-
kého díla před rodným domem S. Freuda
v Schválila změnu účelu nájmu pro p. Alexan-
dra MUCALU, bytem Životice u NJ 200, v prosto-
rách na ul. Dukelská 1 340 z pizzerie na denní bar 
se studenou kuchyní s nekuřáckým provozem
v Vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ 
Jičínská o získání titulu „Škola udržitelného roz-
voje“
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Souhlasila s realizací pohotovostní jednotky 
sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II v ro-
ce 2007 v Příboře a zároveň žádá o dotaci na za-
bezpečení pohotovosti členů jednotky
v Vzala na vědomí návrh převodu správy budo-
vy piaristického gymnázia z města na SMMP s.r.o. 
a nedoporučila v současné době tento návrh k re-
alizaci
v Projednala za účasti předsedů osadních vý-
borů p. Vlastimila Matuly a p. Hugo Jahna proble-
matiku osadních výborů a obcí Hájov a Prchalov 
(opravy, údržba a investice)
v Schválila dodatek č. 1 přílohy č. 1 pravidel 
pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů 
s úpravou odst. 6 bod c) v tomto znění: c) dlužník 
vůči městu nebo organizacím městem zřízených 
(po šesti měsících od data úhrady celé dlužné 
částky včetně penále vrácení 4 bodů, a to na zákla-
dě předloženého dokladu o úhradě)
v Jmenovala od 1.3.2006 RSDr. Mgr. Stanislava 
Janotu zástupcem města Příbora v dobrovolném 
svazku obcí Sdružení obecních televizí, Frýdecká 
853,Vratimov 
v Stanovila dodavatelem stavební akce  
„Parkoviště na ulici U Tatry“ firmu V+V SAVEKO 
s.r.o., Záhumení 1346, 752 21 Kopřivnice
v Rozhodla, že město Příbor bude vozit zelený 
odpad na skládku ASOMPO a.s. Životice u Nové-
ho Jičína 
102. schůze RM v mimořádném termínu 
dne 27. února 2006:
v Schválila dodavatele organizačního zajiště-
ní oslav 150. výročí narození S. Freuda v Příboře 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

INFORMACE O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osob-

nosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 
podílí se na osvojení základních pravidel chování, 
základních životních hodnot a mezilidských vzta-
hů, vytváří základní předpoklady pro pokračování 
ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovno-
měrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 
vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou 
péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šesti let. Školní rok začíná 
1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního 
roku. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělává-
ní i v průběhu školního roku. K předškolnímu vzdě-
lávání se přednostně přijímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky. Ředitel 
mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské 
školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítě-
te, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Zákonný zástupce hradí měsíčně v případě 
přijetí dítěte do mateřské školy úplatu za stravová-
ní a úplatu za předškolní vzdělávání. Měsíční výše 
úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena ředi-
telem školy na období školního roku pro všechny 
děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve 
stejné výši a je zveřejněna na přístupném místě ve 
škole nejpozději 30. června předcházejícího škol-
ního roku. V případě omezení nebo přerušení pro-
vozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučova-
cích dnů v měsíci se úplata poměrně sníží. Rodiče 
dětí, jimž je docházka do mateřské školy omeze-
na nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání 
rodičovského příspěvku hradí od 1. března 2006 
poplatek za vzdělávání ve výši dvou třetin úplaty 
za předškolní vzdělávání. Od úplaty za předškolní 
vzdělávání je osvobozen zákonný zástupce dítěte, 
který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická oso-
ba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče 
o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto 
skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské 
školy se poskytuje bezúplatně, vzdělávají se v něm 
děti, které v období od 1. září do 31. srpna násle-
dujícího školního roku dovršily nejvýše 6 let věku, 
nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné 
školní docházky. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ře-
ditel mateřské školy po dohodě se zákonným zá-
stupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské 
školy a délku jeho pobytu v těchto dnech včetně 
způsobu a rozsahu stravování tak, aby se dítě, je-li 
v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, 
stravovalo vždy. 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem 
do doby, kdy je pedagogický pracovník převezme 
od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené 
osoby až do doby, kdy jim pedagogický pracovník 
dítě předá. Předat dítě pověřené osobě lze jen na 
základě písemného pověření vystaveného zákon-
ným zástupcem dítěte.

Ředitel mateřské školy může po předchozím 
upozornění písemně oznámenému zákonnému 
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškol-
ního vzdělávání, jestliže:
- dítě bez omluvy zákonného zástupce nepře-

tržitě mateřskou školu po dobu delší než dva 
týdny nenavštěvuje,

- zákonný zástupce závažným způsobem opa-
kovaně narušuje provoz mateřské školy,

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního poby-
tu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úpla-
tu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu 
za školní stravování ve stanoveném termínu 
a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Odbor správy majetku, školství, bytového  
a místního hospodářství /školský zákon/

Z Á P I S
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2006/2007 se bude konat ve čtvrtek  
20. dubna 2006 od 8.00 do 16.00 hod. 

na těchto mateřských školách:
 MATEŘSKÉ ŠKOLE KAMARÁD

 NA UL. FRENŠTÁTSKÁ A UL. ŠVERMOVA
 MATEŘSKÉ ŠKOLE NA UL. PIONÝRŮ

V Mateřské škole Kamarád a v Mateřské  
škole na ul. Pionýrů proběhne v rámci zápisu 

dne 20.4.2006 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Městský úřad Příbor

Jako každoročně nás přišly navštívit děti 
z mateřských škol na ulicích Frenštátské a Šver-
mově. Postupně je členové dramatického krouž-
ku z naší školy provedli po čtyřech stanovištích. 
Podívali se do první a druhé třídy, kde jim žáčci 
ukázali, co se už ve škole naučili. Vyzkoušeli si 
sezení v lavicích a společně si zazpívali. V učebně 
počítačů si předškoláci prověřili své schopnosti 
v kreslení a postřehu a někteří byli i na internetu. 
Po ochutnání jablečného kompotu si zkusili spor-
tovní aktivity - florbal, trampolínu, overbalové 
míče a někteří si zacvičili na rotopedu. Když děti 
opouštěly naši školu, vypadaly hodně unaveně. 
Sport jim dal zabrat.

 Markéta Kejíková 8. A, (dramatický kroužek)

VÍTÁME VÁS

Zápis do prvních tříd základních škol
Ve čtvrtek 10. února 2006 proběhl v příborských základních školách zápis do prvních tříd pro škol-

ní rok 2006/2007. Celkem se zapsalo k povinné školní docházce 110 prvňáčků, z toho na Základní školu 
Npor. Loma 55 dětí a Základní školu Jičínská rovněž 55 dětí. Při počtu cca 20 odkladů školní docházky 
předpokládáme otevření čtyř prvních tříd. 

Přejeme nastávajícím školákům na jejich cestě vzdělávání mnoho úspěchů.
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Mjr. Pavel Bayer

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodi-
čích? 

 Moji rodiče mají spoustu dobrých vlastností a já jsem 
po nich snad zdědil pracovitost a zodpovědnost

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Největší díl svého volného času věnuji psům a ky-

nologii, hlavně záchranářské. Ale ani jinak nemám 
nouzi o vyplnění volných chvil, bydlím v rodinném 
domku se zahrádkou a tak je stále co dělat.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Čtu rád a zajímají mně hlavně životopisy, z filmů 

mám nejraději všechny staré s Vlastou Burianem 
a Jaroslavem Marvanem. V hudbě u mě jednoznač-
ně vítězí country.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Jako zcela malý kluk jsem chtěl být vrátným. 

Postupem času a s přibývajícím věkem mé představy 
o budoucím povolán nabývaly reálnější podobu a dá 
se říci, že dělám práci, kterou jsem vždy dělat chtěl.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Vzory se měnily podle věku a zájmů. V dobrém vzpo-

mínám na učitele ze základní školy, paní učitelku 
Bajnarovou, pana učitele Vidomuse a zejména tříd-
ního učitele pana Bittnera. K nezapomenutelným 
také patří zážitky prožité ve společnosti mého otce 
a strýce.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 V podstatě můj koníček a láska ke zvířatům. Dalším 

řízením osudu se potom ze mě stal místo psovoda 
dopravní policista.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Bydlím v Příboře, místní části Klokočově od naro-

zení, je to můj domov, zde se vždy rád vracím a vra-
cet budu.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Náměstí a okolní uličky jsou krásné a působí uklid-

Věk:  48 let

Stav:  ženatý

Dosažené vzdělání: středoškolské

Povolání: vedoucí oddělení Dopravního 

inspektorátu OŘ PČR Nový Jičín

Koníčky: zvířata - kynologie

V Příboře žije: od narození

ňujícím dojmem. Rád tam občas projdu a znovu si 
vše prohlédnu. Nejraději mám však okolí Klokočova, 
Hončovou hůrku, Osičinu a Skalky. Když potřebuji 
načerpat novou energii, tak jedině tam se mi to po-
daří.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Zarazilo mě stěhování autobusové zastávky u pošty, 

nějak jsem nepochopil smysl této transakce, zejmé-
na odklon dálkových autobusových spojů na místní 
komunikace a přes obydlené zóny.

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

 Zážitků mám hodně a drtivá většina z nich je spja-
ta s Příborem, Klokočovem a dobou mého mládí. 
Nemyslím si však, že by měly být zveřejňovány 
v Měsíčníku.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Za životní úspěch považuji rodinu, to že jsme se 
vzájemně potkali s mojí ženou, že spolu žijeme více 
než 24 let, že jsem vychovali dvě děti, věřím, že dob-
ře a že se snad nemáme za co stydět.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Ne všechno se mi v životě podařilo podle představ, 

ale životní prohru, to jsem asi nikdy nezažil..
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, 

chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
 Existují zcela jistě věci, které bych s odstupem času 

dělal jinak, ale v zásadě bych na svém životě nic 
neměnil a kdybych se znovu narodil, rád bych jej 
prožíval opět tak jako doposud a se stejně dobrými 
lidmi kolem sebe.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Stálé zdraví, hodně štěstí a nám všem popřát dobré 

vzájemné vztahy a klidný život ve městě.

Děkuji za rozhovor Eva Hozová

PŘEDSTAVUJEME VÁM… v květnu 2006 fy DK production, Pobialova 23
702 00, Ostrava 1, IČO: 47199482, DIČ: 
CZ7204205580
v Odsouhlasila v rámci čerpání prostředků 
určených k obnově a zprovoznění rodného domu 
S. Freuda k realizaci tyto dílčí práce:
- stavební úpravy rodného domu S. Freuda
- instalace expozice a interiérů v celém rozsahu
v Uložila předložit ke schválení návrh smlouvy 
na dodávku interiéru a expozic RD S. Freuda
103. schůze RM dne 7. března 2006:
v Připomíná nutnost opravy chodníku na 
Masarykově ulici po zimě v souvislosti s provo-
zem vozíčkářů
v Uložila, aby před vydáním Měsíčníku byly 
články časopisu Měsíčník předloženy starostovi, 
místostarostovi a tajemníkovi MÚ
v Vzala na vědomí připomínku p. I. Žárské 
k možnosti omezení prodeje pornografických 
časopisů v novinových stáncích na území města
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o sběru, 
svozu, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu s cenami danými ceníkem č. 4/2006 
firmy OZO Ostrava s.r.o.
v Schválila Směrnici o vnitřním kontrolním 
systému (řídící kontrola) Městského úřadu Příbor 
s účinnosti od 1.4.2006
v Uložila v souvislosti s novou legislativou před-
ložit k připomínkování s komentářem plán zimní 
údržby za účelem zpracování metodického poky-
nu v následujících letech
v Schválila po projednání smlouvu o dílo 
„Realizace expozice v rodném domě Sigmunda 
Freuda mezi městem Příborem a firmou 
TOMOLA CZ s.r.o., Daliborova 16, Ostrava – 
Mariánské Hory, IČO 25850709 dle předloženého 
návrhu
v Schválila organizační zabezpečení oslav 150. 
výročí narození S.Freuda ve dnech 21.4.2006, 
7.5.2006 a 26. - 28.5.2006
v Odsouhlasila po projednání návrh dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. 177/37/2005/ÚP „Obnova rod-
ného domu S. Freuda v Příboře“, který zahrnuje 
veškeré další vícepráce nutné pro dokončení díla, 
s tím, že konečná cena díla představuje částku 
Kč 4 849 754,- včetně DPH
v Schválila produkční smlouvu na zajištění 
propagace a kompletní produkce akce: Oslavy 
150. výročí narození S. Freuda v Příboře v květnu 
2006 ve finančním rozsahu maximálně Kč 720 tis. 
mezi městem Příborem jako objednatelem a Da-
videm Klimšou, Pobialova 23, 702 00 Ostrava 1, 
IČ: 4719948, DIČ: CZ7204205580 jako poskyto-
vatelem
Z jednání zastupitelstva města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 
jedenkrát, a to na 36. zasedání ZM dne 19. ledna 
2006, kdy projednalo 8 hlavních bodů programu:
36. zasedání ZM dne 2. března 2006:
v Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí kontrolní-
ho, finančního a osadních výborů
v Uložilo zveřejnit na Úřední desce MÚ Příbor 
záměr města odprodat nemovitost část parc.č. 35 

Anna Sikorová
Stanislava Nedomová
Drahomíra Strakošová
Robert Thin
Anastázie Jurásková
Julie Pustějovská
Danuše Zapletalová
Gertruda Slavíková
Ludmila Busková
Marie Kotoučková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 30. dubna 2006

Dušan Lyčka 
Pavla Červenková
Wladyslawa Dobiášová
Jiří Grossman
Vilma Přibylová
Marie Filipová
Jaroslav Geisler
Věra Vazdová
Anastázie Strakošová
Marie Dobešová
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Při čtení březnového Měsíčníku města Příbora 
nás pobouřil rozhovor s paní Janou Haštabovou BA 
uveřejněný v rubrice Představujeme vám…

Paní Haštabová na otázku jaký má zajímavý záži-
tek spjatý s Příborem sděluje mimo jiné, že již v roce 
2002 upozorňovala na špatné hospodaření domovní 
správy a předložila (bohužel nevíme komu), střed-
nědobý ekonomický koncept řešení k ozdravení, 
úsporám a zprůhlednění tohoto městského subjek-
tu, kterým se tehdy nikdo nezabýval. Tento uváděný 
koncept nebyl nikdy na domovní správu předložen. 
Z toho pro ni vyplývá, jak v rozhovoru uvádí, že po 
třech letech byla domovní správa bez faktického 
vedení, s nevyrovnaným účetnictvím, s podivnými 
finančními machinacemi a trestním oznámením na 
neznámého pachatele.

