Měsíčník
města Příbora
červenec 2009

Hurááá, za pohádkou…
Znovu přišel máj, čas lásky, čas vůní a výletů. My se také, v rámci školního
projektu Dny Evropy, vydali na výlet. A zvolili jsme výlet přímo pohádkový.
Rozjeli jsme se po Evropě na téma „Z pohádky do pohádky“. Není to cesta ledasjaká, je to i cesta do dětství za pohádkovými bytostmi, za příběhy,
které známe, ale ne vždy víme, kde je jejich domovina a které děti s nimi
tak rády usínají.
A to byl úkol pro třídní kolektivy . Nejdříve si zástupci tříd vylosovali skupinu států a potom už jen pátrali, hledali a shromažďovali údaje. Pátrali,
kde bydlí Malá mořská víla, Rumcajs s Cipískem a Malý princ, kde je skleněné království Ivánka z Mrazíka, jakým jazykem hovoří Bolek a Lolek a Pipi
dlouhá punčocha, zjišťovali, jak jsou na tom Šmoulové a co na to Spejbl
a Hurvínek a další více, či méně známé postavičky.
Z vytvořených panelů, které jsou letos, ve 4. ročníku projektu, obzvlášť vydařené, jsme připravili výstavku a temná školní chodba se opět proměnila
v galerii.
Mgr. Lidmila Janotová a Mgr. Alena Urbanová, ZŠ Npor.Loma Příbor
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Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 5. – 6.6.2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. Voleb se zúčastnilo 30,37% všech registrovaných voličů
v Příboře.

Výsledky voleb za Příbor jsou následující:
Strana
název

Platné hlasy
číslo
celkem
v%
1 Libertas.cz
19
0.88
2 Křesť.demokratická unie - Českosl. strana lidová 205
9.53
3 Věci veřejné
29
1.34
4 Občanská demokratická strana
732
34.04
5 Suverenita
80
3.72
6 Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
18
0.83
7 Sdružení pro republiku - Republikán.strana Čsl.
2
0.09
8 Česká strana národně socialistická
1
0.04
9 Evropská demokratická strana
34
1.58
10 Strana svobodných demokratů
0
0.00
11 Demokratická Strana Zelených
8
0.37
12 Česká strana národně sociální
0
0.00
13 Národní strana
1
0.04
14 SDŽ-Strana důstojného života
6
0.27
15 Humanistická strana
1
0.04
16 Moravané
17
0.79
17 Spojení demokraté-Sdružení nezávislých
0
0.00
18 Liberálové.CZ
1
0.04
19 Strana demokracie a svobody
0
0.00
20 Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
14
0.65
21 Komunistická strana Čech a Moravy
377
17.53
22 „STAROSTOVÉ A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“
16
0.74
23 Strana svobodných občanů
14
0.65
24 SNK Evropští demokraté
35
1.62
25 Balbínova poetická strana
1
0.04
26 Strana zelených
41
1.90
27 Koruna Česká (monarch. strana)
1
0.04
28 Lidé a Politika
0
0.00
29 „Strana soukromníků ČR“
3
0.13
30 Zelení
5
0.23
31 Dělnická strana
19
0.88
32 NEZÁVISLÍ
13
0.60
33 Česká strana sociálně demokratická
457
21.25
Za přípravu, organizaci a hladké zajištění voleb patří poděkování všem, kteří se na zabezpečení voleb podíleli, tj. hlavně pracovníkům Českého statistického úřadu, Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, firmě Telefónica O2, firmě CS21
Nextnet, s.r.o. Ostrava, ředitelům a pracovníkům ZŠ Jičínská
a ZŠ Npor. Loma, členům okrskových volebních komisí, pracovníkům Technických služeb města Příbora a zaměstnancům
Městského úřadu Příbor.

Místní pořadník
žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře , schválený na 60. schůzi Rady města
Příbora, která se uskutečnila dne 09. června 2009
na období od 30. června 2009 do 31. prosince 2009

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1. Bilská Jana

		

převod z minulého pořadníku

2. Štefková Květoslava

			

„

3. Chromcová Simona

			

„

4. Hývnar Radek 						

„

5. Kudlička Miloslav

				

„

6. Sedláček Martin						

„

7. König Zdeněk

						

„

8. Pánek Jaroslav 						

„

9. Bönisch Lumír						

„

10. Pala Marek							

„

		

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1
1. Siváková Alžběta

				

„

2 . Gabzdylová Zuzana				

„

3. Vaňková Marcela						

„

4. Špirko Pavel							

„				

5. Budinská Hana						

„

6. Malíková Radka						

„

7. Hartmanová Lucie						

„

8. Sopuchová Simona					

„

9. Sopuch Stanislav						

„

Pořadník byl sestaven v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování bytů do

nájmu občanům“, schválenými 13. schůzí Rady města Příbora dne 05. 06. 2007.

Schválením výše uvedeného místního pořadníku končí platnost místního pořad-

níku ze dne 02. prosince 2008.

V Příboře dne 09. června 2009
Věra T ě š l í k o v á v.r., vedoucí odboru majetku, školství, bytového a místního hospodářství

Informace o rozpočtu města Příbora na rok 2009
Zastupitelstvo města Příbora se rozpočtem
na rok 2009 zabývalo již 3x a v současné době se
projednává v orgánech města 3. změna rozpočtu.
Ta by měla být schválena na zasedání
Zastupitelstva města Příbora 7. července 2009.
Hlavním důvodem zpracování třetí změny
rozpočtu je zapracování účelových dotací, které
již město získalo a upřesnění finančních prostředků na jednotlivé stavební akce.
Pro přehlednost uvádíme finanční objemy
jednotlivých změn :

Nenutilová Kamila

ved. finančního odboru MÚ Příbor

Schval. r.
18.12.2008

Změny v
objemech

1. změna
19.3.2009

Změny v
objemech

2. změna

Příjmy

124 036,00

29 947,00

153 983,00

1 685,00

155 668,00

Výdaje

122 721,00

91 866,00

214 587,00

1 685,00

216 272,00

Financování

- 1 315,00

61 919,00

60 604,00

0,00

60 604,00
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Půjčovní doba knihovny o prázdninách:

Oddělení pro dospělé
Pondělí
8 – 12
Úterý
8 – 12
Čtvrtek
8 – 12
Pátek
8 – 12
Oddělení pro mládež
Úterý
13 - 17

13 – 15
14 – 18
14 – 18
zavřeno

Pozvánka

na 26. zasedání Zastupitelstva města Příbora,
které se uskuteční v úterý 7. července 2009
od 16.00 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře.
Hlavním bodem zasedání bude:
návrh 3. změny rozpočtu města na rok 2009

Myslivecké sdružení Příbor 1 pořádá

v sobotu 4. července 2009 od 16:00

Myslivecký letní večer,
který se uskuteční v areálu chaty „Točna“
k poslechu a tanci hraje skupina PARADOX
Bohatá tombola – 1. cena srnec
Občerstvení zajištěno – zvěřinový guláš
Vstupné 20,Kč
Na hojnou účast se těší pořadatelé

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. července
Schönweitz Jan
Brusová Věra
Černošková Anna
Hýbl Lubomír
Onderková Anna
Miháliková Alexandra
Bajerová Anna
Vlach Bohumil
Foksová Zdenka

Šmídová Marie
Krutílková Marie
Klvaňa Evžen
Filip Ludvík
Kazík Vítězslav
Gardlo Cyril
Matulová Alenka
Kabát Josef
Geryková Anna

Dodatečně blahopřejeme paní
Marii Vachtové
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v červnu:
Britská autorka Jane Moore v knize Ideální
dárce skvěle vykresluje mezilidské vztahy současné společnosti. Manželé Eastmanovi mají
těžce nemocného syna. Zachránit ho může jen
transplantace kostní dřeně. Testy před lékařským zákrokem však odhalí nečekanou pravdu.
Ta zkomplikuje jedinou naději na vyléčení dítěte a zároveň vystaví těžké zkoušce dosud šťasné
manželství.
Příznivci kočičích detektivek Lilian
Jackson Braunové se dočkali dalšího příběhu –
Kočka, která se zbláznila. Jim Quilleran a jeho
chytrý kocour Koko větří další případ. Nový
přírůstek divadelního souboru Alden Wade se
zničehonic ožení s bohatou dědičkou, což vyvolá lavinu drbů. Aldenovu první ženu totiž někdo
zavraždil.
Dlouho očekávaný román Rhett Butler
vychází z díla Margaret Mitchellové Jih proti Severu. Donald McCaig mistrovsky zobrazuje život a dobu tajemného Rhetta Butlera.
Americký jih, občanská válka a samozřejmě
osudová láska ke Scarlet O´Harové.

Děj detektivky z pera Dicka Francise
a Felixe Francise Talár a dres se odehrává
na anglických dostihových závodištích a také
v soudní síni. Tam totiž soudní obhájce a amatérský jezdec Geoffrey Mason pracuje. Když
je jeden z jezdců brutálně zavražděn, začne
se Masonův dostihový život až příliš prolínat
s jeho profesí. Hlavním podezřelým je žokej
šampion, který chce, aby ho Mason obhajoval.
Brzy se však ocitá uprostřed zlověstné sítě výhružek a zastrašování. Nezbývá mu, než se pustit nejen do boje za spravedlnost, ale i za vlastní
život.
V knize Zpěv sirény spisovatelky Val
McDermitové budete svědky neúnavného pátrání inspektorky Carol Jordanové a doktora
Tonyho Hilla po šíleném zabijákovi, který chce
policii ukázat, jak je dobrý v tom, co dělá.

