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Zamyslete se
							 - nastal adventní čas
													 – VÍTE, CO JE aDVENT
Advent
pochází z katolické církve. Je to období radostného očekávání a těšení - věřící se těší na příchod Spasitele, ostatní na nejpříjemnější svátky v roce. Kdo si v těchto dnech
přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších. Křesťané
doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání.Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně (25.12.).
Tématem adventní doby je tedy je příchod Krista. Advent
je rozčleněn na dvě části. Od první neděle adventní do 16.
prosince je pozornost upřena na příchod Krista. Druhou
částí je poslední adventní týden - 17. - 24. prosince - a je zaměřena ke slavnosti Narození Páně.
Adventní věnec - Je nejznámějším symbolem předvánočního času. Svíčky
na něm si zapalují i nevěřící. A proč se zapalují svíčky? Dny
se zkracují, tmy přibývá. Postupné rozžíhání svící na adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista do života znamená přemožení temnoty a nárůst světla, pokoje a radosti. Věnec je víc než pouhou okrasou. Zelené větve provoní
dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh
vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.
Původní barvou adventu je fialová - podle barvy kněžského roucha. Fialová však bývala v minulosti velkou vzácností,
a tak ji v domácím prostředí nahradila lehce dostupná červená, ale v současné době se na věnce používají různé barvy, podle libosti, nálady, vkusu.
Křesťanská tradice na jedné straně sice velí fialovou, lidová tradice na straně druhé však zapovídá umělé materiály. Fialovou ovšem v přírodě prakticky neseženete. Chceteli mít tedy hezký adventní věnec, bez červené se patrně neobejdete. Základem věnce je jakákoli zelená dřevina - jedle, smrk, borovice, ale i některá zahradní dřevina (je ohebnější a nepíchá). Adventní věnce nepatří nikam jinam než
na vstupní dveře. Myšlen je adventní věnec bez svíček.
Zavěsíme na dveře, nikam jinam ne, ani ne na stěnu, ani na
krb, pouze na venkovní dveře. Adventní věnec se svíčkou samozřejmě bude na stole. Každou adventní neděli si svíčku
zapálíme a budeme se společně těšit na blížící se Vánoce.

Křesťanské adventní svátky:
30. listopad, den sv. Ondřeje
Prvním z adventních svátků byl 30. listopad. Tento
den jednoho z dvanácti apoštolů býval dnem věštění, který se dnes spíše spojuje se Štědrým dnem.
Například na Slezsku lily v tento den dívky olovo.
Roztavily je na lžíci nad svíčkou a přes klíč, jehož zuby
vytvářely kříž, rychle vylily do studené vody. Z tvaru,
ve kterém olovo ztuhlo, se usuzovalo na to, jaký jejich příští manžel bude: štíhlý, tlustý, krásný, ošklivý,
hrbatý... Ve tvaru olova však dívky hledaly i symboly
řemesel a usuzovaly na povolání budoucího ženicha.
Jinde dívky hledaly podobu budoucího ženicha ve vysekané díře v ledu, kde jim stíny měly prozradit jeho
zjev. Jinde děvčata klepávala na dveře kurníku a pokud se jako první ozval kohout, děvče se mělo v příštím roce vdát. Pokud slepice, dívka měla ještě rok počkat.
4 . 12. - Barborka čeká na ženicha
Na svatou Barboru dávají do vázy vdavekchtivé dívky napučenou třešňovou větvičku a čekají, že když do
vánoc rozkvete, mohly by se do roka vdát. Ale pozor!
Větvička se musí trhat až po setmění, musí se dát na
teplé místo a každý den zalévat mírným prsknutím.
Na kterou stranu se větvička otočí, z té strany přijde
ženich.
5. prosince - Mikuláš
Mikulášská tradice je věčně živá, a to ve městě i na
vesnicích, kde chodí masky čerta, anděla a Mikuláše
a rozdávají dětem dárky - většinou pamlsky.
13. prosince uklízí Lucie
Tento svátek je ve větších městech téměř zapomenutý. Ašak valašskem i některými dalšími kraji dodnes
obchází tajemné bílé postavy, kterým se říká Lucky.
Patrně si ani neuvědomují, že jdou poněkud nevhod.
Před změnou juliánského kalendáře na gregoriánský
totiž chodily až 23. prosince, kdy už mohly jednak trochu upít noci, jednak plnit své poslání, totiž trestat
nepořádek v domácnosti. V den svaté Lucie musely být
domy jako ze škatulky, jinak se prý dotyčná neznala.
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Svozy popelových nádob o Vánocích

Setkání 70 letých občanů

Firma Remondis s.r.o. si dovoluje oznámit příborským občanům, že koncem letošního a na začátku nového roku dojde ke změně ve svozech popelových nádob.
Všechny nádoby, které se mají svážet v úterý 25. prosince 2007
(o prvním svátku vánočním) se budou svážet již
v pondělí 24. prosince 2007. Podobně za týden - úterý vychází na

Nový rok 2008, ale nádoby se budou svážet již
v pondělí 31. prosince 2007.
Městský úřad Příbor spolu s firmou Remondis s.r.o. děkuje předem občanům Příbora za pochopení a přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce.
Za MÚ oddělení životního prostředí, Ing. Libuše Volná, Ing. Andrea Nováková
ġÍDÍCÍ SKUPINA
PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĎSTĎ PġÍBOġE

vás zve na 1. veĢejné setkání

„PLÁNUJEME SPOLEýNċ“
sociální služby
ve mČstČ PĜíboĜe

Dne 08.11.2007 se ve velkém sále  Katolického
domu v Příboře uskutečnilo již tradiční setkání
70 letých občanů, které pořádala komise pro občanské záležitosti. Z celkového počtu 73 občanů přijalo pozvání 52. Členky komise připravily
menší občerstvení, pro každého jubilanta dárek,
jímž byl keramický hrníček s jeho křestním jménem a kytičku. Poblahopřát jim přišli předsedkyně komise pro občanské záležitosti Mgr. Libuše
Klaudová, starosta města ing. Milan Strakoš,
místostarosta ing. Bohuslav Majer a členky rady
města pí Ivana Žárská a ing. Jana Svobodová. Po
blahopřejném proslovu Mgr. Libuše Klaudové
a slavnostním přípitku starosty města následoval
zábavný program. Program s názvem Televarieté
v operetě připravila umělecká agentura Aleny
Bastlové z Opavy. Účinkovali v něm sólisté operety Moravskoslezského národního divadla, sólista
opery Slezského divadla v Opavě, průvodním slovem provázeli František Štěpán a Alena Bastlová.
Program byl velice zábavný a pestrý, mluvené slovo střídaly známé písně, tance, vtipy a scénky. Bylo
vidět, že se všichni velice dobře baví. Na tuto část
oslavy se přišli podívat i klienti domova důchodců
v Příboře a při odvozu zpět členkám komise děkovali, že jim umožnili zavzpomínat si na písně
svého mládí. Po skončení programu následovala
volná zábava všech se všemi, daly se dohromady
stoly, řeč lehce plynula a znovu se zpívalo, ale tentokrát ve vlastní produkci.
Vážení jubilanti, děkujeme vám, že jste přišli
a ještě jednou vám všem přejeme hodně zdraví
a hodně radosti ze života, neboť jak praví Karolína
Světlá:
Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.
Zdenka Pustějovská, matrikářka

PROGRAM:




Informace k plánování sociálních služeb ve mďstď
Možnost zapojení se do procesu plánování sociálních služeb
Diskuse o potĢebách sociálních služeb ve mďstď

KDE SE SETKÁME?

v PĢíboĢe, ul. JiĀínská 238

KDY?

ve stĢedu 12. prosince 2007

V KOLIK HODIN?