Udivuje nás drzost, s jakou mladá finanční ma-
nažerka, která se chlubí, že vše čeho v životě dosáhla, 
nebylo díky lži, podvádění, přetvářce a podlézání, 
vyslovuje své soudy o hospodaření bývalé domovní 
správy aniž by byla schopna svá tvrzení doložit kon-
krétními fakty.

Hospodaření domovní správy bylo průběžně 
sledováno kompetentními orgány města, včetně pro-
vádění každoročních ověření výsledku hospodaření 
nezávislým auditorem.

Výsledky hospodaření byly nejméně 2x ročně 
předkládány Radě města, která je vždy bez větších 
připomínek schválila. Za téměř 14 leté existence do-
movní správy nedošlo k neplánované ztrátě, naopak 
byly roky, kdy byly odváděny finanční prostředky ze 
zisku tepelného hospodářství do rozpočtu města. 
V roce 2005 byly na doporučení auditora zahájeny 
kroky k ukončení činnosti příspěvkové organiza-
ce a vytvoření obchodní společnosti, která by měla 
vyřešit některé zejména daňové problémy, které již 
nebyla schopna podle nových zákonů řešit příspěv-
ková organizace. Ke dni ukončení činnosti domovní 
správy, tj. 31. 12. 2005 a vypořádání všech majetko-
vých účtů, byl na bankovních účtech DS zůstatek  

1,357 milionu Kč. Tyto finanční prostředky budou 
rovněž použity pro potřeby města.

Skutečně nechápeme, jak někdo může veřejně 
ventilovat svá tvrzení, která jednoznačně očerňují 
pracovníky bývalé domovní správy, aniž by cokoliv 
o účetnictví a výsledcích hospodaření této organiza-
ce věděl. Že šetření hospodaření DS ze strany Policie 
ČR na základě podnětu Rady města a kontrolního 
výboru zastupitelstva probíhá, nepopíráme. Dosud 
nebylo uzavřeno, takže je přinejmenším odvážné ho-
vořit o „podivných finančních machinacích“ a „trest-
ním oznámení na neznámého pachatele“, když na 
policii byl předán podnět k prošetření, zda nedošlo 
k pochybení při správě svěřeného majetku.

Co vedlo paní Haštabovou k tak silným výrokům 
na adresu bývalé domovní správy, se můžeme jen do-
mnívat. Příčina může být v tom, že konkrétně v roce 
2002, na který se ve svém rozhovoru odvolává, vznik-
ly mezi DS a jejím manželem jako uživatelem obecní-
ho bytu problémy, které musely být řešeny ze strany 
DS soudy, a to jak okresním tak krajským. Obě tyto 
nezávislé instituce uznaly žalobu – na výpověď z by-
tu, a to z toho důvodu, že nájemce v té době vlastnil 
nemovitost, kterou se svou rodinnou obýval a byt 
pronajímal bez souhlasu vlastníka další osobě. 

Finanční náklady na vedení soudní pře byly jis-
tě ze strany žalovaného nemalé, což mohlo způsobit 
u jeho manželky roztrpčení vůči domovní správě. 
Při jednáních s paní Haštabovou na domovní správě 
byly z její strany uváděny takové skutečnosti, že rov-
něž o jejím dalším tvrzení v uvedeném rozhovoru, že 
vše, čeho dosáhla, není mimo jiné díky lži, podvádění 
a přetvářce, můžeme s úspěchem pochybovat.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pasáž 
týkající se Domovní správy Příbor je hrubou po-
mluvou a z toho důvodu žádáme paní Haštabovou 
o omluvu zveřejněnou v dalším vydání příborského 
Měsíčníku.
Ing. Stanislav Dudek - bývalý ředitel Domovní správy Příbor

Ing. Jiří Polášek - bývalý ekonom Domovní správy Příbor

Technické služby města Příbora oznamují, že budou přistavovat 
občanům zapojeným do systému města velkoobjemové konte-
jnery na ukládání netradičního (nikoliv komunílního ) objem-
ného odpadu z domácností, a to v následujících lokalitách a 
termínech:
od 3. dubna 2006 do 13. dubna 2006 v Příboře, v době od 15.oo 
do 18.oo hod., v sobotu 8.dubna 2006 na Hájově, Prchalově a v 
Příboře (Paseky-U Jurečky) v době od 9.oo do 11.oo hodin.
Do van je zakázáno odkládat:
-  nebezpečný odpad ( PC, TV, obrazovky, zářivky, barvy, laky, 

kyseliny , lednice, AKU-baterie aj.)
-  běžný domovní odpad, který patří do popelnic, zelený od-

pad, pneumatiky, stavební materiály (suť, cihly, beton, 
demoliční stavební odapd s nebezpeč. látkami i bez nich  
lepenka, eternit)

Vany jsou určeny pro:
-  velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, 

koberce, lina, matrace, velké plastové nádoby, sportovní 
vybavení a jiné rozměrnější odpady

Na dvoře TS jsou odebírány celoročně průběžně nebezpečné 
odpady a velkoobjemový odpad od občanů města Příbora, 
Hájova a Prchalova.

Příjem odpadů po celý rok 2006 v tyto uvedené dny:
 Čtvrtek od 8.oo do 11.oo hodin a od 12.oo do 16.3o hodin
 Sobota od 8.oo do 12.oo hodin
Telefon na TS města Příbora: kancelář 556 725 046 - p. Zárubová

Kde je pravda?

HARMONOGRAM SVOZU VOK – DUBEN 2006
datum hodina stanoviště

3.dubna 2006
pondělí

15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova
15.oo-18.oo Švermova X Dukelská
15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova

4.dubna 2006
úterý

15.oo-18.oo Okružní u separ. nádob
15.oo-18.oo Tyršova x Svat.Čecha
15.oo-18.oo Jičínská x sídliště

5.dubna 2006
středa

15.oo-18.oo Lidická - u Kat. domu
15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní
15.oo-18.oo Oáza - u veř.WC

6.dubna 2006
čtvrtek

15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova
15.oo-18.oo Smetanova x K.H.Máchy
15.oo-18.oo O.Helmy

7.dubna 2006
pátek

15.oo-18.oo Na Valše u kurtů
15.oo-18.oo Na Hrázi
15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova

8.dubna 2006
sobota

9.oo-11.oo Hájov U pomníku 
9.oo-11.oo Prchalov u obchodu
9.oo-11.oo Příbor - Paseky u Jurečky

10.dubna 2006
pondělí

15.oo-18.oo Pod Haškovcem
15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova
15.oo-18.oo Vrchlického x Za Vodou

11.dubna 2006
úterý

15.oo-18.oo Wolkerova x U trati
15.oo-18.oo Komenského Pod letadlem
15.oo-18.oo J.V.Choráze za obchodem

12.dubna 2006
středa

15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště
15.oo-18.oo Dr.Čejky x Myslbekova kotelna
15.oo-18.oo Myslbekova x U Čecha

13.dubna 2006
čtvrtek

15.oo-18.oo 9. května x brána býv. TATRY
15.oo-18.oo 9. května x Osvobození
15.oo-18.oo B.Němcové x Hluboká

Technické služby města Příbora oznamují

ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu dle 
zákresu v situačním snímku
v Schválilo první změnu rozpočtu města Příbora 
na rok 2006 v následujících objemech:
příjmy - 136 867,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu o 44 271,00 tis.Kč, 
výdaje - 150 034,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti 
schválenému rozpočtu o 57 438,00 tis.Kč,
financování - 13 167,00 tis.Kč, což je zvýšení 
oproti schválenému rozpočtu o 13 167,00 tis.Kč,
v členění a finančních částkách dle předloženého 
materiálu návrhu první změny rozpočtu města 
Příbora na rok 2006
v Schválilo, že finanční prostředky získané od 
sponzorů a partnerů budou použity k účelům dále 
uvedeným, a to:
- rekonstrukce RD S. Freuda a vybavení jeho in-
teriéru, úpravy jeho nejbližšího okolí, vlastní osla-
vy 150. výročí narození S. Freuda a jejich zajiště-
ní, umělecká díla, propagace, reklama a následný 
provoz RD S. Freuda
v Schválilo přidělení veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2006 příjemcům 
ve výši dle přiložené tabulky na str. 8-9
Příspěvek na provoz organizace na str. 8-9
 Příspěvek na činnost organizace na str. 8-9
v Schválilo v grantovém řízení přidělení finanč-
ních prostředků z rozpočtu města Příbora pro rok 
2006 příjemcům ve výši na str. 8-9
v Vzalo na vědomí předložené návrhy pri-
orit Programu regenerace MPR pro rok 2006  
a odsouhlasilo priority Programu regenerace 
MPR pro rok 2006 dle předloženého materiálu 
s tím, že výše příspěvků bude stanovena po obdr-
žení limitu z Ministerstva kultury ČR
v Vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejno-
správních kontrol a vnitřního kontrolního systé-
mu
v Schválilo Směrnici č. 1/2006 o odměňování 
u příležitosti svatebních obřadů a vítání občánků
v Souhlasilo, po projednání problematiky  
dopravy nákladních vozidel na ulici Místecké 
v Příboře a po seznámení se s vyjádřeními Policie 
ČR, Správy a údržby silnic v Novém Jičíně a odbo-
ru dopravy MÚ Kopřivnice, se zachováním stáva-
jícího dopravního režimu na ulici Místecké
v Město Příbor, jako jeden ze zřizovate-
lů Nadačního fondu Rodný dům Sigmunda 
Freuda se sídlem Příbor, náměstí S. Freuda 19,  
PSČ 742 58 schválilo návrh na zrušení tohoto na-
dačního fondu podle § 7 odst.5 písm. b) a c) záko-
na č. 227/97 Sb.
v uložilo zástupcům města v tomto nadačním 
fondu učinit potřebné úkony ke zrušení tohoto 
nadačního fondu v souladu se zákonem č.227/97 
Sb. o nadacích a nadačních fondech
v schválilo navrhnout soudu jako likvidáto-
ra nadačního fondu JUDr. Hanu Šedivou, bytem 
Příbor, Čs. armády 1380
v Schválilo přesunutí hlavních bodů programu 
z jednání ZM z 23.3.2006 na 22.6.2006
v Schválilo zrušení jednání ZM dne 23.3.2006

Dne: 17. března 2006
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK
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Letošní dlouhá zima snad konečně ustoupila 
a sluníčko nás svými hřejivými paprsky vytahuje 
z našich obydlí ven do přírody. S příchozím jarem 
zejména děti neudržíme doma. Po zimních rado-
vánkách vytáhnou do ulic svá kola.

Proto není na škodu dětem připomenout zá-
sady bezpečné jízdy na jízdním kole:

• Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice 
a stále sledujte pozorně provoz okolo sebe, 
abyste mohly včas zpomalit nebo zastavit 
před možným nebezpečím !

• Při každé změně směru jízdy dejte včas a zře-
telně znamení paží. Před vybočením doleva se 
nezapomeňte ohlédnout !

• Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jed-
nom kole. Ruce mějte na řídítkách a nohy na 
šlapadlech! 

• Nevozte na kole předměty, které by mohly vás 
nebo jiné osoby zranit. Nesmíte se držet jiné-
ho vozidla ani za jízdy vést druhé jízdní kolo, 
ruční vozík nebo psa !

• Své úmysly dávejte najevo včas a tak, aby je 
ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili!

• Buďte ohleduplné k ostatním účastníkům sil-
ničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně 
pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidi-
čům!

• Tam, kde je hustý provoz, jděte s jízdním ko-
lem raději po chodníku !

• Respektujte pokyny policistů, světelné signály 
a dopravní značky !

• Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyk-
listickou přilbou !

• Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte 
zejména na to, abyste měly kolo řádně vyba-
veno a měly v pořádku všechny součásti, které 
vám umožňují bezpečnou jízdu !

• Za snížené viditelnosti se na kolo oblékejte do 
pestrého oblečení, případně si pořiďte reflex-
ní pásky na oblečení nebo na kolo.

• Samozřejmostí je také povinná výbava a dob-
ře osvětlené jízdní kolo i při sebemenší sníže-
né viditelnosti !

Nezbytnou součásti při jízdě na kole je cyklis-
tická přilba. Povinnost mít na hlavě tuto cyklis-
tickou přilbu schváleného typu mají dle zákona 
osoby mladší 15 let.

BEZPEČNĚ DO ULIC…
Rodiče, pouštíte-li své děti do silničního pro-

vozu, musíte tuto povinnost dodržovat. Měli bys-
te si však uvědomit, že v tomto případě nejde ani 
tak o dodržování zákonné normy, ale o fakt že:

• Jednou ze základních příčin úmrtí cyklistů je 
právě úraz hlavy. Cyklistická přilba zabrání 
85% úrazům hlavy a 88% úrazům mozku.

• Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji 
k úrazům hlavy nárazem o vozovku, kapotu vo-
zidla nebo jinou překážku (strom, patník atd.).

• Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmr-
tit dospělého člověka při pádu již při rychlosti 
11km/h., dítě i při rychlosti nižší.

• V závislosti na síle úderu může poranění hla-
vy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, 
bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, pří-
padně ve vážné poškození mozku či úmrtí!

Ročně na svém kole havaruje tisíce dětí. 
Skončí-li jejich pády s odřenými lokty nebo kole-
ny mají štěstí. Mnohé z nich však dopadají daleko 
hůře. Zdravotní následky si nesou celý další život. 
Společným jmenovatelem většiny úrazů na jízd-
ním kole je absence cyklistické přilby.

Proto i dospělé osoby, které se vydávají na 
cestu na jízdním kole, by měly zvážit přítomnost 
cyklistické přilby na své hlavě. Mnohým tento fakt 
přijde hloupý a nepotřebný, avšak čísla ve statisti-
kách o počtu usmrcených cyklistů, kteří zemřeli 
na následky poranění hlavy, hovoří za vše!

Od 1. července 2006 bude platný nový zákon 
č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, kde v § 58, 
odst. 1 je napsáno:

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy 
použít ochrannou přilbu schváleného typu pod-
le zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě.

Cyklistická přilba je dobrá prevence před 
nepříjemnou zkušeností z nehody na jízdním kole 
a chrání život i budoucnost svého nositele.

Eva Pospěchová

Odbor sociálních věcí a prevence kriminality

Jsme v  druhé polovině března a město stále 
pokrývá bílá peřina sněhu. Počasí je nepředví-
datelné, jeden den taje, druhý mrzne, třetí sněží. 
Tato zima asi překoná historické tabulky. 

Asi nejdůležitější událostí minulého měsíce 
bylo schválení první změny rozpočtu města na 
letošní rok a tím odstartování příprav, které sou-
visejí s realizací mnoha stavebních prací a oprav, 
které město v letošním roce čekají. Schválení 
změny rozpočtu předcházela celá řada jednání 
mezi členy zastupitelstva, ať už na pracovních se-
tkáních nebo v komisích a výborech. Do rozpoč-
tu byly zapracovány dvě státní dotace, které jsou 
účelově určeny na rekonstrukci elektroinstalace 
na Základní škole Jičínská (2,6 mil. Kč) a na rekon-
strukci rodného domu S. Freuda (6 mil. Kč). Další 
příjmy byly vytvořeny především úpravou daňo-
vých příjmů, prodejem domů a dalších objektů 
z majetku města nebo taky prodejem podílových 
listů, jichž je město vlastníkem. Mimo účelové 
prostředky tak mohli zastupitelé rozdělit finanční 
částku ve výši zhruba 20 mil. Kč. Dle mého úsud-
ku jsem přesvědčen, že tyto prostředky byly účel-
ně rozděleny téměř do všech zájmových oblastí 
města. Změna rozpočtu a její jednotlivé položky 
jsou zveřejněny na www stránkach města.

Významným dnem se pro Příbor stal 22. únor 
letošního roku. To proto, že světlo světa spatři-
la příležitostná známka s portrétem Sigmunda 
Freuda, která byla pokřtěna za přítomnosti no-
vinářů v prostorách pražského klubu MAT na 
Karlově náměstí. Hned druhý den se dostala 
na přepážky pošt. Známka byla vydána v počtu 
1 miliónu ks, což je podle vyjádření filatelistů do-
statečný počet. Česká pošta s. p. vydala zároveň 
obálku prvního dne, kterou budou moci zakoupit 
zájemci v omezeném počtu výtisků při oslavách 
v Příboře 26.-28. 5. 2006. V tyto dny bude k dis-
pozici příležitostné razítko s vyznačením tohoto 
významného výročí. 

V několika novinách se objevila zpráva, že 
v kanceláři starosty dohlíží nad děním ve městě 
sám Sigmund Freud. Je tomu tak a mnoho lidí se 
už o tom mohlo přesvědčit. Figurína je do Příbora 
zapůjčena od pražského studia 313 s.r.o. a díky 
řediteli studia p. ing. Sissákovi bude v Příboře 
i v době oslav. Počátkem května bude vystavena 
v některé z příborských výloh a já pevně věřím, že 
z Příbora již neodcestuje a zůstane zde natrvalo. 

Galerie v radnici vystavuje v březnových mě-
sících novou sérii fotografií, tentokrát od karlo-
varského fotografa Petra Pohanky. Je připravová-
na výstava příborského rodáka Vladimíra Birguse, 
která by měla být v prostorách radnice od května 
2006. 
22. 2. 2006 tisková konference spojená se křtem 

známky Sigmunda Freuda v Praze

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
únor - březen 2006

MĚSTO PŘÍBOR
ZVE

* NA SLAVNOSTNÍ KŘEST PUBLIKACE FREUDŮV PŘÍBOR,
KTERÁ PROBĚHNE 21. DUBNA 2006 V 18.00 HODIN.

* NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY BOROVECKÉ RYBNÍKY,
 KTERÉ PROBĚHNE 22. DUBNA 2006 V 10. 00 HODIN U BOROVECKÝCH RYBNÍKŮ 

BLIŽŠÍ INFORMACE K OBĚMA UDÁLOSTEM
NALEZNETE NA PLAKÁTECH A LETÁCÍCH.
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Městská památková rezervace, stejně tak 
jako skutečnost, že se v Příboře narodil Sigmund 
Freud, je něco čím se může pochlubit jen naše 
město. Je dobře, že ve městě existovali a existují 
lidé, kteří si tuto skutečnost uvědomují, neboť jen 
díky nim nedošlo k devastaci tohoto kulturního 
dědictví.

Díky těmto lidem, kteří měli zájem na rozvoji 
města, byl postaven učitelský ústav, gymnázium, 
sokolovna, Katolický dům, kostely, v posledních 
letech potom třeba sportovní hala, školní jídel-
na aj. Já osobně jsem rád, že tyto stavby ve městě 
stojí, jsou ve většině případů již opraveny a slouží 
svému účelu. Je dobře, že o rozvoji města nemůže 
v tomto demokratickém systému rozhodovat pou-
ze jeden člověk nebo jedna strana, nýbrž dvacetit-
říčlenné zastupitelstvo města, které posuzuje celé 
spektrum potřeb daleko objektivněji než jedinec. 

Pan Mocek je už, bohužel, delší dobu téměř 
proti všemu, co s rozvojem města souvisí. Ač ho-
voří o opravách chodníků, nutnosti oprav hřbito-
va a dalších věcech, při schvalování rozpočtu tyto 
záležitosti a všechny další nepodpoří. A právě 
proto, že město stárne, je zapotřebí vytvořit pod-
mínky pro realizaci představ i ke mladší generaci. 
Jsem rád, že většina zastupitelů chápe rozvoj měs-
ta komplexně a tak k němu taky přistupuje. 

Ing. Milan Strakoš

Stanislav Janota,

Ivana Žárská,

Rudolf Korčák,

Bohuslav Majer,

Milan Střelka,

KE ČLÁNKU PANA MOCKA

ODMÍTÁM PÉČI O PAMÁTKY???
Považuji za velmi politováníhodnou skuteč-

nost, že starosta města pan ing. Milan Strakoš, 
nic víc než jeden z 23 zastupitelů města využil 
i Měsíčníku města Příbora k neoprávněnému 
napadání dalšího člena zastupitelstva za kon-
krétní kritiku jeho výkonu velmi dobře placené 
funkce. Ke konci svého 4. volebního období již 
vystupuje jako neomezený vládce nad městem, 
ne, jako starosta všech občanů“, jak ještě uctivě 
zdůrazňoval na počátku svého starostování před 
16 léty. Nyní nás již rozděluje na ,,rozumnější“ 
a ostatní asi nerozumné, kteří neschvalují vý-
sledky jeho starostování. V hodnocení své práce 
se nezaváhal snížit k pomlouvání mé osoby, „že 
jsem si spletl století, nemluvě o pojmech a proti 
mysli je mi péče o památky a historické dědic-
tví“. Sám se pasoval po panu Freudovi do role 
dalšího významného příborského psychoanaly-
tika, když tak suverénně vidí do mé mysli a kde 
se nacházím. Zasloužil by si rovněž vybudování 
památníku za své zásluhy v péči o město, jehož 
sláva hvězd se dotýkat i bude. 

Já nesouhlasím na zasedáních zastupitelstva 
s tím, jak jsou námi zastupiteli rozdělovány finan-
ce města. Město stárne, my obyvatelé především, 
máme pořadníky na pobyt v DPS, nedostatek ja-
kýchkoliv bytů, zanedbaný městský hřbitov, do 
nové školní jídelny teče od jejího vybudování, 
cesty a chodníky máme ve velmi špatném stavu. 
Ale více než 100 milionů Kč bylo za uplynulých 
15 let vloženo z rozpočtu města a dotací MK ČR 
do péče o památky ve městě včetně budování pa-
mátníku S. Freudovi. Pořád si kladu otázku, koho 
zastupuji v zastupitelstvu a komu mají sloužit pe-
níze vás daňových poplatníků i s příspěvky státu 
- nám jeho občanům, nebo náhodným turistům, 
kteří budou navštěvovat město jako turistickou 
atrakci?

Je politováníhodné, že starosta z titulu své 
funkce zneužívá i městský Měsíčník ke svým 
osobním politickým cílům, jak je naprosto zřejmé 
z jeho březnového vydání. 

Antonín Mocek, 16. 3. 2006 

V poslední době se v souvislosti s hrozící 
pandemií chřipky stále častěji hovoří o tak-
zvané ptačí chřipce a možnosti jejího rozší-
ření na lidskou populaci.
PTAČÍ CHŘIPKA U PTÁKŮ

Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění, 
které zejména infikuje ptáky. Mezi domácí-
mi ptáky se nákaza šíří nejrychleji, onemoc-
nění se však vyskytuje i u divokých ptáků. 
Jedná se o nemoc pro daný druh vysoce 
specifickou, která však za určitých mimo-
řádných okolností může tuto mezidruho-
vou bariéru překonat a infikován může být 
i člověk.
JAK SE U PTÁKŮ PROJEVUJE

U ptáků se onemocnění projevuje ve 
dvou formách. Při lehčí bývá příznakem jen 
zježené peří nebo méně početné snášky va-
jec. Těžší forma je pro ptáky vysoce nakaž-

livá a vede k úhynu velmi záhy po nákaze. 
Onemocnění postihuje velkou část vnitřních 
orgánů a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 
hodin po nakažení dosahuje 100%.

Zatím dochází k nákaze lidí ptačími viry 
výjimečně, a to jen u osob přicházejících 
bezprostředně do styku s infikovanými zvířa-
ty. Pokud by tyto viry získaly schopnost pře-
nášet se z člověka na člověka (to v současné 
době nezvládají), pak by se staly skutečnou 
hrozbou pro lidstvo.

V případě nálezu většího počtu uhynu-
lých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivě 
uhynulého vodního ptactva kontaktujte ve-
terinárního lékaře místně příslušné kraj-
ské veterinární správy nebo MĚSTSKOU 
POLICII 556 725 111, 721 146 146.

Eva Hozová

PTAČÍ CHŘIPKA

26. 2. 2006 účast na výroční schůzi spolku včela-
řů, na které byla připomenuta historie spolku 
a akce, které chystají v letošním roce

27. 2. 2006 každoroční setkání starostů okolních 
obcí se zástupci místní organizace rybářů, na 
kterém jsou podávány informace o čistotě 
toku apod.

28. 2. 2006 jednání s hejtmanem MSK o chystané 
návštěvě prezidenta republiky na květnových 
oslavách v Příboře

2. 3. 2006 jednání s vedoucím oddělení Policie 
ČR v Příboře nad plánem společných aktivit 
a součinnosti s městskou policií

3. 3. 2006 setkání s prof. Zamarským, vládním 
zmocněncem pro MSK, ve věci podpory pro-
jektu muzea S. Freuda

6. 3. 2006 schůzka s obyvateli domu na Dukelské 
ulici na téma znovuotevření provozovny ob-
čerstvení v obytném domě

8. 3. 2006 jednání na Ministerstvu kultury ČR 
směřující k zajištění finančních prostředků na 
realizaci Freudova muzea v Příboře

14. 3. 2006 podepsání dohody mezi městem 
Příbor a PČR o součinnosti mezi městskou 
policií a PČR v roce 2006 

15. 3. 2006 společné zasedání komise mediální 
a komise kulturní, věnované nejbližším kul-
turním akcím a aktivitám v oblasti cestovního 
ruchu

 - 21. 4. 2006 – křest knihy Freudův Příbor
 - 22. 4. 2006 – otevření naučné stezky u Boro-

veckých rybníků
16. 3. 2006 účast na schůzce s místními podnika-

teli na téma jejich angažovanosti při květno-
vých oslavách

Na krajském kole 

MISS AEROBIK TOUR 
2006 se umístila Tereza Sattková 
z Příbora /uprostřed/ mezi pěti 

nejlepšími a postoupila 
do celostátního finále

OZNÁMENÍ
I v letošním roce budou  

v našem městě přistaveny  
velkoobjemové kontejnery pro  

domovní odpad,  
a to v měsíci dubnu.

Info: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM
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Nedávné kulaté výročí založení města Příbora 
ukázalo na bohatou tradici naplněnou význam-
nými událostmi a řadou významných osobností, 
které se zde narodily nebo pobývaly. Zanedlouho 
si budeme spolu se světovou veřejností připo-
mínat jedno takové výročí, 150 let od narození 
Sigmunda Freuda. Chci se dnes zamyslet nad jed-
nou událostí, která se dá zapsat do dějin města.

