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Přichází čas vánoc

Vánoce jsou křesťanskými svátky, které každoročně oslavují zrození Ježíše Nazaretského. Na jejich počest se konají speciální bohoslužby.

Roku 354 byly Vánoce jakožto křesťanský svátek oficiálně uznány papežem Liberiusem, a to
k datu 25. prosince. Poněvadž se pravoslavná církev řídí juliánským kalendářem, který představuje
14 denní posun od kalendáře gregoriánského, slaví
Vánoce až 7. ledna (tzn. 25. prosince dle gregoriánského kalendáře).
Vánoce jsou svátkem narození Páně. Připomínají
narození Ježíše Nazaretského, dle Nového zákona,
narozeného v Betlémě. Bohužel přesné datum nám
není známo. Marek a Jan jej ve svém evangeliu
neuvádějí, avšak zdůrazňují duchovní příbuznost
s Janem Baptistou, důležitou osobností Nového
zákona předpovídající příchod Spasitele. Jeho existencí se oba zabývají na začátku svých evangelií.
Narození Ježíše se datuje k roku 1 n.l. (ten označuje jeho narození, tou dobou rok jako časová jednotka ještě neexistoval) od vrcholného středověku.
Poslední studie však ukázaly, že Ježíš se narodil spíše kolem roku 4. př. n. l. Mějme ovšem na paměti,
že křesťanská tradice je zde pro připomenutí této
události, narození Spasitele, nikoli pro oslavu data
samotného.
Před Vatikánskou reformou se slavil 1. leden
jako den Ježíšova obřezání. Ježíšovi rodiče se řídili židovským zákonem nařizujícím obřezání dítěte
osm dnů po narození. I dnes si pravoslavní připomínají tento svátek. Pro ně je dokonce důležitější
než zrození samotné, neboť znamená vstup božského potomka do společenství mužů a tím skutečný začátek křesťanství.
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Cena: 5, - Kč

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 6. listopadu 2008 schválilo první
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Příbora na období 2008 - 2012.
O průběhu procesu komunitního plánování
rozvoje sociálních služeb jste byli průběžně informováni v městské televizi Local TV, v Měsíčníku
města, na webových stránkách města a rovněž
na veřejných setkáních s občany.
Jedním z výstupů pracovní skupiny pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené
sociálním vyloučením je katalog „Průvodce sociálními službami a nabídkou volnočasových aktivit“,
který byl vydán v barevném tisku a distribuován
do každé domácnosti ve městě.
Dalším výstupem pracovních skupin zabývajících se komunitním plánováním rozvoje sociálních služeb ve městě ve spolupráci s veřejností je
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Příbora na období 2008 – 2012. Pracovní skupina
pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením

vypracovala následující priority, které by město
Příbor mělo v uvedeném období postupně realizovat:

Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže

Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře

Priorita 1 - Propagace a informovanost o stávajících sociálních službách a Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb

Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti
pečovatelské služby

Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby

Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem

Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením
Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby
ohrožené sociálním vyloučením vypracovala následující priority:
Priorita R 1 - Vybudování noclehárny

Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu

Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita R 4 - Vybudování mateřského centra

Následně pro další cyklus procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě
pracovní skupiny navrhly priority:

B - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
města Příbora na období 2008 - 2012 je občanům
města k dispozici na webových stránkách města:
www.pribor-mesto.cz, kde rovněž můžete získat
další bližší informace pod odkazem – odbor sociálních věcí, komunitní plánování nebo přímo
osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří
se dosud na komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře podíleli.
za řídící skupinu, Lenka Filipcová
vedoucí odboru sociálních věcí

Stavební úřad informuje v souvislosti s novým stavebním zákonem:
Přístřešky a zastřešená stání pro
automobily
Přístřešky a zastřešená stání pro automobily
do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží
k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů (např. sedlová střecha na čtyřech dřevěných sloupcích) vyžadují
„Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ dle § 96 stavebního zákona.
Oznámení se podává na předepsaném formuláři (k dispozici v kanceláři stavebního úřadu
nebo na internetu). Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o
požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení žadatel
připojí:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo
nebo doklad o právu založeném smlouvou
provést stavbu nebo opatření k pozemkům
nebo stavbám, které jsou předmětem řízení;
tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva
ověřit v katastru nemovitostí,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,
d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
e) souhlasy (vyznačené rovněž v situačním výkresu)
- vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých

má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno (většinou
sousedé).
Upozorňujeme, že pokud je součástí přístřešku také zpevněná podlaha provedená např.
ze zámkové dlažby a stavba se bude nacházet
na zemědělském pozemku, je nutné k oznámení
doložit stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – MÚ Kopřivnice, odbor ŽP.
Realizace přístřešku nebo zastřešeného stání
pro automobil o zastavěné ploše nad 25 m2 podléhá správnímu řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení).
Žádost o vydání „územního rozhodnutí“
se podává na předepsaném formuláři a obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o
požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.

K žádosti žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo
nebo doklad o právu založeném smlouvou
provést stavbu nebo opatření k pozemkům
nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska,
pokud byla obstarána před zahájením řízení,
nejde-li o koordinované závazné stanovisko,
vydané správním úřadem, který je příslušný
vydat územní rozhodnutí,
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c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d) dokumentaci záměru.
Žádost o vydání „stavebního povolení“ se
podává na předepsaném formuláři a obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o
požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.

K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,
pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) projektovou dokumentaci,
c) plán kontrolních prohlídek stavby,
d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska
nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem.
Projektová dokumentace se předkládá
ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v
místě stavby stavebním úřadem, předkládá se
trojmo.
Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na: www.mmr.cz/vzory-a-formulare.
Potřebné informace vám rádi poskytnou pracovníci stavebního úřadu osobně
nebo na tel. č. 556 455 460-3.

Městská policie Příbor informuje:
Pozor na kapsáře!
Nastává jedno z nejkrásnějších období v roce a tím jsou Vánoce. Těmto
svátkům předchází shon, nákupní
horečka a starosti s výběrem dárků.
Na toto období se však také těší ještě
někdo - kapsáři.
Ti se pohybují zejména tam, kde se
pohybuje větší množství lidí, tedy obchodní domy, nákupní centra a hromadné dopravní prostředky. Využívají
nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady.
Krádež bývá rychlá a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený
o chybějících dokladech či peněžence
dozví často až mnohem později a zcela
na jiném místě, než ke krádeži došlo.
Nedávejte jim proto šanci, neulehčujte
jim situaci, nezvyšujte jejich výdělek.
Více se dívejte kolem sebe, buďte opatrní a svůj majetek si pečlivě hlídejte.
Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů?
j muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách,
nikoli v zadních kapsách u kalhot,
j ženy, nenechávejte peněženku a jiné
cennosti navrchu tašek či kabelek,
j nenoste své osobní doklady v peněžence,

j nemějte při sobě větší finanční hotovost,
j	PIN platební karty mějte zásadně
odděleně od samotné karty,
j v případě krádeže platební karty
okamžitě volejte pobočku banky,
krádež oznamte a kartu zablokujete,
j zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu,
j tašky, batohy, kde máte peníze nebo
jiné cennosti nenoste na zádech,
kam nevidíte,
j ženy, noste kabelku pokud možno
u těla a využívejte různá zapínání
a zdrhovadla,
j uložíte-li zavazadlo v obchodě
do nákupního koše, mějte je stále
na očích,
j nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani
jdete-li jen k baru či na toaletu,
j při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci,
zavazadla stále na očích,
Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například podáním svědectví
na policii.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. prosince
Marie Polášková

Josef Polášek

Marie Rašková

Viera Ondráčková

Jitka Kabátová

Libuše Tovaryšová
Antonín Jařabáč
Věra Bačovicová

Miloslav Glaubauf
Marie Gröfová

Božena Foltová
Jiří Ondráček

Libuše Jurečková
Verona Ptašková

Františka Kubová
Vlasta Marková

Božena Ščudlíková
Zdenka Knápková

Vladimír Vychodil
Vladimír Švarc

Margita Čambalová
Marie Hýblová
Jaromír Mach

Karel Opluštil

Jarmila Rečková

Josef ína Škrabalová
Vojtěch Jalůvka

Marie Kryšková
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v listopadu:

Vzkříšení – Ken McClure
Britská pouštní hlídka pozoruje, jak z iráckého
území prchá přes hranici do Saúdské Arábie vozidlo
pronásledované vojáky. V havarovaném voze Britové
najdou zohyzděného umírajícího muže. Ukáže se, že
uprchlík zemřel vinou alergické reakce na očkovací
látku. Záhadou zůstává, proč Iráčané očkují obyvatelstvo proti chorobě, která byla už před mnoha lety
zcela vyhlazena.
Román o růži – Vlastimil Vondruška
Děj historického románu se odehrává v čase panování krále Přemysla II. Příběh se vrací do doby, kdy
královský prokurátor a správce hradu Bezděz Oldřich
z Chlumu zabil v souboji syna Hynka Berky z Dubé a
uchází se o krásnou Ludmilu z Vartemberka. Kdosi
zavraždí bezdězského purkrabího Jindřicha a vzápětí
je Oldřich královským komořím obviněn, že zpronevěřil peníze na výstavbu hradu. Oldřich je nucen pátrat v přestrojení za obyčejného vojáka, zatímco Ota je
omylem zajat, neboť věznitelé ho považují za královského prokurátora.
Román Frišta české autorky Petry Procházkové,
zachycuje výpovědi šesti žen, které ve válkou rozvraceném čečenském Grozném žijí svůj každodenní
život. Autorce se podařilo zachytit hrůzu a nesmírné
obtíže, kterými se tyto ženy probojovávají, ale i jejich
nezměrnou sílu, vůli a odvahu k žití a přežití.
Tři sourozenci středního věku a mladá striptérka
na společném lyžařském výletě, který jen díky náhodě
neskončí vraždou. To je zápletka nové knihy Michala
Viewegha - Román pro muže. Dobovou kulisu románu tvoří autentické výroky bývalých i současných
českých politiků a nejvyšších státních činitelů, které
z této fiktivní „pánské jízdy“ chtě nechtě dělají trpký
příběh nás všech.
Znamení kříže – Chris Kuzneski
Na dánském pobřeží je objeven vatikánský kněz
přibitý na kříži. V rozmezí několika dní se tentýž zločin opakuje, tentokrát v Asii a  Africe. V hloubi legendárních katakomb pod italským Orvietem zatím jeden
archeolog nalezne dva tisíce let starý svitek, který by
mohl otřást základy křesťanství. Tento objev z něj učiní nejhledanějšího zločince v Evropě, avšak jeho nepřátelé operují mimo rámec lidských zákonů.
Humorný román Deník matky na pokraji šílenství americké spisovatelky Niamh Greenové popisuje
zkušenosti a zážitky sympaticky ztřeštěné Susie, jež se
rozhodne opustit slibně se rozvíjející kariéru a zůstat
s dětmi doma. Výsledkem je strhující bláznivý výlet
do chaosu rodinného života.
Iris Johansenová přináší nový strhující thriller
Útěk, v němž se matka s dcerou staví na odpor nelítostnému zabijákovi, který nebere rukojmí, neuznává
kapitulaci a ponechává svým obětem jedinou možnost,
utéct. To jediné jim může zachránit holé životy.