v 17:00 hodin

(v pĢízemí Domu s peĀovatelskou službou – rĪžová budova)

KDE SE MģŽETE DOZVċDċT VÍCE?
¾ www.pribor-mesto.cz (pod odkazem odbor sociálních vďcí Mďstského úĢadu PĢíbor)
556 725 618
¾ Mďstský úĢad PĢíbor, odbor sociálních vďcí, Freudova Ā.p. 118,
Tďšíme se na setkání s vámi

Měsíčník města příbor a 2

Představujeme vám…

Ivona Gadasová
Věk: 60 let
Stav: vdaná
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné –
SPgŠ v Litomyšli
Povolání: učitelka MŠ – ředitelka MŠ Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370
Koníčky: Mám ráda každou práci, jejíž výsledky
jsou vidět , jsou někomu prospěšné
a mají smysl.
I moje povolání je mým koníčkem.
Ráda relaxuji u manuální práce –
zahrada.
V Příboře žije: Od roku 1973.
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
	Podle mého názoru smysl pro spravedlnost a rodinný život.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Ráda pracuji s dětmi, mám ráda všechny ruční
práce a tvořivé činnosti včetně drobných údržbářských prací. Luštím sudoku a ráda spím.
Miluji hory a moře – vzbuzují ve mně pocit volnosti, svobody a optimismus.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
	Ráda čtu detektivky. V současné době při psychickém pracovním vytížení se nedovedu soustředit na klasickou literaturu, ale těším se na důchod, až začnu probírat domácí knihovnu. Film
– přírodopisné a cestopisné filmy jsou pro mne
balzámem na duši. Hudba – hudba dovede velice
ovlivnit moji náladu. Mám ráda jak sentimentální písničky, tak i rytmické country a Rock&Roll
Band Marcela Woodmana- písničky mého mládí. Je-li ta správná atmosféra, poslechnu si ráda
i klasiku - Beethovena.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
	Květinářkou, letuškou, učitelkou. Jsem ráda, že
se mi ten poslední sen splnil a již 41 let se starám
o rozvoj svých malých kamarádů v mateřské škole.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Mého učitele ve 2. třídě základní školy. Byl nadčasový a jeho vyučování bylo pro nás děti zábavou.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Pocházím z učitelské rodiny, tak to mluví samo
za sebe. Jsem ráda , že jsem se pro toto povolání rozhodla. Nikdy nebyla chvíle, kdy bych práci
s dětmi chtěla vzdát a vyměnit za jinou.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
V Příboře jsem se usadila náhodou. Manžel šel

za svým zaměstnáním a já jsem se po svatbě přestěhovala z Čech za ním.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mateřskou školu Kamarád na Frenštátské.
Orinoko - tam máme zahradu a výhled z věže
kostela na okolí – mám ráda výšky a rozhled.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Nelíbí se mi výsledky práce vandalů. Jinak si
myslím, že ideální stav všeobecně neexistuje a je
na lidech, aby k němu přispěli svým chováním
a jednáním. V tom smyslu jsem se vždy snažila
vychovávat i děti v mateřské škole.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Za dobu, kdy v Příboře bydlím by se jich určitě našlo několik. Ale většina jich asi byla spjata
s mojí prací s dětmi. Vždy mě moc potěší jakýkoliv projev uznání naší práce s dětmi od rodičů
i veřejnosti.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Že jsem se dožila důchodu – zbývají mi ještě 2
měsíce práce a že jsem mohla dělat práci, kterou
mám ráda.
12. Napadá Vás nějaká osobní životní prohra?
	Nenapadá.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým
jiným?
	To záleží na okolnostech, ale pokud by byly stejné jako dnes, tak určitě ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
	Aby si každý vážil toho, co má, a chce-li se někdo
mít lépe, aby se o to zasloužil především on sám.
Aby nešetřili slušností, ohleduplností a tolerancí. Za největší životní hodnotu považuji zdraví
a toho také všem přeji nejvíc.
Děkuji vám za rozhovor, Stanislava Slováková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. prosince

Jitka Kabátová
Marie Rašková
Antonín Jařabáč
Jarmila Sedláčková
František Gilar
Marie Mokrá
Vlasta Kulová
Naděžda Rapalová
Slavomír Valečko
Rudolf Bartas
Albína Jurková
Anna Kotrcová
Verona Ptašková
Zdeněk Vodička
Josef Stránský
Václav Ocásek

Miloslav Hradečný
Božena Ščudlíková
Zdeněk Žáček
Vladimír Vychodil
Vlasta Roubínková
Zdeněk Panáč
Ladislav Loun
Marie Procházková
Margita Čambálová
Drahomíra Lundová
Marie Říhová
Josef ína Škrabalová
Jindřich Pospíšil
Ladislav Baťka
Marie Kryšková
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Městská policie upozorňuje
Pozor na krádeže v předvánočním shonu
Předvánočního shonu využívají zlodějíč-

ci, kteří se snaží nepozorné a neopatrné občany okrást.

Pohybují se v obchodních domech, v různých nákupních střediscích, kde jim vyhovuje
nákupní horečka občanů a také ruch na parkovištích. Pracují buď samostatně či organizovaně.
Pachatelé neustále spoléhají na nepozornost
a neopatrnost občanů, kteří si nehlídají svůj
majetek, ten se pak stává jejich snadnou kořistí. Jejich oběť bývá náhodná, ale i vytypovaná.
Například v obchodě při placení u pokladny si
nepozorovaně „prohlédnou“ obsah peněženky,
které se během několika následujících minut
zmocní. Také odložené věci v nákupním košíku či na sedadlech ve vozidlech. Vždy si najdou
jakoukoli příležitost k získání finančních prostředků či různých věcí.
Na základě policejní praxe vznikly základní
rady pro občany, jak se bránit kapsářům a jiným
zlodějíčkům:
1)	Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení, nikoli do zadních kapes
u kalhot.
2) V obchodech a nákupních střediscích neodkládejte tašky do nákupního koše. Mějte je
stále u sebe.
3)	Peněženku a doklady noste odděleně, nemějte u sebe větší hotovost.
4)	Nenoste doklady a peníze ve vnějších kapsách oděvů, batohů, tašek.
5)	Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte. Věnujte pozornost kabelkám přehozeným přes rameno.
6) Využívejte platebních karet, PIN uložte odděleně, při odcizení karty zajistěte blokaci
účtu.
7)	Nenoste s sebou velkou finanční hotovost.
Při výběru finanční hotovosti z bankomatů
věnujte pozornost okolí.
8)	Nikdy nenechávejte své věci bez dozoru
9) Mobilní telefon ukládejte v bezpečně upevněném pouzdře na přední části opasku nebo
v náprsní kapse.
Nedejte nenechavcům šanci! Řiďte se našimi radami a dbejte větší opatrnosti na své věci
zejména v době předvánoční, kdy kapsáři tradičně zahajují atak na peněženky.

Knižní novinky v městské knihovně
Představujeme výběr z knih nakoupených v listopadu:
Pro milovníky kočičích detektivek – Kočka , která vyloupila banku od spisovatelky Lilian J. Braunové. Tentokrát dojde
k vraždě klenotníka a krádeži šperků. Pro novináře Qwillerana
a jeho siamské kočky další výzva…
Dobrý ročník – Peter Mayle . Max Skinner má už po krk
intrik londýnského finančního světa, a tak rád využije možnost
přestěhovat se do venkovského domu v Provenci a začne se starat o vinice, které zdědil po strýci. Musí se ale vypořádat s podvodníky, kteří pančují víno.