V novodobé historii je Příbor poznamenán 
prudce se rozvíjejícím průmyslem, ale taktéž 
dlouhodobou existencí učitelského ústavu, ve 
kterém vystudovala řada místních občanů, kteří 
posléze působili v blízkém i širokém okolí. To zá-
konitě mělo zpětný vliv na složení obyvatelstva. 
Další významnou skupinou byly technické kádry, 
které vychoval prudce se rozvíjející automobilový 
průmysl.

Do složení obyvatelstva významně zasáhlo vy-
budování nového letiště v blízkém Mošnově tím, 
že zde byly umístěny dva letecké pluky a Příbor se 
stal posádkovým městem. Je pravdou, že ne všich-
ni starší obyvatelé přijali toto s nadšením a taktéž 
nově přibyvší bývalí „pražští“ obyvatelé se rychle 
neadaptovali na „vesnické“ podmínky, zvláště ně-
které dámy. Vzájemné žití, zapojení mnohých do 
samosprávy, společenských organizací a propoje-
ní vzájemnými rodinnými vztahy, snad již daly za-
pomenout na rozepře, které existovaly na počátku 
60 let. 

Tyto úvodní odstavce jsem napsal proto, 
abych uvedl, že 1. dubna si připomínáme existen-
ci jednoho z těchto leteckých útvarů , 60. výročí 
vzniku 1. leteckého dopravního pluku, který zde 
působil 33 let a byl zde i v roce 1993 zrušen. Jeho 
existenci si připomínáme každoročním setkává-
ním jeho bývalých příslušníků. Vloni to bylo již 16. 
To letošní organizujeme v den jeho kulatého vý-
ročí a za účasti významných hostů.

Letectvo sehrálo velice významnou úlohu 
v průběhu II. světové války. Především ve Velké 
Británii jsou letci ve velké úctě, neboť svou od-
vahou a hrdinstvím zabránili nacistickému 
Německu obsadit jejich území a vytvořit tak zá-
kladnu k osvobození celé Evropy. Mezi ně patřili 
i letci z podrobeného Československa, kteří ná-
sledně velkou měrou přispěli k porážce agresora. 
Postupně se vytvořily tři stíhací a jedna bombar-
dovací peruť, ve které působili i občané Příbora: 
Oldřich Helma, Otakar Kresta, Josef Šitavar, 
Richard Olšovský, Vladimír Vaněk a z Prchalova 
František Bönisch.

Letci navrátivší se z Anglie tvořili základ nově 
se formujícího letectva. Zvláště se ukázala potřeba 
dopravního letectva a jeho základem se stala 311. 

SLAVÍME 60 NAROZENINY
čs. bombardovací peruť RAF. Protože bylo po-
třebné obnovit i civilní složku, z jedné části se vy-
tvořily Československé aerolinie a z druhé vznikl 
1.letecký dopravní pluk vojenského letectva a byl 
ustaven rozkazem MNO dne 1. dubna 1946.

Pluk byl od počátku elitním útvarem. To, že 
prováděl činnost ve prospěch armády a při výcvi-
ku nově se tvořícího výsadkového vojska je samo-
zřejmé. Navíc provedl řadu významných přeprav 
ve prospěch celé republiky: zpočátku přeprava 
vládních činitelů, zásobování zastupitelských úřa-
dů, přeprava klokanů pro pražskou zoo, doprava 
jahod z Bulharska, přeprava výstavy „České sklo“ 
do Moskvy a zpět (50 letouny), doprava chemické 
látky na výrobu umělého kaučuku z Jerevanu, pře-
prava nových letounů IL 14 do Indonézie, dodávka 
očkovací vakcíny pro hovězí dobytek do Mongolska 
a přeprava zařízení pro novou válcovnu trub z Vít-
kovic do města Volžskij. V závěru své existence to 
byla přeprava rekreantů do Splitu a Řecka. Hned 
od počátku roku 1990 to bylo řízení pravidelné 
linky 2x týdně Mošnov – Praha a zpět k přepravě 
pacientů k vyšetření a k provádění dialýzy z celé-
ho Ostravska. Významné byly výsadkové akce na 
leteckých dnech na Sliači, Bratislavě nebo v Pra-
ze a v závěru taktéž ukázky v Anglii, Francii, Itálii 
a Belgii. Na přelomu 90 let ještě uskutečnil lety 
humanitární povahy do Rumunska a na Ukrajinu. 
Řada jeho příslušníků působila v leteckých společ-
nostech v Africe a převážná část osádek ČSA byla 
vyškolena v pluku.

Pluk byl od počátku dislokován v Praze 
a přes krátké zastavení v Prostějově, působil od 
roku 1960 v Mošnově až do jeho zrušení. To, že 
obdržel řadu československých řádů a veřejných 
uznání, je samozřejmé. Proto připomínka výročí 
jeho vzniku zasluhuje takovou pozornost i pro 
obyvatele Příbora, protože o řadě aktivit se veřej-
ně nemohlo mluvit. To, co jsem zde uvedl, se po-
tvrdilo i při nedávném křtu knihy našeho kolegy 
pplk. Mirka Moudrého „1. letecký dopravní pluk“, 
který se uskutečnil 28.listopadu v Příboře. Kniha 
vzbudila pozornost v celé republice a dokonce ně-
kolik výtisků putovalo i do USA. Kniha je připo-
menutím tohoto výročí a je součástí přibývajících 
akcí k jeho připomenutí.

major Ladislav Jerguš

místopředseda odbočky Svazu letců ČR

POZVÁNKA
V sobotu 1. dubna 2006 od 13,00 hod. se v Katolickém domě uskuteční

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ BÝVALÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 1. LETECKÉHO  
DOPRAVNÍHO PLUKU U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ JEHO VZNIKU,

za účasti významných hostů, mimo jiné i starosty města pana ing. Milana Strakoše.
Jsou pozváni velitel VS ČR gen. Minařík, předseda Svazu letců ČR plk. ing. Filip, ředitel KVV 

Ostrava plk. ing. Gluc, gen. Škarvada, bývalý příslušník 310. čs. stíhací perutě RAF, poslanci parlamen-
tu ČR JUDr. Šedivá a ing. Hrnčíř a ředitel VLÚ Albatros Jeseník MUDr. Capko.

SVAZ LETCŮ ČR, odb. č. 18, plk. JUDr. ing. Vladimíra Vaňka

Dne 22. 2. 2006 bylo při kontrolní činnosti 
v 18.00 hod. spatřeno na ul. Frenštátské osobní 
motorové vozidlo zn. Škoda-Fabia, které bylo 
zaparkováno na soukromém pozemku u výjez-
du z města. Hlídka poté uviděla i řidiče uvede-
ného vozidla, jak na uvedeném pozemku řeže 
motorovou pilou dřevo, které tam bylo uloženo 
a následně si je nakládá na přívěsný vozík za 
vozidlem. Z místní znalosti hlídka věděla, že se 
nejedná o majitele pozemku, a proto muže po-
žádala o vysvětlení. Na dotaz strážníků, zda je 
dřevo jeho, muž odpověděl, že bohužel ne. Na 
místo byl následně přivolán i majitel pozemku, 
který je zároveň majitelem dřeva a ten potvrdil, 
že dřevo nikomu nepovolil odvážet.. Muž z Pří-
bora, který se na místě ke krádeži doznal, se tak 
svým protiprávním jednáním dopustil majetko-
vého přestupku, za který byl následně vyřešen. 
Naložené dřevo bylo vráceno majiteli. 

Dne 1. 3. 2006 bylo v 11.50 hod. přijato tel. 
oznámení od občanky města, že v prostorách 
mezi školami volně pobíhají tři němečtí ovčáci, 
kteří jsou bez majitele a bez náhubku. V tuto 
dobu byl mezi autobusovými zastávkami také 
velký pohyb dětí školou povinných, a proto 
hlídka ihned vyjela na místo. Všichni tři pejsci 
byli spatřeni v prostoru zastávky vedle trafiky, 
kde seděli spořádaně a v zástupu, jako by čekali 
na autobus. Jelikož však mohlo dojít k napade-
ní osob, strážníci zahnali psy do přilehlé ulice 
a poté do zahrady jednoho ochotného spolu-
občana. Jeden pes ze  psí smečky byl dosti agre-
sivní a všichni psi se navzájem bránili, proto byl 
odchyt značně komplikovaný. Strážníkům se 
však přesto podařilo, za pomocí odchytových 
pomůcek, jednotlivě psy postupně odchytit 
a poté umístit do odchytových kotců. Po dvou 
dnech se přihlásila majitelka, které všichni tři 
psi utekli z podnikatelského areálu v Mošnově 
a psy si převzala. Za porušení vyhlášky „O cho-
vu psů na uzemí města Příbora“ jí byla udělena 
bloková pokuta.

Dne 8. 3. 2006 bylo přijato ve 22.55 hod. 
telefonické oznámení od nájemníka jednoho 
obecního domu, že jeden ze sousedů v domě 
svítí elektřinou, ačkoliv ví, že má odpojený 
elektroměr. Protože pojal podezření, že sou-
sed pravděpodobně odebírá elektrický proud 
nelegálně, vyrozuměl naši hlídku. Ta vyjela na 
místo, kde zjistila, že podezření souseda bylo 
oprávněné. Ohledáním na místě bylo zjištěno, 
že nájemník má nataženou elektrikářský kabel 
ze společných prostor sklepa až do bytu. Odtud 
pak měl napojenou celou elektroinstalaci v bytě. 
Hlídka provedla fotodokumentaci nelegálního 
odběru elektřiny a následně o celé věci vyro-
zuměla Správu majetku Příbor s.r.o., jakožto 
správce obecního domu. Za své protiprávní 
jednání se bude vynalézavý nájemník následně 
zodpovídat. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
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1 Společnost Sigmunda Freuda Příbor

Podpora aktivit pro rozvoj kultury a cestovního ruchu. 1. jubilejní 10. ročník mezinárodní výtvarné soutěže “Můj sen” 
(88.100,-). 2. “Sigmund Freud - včera, dnes, zítra” (organizace, vyhodnocení a propagační putování ročníku fotosoutěže) 
(57.000,-). 3. Katalog fotosoutěže “Sigmund Freud - včera, dnes, zítra”. (47.500,-). 4. Technické zázemí Společnosti 
Sigmunda Freuda (72.500,-). Jiné nálady - Krajský úřad Ostrava, Galerie Havířov, ŽVC Praha, Dům kultury Ostrava, Dům 
knihy Kanzelsberger (25.000,-). 5. Jarní sympozium (tradiční setkávání s předními a zajímavými osobnostmi z oblasti 
psychoanalýzy, propagace města Příbora za hranicemi našeho regionu, důstojné připomenutí významných výročí 
Freudova života a díla (18.000,-)

31000,-

1/ náklady na mezinárodní výtvarnou soutěž Můj sen, a to: 
tisk propagačních plakátů, poštovné, fotodokumentace; 
2/ provoz a technické zázemí Společnosti S. Freuda: 
pronájem klubovní místnosti, elektrická energie, telefon, 
zakoupení PC.

2 Horolezecký oddíl Příbor

Rozšíření sportovní činnosti mládeže. Pravidelná sportovní činnost mládeže. 1. Účast na lezeckých soutěžích 8.160,-, 
2. Lezení ve skalních lokalitách 16.100,-, 3. Provoz umělé lezecké stěny 5.500,-. 4. Uspořádání třetího ročníku lezecké 
soutěže s názvem Příborský pavůk 4.550,-. 5. Uspořádání prvního ročníku Příborského zvonce (divácky atraktivní soutěž 
konaná u příležitosti oslav S. Freuda na náměstí nebo v parku. Je příslíbena účast horolezců, kteří absolvovali expedice 
do Himalájí 42.350,-. Celkové náklady 76.660,-. Požadovaná částka 30.000,-

6 000,- 1/ náklady na tisk diplomů; 2/ nákup lan.

3 Adam Bajer

Pořádání kulturních akcí a údržba a rozvoj kulturního zařízení. 1. Pořádání koncertů profesionálních umělců 30.000,. 
2. Pořádání koncertů amatérských umělců 6.000,- 3. Pořádání přednášek 4.000,-. 4. Provoz a údržba výstavy obrazů 
2.000,- 5. Zastřešení letní zahrádky pro možnost pořádání venkovních kulturních akcí 30.000,-. Celkové náklady 72.000,. 
Požadovaná výše příspěvku 55.000,-

11 000,-
1/ pořádání koncertů; 2/ zastřešení letní zahrádky pro 
možnost pořádání venkovních kulturních akcí.

4 Myslivecké sdružení Příbor

Provoz zařízení. Předmětem žádosti je příspěvek výhradně na nakupovaná krmiva (jadrná a léčebná krmiva) pro 
přikrmování zvěře v období strádání, pro zajištění léčebných a výživových přípravků pro prevenci chorob a speciálního 
krmiva pro podporu chovu mladé zvěře. Celkové náklady na krmnou základnu (vč.sena, kaštanů, řepy) činí 45.000,-. 
Požadovaná výše fin.příspěvku pouze na výše uvedená krmiva 15.500,-

5 000,-
1/ nákup krmiv pro přikrmování zvěře; 2/ nákup léčebných 
a vyživových přípravků pro prevenci chorob a speciálního 
krmiva pro podporu chovu mladé zvěře.