Americký prozaik Jeffery Eugenides napsal
moderní epos s psychologických rozměrem
Hermafrodit. Román byl oceněný Pulitzerovou
cenou za rok 2003. Je to příběh zbloudilého
genu, který z Malé Asie putuje do Ameriky, bez
povšimnutí projde třemi generacemi řeckých
přistěhovalců, je svědkem americké poválečné
historie, až nakonec rozkvete v těle dospívající
dívky.
Steve Alten v knize Panství nahlédl do
naší dávné minulosti. Podle dávného mayského proroctví má v roce 2012 nastat konec
světa. Archeolog Michael Gabriel a lékařka
Dominique Vasquézová se pokoušejí dokázat,
že toto tvrzení je pravdivé. Podaří se jim zachránit svět?

Do kategorie cestopisů patří kniha Na cestě
autora Jana Cézara. Jedná se o literární podobu úspěšného pořadu České televize Na cestách
po České republice. Nechybí ani autentické výpovědi místních obyvatel, fotografie a ilustrace.

Z jednání rady a zastupitelstva města

59. schůze RM v mimořádném termínu
dne 25. května 2009 mj. projednala:
j

j

Stanovila zhotovitelem akce „Rekonstrukce
jídelny Základní školy Npor. Loma v Příboře“
firmu Ekobau Invest, a.s., Podolská 156, 747
41 Hradec nad Moravicí.
Stanovila další pořadí nabídek dle předložené
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

60. schůze RM dne 9. června 2009 mj.
projednala:
j
j
j

j

j

j

j

j
j

j

j

Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
občanské záležitosti ze dne 18.5.2009
Uložila dopracovat návrh koncepce bydlení do
r. 2016
Uložila zahájit přípravy a stanovit harmonogram pro převod zřizovatelské funkce
Domova Příbor, příspěvková organizace,
Masarykova 542, Příbor, na město Příbor
s účinností od 1. 1. 2011
Uložila
sdělit
Krajskému
úřadu
Moravskoslezského kraje konečné rozhodnutí
ve věci nabídky na převod zřizovatelské funkce Domova Příbor, příspěvková organizace,
Masarykova 542, Příbor, na město Příbor po
projednání materiálu v Zastupitelstvu města
Příbora
Uložila v rámci zpracování třetí změny rozpočtu města snížit provozní a režijní výdaje
městského úřadu a jednotlivých příspěvkových organizací v rozsahu 10% současných
plánovaných výdajů
Vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek ve výši 97 529,00 Kč a plnění závazných
ukazatelů hospodaření za rok 2008 příspěvkové organizace Technických služeb města
Příbora
Doporučila ZM vyrovnat ztrátu organizace za
rok 2008 ve výši 97 529,00 Kč a ztrátu z minulých let ve výši 68 259,00 Kč příspěvkem zřizovatele v plné výši v rámci 3.změny rozpočtu
města na rok 2009
Vzala na vědomí protokol o následné veřejnosprávní kontrole u TS Příbor ze dne 5.5.2009
Vzala na vědomí námitky ředitele TS Příbor
ze dne 13.5.2009 proti protokolu o následné
veřejnosprávní kontrole u TS Příbor ze dne
5.5.2009
Vzala na vědomí informaci o zjištění vlastnictví pozemků pod jednotlivými drobnými sakrálními stavbami uvedenými v zápise z komise pro MPR ze dne 12.5.2009
Rozhodla povolit Mateřské škole Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370 na základě ustanovení § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání výjimku naplněnosti třídy školy z počtu 24 dětí na 25 dětí na
každou třídu školy pro školní rok 2009/2010,
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti

j
j

j

j
j

j

j
j
j

j

a ochrany zdraví
Schválila předložený návrh „Místního pořadníku“ na pronájem obecních bytů na období
od 30.06.2009 do 31. 12. 2009
Uložila vyhlásit veřejné zakázky na akce
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III.
etapa - knihovna“ a „Dodávka interiérů pro
knihovnu v piaristickém klášteře v Příboře“
v rozsahu dle předloženého návrhu
Odsouhlasila způsob financování veřejných
zakázek „Stavební úpravy piaristického kláštera – III.etapa - knihovna“ a „Dodávka interiérů pro knihovnu v piaristickém klášteře
v Příboře“ v rozsahu dle předloženého návrhu
Vzala na vědomí průběžnou zprávu o plnění
akčního plánu pro léta 2009/2010
Stanovila dodavatelem veřejné zakázky vydáváním městského periodického zpravodaje - Měsíčník města Příbora“ firmu H. L.
Production, Náměstí Dr. V. Holého 1057/16,
Praha 8
Uložila předložit návrh smlouvy s vítěznou firmou H.L. Production, Náměstí
Dr. V. Holého 1057/16, Praha 8 na
„Vydávání městského periodického zpravodaje - Měsíčník města Příbora“ firmu
H.L. Production, Náměstí Dr. V. Holého
1057/16, Praha 8 pro všechny tři navržené
varianty
Doporučila ZM schválit návrh zřizovací listiny organizační složky Městská knihovna
Příbor
Schválila Knihovní řád Městské knihovny
Příbor s účinností od 10.6.2009
Uložila zahájit práce na realizaci schválené
akce „Zastavení pro cyklisty – Prchalov“ na
cyklotrase Příborský okruh ve výši schváleného rozpočtu
Vzala na vědomí informaci o postupném vyrovnávání cen za služby u nájemníků DPS na Jičínské
ulici a ubytovaných na ubytovnách Jičínská 247
a Fučíkova 1303 do roku 2014 uvedený v důvodové zprávě a zároveň doporučila zahájit toto
postupné vyrovnávání od července rok 2009

j

j
j

j

j

61. schůze RM v mimořádném termínu
dne 18. června 2009 mj. projednala:
j
j

Vzala na vědomí, že se město Příbor stalo
pořadatelem akce Národního zahájení EHD
v roce 2010
Rozhodla nevyhovět námitkám stěžovatele MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00
Ostrava-Vítkovice.

j

25. zasedání ZM dne 3. června 2009 mj.
projednalo:
j
j

j

Vzalo na vědomí petici pod číslem 3/2009 nájemníků domu čp. 1402-1403 na ul. Šafaříkova
v Příboře
Rozhodlo neschválit úpravy v Pravidlech pro
prodej obytných domů a bytů z majetku města Příbora na základě petice č. 3/2009 nájemníků domu č.p. 1402-1403 na ul. Šafaříkova
Rozhodlo prodat do vlastnictví paní
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j

j

Dömenyové Anně, bytem Příbor, Fučíkova
1319-jednotku č.1319/11 v objektu bydlení č.p. 1318-1319 postaveném na pozemku
parc. č. 783 o výměře 453 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Příbor, podíl ve výši
1867/117125 na společných částech budovy
č.p. 1318-1319 a podíl ve výši 1867/117125
na pozemku parc.č. 783 v k.ú.Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 60 000 ,- Kč
Schválilo alternativu obsahující komplexní
revitalizaci jednotlivých objektů spočívající v zateplení obvodového pláště a střechy
domu, opravě balkonů a výměně oken za
plastová jako řešení situace vyjádřené v petici
občanů domu č.p. 1483 pro domy č.p. 1483 až
1491 na ul. U Tatry a Choráze
Uložilo dopracovat návrh koncepce rozvoje
bydlení do roku 2016
Rozhodlo odprodat nemovitosti – pozemky
Borovecké rybníky vše k.ú. i obec Příbor, včetně porostů, bez staveb, Českému rybářskému
svazu, MO Příbor - majetkoprávní vypořádání, za dohodnutou cenu v částce 550.000 Kč.
Nemovitosti jsou situovány v zóně krajinné
zeleně, která zahrnuje i územní systém ekologické stability (biokoridor, biocentrum).
Zájmové území je dotčeno zájmy rybářského
svazu. Náklady spojené s převodem, včetně
daně z převodu nemovitostí uhradí kupující
Rozhodlo prodat do vlastnictví manželům JUDr. Haně a Čestmíru Šedivým, bytem Příbor, Čs. armády - jednotku č. 1380/
8 v objektu bydlení č.p. 1379 - 1380 postaveném na pozemku parc. č. 243 o výměře
395 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Příbor, podíl ve výši 8528/133214 na společných částech budovy č.p. 1379- 1380 a podíl
ve výši 8528/133214 na pozemku parc.č. 243
v k.ú. Příbor, za celkovou dohodnutou cenu
309 800,- Kč25/6/11/2
Rozhodlo prodat do vlastnictví panu Jiřímu
Sehnalovi, bytem Příbor, Čs. armády - jednotku č. 1380/ 5 v objektu bydlení č.p. 1379-1380
postaveném na pozemku parc. č. 243 o výměře 395 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Příbor, podíl ve výši 1677/133214 na společných částech budovy č.p. 1379-1380 a podíl ve
výši 1677/133214 na pozemku parc. č. 243
v k. ú. Příbor, za celkovou dohodnutou cenu
58 000,- Kč
Rozhodlo prodat do vlastnictví paní Olze
Lichovníkové , bytem Příbor, Čs. armády
- jednotku č. 1380/ 3 v objektu bydlení č.p.
1379-1380 postaveném na pozemku parc. č.
243 o výměře 395 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbor, podíl ve výši 1677/133214
na společných částech budovy č.p. 1379-1380
a podíl ve výši 6917/133214 na pozemku
parc. č. 243 v k. ú. Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 248 400,- Kč
Schválilo kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
práva věcného břemene k nemovitostem mezi
městem Příbor a Českým rybářským svazem,
místní organizací Příbor, ve věci tzv. prodeje
Boroveckých rybníků
Zmocnilo místostarostu ing. Bohuslava