Historický román Předehra – Jean Plaidy – je úvodním
románem cyklu o rodu Planatagenetů a zavede čtenáře do romantické doby 12. stol. Autorka se věnuje osudům Eleonory
Akvitánské a Jindřicha II. a barvitě líčí jejich život a intriky královského dvora.
Wilbur Smith - autor tří desítek čtivých, napínavých románů, opřených o historická fakta a africké reálie. Román Nářek
vlků popisuje události v roce 1935 v dnešní Etiopii.

Román Dobrý ročník se stal předlohou stejnojmenného filmu, hlavní roli si zahrál oscarový herec Russell Crowe.

Jiřina Tejkalová – Můj řecký rozvod. Autorka napsala čtivou prózu pro ženy, které chtějí rozumět samy sobě, a pro muže,
kteří chtějí rozumět svým ženám.

Kdo chce dobře vycházet s lidmi a být úspěšný v zaměstnání,
ten musí ovládat klasická – a stále platná – i moderní pravidla
slušného chování. Lexikon slušného chování a forem společenského styku vám poskytne tipy, jak profesionálně zvládnout
téměř všechny situace.

Michel Bendit – Tajemství třináctého apoštola . Otec
Andrej narazí při práci ve vatikánském archivu na neuvěřitelné
informace. Rozhodne se pátrat dál, ale je zavražděn. Do tohoto
napínavého románu autor přenesl do fiktivní roviny své celoživotní bádání o životě Ježíše Krista.

Mezinárodní den válečných veteránů
V pátek 9. listopadu proběhly oslavy Mezinárodního dne válečných
veteránů (11.11.). Tato akce se v Příboře uskutečnila již po sedmé.
Oslava byla odstartována lampionovým průvodem místních zúčastněných – dětí s maminkami a tatínky - který za doprovodu dechové kapely prošel městskými ulicemi až k pomníku padlým v I. a II. světové válce u ZŠ Jičínské. Zde již zástupci města, zástupci Vojenského
sdružení rehabilitovaných, Vojenského klubu důchodců a Svazu letců
ČR a velitel roty aktivních záloh kpt. Jan Šimčík.uctili památku kladením kytic po odeznění státní hymny.
Průvod pokračoval na náměstí, kde starosta Milan Strakoš pronesl pár slov, aby přivítal všechny zúčastněné a připomněl, proč se slaví
tento den. Předseda územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných plk. Jan Lampa poděkoval starostovi za tento akt a přivítal
válečného veterána plk. Vasila Ivana Coku. Oslavy byly zakončeny položením květin všech přítomných zástupců u pamětní desky před radnicí. Pro diváky byla akce završena pestrou ohňovou show.
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Stonožka Barbara a my

V letošním školním roce 2007- 2008 jsme
se opět s vervou vrhli do STONOŽKOVÉHO
TÝDNE. Tento rok začal stonožkový týden 15.
října..
V hodinách výtvarné výchovy (mnohdy také
v teple domova ) probíhala příprava přáníček, která sloužila jako poděkování za příspěvek do kasiček a také přáníčka vánoční, která se budou prodávat na dobročinných akcích. Vyrobili jsme také
transparenty, na kterých jsme chtěli předvést, jak
a kde všude už Stonožka pomohla. Chceme lidem
vysvětlit to, co děláme pečlivě, protože se někdy
setkáváme s odmítavým přístupem a nedůvěrou.
My ale své akci věříme a myslíme si, že se nám letos opět vyvedla.
První sbírka se konala 16. října v prostorách
školy, kdy jsme využili toho, že zrovna probíhaly
třídní schůzky a mohli jsme oslovit velké množství rodičů.
Další aktivity byly následující. Kromě dětí,
které po dva dny vybíraly příspěvky před obchody Koruna a Potraviny Pajonk , se rozhodli
žáci 9. ročníku, že by mohli na Stonožku vydělat
zpěvem. A tak se také stalo. Po předchozí domluvě jsme v pátek 19. října nejprve navštívili pana
starostu a ostatní zaměstnance příborské radnice
a po několika písničkách jsme se vydali na cestu
Příborem. A  cestování s písničkou na rtech to
bylo opravdu veselé, i když počasí našemu záměru nepřálo. Obešli jsme příborské náměstí, do
některých obchodů jsme přišli zazpívat i dovnitř
a reakce byly veskrze velmi pozitivní. Poslední zastávka našeho zpívání byla u Penny marketu, no
a pak jsme už pelášili na oběd a hlavně do tepla.
Týden následující už STONOŽKA pokračo-

vala ve škole.Děti z celé školy přinášely drobné
plyšové hračky a tyto hračky pak děvčata a chlapci ze 7.A prodávali za symbolickou cenu. A věřte,
všichni plyšáčci našli své nové majitele, kteří se
k nim budou určitě pěkně chovat.

Stalo se u nás již dobrým zvykem, že se neučíme jen ve škole, ale účastníme se různých aktivit
i mimo ni. Děti se tak seznamují s realitou života,
poznávají a učí se věci, které jsou pro ně mimo
školní budovu mnohem zajímavější.

působil „učitel národů“ Komenský. Páťáci zamířili na svých objevných cestách trochu dál. Jeli
totiž zkoumat vesmír do ostravského Planetária
J. Palisy. Když se potoulali po naší sluneční soustavě, nakoukli do soustav vedlejších a poznali
i mnohá souhvězdí. Nejvíce se jim pochopitelně
líbila souhvězdí Zvěrokruhu. Poté si ještě jeli prohlédnou zajímavou a neobvyklou architekturu
lázní Klimkovice. Na každé exkurzi měli žáci za
úkol zjišťovat různé zajímavosti a nové poznatky,
které pak dále využíváme ve výuce.

No a děti, které chtěly, přispěly do kasiček,
které měly u sebe paní učitelky. A mnohdy byl výsledek sbírky velmi pěkný.
Letošní STONOŽKA ovšem skončila až
v pátek 2. listopadu, a to akcí, kterou vymysleli
a zorganizovali především žáci 9.B se svou paní
učitelkou. Florbalový turnaj pro žáky 2. stupně,
promítání filmů pro 1. stupeň, bufet s občerstvením, ve kterém byly dobroty připravené šikovnými děvčaty z 9. tříd, to všechno byla velká lákadla,
která nakonec přilákala asi 60 dětí, které šly hrát
či povzbuzovat na florbal, no a promítání filmů se
zúčastnilo něco kolem 40 dětí.
Závěrem ještě nemůžeme nepoděkovat dětem
a hlavně rodičům, kteří přišli s vlastním nápadem
a pomohli STONOŽCE tak, že uspořádali minisbírku na svých pracovištích. Na STONOŽKU
přispěli zaměstnanci DEC Plastu, počítačová
firma ve Frenštátě p.Radhoštěm, MŠ Pionýrů
a Autopal v Novém Jičíně.
Takže závěrem poděkování všem. Jsme zvědavi na to, jak a komu Stonožka letos pomůže
a můžeme slíbit, že příští rok my pomůžeme znovu a rádi.
Vy a my všichni dohromady jsme letos vybrali
14.480,-Kč.
DĚKUJEME.
Žáci a učitelé ZŠ Npor.Loma Příbor

JDE TO I JINDE

A  tak, přestože je teprve začátek listopadu,
mají děti 1. stupně za sebou již několik akcí s různým zaměřením.
Protože rádi zpíváme, šli jsme si všichni od
první do páté třídy zazpívat do Katolického domu
se dvěma “Dobrými bobry“. Byli to muzikanti, jak
mají být. Ve svém programu „Plavecká škola“ zpívali a tančili nejen sami, ale podařilo se jim do něj
vtáhnout všechny děti, takže na konci koncertu
tančili skoro všichni, kde se dalo.
Máme rádi i divadlo, a proto jsme navštívili
představení „Kamarádi na hradě“ v kopřivnickém
Kulturním domě. Tam jsme se s brněnskými herci nejen dobře pobavili, ale také se dozvěděli, jak
se slušní lidé chovají k sobě, ke svým kamarádům
a k věcem, které nás obklopují.
Děti se nejen rády baví, ale jsou i zvídavé, proto se vydali žáci čtvrtých a pátých tříd na exkurze.
Čtvrťáci jeli do Hodslavic a do Fulneku po stopách
F. Palackého a J.A. Komenského. V Hodslavicích
si prohlédli rodný domek F. Palackého a pamětní knihu návštěvníků, kde je podepsán i Václav
Havel. Ve Fulneku navštívili starou školu, kde