5 SVP TSUNAMI PŘÍBOR

Podpora dobrovolného sdružení občanů SVP TSUNAMI PŘÍBOR - klubu futsalu na udržení stávajících soutěží a provozu 
sdružení. Financování zemních halových soutěží ve futsale dvou mužstev (pronájem haly na tréning 1x týdně, pronájem 
haly na zápasy, odměny rozhodčím, odměna delegátovi. Do celkových nákladů se zahrnuje i cestovné pro rozhodčí a 
delegáty. Celkové náklady 100.000,-. Požadovaná částka 50,000,-

14 000,-
1/ pronájem haly na tréning a na zápasy; 2/ odměny a 
doprava rozhodčím a delegátům.

6 DDM Luna Příbor

Na činnost organizace. Tato organizace je školské zařízení, nabízí 31 zájmových kroužků. Podílí se na prevenci kriminality. 
Plní úkol sociální prevence v protidrogové politice. Požadovaná částka zahrnuje: dětský karneval 2000,, velikonoční 
výstavu 2000,-, zájezd do zoo 5000,-, akci S Lunou se pobavíte (akce ve spolupráci se společenskými organizacemi - 
včelaři, rybáři, chovateli, MOP) (výstavy, soutěže, odborné přednášky) 7000,-, dále Za pokladem Svatojánka (pohádková 
hra pro děti) 2000,- a podzimní výstavu (akce pro školy a veřejnost se soutěží pro děti) 2000,-. Celková požadovaná 
částka 20.000,-

4 000,-

1/ ceny na soutěže dětského karnevalu; 2/ velikonoční 
výstava; 3/ ceny do soutěží a her pro děti na akci S Lunou se 
pobavíte; 4/ ceny pro děti na akci Za pokladem Svatojánka; 
5/ ceny do soutěží na akci Podzimní výstava.

7
Klub plastikového modelářství 
“TORA” Příbor

Na činnost. Pravidelná celoroční činnost je zaměřena na rozvoj technických schopností, osvojení dovedností, zručnosti 
a pracovních technologických postupů. Požadovaná částka zahrnuje: materiálové zabezpečení 20.000,-, účast na 
veřejných soutěžích 10.000,-, náklady na akce pořádané vlastní organizací 20.000,-, mezinárodní akce “MODEL BESKYD 
KIT SHOW” spojená se soutěžemi Moravský Knipl a Moravský Šrapnel 21.800,-. Celková požadovaná částka 71.800,-

10 000,-
1/ nákup materiálu pro vlastní práci; 2/ nákup cen do 
soutěže “O poháry DDM Příbor”; 3/ úhrada propagačních 
materiálů soutěže “O poháry DDM Příbor”. 

8 Tělovýchovná jednota Příbor
Provoz a údržbu TV zařízení. Základním požadavkem TJ je úhrada nákladů na energii pro rok 2006, které činí celkem 
520.000,-

442 000,-
1/ úhrada energií: elektrické energie, plynu, vodné a 
stočné, vytápění haly.

9 Tělovýchovná jednota Příbor

Na činnost a akce sportovních klubů a oddílu TJ Příbor. Předpokládané náklady:1. Mezinárodní velká cena mladších 
žáků Klubu vzpírání Lonka za účasti družstev Slovenska, Polska, Rakouska a ČR 40.000,-. 2. Oddíl kopané - účast na 
krajském přeboru 35.000,-. 3. Oddíl hokeje - účast na soutěži II. liga neregistrovaných v kategorii dospělých 90.000,-. 
4. Oddíl nohejbalu - náborový turnaj žáků a mládeže 8000,-. 5. oddíl aerobiku - čtyři akce pro ženy v roce 2006 15.000,. 
6. oddíl jezdectví - parkurové soutěže pro mládež, soutěž Velká cena města Příbora 15.000,-. Celkové předpokládané 
náklady 203.000,-. Požadovaná výše finančního příspěvku 91.000,-. U všech akcí převyšují celkové náklady požadovaný 
příspěvek kromě bodu 6. oddílu jezdectví, kde požadovaná částka je totožná s celkovými náklady.

26 000,-

1/ lední hokej - nákup materiálu + účast na soutěžích; 2/ 
aerobik - příspěvek na akce ozdravněho cvičení za účasti 
přizvaných špičkových cvičitelů a cvičitelek spojené s 
přednáškami o zdravé výživě.

10 Společnost přátel DOM Příbor

Rozvoj amatérské a místní kultury. Celkové náklady zahrnují ušití stejnokrojů pro děvčata z orchestru 15.000,-, ušití 
nových vest 50.000,-, nášivky na stejnokroje 10.000,-, kostýmy pro mažoretky 25.000,-, doprava na zájezd do Košic a 
Trenčína 60.000,-, notový materiál 10.000,-, pulty, pultíky na noty do pochodu a propagační materiály 10.000,-. Celkové 
náklady činí 180.000,-. Požadovaná výše finančního příspěvku je 90.000,-

61 000,-
1/ ušití stejnokrojů pro děvčata z orchestru; 2/ ušití nových 
vest; 3/ nášivky na stejnokroje; 4/ kostýmy pro mažoretky.

11 Fotoklub Příbor

Činnost fotoklubu Příbor - účast v soutěži fotoklubů ČR, rozvoj amatérské a výtvarné fotografie v Příboře a okolí. Celkové 
náklady zahrnují: účast v soutěži fotoklubu 2005/06 1000,-, poštovné fotografických souborů a telefon 1600,-, výstava 
fotoklubu v Novém Jičíně 1000,-, pomocný materiál pro výstavy/klubových souborů 2000,- a nájemné - pořádání 
schůzek 1000,-. Náklady celkem 6.600,-. Požadovaná výše finančního příspěvku 6.000,-

4 000,-

1/ účast na soutěži fotoklubu 2005/2006 - účastnický 
poplatek; 2/ poštovné za rozesílání fotografických souborů 
a náklady za telefon; 3/ nákup pomocného materiálu 
pro výstavy klubových souborů (balicí papír, motouz, 
podkladový papír pod fotografie do panelů aj.); 4/ nájemné 
místnosti pro pořádání schůzek.

12 Klub českých turistů Příbor

Pochod okolím Příbora: “Janáčkovy chodníčky”. Celkové náklady zahrnují: autobus pro dopravu na místo startu 1500Kč, 
diplomy 3000Kč, samolepky 2000Kč, upomínkové předměty 6000Kč, příležitostné razítko 500Kč, propagace 800Kč, 
startovní list 800Kč, značení tras 900Kč, tombola 2.500Kč. Celkové náklady jsou 18.000,-. Požadovaná výše finančního 
příspěvku je 14.000,-

7 000,-

1/ úhrada materiálového zajištění pochodu okolím 
Příbora “Janáčkovy chodníčky”, a to diplomů, samolepek, 
upomínkových předmětů, příležitostného razítka; 2/ 
úhrada materiálu pro zajištění značení tras na tuto akci.

13 MOČRS Příbor
Údržba rybářského zařízení. Mistrovství republiky. Pořádání mistrovství republiky v muškaření 20.000,-, údržba naučné 
stezky 15.000,-, práce s mládeží 8.000,- a údržba rybářského domu a rybochovu 35.000,-. Celkové náklady i výše 
požadovaného příspěvku je 78.000,-

9 000,-
náklady na údržbu rybářského domu a rybochovu, tj. nákup 
stavebního materiálu.

18 Český svaz včelařů ZO Příbor

Vydání almanachu. Almanach bude směrován na včelařství ve Slezsku a hlavně ve zdejším prostoru. V brožůrce je i část 
zdejší historie, která se okrajově dotýká i propagace cestovního ruchu. Tento almanach by byl zdarma rozdělen spolkům, 
organizacím a konkrétním osobám (viz. žádost). Celkové náklady na vydání almanachu 17.000,-. Výše požadovaného 
finančního příspěvku 10.000,-.

8 000,-
1/ úhrada veškerých nákladů na vydání almanachu vyjma 
cestovných náhrad a mezd.

19 Basketbalový klub Příbor

Podpora volnočasových aktivit mládeže - dotace nákladů na činnost BK Příbor. Předpokládané náklady: účast družstva 
ml. žaček v ligové soutěži 45.000,-, účast družstva ml.dorostenek v ligové soutěži 45.000,-, účast družstva st.dorostenek 
v ligové soutěži 55.000,-, účast osmi družstev v soutěžích MS kraje 82.000,-, novoroční turnaj 2006 19.500,-, 
streetballový turnaj Příbor 10.000,-, akce k 55.výročí basketbalu v Příboře 20.500,-, akce k otevření nové sportovní haly 
v Příboře 25.000,-, mezinárodní turnaj BADEM Žilina 30.000,-, mezinárodní turnaj Polsko 55.000,-, světové hry mládeže 
2006 Klagenfurt 85.000,-. Celkové náklady 472.000,-. Výše požadovaného finančního příspěvku 190.000,-

79 000,-
úhrada nákladů spojených s účastí družstev v ligových 
soutěžích a MS kraje+E16 v roce 2006, a to startovné, 
rozhodčí a náklady na dopravu.

PŘEHLED PŘIZNANÝCH DOTACÍ MĚSTA V ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ 
V OBLASTI KULTURY, CESTOVNÍHO RUCHU, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Zpracovala: Bc. Petra Podžorná
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20 Basketbalový klub Příbor
Podpora volnočasových aktivit mládeže - pronájem tělovýchovných zařízení. Úhrada pronájmu tělocvičny ZŠ Npor. Loma 
za účelem tréningů 101.700,-, úhrada pronájmu sportovní haly BC Nový Jičín při pořádání mistrovských utkání 32.500,-. 
Celkové náklady jsou totožné s výší požadovaného příspěvku, a to 134.200,-

109 000,-

1/ úhrada pronájmu tělocvičen ZŠ npor. Loma za účelem 
tréninků a startů družstev v mistrovských soutěžích; 2/ 
úhrada pronájmu haly BC Nový jičín za účelem startů na 
mistrovských utkáních.

21
Muzeum Novojičínska. Muzeum a 
pamětní síň S. Freuda

Tisk katalogu a grafického listu k výstavě E. Ovčáčka “Fascinace Freudem”. Náklady na tisk katalogu a grafického listu 
30.000,-. Výše požadovaného finančního příspěvku 12.000,-

0,-

22 Milada Busková
Obnova kulturní památky místního významu. Obnova kříže, který stával u cesty k boroveckým rybníkům, naproti 
Mutinovu statku. Hranoly 1073,50Kč, základy 8.390,-, malba Krista 6000,-, plechový korpus Krista 3946,-. Celkové 
náklady 19.409,50Kč. Výše požadovaného příspěvku 10.000,- a výše.

10 000,-
RM 99/7/2 1/ náklady na obnovu kříže zahrnující hranoly, 
základy, malba Krista, plechový korpus Krista.

23 Sdružení hudebníků Příbor

Mimořádná kulturní akce. Rozvoj amatérské a místní kultury. Provoz zařízení. Mimořádné kulturní akce zahrnují 
novoroční koncert symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor se sólisty s celkovými náklady 30.000,- a 
slavnostní koncert ke 150. výročí (v projektu mylně uvedeno 100.výročí) narození S.Freuda - Večer operetních a 
muzikálových melodií s celkovými náklady 60.000,-. Rozvoj amatérské a místní kultury zahrnuje Jarní koncert 
Swingového orchestru B. Pukovce 20.000,-, swingový večer s Láďou Kerndlem 50.000,-, Pouťový koncert Swing.orch.
B. Pukovce 5.000,- (pouze režijní náklady), Předvánoční koncert komorního orchestru SHP spolu s pěveckým sborem 
Ondráš 20.000,- a Vánoční koncert SHP 20.000,-. Provoz a údržba zařízení sloužících pro činnost sdružení zahrnuje: 
nákup zesilovací aparatury 10.000,-, nákup stojanů a mikrofonu 2.400,-, údržba a opravy hudebních nástrojů 10.000,-
, nákup notového materiálu 5.000,- a provozní náklady 30.000,-. Celkové náklady 85.000,- (uvedeno na žádosti). 
Požadovaná výše finančního příspěvku 57.400,-

16 000,-

náklady na provoz a údržbu zařízení sloužících pro činnost 
sdružení: 1/ nákup zesilovací aparatury; 2/ nákup stojanů 
a mikrofonu; 3/ nákup notového materiálu a aranžovaných 
skladeb; 4/ pronájem sálu, náklady ozvučení koncertů, 
náklady na propagační materiály pro koncerty, úhrada 
poplatků OSA.

24 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov

Finanční příspěvek na činnost organizace, na údržbu zařízení, na kulturní činnost. 3. ročník volejbalového turnaje 
rodinných družstev 14.000,- (příspěvek 8.000,-), hasičská soutěž 30.000,- (příspěvek 10.000,-), zhotovení rozkládacích 
laviček a stolů a oprava osvětlení ve skladišti na hřišti 25.000,- (příspěvek 25.000,-) a poznávací zájezd pro mládež a 
dospělé do hasičského muzea Čechy pod Kosířem spojený s návštěvou muzea kuriozit v Pelhřimově, návštěvy aquaparku 
v Jihlavě, zastávka v kroměřížském zámku 33.000,- (příspěvek 18.000,-). Celkové náklady 102.000,-. Výše požadovaného 
příspěvku 61.000,-

14 000,-

1/ náklady na volejbalový turnaj (nákup materiálu a cen); 
2/ příspěvek na hasičskou soutěž (pronájem, ozvučení a 
ceny); 3/ nákup materiálu na opravu laviček a stolů; 4/ 
poznávací zájezd pro mládež a dospělé - úhrada vstupného 
a noclehů.

