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Povinná školní docházka a odklad povinné školní docházky
V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní školy pro školní
rok 2011/2012, bychom vám rádi podali informace týkající se povinné školní docházky a
možnosti odkladu povinné školní docházky, které vycházejí z § 36, § 37 a § 38 školského
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.
Obec zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanovuje v souladu
se školským zákonem školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně
přijímání žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáků může pro žáka zvolit i jinou než
spádovou školu.

Povinná školní docházka
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. (Pro školní rok 2011/2012
se jedná o děti narozené od 1.9.2004 do 31.8.2005 a děti s odloženou školní docházkou
v r. 2010)

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

ZÁPIS

k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012,
který se bude konat na

Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510
Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485

ve čtvrtek 3. února 2011 - od 13:00 do 18:00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem

narozeným od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
s odloženou školní docházkou z r. 2010

Na žádost zákonného zástupce může být
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zák. zástupce
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních
tabulích městského úřadu a na školách
Městský úřad Příbor

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2011 do konce června 2012 příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním
roce 2011/2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce. (Pro školní rok 2011/2012 se jedná o děti narozené od 1.9.2005 do 30.6.2006).
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, - v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku a vztahuje se na:
-

státní občany České republiky

-

občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů,

-

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

-

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Odklad povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 odst.1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku
povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař
pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.
(Pro školní rok 2011/2012 musí být písemná žádost o odklad povinné školní docházky
podána do 31. května 2011)
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy
se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního
roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a lze předpokládat,
že to vyrovná vývoj dítěte, může zákonný zástupce dítěte po dobu odkladu školní docházky nechat dítě vzdělávat:
-

v posledním ročníku mateřské školy nebo

-

v přípravné třídě základní školy pokud je zřízena

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

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Člověk, který dává krev, dělá hrdinský čin. Ochota
dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale i celé
naší společnosti.
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými jsou občané našeho města pan
Čestmír Kantor, Marek Šmíd, Jan Bittner, Radim Holub.
Český červený kříž Ostrava zaslal děkovný dopis na
městský úřad.
Tímto děkujeme i my ostatní a přejeme hodně zdraví
a úspěchů v osobním životě.
Za komisi pro občanské záležitosti, L. Tošenovjanová
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Náklady na shromažďování sběr, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu v Příboře
Na návrh odboru životního prostředí a lesního hospodářství na svém 2. zasedání vydalo
Zastupitelstvo města Příbora obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se tento poplatek navyšuje z dosavadních 360,- na 420,- Kč.
Vzhledem k výši nákladů, které město na nakládání s odpady má, to již byla nutnost. Zákon
umožňuje obcím vybírat místní poplatek až do výše 500,- Kč. Poplatek vypočítáváme z nákladů, které
město vynakládá.
Tyto náklady po sečtení vycházejí na 5,65 milionu Kč. Pro výpočet poplatku se odečítají příjmy
od kolektivních systémů za třídění obalových složek odpadu (plasty, papír, sklo, nápojový karton)
a elektrozařízení, což činí přibližně 500 tis. Kč a dividendy spol. ASOMPO a.s., které lze přibližně
ročně odhadnout na 150 tis. Kč. Po odečtení těchto příjmů vyšel odhad nákladů pro rok 2011 na
5 milionů korun. Rozpočteme – li tuto částku na 8700 obyvatel města vychází poplatek přes 570,- Kč.
Schválena byla již výše uvedená sazba poplatku 420,- Kč,y z čehož vyplývá, že město i v příštím roce
doplatí z jiných příjmových zdrojů na nakládání s odpadem přibližně 1,3 milionu Kč.
Městský úřad Příbor, odbor životního prostředí, poskytne každému občanu města informaci
o způsobu financování odpadů, pokud o to požádá, například osobně, v kanceláři MÚ Příbor.
Ing. Libuše Volná, pov. vedením odboru životního, prostředí a lesního hospodářství

MěO KDU – ČSL Příbor připravuje

SPOLEČENSKÝ PLES,

který se uskuteční v sobotu 12. února 2011 od 19:00 h
v Kulturním domě Příbor
K poslechu a tanci hraje skupina Ypsilon.
Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola.
Předprodej vstupenek se uskuteční u paní Štůskové na
ulici Tyršova 243 Příbor, a to od 1. února vždy
od 15:00 do 19:00. Tel: 736 764 744.
Vstupné 70,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora,
prakticky celý rok jsem Vás seznamoval na tomto místě s aktualitami ne městském úřadě
v Příboře. Je tady konec roku 2010 a proto mi dovolte abych popřál všem čtenářům úspěšný rok 2011
naplněný především zdravím a osobním štěstím.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. prosince 2010

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 22.11.2010 bylo v 19:19 hod přijato
oznámení, že u rybníků v Borovci něco hoří.
Po příjezdu na místo společně s dobrovolnými
hasiči Příbor, bylo zjištěno, že na hrázi rybníka hoří bouda, která slouží jako sklad. Jelikož
vzniklo důvodné podezření, že sklad někdo
úmyslně zapálil, byla celá událost pro podezření
ze spáchání trestného činu předána Policii ČR
Dne 26.11.2010 bylo přijato oznámení pracovnice Diakonie, která provádí pečovatelskou
činnost, že má podezření, že se něco mohlo přihodit jedné 80leté klientce, která nebere telefon
a neotevírá byt. Hlídka na základě oznámení
oslovila nejbližší rodinu, ale jelikož se na místo
nemohl rychle nikdo dostavit bylo rozhodnuto
o násilném otevření bytu, které bylo za asistence hasičů také provedeno. V bytě byla na zemi
nalezena paní, která byla při vědomí, ale měla
zjevně velké zdravotní problémy. Na místo
byla proto bezodkladně přivolána rychlá zdravotnická služba, která následně paní převezla
do nemocnice. Zabezpečení bytu si již zajistili
rodinní příslušníci, kteří se mezitím na místo
dostavili.
Dne 7.12.2010 ve 14:40 hod. bylo přijato
oznámení od místního podnikatele, že před
jeho obchodem sedí podnapilý muž a shazuje
mu vystavené zboží. Hlídka na místě nalezla
z místní znalosti známého 58letého muže, který
byl v podnapilém stavu. Následnou dechovou
zkouškou byla zjištěna přítomnost 3,7 promile alkoholu v dechu. Jeho jednání bylo hlídkou
kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému
pořádku, ze kterého se muž bude zodpovídat.
Dne 19.12.2010 bylo přijato oznámení, že
byla pravděpodobně v noci ze sklepa domu na
ul. Dukelská odcizena dvě jízdní kola a lyže.
Z důvodu podezření na spáchání trestného
činu krádeže vloupáním byla na místo přivolána Policie ČR, která si událost na místě převzala a činila další opatření. Následující den bylo
zjištěno, že došlo k vyloupení sklepních prostor
i na jiných místech katastru města.
V této souvislosti upozorňujeme občany na
potřebu zvýšit zabezpečení sklepních prostor
a také věnovat zvýšenou pozornost pohybu cizích osob ve společných prostorech domů.

Program Muzea a pamětní síně
S. Freuda v Příboře na leden 2011
do 20. ledna 2011

PŘÍBORSKÉ BETLÉMY – NEPŘERUŠENÁ
TRADICE

Výstava historických i současných betlémů vyrobených
v Příboře

PODĚKOVÁNÍ.
Děkujeme všem, kteří přispěli při 4.adventním koncertu
dne 19.12.2010 Vybraná částka 11.860Kč bude zaslána na konto
Haimaom na Hemato-onkologickou kliniku v Olomouci.
Za velikou podporu děkují pořadatelé.

27. ledna 2011 – 17. března 2011

PŘÍBORSKÉ KRAJKÁŘKY

Výstava paličkovaných krajek od současných příborských
krajkářek. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 27.
ledna 2011 v 17.00 hodin

pátek 28. ledna 2011, 16.00 hodin

OŽIVOVÁNÍ TRADIČNÍ LIDOVÉ ZPĚVNOSTI
PŘÍBORSKA
Národopisná tvůrčí dílna
Vstupné 15,- Kč, Přednáškový sál

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek		
neděle			
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8.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Z jednání rady a zastupitelstva města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
1. schůze RM 30. listopadu 2010 projednala:
j Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
občanské záležitosti ze dne 18.10.2010
j Vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro městskou památkovou rezervaci ze dne
12.10.2010
j Rozhodla přijmout dotaci z Operačního programu Životní prostředí na spolufinancování akce „Odkanalizování ulic Hukvaldská a
Myslbekova v Příboře“
j Schválila návrh Smlouvy č. 08018021 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí podepsaný ředitelem Fondu dne
1.11.2010
j Doporučila ZM schválit výši odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZM:
- za výkon člena zastupitelstva 400,- Kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 660,- Kč/měsíc
j Termín výplaty první odměny ve výši 660 Kč/
měsíc se stanovuje počínaje dnem 11.11.2010.
- Doporučila ZM schválit výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce člena rady
města:
- za výkon funkce člena rady města 1 650,- Kč/
měsíc
- za výkon člena zastupitelstva 400,- Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 2 310,- Kč/měsíc
j Doporučila ZM schválit výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy
finančního a kontrolního výboru ZM
- za výkon funkce předsedy 1300,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 1 960,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1 960,Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení kontrolního a finančního výboru v ZM.
j Doporučila ZM schválit výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy
Osadních výborů Hájov, Prchalov (je-li člen ZM)
- za výkon funkce předsedy 1 300,- Kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
celkem 1 960,- Kč/měsíc
j Doporučila ZM schválit výši odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce předsedy
komise rady města (je-li člen ZM)
- za výkon funkce předsedy 1 300,- Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
celkem 1 960,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1 960
Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí
RM na schůzi RM.
j Doporučila ZM schválit výši odměny za výkon funkce předsedy komise rady města není-li neuvolněným členem ZM ve výši 1 300,Kč/měsíc.
- Termín výplaty první odměny ve výši 1 300

Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí
RM na schůzi RM.
j Doporučila ZM schválit odměny členům finančního, kontrolního výboru a členům obou
osadních výborů ve výši 350,- Kč/měsíc
j Doporučila ZM schválit odměny členům komisí RM ve výši 350,- Kč/měsíc
j Doporučila ZM vytvořit fond odměn ZM ve
výši Kč 100/měsíc/člen výboru nebo komise
j Uložila projednat podstatné záležitosti vycházejí z žádosti OS Příbor Klokočov ve vztahu k pozemku p.č. 635/8 orná půda a návrhu
smlouvy o výpůjčce se zástupci žadatele
j Vzala na vědomí informaci o vzniku společnosti TEDOM a.s. jako nástupnické společnosti TEDOM ENERGO s.r.o., s kterou má
město uzavřenou Smlouvu o pronájmu kotelny a provozování kotelny na ul. Lomená 1520
v Příboře
j Schválila termíny oddacích dnů pro rok 2011
j Stanovila v souladu s § 108 odst. 2 zákona
č. 128/2000 sb., že u příležitosti svateb, výročí svateb a vítání nových občánků mohou
užívat závěsný odznak tito členové zastupitelstva města: Martin Monsport, Ing. Jana
Svobodová, PhDr. Milada Podolská, Mgr.
Stanislav Janota
j Rozhodla prodat vozidlo Škoda Felicia Kombi
LX 1,9D, RZ 1T0 6352, včetně autorádia
CC22, panu Danieli Škarkovi, bytem: Nový
Jičín, Nádražní 351/32 za kupní cenu: Kč 21
000,-, která bude zaplacena kupujícím před
podpisem kupní smlouvy
j Vydala nařízení města č. 1/2010, o zpoplatnění obecného užívání místních komunikací
a jejich určených úseků ve vymezených oblastech města Příbora
j Uložila zpracovat návrh nařízení města o zpoplatnění obecného užívání místních komunikací a jejich určených úseků ve vymezených
oblastech města Příbora, který by umožnil alternativu parkování 0,5 hodiny zdarma
j Doporučilo ZM pro rok 2010 a pro rok 2011
stanovit náhradu výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce člena ZM ve výši 200,- Kč/
hod. v pracovní dny době mezi 07:00 až 15:00
hod.
j Doporučila ZM ke schválení stanovení rozsahu kompetencí místostarosty Příbora v těchto
oblastech:
oblast sociálních věcí a záležitostí
oblast kultury a cestovního ruchu
oblast životního prostředí
oblast lesního hospodářství
oblast nakládání s majetkem města
(evidence, pasportizace, inventarizace, věcná
břemena, pronájem, prodej, likvidace, pohledávky, aj. )
dohled nad vyřizováním stížnosti a petic občanů
-j Schválila cenu parkovného na náměstí
S. Freuda pro rok 2011 – 1 hodina je 10,-Kč
vč. DPH
j Schválila měsíční cenu parkovného na náměstí S. Freuda pro rok 2011 - 1 měsíc je 300,-- Kč
vč. DPH
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Schválila výjimku z pravidel pro rok 2011
s tím: čl.3, odst.5 – tj. termín uzávěrky pro podání přihlášek k poskytnutí VFP pro rok 2011
se stanovuje k 31.1.2011
j Vyhlásila řízení na přidělení VFP pro rok 2011
j Schválila výjimku z pravidel pro rok 2011
s tím: čl.3, odst.5 – tj. termín uzávěrky pro
podání přihlášek k poskytnutí grantů pro rok
2010 se stanovuje k 31.1.2011
j Vyhlásila řízení na přidělení grantů pro rok
2011
j Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu
všech prací souvisejících se stavebními úpravami ulice Kašnice
j Schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
370/210/SOD/ÚP/48 ze dne 30.9.2011 na akci
„Stavební úpravy ulice Kašnice“
2. schůze RM 14. prosince 2010 projednala:
j Uložila vypracovat přehled plateb za energie
(el. energie, plyn za rok 2009, tel.)
j Uložila vypracovat přehled dlouhodobých
smluv s finančním objemem, které končí v r.
2011, případně později, které se budou obnovovat
j Uložila zpracovat časový a finanční rozbor revitalizace bytových domů od zahájení revitalizace v roce 2010 včetně plánu roku 2011
j Uložila provést rozbor položky odměna komisionáři
j Uložila zpracovat rozbor výnosů a nákladů
z účtu města vedeného u SMMP s.r.o. včetně návrhu údržby a oprav DBF pro rok 2011
s rozborem jednotlivých položek, po odsouhlasení způsobu financování revitalizace
j Pověřila SMMP spol. r. o výkonem inženýrské
činnosti při realizaci akce revitalizace domů
čp. 1486 až 1488 U Tatry, vyčlenila na tuto
činnost částku Kč 140 tis.
j Schválila znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje č. 01241/2007/ŽPZ na projektovou dokumentaci akce „Sběrný dvůr pro odpady
a zpětný odběr elektrozařízení“
j Uložila vypracovat posouzení nutnosti výstavby sběrného dvora na Točně
j Uložila vypracovat návrh koncepce sběru, třídění, svozu a likvidace TKO ve městě Příbor
-j Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 1. 1. 2011 do 30. 6.
2011
j Vzala na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MÚ o architektonické studii výtahu
budovy radnice
j Uložila zadat zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování externího výtahu budovy radnice
j Uložila zveřejnit pronájem obecní garáže
v domě čp. 1300 na ul. Fučíkova v Příboře za
podmínek uvedených v materiálu
j Rozhodla pronajmout byt s dluhem původního nájemce byt 1+1 na ulici U Tatry 1487/22
panu Tiboru Takáčovi, bytem Štramberská
1 355, za cenu úhrady dluhu ve výši Kč 100
726,j Schválila návrh „Místního pořadníku“ na pro-

j
j
j

nájem obecních bytů na období od 01.01.2011
do 30.06.2011
Schválila plán práce RM na 1.pol.2011
Doplnila plán práce RM na 1. pol.2011 o nový
termín schůze RM – 18.1.2011
Schválila nařízení č. 2/40/2010 města Příbor,
kterým se stanovuje rozsah, způsob a časové
lhůty odstraňovaní závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků ve městě Příbor,
které jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, jakož i vymezuje části komunikací, které
se neudržují a jsou v příloze č. 2