V dnešní době však každá cesta za zábavou
či poznáním představuje velké riziko, hlavně na
našich silnicích. Aby děti vždy bezpečně dorazily
tam, kam míří, zúčastnily se letos jako každoročně celodenního kurzu dopravní výchovy pořádané BESIPem. Po lekci teorie a filmu o chování na
silnici, si mohly samy vyzkoušet své znalosti při
jízdě na dopravním hřišti. Zjistily, že ne všechny si
vědí vždy rady a že se opravdu ještě mají co učit.
Tímto výčtem akcí jsme samozřejmě neskončili, protože už od poloviny listopadu nás čekají
další zajímavé akce. Ale o tom až příště.
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma
Příbor
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střípky Městské policie
Dne 13.10.2007 bylo v 06.45 hod. přijato tel. oznámení od občana města, že na ulici Štramberské při
odbočce na Paseky došlo k dopravní nehodě. Na místě hlídka MP zjistila, že osobní vozidlo značky Renault
sjelo mimo vozovku a přední částí vozu narazilo do reklamního poutače firmy Teso. Jelikož se nehoda obešla
bez zranění osob, byla na místo přivolána hlídka OO
Policie ČR Příbor. Ta po příjezdu provedla orientační
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi řidiče, která byla pozitivní.Řidiči bylo změřena hodnota
1,09 promile alkoholu. Celou událost si pro podezření
ze spáchání trestného činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“ namístě převzala hlídka OO Policie ČR
Příbor k dalšímu šetření.
V týdnu od 29.10.2007 do 04.11.2007 byla v období „Dušiček“ ze strany Městské policie Příbor zesílena
kontrola nového a starého hřbitova. Jednalo se o preventivní činnost, která směřovala k zamezení krádeží
lampiček, ozdob, květin a jiných věcí, které v tomto
období lidé přinášeli na hroby svých blízkých. Dále byla
pozornost hlídek zaměřena na parkoviště nacházející
se v blízkosti hřbitova, kde byl v průběhu největšího
náporu pozůstalých řízen hlídkou provoz a parkování
vozidel. Akce byla vyhodnocena kladně, neboť nebyl
zaznamenán žádný případ krádeže či jiného nevhodného chování na hřbitově.
Dne 05.11.2007 ve 20,45 hod. oznámila občanka
města, že naproti jejímu domu na ul.Štramberské leží
v příkopu nějaký muž, který volá o pomoc.Oznámení
bylo hlídkou následně prověřeno, přičemž byl na uvedeném místě nalezen 44-letý muž z Příbora se zraněním nohy. Jak bylo zjištěno, muž šel navštívit svého nemocného otce a když jej doma nezastihl, šel ho hledat
ke známým, na které se také nemohl dozvonit. Proto se
rozhodl, že přeskočí branku a zaklepe na okno. Když
však z branky seskakoval, upadl a poranil si nohu, na
kterou se nemohl postavit. Vzhledem ke zranění, které si vyžadovalo odborné lékařské vyšetření, hlídka na
místo přivolala rychlou zdravotnickou pomoc.
Dne 06.11.2007 ve 12,30 hod. bylo přijato oznámení od uklízečky ubytovny na ulici Jičínské, že zde došlo
k fyzické potyčce mezi dvěma nájemníky ubytovny. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že fyzického útoku se
dopustil hlídce již známý 41-letý M.Z. z Příbora, který
v podnapilém stavu bezdůvodně napadl svého známého,
kterého několikrát udeřil do hlavy a způsobil mu zranění
obličeje. Zraněný muž následně odmítl jakékoliv lékařské ošetření. Násilník byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku, jelikož byla důvodná
obava, že bude ve svém protiprávním jednání pokračovat Naměřená hodnota alkoholu v dechu činila 3,7 promile. Celá událost bude Městskou policií Příbor řešena
jako přestupek proti občanskému soužití.
Dne 09.11.2007 v 9.50 hod. bylo přijato oznámení od prodavačky oděvů na náměstí S. Freuda, že před
malou chvíli navštívil její obchod mladík, který po ní
chtěl peníze. Uvedla také, že muž byl vysoké hubené
postavy a světlých vlasů. Hlídka MP na místě od ženy
zjistila, že muž vstoupil do prodejny a potácivým krokem přišel k pultu, kde požadoval peněženku a finanční
hotovost. Muž byl neodbytný, proto volala o pomoc,
která se následně dostavila z vedlejšího obchodu. To již
však muže vytáhli z prodejny kamarádi a poté všichni
odešli, přičemž ještě podnapilý stihl kopnout do sloupu
veřejného osvětlení a při tom upadnout na vedle stojící vozidlo. Hlídka na základě popisu muže vyhledala, a
zadržela. Jelikož bylo důvodné podezření, že může ve
svém protiprávním jednání pokračovat, byl převezen
OO PČR Příbor, kde mu bylo naměřeno 3,51 promile
alkoholu. Následně putoval na Protialkoholní záchytnou stanici do Frýdku-Místku. Z přestupku proti občanskému soužití se bude zodpovídat před správním
orgánem.
Dne 15.11.2007 bylo v 19.25 hod. přijato telefonické oznámení občana, že se nemůže dozvonit ke své
matce na ul. Štramberské. Uvedl, že jeho matka je stará,
nemocná a že se bojí, jestli se ji něco nestalo. Na místo
byli proto přivoláni hasiči, kteří za přítomnosti hlídky
MP byt otevřeli. V bytě byla nalezena žena, která ležela na podlaze, ale komunikovala. Pravděpodobně měla
zranění pohybového ústrojí, a proto byla přivolána
RZS, která si ženu odvezla do nemocnice v NJ.

Co nás letos čeká v 6. ročnících ?

Z kalendáře starosty města
říjen – listopad 2007
Ing. Milan Strakoš
Zima na sebe letos opravdu nenechala dlouho čekat. Sníh přišel tentokrát opravdu brzy. Ve
čtvrtek 15. listopadu ho napadalo najednou téměř dvacet centimetrů. Teplota klesla pod bod
mrazu a začala opravdová zima. Zaměstnanci
Technických služeb byli na sníh připraveni a do
druhého dne uklidili veřejná prostranství a odstranili sníh z chodníků a místních komunikací.
Po několika urgencích přistoupilo Ředitelství
silnic a dálnic k opravě křižovatky u škol.
Křižovatka byla vyfrézovaná, nový povrch však
položen nebyl, neboť sníh a mráz tyto práce přerušily.
Členové zastupitelstva města se sešli na svém
řádném zasedání ve čtvrtek 25. října. Hlavním bodem programu bylo projednání zadání 4. změny
územního plánu města. Až na některé výjimky
byly téměř všechny předložené návrhy a záměry
kladně projednány. Z větší části se jednalo o drobné změny charakteru využití pozemků pro bydlení. Zastupitelé nepřijali předložený návrh na změnu využití pozemků u vodojemu na Štefánikově
ulici, kterým žadatel požadoval přehodnocení
charakteru pozemku z individuální na hromadnou výstavbu.
Územní plán města byl pořízen v roce 1993
a následně k němu byly projednány čtyři změny. V další etapě by mělo již dojít k přijetí nové
územně plánovací dokumentace, která by měla
reagovat i na změny v okolí města, které souvisí
především s výstavbou nových průmyslových zón
a zásadními změnami dopravních systémů.
Zastupitelé se dále zabývali návrhem na úpravu poplatku za svoz domovního odpadu. Přes navrhované zvýšení zůstal tento poplatek pro příští
rok ve stejné výši, tj. 360,- Kč/osoba/rok. V závěru
zasedání zastupitelé podpořili snahu oddílu kopané TJ Příbor a zavázali se přispět na chystanou
generální opravu trávníku hřiště a zavlažování
částkou 650 tis. Kč. Jedná se o polovinu celkové
částky, kterou si položení nového trávníku vyžádá.
V závěru tohoto období se zastupitelé sešli
ještě na pracovní schůzce, která byla věnována
návrhu rozpočtu pro příští rok. Na této schůzce
jsem členy zastupitelstva informoval především
o chystaných daňových změnách od 1.1.2008 a jejich dopadu na rozpočet. Přesto, že město v důsledku přijetí nových daňových zákonů bude hospodařit s větším rozpočtem, bude většina těchto
prostředků určena především na zvýšené provozní náklady v souvislostui s úpravami cen energií
a spotřebního materiálu.
Do samého závěru se posouvá rovněž proces
strategického plánování. Návrh strategického plá-