Provozní doba:

Oddělení pro dospělé	 
Pondělí: 8:00 - 12:00 	13:00 – 15:00
Úterý:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Pátek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Oddělení pro děti
Pondělí:		
Úterý:		
Čtvrtek:		

13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Z jednání rady města

Z jednání rady a zastupitelstva města

44. schůze RM dne 21. října 2008 mj. projednala:
j Schválila přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů
za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky
jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 20.600,Kč.
j Rozhodla jmenovat v souladu s Čl. II, odst. 2 volebního řádu školské rady tři členy do Školské rady při Základní
škole Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ve složení: Ing. Jan Linart, Místecká
282, Příbor, Ing. Jan Monsport, Mánesova 997, Příbor,
Tomáš Sekeráš, Pionýrů 1513, Příbor s účinností od data
1.11.2008
j Rozhodla jmenovat v souladu s Čl. II, odst. 2 volebního řádu školské rady tři členy do Školské rady při Základní
škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín ve složení:
Ing. Ludmila Jurečková, Čs. Armády 1375, Příbor; Marie
Linartová, Npor. Loma 1399, Příbor; Ing. Lenka Filipová,
Smetanova 1583, Příbor s účinností od data 1.11.2008
j Rozhodla pronajmout byt s dluhem původního nájemce na základě zveřejnění záměru města, byt 2+1 na ulici
Frenštátská 1367/7 panu: Jiří Veleba, Lomená 1295, Příbor,
výše nabídky úhrady dluhu 137 424,- Kč
j Rozhodla pronajmout byt s dluhem původního nájemce na základě zveřejnění záměru města, byt 2+1 na ulici Štramberská 1352/3 panu: Lukáš Juřina, U Tatry 1484,
Příbor, výše nabídky úhrady dluhu 104 360,- Kč
j Doporučila ZM schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 – 2012
j Vzala na vědomí variantní řešení snížení nákladovosti
RD SF
j Doporučila ZM schválit Programu regenerace MPR
Příbor na období 2008 – 2012
j Odsouhlasila s ohledem na vyvolanou přeložku kanalizačních řadů na ulici Jičínské a Štefánikově prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce silnic I/58 a
III/04823 v Příboře“ do 7.11.2008
j Souhlasí s provedením dílčích oprav objízdných tras využívaných v průběhu stavby „Rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823 v Příboře“ v následujícím rozsahu:
Výměna silničních obrubníků a oprava silničních vpustí na ulici ČSA mezi ulicí Frenštátskou a Sv.Čecha
	Oprava chodníkového tělesa od ulice Jičínské ke zdravotnímu středisku
	Oprava části ulice ČSA v úseku od ulice Freudovy
po ulici Frenštátskou
j Uložila na dílčí akce
Výměna silničních obrubníků a oprava silničních vpustí na ulici ČSA mezi ulicí Frenštátskou a Sv.Čecha
Oprava chodníkového tělesa od ulice Jičínské ke zdravotnímu středisku
Oprava části ulice ČSA v úseku od ulice Freudovy po ulici
Frenštátskou
vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu
j Odsouhlasila obsahovou náplň projektových dokumentací pro přípravu výběrového řízení stavební zakázky
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa“
j Stanovila pracovní skupinu pro zpracování žádosti o dotaci i následnou realizaci akce Stavební úpravy piaristického
kláštera – III. etapa z programu „Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2
Rozvoj měst – Subregionální centra výzva 3.2-02, občanská
vybavenost a veřejná prostranství“ ve složení:
Garant:
Ing.Milan Strakoš
Vedoucí skupiny:
Ing.Jiří Hajda
Členové skupiny:
Ing. Jan Černoch, Ing. Jaroslav
Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, Ing. Kamila Nenutilová, Ing.
Zuzana Turková, Silvie Bahnerová, Alena Gachová
j Odsouhlasila realizaci opravy chodníku na ulici Krátké
včetně úseku propojujícího tento chodník s přechodem pro
chodce na ulici Jičínské dle předloženéhjo návrhu odboru
ÚP,rozvoje a MPR
j Doporučila zastupitelstvu města v rámci 5.změny rozpočtu města navýšit prostředky v kapitole 2219 v rozsahu
130 000,- Kč z kapitoly 2219 – akce Stavba chodníku na ulici ČSA za DPS
j Odsouhlasila uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby „Oprava chodníku na ulici Krátké s tím, že část
stavby propojující chodník na Krátké s přechodem pro

chodce na ulici Jičínské bude smluvně řešena až po schválení finančních prostředků zastupitelstvem města
j Souhlasí s dokončením stavby „Chodníkové těleso
Prchalov“ firmou V+V SAVEKO s.r.o. Kopřivnice
45. schůze RM dne 11. listopadu 2008 mj. projednala:
j Uložila připravit návrhy na usnesení ve věci provozování
kulturní činnosti, případného využití stávajícího nebo výstavby nového kulturního domu
j Uložila projednat návrh realizace stavby příjezdové komunikace a veřejného osvětlení pro lokalitu nových rodinných domků v Klokočově v pracovní skupině SP (doprava
živ. prostředí)Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
občanské záležitosti ze dne 20.10.2008
j Uložila zpracovat návrh organizačního a personálního
zabezpečení realizace priorit Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ve městě Příboře na období 2008-2012
j Doporučila ZM udělit čestné občanství města Příbor
p. Lubomíru Loukotkovi, bytem Příbor, Šafaříkova 1402
j Uložila oslovit Úřad práce Nový Jičín a vyžádat podklady
o četnosti využívání jeho služeb klienty
j Schválila předložený návrh oddacích dnů pro rok 2009
j Schválila firmu ISA CONSULT s.r.o. se sídlem Palackého
129, Frýdek-Místek k zajištění realizace prodeje bytového
fondu a nebytových prostor dle schválených pravidel pro 2.
vlnu prodeje za stejných podmínek vyhlášených pro l. vlnu
prodeje bytového fondu v rámci II. etapy prodeje bytového
fondu v souladu se schválenými pravidly pro prodej obytných domů v majetku města
j Schválila mandátní smlouvu včetně přílohy č. 1 k zajištění realizace prodeje bytového fondu a nebytových prostor
dle schválených pravidel
j Určila v souladu s mandátní smlouvou dle čl. V.,odst. 2
kontaktní pracovníky za město pro řešení prodeje bytového fondu s mandatářem:
ve věci majetkové – vedoucí odboru majetkoprávního,školství, bytového a místního hospodářství MÚ
Příbor - Věra Těšlíková
ve věci správy bytového hospodářství – ředitel SMMP
s.r.o. – Ing. Vladimír Bajnar
j Doporučila ZM schválit výjimku s „Pravidel pro prodej
obytných domů …..“s tím, že město zůstane i nadále vlastníkem jednotky č. 13 v domě čp. 1377 , a to v obou formách
prodeje (družstevní vlastnictví domu čp. 1377-1378, nebo
osobní vlastnictví dle zák. 72/94 Sb.)
j Uložila zajistit změnu bytové jednotky č. 13 v čp. 1377
na ul. Čs. armády na nebytový prostor
j Vyhlásila grantové řízení pro oblast kultury a společenských aktivit na rok 2009
j Vyhlásila řízení pro přidělení veřejné finanční podpory
v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu
- konkrétně na činnost organizací působících v těchto oblastech na rok 2009
j Vyhlásila řízení pro přidělení veřejné finanční podpory
v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu
- konkrétně na údržbu, provoz a rozšíření zařízení sloužících pro činnost organizací působících v těchto oblastech
na rok 2009¨
j Uložila zpracovat návrh aktualizace zřizovací listiny TS
včetně příloh řešících majetkové vztahy mezi zřizovatelem
a organizací TS města Příbor
j Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2009
bez závěrů
j Stanovila po projednání zhotovitelem akce „Oprava
objízdných tras v Příboře“ firmu SATES MORAVA, s.r.o.,
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
j Odsouhlasila návrh základních ustanovení smlouvy o
dílo s firmou SATES MORAVA, s.r.o., Železničního vojska
1386, 757 01 Valašské Meziříčí na akci „Oprava objízdných
tras v Příboře“
j Vyhlásila veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona
137/2006 Sb., pro realizaci akcí:
	Parkoviště u ZŠ Dukelská
	Parkoviště na ulici Šafaříkově
j Vzala na vědomí informaci o postupu prací na akčním
plánu rozvoje města na léta 2009-2010
Neměla námitek k záměru společnosti Mattes AD, s. r. o.,
Frýdek-Místek realizovat optické rozvody na objektech
v majetku města pro realizaci tras č. 1 a č. 2, které jsou přílohou žádosti
j Neměla námitek k záměru společnosti Mattes AD, s.
r. o. Frýdek-Místek realizovat umístění optických kabelů
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na sloupech veřejného osvětlení
j Souhlasila s poskytnutím součinnosti při vyřízení žádosti společnosti o umístění optických kabelů na sloupech
spol. ČEZ