j
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Majera k podpisu kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení práva věcného břemene k nemovitostem
mezi městem Příbor a Českým
rybářským svazem, místní organizací Příbor, ve věci tzv. prodeje
Boroveckých rybníků
Uložilo zahájit přípravy a stanovit harmonogram pro převod
zřizovatelské funkce Domova
Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, Příbor,
na město Příbor s účinností
od 1. 1. 2011
Uložilo sdělit Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje konečné rozhodnutí ve věci nabídky na převod zřizovatelské
funkce Domova Příbor, příspěvková organizace, Masarykova
542, Příbor, na město Příbor
po
projednání
materiálu
v Zastupitelstvu města Příbora
pod bodem 58/16/2 od 17. 12.
2009
Rozhodlo o přijetí investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v maximální výši 950 000,- Kč na
spolufinancování způsobilých
výdajů souvisejících s realizací
projektu „Chodníkové těleso na

ul. Místecká v Příboře“ a souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 950 000,- Kč
činí 24,2 % způsobilých výdajů
j

j

j

Rozhodlo o přijetí investiční
dotace z rozpočtu Regionální
rady
regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko v maximální
výši 9 127 493,34 Kč na spolufinancování způsobilých výdajů
souvisejících s realizací projektu
„ Stavební úpravy piaristického
kláštera – III. etapa “ a souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 9 127 493,34
Kč činí 92,5% způsobilých výdajů
Uložilo v rámci zpracování třetí změny rozpočtu města snížit
provozní a režijní výdaje městského úřadu a jednotlivých příspěvkových organizací v rozsahu
10 % současných plánovaných
výdajů
Uložilo projednat návrhy na snížení provozních a režijních výdajů s řediteli a vedoucími příspěvkových organizací města
Dne: 19. června 2009
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Informace pro občany
Vážení občané města Příbora,
mnozí máte jistě v paměti slova našeho někdejšího prezidenta, že:
„Naše země nevzkvétá“. Snad to není tak úplně pravda, protože občané
naši republiky pracují pořád a jsem přesvědčen, že to není prostá reprodukce a že se něco vylepšuje pořád i když někdy pomaleji, než bychom
si představovali. Podobně je tomu i na Městském úřadě v Příboře, kdy
se i zaměstnanci města – úředníci snaží neustále vylepšovat ta místa
ve své práci, kde zjišťujeme nedostatky, byť to někomu ani nepřipadá,
či to přímo nepociťují. Vylepšování prostředí MÚ však s sebou vedle vstřícnosti úředníků nese i požadavky na finanční prostředky, no
a tyto se v současné době dostávají v omezené míře, protože zcela logicky zastupitelstvo města přijalo usnesením povinnost ušetřit 10%
provozních výdajů. Hlavní problém v této oblasti je na odboru organizačním, kdy již tak v podstatě veškeré položky, které jsou v rozpočtu
města na tuto kapitolu nárokovány, jsou vždy několikanásobně zdůvodňovány, proč jich je zapotřebí. Z toho plyne, že vlastně i něco, co
by mělo být, se nyní musí citlivě omezit, a to také může mít dopad na
práci na úřadě. Je všem jasné, že pro úředníka je nosným požadavkem
komunikační technika, kde zjišťuje informace k řešení svých povinností
a to jsou telefony, počítače, internetová pošta, případně cestovné.
U všech těchto aktivit při omezení, které je zřejmě nutné, může nastat
střet občanů s prací úřadu. Rozhodně se to nesmí podepsat na rozhodovacích aktech, ovšem může to prodlužovat již obvyklý režim vyřizování, kdy se některé úkoly dařilo řešit dříve, než stanovil např. zákon.
Chci proto touto cestou občanům poděkovat předem za pochopení
a vstřícnost, kdy věřím, že se nástrahy celosvětové finanční situace brzy
postupně podaří dostávat do obvyklých dimenzí a dále se budou zlepšovat podle našich představ a požadavků.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře
dne 19. června 2009

střípky Městské policie
Dne 26.05.2009 bylo ve 14:00 hod. přijato oznámení občana města, že do
novinové budky nacházející se na katastru města přišel neznámý, asi 30letý
muž a pokusil se rozměnit zřejmě falešnou 5000 Kč bankovku. Bylo zjištěno,
že prodavačka se neznámého muže zeptala, co to má za peníze a odmítla mu
peníze rozměnit. Po těchto slovech se muž zalekl, peníze prodavačce vytrhl z ruky a utekl, přičemž nasedl do černého vozidla Škoda-Favorit a odjel.
Bezprostředně poté oznamovatel na tuto skutečnost upozornil Policii ČR
a městskou policii, která ihned provedla vyhledávání podezřelého muže
a vozidla po katastru města, ale bohužel neúspěšně.
Dne 26.05.2009 bylo přijato ve 20:30 hod. telefonické oznámení od
80leté občanky města, že před jejím domem sedí její syn, tluče na dveře
a sprostě nadává. Dále uvedla, že syna nechce pustit do domu a požádala
strážníky, aby syna poslala domů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jedná o hlídce již známého A.D., který byl v podnapilém stavu. Po jejich výzvě, aby se odebral do místa trvalého bydliště, se muž zvedl a odešel.
Dne 27.05.2009 při pojížďkové činnosti po katastru města byli v 16:30
hod. spatřeni dva nezletilí chlapci, kteří stáli u kolejí a něco na ně dávali. Poté
co hlídka došla na místo zjistila, že mladíci dávali na koleje šneky a čekali až
pojede vlak, který je přejede. Vše si přitom zaznamenávali na mobilní telefon. Strážníci vyzvali nezletilce, aby šneky položili do trávy a poté je odeslali
do místa bydliště. Následně byli o této skutečnosti vyrozuměni jejich rodiče.
Dne 03.06.2009 v 06:45 hod. bylo přijato oznámení, že na křižovatce ulic
Jičínská a ČSA došlo k dopravní nehodě, kdy řidič srazil cyklistu a z místa
dopravní nehody ujel. Hlídka okamžitě dorazila na místo dopravní nehody,
kde pomohla zraněnému cyklistovi poskytnout první pomoc. Svědci dopravní nehody již předtím na místo přivolali rychlou zdravotnickou službu, která po chvíli přijela na místo a zraněného muže převezla k vyšetření do nemocnice v Novém Jičíně. Strážníci mezitím zjistili totožnost svědků nehody
a také informace o vozidle, které způsobilo dopravní nehodu a z místa ujelo.
Ihned byla na místo přivolána také Policie ČR, které byly na místě předány
zjištěné skutečnosti a informace potřebné k odhalení řidiče podezřelého ze
spáchání trestného činu.
Dne 09.06.2009 bylo přijato oznámení občana města, že na ulici
Místecké před parkovištěm prodejny potravin Koruna stojí přes celý levý
jízdní pruh osobní vozidlo, ve kterém se řidič vozidla nenacházel. Hlídka
na místě zjistila, že vozidlo patří 43leté ženě, která vozidlo zaparkovala na
parkovišti, přičemž zapomněla zatáhnout ruční brzdu a odešla nakupovat.
Vozidlo poté samovolně vyjelo z parkoviště až na hlavní komunikaci, kde
zůstalo v půli vozovky stát a tvořilo překážku v silničním provozu. Řidička
vozidla se svým jednáním dopustila přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, za který byla následně vyřešena v blokovém řízení.
Dne 09.06.2009 hlídka v 16:05 hod. při pochůzkové činnosti kolem
prodejny Penny Market spatřila jim známého 48letého muže, který seděl
podnapilý v blízkosti nákupních vozíků a popíjel pivo. Strážníci muže proto upozornili, že porušuje vyhlášku města č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vyzvala ho, aby zanechal
protiprávního jednání a opustil prostor před prodejnou. Muž však na výzvu
hlídky nereagoval, pokračoval v pití a poté i slovně napadal strážníky. Jelikož
v silně podnapilém stavu budil veřejné pohoršení a také ohrožoval na zdraví
i sebe, bylo rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici
ve Frýdku-Místku. Orientační dechovou zkouškou bylo muži naměřeno 2,41
promile alkoholu v dechu. Ze svého protiprávního jednání se bude následně
zodpovídat před komisí k projednávání přestupků při MÚ Příbor.
Dne 16.06.2009 v 07:30 hod. bylo přijato oznámení, že na ubytovně na
ul. Jičínské došlo k potyčce mezi nájemníky. Na místě hlídka zjistila, že k potyčce došlo mezi 42letým mužem a 49letou ženou, kdy se muž snažil dostat
do bytu ženy. Ta ho však odmítla vpustit a muž se proto za pomoci fyzické
síly pokusil dveře bytu otevřít. Mezi oběma tak došlo k přetlačování, které
skončilo přivřením ženiny ruky do dveří. Následkem toho došlo k poranění
jejího předloktí ruky, které si vyžádalo lékařské ošetření. Muž se tak dopustil
protiprávního jednání, které bude kvalifikováno a řešeno na základě lékařského zprávy dle závažnosti zranění.
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Příborské ženy postoupily do 2. ligy!!!