Z jednání zastupitelstva města

1. zasedání ZM dne 11. listopadu 2010 projednalo:
j Zvolilo do funkce starosty ing. Milana
Strakoše¨
j Zvolilo do funkce místostarosty pana Martina
Monsporta
j Schválilo klíč počtu členů rady města z jednotlivých volebních stran pro dnešní zasedání následovně: 2 členové politické strany:
Občanská demokratická strana; 3 členové
sdružení nezávislých kandidátů: Sdružení nezávislých kandidátů “Příbor je náš domov”;
1 člen politické strany Křesťanská a demokratická unie – československá strana lidová;
1 člen politické strany: TOP 09
j Zvolilo do funkce člena rady města ing. Janu
Svobodovou
j Zvolilo do funkce člena rady města RSDr.
Mgr. Stanislava Janotu.
j Zvolilo do funkce člena rady města ing.
Milana Střelku.
j Zvolilo do funkce člena rady města pana
Radka Jurečku.
j Zvolilo do funkce člena rady města PhDr.
Miladu Podolskou.
j Zřídilo Osadní výbor Hájov a Osadní výbor
Prchalov. Oba výbory budou mít 7 členů
j Jmenovalo členy OV Hájov: Ivana Kmeťková,
Pavel Kocourek, Jiří Kuchař, Václav Matula,
Ing. Břetislav Matula, Ing. Jiří Hajda, Radek
Jurečka¨
j Jmenovalo členy OV Prchalov: Jana Kopková,
Jaromír Neussar, Alena Sochová, Mgr. Marie
Monsportová, Kateřina Neusserová, Mgr.
Daniel Kuliha, Ivo Lacný
j Zvolilo předsedou Osadního výboru Hájov
pana Radka Jurečku.
j Zvolilo předsedou Osadního výboru Prchalov
pana Iva Lacného
j Schválilo termín konání 2. zasedání ZM dne
2.12.2010 od 16 hodin.
j Schválilo zajištění finančních prostředků na
spolufinancování, profinancování a na zajištění provozu po dobu udržitelnosti projektu „Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení – úsek Příbor – Kopřivnice”, na který
bude požadována dotace z Regio-nálního
operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2
Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší
doprava. Realizace projektu je plánovaná
v letech 2011-2012. Projekt bude předfinancován městem a poté budou finanční prostředky z dotace zpětně proplaceny na účet
města. Minimální výše spolufinancování dle
podmínek dotačního programu je 15 % 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.
2. zasedání ZM dne 2. prosince 2010 projednalo:
j Schválilo prodej do vlastnictví manželům Veronice Brchelové, DiS. a Bc. Danielu
Brchelovi, bytem Příbor, Dukelská 1345 - jednotku č. 1345/2 v objektu bydlení č.p. 13441345 postaveném na pozemku parc. č. 665
o výměře 451 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 6323/122212
na společných částech budovy č.p. 1344-1345
a podíl ve výši 6323/122212 na pozemku parc.
č. 665 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 211 200,- Kč.
j Schválilo prodej do vlastnictví paní Miladě
Hnitkové, bytem Příbor, Dukelská 1345 - jednotku č. 1345/9 v objektu bydlení č.p. 13441345 postaveném na pozemku parc. č. 665
o výměře 451 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 4533/122212
na společných částech budovy č.p. 1344-1345
a podíl ve výši 4533/122212 na pozemku parc.
č. 665 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 150 400,- Kč
j Schválilo prodej do vlastnictví paní Zuzaně
Nowakové, bytem Příbor, Dukelská 1344
- jednotku č. 1345/7 v objektu bydlení č.p.
1344-1345 postaveném na pozemku parc.
č. 665 o výměře 451 m2 - zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši
6177/122212 na společných částech budovy
č.p. 1344-1345 a podíl ve výši 6177/122212 na
pozemku parc. č. 665 v k.ú. i obci Příbor, za
celkovou dohodnutou cenu 221 400,- Kč.
j Schválilo prodej do vlastnictví paní Květuši
Caizlové, bytem Příbor, Dukelská 1344 - jednotku č. 1345/3 v objektu bydlení č.p. 13441345 postaveném na pozemku parc. č. 665
o výměře 451 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 4904/122212
na společných částech budovy č.p. 1344-1345
a podíl ve výši 4904/122212 na pozemku parc.
č. 665 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 150 500,- Kč.
- Schválilo prodej do vlastnictví paní Ivaně
Lankové, bytem Příbor, Dukelská 1345 - jednotku č. 1345/6 v objektu bydlení č.p. 13441345 postaveném na pozemku parc. č. 665
o výměře 451 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 4572/122212
na společných částech budovy č.p. 1344-1345
a podíl ve výši 4572/122212 na pozemku parc.
č. 665 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu 150 600,- Kč
- Schválilo třetí změnu rozpočtu města Příbora
na rok 2010 v následujících objemech:
příjmy - 147 859,60 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2010 o 4 630,60 tis. Kč,
výdaje - 205 032,60 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2010 o 4 630,60 tis. Kč,
financování - 57 173,00 tis. Kč, což je beze
změny oproti schválenému rozpočtu na rok
2010 o 22 138,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle před-
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loženého návrhu 3. změny rozpočtu města
Příbora na rok 2010.
Schválilo financování akce „Revitalizace bytového domu č.p. 1486-1488 na ulici U Tatry“
z rozpočtu města na rok 2011
Pověřilo starostu města podpisem smlouvy na
realizaci akce „Revitalizace bytového domu
č.p. 1486-1488 na ulici U Tatry“ s vybraným
uchazečem firmou Bystroň - zateplení a.s.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové
provizorium pro rok 2011
Schválilo výši odměny za výkon funkcí neuvolněným členům ZM:
- za výkon člena zastupitelstva 400,- Kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 660,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 660,Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem
11.11.2010.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům
ZM za výkon funkce člena rady města:
- za výkon funkce člena rady města 1 650,- Kč/
měsíc
- za výkon člena zastupitelstva 400,- Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 2310,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 2310,Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem
11.11.2010.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům
ZM za výkon funkce předsedy finančního
a kontrolního výboru ZM
- za výkon funkce předsedy 1300,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
celkem 1960,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1960,Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení kontrolního a finančního výboru v ZM
Schválilo výši odměny neuvolněným členům
ZM za výkon funkce předsedy Osadních výborů Hájov, Prchalov
- za výkon funkce předsedy 1 300,- Kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
celkem 1960,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1960,Kč/měsíc se stanovuje počínaje dnem
11.11.2010.
Schválilo výši odměny neuvolněným členům
ZM za výkon funkce předsedy komise rady
města
- za výkon funkce předsedy 1 300,- Kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,Kč/měsíc
celkem 1960,- Kč/měsíc
Termín výplaty první odměny ve výši 1960,Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí
RM na schůzi RM.
Schválilo výši odměny za výkon funkce předsedy komise rady města, v případě, že se nejedná o člena ZM ve výši 1300,- Kč/měsíc.
Termín výplaty první odměny ve výši 1300,Kč/měsíc se stanovuje dnem ustavení komisí
RM na schůzi RM.
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Schválilo odměny členům finančního a kontrolního výboru a členům obou Osadních výborů v Hájově a v Prchalově ve výši 350,- Kč/
měsíc.
Schválilo odměny členům komisí RM ve výši
350,- Kč/měsíc.
Vytvořilo fond odměn ZM ve výši Kč 100,-/
měsíc/člen výboru nebo komise
Zřídilo podle § 84, odst. 2, písm. l, m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů finanční výbor zastupitelstva města.
Rozhodlo, že finanční výbor bude mít 9 členů.
Zvolilo za členy finančního výboru tyto občany: Kateřina Neusserová, Štefan Lámer, ing.
Igor Vaněk, Michal Kaňák, Ludmila Štůsková,
Bc. Lukáš Kresta DiS., Zdeňka Korčáková,
ing. Bohumír Volný, ing. Zdeněk Podolský.
Zvolilo předsedou finančního výboru zastupitelstva města Bc. Lukáše Krestu DiS.
Zřídilo podle § 84, odst. 2, písm. l, m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů kontrolní výbor zastupitelstva města.
Rozhodlo, že kontrolní výbor bude mít 9 členů.
Zvolilo za členy kontrolního výboru tyto občany: Ing. Bohuslav Majer, Pavla Matulová,
Pavlína Halfarová, ing. Jiří Polášek, Jiří Myška,
Lubomír Štůsek, Vladimíra Sklenovská, Mgr.
Martin Okáč, ing. Jana Haštabová.
Zvolilo předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města ing. Jiřího Poláška.

j
j

j

j
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Vydalo OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze
psů¨
Vydalo OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.
Stanovilo, že cestovní náhrady se budou
v současném volebním období členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými
pro zaměstnance Městského úřadu v Příboře
v pracovním poměru v souladu s § 78 zákona
o obcích.¨
Stanovilo pro rok 2010 a pro rok 2011 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce člena ZM ve výši 200,- Kč/hod. v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin
Svěřilo v souladu s § 104 odst. 1 zákona
o obcích místostarostovi zodpovědnost za
přípravu, projednávání a plnění záměru města v těchto oblastech:
oblast sociálních věcí a záležitostí
oblast kultury a cestovního ruchu
oblast životního prostředí
oblast lesního hospodářství
oblast nakládání s majetkem města
(evidence, pasportizace, inventarizace, věcná
břemena, pronájem, prodej, odkup, likvidace,
pohledávky, aj. )
dohled nad vyřizováním stížnosti a petic občanů

ZMĚNA V PŘIJÍMÁNÍ ODPADŮ OD OBČANŮ MĚSTA
PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA V ROCE 2011
V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA
Technické služby města Příbora sdělují,
že s platností od 3. 1. 2011 dochází ke změně
v přijímacích dnech uložení odpadů od občanů
města v areálu TS města Příbora. Odpady se
budou od občanů přijímat tři dny v týdnu, a to
v pondělí, ve středu a v sobotu. V pondělí a ve
středu jsou v TS města Příbora úřední hodiny
do 16.3o hodin. Občan tak zaplatí za dovezený zpoplatněný odpad, ( stavební, stavební
nebezpečný, pneumatiky a rozebraný, nekompletní elektroodpad ) přímo v kanaceláři TS
do pokladny, a to dle platného ceníku TS města
Příbora pro rok 2011.

PŘÍJEM ODPADŮ OD OBČANŮ MĚSTA V
AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2011
PONDĚLÍ	

	A

OD 8.OO DO 11.OO

OD 12.OO DO 16.3O

STŘEDA	

OD 8.OO DO 11.OO

SOBOTA	

OD 8.OO DO 12.OO

	A

OD 12.OO DO 16.3O

V případě, že tyto dny jsou státem uznané
jako svátek, bude zavřeno a bude oznámen náhradní termín pro uložení odpadu na TS města
Příbora nebo si občané mohou ověřit náhradní
termín na telefonu 556 725 046 nebo 737 245
980, případně 737 245 986

V roce 2011 platí i nadále služby pro občany:
1) Občané si mohou objednat odvoz kusového
vybavení bytu ( lednička, pračka, skříň, sporák, sedací souprava aj.) za úplatu dopravy
jednorázově ve výši 100,-- Kč za jeden kus.
Elektrozařízení, které spadá do systému
zpětného odběru, musí být však kompletní
a nerozebrané ( lednička, mrazící zařízení,
televize ). Termín odvozu lze dohodnout
a zaplatit předem v kanceláři TS - telefon
556 725 046.
2) Občan města si může objednat přistavení velkoobjemové vany ( VOK ) na odvoz
většího množství objemného odpadu např.
z důvodu jednorázového vyklizení bytu
nebo RD. V tomto případě uhradí pouze
za skutečně ujeté km z místa přistavení na
skládku a zpět včetně manipulace vozidla,
za množství objemného odpadu neplatí nic.
Občana vyjde tato přeprava VOK z Příbora
na skládku a zpět cca na 1.800,-- Kč.
V případě dalších dotazů, týkajících odpadů a služeb s tím spojených, sdělíme na tel. čísle
556 725 046 nebo 737 245 986.
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Zmocnilo v rozsahu těchto kompetencí místostarostu města Příbora k podpisovému právu.
j Schválilo od 1.1.2011 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu v sazbě 420,- Kč/rok.
j Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se
sazbou poplatku 420,- Kč/rok.
j Vydalo OZV č. 6/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství pro umístění
stavebních zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací.
j Vydalo na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.7/2010
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství pro umístění dočasných staveb
a zařízení sloužící pro poskytování prodeje
a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí s účinností od
data 1.1.2011.
Dne: 20. prosince 2010, Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Ohlédnutí za loňským rokem
Městská knihovna Příbor