Z jednání zastupitelstva města

Na 20. zasedání ZM dne 6. listopadu 2008 ZM projednalo mj. tyto záležitosti:
j Rozhodlo prodat nemovitost – pozemek parc.č.2938/13
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5407 m2, k.ú.
i obec Příbor, za stanovených podmínek firmě JAPSTAV
MORAVA s.r.o., se sídlem Lubina 449, Kopřivnice
j Rozhodlo vykoupit nemovitost – pozemek parc.č. 950/4
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2, k.ú. i
obec Příbor, za kupní cenu ve výši Kč 9.280,--, která bude
kupujícím uhrazena do jednoho měsíce po podpisu kupní smlouvy, od manželů Vojtěcha a Ludmily Raškových,
Šmeralova 420, Příbor. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí
j Rozhodlo vykoupit nemovitost – pozemek parc.č. 950/6
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2, k.ú. i
obec Příbor, za kupní cenu ve výši Kč 9.280,-- , která bude
kupujícím uhrazena do jednoho měsíce po podpisu kupní smlouvy, a to 1/3 podílu od paní Evy Hanušové, bytem
Šmeralova 712, Příbor, 1/3 podílu od pana Jiřího Hanuše,
bytem Klatovská 200/12, BRNO – KRÁLOVO POLE a 1/3
podílu od paní Evy Jurika, bytem Žitná 3/A, BRATISLAVA
- RAČA. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí
j Rozhodlo přijat darování nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, ve správě Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p. o. Ostrava, se sídlem Úprkova
1, Ostrava, a to pozemku parc.č. 3281/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 48 m2 a pozemku parc.č.
3281/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68
m2, k.ú. i obec Příbor do majetku města Příbora
j Uložilo na základě dopisu VOKD a.s. předložit návrh řešení vzniklé situace pozastavení spolupráce mezi městem
Příbor a výše uvedenou společností ve věci zástavby lokality „Za školou“ na dobu 3-4 měsíců
j Uložilo řešit vzniklou personální situaci u JSDH Příbor,
předložením návrhu zastupitelstvu města
j Uložilo zpracovat návrh organizačního a personálního
zabezpečení realizace priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období 2008-2012
j Schválilo Program regenerace MPR Příbor na období
2008 – 2012
j Vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2000 Tržní řád
j Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích
j Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu“ Piaristický klášter – 3.
etapa – západní křídlo 1. a 2. NP – stavební úpravy”, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast
podpory 3.2 Subregionální centra – ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství. Realizace projektu je plánovaná v letech 2009-2011. Minimálně výše spolufinancování
dle podmínek dotačního programu je 7,5 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních
prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje
obce ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním
plánu studie proveditelnosti
j Schválilo zajištění financování provozu projektu
“Piaristický klášter – 3.etapa – západní křídlo 1. a 2.NP
– stavební úpravy” na který bude požadována dotace z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra
– ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství. Město
má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní
finanční zdroje v dostatečné výši, jak je deklarováno ve finanční plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné
udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu
ROP
j Rozhodlo o „Spolupráci při zajištění ostatní dopravní obslužnosti a provedení platby na úhradu prokazatelné ztráty
ostatní dopravní obslužnosti na rok 2009“ dle předložené
smlouvy - úhrada nákladů na ostatní dopravní obslužnost
450 000,- Kč za rok 2009

MO KDU SL Píbor
poádá

SPOLEENSK PLES
v sobotu 24. 1. 2009 ve velkém sále
Katolického domu Píbor.
K tanci a poslechu hraje
skupina Ypsilon
pod vedením Jana Monsporta

Pozvánka

na 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které
se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince 2008
od 16.30 ho d. ve velkém sále Katolického domu
v Příboře.
Hlavními body zasedání budou :

- návrh akčního plánu rozvoje města na léta 2009-2010
- návrh rozpočtu města a jeho organizací na rok 2009
- návrhy plánů práce výborů ZM na 1. pololetí 2009
- návrh plánu práce ZM na 1. pol. 2009
Měsíčník města příbor a 5

Stonožka 2008, aneb když děti chtějí
Podzimní stonožkový týden na ZŠ Npor.
Loma byl v tomto školním roce naplánován a vyhlášen na týden od 20. do 24. října. Akce na podporu tohoto hnutí však probíhaly malinko před
i po tomto termínu. Ale od začátku.

Z kalendáře starosty města

Říjen/listopad 2008, ing. Milan Strakoš
Podzimní doba s sebou přinesla i změnu času.
Ručičky na hodinkách jsme si posunuli o hodinu
dozadu, ráno sice vstáváme ještě za světla, ale odpoledne je o tu hodinu světlo kratší. Počasí bylo
vcelku příjemné, v posledních dnech se ale objevily
první mrazíky.
Zprovozněním rekonstruované křižovatky u
škol se zklidnila doprava zejména na používaných
objezdných komunikacích. Stavební společnost
Sattes s.r.o. Valašské Meziříčí splnila časový harmonogram realizace a upravená křižovatka byla
zprůjezdněná v odpoledních hodinách 07.11.2008.
Křižovatka je bezpečnější a přehlednější, bezpečnost chodců je zajištěna novými nasvětlenými
přechody v dostatečné vzdálenosti od centra křižovatky a taky rozšířenými chodníky. V případě, že to
počasí dovolí, zahájí stavební firma práce na obnově objezdných komunikací a některých chodníků.
Úpravy chodníků na ul. Sv. Čecha u zdravotního
střediska již zahájeny byly, smluvně je ošetřena
oprava ulice Čs. armády včetně silničních obrubníků a úprav kanalizačních vpustí.
Zastupitelstvo města se sešlo k jednání ve čtvrtek 06.11.2008. Mimo řady majetkoprávních záležitostí byla projednána bezpečnostní problematika a záležitosti spojené s veřejným pořádkem.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo plán
rozvoje sociálních služeb na období do roku 2012,
který stanovuje řadu úkolů týkajících se především
řešení problematiky starší generace občanů města.
Konkrétně se jedná např. o zřízení denního stacionáře, zavedení odlehčovací služby u osob se sníženou soběstačností, vybudování mateřského centra aj. Souběžně s těmito úkoly bude projednáván
podnět krajského úřadu o převodu zřizovatelské
funkce domova seniorů na město Příbor.
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích, kterou se stanovují lokality,
ve kterých se mohou psi pohybovat volně.
Další prosincové zasedání zastupitelstva města
se bude zabývat především konečnými úpravami
rozpočtu letošního roku a návrhem provozního
rozpočtu na rok 2009. Zásady tvorby rozpočtu pro
příští rok projednají zastupitelé na pracovní schůzce v závěru tohoto měsíce. K realizaci je připravena
spousta investičních akcí z oblasti školství, parkovišť, komunikací a chodníků a dalších oblastí. Jsou
připraveny i návrhy rozvojového charakteru z oblasti kultury, cestovního ruchu, památkové péče a
další. Rozsah akcí je limitován příjmy městského
rozpočtu, z tohoto důvodu může být do rozpočtu
zařazena jen část akcí, u těch dalších bude nutno
zajistit nejdříve zdroje na jejich realizaci.
V průběhu minulého měsíce se ve městě uskutečnila celá řada společenských a kulturních akcí a
setkání. V sobotu 25.10.2008 se sešli v Katolickém

Když probíhá něco již po dvanácté, je jasné,
že se ví, co a jak. Když však pracujete ve škole,
pak jsou tu stále nové tváře, stále nové děti. A tak
první informace o Stonožce proběhla na schůzce
žákovského parlamentu. Velmi akčně se k akci
postavily 9. ročníky, které opravdu prokázaly
velkou míru samostatnosti, spolehlivosti a schopnosti postarat se o zdárný průběh akce. Jednak
se 9.B vypravila do zahradnické školky, kde v sobotu dopoledne spolu s třídním učitelem prací
na poli vydělala velmi slušnou částku a jednak
9.A zorganizovala dvě zábavná odpoledne, která byla úspěšná nejen finančně, ale hlavně velmi
pozitivně hodnocena dětmi. V pátek 24.října začalo zábavné odpoledne pro 1.stupeň a děti, které přišly, přispěly na Stonožku jednak vstupným
a jednak samozřejmě svou ochotou sportovat,
bavit se a být spolu. Naši deváťáci potřebovali
od svých učitelů tento i následující pátek jediné –
dozor. Nadšené děti soutěžily a přihlížející rodiče
byli určitě spokojeni pohledem na své potom-

kofola. Konec akce byl naplánován na půl osmou,
tak se také stalo, bez nejmenších problémů byla
uklizena tělocvična, vše bylo uzamčeno a unavené, ale velmi, velmi spokojené tváře našich mladých organizátorů dávaly tušit, že jsou se sebou
opravdu spokojeni.
Kromě těchto, zajisté nejúspěšnějších akcí,
proběhlo na celé škole již tradiční malování přáníček – na 1. i 2. stupni, tato pak byla prodávána
na třídních schůzkách nebo na ulicích našeho
města. Ta nejkrásnější byla jako vždy odeslána
do Norska. Do kasiček přispěli i tentokrát zaměstnanci DEC Plastu, velkou účast projevili náhodní
chodci ve městě, kteří byli osloveni našimi žáky.
Turnaj v přehazované 7. ročníků si také získal své
příznivce a vstupným či startovným přispěli žáci
do sbírky. Naši malí – 1.stupeň, pečlivě sbírali
padesátníky, do kasiček házeli uspořené korunky a přinesli své plyšáky, které nabídli k prodeji
na naší již osvědčené akci, ale mnozí si je hned
vzápětí utíkali koupit. No a tím, že přišli na akce,
které pro ně pořádali jejich starší kamarádi, vyjádřili svou podporu samozřejmě a transparentně.
Vrátím se na závěr ke svému nadpisu. Je to
opravdu tak, že když děti chtějí, je radost s nimi
pracovat, je radost je vést a pak je velmi krásné prožívat s nimi jejich
úspěch, který se stává tak
úspěchem i naším. Není
to vůbec špatné s naší generací dětí, mají smysl pro
poctivost, dovedou soucítit, dovedou se nadchnout
pro dobrou věc, dovedou
poděkovat a dovedou pomoci. To, že je na našem
stonožkovém kontě tato
částka 16.300,- Kč, je
sice pěkné ,ale když víme,
jak byla utvořena, je nám
z toho pěkně dvojnásobně.

ky. Reakce jednoho z dětí je
výstižná: „Nejlepší atrakce
byla ta s rukavicí a papírem,
všechny se mi ale líbily a líbilo se mi, jak to bylo zařízené.“
( žák 4. ročníku )
Druhé páteční odpoledne mělo program nabitější,
ale zabavit děti z 2.stupně
bývá poněkud náročnější.
Začátek obstaral velmi atraktivní zápas ve volejbale, kde
proti sobě nastoupili učitelé a
zástupci žáků z 9. tříd a sportovní klání doplňovaly velmi
osobité úbory – pyžama.
Následovaly turnaje ve florbale, streetballe, vystoupení skupiny Capoieira no a na závěr
diskotéka. Během celého odpoledne byl zajištěn
bufet, ve kterém bylo k snědku velmi mnoho
dobrůtek připravených buď maminkami, nebo
samotnými děvčaty z 9. tříd, a také minerálky a
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Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám
pomohli s naším stonožkovým týdnem a musíme konstatovat, že letos děti ukázaly, že umí stát
na vlastních nohou.
Mgr. Vladislava Strnadová
ZŠ Npor.Loma, Příbor

Exkurze u hasičů

Dne 9. října se žáci 7.C Základní školy Příbor,
Jičínská 486 vydali na exkurzi k novojičínským
hasičům. Jelikož jsme do Nového Jičína přijeli
brzy, prošli jsme se náměstím a přilehlými uličkami a ve stanovený čas jsme stanuli před budovou
hasičů.