Všechny základní školy od školního roku
2007/2008 vyučují podle vlastních školních vzdělávacích programů. Tyto si musely v loňském roce
samy zpracovat. Pro naše pedagogy to byly hodiny
a hodiny tvůrčí práce, společného hledání výstupů,
tj.co má žák umět, jaké má získat dovednosti. Měli
by získávat nejenom základní vědomosti, které potřebují pro život, ale také klíčové kompetence. Což
v praxi znamená naučit žáky vyhledávat příčiny
problémů a řešit je, získávat komunikační dovednosti , obhajovat svůj názor, umět spolupracovat
s jinými, učit se zodpovídat sám za sebe. V oblasti
znalostí se snaží najít efektivní metodu vlastního
učení, učí se potřebnosti celoživotního vzdělávání.
Naučí se chápat základní principy zákonů a společenských norem, získává sebedůvěru a učí se ovládat své jednání a chování. Při práci ve skupinách
spoluvytváří pravidla práce, učí se ohleduplnému
a uctivému chování , respektování přesvědčení
druhých lidí, odmítání nátlaku a hrubého násilí,
uznávání všech lidí. To jsou oblasti, které dnešní
společnost velmi trápí. Proces rozvoje klíčových
kompetencí bude dlouhodobý a složitý a má svůj
počátek již v předškolním období a pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života.
Naše škola se zapojila do projektu Šance, který realizuje KVIC Nový Jičín a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.Zapojilo se do něho 7 partnerských škol Moravskoslezského kraje. Řada vyučujících absolvovala v rámci tohoto projektu školení
a získané poznatky zapracovali do našeho školního
vzdělávacího programu. Získali rovněž metodické
materiály z praxe.
Projekt Šance umožnil žákům všech tří šestých
tříd ZŠ, Jičínská zahájit školní rok 2007/2008 netradičně adaptačním pobytem u Žermanické přehrady. Jeho cílem bylo nastartování práce, stmelení
kolektivů, rozvíjení komunikace a spolupráce žáků.
Noví třídní učitelé měli možnost poznat děti během činností vedených zkušenými lektory a také
v době odpočinkových aktivit.

Tři skupiny žáků během týdenního pobytu plnily úkoly dle připraveného plánu a v závěru pobytu zpracovaly počítačově svoji prezentaci z činností
a aktivit .Na prvních třídních schůzkách je žáci
prezentovali svým rodičům.
Každá třída dostala pro svoji dokumentaci soubor složek pro portfólia. V pracovním portfóliu si
budou zakládat podklady z výuky, v prezentačním
své nejlepší práce , výsledky, fotografie výrobků,
úspěchů atd. Součástí budou i záznamové archy
jednotlivých žáků o rozvoji jejich kompetencí.
Každá třída si bude rovněž tvořit své třídní
portfólium. Do 20. října si děti zvolí téma nějakého
výzkumného úkolu, který budou zpracovávat v nejméně třech předmětech. Zároveň musí zdůvodnit,
proč si toto téma vybraly. Časový plán zpracování
je určen od října 2007 do dubna 2008. Zapojí se
všichni žáci 6.ročníků. 14. 5. 2008 proběhne krajská konference žáků, na které pak budou svoji
práci prezentovat.Cílem těchto činností je nejen
prezentace, ale i proces výuky – žáci se učí získávat
a zpracovávat samostatně poznatky.
Naše škola se již léta zaměřuje na projektové
vyučování. Týdenní projekty probíhají v některých
třídách prvního stupně, letos chceme vyzkoušet
týdenní projekt s názvem Starověké civilizace v 6.
třídách, který proběhne napříč všemi předměty.
Budeme to zkoušet poprvé, uvidíme, s jakými výsledky.
Takže co říci závěrem? Máme za sebou náročný rok tvorby školního vzdělávacího programu. Od
letošního školního roku ho začínáme prověřovat
v praxi.
Mgr. Milada Maščuchová, Tamara Dudková, ZŠ
Příbor, Jičínská
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--------------------------------------------------------------

PĢedplatné již od prosince 2007 uhradíte v Mďstském informaĀním centru
PĢíbor v pĢízemí budovy MÚ.
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Město Příbor a Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace pořádá

Vzdělávání třetího věku

Garant projektu za město Příbor:

Ing. Milan Strakoš

Garant za Masarykovo gymnázium:		RNDr. Jiří Maťa
Garant pro styk s MÚ Příbor			

Mgr. Libuše Klaudová

a Masarykovým gymnáziem: 			Naděžda Střelková
Realizátor projektu:

				Komise pro občanské záležitosti

Téma odborných přednášek:
I.

Historie Příbora

-

vznik a vývoj obcí

-

nejstarší osídlení

-

město jako kulturní a vzdělávací centrum

-

archeologie

-

flóra, ochrana přírody

-

současnost a budoucnost města
základy práce s počítačem

-

internet

Den vzniku samostatného československého státu – 28. říjen – si zástupci města společně
s některými občany připomněli položením kytic
u pomníku v Klokočově a u pomníku T.G.M. před
příborským gymnáziem.
26.10.2007 … položení kytic u pomníku T.G.M.
u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu

31.10.2007 … účast na setkání u příležitosti 10
ti let otevření školní jídelny na Komenského
ulici

Organizace zahajovacího studia r. 2008:
Cena: 400,- Kč
Délka studia:

5.11.2007 … závěrečné jednání hlavní pracovní
skupiny k návrhu strategického plánu města
Příbora

leden až červen 2008 (1. semestr)

		

6 přednášek x 1,5 hod.

		

6 lekcí poč. gramotnosti x 1,5 hod.

Den válečných veteránů, který je zařazen
mezi významné dny ČR, jsme si letos připomněli
v pátek 9. listopadu. Vzhledem ke špatnému počasí byla v letošním roce nižší účast, přesto se
domnívám, že však byla daleko vyšší než v jiných
městech okresu a kraje.
Zástupci města a některých dalších složek
a sdružení položili kytice k pomníkům na Jičínské
ulici, na náměstí a u letadla na ulici Frenštátské.

II. Počítačová gramotnost
-

nu, který se zpracovává takřka celý rok je u konce,
bude předložen zastupitelům k projednání na prosincovém zasedání. Návrh strategického plánu byl
projednán s veřejností 7. listopadu a ještě předtím
doporučen k přijetí hlavní pracovní komisí. Návrh
je zveřejněn na www.stránkách města. Je
škoda, že všech veřejných setkání k tomuto dokumentu se zúčastnilo jen několik desítek občanů.