Rok 2010 byl pro městskou knihovnu jedním
z nejdůležitějších, protože v červnu byla slavnostně
zahájena činnost v nově zrekonstruovaných prostorách. Součástí knihovny je nyní samostatná místnost
vhodná pro pořádání nejrůznějších akcí. Jedním
z nejzajímavějších pořadů v nové knihovně bylo scénické čtení z programu Listování v podání Jihočeského
divadla. Herci s obrovským nasazením četli a hráli
z knihy Lichožrouti spisovatele Pavla Šruta.
Zajímavé byly také cestopisné besedy
o Japonsku, Finsku nebo o netradiční expedici po
Africe, kterou podnikla parta nadšenců se dvěma
vozy značky Trabant. Pořádaly se zde přednášky
oblasti alternativní medicíny i psychologie. Našimi
hosty byli spisovatelka literatury pro děti a mládež
Petra Braunová a také spisovatel a historik Vlastimil
Vondruška, který patří k našim nejčtenějším současným českým autorům.
Od září do prosince probíhaly na dětském oddělení akce pro děti, zaměřené na výtvarný projev – děti
vyráběly obrázky z plyšových kuliček, podzimní lucerničky, malovaly na porcelán a tvořily vánoční dekorace. Druhá část odpolední byla věnována hrám a třetí
část byla zaměřena na četbu. Na prosincovém výtvarném odpoledni byly oceněny děti ze ZŠ Dukelská a ZŠ
Jičínská za první a druhé místo v soutěži „O tři zlaté
vlasy“.
Ve statistice nejpůjčovanějších knih zvítězila zásluhou čtenářů z řad gymnazistů kniha Jana Nerudy
Povídky malostranské, pak detektivka oblíbené autorky Lee Harrisové Vražda o Velikonocích a americký
thriller Ztracený symbol Dana Browna. Nejčtenějšími
časopisy se staly Vlasta, Týdeník Květy a Respekt.
Krásný rok 2011 plný pohody a dobré nálady
Vám přejí Silvie Bahnerová a Elen Fialová

Dřevokazimírova šifra

Tak to je teda šifra.

Akce se jmenuje „Zachraňte rodný les aneb DŘEVOKAZIMÍROVA
ŠIFRA“.

Je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Je součástí projektu
“Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů
v Moravskoslezském kraji“, je pod záštitou Moravskoslezského dřevařského
klastru, se sídlem v Ostravě.

A my jsme se do tohoto šifrování zapojili. V úterý 16. listopadu jsme
navštívili závod
ABEX – substráty a.s. ve Sviadnově, kde jsme zhlédli velmi zajímavou exkurzi o využití kůrových mulčů, rašelině a substrátových směsích.
Zde odstartovala také soutěž „Dřevokazimírova šifra“. Dále jsme pokračovali návštěvou Střední školy elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku
– Místku, kde jsme prošli učebny a dílny a též jsme se pozdravili s našimi
bývalými žáky, dnes již studenty 1. a 2. ročníku. Na závěr žáci absolvovali
test, tím splnili úkol prvního kola. Většina postoupila do dalšího, které se
uskuteční v lednu. Podle zpětných dotazů se akce vydařila, oboustranná
spokojenost.
Děkuji všem, kteří na přípravě pracovali, děkuji i žákům, kteří akci ocenili a podali zpětnou informaci, kladnou i zápornou.
Byla to další zkušenost, další možnost poznat profese, tentokrát „od
dřeva“, další pokračování našeho školního projektu „Hledám svoji profesi“.
A hledat budeme dál, ještě můžeme, ještě je čas.....
Mgr. Lidmila Janotová, ZŠ Npor. Loma Příbor

„Čtvrťáci za školou“

Nejen ve škole, ale i jinde se můžeme učit. Třebaže je teprve polovina
listopadu, byli jsme „za školou“ již několikrát.
V září jsme se učili, jak se správně pohybovat v provozu na silnicích tak,
aby se nám nic nestalo. V rámci dopravní výchovy navštívili žáci 4. – 5.ročníků dopravní hřiště. Nejdříve si v učebně zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní značky, řekli si, jak má vypadat správné vybavení kola, ale také
jak mají být při jízdě na kole oblečeni a vystrojeni. Po teoretické části si žáci
mohli v praxi vyzkoušet, že dodržovat pravidla silničního provozu, všímat si
značek a přitom nespadnout z kola, není vždy úplně jednoduché.
V říjnu jsme se vydali na exkurzi po významných místech našeho regionu. Vybrali jsme si návštěvu Hodslavic a Kunína. Tato místa jsou totiž úzce
spojena s „otcem národa“ Františkem Palackým. V Hodslavicích se narodil
a v kunínském zámku navštěvoval školu.Děti zde získaly spoustu nových
informací. Nejvíce je však překvapilo, že tehdy vyučování začínalo dětem
v 6 hodin ráno a končilo v 19 hodin večer. Během tohoto vyučování měly jen
jednu hodinovou přestávku na oběd a úklid. Na dětech bylo znát, že si trochu oddychly a byly hned spokojenější s dnešním způsobem vzdělávání. Po
prohlídce zámku si děti mohly v zámecké zahradě zahrát kuželky a získat tak
pěkné ceny na památku z této exkurze.
V listopadu jsme zavítali na Policii ČR v Novém Jičíně, kde pro nás policisté ve spolupráci s Policií SR připravili projekt „Tvoje správná volba“. Tento
projekt měl za úkol informovat děti o škodlivosti kouření, alkoholu a užívání
drog. Projekt byl připraven formou interaktivní výstavy, kde si děti mohly na
jednotlivých stanovištích prohlédnout důsledky těchto škodlivých návyků
a formou hry se pokusit jim předcházet. Na posledním stanovišti si všechny
nové poznatky shrnuly a zopakovaly. Za splnění všech úkolů děti dostaly za
odměnu pracovní listy, které si společně vyplnily a vybarvily. Svoje zážitky
zaznamenaly ve škole ve výtvarné výchově, kde namalovaly hezké obrázky.
Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Romana Petrovičová, ZŠ Npor. Loma Příbor
  

  

Mladý spisovatel
Na konci měsíce listopadu byla jako každoročně na 1. stupni naší
školy ZŠ Npor.Loma Příbor vyhlášena literární soutěž „Mladý spisovatel“
tentokrát s podtitulem „Vyprávěj mi pohádku..“. Této soutěže se zúčastnilo více než 80 dětí 3. - 5. tříd a vytvořily řadu velmi hezkých a nápaditých
pohádek. Porota složená z paní učitelek 1. stupně letos zvolila absolutního
vítěze soutěže. Tím se stal žák Bruno Kovařčík z 5. třídy a jeho „Pohádka
vánoční“.Všem ostatním dětem moc děkujeme za jejich krásné nápady
a úspěšným soutěžícím gratulujeme!
Mgr. Monika Šnejdrlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Pohádka vánoční
Bruno Kovařík

V jednom malém rybníce na okraji vesnice
vylíhl se z jikry kapřík, měl se k světu velice.
Bylo léto, jídla hojně, jídelníček pestrý měl,
a tak kapřík pěkně rostl, přibýval a kulatěl.
Na sluníčku, na mělčině, hezky se tu vyhříval,
šupinky si přitom leštil, aby pěkně vypadal.
Plaval si tu spokojeně ouško, kraula ba i znak,
někdy se však v teplé vodě plácal prostě jenom tak.
A čas plynul hezky rychle jako voda v potoce,
z kapříka byl statný kapr, blížily se Vánoce.
„Ale ouha, co se děje, kdo to ruší vodní klid?“
Nějací muži víří vodu, spolu mluví o výlovu,
vypouštějí jeho byt.
Už se kapřík veze v kádi s ostatními kapříky,
mluví spolu o cukroví a jak se budou dobře mít.
„O Vánocích se hodně peče, samé dobré cukroví,
linecké či rohlíčky, třeba nám též někdo hodí
nějaký kus do tlamičky.“
To si říkal kapřík Frantík celou cestu do města,
nakonec se však dozvěděl, že sám půjde do těsta.
Začal se bát strašně moc a tvářil se lekle,
prodavač měl na kádi: Leklé ryby levně!
Kapřík Frantík ztrácel humor, kila, barvu, v oku jas,
a potom si v duchu říká:“Ať Vánoce vezme ďas!“
Už se viděl na talíři s bramborovým salátem,
tu se ocit v tašce pána s fialovým fiatem.
Ale co to? Kde pán míří? Nenese ho do domu,
odnáší ho na zahrádku, kde má krásnou lagunu.
U ní stojí jedlička, ozdobená celičká,
kapříka dá do vodičky a přivolá své dětičky.
Ty zazpívají nesměle. Co? No přece šťastné a veselé!
A co kapřík? - Plave si tu spokojeně ouško, kraula ba i znak,
někdy se tu v mělké vodě plácá prostě jenom tak...
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Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před dveře nejkrásnějšího období roku vánočních svátků. S blížícími se svátky nastává čas radosti a veselosti,
lásky, pokoje a míru. Čas, kdy se snažíme alespoň na malou chvíli v dnešní „uspěchané době“ zastavit a zamyslet se nad kouzlem Vánoc. Čas, kdy v kruhu
nejbližších prožíváme neopakovatelné kouzlo příchodu Ježíška na svět, kouzlo vánočního stromečku a také rozzářených očí našich dětí při rozbalování dárků.
A takovým krásným zastavením jsou pro nás Vánoce. Všichni jsme si najednou bližší, snažíme se oprostit od běžných problémů a přitom nezapomínáme
na své blízké a přátelé, aby se v tomto krásném čase nikdo necítil být sám. Vánoční svátky jsou i příležitostí si uvědomit, jak se navzájem všichni společně
potřebujeme…..
Proto mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřál z celého srdce krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky a domácí pohody v kruhu Vašich
nejbližších. Dětem přeji „kupu“ dárků pod stromečkem a hodně splněných přání.
A když se zároveň s vánočními svátky budeme pomalu blížit i k oslavám Nového roku, dovolte mi prosím, abych Vám do nového roku z celého srdce popřál hodně štěstí, zdraví, pohody a také Boží požehnání. Ať je nový rok rokem radostných chvílí a splněných snů a přání každého z nás….
Martin Monsport

Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z tříděných odpadových materiálů
ván v rámci tzv. Galerie na veletrhu GO
  
a Regiontour 2011, který se koná 13. – 16.
ledna 2011 na výstavišti BVV.