Tam se nás ujala paní Benešová, která se stará
o osvětu a prevenci, a zavedla nás do školicí místnosti. Uvedla žáky do problematiky hasičského
záchranného sboru a poté ji přišel vystřídat velitel
směny se zajímavými postřehy a osobními zkušenostmi ze života hasiče. Žáky zaujaly podmínky
přijetí do hasičského záchranného sboru a nutná
fyzická a psychická kondice. Zajímavá pro ně jistě byla i náplň dne hasiče ve službě. Samozřejmě
nechyběla ani ukázka hasičského oděvu s dýchací
technikou a ostatních ochranných obleků (např.
přetlakový protichemický oblek, oblek proti sálavému teplu atd.).
Po tomto teoretickém úvodu se zvláště chlapci těšili na to, jak si „osahají“ hasičská auta. Byli
jsme rozděleni do dvou skupin po 10 a odvedeni
do garáží. Dívky neprojevovaly přílišné nadšení a
byly brzy s prohlídkou hotovy. Musely tedy čekat
na chlapce, kteří si každé auto pořádně prohlédli
a hasiči jim vše názorně vysvětlili. Největší úspěch
mělo záchranářské auto, kde nám předvedli, jaké
vybavení je nutné při výjezdu k haváriím, kluci si
potěžkali 20 kg těžké kleště na stříhání karoserie a
nakonec byl jeden dobrovolník upoután do fixačních nosítek. Žáci se dověděli, že jedno hasičské
auto pojme 2400 - 8000 litrů vody (podle typu
auta) a každý druh auta vyjíždí k jiné události
podle potřeby. Mohli jsme projít chemickým autem, zastavili jsme se u vysokozdvižného vozíku,
u výsuvného automobilového žebříku...
Po vyčerpávajícím výkladu jsme poděkovali,
rozloučili se a slíbili výtvarnou reflexi exkurze.
Žáci, především chlapci, si odnášeli spoustu nových informací a hlavně představu o tom, co vyžaduje práce v hasičském záchranném sboru.
Jana Hýlová, učitelka, ZŠ Příbor, Jičínská
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domě členové mysliveckých sdružení, aby si připomněli 85. výročí trvání organizované myslivosti
v Příboře. V průběhu slavnostního setkání zazněla
svatohubertská mše a byla předvedena celá řada
mysliveckých signálů a troubení. V závěru večera
jsem zástupcům obou příborských sdružení předal
cenu starosty města jako poděkování za jejich veřejně prospěšnou činnost.
V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu zasadili členové
zastupitelstva města spolu s občany lípu v městském parku, položili květiny k pomníku T.G.M a
v refektáři piaristického gymnázia si při projevu
p. Lubomíra Loukotky připomněli události roku
1918.
V refektáři jsme se sešli ještě jednou, a to
ve čtvrtek 30.10.2008 při vernisáži výstavy
„Z dějin čs. letectva“, kterou přichystali pracovníci Muzea Novojičínska společně se členy
Svazu letců České republiky z Příbora.
V úterý 11. listopadu jsme si již poosmé v historii města připomněli „Den válečných veteránů“.
Účast občanů nebyla tentokrát tak velká, jako v dřívějších letech, nicméně na náměstí přišlo více jak
sto dospělých a dětí.
Tělovýchovná jednota spolu s městem uspořádali ve čtvrtek 20.11.2008 slavnostní vyhodnocení
nejlepších sportovců, trenérů a cvičitelů. Setkání
bylo přítomno asi osmdesát pozvaných sportovců
a funkcionářů. Ceny pro třináct vyhodnocených
poskytli příborští podnikatelé. Mezi vyhodnocenými byli zástupci všech generací a téměř všech sportovních jednot, klubů nebo oddílů, které ve městě
působí.
20.10.2008 – účast na výročním setkání členů
Klubu vojenských důchodců účast na jednání finančního výboru a osadního výboru v
Hájově
25.10.2008 – předání „Ceny starosty na slavnostním setkání zástupců mysliveckých sdružení
u příležitosti 85. výročí založení organizované
myslivosti v Příboře
27.10.2008 – zasazení pamětní lípy v městském parku u příležitosti 90. výročí vzniku
Československého státu
30.11.2008 - účast na vernisáži výstavy „Z dějin čs.
letectva“
03.11.2008 – pravidelné měsíční jednání se zástupci PČR a městské policie
05.11.2008 – účast na semináři v Karlově Studánce
na téma příprava a projektování bazénů a rehabilitačních zařízení
10.11.2008 – účast na jednání finančního výboru
11.11.2008 – přednesení slavnostního projevu u
příležitosti Dne válečných veteránů
12.11.2008 – schůzka komise pro realizaci strategického plánování spojená s výběrem projektů
pro léta 2009/2010
13.11.2008 – jednání se zástupce spol. AVE, která pro město zajišťuje likvidaci separovaných
odpadů
19.11.2008 – společná schůzka s partnery projektu „rekonstrukce křižovatky“ a vyhodnocení
projektu
20.11.2008 – zahajovací projev na setkání u příležitosti vyhodnocení nejlepších sportovců, trenérů a cvičitelů

Vánoce v USA

Jak se slaví Vánoce ve světě

Vánoce jsou nejdůležitějším dnem pro všechny křesťany. Většina Američanů je věřící, i to je jeden z důvodů, proč je i většina obchodů zavřená.
Totéž platí pro všechny státní úřady. Mnoho míst
je zavřeno dokonce už den předem.
Křesťané zde slaví Vánoce v souladu s kázáním svých kongregací. Kromě přísných náboženských nařízení, jsou vánoční zvyky, které jsou
praktikovány katolíky i nekatolíky. Tak vznikla
celá řada ryze amerických tradic.
V žádném období roku se nenakupuje víc,
nežli právě o Vánocích. Obchody zažívají již
od Díkuvzdání na konci listopadu až do Vánoce
skutečné žně. Mnoho věřících si stěžuje, že pravý
význam Vánoc je ničen touto komercializací.
Dárky se dávají dětem, členům rodiny, přátelům. Lidem, kteří nám poskytli laskavost, či
kolegům ze zaměstnání. Nemusí se vždy jednat o
věcný dar. Často lidé pečou sušenky a jimi obdarovávají své blízké, či sousedy.
Během tohoto období Američané ukazují
svou štědrost lidem, kteří na tom nejsou tak dobře
jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirotčinců a charit, které pečují o znevýhodněné občany.
Vánoční výzdoba je velice bohatá, v některých případech nemá daleko ke kýči.. Američané,
slavící Vánoce, mají stromeček , živý nebo umělý.
Zdobí jej drobnými světly a ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.
Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==> Sintaklaas.
Ačkoli si jej s sebou holandští imigranti přivezli
do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu významnou postavou. Až spisovatel Washington
Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809,
avšak byl stále znám jako svatý Nicholas. Kouřil
dýmku, létal ve svém kočáru bez sobů, neměl svůj
červený oblek a nebydlel na severním pólu. I tak
přinášel dětem každý rok dárky. Roku 1863 byl
pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové
jméno, ale i svůj oblek, soby a saně.
V mnoha státech v tomto období sněží, a tak
je vánoční večeře podávána uvnitř. Sestává z pečeného krocana, husy, kachny nebo šunky polité
brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem
bohatší. Podává se biskupský chlebíček, dýňový
koláč, ovocný pudink polívaný brandy, koláčky
nadívané kandovaným ovocem aj.
Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se vánoční tradice velice liší.
Například na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský
náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus
sem přijíždí rovněž po vodě ve svém člunu.
V Pennsylvanii, moravští imigranti tvoří pod
vánočním stromkem krajinu nazývanou putz.
Zatímco Němci jsou obdarováváni Belsnicklem,
který je udeří svým proutkem, pokud se během
roku chovali špatně.

dobová výzdoba, či strojení stromku nenechá jediného člena rodiny v klidu.

Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas
(Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek červené nebo zelené barvy. Na Štědrý večer chodí dům od domu a
rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb a nebo
prázdné povlaky od polštářů na rohy postelí. Ráno
se probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal
spoustu dárků.
Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí
do krbu. Jedině tak mohou vzlétnout a dostat se
až na Severní pól, kde jejich přání bude vyslyšeno.
Pokud však dopis shoří, musí se napsat znovu.
Počátky oslavy Vánoc se ve VB datují k roku
596 n. l, kdy se svatý Augustin spolu s početnou
skupinou mnichů vylodil na březích Anglie, aby
přivedli Anglosasy ke křesťanské víře.
Ráno 25.prosince rodina společně rozbaluje dárky a poté připravuje slavnostní hostinu. Ta
bývá podávána přesně v poledne. Stůl, na němž
se obědvá, se doslova blýská zřídkakdy používaným porcelánem a křišťálovým sklem. Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením
tzv. christmas crackers (jedná se o papírové tuby,
v nichž se ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z
pečeného krocana s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou. Nabídka dezertů je mnohem
pestřejší: švestkový puding polévaný Brandy, sladké koláče nadívané kandovaným ovocem aj.
Poté se všichni členové rodiny odeberou
do obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční
projev královny Alžběty II.
26. prosince Britové slaví tzv. Boxing day
(není zde žádná spojitost s boxem). Existuje mnoho interpretací, proč se tento den takto jmenuje.
Pravděpodobně se jedná o odkaz z minulosti, kdy
se právě v toto datum otevíraly kasičky z kostelů a
jejich obsah byl rozdělen mezi chudé.

Vánoce v Austrálii

Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných šířkách
opravdu velmi teplé. Zatímco severní polokoule se nachází uprostřed zimy, zde panují teploty
okolo 30 C, tedy 100 F. Sice zde nikdy nesněží, ale
zato se musejí potýkat s bouřkami, krupobitím,
záplavami, cyklony a požáry.
Austrálie a Nový Zéland jsou první státy, které časově oslavují Štědrý den, Češi si na něj musejí počkat o 11hodin déle.
Australané považují Vánoce za čas připomenutí si jejich duchovního významu- narození
Ježíše Nazaretského. Pro mnohé začínají o půlnoční bohoslužbě. Až 70% obyvatelstva jsou věřící (katolíci, luteráni, protestanti, anglikáni).
I přes velkou rozlohu zde žije pouze 19 milionů obyvatel. Země je harmonickým mixem etnických skupin. Je zde významné zastoupení mnoha
národnostních menšin a většinou každá z nich
praktikuje vánoční zvyky vztahující se k jejich původnímu domovu.

Vánoce ve Velké Británii

Dá se říci, že typicky australské Vánoce neexistují. Za výchozí model oslavy Vánoc byly použity britské zvyky.