Podání přihlášek: do 21.12.2007 na Městské informační centrum Příbor
Inform. schůzka se zápisem: 17.1.2008 – aula Masarykova gymnázia 15,30 hod.
S termíny přednášek budou posluchači seznámeni u zápisu.
Informace k dalšímu studiu:
Vzdělávání třetího věku bude následně pokračovat v letech 2008 až 2011
1. ročník - 2008/2009; 2. ročník - 2009/2010; 3. ročník - 2010/2011
Každý studijní rok proběhne výuka ve 2. semestrech.
Předběžná informativní témata:
historie, člověk a zdraví, psychologie, základy práva, astronomie, sociologie, hudební věda, přírodní vědy, počítačová gramotnost
Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

P Ř I H L Á Š K A do vzdělávacího programu

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU

Jméno a příjmení: ………………………..………………….………………………….............................
Datum narození: ………………………..………………….………………………...........................…..
Místo narození: ………………………..………………….………………………...........................…..
Státní občanství: ………………………..………………….……………………...........................……..
Vzdělání:		 ………………………..………………….………………………..................................…..
Bydliště:		 ………………………..………………….……………………..................................……..
Telefon:		 ………………………..………………….……………………..................................……..
E-mail:		 ………………………..………………….………………………........................................…..
Datum:		 …………………………………… Podpis:
………………......……………………
Všechny osobní údaje jsou chráněny a jsou nutné k vystavení Výkazu o studiu.
___________________________________________________________________________
Garant projektu: Město Příbor a Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Realizátor projektu: Komise pro občanské záležitosti Příbor
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 21. 12. 2007 na Městské informační centrum Příbor.
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7.11.2007 … jednání se zástupci ŘSD Ostrava ve
věci rozšíření silnice I/48 Rybí-Rychaltice …
účast na jednání školské rady Masarykova
gymnázia …
projednání návrhu strategického plánu města s veřejností
8.11.2007 … účast na setkání s občany, kteří se
narodili v roce 1937 a v letošním roce oslavili
svoje sedmdesátiny. Akci pořádala komise pro
občanské záležitosti.
9.11.2007 … účast spojená s projevem u příležitosti oslav Dne válečných veteránů

12.-13.11.2007 … dvoudenní finanční konference pořádaná Svazem měst a obcí ČR v Praze.
Na konferenci byla diskutována změna finančních zákonů a dopad do rozpočtů obcí
počínaje 1.1.2008.

14.11.2007 … pracovní schůze členů zastupitelstva k rozpočtu roku 2008
15.11.2007 … účast na setkání u příležitosti svátku Belgického království v Praze

16.11.2007 … zasedání výboru Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze
k připravovanému návrhu nového zákona
o památkové péči

19.11.2007 … jednání s ředitelem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
o převodu bývalé Flussovy továrny na město
Příbor

Pozvánka

na 10. zasedání
Zastupitelstva města Příbora,

které se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2007

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

PROJEKT NÁRODNÍ DIVADLO

Vlastenectví. Je toto slovo v současné době
ještě aktuální? Víme, co znamená? Je potřebné u dětí vědomí hrdosti na svou vlast rozvíjet?
Tyto otázky jsem si položila při tvorbě projektového dne a na všechny jsem si odpověděla ano.
Cílem bylo seznámit žáky s tímto významným dílem českých vlastenců, s okolnostmi jeho vzniku
a podpořit vědomí o schopnostech a soudržnosti
českého národa v minulosti.

Během celého dne zažívali žáci některé historické události na vlastní kůži ve hrách, improvizaci a pomocí dalších metod dramatické výchovy.
Důležité informace získávali z připravených textů
a obrázků. Učili se také spolupracovat a vzájemně
si pomáhat.
Motivací byla hudební ukázka Smetanovy
Libuše, při které děti psaly, co je napadá a pomocí dalších indicií se postupně dopátraly, o jakou
ukázku se jedná. Zatím však stále netušily, o čem
se budou učit.
V další části přijali žáci roli obyvatel Prahy
v 19.st. Navštívil je sám František Palacký (učitel
v roli), který je burcoval k založení a stavbě českého divadla. Poté diskutovali a udávali důvody,
proč mít české divadlo, kde na něj vzít prostředky,
kde by mělo stát, jak by mělo vypadat, atd.

Byl vyhlášen „konkurz“ na architekta, malíře
a sochaře pro Národní divadlo. Každý žák tvořil
návrh (projekt) v jedné z kategorií podle vlastní
volby, který musel také prezentovat před porotou
(třídou). Podmínkou návrhu bylo, aby měl vztah
k českému národu nebo české historii. Porota na
závěr vybrala nejlepší návrhy.

V textu potom zjišťovali, kdo byl skutečným
architektem ND, kdo se podílel na sochařské
a malířské výzdobě. Každý sepsal tzv. „smlouvupřidělení zakázek“ na Národní divadlo, kde uvedl
všechna jména umělců. Na obrázcích si prohlédli,
jak vypadá ND a jeho výzdoba.
Z dalšího textu děti zjistily, jak probíhalo
pokládání základních kamenů. Tuto významnou
událost ztvárnily pomocí živého obrazu, do kterého „umístily“ všechny zúčastněné významné
osobnosti.
V následující improvizaci sehrály, jak probíhaly sbírky na ND. Potom vytvářely prostor
interiéru ND ve třídě. V roli prvních diváků se
usadily do hlediště při prvním otevírání ND. Se
zavřenýma očima si představovaly prostor i atmosféru tohoto okamžiku. Zazněla hudební ukázka
předehry Smetanovy Libuše, která se hrála i při
otevření ND.
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Následovalo řízené čtení (po částech) z textu
J. Johna o požáru ND s předvídáním. Vylíčení tragické události bylo dále podpořeno černobílými
obrázky požáru ND. Po dočtení každý jednou větou vyjádřil pocity v roli účastníka této události.
V metodě „podvojný deník“ si žáci zapsali 4
pro ně nejsilnější věty z textu a napsali k nim svůj
komentář. Vznikla samovolná diskuze o této události, při které se děti zajímaly o příčiny požáru,
o důvody, proč se požár nepodařilo uhasit, co lidé
dělali po požáru, atd.
Posledním úkolem všech žáků bylo napsat
zprávu o požáru ND do dobových vlasteneckých
novin.
Projekt byl zakončen čtením textu o dalším
úsilí českého národa o opravení a znovu vybudování ND.
Samozřejmě nechyběla závěrečná reflexe.
V krátkém dotazníku žáci hodnotili svou práci
v projektu, míru vlastního pracovního úsilí, zapojení do činností, ale také, jak se jim téma líbilo, co
jim přineslo, atd.
Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová

Týden v naší školičce

Po hezkém víkendu se těšíme na své kamarády z naší školky a na překvapení,, které nám paní
učitelky slíbily.

dí k nám s pohádkou každý měsíc a nám se to moc
líbí. Tentokrát nám přivezli tu „O veliké řepě“ a my
jim zdatně pomáháme. Přece víme, že bez té malinké myšky by dědeček řepu nikdy nevytáhl!

Ráno ještě dokončujeme své „úkoly“ – tvoříme les se zvířátky a do krmelců jim sypeme žaludy
a kaštany, které jsme jim předem na vycházkách
nasbíraly. Povídáme si společně o tom velkém ptákovi – káněti, který kroužil nad lesem, o lišce, kterou jsme zahlédly u lesa, o srnci a zajíci, kteří běželi přes pole. A najednou se některá z těchto zvířátek objeví před námi spolu s panem myslivcem..
Jsou živá? Ne, jsou to nádherné vypreparované
trofeje vypůjčené z muzea. Prohlížíme si je úplně
zblízka, dokonce hladíme měkká peříčka a hebký
kožíšek….