25 Svaz letců ČR, nezisková organizace
Celorepublikové slavnostní shromáždění k 60.výročí založení leteckého dopravního pluku. Celkové náklady 35.000,- 
zahrnují: pozvánky, pronájem místností, propagační materiály, občerstvení, upomínkové předměty, občerstvení, foto 
aj.viz. žádost. Požadovaná výše fin.příspěvku 15.000,-.

15.000,-

úhrada nákladů na slavnostní shormáždění k 60. výročí 
založení leteckého dopravního pluku zahrnující tisk 
pozvánek a propagačních materiálů, nákup upomínkových 
předmětů, zhotovení fotek a pronájem místností.

26
Družstvo Katolický spolkový dům 
Příbor

Příspěvek na provoz. Provozní náklady za rok 2004 byly 569.835,- (plyn, elektřina, voda, telefon, odpady, prádelna, daň 
domovní, mzdy za účetní, správce a uklízečky). Požadovaná výše finančního příspěvku 50.000,-

15 000,-
Příspěvek na úhradu provozních nákladů, a to plynu, 
elektřiny, vody, telefonu.

27 Český svaz chovatelů
Údržba zařízení sloužící pro činnost ZO. Energie 1000,-, úprava betonového povrchu podlahy 12.800,- a dokončení 
obložení dřevěnými palubkami stropu ve výstavní místnosti 6.400,-. Celkové náklady 20.200,-. Výše požadovaného 
finančního příspěvku 10.000,-.

6 000,-

1/ náklady na úpravu povrchu podlahy (nákup materiálu 
a úhrada za provedení práce); 2/ nákup materiálu pro 
dokončení obložení dřevěnými palubkami stropu ve 
výstavní místnosti, tj. materiál pro zateplení a povrchovou 
úpravu.

28 SK TENIS

Podpora činnosti členů SK TENIS Příbor v oblasti sportu. Pravidelná sportovní činnost především mládeže: zajištění 
12 míčů pro družstvo žáků na 5 mistrovských zápasů 2.340,-, 8 míčů na trénování pro 8 hráčů 2.496,-, pro družstvo 
dospělých zajištění 20 míčů 3.120,- a 16 míčů pro trénování 8 hráčů 4.992,-. Veřejné náborové a propagační akce: 
zajištění míčů pro turnaj neregistrovaných hráčů + odměny pro vítěze 4.496,-; turnaj soutěžících hráčů “Příbor open” 
- míče + odměny 4.496,-; Klubový turnaj členů - míče 1.248,-; Startovné pro členy klubu účastnící se turnajů jednotlivců 
organizovaných tenisovým svazem 3.000,-. Celkové náklady 44.000,-. Výše požadovaného fin.příspěvku 26.188,-

11 000,-
1/ materiálové zabezpečení tréninků a soutěží, tj. nákup 
míčů a ceny do soutěží.

29 Sbor dobrovolných hasičů Příbor

Zajištění oslav 135.výročí založení SDH Příbor. Tato akce s celkovými náklady 50.000,- zahrnuje zhotovení vlastního 
hasičského praporu a následující, na které by byla použita finanční podpora: zakoupení upomínkových předmětů s 
tématikou pož.ochrany, zhotovení vlaječek SDH Příbor a zakoupení vyznamenání, medailí a pamětních listů zasloužilým 
členům. Požadovaná výše fin.příspěvku 20.000,-

11 000,-
Materiálové a prezentační zajištění oslav 135. výročí SDH 
Příbor

30 BaV klub Příbor

Podpora zájmové činnosti, mimoškolních aktivit hlavně s dětmi a mládeží. Předpokládané využití příspěvku: na 
částečnou úhradu energií a provozních nákladů, na revize. Odborné opravy a úpravy zařízení sloužících pro činnost 
organizace, odstaňování revizních závad, na potřeby a materiál pro údržbu, provoz, úpravy a estetizaci a na vybavení 
pro činnost, nákup pomůcek a techniky pro taneční, sportovní, divadelní, technické kroužky, také pro různé akce. Roční 
výdaje na činnost. Výše požadovaného fin.příspěvku 200.000,-

89 000,- 
na provoz 
a 17 000,- 
na činnost

Příspěvek na provoz: 1/ úhrada energií. Příspěvek na 
činnost: 1/ nákup pomůcek a techniky pro taneční, 
sportovní, divadelní a technické kroužky.

31 Tělocvičná jednota SOKOL Příbor
Podpora pravidelné sportovní činnosti mládeže, údržba a provoz zařízení pro tělesnou výchovu. Finanční příspěvek 
se týká částečné úhrady provozních nákladů 100.000,-, pořízení nového stolu pro stolní tenis 15.000,- a údržby 
tělovýchovného zařízení 35.000,-. Celkové náklady = požadovaná výše fin.příspěvku 150.000,-.

60 000,- 
na provoz 
a 24 000,- 
na činnost

Příspěvek na provoz: 1/ úhrada energií: plyn, elektrická 
energie, vodné. Příspěvek na činnost: 1/ nákup nového 
stolu pro stolní tenis aj. nářadí.

32 Junák - svaz skautů a skautek ČR
Provoz a údržba skautského domu a základny. Plyn, el.energie, rekonstrukce elektrorozvodů, rekonstrukce skladu aj.viz.
žádost. Celkové náklady 95.000,-. Výše požadovaného fin.příspěvku 65.000,-

65.000,-

Úhrada nákladů na provoz a údržbu skautského domu a 
základny: plyn, elektrická energie, dřevo, rekonstrukce 
elektrorozvodů, obnova plynových topidel, rekonstrukce 
skladu.

33 ZO ČZS Příbor
Údržba zařízení sloužící pro činnost organizace ČZS a vylepšení estetického vzhledu celého okolí kolem osad organizace 
ČZS. Na opravu oplocení celkové náklady 11.200,-. Výše požadovaného fin.příspěvku 10.000,-

2 000,-
Náklady na opravu oplocení: nákup materiálu: pletiva, 
napínací dráty, vázací dráty, napínací šrouby, sloupky, 
cement, štěrk a kamení.

34 Vojenské sdružení rehabilitovaných Na činnost organizace ve městě. Výše požadovaného příspěvku 7.500,-. 4 000,-
nákup: 1/ květiny k výročím a státním svátkům, 2/ 
poštovné, 3/ kancelářské potřeby/ pamětní medaile, 5/ 
kopírování a náklady na tisk diplomů, čestné uznání.

35 Svaz tělesně postižených v ČR
Podpora akcí pořádaných pro zdravotně postižené. Celkové náklady na pořádané akce 52.500,-. Výše požadovaného fin.
příspěvku 30.000,-

13 000,-

úhrada nákladů za: 1/ dárek s kytkou (akce Svátek matek), 
2/ zájezdy po ČR - vstupné, 3/ vstupné za divadla, 4/ 
kancelářské potřeby, poštovné a kopírování, 5/ pronájem 
sálu pro členské schůze, 6/ telefonní hovory a ostatní 
výdaje

PŘEHLED PŘIZNANÝCH DOTACÍ MĚSTA V ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ 
V OBLASTI KULTURY, CESTOVNÍHO RUCHU, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Zpracovala: Bc. Petra Podžorná
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V letošním roce proběhl na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor zápis do 
prvních tříd pod názvem „Z pohádky do pohádky“. Paní učitelky z prvního 
stupně připravily a vyzdobily pohádkové koutky, jedna třída se změnila v her-
nu plnou stavebnic, pastelek, loutek a her. Na dveřích zářila sluníčka a pohád-
kové postavičky netrpělivě vyhlížely budoucí prvňáčky. Zápis začíná.

Každý kluk i holčička v doprovodu Karkulky, komorné, prince, kouzelné 
babičky, hloupého Honzy, Pipy Dlouhé punčochy vstupuje do říše pohádek. 
A tak v pohádce „O veselém království“ poznává barvy a geometrické tvary, 
u rybníčku s vodníkem loví rybky s čísly a sestavuje správný počet korálků. 
V zámecké knihovně „čte“ z kouzelné knihy obrázky a v pohádce „O pyšné 
princezně“ probouzí písničkou nebo básničkou k životu kytičku. Nakonec 
kreslí postavičku do pohádky „O barevné pastelce“. Úkolů je hodně, ale za 
snahu a píli získávají malí školáci barevné klíče, kterými otevírají bránu do 
první třídy. Ještě odměny, které připravili naši starší žáci, zazvonit na kou-
zelný zvoneček a hurá domů. Věříme, že radost a úsměv vydrží všem dětem 
i v první třídě.

Hodně štěstí na cestu do školy přejí paní učitelky prvního stupně ZŠ 
Npor. Loma Příbor. Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor. Loma Příbor

O jarních prázdninách se mí synové Jan 
a František zúčastnili dvoudenní akce pořádané 
Domem dětí a mládeže Luna, která měla název 
„Putování za strašidly“.

Děti si zde povídaly o strašidlech, založily 
si svou expedici s výstižným názvem „Nebojsa“, 
kde každý měl svou funkci (jako např. vedoucí 
výpravy, průzkumník, zásobovač atd.) a každý 
si zavedl a nakreslil svůj osobní deník. Hrály se 
sportovní hry a nechyběla ani koulovačka ven-
ku. Synům se akce moc líbila a nejraději by hráli 
dál. Doma vyprávěli nadšené zážitky a už teď se 
těší na další podobnou akci.

Myslím si, že „Putování za strašidly“ se or-
ganizátorům moc povedlo a patří jim náš dík 
a obdiv.

Jana Dobečková

NENÍ PLAVÁNÍ JAKO PLAVÁNÍ
V dnešní době, kdy hrozí povodně,záplavy 

a jiné přírodní katastrofy, se stalo na naší škole 
ZŠ Npor. Loma Příbor dobrým zvykem, účastnit 
se každoročně s žáky 5., 6. a 7 .ročníků záchranně 
branného výcviku plavání. Tento výcvik pořádá 
plavecká škola Laguna v Novém Jičíně za přispění 
„Nadace ČEZ“. I v letošním roce jsme ve čtvrtek 
16. března 2006 tento výcvik absolvovali. Děti se 
při hře vodní pólo, zdolávání překážkové dráhy 
a lovení ponořených předmětů zcela bez báz-
ně potápěly, i když některé při běžném výcviku 
mají z ponoření strach. Nadchlo je také používá-
ní záchranných plováků při pomoci tonoucímu. 
Najednou se každé změnilo v člena „pobřežní 
hlídky“ a „pomáhalo“ tonoucímu spolužákovi seč 
mu síly stačily. Zaplavaly si i v oděvu, protože vel-
ká voda se neptá, jestli máte čas se svléknout, aby 
vám šaty nevadily v plavání. Potěšila nás pochvala 
plavčic, podle kterých je na našich žácích poznat, 
že se každoročně pravidelného plaveckého výcvi-
ku účastní během 1. – 5. třídy. Práce s takovými 
dětmi je mnohem snažší a výsledky kurzu výraz-
nější.

Doufáme, že díky tomuto kurzu budou děti 
zase o něco lépe připraveny pro život, který není 
vždy jen „plaváním v klidných vodách“.

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Rada města Příbora vyhlašuje II. kolo řízení 
na přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Příbora na rok 2006. Termín uzávěrky při-
jímání žádostí je 28. 04. 2006 do 12.00 hodin na 
podatelně MÚ Příbor /sekretariát starosty/

I.

Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora v oblasti kultury, ces-
tovního ruchu, tělovýchovy a sportu

1.  Žadatelem o veřejnou finanční podporu 
může být registrovaná fyzická i právnická 
osoba, nestátní organizace, spolek, sdru-
žení, nadace nebo neregistrovaná fyzická 
osoba v případě publikační činnosti půso-
bící na území města Příbora.

2.  Veřejná finanční podpora je poskytována 
zejména 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 orga-

nizací
 - publikační činnost
 - provoz zařízení
 • cestovní ruch
 - veřejné jednorázové i dlouhodobé propa-

gační akce
 • tělovýchova a sport
 - pravidelná sportovní činnost především 

mládeže
 - 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 organiza-
ce zřízené městem.

5.  Žádosti o veřejnou finanční podporu bu-
dou přijímány na sekretariátě MÚ Příbor 
vždy  v termínu stanoveném radou města. 
Žádost musí být podána na předepsaném 
tiskopise a  musí obsahovat všechny nále-
žitosti. Žádosti, které nebudou předloženy 
v uvedeném termínu a řádně vyplněném 
tiskopise, nebudou akceptovány. 

6.  Žadatelé budou o výsledku písemně vyro-
zuměni do 15 dnů po projednání a schvále-
ní  v orgánech města (bez uvedení důvodu 
rozhodnutí). Na veřejnou finanční podpo-
ru není právní nárok a proti rozhodnutí se 
nelze odvolat.

7.  Veřejná finanční podpora bude žadatelům 
poskytnuta na základě sepsané smlouvy, 
ve které bude jasně specifikován příjemce, 
výše, účel a podmínky užití veřejné finanč-
ní  podpory.

  Smlouva bude vyhotovena na finančním 
odboru MÚ Příbor.

8.  Vyúčtování poskytnuté veřejné finanční 
podpory vč. kopií účetních dokladů bude 
předkládáno 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, in-
formační 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.

RADA MĚSTA PŘÍBORA VYHLAŠUJE II. KOLO ŘÍZENÍ NA PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ  
FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA NA ROK 2006
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Třetí setkání „přátel Sigmunda Freuda“ 
v rámci cyklu přednášek ke 150. výročí Freudova 
narození se bude tentokrát odvíjet na půdě snů. 
Ředitel Základní umělecké školy v Kopřivnici pan 
Mgr. Zdeněk Babinec nás provede dílem avant-
gardního španělského umělce – Salvadora Dalího 
/Figueres1904 – 1989/. 