Všechen spěch a shon začíná již před
Vánocemi a obvykle končí těsně před jejich začátkem. Balení dárků, rozesílání vánočních přání,

Dárky zde nosí rovněž Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibě získává i jeho americký
rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. prosince
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přichází do domů a vkládá dětem dárky do punčoch na krbu, či do povlaků na polštář zavěšeném
v rohu postele. Vánoční výzdoba je střídmá, používají se především slaměné ozdoby, větvičky ze
stromů, jmelí a samozřejmě vánoční stromeček.
Avšak teplotní podmínky výrazně pozměnily britské zvyky. Tradiční večeře se přemístily
z domovů na terasy, zahrady, nejsou neobvyklé ani
v parku, či na pláži. Je to příležitost setkat se
s přáteli a příbuznými, uvědomit si přátelství, lásku a předat si dárky.Vánoční menu může sestávat
z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, druhově velice pestrých salátů, zmrzliny,
švestkového pudinku, koláčů aj.

Vánoce ve Francii

Vánoční čas nastává ve Francii během adventu. Jedná se o 4 neděle, které předcházejí
Vánocům. Jak praví tradice, každou neděli se
na adventní věnci zapálí jedna svíčka. Svíčka zde
představuje symbol znovuzrození.
V této době se též užívá adventní kalendář.
Má podobu papírového boxu s 24mi okénky
k otevření. Jedno okénko denně, a to od 1.-24.
prosince (24 okének). Každé okénko obsahuje
větu z evangelia.
Půlnoční bohoslužba, 24. prosince, oslavuje
zrození Ježíše. Obvykle začíná o půlnoci. V současnosti není výjimkou její začátek už během večera.
Štědrý večer je zakončen již zmíněnou bohoslužbou. Francouzi jej ve většině případů tráví
s rodinou, či blízkými přáteli.
Kulinářské umění Francouzů je opravdu neotřelé. Mezi tradiční pokrmy patří vánoční krůta
(la dinde de Noel) a tzv. vánoční poleno (le buche
de Noel). Jedná se o dezert polívaný čokoládou
ve tvaru polínka, ve výjimečných případech se
může jednat i o zmrzlinu.
Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere
Noël). Jde o alegorickou postavu, která je zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárků
pro děti. Dostává od dětí dopisy s jejich přáními
a má létající saně tažené soby. Představa Otce
Vánoc jako muže s dlouhým plnovousem, v červeném obleku, se saněmi a pytlem plným hraček, je
pouze americkým výmyslem, který se objevil poprvé v roce 1868 v časopise Harper´s magazine.
A byla to právě Coca Cola, která z bodrého muže
udělala takovýto symbol Vánoc a celosvětově jej
proslavila.
Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu, jak
interiérů, tak exteriérů (pro navození skutečné vánoční nálady). Často jsou osvětlené, aby vynikaly
i během noci. Typickým stromkem je jedle, která
je hlavní dekorací v každé rodině a ukládají se pod
ni dárky. První vánoční stromeček se objevil roku
1521 v Alsasku. Už staří Keltové používali stromy
k dekoraci během zimního slunovratu. Považovali
je za symbol života
K Vánocům neodmyslitelně patří i trhy. Jedná
se o seskupené dřevěné stánky, kde se prodávají
dekorace, hračky, svíčky… Tato tradice je velice
silná především na jihu země, avšak kolem roku
1990 se rozšířila do celé země a dnes tvoří neopomenutelný atribut francouzských Vánoc.

Vánoce v Brazílii
Brazílie je zemí, kde se střetává celá řada
etnik. Jedná se o bývalou portugalskou kolonii.
Mnoho vánočních zvyků odpovídá právě této
historické skutečnosti.
Jednou z tradic je vytvoření scenérie zrození, nebo- li Presépio. Slovo pochází z hebrejského „presepium“ a znamená slaměnou postýlku,
ve které Ježíš strávil svou první noc v Betlémě.
Stavba Presépia je typická především pro severozápad země, která je náboženský velice ortodoxní.
Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai
Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije v Grónsku
(je zda patrný vliv anglosaských zemí). Když
přijíždí do Brazílie přizpůsobuje se místním
přírodním podmínkám a převléká se ze svého
teplého oblečení do lehké košile a kalhot.
Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození). Na stole
nesmí chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná
rýže a obložené mísy z ovoce a zeleniny.
Oddaní katolíci se obvykle účastní půlnoční
mše, nebo-li Missa do Galo. Svůj název mše získala díky kohoutovi ohlašujíce nový den. Missa
do Galo končí v 1 h ranní. 25. prosince věřící
chodí do kostela, ale většina mší se koná až

v odpoledních hodinách. Brazilci si totiž raději
přispí po vydatné večeři anebo jdou na pláž.

situace z bible týkající se Ježíšova narození (malý
Ježíš v jeslích, Marie, cizinci dávající mu dary a
Betlémská hvězda na obloze). Betlémy jsou stavěny na veřejně přístupných místech. Obvykle
před a nebo v kostelech.

Mezi vánoční dekorace zde patří i řezané
květiny. V posledních letech se jí stávají i mohutné ohňostroje vybuchující na klidné noční obloze velkých měst, jako jsou Brasilia, Sao
Paolo a Rio de Janeiro.

Štědrý večer se na Ukrajině nazývá Sviaty
Vechir (Svatý Večer), a nebo také Sviata Vecheria
(Svatá Večeře). Ukrajinská kuchyně nikdy nedostane tolik prostoru předvést svou rozmanitost.
Svatá Večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct pokrmů. Na stole by neměla chybět Kutia,
chutný dezert připravovaný z máku, pšenice,
kandovaného ovoce, medu a ořechů.

Brazilci patří mezi nejotevřenější národy
světa. Lidé během oslav zpívají, tančí na ulicích. Veselí pokračuje až do svátku Tří králů
6. ledna. Toto datum bývá považováno za den,
kdy tři moudří muži přišli obdarovat Ježíše
do Betléma.

Vánoce na Ukrajině

Ukrajina patří mezi nejpravoslavnější země
na světě. Pravoslavní se nikdy nevzdali užívání
juliánského kalendáře, a tak Vánoce slaví 7. ledna. Ten představuje 14 denní posun od kalendáře gregoriánského.

O Sviaty Vechir přinášejí do svých domovů
stromek a zdobí jej, tzv. Novorichna Jalynka.
Na západní Ukrajině je jeden ze symbolů Vánoc
Didukh. Jedná se o svazek pšenice, či žita zformovaného do zvláštního tvaru, se čtyřma nohama
a s mnoha dalšími malými svazky. Symbolizuje
prosperitu do nového roku.

Během sovětské diktatury Vánoce nebyly oficiálně slaveny. Namísto nich se je snažili nahradit prázdninami spojenými s příchodem Nového
rok. Avšak Ukrajinci na ně nikdy nezapomněli.
V roce 1991 získala Ukrajina opět nezávislost a
Vánoce se staly oficiálním svátkem.

Postava svatého Nicholase je zde zastoupena
v podobě Did Moroz (Děda Mráz). O Štědrém
večeru přichází do domovů a zanechává dárky
pod stromečkem.

Ve většině částí Ukrajiny lidé na Štědrý večer
tvoří tzv. vertep (betlém). Zde jsou vyobrazovány

Divadlo v Příboře (pokračování)
O orelské scéně celkem žádný materiál nemám. Tělocvičná jednota českého Orla, zkráceně TJ Orel, byla založena v roce 1908. Roku
1911 byl postaven Katolický dům, kde byl sál i s jevištěm. Je tedy možné, že v TJ Orel byl již tehdy utvořen dramatický odbor. Určitě však
existoval za první republiky, což dokazuje tzv. meziaktí, plakátek,
podle něhož dramatický odbor katolických spolků sehrál ve dnech 26.
a 27.12.1925 vánoční zpěvohru Splněné touhy aneb Příchod Mesiáše.
Škoda, že nejsou uvedeny osoby v jednotlivých rolích a není uveden
orchestr.. Zdá se mi, že divadelní odbor Orla nebyl tak agilní jako scéna sokolská. Jinak řečeno, myslím, že orelští herci nesehráli tolik her
jako sokolští. A ještě se mi zdá, že větší aktivita u nich nastala po druhé světové válce, kdy hráli jako Lidová scéna. A tady bych se chtěl
zmínit o jedné hře, kterou Lidová scéna sehrála v roce 1950. Byl to
Divotvorný hrnec, hra se zpěvy, kterou Jan Werich přivezl z Ameriky
a od základu upravil na české poměry. Hra se udržela v Praze déle
než dva roky v karlínském divadle s Werichem jako vodníkem
Čochtanem v hlavní roli v letech 1948 – 49. Divotvorný hrnec hrálo též divadlo v Olomouci a v Ostravě, tady s Josefem Kobrem v roli
Čochtana. To jsou divadla profesionální. Ale na hru si trouflo jediné
ochotnické divadlo v republice, a to v Příboře. Byla to velká zásluha Václava Pokorného, lékárníka a hudebního skladatele, který tehdy
ještě byl v Příboře a postaral se o hudební stránku hry.- Nacvičili známé písně s orchestrem z Frýdlantu n. O. a orchestr střídavě dirigoval
s p. Borisem Hajduškem z Frýdlantu. Hru tehdy režíroval Antonín
Karban, který měl k dispozici výborný soubor s vynikajícím Rudou
Olšovským jako vodníkem Čochtanem a skvělou Jarmilou Bártovou,
která tančila roli Zuzany. Znovu byla v Příboře hra uvedena v roce
1969 v režii Zd. Mytníka a orchestrem Bedřicha Pukovce.
V padesátých letech hráli sokolští ochotníci ještě pod hlavičkou Sokola a bývalá Lidová scéna jako divadelní soubor Závodního
klubu Tatra Příbor. V šedesátých letech se už moc nehrálo. Později
bylo učiněno ještě několik pokusů o „vzkříšení“ divadla v Příboře, ale
tyto pokusy vždy brzo skončily. Inu nic netrvá věčně.
Lubomír Loukotka

Program Muzea a pamětní síně S. Freuda
v Příboře na prosinec 2008
do 1. února 2009

VÁNOCE VE MĚSTĚ

Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska prezentující dobu vánoční a zimní čas
v městském prostředí málo známým pohledem
Refektář

Příborsko v oblacích

do 29. ledna 2009

Z DĚJIN ČS. LETECTVA

- ve spolupráci s příborskou odbočkou Svazu letců ČR
Nový sál Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře

4. prosinec 2008 v 16.00 hodin

VÁNOČNÍ ČAS

Komponovaný podvečer pro širokou veřejnost s vyprávěním etnografa doplněný
vánočním
pásmem gajdošské muziky „Ruce na dudy“
Refektář

Otevírací doba o vánočních svátcích:

24.12.2008

zavřeno

25.12.2008

zavřeno

26.12.2008

9.00 – 12.00

27.12.2008

zavřeno

28.12.2008

9.00 – 12.00

29.12.2008

zavřeno

30.12.2008

8.00 – 12.00

31.12.2008

9.00 – 12.00

1.1.2009 zavřeno
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13.00 – 16.00

střípky Městské policie
Dne 20.10.2008 v 21:45 hod. bylo přijato
oznámení od občanky města, že jí před malou
chvíli telefonoval její 13-letý syn, že na dveře jejich bytu bouchají tři mladíci a požadují, aby šel
ven a mohli si s ním něco vyřídit. Dále uvedla,
že tito mladíci zvonili již u hlavních dveří a jelikož jim syn neotevíral, rozbili skleněné výplně,
otevřeli si vchod a vyšli do patra. Sdělila proto
synovi, ať neotvírá a počká do příchodu policie.
Hlídka se proto vydala na místo kde zjistila, že
skleněné tabulky na vchodových dveřích domu
jsou rozbité a na zemi jsou krvavé stopy vedoucí až k bytu oznamovatelky. Na výzvu strážníků
syn dveře od bytu otevřel a sdělil, že mladíci již
odešli. Hlídka na základě zjištěných skutečností
provedla vyhledávání tří podezřelých mladíků,
které z místní znalosti znala. Ty také následně
nalezla a převezla na služebnu městské policie,
kde vzhledem k jejich zjevné podnapilosti provedla orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu. Při té byla zjištěna
přítomnost alkoholu od 1 – 1,8 promile. Jelikož
se jednalo o mladíky ve věku 17 let kontaktovali strážníci jejich rodiče, kteří si je převzali
do péče. Svým protiprávním jednáním a způsobenou škodou se dopustili přestupku proti majetku, za který budou následně řešeni.
Dne 31.10.2008 bylo v 19:30 hodin na žádost Policie ČR prověřeno oznámení, kdy žena
sdělila, že v jejím bytě na ulici Npor. Loma leží
nehybně její manžel na zemi a na něm hliníkový
žebřík. Na místě události bylo již vše v pořádku, neboť bylo hlídkou MP zjištěno, že muž se
měl v podnapilém stavu chytit žebříku, který se
i s ním skácel k zemi. Jelikož však neměl žádné zjevné zranění, ani si nestěžoval na žádnou
bolest, nebylo nutné přivolávat lékaře. Hlídka
místo opustila a skutečnosti, které zjistila předala Policii ČR.
Dne 17.10.2008 bylo v 18.00 hod. přijato
oznámení od občanky města, že v areálu hřiště ZŠ Npor. Loma stojí mladík, který si obnažuje přirození a druhý kamarád ho přitom fotí.
V tu dobu se na hřišti mělo pohybovat více
osob, čímž docházelo k narušování mravnosti.
Na místě bylo hlídkou zjištěno, že se jedná o
15-letého mladíka, který zkoušel nafotit experimentální snímky a vůbec si neuvědomoval, že
ho při tom může někdo vidět. Svým počínáním
však u občanů vzbudil veřejné pohoršení a bude
proto následně řešen za přestupek proti veřejnému pořádku.

Městská policie Příbor informuje:
Jak na zimu zabezpečit rekreační objekty
Zima se nezadržitelně blíží a váš rekreační
objekt zůstane většinu času v tomto období opuštěný. Nastává období, kdy každoročně nastávají
žně zlodějům. Nedejte jim šanci a chraňte svoji
„chaloupku” jak jen to nejlépe jde!
Pachatelé si většinou vybírají rekreační objekty osamocené. Kolonie chat je bezpečnější, ale
ani zde si chataři nemohou být příliš jisti. Kradou
se cenné věci, zahradní technika, kola a sportovní
potřeby, nářadí i potraviny.
Z hlediska vloupání jsou nejslabší stránkou
rekreačních objektů, stejně jako všech ostatních
objektů, především okna, prosklené plochy a dveře.

Co podniknout?

Objekt zazimujte.

síť (230V) či zavedený telefon. Jiná elektronická
zařízení využijeme, jde-li o objekt úplně odříznutý od civilizace. Zabezpečovací firmy, které se
sdružují v Asociaci technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm, nabízejí celou řadu zabezpečovací techniky ve všech cenových relacích
(pohybuje se řádově ve stovkách až tisících korun). Můžete si ji zakoupit v hotovosti i na splátky
nebo pronajmout.
Každá pojišťovna má při sjednání pojištění ve svých pojistných podmínkách požadavky
na nejnutnější zabezpečovací techniku. Většinou
pojišťovny předepisují mechanické zábranné prostředky, u luxusních rekreačních objektů vyžadují
i EZS, elektrickou požární signalizaci a připojení na pult centralizované ochrany bezpečnostní
agentury.

Jak se zachovat, jste-li přesto vykradeni?

Není vhodné v něm nechávat např. cenné obrazy a starožitnosti, rozhodně se vyplatí odvést
z objektu drahé nářadí, horská kola a další cennosti.

Nevstupujte do objektu, může tam ještě
být pachatel.

Je-li chata či chalupa na samotě, je vhodné
využít zejména mechanické zábranné prostředky
(zámky, mříže, okenice, apod.).

Neuklízejte po zlodějích (známá zásada
„ruce do kapes“), mohli byste zničit důležité
stopy, které vedou k vypátrání pachatele.

V chatových koloniích se také vyplatí zesílit
vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna apod.
Při překonávání těchto zábran dělá zloděj většinou hluk a v kolonii to může někoho upozornit,
aby přivolal pomoc.
Určitě se vyplatí instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Jisté možnosti jsou
dány tím, máme-li v objektu elektrorozvodnou

První dva byty s dluhem
původního nájemce
pronajaty.
V průběhu měsíce října byly v souladu
s Dodatkem č. 1 „Pravidel pro přidělování
obecních bytů do nájmu občanům“ zveřejněny
dva uvolněné byty po dlužnících. V obou případech se jednalo o byty o velikosti 2+1 s tím,
že jeden byl na ulici Štramberské čp.1352 a
druhý na ulici Frenštátské čp.1367.
Výše dluhu odpovídala maximální výši
nabídky. U bytu na ul. Frenštátská činila maximální výše nabídky 137.424 Kč a u bytu na ul.
Štramberská činila maximální výše nabídky
104.360 Kč.
Celkem se přihlásilo 31 zájemců a všichni učinili nabídku v maximální výši. O byt
na ulici Štramberské se přihlásilo 11 zájemců
a o byt na ulici Frenštátské se přihlásilo 20 zájemců. Vzhledem k tomu, že všichni zájemci
nabídli maximální výši rozhodovala rada města losem.
Odbor majetku, školství, bytového a MH
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Přivolejte obecní či státní policie ČR (tísňová linka 158, 156, 112).

Do policejního protokolu uveďte všechna
důležitá fakta a údaje.

Vytvořte si fotodokumentaci cenných věcí,
zapište výrobní čísla výrobků a nářadí. Bude to
velmi užitečné při pozdějším jednání s pojišťovnou.
Eva Kahánková, pracovník prevence a

administrativy u MP Příbor. Zdroj:
Informační servis prevence kriminality

Oddací dny
v roce 2009
17.01.2009

11.07.2009

14.02.2009

25.07.2009

07.03.2009

15.08.2009

21.03.2009

29.08.2009

04.04.2009

05.09.2009

18.04.2009

19.09.2009

23.05.2009

03.10.2009

		

17.10.2009

06.06.2009

21.11.2009

20.06.2009

12.12.2009

Integrace není samozřejmostí

Za úspěchem stojí vždy ředitel školy a jeho
motivovaní pedagogové. Jak se lidově říká, vše je
o lidech, kteří jsou ochotni dělat něco navíc, učit
se novým věcem a přijmout, že dítě s postižením
má také právo na vzdělávání v běžné škole. Dítě
si svoje postižení nevybírá a je zapotřebí udělat
všechno pro to, aby se necítilo handicapované.
Nezbytné pro začlenění dítěte se zdravotním postižením do kolektivu zdravých dětí je vytvoření
podmínek pro integraci. Podmínky vždy vycházejí
ze speciálních potřeb dítěte a z možností školy.
Integrace probíhá na základě spolupráce rodiny a
příslušného školského poradenského zařízení.
Jako příklad funkční integrace je soukromá
mateřská škola na Hájově – „ MOJE ŠKOLKA“.
Jedná se o integraci dítěte s autismem. Takové začlenění je hodno zřetele, protože integrovat právě
dítě s autismem je z odborného pohledu jedno
z nejtěžších. Práce je to velice specifická a náročná. Obvykle jsou tyto děti zařazeny do autis-

tických tříd speciálních
škol, kde se jim dostává
specializované péče.

Zjednodušeně
se
dá říci, že dítě s autismem nerozumí, co mu
říkáme a nechápe, co
po něm chceme. Má
potíže rozumět symbolům. Potřebuje pro svůj
život podporu pomocí
obrázků, a to v komunikaci, v denním režimu a
ve struktuře prostředí.
Zajištění předvídatelnosti
je klíčem k tomu, aby bylo
dítě klidné a schopné se
vůbec vzdělávat. Jedná se
o metodiku strukturovaného učení.

Obdiv patří paní ředitelce Ivetě Šrubařové,
která integraci umožnila, paní učitelce Ludmile
Žárské, která se individuálně věnuje integrovanému dítěti jako asistent pedagoga a všem zaměstnancům soukromé MŠ, kteří společně vytvářejí
bezpečnou atmosféru pro všechny děti, a to bez
rozdílu. Jejich vstřícnost a otevřenost je příkladem toho, že integrovat lze, i když se nejedná o
lehký úkol. Oceňuji kvalitní přístup pedagogů,
který je z mého speciálně pedagogického pohledu to nejvýznamnější, co tato soukromá mateřská
škola poskytuje.
Magdaléna Holubová, rodič dítěte MŠ Hájov

Klub esk ch turist Píbor poádá 30. prosince 2008 turistick v let:

Poslední pochod roku
Sraz úastník turistické akce v 8 15 hod. autobusová zastávka Píbor koly stanovi t . 4,
odjezd linkov m autobusem do Libho t (transformátor)
Trasa 10 km: Libho , zámeek, Barto ovice, Libho 
Zajímavosti: Libho  – b val vtrn ml n
Oechové lázn
Barto ovická pehrada
Zámeek – díve vojensk objekt, nyní v letní restaurace
Návrat linkov m autobusem v 13:30 hod. nebo 14:30 hod.
Vedoucí akce: Pavel Bilík
tel.: 605126090
Měsíčník města příbor a 11

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

Pravidelné akce

MĚSÍC prosinec

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 / 17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč
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 10
Kč/h, dospělí 20 Kč/h