Agentura Dobrý den Pelhřimov
s.r.o. a společnost EKO-KOM pořádá
akci, jejímž cílem je vytvořit světový rekord - vznikne největší galerie znaků
měst a obcí České republiky vyrobených
z odpadových materiálů.

Celá akce je součástí výchovy široké
veřejnosti k třídění odpadů.

Na naší škole žáci třídí odpad již řadu
let, doma i ve škole sbírají starý papír, v
mnoha třídách jsou nádoby na plasty a již
třetím rokem sbíráme i baterie a elektroodpad. Proto i ostatní aktivity spojené s tříděním odpadů jsou u nás běžné.

Hlavním cílem celé akce je informovat
širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu, o tom, že kvalita třídění má vliv na
možnost dalšího zpracování odpadu (materiál na výrobu znaků si museli všichni
žáci velmi pečlivě vytřídit sami), a o tom,
že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné
a krásné věci, dokonce i umělecká díla.

Další informace o celé akci jsou uvedeny na www.znakymestaobci.cz. Tam si
můžeme prohlédnout znaky vyrobené našimi žáky i dalších více než 900 znaků měst
a obcí celé ČR.

K pokusu o světový rekord se přihlásila
i naše škola. Žáci osmých a devátých tříd
vytvářeli znak našeho města v hodinách
výtvarné výchovy. Nejdříve bylo potřeba z
panelů polystyrénu vyřezat podklad – tvar
znaku, znak nakreslit a pak přilepit velké
množství zvoleného vhodně zbarveného
materiálu

  
Páni z Hückeswagenu, kteří město založili před rokem 1251, použili jako znak
města Příbora svůj erb, na kterém byly vyobrazeny 3 zlaté krokve ve červeném poli.
František z Dietrichštejna, kardinál,
biskup olomoucký, v roce 1615 doplnil
znak města o prvky olomouckého biskupství a také o prvky dietrichštejnského rodu.
Znak dostal podobu štítu, kde byly na červeném poli zobrazeny 3 krokve zlaté barvy (nad sebou), přes ně dva vinařské nože
stříbrné barvy s písmenem F (původní
název města byl Freiburg) a nad krokvemi
s noži 3 kuželky také stříbrné barvy.
Později, po menších úpravách, doznal znak
dnešní podoby.

Použité materiály:
-

víčka PET lahví v barvě červené, žluté a
bílé

-

igelitové sáčky a tašky

-

polystyrén jako podklad i ke zdobení

Vznikly tak čtyři znaky, každý o velikosti 1 x 1,5 m. Fotografie vyrobených znaků jsme zaslali pořadateli a teď čekáme, jak
pokus o světový rekord dopadne.
Jeden z našich znaků / znak třídy
9. A / bude vystaven na krajské výstavě v Ostravě a poputuje i na celostátní
výstavu do Brna. Tam bude prezento-

/ informace z www . pribor.cz /

  

  

8.B

A jak to vypadalo při hodinách výtvarné výchovy?

Víte, že :

Mgr. Eva Rečková a žáci 8.A, 8.B, 9. A, 9.B ZŠ Příbor, Jičínská 486

  

9.B

9.A
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8.A

Znak města Příbora

Projekt 1. světová válka
Ve středu 3.11.2010 se žáci 5.A
posunuli v čase do nevlídného období 1.světové války.
Nejdříve jsme si ve skupinkách
ujasnili, proč vůbec různé války
v naší historii vznikaly, co mohlo vést
lidi k tomu, aby se zabíjeli . Důvodů
našli páťáci dost a přišli i na to, co
bylo příčinou 1.světové války.
Potom si samostatně prohlédli
černobílé fotografie z tohoto období
a metodou volného psaní vyjádřili,
jak na ně fotografie působí („smutně – hlavně ta fotka s těma hrobama * nemám ráda války ! * ….když
si představím, kolik lidí zemřelo….
je to hrozné, měla jsem husí kůži *
jsem ráda, že jsem se v té době nenarodila * vždyť je to úplně zbytečné,
válčit. Vždyť při tom umírají miliony
lidí …”)
Následovalo rozdělení do 5 skupin, ve kterých si páťáci pročetli text,
týkající se 1.světové války, se kterým
potom seznámili své spolužáky.
Společně jsme vyplnili myšlenkovou
mapu, vybarvili si v mapě Evropy

státy Dohody a Centrální mocnosti
a vyplnili pracovní list o našem
1. prezidentovi – T.G. Masarykovi.
Napětí ve třídě jsme prolomili četbou krátké ukázky z knihy
Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka – hlídat sklad se střelným
prachem tak jako Švejk, dokáže málokdo.
Začali jsme ještě vyrábět papírové matrice zbraní a techniky z tohoto
období pro tisk, což jsme dokončili
druhý den v hodině VV.
Na závěr žáci zhodnotili projekt pomocí barevných lepítek,
které lepili na archy balicího papíru.
A co jsme z tohoto hodnocení zjistili?
7 žáků by chtělo žít v období 1.sv.
války, 14 ne, většině žáků se líbila
práce na tomto projektu, nejvíce
se jim ovšem líbila četba a poslech
Švejka a výroba papírových matricto je dětské duši páťáků přece jen
bližší, než hrůzy války.
Mgr. Jana Bilská, třídní učitelka
5.A, ZŠ Příbor, Jičínská 486

MIKULÁŠSKÉ UČENÍ

Začátek prosince je u dětí plný
vzrušeného očekávání příchodu
Mikuláše. Tak proč se na něj společně netěšit i ve škole. Mikuláš, čerti
a andělé nás provázeli ve dvoudenním projektu v I. B. S dětmi jsme si
vyprávěli o tomto prastarém zvyku,
sdělovali si zážitky z předešlých let,
vymýšleli, jak čerti a andělé vypadají
a jaké mohou mít vlastnosti.
Děti se na čas také proměnily
v čerty. Od Lucifera dostaly za úkol
uklidit v pekle a urovnat všechny
duše hříšníků do kotlů. Těmi dušemi
byla rozstříhaná slova, která musely
správně složit. A že se čerti snažili!
Ale ani sám Lucifer neměl zrovna
pořádek. A tak mu děti opravily chyby v Knize hříchů.
Potom pomáhaly Mikulášovi
balit dárečky pro děti. Každý dárek
byl matematický příklad a aby byl
dobře zabalen, musel být správně
vypočítán. Mikulášovi pomohly i

  

rozdat ponožky s dárky dětem. Na
to potřebovaly přečíst, jaké jméno
je na ponožce nadepsáno. Sčítání
a odčítání si procvičily i při skládání
matematického puzzle a obrázkovém počítání.
Nejvíc se ale děti chtěly stát
anděly. Andělé rozsvěceli na obloze
hvězdičky pro děti. Pomíchala se jim
ale písmena na hvězdách, a tak jim
opět děti pomohly vše dát do pořádku.
Závěr obou dnů patřil šikovným rukám, které děti zaměstnaly
při výrobě čertíků a andělů z papíru.
Nechyběly samozřejmě ani báseň
a písničky o Mikulášovi a čertech,
které jsme nacvičili. Mohli jsme je
Mikulášovi zazpívat, když nás v závěru projektu navštívil, aby všem dětem rozdal sladkosti. Takže Mikuláši,
těšíme se zase za rok!
Mgr. Michaela Eliášová,
ZŠ Příbor, Jičínská 486

Zimní čas a Mikuláš ve ŠD
Mrazivé dny nám vší silou
hlásí příchod „paní Zimy“, která
s vervou přebírá pomyslné žezlo.
Když venku začal poletovat první
sníh, děti ve ŠD začaly radostně
výskat a tisknout nosy na promrzlé tabulky oken. O pár dní později
se nás děti vyptávaly, zda i k nám
do ŠD zavítá Mikuláš. Naše kladná odpověď v nich vyvolala rozporné reakce, od radosti po obavu, zda si někoho čerti neodnesou
sebou v pytli.
Těch pár dní do příchodu
Mikuláše s pomocníky jsme využili k výzdobě ŠD zimními výrobky. Z nástěnek se začali usmívat
andílci, na okno jsme si vyrobili
betlém, v síťovkách se mrskali
kapři z moduritu, děti si procvičily prstíky při skládání papíru
na soba a pro Mikuláše vyráběly
barevné rukavice. Tyto i další výrobky dětí jsme zapůjčili do DDM
– LUNA na výstavu „BETLÉMY
A VÁNOČNÍ INSPIRACE“.
Týden před první adventní nedělí si děti mohly vyrobit adventní
věnce a musím podotknout, že se
jim opravdu povedly. Ale to pravé
odreagování od školních povinností nastávalo a nastává při sněhových hrátkách na zahradě ŠD.