Záliba Dalího ve freudistické psychologii ho 
přivedla ke zpodobování fantaskního, bizarního 
a tajuplného světa snů. A Mgr. Zdeněk Babinec, 
náš dlouholetý předseda poroty mezinárodní 
soutěže Můj sen, bude jistě tím nejpovolanějším 
průvodcem v tomto světě fantazie, neobyčejných 
a podivuhodných scén, erotiky, tajemna, Dalího 
veliké lásky a zajímavého životního příběhu …
Kdy: středa 19. dubna 2006 v 17. 30
Kde: vínorestaurant „TERRA LIBERA“ – Příbor, 
Štramberská 
Rezervace míst: 556 722 013,  
www. vinorestaurant .cz 
Doprovodné foto:

„Přátelé Sigmunda Freuda“ v Terra Libera – 
uprostřed posluchačů hovoří autor videosnímku 
o Sigmundu Freudovi, pan PhDr. Eduard Mocek 
z Frýdku Místku o spolupráci se Společností 
Sigmunda Freuda v souvislosti se zrodem tohoto 
snímku.

FREUD VE  
VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Sluncem zalité hory, téměř dva metry třpy-
tivého sněhu, teploty okolo nuly, rampouchy na 
střechách- tyto ideální podmínky pro lyžařský vý-
cvik pro nás v lednu připravily Beskydy. 

Jako vždy na stejném místě: chatě Celnica 
na Třeštíku, ve stejnou dobu: 8.- 13. ledna se jej 
v roce 2006 zúčastnilo 31 žáků z 6. – 8. ročníků 
v doprovodu 6 dospělých: vedoucí kurzu Miriam 
Reichertové, instruktorů Radka Eliáše a Kateřiny 
Fedorové, vychovatelky Michaely Eliášové, ku-
chařky Heleny Kotišové a paní zdravotnice.

Skvělých podmínek jsme si užívali celých pět 
dní, kdy jsme lyžovali celé dopoledne i odpoled-
ne, než nás zahnala tma. Největší snahu a úsilí 
projevili především začínající lyžaři z třetího 
družstva, kteří se nenechali odradit mnoha pády 

a nezdary a na konci kurzu bravurně sjížděli ce-
lou sjezdovku a zvládli i jízdu na vleku. Lyžaři 
z prvního a druhého družstva se zdokonalovali 
v technice a zkoušeli nejrůznější hříčky na ly-
žích, jako jízdu v hadu, ve dvojicích, vzájemné 
podjíždění, jízdu na jedné lyži, skoky na malém 
můstku atd. Své síly si potom všichni změřili 
v závěrečném závodu ve slalomu. Nejlepší lyžař-
kou se stala Lenka Polášková z 6. A, nejlepším 
lyžařem Ondřej Drápala ze 7. A. 

Ani po lyžování jsme nezaháleli a večery jsme 
si zpříjemňovali různými hrami, při kterých jsme 
se navzájem lépe poznali, zasoutěžili si a hlavně 
se pobavili. Velkou část programu si připravovala 
jednotlivá družstva. Nesměly chybět ani diskoté-
ky s nejnovějšími hity.

Ve středu, kdy jsme měli volné odpoledne, 
jsme vyzdobili okolí chaty několika sněhovými 
stavbami. Vedle chaty tak vyrostl ledový hrad 
z rampouchů, dvě iglů propojená chodbami, hlava 
sněžného muže, sněhový mercedes, želva atd.

Celý týden jsme soutěžili také v úklidu po-
kojů, zvítězila děvčata z 6. A. K příjemným zážit-
kům z lyžařského pobytu přispělo také výborné 
jídlo připravené Helenou Kotišovou. Namáhavou 
práci v kuchyni jsme se jí snažili ulehčit alespoň 
umýváním nádobí, při kterém se vystřídaly všech-
ny pokoje.

Příjemně unaveni, plni nových zážitků a ly-
žařských dovedností jsme v pátek odpoledne dali 
sbohem Třeštíku i Beskydám. Tak zase za rok…

Mgr. Michaela Eliášová

Lyžařský výcvik



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 12

BAV klub Příbor středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489  

Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

DUBEN 2006
PROVOZ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ - ROCKOVÉ ZKUŠEBNY

pondělí - úterý - středy - pátky, Příležitost pro každého.
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH KROUŽKŮ

INTERNET a KOPÍROVÁNÍ pro veřejnost

Pondělí 6./13./20/27.3. 17:15 - 18:45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu ul. Masarykova 489

sobota 8.4. od 19:00 hod. v Národním domě ve F-M
 zveme Vás do Frýdku-Místku na

TANEČNÍ SHOW V RYTMU ORIENTU
Velmi zajímavá a atraktivní vystoupení orientálních tanečnic  

z blízkého i dalekého okolí, společně si zatančíme  
na živou hudbu i za doprovodu etnických bubnů.

Vstupné : 270,- Kč/vč.občerstvení. Dopravu vám můžeme zajistit.

Zájezd na koncert  skupiny OLYMPIC
Termín: 20.4.2006 v 19:00 hod.

Místo: OSTRAVA – ČEZ  ARÉNA
Odjezd: 17:00 h od kina v Příboře, Cena:400,-

Předprodej zájezdu v BAV klubu

pátek 28.4. v Junior baru BAV klubu od 17.00 hod.
DIVADELNÍ KAVÁRNA

S pohádky „TŘI PRASÁTKA“ vystoupí děti z divadelního, tanečního a kytarového kroužku
BAV klub. Zveme všechny děti, rodiče i veřejnost.

********************************************

Připravujeme léto s BAV klubem : 

- 8 DENNÍ POBYT S AEROBIKEM A ORIENTÁLNÍM TANCEM U MOŘE    
v Chorvatsku – LOKVA ROGOZNICA

Termín: 16.6.- 25.6.2006
V ceně: 4.200,- Kč doprava a ubytování v apartmánech

- 9 DENNÍ LETNÍ TÁBOR V KRKONOŠÍCH
Termín: 25.8. – 2.9.2006

V ceně: 2.860,- doprava, ubytování, strava, program, práce vedoucích

55 DNŮ DO OSLAV..........

Pokud nyní hádáte, že můj dubnový pří-
spěvek bude o Freudovi a blížících se oslavách, 
hádáte správně. Do samotných oslav schází ne-
celé dva měsíce. Rád bych vás však nechal na-
hlédnout „pod pokličku“ toho všeho dění, které 
se zde připravuje. V médiích se již většinou vy-
skytují „uhlazené“ články s výroky představitelů 
radnice. Občané se mají možnost dočíst, jak pan 
Freud dohlíží nad prací starosty, jak se v rod-
ném domku našly nitě z kterých měl malý Freud 
ušité kalhoty, nebo botičky nalezené v komíně 
že by „botky“,malého „Sigiho“? Všechno se to 
potom promísí s rekonstrukcí rodného domku, 
bohatým kulturním programem a neskutečně 
drahou pohovkou, která přitáhne turisty z celé-
ho světa do našeho města. 

Vše vypadá ideálně, bezproblémově. Opak 
je však pravdou. Pracuji ve funkci zastupitele 
osmým rokem, ale nikdy jsem nezažil tolik situ-
ačních zvratů během jednoho dne, neřku-li ho-
din. Desítky, stovky a tisíce úkonů, které je nut-
no zabezpečit pro zdárný průběh oslav, a to ať 
na úrovni ministerské, krajské či komunální se 
postupně mísí s požadavky soukromých subjek-
tů, reklamních firem, zahraničních partnerů, do 
toho všeho občasná a opatrná aktivita místních 
podnikatelů spojená s obavou z něčeho nového, 
snad rizikového?

Na druhou stranu ohromné úsilí některých 
zastupitelů sehnat do města co nejvíce financí 
z možných i nemožných zdrojů. Tisíce hodin 
strávených u počítače, v terénu, stovky telefo-
nátu denně atakují odbor kultury na městském 
úřadě. Práce členů v jednotlivých komisích, 
vysoká aktivita ve Společnosti S. Freuda, za-
sedání na mimořádných městských radách to 
jsou stovky občanů našeho města, kteří vyvíjejí 
velké úsilí, aby se konec května v Příboře vyda-
řil. Děkuji touto cestou všem, kteří jste přispěli 
finančně, či svými nápady, nebo prostě celé věci 
jen fandíte.

Rád bych vás všechny ještě jednou vyzval, 
pokud máte nápady, chcete pomoci při hlavních 
oslavách, chcete nyní poradit, kontaktujte se 
třeba přes městskou televizi. I z této strany je 
velká vstřícnost.

S přáním horkých a slunečných květnových dnů 
radní za ODS Rudolf Korčák

Jako každý školní rok, tak i letos se naše škola 
ZŠ Npor. Loma Příbor zapojila do spousty soutěží 
a olympiád, které vyhlašuje MŠMTv a AŠSK.

Dovolte mi, abych vás tímto informoval 
o úspěších,které naši žáci zatím letos dosáhli. 
V konverzační soutěži jazyka německého se na 3. 
místě v okresním kole umístil Jan Čambora, při-
pravovala paní učitelka Dagmar Medková, v dě-
jepisné olympiádě se na 1. místě v okresním kole 
umístil Ondřej Cienciala, postoupil do krajského 
kola, kde se umístil na krásném 8. místě, připra-
vovala paní učitelka Ivana Bortlová. V okresním 
kole chemické olympiády Jana Tvarůžková se 
umístila na 11. místě, připravovala paní učitelka 
Hana Hrnčířová. V okresním kole olympiády jazy-

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
ka českého se na 1. místě umístil Antonín Brinda 
a postupuje do krajského kola, připravovala paní 
učitelka Vladislava Strnadová.

Ze sportovních soutěží jsme se zúčastnili 
sprintérského dvojboje,v okresním kole florbalu 
se chlapci umístili na 4. místě, děvčata v košíkové 
zatím zvítězila v okrskovém kole a budou závodit 
v okresním kole.

V dalších měsících se naši žáci zúčastní okres-
ního kola zeměpisné olympiády, Pythagoriády, ma-
tematické olympiády a okresního kola v recitaci.

Všem žákům a jejich učitelům děkuji za re-
prezentaci školy a těm, kteří budou v soutěžích 
pokračovat přeji úspěšný start.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy ZŠ npor. Loma
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DUBEN 2006
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 17:30 – 19:00 V DDM LUNA VSTUPNÉ 600 KČ
VOLEJBAL pro dospělé
PONDĚLÍ 19:45 - 21:45 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
FLORBAL pro dospělé
STŘEDA 19:15 – 21:15 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
KERAMIKA
ČTVRTEK 17:00 – 19:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
PÁTEK 16:00 – 18:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
VSTUPNÉ: DĚTI 30 KČ/HOD, DOSPĚLÍ 40 KČ/HOD., PRO ČLENY KROUŽKU SLE-
VA 10 KČ/HOD
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
HVĚZDÁRNU NA UL. JIČÍNSKÉ JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT PO PŘEDCHOZÍ TELEFO-
NICKÉ DOMLUVĚ
 NA ČÍSLE 556 725 029 NEBO 737 311 810.  VSTUPNÉ: 10 KČ
HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 15:00 – 18:00 V DDM LUNA 
VSTUPNÉ KROUŽEK: 15 KČ VSTUPNÉ INTERNET: DĚTI 20 KČ/HOD, 
DOSPĚLÍ 30 KČ/HOD.

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

LÉTO 2006
2. – 8. července ve spolupráci s MO ČRS
Rybářský letní tábor v Lipníku n/Bečvou
rybaření, hry, soutěže, pro děti do 15 let cena 1 900 Kč/ 270 Kč/ den, zajišťuje: J. Lupíková

9. – 23. července
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“
Malá Bystřice 
hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika, celotáborová hra pro děti 7 - 15 let cena 3 150 Kč/ 
206 Kč/ za den sourozenci 2 900 Kč/za jednoho zajišťuje: L. Nenutilová  

10. – 17. července 
Brno a okolí
poznávací zájezd pro veřejnost
Cena: zajišťuje: K. Bukovjanová  

14. – 20. srpna
BLAHUTOVICE
tvořivý tábor pro děti
Cena: zajišťuje: K. Bukovjanová

25. srpna – 3. září 
CHORVATSKO – Mali Lošinj
pobytový zájezd pro rodiny s dětmi
cena: poukaz polopenze celkem

Děti do 6 let 2 300 Kč  550 Kč 2 850 Kč

bez nároku na postel

Děti do 6 let 3 700 Kč  550 Kč 4 250 Kč

Děti do 10 let 4 450 Kč  550 Kč 5 000 Kč

Děti do 15 let 4 450 Kč 1 050 Kč 5 500 Kč

Mládež 4 550 Kč 1 050 Kč 5 600 Kč

Dospělí 4 800 Kč 1 050 Kč 5 850 Kč

V ceně pokazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa.
Odběr stravy není povinný.
Zajišťuje: L. Nenutilová

AKCE
7.4. pátek 17:00 
VELIKONOCE V DDM LUNA PŘÍBOR ZADÁNO PRO ŽENY
PROGRAM: malování velikonočních vajíček různými technikami, 
velikonoční ozdoby, výměna receptů
Akce pro ženy. Vstupné: 20 Kč, 
Informace: J. Lupíková

10.-13.4. po - čt 8:00-17:00
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
ukázka zdobení velikonočních vajíček, velká výstava keramiky, 
paličkované velikonoční ozdoby, soutěž pro školní kolektivy - 
„O největší velikonoční vajíčko“
Akce pro veřejnost. Vstupné dobrovolné. 
Informace: K.Bukovjanová

11.4. úterý 9:30
VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE
malování velikonočních vajíček různými technikami
Akce pro maminky s dětmi a veřejnost. Vstupné 20 Kč. 
Informace: J. Lupíková

12.4. středa 13:30
DDM LUNA „O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 8. tříd.
Informace: J. Lupíková

13.4. čtvrtek 9:00-13:00 
PRÁZDNINOVÉ VELIKONOČNÍ HRÁTKY
malování velikonočních vajíček, velikonoční ozdoby, sportování 
v tělocvičně. Akce pro děti. 
Vstupné: 20 Kč. 
Informace: J. Lupíková

28.4. pátek 16:00
DDM LUNA Výtvarná dílna VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
Akce pro veřejnost. Vstupné: 20 Kč (v ceně materiál). 
Informace: K.Bukovjanová

28.-29.4 pá – so 16:00
DDM LUNA SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy klubu. 
Informace: J.Lupíková

29.4. sobota 7:00
KATEŘINICE RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro členy rybářských kroužků. 
Informace: J. Lupíková

29.4. sobota 9:00
DDM LUNA CYKLISTICKÝ VÝLET
Výlet na kolech kolem Příbora. Kola musí splňovat podmínky pro provoz 
na pozemních komunikacích. Děti do 15 let musí mít přilbu.
Akce pro veřejnost. 
Informace: L. Nenutilová

„S LUNOU SE NENUDÍTE!“ 
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! NOVÉ ! NOVÉ ! NOVÉ ! 
    + EMISE 

 - OOSSOOBBNNÍÍ VVOOZZYY
-- MMOOTTOOCCYYKKLLYY
-- VVOOZZÍÍKKYY
-- DDOOVVOOZZYY
-- PP��EESSTTAAVVBBYY

Otevírací doba:
Po: 7.00 - 17.00 
Út: 7.00 - 17.00 
St.: 7.00 - 17.00 
�t:  7.00 - 17.00 
Pá: 7.00 - 13.00 

� 556 821 690, 603 788 782

KOP�IVNICE
   PROVOZ 
od 6. 3. 2006

UPOZORNĚNÍ
Nově otevřená prodejna internetové  

a telekomunikační techniky mobilních 
 telefonů a příslušenství.