Z kalendáře starosty města
Květen/Červen 2009, ing. Milan Strakoš
Přesto, že počasí nebylo v tomto období tak teplé
jako v předcházejících letech, bylo po celé období slunečno a příjemně.
Hned v úvodu se s vámi musím podělit o velmi
příjemnou zprávu. Počátkem června podalo město přihlášku do výběrového řízení na uspořádání
„Národního zahájení dnů evropského kulturního dědictví v ČR pro rok 2010“. Z šesti kandidátů, kteří se
tohoto řízení zúčastnili, jsme byli vybráni právě my,
a tak národní zahájení proběhne v příštím roce v měsíci září v Příboře. V České republice je to poprvé, kdy
město naší velikosti tuto možnost dostalo. Garantem
národního zahájení je Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska jehož je město Příbor dlouholetým členem. Dny evropského kulturního dědictví si
v Příboře připomínáme každým rokem, a to bezplatnou prohlídkou významných historických objektů.
Národní zahájení je prestižní společenskou a kulturní
akcí, které se zúčastňují delegace zástupců měst z celé
České republiky, zástupci ministerstev a hosté ze zahraničí. Možnost uspořádat toto národní zahájení je
zároveň ocenění výsledků a dobré práce v souvislosti
s regenerací městské památkové rezervace v Příboře.
Čeká nás tedy rok příprav, ve kterém bychom měli zároveň odstranit zjevně viditelné nedostatky v centru
města a připravit kulturní program pro místní občany
a účastníky národního zahájení.
V závěru května byly v termínu dokončeny práce související s rekonstrukcí technologických zařízení na městském koupališti. Nižší nabídková cena
oproti původním předpokladům umožnila provést
celou rekonstrukci v jednom roce. Celkové náklady
na rekonstrukci činily 5 mil. Kč, nová technologie by
měla zvýšit kvalitu vody a zároveň snížit provozní
náklady. Počátkem června jsme na koupališti přivítali účastníky Cykloběhu ČR, kteří v rámci akce „Řekni
ne drogám – řekni ano životu“ navštívili naše město
a při této příležitosti diskutovali s žáky základních škol
o drogové problematice.
V sobotu 13. června bylo znovu otevřeno rekonstruované hřiště kopané. Na novém trávníku sehráli
příborští fotbalisté nešťastné mistrovské utkání s celkem Libhoště, ve kterém bohužel inkasovali osm gólů.
V rámci českého předsednictví EU byl Příbor 21.
května hostitelem evropských diplomatů, kdy si skupina asi třiceti účastníků prohlédla centrum města
a rodný dům Sigmunda Freuda.
Maturity na příborském gymnáziu byly ukončeny
ve čtvrtek 28. května a hned následující den byly za
přítomnosti rodičů absolventům předány maturitní
vysvědčení a pamětní listy.
Ve dnech 5.-6. června se uskutečnily v ČR volby
do Evropského parlamentu. V Příboře odevzdalo hlasy pro kandidáty celkem 3283 občanů, což představuje 30,37 % z celkového možného počtu voličů.
Členové zastupitelstva města se sešli 3.6.2009
v pořadí na 25. zasedání zastupitelstva. Zhruba po
dvou letech jednání schválili odprodej pozemků v lokalitě Boroveckých rybníků členům místní organizace
Českého rybářského svazu v Příboře za cenu 550 tis.
Kč. Zastupitelé přijali dotaci ve výši 950 tis. Kč, která je určena na výstavbu chodníku na Místecké ulici

V této sezoně jsme se přihlásili do oblastního přeboru žen střední Moravy pro obsazenější a kvalitnější
soutěž než byla v předešlých letech soutěž na severní
Moravě, kde již několik let jsme hráli jen s družstvem
Frýdku-Místku a Havířova.
Družstvo žen začínalo soutěž v této sestavě:
Natálie Fieberová, Renáta Kašparová, Lucie Špůrková,
Leona Žlebčíková – kapitánka, Sabina Fieberová, Jana
Nedomová, Markéta Papaková, Michaela Dlouhá,
Pavla Kotišová, Lenka Kalužová, Lucie Rektoříková,
Lucie Šemberová a Klára Pavlačíková. Trenér Luděk
Nývlt a asistent Ivo Nedoma. Na mateřskou dovolenou odešla Míša Nosková-Jančová, které se narodil
dne 21.4.2009 malý basketbalista Rostík 49 cm / 3,15
kg. Moc jí gratulujeme!! Ať se mezi nás brzy vrátí.
Sezona pro nás začala přípravným turnajem na
Slovensku TRNAVA CUP 2008. Po vynikajícím výkonu proti družstvu domácí Trnavy, kde jsme ve vyrovnaném utkání zvítězili v prodloužení, dále pak slušných výkonech proti Michalovcím a polskému družstvu MKS Zabrze vítězně a nakonec průměrný výkon
proti VK Šamorín, ve kterém jediném jsme prohráli
a dovezli jsme pohár za třetí místo.
Do soutěže OP střední Moravy, které se zúčastnila družstva: OSK Olomouc, SK UP Olomouc „B“,
SK UP Olomouc „C“, BK Lipník „A“, BK Lipník „B“,
TJ Šumperk a BK Příbor. Protože jsme neznali úroveň
těchto družstev, nekladli jsme si žádné cíle, jen kvalitněji si zahrát než v předešlých letech.
V průběhu soutěže se ukázalo, že družstva v této
soutěži nejsou k neporažení a postupně jsme vyhrávali jedno utkání za druhým. Po polovině soutěže jsme
zaujímali první místo a začali jsme pomýšlet i na kvalifikaci o II. ligu.
V průběhu podzimu náš tým opustila hráčka
Lenka Kalužová a v půlce soutěže Markéta Papaková,
která byla naše jediná vysoká podkošová hráčka.
Odchody hráček vždy zamrzí. Chtěl bych jim moc
poděkovat za působení a reprezentaci v družstvu žen.
Přesto si myslím, že jsme měli silnější tým než v
předešlých letech i díky starším dorostenkám Lucii
Rektoříkové, Janě Nedomové a Kláře Pavlačíkové, které zároveň hrály dorosteneckou ligu. Rovněž ostatní
hráčky mají nemalé zkušenosti z ligových soutěží.
V průběhu druhé poloviny soutěže jsme pokračovali v dobrých výkonech a také jsme tým doplnili dalšími dorostenkami Simonou Rečkovou a Veronikou
Bednarskou, které předváděly skvělé výkony v dorostenecké soutěži.
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Na jaře, tři kola před skončením soutěže, jsme
prověřili naši výkonnost v přátelském utkání proti velice zkušenému a silnému družstvu žen Havířova. Byla
to pro náš tým zkouška odolnosti a předpokladu se přihlásit do kvalifikace o II. ligu žen. V této zkoušce jsme
obstáli a ve velice vyrovnaném utkání jsme zvítězili.
V následujících utkáních jsme již nezaváhali a soutěž
střední Moravy jsme vyhráli a získali tak právo se přihlásit do kvalifikace o II. ligu žen.
Tuto kvalifikaci jsme v předešlých sezonách
2005/2006 a 2006/2007 hráli, ale vždy byla družstva v této kvalifikaci nad naše síly (OSK Olomouc
– 2005/2009, Valosun Brno „B“ – 2006/2007). Letos
si vybojovala právo účasti v kvalifikaci o II. ligu skupiny „C“ družstva: SBŠ Ostrava „B“, BK Příbor a TJ
Žďár nad Sázavou. Družstvo SBŠ Ostravy „B“ se na
poslední chvíli odhlásilo, a tak jsme hráli dvojzápas se
Žďárem nad Sázavou 10.5. doma a 23.5. ve Žďáru.
V domácím utkání jsme po velice nervózním
a moc nepřesvědčivém výkonu plném chyb už prohrávali o 6 bodů, poté ale zlepšenou hrou, kdy děvčata
dala do utkání úplně vše, i když se ne všem dařilo, ale
kolektivní výkon a obrovská bojovnost družstva nakonec slavily úspěch a zvítězili jsme o 17 bodů. Pro odvetu docela slušný náskok. V utkání ve Žďáru jsme již
nabídnutou šanci nechtěli pustit a po skvělém výkonu,
kdy utkání bylo velice dramatické a soupeř bojoval do
poslední vteřiny, nakonec jsme zvítězili o 15 bodů.
Také díky našim fanouškům v čele s bubeníkem
Lukášem Bilikem, kteří s námi přijeli a celý zápas nás
skvěle povzbuzovali.
Všem fanouškům moc děkujeme za celoroční
povzbuzování, obzvlášť Pavlu Fieberovi, který s námi
odjezdil celou soutěž. Díky!
Těžko se hodnotí výkony hráček v kolektivním
sportu, když každá jedna bojuje za všechny. Přesto
musím vyzvednout jednu hráčku, a to Michaelu
Dlouhou, která svými vyrovnanými výkony a předvedenou hrou patřila celou sezonu k nejlepším a je
vyhodnocena jako nejlepší hráčka družstva žen za sezonu 2008/2009.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčkám
družstva žen za celoroční snahu a předvedené výkony,
i když nebyly vždy na vynikající úrovni a někdy se nedařilo, ale obrovská bojovnost, nasazení, srdce do hry
a kolektivní výkon týmu vždy zvítězil.
Děvčata díky za vybojování vyšší soutěže – II. ligy
žen. DĚKUJI!!!!
Luděk Nývlt st.