Akce

ZÁKRYT VENUŠE MĚSÍCEM
1. 12. / pondělí / 16:30 / sraz před restaurací U
Čechů
Pozorování zajímavého seskupení Jupitera, Venuše
a Měsíce krátce po novu.
V 17h 18min nastane zákryt Venuše Měsícem.
Úkaz se odehraje jen 9° nad jihozápadním obzorem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní triedr
nebo jiný malý dalekohled. Pozorování se koná jen
za příznivého počasí.
Vstupné: 10 Kč. Akce pro veřejnost.
Informace: tel. 737 311 810
MIKULÁŠ V LUNĚ
5.12. / pátek / 10:00 – 12:00 / LUNA
Akce je určena pro maminky s malými dětmi.
Do 1. 12. je možno nahlásit zajištění balíčku,
nebo si můžete donést vlastní balíček. Informace:
J. Lupíková
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
LETNÍHO TÁBORA „SLUNCE“ MALÁ
BYSTŘICE
5. - 6.12 / pátek od 17:00 / sobota do 16:00 / LUNA
/ 250 Kč. Program: hry, soutěže, noční hra, překvapení. S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení
do tělocvičny, obuv, věci na spaní, toaletní a psací
potřeby, láhev na pití, batůžek, baterku. Akce určena pro táborníky, kamarády a vedoucí. Na akci
se můžete přihlásit do 3. 12. 2008. Cena: 250 Kč

13.12. / sobota / 8:00 – 13:00 / KOPŘIVNICE /
Informace: L. Nenutilová
I. kolo turnaje pro mladší kategorii žáků. Akce
Výtvarná dílna - MALOVÁNÍ
pro neregistrované florbalové kluby. Informace: J.
NA HEDVÁBÍ
Lupíková
11.12. / čtvrtek / 16:30 – 18:30 / LUNAPráce
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ Z PAPÍRU
s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet
19.12. / pátek / 14:30 – 16:00 / LUNA / 20 Kč
míst omezen. Do 8. 12. je možno se přihlásit a
Jmenovky, vystřihovánky na okna, vánoční ozdozajistit materiál (šátek, šálu, kravatu). Vstupné:
by. Akce pro děti. Informace: K. Bukovjanová
100 Kč (barvy a kontury). Akce pro veřejnost.
4. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY
Informace: K. Bukovjanová
MLÁDEŽE VE FLORBALU
Výtvarná dílna-KURZ PLETENÍ
20.12. / sobota / 8:00 – 13:00 / KOPŘIVNICE /
Z PEDIGU
I. kolo turnaje pro starší kategorii žáků. Akce pro
12.12. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
neregistrované florbalové kluby. Informace: J.
2. setkání
kurzu
pletení 
z pedigu pod vedením lek

Lupíková
torky
paní
Věry Slívové#062.
z Ostravy. V ceně materiál
/$
$2,NOVÉHO ROKU
HLEDÁNÍ
a občerstvení.
Z kurzu si odnesete hotový výrobek.
HLBGHBE10/#&-*ELAGJE
EHF" aneb PUTOVÁNÍ ZA NEANDRTÁLCEM
Počet
míst omezen.
Na akci
je nutno se přihlásit.
!"
!#%
)%"$%*
 # " do Štramberka. 29.12. / pondělí / 9:15 / NÁDRAŽÍ
Akce
pro
veřejnost.
Informace:
 " 01&% (K. Bukovjanová
/ 20 Kč. Akce pro přátelé a externisty LUNY
4. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY
Příbor
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Čím žijeme

I když je teprve listopad, můžeme říct, že jsme kromě vyučování, při kterém se sedí v lavicích, zažili už mnoho zajímavého i mimo ně.

Hned začátkem září si děti čtvrtých a pátých tříd zopakovaly dopravní
výchovu a praktické jízdy na dopravním hřišti. Zjistily, že opravdu nejsou tak
dobří cyklisté, jak si mnozí z nich myslí, a že se mají pořád co učit.
A protože musíme chránit nejen své zdraví, ale i své okolí a hlavně přírodu, 11. září k nám přiletěli dravci ze sdružení Seiferos. Předvedli nám, jak
umí lovit, jak jsou krásní a jaká by to byla škoda, kdyby z naší přírody vymizeli.
Protože se děti i rády pobaví a podzim k tomu poskytuje nejednu příležitost, uspořádaly 2. třídy 9. 10. 2008 velkou Drakiádu. Bohužel, ne vždy
je příroda nakloněna našim záměrům a zrovna ten den si vítr udělal volno a
nefoukal. Děti si však nenechaly zkazit náladu a udělaly si přehlídku draků.
Navíc si mohly prohlédnout různé letecké modely.
Od 20. října se s krásami podzimu seznamovali naši žáci na podzimní
výstavě v DDM Luna.
15. října se páté třídy vydaly na již tradiční exkurzi do planetária
v Ostravě a do jedněch z našich nejmodernějších lázní Klimkovic. Jako vždy je
okouzlil program planetária a s hvězdnou oblohou nad hlavou si připadaly jako
v noci venku na louce. Také Klimkovice se svou netradiční architekturou byly
pro ně něčím novým.
24. října se na exkurzi vypravila čtvrtá třída. Děti putovaly po stopách
slavného rodáka našeho regionu Františka Palackého. Prohlédly si jeho rodný
domek v Hodslavicích a dozvěděly se mnoho zajímavostí z jeho života. Stejně
zajímavá byla i návštěva zámku Kunín, kde Palacký jako malý chlapec chodil
do školy.
Konec října a začátek listopadu probíhal u nás ve znamení kultury. Děti
z prvních tříd se pobavily při loutkovém představení „Kašpárek v zakletém království“, třeťáci, čtvrťáci a páťáci si zazpívali při „ Hodině zpěvu“ s Jaroslavem
Uhlířem a první až třetí třídy fandily Káče v představení „Čert a Káča“.
Všichni už se těšíme na další akce, kterých máme v plánu ještě mnoho.
Mgr.Dana Svobodová
ZŠ Npor.Loma Příbor

Získání titulu EKOLOGICKÁ ŠKOLA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Základní škola, Příbor, Dukelská 1346 s radostí oznamuje, že v soutěži vyhlašované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje získala hlavní titul
Ekologická škola Moravskoslezského kraje jako jedna ze 6 oceněných škol
kraje a jediná škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola si tak
přidala k mezinárodnímu titulu EKOŠKOLA (Eco school), který získala v r. 2006
i titul krajský.
V náročné soutěži škola ocenění získala především za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce
2006/2007, za velké množství projektů a dalších ekologických a environmentálních
aktivit, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj Moravskoslezského
kraje a škola je realizuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl oceněn především monitoring životního prostředí se žáky, zavedení samostatného
předmětu Ekologická výchova ve ŠVP, každoroční pořádání oblastní přírodovědné soutěže „POZNEJ A CHRAŇ“, projekt „Stará řemesla“, projekt „Zookoutky –
nedílná součást výuky přírodopisu“ a za mnohé další aktivity.
Dne 3.11.2008 převzala ředitelka školy a školní metodik EVVO hlavní titul,
dárkovou poukázku na 5.000,-Kč a další ceny z rukou náměstkyně hejtmana
PhDr.Jaroslavy Wenigerové na krajské konferenci EVVO v sále Janáčkovy akademie v Ostravě. Oceněné školy poté vystoupily s prezentací své školy pro přítomné
účastníky konference. Tyto prezentace o Ekologických školách jsou zveřejněny
na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy
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Příborské jarmarky
Příbor byl městem, které jako jediné
na Moravě pořádalo osm výročních trhů. To je
věta, kterou jsem uváděl, když jsem chtěl poukázat na některá příborská „nej....“. Ale řekněme si o
jarmarcích něco víc a začněme od počátku.
První dva výroční trhy – jarmarky z německého Jahrmarkt – udělil Příboru král Vladislav II.
Jagelonský 3.12.1493. Konaly se v pondělí před
svátkem Filipa a Jakuba (1.5.) a před sv. Hedvikou
(16.10.). Další dva trhy už neudělil panovník, jak
bylo zvykem, ale olomoucký biskup Marek Kuen
dne 17.6.1560. Příbor byl totiž biskupským městem. Král Ferdinand I. se sice zlobil, ale biskup
tvrdil, že „olomoučtí biskupové to privilegium
mají trhy vysazovati.“ Ferdinand I. sice nařídil
toto privilegium vyšetřiti, ale do královy smrti
v r. 1564 se nic nevyšetřilo. Tyto dva jarmarky se
konaly v pondělí před Hromnicemi (2.2.), to byl
jediný zimní trh, druhý byl určen na pondělí před
sv. Annou, tzn. před 26. červencem. Za třicetileté
války byl Příbor třikrát vypálen. Jeden z nejhorších požárů postihl město 28.8.1626. Aby Příbor
trochu ožil a zahojil své rány, povolil mu olomoucký biskup, kardinál Ditrichstein, v roce 1628 další
čtyři trhy, a to : po sv. Vítu (15.6.), po Narození
Panny Marie (8.9.), po sv. Martinu (11.11.) a po sv.
Juditě (5.12.), všechny samozřejmě v pondělí (v
závorce uvádím datum svátku světce, nikoli datum trhu). Výroční trh býval velkou událostí a
svátkem města a celého okolí. Zdaleka přijížděli kupci a prodejci, aby dobře nakoupili a dobře
prodali. Ty první jarmarky trvaly vždy osm dní.
Od roku 1615 dokonce 14 dní, ale v 18. století již
jen jeden den. Smělo se prodávat jen na náměstí
a v krátkých výpadových ulicích až k městským
branám. Za ně se nesmělo, Někteří prodejci (v
Tržním řádu tržebníci) měli stánky kryté nepromokavou plachtou, jiní prodávali zboží rozložené
na zemi. Tržní řád z 29.1.1868 stanovil poplatky
pro tržebníky za zboží, které prodávali, a podle toho, jak své zboží nabízeli, zda na zemi nebo
na stánku. Najdeme tady též zajímavá řemesla,