čekala v podobě obrázku pro
Mikuláše. Všechny se jí zhostily výborně, a když nadešel čas
pro jeho příchod, byly připravené. Jakmile se ve dveřích objevili
čerti, začaly děti křičet, ale když
k nim začal promlouvat svým
vlídným hlasem Mikuláš, rázem
bylo po křiku. Ty nebojácné předstupovaly před Mikuláše s písničkou či básničkou a pro ty ustrašené nastala záchrana ve společné
písničce. Nikdo z této andělsko
– pekelné návštěvy neodešel
s prázdnou, všechny děti si nakonec vysloužily balíček se sladkostmi. Více fotografií naleznete
na webových stránkách školy:
www.zsjicinska.cz .
Text: Lenka Filipová, foto: Mgr.
Marcela Holubová, ŠD Sv. Čecha,
ZŠ Příbor, Jičínská

Nejdůležitější práce na děti

  

KOULELO SE, KOULELO
Koulelo se, koulelo červené jablíčko…tato lidová píseň inspirovala dvoudenní projekt v I. B. Děti si samozřejmě přinesly do školy jablko.
Nejprve vymýšlely, jaké jablko může být, popisovaly to své, zkoumaly ho
zrakem, hmatem a čichem. Vymýšlely příběh o svém jablku. Z jablíček
zkoušely skládat známá písmena.
Ve skupinách slepovaly rozpůlená jablka s písmeny, hledaly vždy psací a tiskací tvar písmen. V jiných skupinách vymýšlely a lepily matematické příklady na porovnávání opět s jablky. Také ruce si procvičovaly na
grafomotorickém cviku ve tvaru jablka. V obrázku hledaly shnilá jablka
s nesprávnými tvary písmen.
Také se naučily zpívat a tančit písničku Koulelo se, koulelo. Jablko vyráběly muchláním a lepením kousků krepového papíru. Na závěr jablíčka
„zavařovaly“, vlastně experimentovaly s barevnými otisky rozpůlených
jablek, z kterých tvořily zajímavou výtvarnou kompozici.
Během těchto dvou sladkých a voňavých jablíčkových dnů si děti procvičily vše, co se už naučily hlavně ve čtení a matematice, ale také se učily
spolupracovat ve skupině a rozvíjely svou fantazii i slovní zásobu.
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486,okres Nový jičín
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Příborská TOP O9 kandidovala v komunálních volbách pod heslem „Šance na změnu“.
Vyjádřila tak pocit skupiny většinou mladých
lidí, že vedení města postrádá zdravou míru
progresivity a nedostatečně reaguje na potřeby
svých obyvatel.
Ziskem dvou míst, které díky volebním výsledkům TOP 09 v Příboře získala, voliči vymezili její mandát pro uskutečnění avizované změny. A udělili jí mandát velmi slabý. V žádném
případě se však svého cíle nezříká.
Jsou dvě cesty, jak změnu uskutečnit.
Jedna je revoluční, poměrně jednoduše
realizovatelná, veřejností po určitou dobu pochvalně sledovaná.
Druhá vyžaduje soustavnou práci, důslednost, nutnost proniknout do problémů, neuhýbat nepříjemnostem...., jednoduše řečeno poměrně otravná, dlohodobá, nepopulární a veřejností většinou ani nevnímaná práce.
TOP 09 nevyužila první příležitosti okázale
veřejnosti předvést svou vůli ke změně, kterou jí
poskytla povolební vyjednávání. Mohla se přiklonit k bloku zatupitelů, kteří ohlašovali personální změnu na místě starosty. Ve veřejnosti tak
zřejmě vznikl dojem, že to postačí ke zlepšení
vedení města i chodu radnice.
I kdyby nebylo zásad, které vylučovaly spo-

Exekuce
Majetek obce musí být využíván účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., přikazuje obci
majetek chránit před neoprávněnými zásahy
a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Obec je
povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas plní
své závazky, zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku z nich plynoucích práv. Obec musí
vymáhat pohledávky i prostřednictvím nuceného
výkonu rozhodnutí.
U obce jako veřejnoprávní korporace existují
dva typy pohledávek, které může vymáhat:
1. sama svými orgány v postavení správce daně
(poplatky a pokuty)
2. v postavení soukromoprávního subjektu a vymáhá je prostřednictvím soudu a exekutora.
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
v přenesené působnosti. Řídí se zvláštním zákonem, neboť poplatky jsou svou povahou místní
daní. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve
správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Vydaný platební výměr, který nabyl
právní moci a stal se vykonatelným, je exekučním
titulem.
Příkaz o uložení pokuty, pokutový blok nebo
rozhodnutí o uložení pokuty, ať již jde o pokutu
za delikt či pokutu pořádkovou uložené orgánem
územního samosprávného celku či jiného správního orgánu podle přestupkového ( z.č. 200/1990

Změna a její šance
lupráci TOP 09 s krajní levicí, pouhá výměna
starosty bez jasného programu, který by dokládal, že skutečně do vedení města, fungování radnice, vnese nové prvky, není zárukou zlepšení

I proto se TOP 09 rozhodla spolupracovat
s blokem konzervativních stran a nezávislých
zastupitelů, byť to znamenalo, že tento blok
bude reprezentován staronovým starostou.
Svým rozhodnutím si vysloužila mnoho výtek
na diskusních fórech, kde byl tento výsledek vnímán jako popření odhodlání, se kterým šla do
voleb. Přesto tato varianta především obměnou
většiny členů městské rady vytvořila základ pro
uskutečnění změn ve vedení města.
Další možností, kdy se lze veřejnosti představit jako bojovník za změny, je požadavek na
personální obměnu na úřednických místech.
Opět mírně revoluční program, veřejnost to do
značné míry neoblíbenému úřednickému stavu
přeje...
Je ovšem nutno zvážit efektivitu takových
kroků. Všude, kde se zabydlel systém, který pracovníky učí, že se vyplácí průměrnost, že dlouhodobé osobní vazby umožní vlídné posuzování
pracovních nedostatků, naproti tomu aktivita
a práce nad rámec povinností je přehlížena až
nežádoucí, je nejprve nutno napravit tyto vazby.
Je zcela zbytečné obsadit pár míst novými lidmi.

Právní rubrika:
Sb., v platném znění) nebo jiného zákona v blokovém nebo správním řízení, jsou exekučními tituly
a povinnost jimi uloženou lze vymáhat exekučně.
K tomu, aby obecní úřad mohl provést sám
exekuci na peněžité plnění, musí být podle správního řádu exekučním správním orgánem, který
rozhodnutí vydal. Při vymáhání peněžitého plnění postupuje jako správce daně, přičemž o provedení exekuce může požádat též soud nebo soudního exekutora.
Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu, kterým je zvolen konkrétní
způsob provedení exekuce např.:
1. přikázání pohledávky na peněžní prostředky,

2. srážkou ze mzdy, jiné odměny za závislou
činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia,
3. prodej movitých věcí
4. prodej nemovitých věcí apod.
Pro výkon daňové exekuce se použije přiměřeně občanského soudního řádu z.č. 99/1963 Sb.,
v platném znění.
U civilních pohledávek tj. pohledávky z obchodního styku, náhrady škod, půjčky, nájemné
a bezdůvodné obohacení obec nemá postavení
subjektu veřejného práva a v režimu soukromého práva jsou obec a dlužník vždy rovni. Jakmile
obec bude disponovat vykonatelným exekučním
titulem může se obrátit na soud nebo soudního
exekutora.
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Okolí si je po chvíli přetvoří k obrazu svému.
Na příborské radnici včetně městských firem panuje rovnostářství možná víc než kde
jinde. Je tedy nejprve nutno hledat cesty k systémovým změnám – jak rozlišit dobrou, průměrnou a dokonce špatnou práci, jak ocenit
mimořádné nasazení a úspěchy. Následně nelze
vyloučit i zmíněné personální změny, ovšem jejich dopad bude výrazně účinnější.
Tento příklad ilustruje cestu, kterou si TOP
09 k realizaci svého hesla vybrala. Nepřehlížet
drobné nedostatky v práci, nepromyšlenost rozhodování, nedůslednost při vyžadování odpovědnosti za kvalitu práce. Právě toto jsou chyby,
které následně vyústí do situací typu „dva ředitelé městské firmy“.
Dva hlasy v zastupitelstva města jsou k tomuto odhodlání opravdu málo. Po zkušenostech
z prvních schůzí rady města lze s potěšením
konstatovat, že ve spolupráci s ostatními politickými uskupeními zastoupenými v RM, je naděje
na vyvolání pozitivních změn poměrně vysoká.
Doufejme, že nebudou mít pravdu ti, kteří
s blahosklonným úsměvem snahy „nových košťat“ sledují a s nadhledem letitých pracovníků
radnice si v duchu říkají: „Stačí počkat, oni se
unaví“.
M. Podolská

Pro úplnost uvádím vymáhání dluhu
z pohledu exekutora:
a) Musí mít rozhodnutí soudu-usnesení soudu
o nařízení exekuce.
b) Hledá peníze na účtech a u zaměstnavatele-exekutor se snaží zjistit, jestli jsou peníze na
bankovním účtu. V případě zaměstnání nařídí srážky ze mzdy. Zřídí exekutorské zástavní
právo v případě vlastnictví nemovitostí.
c) Mobiliární exekuce-návštěva exekutora doma
i bez přítomnosti dlužníka.
d) Označí vše, co uzná za vhodné-od nejcennějších věcí auto, motorka, nadstandardní vybavení bytu. Neoznačí jen věci osobní a nezbytné
k životu. Soudní exekutor může rozhodnout
o vyloučení věcí z exekuce. Pokud to neudělá
na základě písemného podnětu dlužníka, lze
tuto situaci řešit pomocí vylučovací žaloby.
e) Zabavené věci exekutor vydraží-cena, za kterou se majetek bude prodávat stanoví znalecký posudek, který zaplatí dlužník.
f) Odměna exekutora je stanovena ve vyhlášce
o odměnách exekutorovi. Například odměna
za provedení exekuce je 15 procent z vymožené částky, minimální odměna činí 3 tisíce
korun. Paušální částka na výdaje exekutora je
3,5 tisíce korun, když exekutor doloží vyšší výdaje, platí dlužník více. Pokud si věřitel vezme
advokáta, platí dlužník i náklady na advokáta.
Odměna advokáta je srovnatelná s odměnou
exekutora.
JUDr. Radomír Velička, právník MÚ

Zprávy od Ester z Kakamega

Ester Pavelková z Příbora odjela na 4 měsíční
misijní cestu do africké Keni začátkem listopadu,
aby pomáhala v sirotčinci v městě Kakamega jako
dobrovolnice. Mezi její finanční podporovatele patří
také několik občanů našeho města.
Konečně se mi podařilo připojit se na normální internet! Na začátek bych vám chtěla říct, že
jsem zdravá a živá, jídla mám dost, a když si něco
moc přeji, je tu ve městě něco jako u nás Tesco,
takže si mohu koupit cokoliv! Včera jsem měla po
měsíci sýr, wow, to byla paráda...
Jinak jím hodně ugali, jí se to rukama a moc mi
to chutná... Děcka se mi smějí, že se ze mne stává
Keňanka, hehe...
Areál, ve kterém bydlíme, není moc velký, ale
podařilo se nám vymyslet místo, kam jsme zavěsili
basketbalový koš a šňůry na prádlo... Každý večer
sem chodí Masajové, kteří nás přes noc hlídají...
Neumí anglicky, takže jim akorát vždycky řeknu:
Habari? Což znamená: Jak se máš?...
Jsou tu dvě budovy, v jedné bydli Micah s rodinou a v druhé bydlí děti... Nemají moc pěkné pokoje, jsou tam jen postele a staré matrace... Mám
v plánu vymalovat, ale musíme počkat, co na to
řekne majitel... Také mám v plánu dětem koupit
nové matrace a možná i přikrývky a povlečení...