Řekni ne drogám, řekni ano životu
Cykloběh za ČR bez drog 2009
Dne 09.06.2009 již podruhé do města Příbora
zavítal Cykloběh za Českou republiku bez
drog. Jedná se již o 7. ročník, který je svým
rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou
se sportem. Cílem této akce je upozornit
na problematiku drog, hlavně ve spojení
s mládeží a dětmi. Cykloběžci během 12
dní navštíví přes 34 měst Čech a Moravy a
urazí trasu okolo 1350 km.
Iniciátorem tohoto projektu je
Občanské sdružení řekni ne drogám –
Řekni ano životu. Sdružení kromě sportovních a kulturních akcí pořádá také osvětovou
informační kampaň s názvem PRAVDA O
DROGÁCH, v rámci které distribuuje 10 informačních brožur o marihuaně, extázi, pervitinu,
heroinu, kokainu, LSD, cracku, utišujících lécích a

drogách obecně včetně zneužívání alkoholu. Tyto
brožury podávají základních informace o zdravotních a sociálních rizicích jednotlivých drog.
Do města Příbora dorazili cykloběžci ve 14:00
hod. na městské koupaliště, kde je přivítali zástupci města v čele se starostou ing. Milanem
Strakošem. Zde proběhla mimo jiné osvětová
informační kampaň, během které byly rozdávány
letáky, brožury a proběhla i přednáška pro děti a
mládež Základní školy Jičínské, Speciální školy na
ul. Dukelské a Dětské misie. Následně si účastníci akce mohli vyzkoušet aquazorbing za asistence instruktorů a provozovatele koupaliště pana
Rudolfa Korčáka. Celá akce byla ukončena cca
v 17:00 hod., kdy cykloběžce při své další cestě
doprovodili na jízdních kolech strážníci Městské
policie Příbor.

Jak jsme slavili v naší školičce „DEN DĚTÍ“
Krásné slunné počasí, plné stoly ovoce a dobrých nápojů, upravená zahrada, vymetený altán... .
Tak a teď už jen netrpělivě čekáme na příjezd paní
Míši (znáte ji z TV), aby pobavila všechny děti - kromě těch „našich“ i ty, které k nám do školičky nastoupí v září, ty, které ji vloni opustily, ale i ty, které
bydlí v Hájově či v okolí. Zkrátka všechny bytůstky,
které slaví svátek 1. června (a Laura to není!). A dočkali jsme se. Je tady! Připevnila kulisy, zapjala mikrofony a ZAČÍNÁME naši minidiskotéku. Tančí děti,
boky rozhýbávají i dospěláci, soutěží se, společně
zpívá, nechybí ani mimika. Je to fajn. Všichni - a že se
nás tady na školní zahradě sešlo! (určitě sto párů no-

hou) - se bezvadně baví, cítí se hezky a hlavně... tráví
odpoledne spolu: děti, táta, máma, prostě celá rodina. A kdo už je opravdu unavený, odpočine si v trávě, osvěží se melounem, ananasem, broskví, spláchne žízeň ledovým čajem či minerálkou a spěchá do
toho reje znovu. Takže: „VŠE NEJLEPŠÍ K VAŠEMU
SVÁTKU, DĚTI!!!“
P.S. Děkujeme za hezké mailové zprávy právě od
vás, rodičů. Není zač děkovat. Vše, co v naší MŠ děláme, děláme opravdu s láskou a PŘEDEVŠÍM PRO
VAŠE DĚTI.
Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.

a dotaci ve výši 9,1 mil. Kč určenou na opravy další
části piaristického kláštera.
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční
7. července a bude jednat o změnách rozpočtu letošního roku. Spolu s Národním památkovým ústavem
v Ostravě a Muzeem Novojičínska uspořádalo město
workshop na téma „Tradiční pálení vápna“. Za tímto
účelem byla v zahradě piaristického gymnázia provizorně postavena pec na pálení a provedena ukázka
pálení vápna. Dvoudenní vzdělávací akci byla přítomna asi stovka účastníků.
Členové rady města odsouhlasili a vybrali dodavatele dalších stavebních akcí, které by měly být zahájeny v nejbližším období. Jedná se o opravy a rekonstrukce v objektu Mateřské školy na Švermově ulici,
kde zakázku získala společnost Nosta z Nového Jičína
a zejména potom o generální opravu školní kuchyně
při škole Npor. Loma, kde zakázku v objemu 13 mil.
Kč získala společnost Ekobau Invest a.s. z Hradce nad
Moravicí. Stavební práce v obou školských zařízeních
se uskuteční v prázdninových měsících.
V současné době se dokončují práce na městském hřbitově, bylo započato s výměnou střešní krytiny na budově radnice a připravuje se oprava chodníku na Štramberské ulici. Severmoravská plynárenská
společnost zahájila pokládku středotlakého plynovodu na Nerudově ulici. Zatím není s konečnou platností rozhodnuto, jestli generální oprava této ulice bude
provedena v letošním roce nebo po usazení výkopu
v první polovině roku příštího.
Společně s předsedkyní komise pro občanské
záležitosti paní Libuší Klaudovou jsme v obřadní síni
radnice přijali vybrané žáky základních škol a gymnázia, kteří v tomto školním roce dosáhli mimořádných
výsledků. Tři žáci z každé školy obdrželi pamětní listy
a drobné dárky.
V nejbližších dnech chystá město celou řadu kulturních a společenských akcí. Využijte této nabídky
a přijďte se podívat. Žákům a studentům škol přeji
krásné prázdniny a všem ostatním příjemnou dovolenou.
21.5.2009 přivítání delegace evropských diplomatů
v rodném domě S. Freuda
25.5.2009 účast při zahájení maturit na Masarykově
gymnáziu
25.5.2009 jednání se zástupci spol. MATTES FrýdekMístek o postupu s rozšiřováním sítě internetu
v Příboře
29.5.2009 zastupování města na jednání valné hromady
spol. ASOMPO (likvidace odpadů)
29.5.2009 slavnostní předání pamětních listů a drobných dárků absolventům Masarykova gymnázia
2.6.2009 jednání starostů, členů sdružení Lašská brána,
na Hukvaldech
4.6.2009 zahájení akce „Tradiční pálení vápna“ v refektáři piaristického gymnázia
5.6.2009 předání přihlášky do výběrového řízení (národní zahájení EHD 2010) v sídle Sdružení historických sídel ČMS v Praze
9.6.2009 setkání s účastníky cykloběhu ČR – řekni ne
drogám
13.6.2009 účast na otevření rekonstruovaného hřiště
kopané
17.6.2009 přijetí vybraných žáků základních škol na
radnici
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Pohled do zákulisí nejmladších hasičů z Hájova
V září minulého roku se nám opět podařilo
získat dvanáct dětí s nadšením pro práci v hasičském sboru. Po krátké přípravě jsme se v říjnu
zúčastnili první hasičské soutěže, podzimní části
hry Plamen, která proběhla v Lubině. Pro většinu z nás to bylo první seznámení se soutěžemi
v hasičském sportu. Přestože jsme neskončili na
stupních vítězů, byli jsme s umístěním spokojeni.
Touto soutěží vše teprve začalo...

schůzce v naší klubovně.

Nadále jsme se pravidelně scházeli každou
středu v klubovně místní hasičské zbrojnice
a připravovali jsme se na pokračování jarního kola
soutěže. Zdokonalovali jsme se ve vázání uzlů,
poznávání technických a hasebních prostředků,
motání hadic atd.. Tyto činnosti jsme si zpestřili
různými aktivitami: výrobou a pouštěním draků, návštěvou krytého bazénu, sáňkováním na
Sklenovském kopci. Všichni jsme již netrpělivě
očekávali pěkné jarní počasí, abychom mohli
trénovat venku na dráze nové disciplíny. Čekání
na jaro bylo nekonečné a tak jsme v březnu navštívili mezinárodní výstavu papírových modelů
s hasičskou a záchranářskou tématikou v Ostravě.
Jednoduché papírové modely hasičských aut jsme
si vyzkoušeli poskládat a slepit na následující

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi
pomáhají vést tyto mladé nadšené hasiče a také
dětem za jejich snahu a zodpovědnou přípravu.

S prvním sluníčkem jsme vyrazili ven, kde pilujeme náročné disciplíny (požární útok Plamen,
požární útok CTIF, štafeta dvojic, štafeta CTIF)
pro okresní kolo hry Plamen, která je vyvrcholením celoroční činnosti hasičů. Tato soutěž nám
jistě přinese mnoho cenných zkušeností, které se
pokusíme plně zúročit v dalších letech, kdy už nebudeme úplnými nováčky.