Opravy a servis PC, zřizování služeb Českého 
telecomu, Eurotelu a servis PC sítí.

Sídlo společnosti: 
Nám. Sigmunda Freuda 23, 

742 58 Příbor 
(vedle zeleniny u hlavní silnice)

Telefon: 

556 315 534, 603 295 408
Pracovní doba: 

Pondělí- Pátek 8.00 - 17.00 hod.

TELEKOMPARTNER
Přijme na pobočku Příbor operátory a obch. 
zástupce na mobilní sítě a telekom.techniku 

s kompletním servisem pro klienty.
Požadujeme: 

vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, 
flexibilitu, základ práce na PC.

Nabízíme: 
rekvalifikační kurz, osobní růst, zázemí fa., 

každodenní platové ohodnocení, finanční od-
měny. Po absolvování rekvalif. kurzu  
možnost zaměstnání na plný úvazek  

s dobou na neurčito.
Měsíční příjem 15 - 18.000 Kč.

Lze zaměstnat i na ŽL. 
Zájemci se mohou hlásit na

556 315 534, 731 001 896.
Pondělí - pátek od 8.00 - 16.00 hod.

PÁTEK 28. DUBNA 2006
OD 19.00 HOD.

KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY

v refektáři piaristické koleje 
Muzeum Novojičínska v Příboře

UČINKUJÍCÍ:
Zdeněk Zavičák (klarinet)

Libor Meisl (housle)
Marcel Javorček (klavír)

GRAFICKÉ  
A REKLAMNÍ SLUŽBY
FRANTIŠEK PAVELKA  

LIFEPRESS
JIČÍNSKÁ 881

74258 PŘÍBOR
▼

Reklama, tisk,  
grafika, kopírování.

Letáky, katalogy, 
knihy a všechny 
druhy tiskovin.

SOBOTA 15. DUBNA 2006
V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

VELIKONOČNÍ 
JARMARK

na náměstí S. Freuda  
v Příboře

Info: 556 455 444
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PRODEJNÍ AKCE !!!! 
 Vážení zákazníci,naše spole�nost vám nabízí 
 široký sortiment výrobk� z um�lého kamene 

 Bytovou dlažbu            Zámkovou dlažbu 
 Dlažbu   Zahradní lavi�ky 
 Obkladové dlaždice Zahradní stoly 
 Soklový obklad  Krbové obestavby 

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 

 s. r. o. 



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 16

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: I x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 4/2006 
Den vydání: 1.4.2006
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178 
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel. : 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz 
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. 
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - DUBEN 2006
Probíhající výstava do 23. dubna 2006
GRAFIKY A FOTOGRAFIE

Výstava grafik a fotografií dvou regionálních tvůrců 
Bohumila Zbranka a Františka Hamana.
Otevřeno: Út, čt: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.00 Ne: 9.00 - 12.00 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Info: 556 725 191

Galerie v radnici do 30. dubna 2006
PETR POHANKA FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA.

Galerie otevřena: Po, st: 8.00 – 11.00  12.00 – 17.00 Út, čt, pá: 
8.00 – 11.00 11.30 – 14.00. 
Info: 556 455 444, Město Příbor, Fotoklub Příbor

Probíhající výstava až do 21. května 2006
FOTOGRAFA A GRAFIKA JOSEFA KNÁPKA 

z Valašského Meziříčí. Tématem velkoformátových fotografií 
jsou zážitky z cest po Číně. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Info: 556 725 191

Pondělí 3. dubna 2006 od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu,  Info: 556 723 778, 739 080 862

Úterý 4. dubna 2006 od 18.00 hod.
PRACOVNÍ STRES

V oddělení pro dospělé bude pokračovat seminář „Umění zvlád-
nout stres“ Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037

Čtvrtek 6. dubna 2006 od 18.30 hod.
VYSTOUPENÍ PÍSNIČKÁŘE JAROSLAVA HUTKY 

Akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných pís-
ničkářů a skupin hraje ve vybraných restauracích ČR.
Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pátek 7. dubna 2006 od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pátek 7. dubna 2006 od 17.00 hod.
VELIKONOCE V DDM LUNA 

Program: malování velikonočních vajíček různými technikami, 
velikonoční ozdoby, výměna receptů. Akce pro ženy. Vstupné 20 
Kč. DDm Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 8. dubna 2006 od 19.00 hod.
TANEČNÍ SHOW V RYTMU ORIENTU

Velmi zajímavá a atraktivní vystoupení orientálních tanečnic 
z blízkého i dalekého okolí, společně si zatančíme na živou hud-
bu i za doprovodu etnických bubnů. Vstupné 270,- Kč/vč. občer-
stvení. Dopravu Vám můžeme zajistit.
Národní dům ve Frýdku - Místku, Info: 556 723 778, 739 080 862

Neděle 9. dubna 2006
TAM, KDE KONČÍ KOLEJE - BÍLOVECKO 

Odjezd: vlakové nádraží ČD Příbor v 7.31 hod. do Studénky. 
Trasa 15 km: Studénka, Bílov rozhledna, Bílov, Hubleska (jezír-
ka), Bílovec. KČT Příbor, Info: 605 126 090, Pavel Bilík

Pondělí 10. dubna až čtvrtek 13. dubna 2006 od 8.00 
- 17.00 hod.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Ukázka zdobení velikonočních vajíček, velká výstava kerami-
ky, paličkované velikonoční ozdoby, soutěž pro školní kolektivy               
„O největší velikonoční vajíčko“. Vstupné dobrovolné.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Pondělí 10. dubna 2006 od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862

Úterý 11. dubna 2006 od 9.30 hod. 
VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE

Malování velikonočních vajíček různými technikami. Akce pro 
maminky s dětmi a veřejnost. 
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Úterý 11. dubna 2006 od 15.00 hod. 
POVÍDÁNÍ O VELIKONOCÍCH

Budeme vyrábět veselé velikonoční dekorace. Přineste si vyfouknutá 
vajíčka. Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037, 777 100 007

Úterý 11. dubna 2006 od 18.00 hod.
KDYŽ TI ŽIVOT HÁZI KLACKY POD NOHY

Když ti život hází klacky pod nohy.
Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037 Info: 777 100 007

Středa 12. dubna 2006 od 13.30 hod.
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 8. tříd. DDM Luna Příbor, 
Info: 556 725 029, 736 673 012

Středa 9. dubna 2006 od 17.30 hod.
POKRAČOVÁNÍ CYKLU SEMINÁŘŮ KE 150.
VÝROČÍ NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA

Téma Freud a výtvarné umění, vliv Freudova díla „Výklad snů“ na 
surrealismus. Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Čtvrtek 13. dubna 2006 od 9.00 - 13.00 hod.
PRÁZDNINOVÉ VELIKONOČNÍ HRÁTKY

malování velikonočních vajíček, velikonoční ozdoby, sportování 
v tělocvičně. Akce pro děti. DDM Luna Příbor, 
Info: 556 725 029, 736 673 012

Pátek 14. dubna 2006 od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Neděle 16. dubna 2006 od 15.00 hod.
NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI
S VLADISLAVOU STRNADOVOU & SPOL. 

Posloucháme, učíme se a zpíváme velikonoční koledy. 
Připomeneme si velikonoční zvyklosti a barvíme a zdobíme per-
níková vajíčka. Vhodné pro rodiče s dětmi.
Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pondělí 17. dubna 2006
UKLIDNĚNÍ (A NEBO?) 

po dopoledním šmigrustu najdete v naší restauraci.
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Úterý 18. dubna 2006 od 18.00 hod.
JAK JEN TO VŠECHNO ZVLÁDNOUT?

Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037 

Čtvrtek 11. dubna 2006 od 17.00 hod.
DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN ŘÍZENÁ 
SOMMELIEREM Z VINNÝCH SKLEPŮ LECHOVICE

Pokračování v učení se snoubit jídlo s vínem.
Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Čtvrtek 20. dubna 2006 od 19.00 hod.
ZÁJEZD NA KONCERT  SKUPINY OLYMPIC

Místo: OSTRAVA – ČEZ  ARÉNA Odjezd: 17.00 hod. od 
Sokolovny v Příboře. Cena 400,- Kč. Předprodej zájezdu v BAV 
klubu. BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 739 080 862

Pátek 21. dubna 2006 od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pondělí 24. dubna 2006 od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu,  Info: 556 723 778, 739 080 862

Středa 26. dubna 2006 od 17.00 hod.
VÝZVA K PŘEDPREMIÉROVÉMU SETKÁNÍ 

snad rodícího se „Dámského klubu“. Muži mají u nás svůj se-
minář o liberalismu a co ženy?  Najdou společná témata, která by 
je zajímala a chtěly by je s experty probírat?
Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pátek 28. dubna 2006 od 16.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU

Akce pro veřejnost, Vstupné 20 Kč (v ceně materiál).
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Pátek 28. dubna 2006 od 17.00 hod.
DIVADELNÍ KAVÁRNA

S pohádkou „TŘI PRASÁTKA“ vystoupí děti z divadelního, taneč-
ního a kytarového kroužku BAV klub. Zveme všechny děti, rodiče i 
veřejnost. Junior bar BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862

Pátek 28. dubna 2006 od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera , Info: 556 722 013

Pátek 28. dubna 2006 od 19.30 hod.
JARNÍ KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU 

B. Pukovce se svými sólisty. Jako host zpěvák Martin Frynta. 
Pořadem provází Pavel Handl. Předprodej v MIC od 18. 4. 2006.
Městské informační centrum Příbor, Info: 556 455 444

Pátek 28. a sobota 29. dubna 2006 od 16.00 hod.
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“

DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 29. dubna 2006 od 7.00 hod.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

pro členy rybářských kroužků. DDM Luna, Info: 556 725 029, 736 673 012

Sobota 29. dubna 2006 od 9.00 hod.
CYKLISTICKÝ VÝLET 

na kolech kolem Příbora. Kola musí splňovat podmínky pro 
provoz na pozemních komunikacích. Děti do 15 let musí mít 
přilbu. DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029, 736 673 012

Neděle 30. dubna 2006
TAM, KDE KONČÍ KOLEJE - HRADEC NAD MORAVICÍ 

Odjezd: vlakové nádraží ČD Příbor v 6.27 hod. do Hradce nad 
Moravicí. KČT Příbor, Info: 605 126 090

Pondělí 1. května 2006 od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
VI. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY  ZAHRADNÍ TECHNIKY

spojený  s prodejem sazeniček a balkónových květin. Otevření 
minigolfového hřiště, kotlíkové guláše, jídla na roštu.
Koupaliště Příbor, Info: 777 100 007
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK

Každou středu v 17.00 hod. hrajeme pohádku pro nejmenší 
POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
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,
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
Fitcentrum Po - Pá: 9.00 - 13.00  14.00 - 21.00 hod. Info: 556 722 092
RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY V SOKOLOVNĚ 

ul. Lidická, každé pondělí od 16.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevírací doba:  Po, Čt: 15.00 – 21.00 hod. muži
   Út, Pá: 15.00 – 21.00 hod. ženy
   St, So: 15.00 – 21.00 hod. muži + ženy
Saunování lze objednat individuálně. Info: 607 714 277
CVIČENÍ AEROBIKU 

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

Školní družina při škole Npor. Loma. Každý čtvrtek od 16.30 do 
18.00 hod., platba měsíčně, cvičí se sestavy „8“, „24“, možnost cvi-
čení s mečem a vějířem. Info: 776 617 939
VÝUKA BOJOVÉHO UMĚNÍ - CAPOEIRA

Info:  Unkas 736 760 080, Ukro 775 133 855. Výuka legendární 
bojové techniky původem z afrického kontinentu. Bývalá Zvl. 
škola na sídlišti U Tatry ul. Lomená.