Jinak už přemýšlím nad Vánocemi a chtěla bych něco uvařit a také děti potřebují oblečení
a radost jim udělá celkem cokoliv... Takže to jsou
asi věci, do kterých „vrazím“ peníze, kterých se mi
od vás všech dostalo do rukou!
K dětem.... Je tady šest holek ze sirotčince, po-

tom má Micah tři dcery a momentálně dvě neteře...
To jsou holky... Jmenují se: Bilha, Taface, Marry,
Catarine, Jean, Melvis, potom dcery Herein, Elstie
a Patience a ty dvě neteře jsou Ivet a Kimberley.
A kluci? Těch je více. Takže: Angu, Junior, Imanuel,
Peter, David, Jossuah, Simon, Caunda, Collins,
Michael, Jared, Boniface, Jackton... wow, hodně
dětí a všecky si je pamatuji!
Jsou všichni moc hodní, poslušní, vděční, umějí pracovat, uvařit si, vyprat... Proste umí všecko!
Ráda pomáhám holkám v kuchyni, a prostě se
snažím pomoct se vším, co mohu... Už jsem tahala
těžké barely s vodou, peru jim prádlo, vařím, uklízím,... Mamka by nevěřila, hehe...
Holky mi rády myjí vlasy a s klukama zase hraji
fotbal... Někteří jsou docela mazlíci, nejvíce Junior
a Imanuel, pořád by se na mne věšeli a lechtají mne,
je to sranda... Myslím, že s dětmi jsem dobrá kamarádka, a mám je opravdu moc ráda!
Minulou sobotu jsme byli na bazéně... Někteří
byli úplně poprvé! Moc se jim to líbilo a chtějí jít
zase! Bylo to v nejdražším hotelu v Kakamega
a ještě jsme tam měli hranolky a kuře.... No, paráda... Posilám pár fotek...

Takže, jak asi vypadá můj den... Dopoledne
chodím na kliniku se něco naučit k jednomu výbornému doktorovi... Většinou lidé chodí s malárií
a není to taková hrůza, mají na to dobré léky a člověk je vyléčený za par dní... Na klinice jsem i viděla,
jak se dělá test na malárii, jaké léky užívají, jsem
u všech problémů a doktor mne rád zkouší! Příští
týden mám v plánu jet s doktorem do jednoho
města, kde operuje... Nejvíce operuje ženy, které už
nechtějí děti a nechávají si dělat zákrok, je to zají-

mavé a tady celkem běžné...
Odpoledne už trávím čas s dětmi... Chodíme
do města na zmrzlinu, nebo si hrajeme nebo pereme a vaříme... Po šesté hodině večer už nikdo nesmi z areálu, protože venku je v noci docela nebezpečno... Po večerech posloucháme hudbu a bavíme
se... Večeře tady bývá až v devět hodin, je to jiné
než doma...
Jo a ráno vždycky snídám s nejméně třemi dětmi a každý den to střídám, aby se dostalo na každého... Vždycky tlačíme něco dobrého a kávičku,...
Jako doma...
Počasí je hodně horké... Začínám být opálená
a občas spálená... Někdy mi vůbec nedochází, že je
prosinec!!!!! Tady to fakt nejde poznat...
Během té doby, co jsem tady, bylo pár dětí
nemocných, ale mám hodně léků, tak je léčím...
Ráda se o ně starám a pečuji! Malárie číhá všude...
Naštěstí jsem dětem koupila moskytiéry hned, jak
jsem přijela, takže alespoň nějaká prevence tu je...
Touto dobou mají děti prázdniny... Jako my
míváme v létě, oni mají teď... Dvě děti dokonce odjely za rodinou a přijedou až v lednu, docela mne
mrzí, že tu nebudou přes Vánoce... Ještě Bilha odjíždí v pondělí... Ale myslím, že mají radost, že jedou domů...

Tak už celkem nevím, co teď psát...Snad jen, že
jsem tady moc šťastná a jsem vděčná každému, kdo
na mne myslí a podporuje mne finančně! Děkuji
moc! Chci taky poděkovat všem, kdo poslali na
Vánoce hračky a peníze! Vaše Keňanka Ester
Dary na misijní cestu posílejte na účet
č. 27-2666930297/0100 var. symbol: 682009
(projekt Kakamega II.) Díky!

Informace pro řidiče - od 1. ledna jsou nové zákonné povinnosti pro řidiče

Autolékárnička je součástí povinné výbavy motorového vozidla při provozu na pozemních komunikacích dle vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č.
341/2002 Sb.
Co má obsahovat autolékárnička
Podle současně platných předpisů musí autolékárnička obsahovat:
- po dvou kusech tří velikostí hotových obvazů,
- jeden sterilní obvaz velikosti 5×7,5 cm,
- dva trojcípé šátky,
- cívku hladké náplasti,
- šest náplastí s polštářkem,
- škrticí obinadlo,
- resuscitační roušku,
- PVC roušku,
- chirurgické rukavice,
- dva špendlíky,
- nůžky.
Podle nové vyhlášky dozná od 1. ledna 2011 autolékárnička pro poskytnutí 1. před lékařské pomoci
následujících změn:
- U všech původních obvazů, šátků, náplastí

a dalších zdravotnických výrobků jsou doplněny
a upřesněny požadavky na kvalitu zdravotnického materiálu.
- Již nebude nutné mít zavírací špendlíky.
- Látkovou roušku nahradí resuscitační maska
s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako
zdravotnický výrobek.
- Navíc přibude speciální termoizolační (stříbrná) deka v minimálním rozměru 200 x 140 cm.
Tato izotermická fólie zabraňuje prochladnutí
za špatného počasí nebo u lidí, kteří při nehodě
utrpěli šok.
- Podle nové vyhlášky jsou také nůžky se sklonem
v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty v délce
alespoň 14 cm. Nůžky, aby se s nimi dal přestřihnout nejen obvaz, ale například i bezpečnostní
pásy.
- Součástí nové autolékárničky je také povinný
jednoduchý manuál (karta) první pomoci ve formě letáku včetně postupu pro bezchybné zvládnutí dopravní nehody.
Od 1. ledna 2011 je povinností mít v automobilu
pouze nově schválený typ autolékárničky se všemi
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schválenými komponenty.
Co obsahuje karta první pomoci
Karta ve stručnosti ukazuje, co je třeba dělat
při dopravní nehodě, při které byli zranění lidé. Od
obecných postupů, jak zajistit místo nehody, přes život zachraňující úkony a volání o pomoc na jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému.
Velmi praktický je obrázkový návod, jak se mají
chovat účastníci nehody při poskytování správné
a účinné laické první pomoci. Podle obrázků zjistíme, jak uvolnit postiženému dýchací cesty, jak zastavit krvácení, jak provádět umělé dýchání či jak uložit
člověka do stabilizované polohy.
Reflexní vesta bude povinná
Od 1. ledna 2011 je součástí povinné výbavy také
reflexní vesta, která je zatím nařízena pouze pro profesionály. V našich zeměpisných šířkách ji bude muset mít oblečenu jen řidič (v některých evropských
zemích je předepsána pro celou posádku), a to již při
vystoupení z vozu. Je to určitě jedno z jednoduchých
a levných opatření, které může zachránit zdraví či život účastníků silničního provozu.
Zdroj: Odbor prevence kriminality MV ČR

90 let kopané v Příboře - dokončení Lubomír Loukotka

Slabší výkony pokračovaly a po podzimní části soutěže I.B 1968-69 byl Příbor na 12. místě (poslední). Po jarní části nikdo nesestupoval, protože se
opět reorganizovalo. V dalším ročníku se mužstvo
rozehrálo natolik, že v polovině sezony 1969-70 se
umístilo na 3. místě. V dalším roce 1971 postoupilo
do I.A. Koncem roku 1974 skončil svou práci s příborskými fotbalisty dlouholetý hráč a trenér Frant.
Monsport. V r. 1976 bylo upraveno náhradní hřiště
mezi stadionem a Štramberskou ulicí. Tady se pak
hrály mistrovské zápasy, zatímco plocha na stadionu se rekonstruovala. Přispělo-li toto provizorium
k tomu, že mužstvo sestoupilo do I.B tř., nevím. A to
ještě nebylo všechno. Do sezony 1978-79 nastoupilo
1. mužstvo v okresním přeboru.
V roce 1979 se po mnoha letech vrátil k fotbalové práci Oldřich Horák, dlouholetý hráč, trenér i
funkcionář a převzal vedení oddílu. Se spolehlivými
a obětavými spolupracovníky se mu podařilo vytvořit kolektiv, který postoupil v roce 1982 do I.B tř.
Trenérem byl Tibor Takáč, který v roce 1979 ukončil
dlouholetou hráčskou kariéru a ujal se 1. mužstva
jako trenér. Velká ztráta postihla příborský fotbal na
jaře 1983. Zemřel Oldřich Horák.
K oslavě 60 let kopané v Příboře pozvalo vedení
klubu polský KS Beskid Skoczow. Naše 1. mužstvo
s nimi prohrálo 1:3, dorost vyhrál 2:0. Oslavy se příliš nevydařily. Bylo chladno, deštivo a v důsledku
toho i slabá návštěva.
V roce 1985 bylo ustaveno B-mužstvo a zařazeno do IV.tř. V dalším roce začaly práce na rekonstrukci hrací plochy a na nové klubovně. Po několik
sezon se pak zápasy hrály na tréninkovém hřišti.