Martin Kabát

Den her ve znamení dešťových slz
Ani v tomto roce učitelé ZŠ Npor. Loma nezapomněli na jeden z nejoblíbenějších dnů v životě
žáka – Den dětí!
Protože však řízením osudu a kalendáře připadl 1. červen na pondělí, a to, jak víme, se děti školou
povinné mají spíše zklidňovat než „radovat“, rozhodli se organizátoři oslavit tento vzácný den v pátek
29. května.
Jestliže si myslíte, že Den her probíhá každoročně stejně nudným způsobem, velice se mýlíte.
Zatímco minulý rok jsme tonuli v záplavě slunečního světla, tepla a potu, ročník 2009 byl ve znamení
dešťových slz.
Již ráno se na nás obloha mračila. Avšak nadšení žáci, jejichž maminky předešlé poledne trávily
u trouby a plotny, hromadili ve sborovně zákusky,
koláče, buchty a smažené květákové řízečky. A pak
hrozila místnost prasknutím! Přibyly totiž věcné
dary a odměny pořízené za peníze darované dětmi
a štědrými rodiči.
Vtom začalo pršet. Všichni trnuli v neklidném
očekávání, jak vše dopadne. Duchapřítomná zástupkyně ředitele paní Mgr. Ivana Dreslerová se svým týmem bleskurychle vymyslela náhradní plán.
Den her neproběhne na hřišti, ale přímo v areálu školy!
V devět hodin se žactvo shromáždilo v tělocvičně, kde bylo pedagogicky benevolentním způsobem
seznámeno s organizací a opětovně poučeno o bezpečnosti a chování. Informovaní žáci začali proudit
školou (ono podivuhodné proudění si zvláště pedagogičtí pracovníci dovedou živě představit) a více
či méně zmatení učitelé a vždy připravení zástupci
z řad rodičů zaujali posty u svých atrakcí.
U vchodu do tělocvičny se šklebil šašek, jehož
ústa se stala terčem zdatných střelců. Ačkoli žáci
většinou bravurně zvládají střelbu na cíl, zvláště jeli oním cílem koš nebo nedej bože učitel, tentokrát

se jim příliš nedařilo. Jen ti nejzdatnější získali pár
bodíků. V jiných disciplínách jim ale přálo štěstí.
I nejotrlejší lumeni si skočili přes švihadlo a s pokřikem hurá se řinuli k následující zkoušce své zdatnosti. Tou bylo prolézání pod lavičkami v prostorách
vyvolených pro sport. Housenkovité dítě mrštně se
proplížilo, na rozdíl od těch, kterým málem povolily
spodky. Zoufalci přímo pookřáli, mohli-li se projíti
na chůdách nebo poskakovati jako zajíci v pytlích.
Nejobtížnější bylo zapojit šedé buňky mozkové.
V místnostech, kde čekalo sudoku, puzzle a paměťové hry, bylo možno spatřit podivný bílý obláček
vznášející se ve výšce dvou metrů nad zemí. Toť
strach! Ten může uvolnit jen roztěkané trhání papíru
za účelem vytvoření novinového hada.
Žáci získali ve výše uvedených činnostech nemalé množství bodů, které následně směnili za sladkosti, hračky a jiné drobnosti. Zábavné dopoledne
bylo zakončeno ve 12 hodin.
Doufejme, že s úsměvem.
Ti, kteří se již necítí býti dětmi, se vydali poznávat krásy příborského okolí. Jedna skupina, zmožená
návratem z dvoudenního výletu, navlékla pláštěnky
a svižným krokem se ubírala k Mošnovu. Pěší túra
podél řeky Lubiny probíhala v klidu, občas někomu
kapalo za krk, ale na statek jedné spolužačky dorazili všichni. Čekal nás teplý čaj, čerstvé koláče a jahody.
Z plánované projížďky na koních sice nebylo nic, ale
na náladě to nikomu neubralo.
Zbývající žáci se vydali po stopách minulosti
a zamířili do Štramberka.
Jeden z žáků si poznamenal:

Po 8. hodině ranní jsme se mokří, frustrovaní pomalu trousili na příborské nástupiště, tedy na místo
srazu. Usmívající se pan učitel Krupa , místními žáky
znám jako velmi učený muž, nás vítal tichým bručením. Paní učitelka Konvičná, nesdílející všeobecně
nadšenou náladu, se jen tiše mračila.
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Na nástupišti slovutného městečka Štramberka
jsme nejistě stojíce na dlouho nepoužívaných nohách,
vystoupili.
Nevím, kdo plánoval trasu, ale je jisté, že jsme
touto cestou ještě jeskyni Šipku a Trúbu nenavštívili.
Hodinové zkratky vedoucí Štramberkem nás uchvátily. Opravdu pěkné městečko!
Když to shrnu, dá se říci, že to byl celkem vydařený Den her. Nikdo se neztratil a většina se dobře
bavila.
Mgr.Jana Malíková, ZŠ Npor.Loma Příbor

Exkurze do záchranné stanice v Bartošovicích
V pondělí 18. května žáci 3.B a 4.A navštívili
záchrannou stanici v Bartošovicích.
Tato záchranná stanice funguje již 25 let.
Systematická a mravenčí práce je spojena také
s realizací záchranných programů kriticky a silně
ohrožených druhů.
Zachraňuje zraněné či jinak hendikepované
volně žijící živočichy.
V roce 2008 pečovali o celkem 1022 zvířat z Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje
a Olomouckého kraje.
Z autobusu jsme nejdříve zamířili k zámku.
Obdivovali jsme nádhernou zámeckou zahradu,
kde právě kvetly keře azalek, mezi nimiž se procházel čáp bílý.
Potom jsme se už vydali do záchranné stanice, kde jsme měli objednanou prohlídku. Ujal se
nás ornitolog pan Jan Kašinský.
Nejdříve nás zavedl do budovy, kde byly vystaveny expozice chráněných živočichů a rostlin
oblasti Poodří.

Následovala prohlídka exteriéru, kde byly
umístěny prostorné voliéry, které obývali zachránění dravci po dobu jejich léčení. Někteří z nich
budou vypuštěni do volné přírody, jiní ptáci budou muset zůstat v klecích doživotně.
Pan ornitolog odborně ale srozumitelně dětem vysvětloval život jednotlivých dravců a příčiny jejich poranění. Dále jsme mohli vidět zahradu
s ochočenou srnkou, rybníček s čápy, kachnami
a rybami. Na závěr mohly děti panu ornitologovi
pokládat zvědavé otázky, na které trpělivě odpovídal.
Zájem dětí byl velký.
Poté jsme se vydali na hřiště základní školy,
kde si děti na travnaté ploše zahrály fotbal a posvačily.
Úspěšnému průběhu exkurze přispělo krásné
slunečné počasí.
Dětem se program velmi líbil.
Třídní učitelky Eva Zweersová a Petra
Bohumínská, ZŠ Příbor, Jičínská 486

PROJEKT HORNINY A NEROSTY

Kameny, kamínky, oblázky: lesklé i matné, drsné i hladké, hranaté i zaoblené, šedé i barevné, velké
i malinké, zkrátka všechny byly tématem zkoumání
žáku 4. B během dvou jarních dnů.
Den jsme zahájili relaxací při příjemné hudbě
s vybraným kamenem v dlani. Důkladně jsme jej
hmatem prozkoumali a vyzvali svou fantazii, aby
vymyslela příběh našeho kamene. O své představy
jsme se navzájem podělili. Na závěr vyprávění jsme
z našich kamínků vytvořili na zemi společný obraz.
Potom jsme tvořili společnou myšlenkovou
mapu, do které všichni zapisovali, co o kamenech
vědí nebo někde četli či slyšeli. Prohlédli jsme si
také část školní sbírky hornin a nerostů a překvapilo nás, jak jsou rozmanité a krásné. Mnozí z nás
uměli některé i pojmenovat. Ujasnili jsme si dva
nové pojmy- hornina a nerost.
Dále následovalo praktické bádání a zkoumání. Ve trojicích jsme zkoumali vlastnosti žuly, vápence, pískovce, síry a soli kamenné. Zajímaly nás:
barva, lesk, tvrdost, povrch a rozpustnost ve vodě.
Výsledky zkoumání jsme zaznamenávali do tabulky.
Z textu z encyklopedie jsme si ještě doplnili, k čemu
tyto nerosty a horniny člověk využívá.
Mnoho věcí jsme si ujasnili, ale objevila se nová
otázka: odkud se horniny a nerosty vzaly, jak vznik-

ly? Někteří už dopředu tušili, že to nějak souvisí se
sopkami, činností větru a vody. Opět jsme využili
chytrých knih a hledali v nich odpovědi. Rozdělili
jsme se na tři skupiny a každá se stala odborníkem
na jeden způsob vzniku hornin. Nakonec jsme si
navzájem vysvětlili, jak je to s původem vyvřelých,
usazených i přeměněných hornin.
Že jsou horniny nejen krásné a zajímavé, ale
i užitečné člověku, jsme si ověřili v další práci. Opět
jsme pracovali ve skupinách a zjišťovali, jak člověk využívá černé a hnědé uhlí, ropu, zemní plyn,
vápenec a železnou rudu. Na mapě České republiky jsme hledali naleziště nerostného bohatství
a zaznamenávali jsme si vše do svých map. Také
jsme viděli velmi zajímavý film o zemním plynu
(kdy a jak vznikal, k čemu ho užíváme atd.).
Protože už jsme byli přesyceni informacemi,
nechali jsme chvíli hlavu odpočívat a zaměstnali
také ruce. Vyzkoušeli jsme si malování na kameny.
Vznikla velmi zajímavá dílka.
Na závěr jsme celý dvoudenní projekt zhodnotili. Každý se vyjádřil, co nového se dozvěděl a naučil, které činnosti se mu líbily, s kým se mu dobře
spolupracovalo, co se mu dařilo a co ne.
Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová,
ZŠ Příbor, Jičínská

Městská knihovna Příbor

Soutěž malujeme
a rýmujeme

Začátkem roku 2009 městská knihovna
vyhlásila soutěž pro dětské čtenáře. Děti měly
za úkol ke každému měsíci v roce namalovat obrázek nebo napsat krátkou básničku.
Prozatím se soutěže zúčastnily děti základních
škol, ale i naši nejmladší návštěvníci. Obrázky
a básničky vždy vystavujeme na dětském oddělení. Ke konci každého měsíce jsou výtvory vyhodnoceny a na každého výherce čekají
malé dárky. Nejvíce se líbily obrázky Amálky
Hambálkové, Maxima Kahánka, který připojil
i básničku na březen, Beáty Runákové
s básničkou na únor, Aničky Bordovské a
Dominiky Lanczové za obrázky měsíců.
Jednoznačně nejtvořivějším účastníkem rýmovací soutěže se stala Petra Klosová. Každý
měsíc představila minimálně v šesti dvojverších. Pozor, soutěž ale ještě nekončí. Do konce
kalendářního roku nám zbývá ještě šest měsíců. Stále máte šanci zúčastnit se a vyhrát!