případně nám již dnes neznámé výrobky. A tak si
uveďme aspoň některé.
Tržebníci, kteří své zboží na zemi nebo
na malých stolcích prodávali, platili 4 krejcary.
Patřilo sem toto zboží: bačkory, preclíky, káva,
hubka a křesací kamínky, houně, sprosté nože,
křiváky, ševcovská kopyta a střevíce soukenné.
Vetešníci, trokaři, řešetáři a košíkáři vyrábějící
koše z oloupaných prutů platili 10 kr.. Tržebníci,
kteří své zboží prodávali na zemi a zaujímali prostor aspoň dva sáhy, platili 15 kr. Byli to bednáři,
stolaři, hrnčíři, prodavači boleslavského nádobí
(?) a prodavači cibule ve velkém. V další skupině
je těch řemeslníků víc. Tak aspoň některé: prodejci sprostých suken, prodejci kambrejského
plátna (?), hřebenáři, jehláři, dýmkaři, provazníci,
mydláři,brusíři, punčocháři, jircháři, cínaři, cibuláři v malém a všichni, kdo na stolech a krámcích své zboží prodávali, platili 10 kr. Pak tu ještě
byli tržebníci s krámky delšími než 1 sáh a byli to
štětkáři , koželuhové, řemenáři, sedláři, klempíři,
prodejci trilichu (?) a tkalci. Platili 10 kr.. Za malou otevřenou boudu na náměstí se platilo 30 kr. a
za tutéž na podloubí 20 kr.
Prodávání jídla a pití na trhových místech
na stáncích bylo zakázáno. Na to byly hostince,
výčepy a obchody s právem čepovat víno, případně některý druh alkoholu. Proto taky těchto zařízení bylo na náměstí a v přilehlých uličkách přes
20. Máslo, sádlo, mléko, sýry, zelenina a ovoce se
na výročních trzích neprodávalo, to dostaly hospodyně na každotýdenním sobotním trhu.
Současně s jarmarky se konaly i trhy na dobytek, tzv. tarmarky (z německého Tiermark –
tirmark a aby se to rýmovalo a jarmarkem , tak
tarmark). Je možné, že některé dobytčí trhy se
konaly v raných dobách i samostatně, tedy v době
jarmarku, ale později byly vždy součástí výročního trhu. Samozřejmě ne na náměstí. Původně se
snad konaly za kostelem sv. Valentina v prostoru
hostince U zeleného stromu (dnes je to budova

s hvězdárnou). A odtud byl dobytčí trh přemístěn na louku vedle hřbitova, kde je dnes parkoviště, obřadní síň a část hřbitova. Tomu se říkalo
Trhovisko a byla tu dřevěná bouda s váhou k vážení dobytka. Kdo přivedl na trh koně, zaplatil
6 kr., za býka, krávu, vola nebo tele se platily 4 kr.,
za štětinatý dobytek, ovce, kozy 1 kr. Ve starších
dobách se začátek jarmarku oznamoval zvoncem
a na kostelní věži zavlál prapor. To upřednostňovalo příborské občany k tomu, že od zahájení jarmarku až do určité doby, snad do 10 hodin mohli
nakupovat jen oni. Pak byl prapor stažen a to bylo
znamení, že mohou nakupovat všichni. Myslím,
že toto ustanovení netrvalo dlouho, protože to
vlastně byla diskriminace, vyjádřeno řečí dneška.
O pořádek na jarmarku se starali tzv. dohližitelé.
Měli právo udělovat pokuty. Měli dávat pozor, aby
někdo nenakoupil nějaké zboží levněji ve velkém
a nerozprodával je hned “na drobno“ dráž. Dále
též, aby se tržebníci nedomluvili, za jakou cenu
budou své zboží nabízet a aby tímto způsobem
nedocílili zvýšení tržních cen. Když dohlížitelé
oznámili kompetentnímu úředníku obce přestupek a výši pokuty, měli nárok na polovinu vybrané
částky. Z toho je zřejmé, dohlížiteli byly jmenovány vážené a bezúhonné osoby, u kterých nebylo
obav, že si vybranou pokutu nechají celou. Kromě
dohlížitelů obec najímala i několik žoldnéřů a ozbrojených pacholků.
Jarmark byl neobyčejně vydatným zdrojem
městských příjmů. Nebyly to žádné „bleší trhy“.
Prodávalo se tu kvalitní zboží, i když ke konci
třicátých let minulého století se na jarmarky hledělo trochu s despektem a to, co se tu prodávalo,
bylo označováno jako „jarmareční zboží“. Sláva
jarmarků a tarmarků pohasla. Skončily prakticky
rokem 1938.
Poznámka:

Kambrejské plátno nebo též kembrik je jemný
bavlněný batist na podšívky.
Lubomír Loukotka

Informace pro občany:

Vážení občané města Příbora, kromě přehledu ze
schůzí RM a ZM Vám v tomto čísle přiblížím postupující práce na webových stránkách města Příbor. Jak
si mnozí vzpomínáte, webové stránky města Příbor
začaly informovat občany o dění ve městě asi před 6
léty. Samozřejmě, že jak technické možnosti postoupily,
ukázalo se, že jsou i ty naše stránky již okoukané a ani
grafické možnosti zde uplatňované nejsou jdoucí s dobou. Vedení města proto v období cca více jak rok zpátky uložilo zpracovat stránky nové. Vyvstal samozřejmě
problém, jak tyto nové stránky mají vypadat, protože co
člověk, to názor. Proběhla proto řada setkání s různými
grafiky či jinými zkušenými osobami ve věci zběhlými a
tehdy jsme si vlastně uvědomili, že nejsme schopni ani
dát konkrétní zadání. Postupně se tak situace vyvíjela a
pohled na naše nové stránky se upřesňoval, kdy k dnešnímu dni již existuje nová verze, která je samozřejmě
v jakémsi zkušebním provozu pro zainteresované lidi,
kteří pracují na odstraňování nedostatků hlavně obsahových. Já tudíž věřím, že k novému roku 2009 se budeme moci všichni seznámit s novými webovými a budou
se nám líbit.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. listopadu 2008

Klub eskch turist Píbor poádá 1. ledna 2009:

Novoroní pochod
„tylístek“
Sraz úastník turistické akce v 13 00 hod. Píbor – námstí ped radnicí
Trasa: 8 km – Honova hrka - 15 00
Motto:
1. Pekonej svou pohodlnost – jdi na nov rok na vlet (procházku)
2. Ui nco pro své okolí – pozvi alespo jednoho ze svého okolí na tento vlet
3. Poznej, kde ije – projdi malik kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly
4. Pispj potebnm – ástkou od 20,- K ve na sbírkové konto SVTLUKA (Nadaní fond eského
rozhlasu), urené pro pímou pomoc nevidomm a tce zrakov postienm

Uiní -li tyto tyi dobré skutky, obdr í v cíli v letu odznak NOVORO NÍ

Vedoucí akce:

Vladimír Bilsk

tel.: 737 375 203

Ing. Emil Suchánek

tel.: 606711135
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TYLÍSTEK

Programová nabídka pro společné
antény v obecních a družstevních
bytech a připojených rodinných
domcích.
Z důvodu přípravy přechodu vysílání
televizních programů z analogového na
digitální, bylo ze strany Správy majetku
města Příbor s.r.o. přistoupeno na následující řešení.
V současné době probíhá instalace nových vysílačů pro televizní signál na budově
bývalé školy na ulici Dukelskí, kterou financuje naše společnost s výhledem, že stávajících pět samostatných anténních systémů
bude nahrazeno systémem jedním. V měsíci
listopadu tak došlo k napojení tohoto systému, který však ještě není v plné nabídce
na ulicích Dukelská, Fučíkova, Švermova,
Frenštátská, Štramberská, ČSA, Šafaříkova
a Npor. Loma. Postupně do konce roku
by se mělo připojit sídliště Benátky a ulice
Jičínská, včetně domů s pečovatelskou službou. Připojeny již jsou nebo budou i rodinné domy, které využívaly stávající systém.
Cílem této změny je to, že všichni stávající uživatelé mohou nadále sledovat tak
jako dosud bez dalších nákladů na nákup
Setboxů pro každou televizi rozšířenou
nabídku televizních programů, která je již
částečně jednotlivým uživatelům dodávána.
Do konce tohoto roku nedochází ke změ-

nám v placení poplatků za užívání anténního
systému. Od nového roku bude v případě odběru základní nabídky tj. v podstatě všechny
české programy, JOJ a TA3, kde v tomto pásmu vysílá i příborská televize stanoven poplatek 90,- Kč na byt měsíčně, v případě odběru
rozšířené nabídky o placené programy, kontrétně EUROSPORT v češtině, NOVA SPORT,
TV Markíza, Discovery, Animal Planet, dětský
program JIM JAM a některé další bude poplatek ve výši 160,- Kč měsíčně.

V případě, že některé domy nebudou chtít
užívat rozšířenou nabídku, musí být odstíněn
celý dům, nelze jednotlivý byt. Proto je nutné
se v jednotlivých domech do konce roku domluvit a případný nezájem o rozšířenou nabídku na Správu majetku města Příbor oznámit
nejlépe osobně.
Pro doplnění ještě uvádíme, že vysílání příborské televize je možno naladit na kanálu S5,
název kanálu TA3, kmitočet 133,25 MHz.

Nabízíme diskrétní a čestné jednání
Zajistíme komplexní pohřební služby
�

TEREZIE MIXOVÁ
Hřbitovní 620, Příbor (u hřbitova)
www.psobelisk.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Telefon do kanceláře

Převoz zemřelého ze všech míst včetně
převozů ze zahraničí i do zahraničí
Zajistíme konání smutečního obřadu
včetně kněze, smutečního řečníka,
fotografa a pod.
Pohřby bez obřadu nebo v domě smutku
Na požádání sjednáme pohřeb mimo
pracovní dobu a také v místě bydliště
Tisk parte na počkání
Hudební doprovod
Videoprojekce fotografií
Zhotovíme reprezentativní květinové
dary a dodáme je na místo obřadu
Výkop hrobu, nosiče
Vyřízení úmrtního listu
Vyřízení pohřebného
Potvrzení pro zaměstnavatele
�

556 712 789

Nepřetržitá pohotovost zdarma

M. Sýkorová

800 100 788
Měsíčník města příbor a 15

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII CUKRÁRNY U ELVÍRY v Příboře
PŘÍBOR – I. díl, HISTORIE A SOUČASNOST
Na fotografiích uvidíte, jak Příbor měnil postupem let svou tvář.
U fotografií z historie jsou přesné popisky – kdy a co v dané ulici, domě…
bývávalo!
Pamětníci se u některých snímků mohou alespoň vzpomínkami vrátit
do svého dětství a mládí.
Námět a výběr fotografií: Irena Nedomová
Staré fotografie poskytl: Městský úřad Příbor z archivu L. Loukotky a R.
Jarnota.
Pohlednice s dovolením zapůjčil: Lubomír Loukotka.
Fotografie současnosti nezištně a rádi zhotovili:

Jakub Nedoma, Jaromír Kavan, Pavel Nedoma, Irena Nedomová
Odborná spolupráce u popisu starých snímků: Lubomír Loukotka
Další spolupráce: Odbor kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor a Nikola
Horňáková.
Přijďte si zavzpomínat nebo svým dětem a vnoučatům ukázat, kudy jste
chodívali v jejich letech.
Přijďte se podívat na to, jak kdysi Příbor vypadal.
Nejstarší pohlednice pochází z r. 1911, nejmladší „historická“ z r. 2001.
Výstava potrvá do 10. ledna 2009.
Otevřeno: po – pá 9.00 – 17.00, so 9.00 – 12.30 hod., neděle zavřeno.

Vchod na hrbitov 1971

Vchod na hrbitov 2008

Lubina 1911

Lubina 2008

Náměstí z podloubí 19..

Náměstí z podloubí 2008
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