I s maminkami se o své zážitky podělíme – nakreslily jsme jim totiž obrázky s touto pohádkou…
Ve středu jdeme cvičit do naší krásné, prostorné tělocvičny a … čeká nás opět překvapení.
Oblékáme se do nových oranžových triček, která mají vpředu úplně stejný obrázek jako je logo
naší školičky – soba. A  protože se blíží Vánoce,
paní učitelky nám jen krátce poví, že soby milují děti v Anglii, protože jim spolu s velikým mužem s dlouhým bílým plnovousem, kterému říkají Father Christmas, přivážejí na saních dárky.
Anglicky se učíme, dobře, že to víme. Potom ještě
navlékneme kraťasy a jdeme si pořádně protáhnout
tělíčka…

Během vycházky pozorujeme holé lány polí
a zkoušíme uhádnout, co na nich rostlo. Není to
pro nás těžké, protože to už také víme. Je chladno a unaveně se vracíme zpět. Je čas oběda. Nejen
zvířátka, ale i my, děti, musíme naplnit bříška a odpočinout si. Ale některým z nás se spát nechce.
Tichounce vstáváme a modelujeme zvířátko z keramické hlíny. Nemyslete si, není to vůbec lehké,
ale s pomocí paní učitelky to zvládáme…

Venku se ochladilo. Padají první sněhové vločky. „To se asi perou mlynáři“, praví Vilda. Zkusíme
jich pár pochytat, každá je jiná. Víte to? Ale dlouho
venku nevydržíme a ani nemusíme. Ve školce nás
totiž čeká rozehřátá sauna. Uvnitř se stulíme do
„vajíčka“ a až jsme červení jako ta řepa, hupsneme
si do ochlazující sprchy. Hezky se pak odpočívá na
voňavých dřevěných lavicích a paní učitelka umí
tak krásně povídat o všem, co chceme vědět…

Když se vzbudí i ti malincí, jdeme rychle svačit, protože prý bude další překvapení.
A opravdu. Dostaly jsme spoustu krásných čepiček
zvířátek pro dramatizaci různých pohádek! A protože pohádku „O budce“ už známe, hrajeme si na
ni – s čepičkami to více baví. To je legrace! Začínají
přicházet maminky – to jsou diváci.

Odpoledne ještě společně oslavíme narozeniny
Jůlinky – zpíváme písničky, tančíme, baštíme dobrůtky a pomalu se všichni loučíme a rozcházíme
domů. Je pátek a čeká nás víkend s mámou a tátou.

Další den musíme přijít do školičky dříve. Víte,
přijede divadlo. Herci už jsou naši staří známí, jez-

Tak ahoj zase v pondělí…,
Za děti MŠ Hájov,s.r.o., Iveta Šrubařová

ġímskokatolická farnost PĢíbor a MďU v PĢíboĢe vás srdeĀnď zvou

25. prosince 2007 – I. svátek vánoĀní
v 16:00 hod v kostele sv.Valentina na

VÁNOÿNÍ KONCERT

VánoĀní zpďvy, koledy a pastorely,
UĀinkují:

P. S. Ondráš Nový JiĀín a sólisté
Komorní orchestr
Dirigent: Zdenďk Pukovec

Vstupné dobrovolné.
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Oddíl aerobiku TJ PĜíbor poĜádá v tČlocviþnČ na ulici Štramberské
27.prosince 2007 – þtvrtek

Povánoční aerobikovou párty,

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420
556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz,
internet: http://www.lunapribor.cz

na kterou Vás zve místní profi-instruktorka
Tereza Sattková – licence „A“IFFA (FACE), úþastnice zahraniþních
kongresĤ ve Švédsku, NČmecku, USA a její host
Zuzana Balcárková – II. vicemiss aerobik 2007
Program:

MĚSÍC PROSINEC
Pravidelné akce

16:00 – 17:00 prezentace

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí / 19:30-21:30 /tělocvična / 20 Kč
STOLNÍ TENIS
Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / zdarma
KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč
Středa /19:00–20:00/tělocvična/20 Kč/		
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý / 17:15-18:45 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše
KLUB ZVONEČEK
Úterý-čtvrtek / 9:30-11:30 / LUNA / 20 Kč		
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična /20 Kč
BŘIŠNÍ TANCE
Středa / 17:30-18:30/ LUNA / začátečníci
Středa / 18:30-19:30 / LUNA / pokročilí
KERAMIKA
Čtvrtek / 14:30-16:30 / LUNA /
Pátek / 16:00-18:00 / LUNA /
Vstupné: děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč / hod
pro členy kroužku sleva 10 Kč / hod
HRÁTKY S POČÍTAČI, INTERNET
Pátek / 15:00-18:00 / LUNA
Vstupné hrátky:15 Kč
Vstupné internet:děti 20, dospělí 30 Kč/h
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navštívit po předchozí telefonické domluvě na čísle
737 311 810. Vstupné:10 Kč

17:00 – 18:00 Dance aerobik – Zuzana
18:15 – 19:15 Body work – Tereza
19:30 – 20:30 Dance aerobik – Tereza

O pĜestávce losování tomboly!
Cena:

160 Kþ – platba do 21.12.2007
190 Kþ – platba na místČ
70 Kþ – jednotlivé hodiny
Prodej obleþení na aerobik firmy NEYWER.
Po celé odpoledne je zajištČno obþerstvení ve „fit-baru“.

Kontakt:

Tereza Sattková
Tel.: 556 722 528 (po 21. hodinČ)
Mobil: 724 963 164
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
www.pribor.cz/sport/aerobik

Klub českých turistů Příbor pořádá
2. prosince 2007 turistickou akci:

Klub českých turistů Příbor pořádá
29. prosince 2007 turistický výlet:




Ondřejská pouť
aneb sejdeme se na Hukvaldech
Sraz: Příbor „Klokočovský most“ v 8 00 hod
Vedoucí: Plandor Vladimír

Poslední pochod roku

Sraz účastníků turistické akce
v 8.30 hod. Příbor – nádraží,
odjezd 8.34 do Sedlnice
Trasa 10 km: Sedlnice nádraží, Sedlnice,
Prchalov, Skotnice, Příbor
Vedoucí akce: Pavel Bilík, tel.: 605126090
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Akce

MIKULÁŠ V LUNĚ
4.12. / úterý / 10:00 / LUNA
Akce je určena pro maminky s malými dětmi.
Možnost donesení vlastního balíčku.
Informace: J. Lupíková
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
s průvodkyní Z. Tvarůžkovou
8.12. / sobota / 4:00 / LUNA
Návštěva kulturních, historických památek
a předvánočního jarmarku.
Akce pro veřejnost.
Cena: dítě 350 Kč, dospělí 600 Kč
Informace: J. Lupíková
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ A INSPIRACE
10.-14.12. / pondělí-pátek / 8:00 – 12:00,
13:00 – 18:00 / LUNA
Vystaveny budou: betlém ze svatého Valentýna,
dřevěné, vyřezávané, papírové, paličkované,
perníkové a keramické betlémy, vánoční inspirace, nápady na vánoční dárky, výtvarná díla
dětí z mateřských a základních škol v Příboře.
Možnost zakoupení vánočních perníčků a drobných vánočních dárků.
Akce pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.
Informace: K. Bukovjanová
O ZLATOU PÍŠŤALKU“
12.12. / středa / 14.00 / tělocvična
Meziškolní turnaj přehazované pro žáky 6. tříd.
Informace: J. Lupíková
„PATLÁMO, MATLÁMO“
14.12. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUNA
Výroba papírových andělíčků.
Akce pro maminky a jejich zlatíčka.
Vstupné: 10 Kč
Informace: K. Bukovjanová

Připravujeme

RUSKÝ JAZYK – zahajovací schůzka
9.1. / středa / 17:30 / LUNA
Opakovací kurz pro ty, kteří již v minulosti
ruský jazyk studovali.
Akce pro veřejnost
Informace: K. Bukovjanová
Přejeme všem příjemný a poklidný advent,
krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a Nového roku.