Únor od Beáty Runákové
Únor je tu zas,
karnevalů čas.
Letos půjdu za vílu,
masku si udělám z papíru.
Maškarní je masek rej,
„Honem za mnou pospíchej!“
Březen a petrklíč od Maxima Kahánka
Už je březen – jaru sláva,
venku se zazelenala tráva.
Všichni se na něj těšíme,
protože bude konec bílé peřině.
Maminka říká - roste petrklíč,
zima už je opravdu pryč.
Březen od Petry Fialové
Ve stánku koupíme rostlinek semínka
kabáty dáme na ramínka.
Deštník si vezmu
na cestu v březnu.
Duben od Petry Klosové
Duben na trůn usedl
aby nám tu měsíc vládl.
Velikonoce v dubnu oslavíme
vajíčka si nabarvíme.
Kluci pomlázky pletou
holky beránky pečou.
Švestky, jabloně i třešně kvetou,
bílé lístky na zem slétnou.

Měsíčník města příbor a 9

Okrskové kolo dopravní soutěže
Ve čtvrtek 7.5.2009 se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů za účasti pěti škol z našeho okrsku:
ZŠ Příbor, Jičínská; ZŠ Příbor, Npor. Loma; ZŠ
Jistebník; ZŠ Petřvald a ZŠ Studénka, Sjednocení
Za ideálního počasí si to mezi sebou rozdala smíšená čtyřčlenná družstva. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci.
Během závodu se soutěžící museli vyrovnat
s překážkami při jízdě zručnosti pod přísným dohledem strážníka městské policie Příbor. Pak jezdili po dobu pěti minut podle dopravních předpisů na dopravním hřišti. Další disciplínou byly
testy na počítači ze znalostí dopravních předpisů.
Posledním úkolem bylo prokázat své znalosti ze
zdravovědy a dovednosti při poskytování první
pomoci.

V dvoudenním projektu jsme s žáky
4. B malinko nahlédli do světa fyziky.
Třídu jsme zaplnili siloměry, závažími,
vozíčky, kolečky s drážkou, rameny páky
a dalšími zajímavými věcičkami. Pokusili
jsme se sami sestavit „zlepšováky“, které usnadňují lidem práci a zkoumat, jak
fungují. Zabývali jsme se pákou, kladkou,
kolem na hřídeli a nakloněnou rovinou.
V úvodu projektu jsme ve skupinách
navrhovali řešení čtyř problémových situací, ve kterých šlo o usnadnění práce
(např. maminky v paneláku musí nosit
kočárek do několika schodů ke vchodu, muž potřebuje odvalit velký kámen,
zedníci nosí kbelík s maltou do prvního
patra, …).
V další činnosti jsme přemýšleli, co
společného potřebují lidé v těchto situacích. Objasnili jsme si pojem síla, naučili
se používat siloměr a měřit sílu, seznámili se s jednotkou síly.
V další části projektu jsme opět pracovali ve skupinách. Střídali jsme se na
čtyřech stanovištích, kde jsme pracovali
podle pokynů v pracovním listu.
Na prvním stanovišti jsme zkoumali
tření. Tahali jsme náklad po hladké i drsné ploše, posunovali ho po válcích, vozili
ho na vozíčku a vždy měřili a zapisovali
sílu. Uvažovali jsme nad situacemi, kdy
potřebujeme tření snížit (mazání dveří,..)
a kdy zvýšit (posyp cest).
Na druhém stanovišti jsme si sestavili podle nákresu páku. Na ramena páky
jsme zavěšovali do různé vzdálenosti
závaží, tak aby byla ramena v rovnováze
a sami jsme se pokoušeli přijít na to, jak
páka funguje. Podle obrázků jsme určovali,které předměty v našem životě na
jejím principu fungují.
Třetí stanoviště se zabývalo nakloněnou rovinou. Opět jsme přemisťovali

Všechna družstva si dle pořadí odnesla pěkné věcné ceny (cyklocomputery, brašny do rámu,
držáky na láhve, bezpečnostní zámky, sada lepení, odrazky atd.). Každý z účastníků se mohl těšit
také na malé občerstvení.

Výsledky kategorie mladší žáci:
1. místo ZŠ Jistebník
2. místo ZŠ Příbor, Npor. Loma
3. místo ZŠ Petřvald

Výsledky katerogie starší žáci:
1. místo ZŠ Jistebník
2. místo ZŠ Petřvald
3. místo ZŠ Studénka, Sjednocení

První dvě družstva z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
Poděkování patří panu Okáčovi za „pronájem“ dopravního hřiště a zapůjčení kol, panu
Michálkovi - strážníkovi městské policie Příbor
za nekompromisní „trestání“ dopravních přestupků, paní učitelce Beranové a paní Monsportové za
perfektně připravenou zdravovědu, žákům třídy
9.A za pomoc při chystání překážek a spolupráci
během celé soutěže, panu ing. Zdeňku Poláškovi
– vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kopřivnici za finanční
zajištění celé akce.
Ing.Zdeněk Liška, učitel, ZŠ Příbor, Jičínská

PROJEKT JEDNODUCHÉ STROJE
břemeno. Nejprve přímým zdvihem,
potom jsme sestavovali nakloněné roviny s různým sklonem a při přesouvání
břemene po nich měřili sílu. Vymýšleli
jsme situace, kde by se mohla nakloněná
rovina využít.
Na posledním stanovišti jsme si sestavili jednoduchou kladku a opět zdvihali břemeno, měřili sílu a hledali možnosti využití kladky.
Po zvládnutí všech stanovišť jsme
měli spoustu nákresů, měření a zápisů
s výsledky pokusů. Ještě jsme si je doplnili poznatky o kolu na hřídeli, které jsme
získali přečtením odborného textu.
Nyní jsme se stali prodejci a propagátory těchto jednoduchých strojů.
Připravovali jsme reklamní prezentaci
a plakát. Každá skupina- „firma“ zpracovávala jeden „stroj“. Následoval „strojírenský veletrh“ , na kterém každá
skupina nabízela svůj produkt. Popsala
a ukázala, jak funguje, zdůraznila výhody, které nabízí, uvedla možnosti využití
a vše doplnila propagačním plakátem.
Vzájemně jsme hodnotili, jak se nám jednotlivé prezentace líbily.
Na závěr jsme se vrátili k úvodním problémovým situacím a vyřešili
je znovu, nyní už s novými znalostmi
a zkušenostmi, tedy z pohledu odborníků. Co jsme se naučili a kolik informací
si zapamatovali, jsme si ověřili v závěrečném testu, který jsme si sami opravili
a vyhodnotili. Také jsme hodnotili naši
dvoudenní práci, vlastní nasazení, spolupráci ve skupině, co pro nás bylo jednoduché a co obtížné, jak se nám dařilo
řešit problémy atd.
Zpracovala Michaela Eliášová,
ZŠ Příbor, Jičínská
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STONOŽKOVÁ KUTNÁ HORA
Stonožkové hnutí snad již není pro většinu dětí pojem neznámý, aspoň tedy pro žáky ZŠ
Npor. Loma. Toto hnutí „Na vlastních nohou“
se již několik let stará o ty, kteří pomoc nejvíce
potřebují a penízky sbírají děti dětem. Malují se
přáníčka, pořádají se různé akce, no a výtěžek
jde tam, kde je potřeba. Každý rok se pak někteří
žáci setkají v Praze na Stonožkovém koncertě, kde
jim přijde popřát a poděkovat samotná paní Běla
Jensen, která toto hnutí založila. Letos se však
uskutečnila další velmi pěkná akce – Stonožková
Kutná Hora.

gram, ve kterém nechyběl ani Pepa Wagner, který
byl pro všechny zúčastněné velkým lákadlem.
Po skončení koncertu přednesl Marek Eben
nový Kutnohorský dekret proti šikaně, přesně 600
let po vyhlášení Kutnohorského dekretu v roce
1409.
K vidění byly také různé stánky s rozličným
zbožím, které nabízely a také samy vyrobily, jak
jinak, samozřejmě děti.

Kvůli programu sice dívky nestihly prohlídku
krásné Kutné Hory, to jim však příliš nevadilo,
koncert byl totiž velmi pěkný a je docela možné,
že některá děvčata si stihnou Kutnou Horu prohlédnout příští rok.
Pokud totiž tato akce bude znovu, rozhodně
se zúčastníme, protože podpořit dobrou věc se
vždy vyplatí.
Mgr.Vladislava Strnadová, ZŠ Npor.Loma Příbor

Cože to byla za akce? Vznikla vlastně jako výzva, jako podnět bavit se a jednat o věci nanejvýš
důležité, ožehavé, veřejné. O šikaně. Již minulý
rok byla Stonožkou vyhlášena literární soutěž
na téma šikany, no a letos se uskutečnil festival
v Kutné Hoře. Festival, na který se sjeli všichni ti,
kteří chtěli svou přítomností dát najevo nesouhlas
a opovržení nad každým, kdo ponižuje a ohrožuje
druhého.
Dívky z 9. a 8. ročníku se 15. května vydaly za
doprovodu pana ředitele vlakem do Kutné Hory.
Některé děti přijely jen tak, podívat se na město,
či poslouchat koncert. Naše děvčata se rozhodla,
že budou na festivalu vystupovat a proto se hned
po příjezdu dostavila na místo určení. Proběhla
krátká zkouška a pak už následoval bohatý pro-

Školní výlet 7.A a 7.C – lanové centrum „Opičárna“ v Ostravici 2.6.2009
Opět jsme se dočkali období školních výletů a bylo zapotřebí žáky 7.A a 7.C základní školy Příbor, Jičínská 486 vyhnat z lavic do přírody,
nejlépe do korun stromů. Dne 2.6.2009 v 7:12
jsme proto nasedli do vlaku a přes Ostravu mířili
do Frýdlantu nad Ostravicí. Obavy p. uč. Hýlové
a p. uč. Krompolcové z divokých žáků a dlouhého cestování byly zbytečné. Cesta do Ostravice
utekla rychle a žáci se zabavili čtením, povídáním
nebo úžasem nad malými tlačítky, která otevírala
dveře uvnitř vlaku.
Z vlakového nádraží v Ostravici jsme došli
po 30 minutách do ráje opic – lanového centra Opičárna. Jak se později ukázalo, pro některé

žáky to byl druhý domov. Instruktoři na nás už
čekali s řádně urovnanými sedáky a helmami.
Proběhlo školení o správném jištění, a potom už
jen výběr těžké nebo lehčí trasy.
Zážitek to byl veliký jak pro „opice“ (žáky)
na lanech, tak i pro pozorovatele na pevné půdě
pod nohama. Instruktoři byli velmi důslední
a všechny „opičky“ měli neustále pod kontrolou.
Rozzářené oči a výraz v obličeji každého mluvily
za vše. Přemýšlení čeho se chytit, kam šlápnout ,
radost, obava a další pocity a myšlenky se honily
hlavou každému z nás, kteří jsme stáli v osmimetrové výšce na vratké kládě nebo laně. Byla to velká
příležitost si sáhnout na dno svých sil fyzických
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i psychických, ale
uvnitř byl úžasný.

pocit vítězství tam někde

Opičárnou náš výlet ještě neskončil. Zastavili
jsme se v dřevěné hospůdce U Zbuja. Posilnili
zelnou polévkou, nabrali nové síly do vytahaných
nohou i rukou a namířili si to k vlakové zastávce
v Ostravici.
Kolébající se vlak některé žáky uspal, jiné
zase probral k dalším aktivitám a paní učitelky se
spokojeně usmívaly.
Chcete-li zažít podobný výlet, neváhejte a navštivte krásnou přírodu pod Lysou horou.
Zuzana Krompolcová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Přehled akcí v Příboře
na měsíc ČERVENEC 2009
Sobota 4. července od 16.00 hod.

Středa 15. července až pondělí 31. srpna

MYSLIVECKÝ LETNÍ VEČER
Myslivecké sdružení Příbor 1

GALERIE V RADNICI
VÝSTAVA OLDŘICHA BUBÁKA „DOTEKY KONCŮ SVĚTA“

Neděle 5. července od 20:00 hod.

Město Příbor

LETNÍ VEČER

Sobota 18. července od 19:00 hod.
Kulturní komise Hájov

BENÁTSKÁ NOC

čtvrtek 9. července až neděle 13. září

SDH Příbor

SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO

Probíhající výstava do18. srpna 2009

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

TAJEMSTVÍ Z DEPOZITÁŘE PŘÍBORSKÉHO MUZEA
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Loučení s předškoláky
Měsíc červen není jen příslibem brzkých letních prázdnin školáků, ale pro mnohé
předškoláky jsou to poslední bezstarostné dny prožité v mateřské škole.
Tam dětem každý den jejich paní učitelky připravovaly po celou dobu docházky od 3
do 6 let program pro poučení, výchovné činnosti a hry s velkou trpělivostí a péčí. Děti ani
nepostřehly, že svými prožitky se vlastně učí a získávají základy pro svůj další život.

Lifepress
Grafika - Reklama - Tisk

Jičínská 881,
742 58 Příbor
Grafické, reklamní
a tiskové služby
Telefon: 558 113 725
Mobil: 739 449 190
email: fpavelka@lifepress.cz

www.lifepress.cz

A na to budou vzpomínat i děti ze MŠ Pionýrů v Příboře ze třídy Soviček, které se se
svou mateřinkou rozloučily spolu s rodiči a rodinnými příslušníky. Děti si připravily pásmo
toho, co se během školního roku naučily a důstojně se tak téměř už „školácky“ předvedly.
Na památku jim paní učitelky D. Matejová a P. Jordánková předaly knihu a sladkost s přáním krásně prožitých prázdnin. A po prázdninách úspěšné vykročení do další etapy jejich
života v ZŠ.
Poděkování také patří všem pedagogickým i provozním zaměstnancům MŠ, kteří dávali dětem jen to nejlepší, s přáním příjemně prožité dovolené a načerpáním nových sil pro
další školní rok.
Silva Laníková
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Zajistíme:
komplexní služby,
spojené s konáním smutečního obřadu
v kostelech a ve smutečních síních,
v Příboře a okolí.
Prodej:
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 - M.Sýkorová:

556 712 789
Nepřetržitá pohotovost:

800 100 788

hezké látkové kytice - růže, gerbery,
karafiáty, fialky, frézie, orchideje…
svíčky, knoty, zápalky, oleje,
vázy a svítilny nerezové,
zátěžové vázy, lampy Luna …
Zprostředkování:
poradenství psychologa,
vzpomínková inzerce v Regionu,
výsadba a údržba hrobových míst,
kamenosochařské práce, rytí písma,
montáž nerezových váz a svítilen,
ozdobné obaly na urny včetně rytí štítku,
zhotovení fotodesek z porcelánu –
dodací lhůta 1 měsíc.

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
NEJLEPŠÍ CENY V ČESKÉ REPUBLICE

VELKÁ AKCE

PRO ŽÁKY A STUDENTY
152/21

2009

za vysvědčení
Při předložení vysvědčení

sleva na instalaci:
áček
Jan Nov
5
9
5. 9. 19

63

0509-12

Benešov

výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výbornýý
výborn

výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný

• za samé jedničky sleva

3 000 Kč

• za vyznamenání sleva

2 000 Kč

• ostatní vysvědčení sleva

1 000 Kč

Tel.: +420 317 750 555 • www.wifcom.cz

SUPER RYCHLOST až 10 240 kB/s
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zaměřený na

BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
BRAMBORÁKY ALLA PIZZA
Rozvoz po Příboře zdarma.

Ø

32cm

Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč.
Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce.

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km

Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina,
Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice,
Skotnice, Závišice
ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč

Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,
Štramberk, Trnávka
ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč

Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,
Stará Ves n.O., Staříč, Studénka

Hotel & Irish pub U Freuda
Nádražní 416, Příbor
Tel: 774 711 077
www.rozvoz-pribor.wz.cz
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Rozloučení se školáky
		 + noc v mateřské škole

Předposlední červnový pátek byl dnem „D“ především pro
děti, které po prázdninách naši školku opustí a od 1. září jim začnou povinnosti v opravdové škole. A protože jsme společně strávili celé dva roky, chtěli jsme jim udělat radost a uspořádali oslavu se vším všudy. Loučily se děti, zaměstnanci a dokonce se přišli
rozloučit i všichni rodiče. Společně jsme pro Ríšu, Nelu, Thomase,
Pavlu a Hanku připravili krátký hudební program, a to v plné parádě - i s kapelou! Po předání „vysvědčení“ a dárků na památku nás
všechny čekalo překvapení. Přijelo auto s pizzou! To byl zase dárek
od Vaška. A tak se společně jedlo, pilo, hodovalo a hlavně povídalo
o dětech, jejich přáních, trápeních či problémech, maminky si navzájem vyměňovaly své zkušenosti s výchovou.
K večeru jsme se tentokrát museli se všemi hosty a většinou
dětí rozloučit (i když domů nikdo nespěchal), protože jsme byli
připraveni splnit předškolákům ještě jedno jejich přání - strávit
společně noc ve školce a vydat se za pokladem. Počasí nám malinko naše plány narušilo,
ale v budově školy je také spousta
tajemných, dětmi neprobádaných míst, kde by také mohl být poklad ukrytý. A tak jsme po večeři, s baterkami v ruce, za úplné tmy,
vyrazili prozkoumávat všechny místnosti, temný sklep a půdu, kde
bylo slyšet strašidelné bubnování deště. Ale „bobříka odvahy“
zdolaly všechny děti a představte si i poklad našly!
Své dojmy a zážitky si naši malí hrdinové sdělovali čistí
a umytí ve svých měkkých postýlkách. Celá školička utichla až pozdě večer a spalo se až do rána.
Nikdo neplakal, všechny děti dokázaly zůstat bez mámy
celou dlouhou noc. „Však ona si pro nás ráno po snídani přijede!“.
Takže školáci, pilně se v té opravdické škole učte, aby z vás
jednou byli stejně moudří lidé, jako jsou vaši rodiče.
Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov

Měsíčník města Příbora
Vydáván: I x měsíčně
Místo vydání: v Příboře
Číslo vydání: 7/2009
Den vydání: 1. 7. 2009
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

Měsíčník města příbor a 16