Klub českých turistů Příbor pořádá 1. ledna 2008:

Novoroční pochod „Čtyřlístek“


Sraz účastníků turistické akce v 13.00 hod. Příbor – náměstí před radnicí
Trasa: 8 km – Hončova hůrka - 15.00
Motto:
1. Překonej svou pohodlnost – jdi na Nový rok na výlet (procházku)
2. Učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na tento výlet
3. Poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly
4. Přispěj potřebným – částkou od 20,- Kč výše na sbírkové konto SVĚTLUŠKA (Nadační fond
Českého rozhlasu), určené pro přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Vedoucí akce: Vladimír Bilský, tel.: 737 375 203 - Ing. Emil Suchánek, tel.: 606711135
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Nabízíme diskrétní a þestné jednání
Zajistíme komplexní pohĜební služby
x

Telefon do kanceláĜe

PĜevoz zemĜelého ze všech míst vþetnČ
pĜevozĤ ze zahraniþí i do zahraniþí
Zajistíme konání smuteþního obĜadu
vþetnČ knČze, smuteþního Ĝeþníka,
fotografa a pod.
PohĜby bez obĜadu nebo v domČ smutku
Na požádání sjednáme pohĜeb mimo
pracovní dobu a také v místČ bydlištČ
Tisk parte na poþkání
Hudební doprovod
Videoprojekce fotografií
Zhotovíme reprezentativní kvČtinové
dary a dodáme je na místo obĜadu
Výkop hrobu, nosiþe
VyĜízení úmrtního listu
VyĜízení pohĜebného
Potvrzení pro zamČstnavatele

M. Sýkorová

NepĜetržitá pohotovost zdarma

TEREZIE MIXOVÁ
HĜbitovní 620, PĜíbor (u hĜbitova)
www.psobelisk.cz

Provozní doba:
pondČlí – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
556 712 789

x

800 100 788
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SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA SIGMUND FREUD ART

SIGMUND FREUD

VÝZNAČNÁ OSOBNOST NAŠEHO
REGIONU

Izolux - foukaná izolace

Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně
hejtmana MSK PhDr. Jaroslava Wenigerová

7. 12. 2007
START 16.00 - 19.00 blok přednášek 19.00 - 21.00 společenský večer
OSTRAVA – PORUBA - AULA VYSOKÉ
ŠKOLY BÁŇSKÉ-TU
Třída 17. listopadu Přímé spojení – z nádraží
SVINOV -TRAM 7, 8, 17 – zastávka - „AREÁL
VŠB“ / budova AULY je u tramvajové zastávky/
Plánovaná konference navazuje na zdařilou
akci, pořádanou v loňském roce za význačné
podpory KÚ MSK. Akci finančně a organizačně podpořili - náměstkyně hejtmana MSK
PhDr. Jaroslava Wenigerová a rektor VŠB
prof. ing. Tomáš Čermák, CSc. Konference
proběhla v rámci oslav 150. výr. narození
Sigmunda Freuda. Autorka a org. projektu
Mgr. Marie Šupová – předsedkyně Společnosti
Sigmunda Freuda v Příboře
ÚČAST NA LETOŠNÍ KONFERENCI PŘISLÍBILI:
PhDr. Karel Plocek, MUDr. Hugo Přibyl,
PhDr. Lubomír Zaorálek Mgr. Zdeněk Babinec

TÉMATICKÉ OKRUHY
•

•

•
•

PAMĚŤ, SEN A LIBIDO – videosnímek
o Sigmundu Freudovi – PhDr. E. Mocek
FREUD – PŘÍBORSKÝ RODÁK – ŽIVOT,
DÍLO,VĚDECKÝ ODKAZ

„Blud a sny v Gradivě W. Jensena“ - připomenutí 100. výročí od 1. vydání díla a 100.
výročí založení Freudovy spol. v Curychu C.G. Jungem

Cena 850,- Kč za m3-1.
Zeptali jme se jednatele ﬁrmy ŠAT – SPORO,
s.r.o. ing. Pavla Ščudlíka na jejich, na trhu
ojedinělý výrobek IZOLUX - tepelnou izolaci.
Mohl byste nám stručně popsat váš
výrobek?
Jedná se v podstatě o rozdrcenou celulózu
(jakási vata) s přísadami rozdrceného polyuretanu, polystyrenu a boraxu.
Proč právě tyto komponenty tvoří váš
výrobek?
Jde v podstatě o odpad, který se rozemele. Nosným materiálem je papír a borax
(proti škůdcům), zbytek se přidává jen stopově (aby se nemusel draze dovážet na
skládku). Celé to dohromady tvoří výrobek
IZOLUX s vynikajícími tepelně izolačními
vlastnostmi.
Jaké jsou přednosti a nevýhody vašeho
materiálu?
K hlavním výhodám Izoluxu kromě jeho
vynikajících tepelně izolačních vlastností
a ceny 850 Kč/m3 patří to, že ho můžeme
aplikovat všude tam, kde se na tepelnou
izolaci zapomnělo (stropy a krovy starých
domů). Stačí pouze vyloupnout desku co
4 - 5 m v jednotlivých trámových polích a

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ–neoddělitelná součást
zdraví jako celku, prevence, tolerance

naši pracovníci do takto vzniklých otvorů
zasunou hadici o průměru 63 mm a jednotlivá pole vyplní izolací za pomoci stroje,
který je venku na autě. Vyplnění je dokonalé, tzn., že nevzniknou mezery – tepelné
můstky.
K nevýhodám patří, že materiál je hořlavý,
i když jen omezeně, ale co v tomto izolovaném prostoru půdy je nehořlavé (dřevěné
desky, trámy, lepenka)?
Jak dlouho už IZOLUX aplikujete a jsou
vaši zákazníci spokojeni?
Od r. 1994 provádíme několik desítek
izolací ročně (staré domy i novostavby).
Nejlepší reklamou jsou nám právě noví
zákazníci, kteří viděli náš materiál aplikovat u souseda, který si pochvaloval, kolik
ušetřil za topení.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a nových zákazníků.
Více informací na
www.sat-spoto.vyrobce.cz
kontakt:
ŠAT - SPORO, s.r.o.
Nádražní 695, Příbor
Tel.: 556 724 578

Hledám
pronájem

SALVADOR DALÍ –výtvarné umění – psychoanalýza - Mgr. Zdeněk Babinec

VEČER U CIMBÁLU s přáteli S. Freuda - ind.
a skup. konzultace s lektory- občerstvení

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

příp. koupím
byt 1+1
nebo 2+1
v Kopřivnici
nebo Příboře.
Kontakt:

JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Bc. Kateřina KONEČNÁ,
Mgr. Lubomír POSPÍŠIL
Miroslav a Vladimíra PAJONKOVI, Anna
SVOBODOVÁ

NABÍDKA PRO SPONZORY

• Propagace LOGA, bannerů, výrobků - na
plakátech, pozvánkách, v průběhu akce

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ: koleje VŠB-TU
hotelového typu cca 5-10 min. od Auly VŠB,
rezervace ubytování: E-mail:hotel@vsb.cz, tel.
596 996 155

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI, Mgr. Marie ŠUPOVÁ
– autorka projektu-předsedkyně SSF

737 865 960

E-mail: supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 6 5 1856
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