Předsedou fotbalového oddílu byl v té době Frant.
Monsport, trenérem T. Takáč. V roce 1988 postoupilo B-družstvo do III. tř., ale v následujícím roce
se opět ze soutěže odhlásilo pro nedostatek hráčů.
Dorostenci v tom roce obsadili v okr. přeboru 3.místo. V dalším roce postoupili do I.A tř., ale vydrželi
tam jen jeden rok.
Pro A-mužstvo začala doba krize. Poprvé v historii sestoupilo první mužstvo do III. tř. Fotbalový
oddíl v roce 1993 neměl dokonce ani výbor. Činnost
družstev zajišťovali trenéři. L. Zavadil a R. Barvík
(A-mužstvo), R. Bajer a Zd. Pařízek (u dorostenců),
J. Kučera a L. Svoboda (u žáků) udrželi svá družstva v soutěžích a situace se pomalu lepšila. Obrat
nastal až v sezoně 1996-97. Největšího fotbalového
úspěchu dosáhl Roman Fischer, odchovanec příborského fotbalu, který v r. 1997 přestoupil do dorostu
Baníku Ostrava. Zúčastnil se mistrovství Evropy
hráčů do 16 let v Tel Avivu (Izrael). Družstvo, jehož
byl členem, vybojovalo na mistrovství 2. místo. Pan
Roman Fischer hraje nyní v prvoligovém Hradci
Králové. A-mužstvo postoupilo do I.B tř. a dorost
začal hrát župní přebor. Úspěšná byla sezona 199899. Předsedou fotbalového oddílu byl Jan Šimíček.
V jarní části roku 1999 bylo A-mužstvo na 1. místě
a postoupilo do I.A tř. Velmi dobře si vedli dorostenci v župní soutěži.. Pod vedením trenérů L.Zavadila
a R. Barvíka obsadili 4. místo.
V roce 2003 se vzdal funkce Jan Šimíček a předsedou byl zvolen Luděk Vidomus. Na konci roku
2004 bylo A-mužstvo v 1.A tř. na posledním místě.
S aktivní činností skončilo několik hráčů. Rezignoval
i trenér T. Takáč. Oddíl musel angažovat na hostování sedm hráčů z okolních klubů, aby vůbec mohl

Město Příbor (výročí 2011)

1241

770 let

1251

12.12.

Vpád Tatarů na Moravu.
Prv.písem.zmínka o Příboře (Vriburch) v listině Franka z Hückeswagenu signovaná morav.
markrabětem Přem.Otakarem.
Listina uvádí Franka z Hückeswagenu jako hraběte z Příbora a jako zakladatele farního
760 let
kostela a města
První zmínka o příborském kostele Narození Panny Marie.
Olomouc.biskup Bruno ze Schauenburku koupil od hrab.Franka panství Hückeswagenů.Ti
1251-1258
pak dostali toto území jako léno.
Biskup Stanislav Thurzo vyplatil hukv.panství částkou 6000 uherských zlatých a získal je
1511
500 let
tím opět pro biskupství olomoucké.
1541
470 let Postavena dřevěná budova na místě dnešní Armanky.
První zmínka o první příborské farní škole v místě dnešní vinárny Armanka pod hradbami
farního kostela.
Založen křesť.špitál (chudobinec) z nadace J.Krašovského z Krašovic u kaple sv. Alžběty
jako prv.dobročinná akce v Příboře.
1561
450 let Příborští šenkýři se scházejí v jakémsi neformálním společenství.
1581
430 let První zmínka o hoře Radhošti v dějinách města Příbora.
1611
400 let Orloj s cimbálem ( vyroben ve Frenštátě pod Radhoštěm ) na věži farního kostela.
Zbourání původního dřevěného kostela sv.Kříže na podnět kardinála Dietrichštejna.
Povinnost školního učitele obstarávat církevní hudbu s mládeží ( Pacholata Musicae ).
1611-1638
Působení Pacholata Musicae v kostele svatého Valentina a ve farním kostele.
Papež Řehoř XV. povýšil dosavadní kongregaci piaristů v Římě na samostatný církevní
1621
390 let
(piaristický) řád (18.11.).
Varhany ve farním kostele.
1621(22) 10.(18.)10. Příbor napaden a zčásti vypálen vzbouřenými Valachy pod vedením Adama z Víckova.
1671
340 let Adam Delong (malíř) prodal dům na předměstí.
1681
330 let Adam Delong (malíř) odchází z Příbora.
Kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého postavena na kótě 316 (směrem k lesu
1711
300 let
Frývaldu).
Josef Ignác Buček narozen v Příboře (6.4.). Profesor politických a hospodářských věd na
1741
270 let
pražské univerzitě (1741-1821).
1761
250 let Nejstarší kříž na Benátkách ( Josef Kahánek ).
Ostatky sv. Urbana převezeny jedním příborským občanem za doprovodu poustevníka (od
kaple sv.Marka) do Příbora z Říma.
Byly uloženy v kapli sv.Antonína ve farním kostele (dnešní kaple sv.Urbana). Svátek
svatého Urbana je 26.května.
Cís.komisaři provedli soupis obyvatel,číslování domů(Příbor 1986,Klokočov 392 a Véska
1771
240 let
131 obyvatel,Příbor 317 domů)(18.4.).
Dům č.6 přešel do rukou bíloveckého měšťana pana Františka Antonína Zubra, pána
1781
230 let
z Ješkovic a Výškovic.
František Xaver Benedikt Richter se narodil v Příboře ( č.p. 12 )(11.11.).Profesor vídeňské
1791
220 let
univerzity.
1801
210 let P. Jeremiáš Kresta narozen v Příboře (26.5.). Rektor piaristické koleje.
1811
200 let Založení střelnice u Petrovického dvora za Klokočovem ( Šištot ).

soutěž dohrát. Skončili na 11.místě a tím se v I.A tř.
zachránili. Byl tu i jeden úspěch: fotbalisté TJ Tatra
Příbor zvítězili v okresním poháru ČMFS.
25.6.2005 se naši hráči utkali s fotbalisty družebního polského města Przedborze a prohráli 1:5.
Starší i mladší žáci hráli v té době krajskou soutěž,
ale dorostenci ji opustili. V lednu a únoru r. 2006
se A-mužstvo zúčastnilo zimního turnaje v Novém
Jičíně a skončilo na posledním místě. Stejné soutěže
se zúčastnilo i v roce 2007 a turnaj vyhrálo. V I.A tř.
se mužstvo pohybovalo na konci tabulky.
Od počátku roku 2008 se pracovalo na generální rekonstrukci stadionu. Areál byl nově oplocen,
vyvrtána byla nová studna pro zavlažování trávníku.
Vrt je hluboký 27 m. 13. června 2009 byl rekonstruovaný stadion slavnostně otevřen. Stadion je krásný,
ale první mužstvo sestoupilo a od začátku sezony
2009-2010 hrálo s malými úspěchy v I.B tř. Ani tam
však neuspělo a je tedy opět v okresním přeboru.
V r. 2010 byl novým předsedou klubu zvolen p. Petr
Fischer. Snad se mu podaří ozdravit poměry v oddíle
a vytáhnout mužstvo do vyšší třídy.
Toto moje povídání o fotbale v Příboře měla
být jen taková menší vzpomínka na uplynulých 90
let, kdy se hraje v Příboře fotbal. Ale vzpomínka se
trochu rozrostla. Omlouvám se všem hráčům, trenérům a činovníkům, jejichž jména se v mém textu
neobjevují. Byla to velká spousta jmen. Ale zájemci
jistě vědí, že takové podrobné povídání o hráčích,
o žácích a dorostencích a všech ostatních postavách
příborského fotbalu najdou v knížkách 30 let kopané
v Příboře, 50 let a 80 let kopané v Příboře, které vyšly
v letech 1950, 1970 a 2000.

zpracoval : MUDr. Mořic Jurečka, Lubomír Loukotka
25.-26.5.

Jubilejní slavnost 50.výročí přenesení ostatků sv.Urbana, patrona města Příbora, z Říma.
Václav Achatius Dornkreil narozen v Příboře.Rektor piaristické koleje v Lipníku n.B.
a v Praze (1811-1893).
Josef Ignác Buček zemřel v Praze (26.3.). Profesor politických a hospodářských věd na
1821
190 let
pražské univerzitě (1741-1821).
1831
180 let Skácení tzv. „lípy záchrany“ u kostela sv.Františka Serafínského ( primátor Jan Holouš ).
Arnošt Praus st. se narodil ve Vamberku (13.7.). Hudební skladatel, profesor, dirigent
1851
160 let
městské kapely (1873-1951).
1861
150 let Kříž na cestě k boroveckému rybníku. Rekonstrukce 2005.
Jubilejní slavnost 100.výročí přenesení ostatků sv.Urbana, patrona města Příbora,
25.-26.5.
z Říma.
16.10. Ignác Fluss požádal o přijetí do svazku obce příborské a o udělení domovského práva.
1871
140 let Pinkus Rosenzweig koupil hostinec Včelínek.
Fa Russo a Finzi převzala Raškovu továrnu na sukno.
16.3.
Založení Dobrovolného hasičského sboru.
Zemřel Tomáš Řehoř Wolný (historik,přírodovědný pracovník,spisovatel,zakladatel
3.5.
moravského místopisu)(1793-1871).
Msgre. P.Jan Kohn narozen v Pačlavicích (profesor náboženství na vyšší zemské reálce
28.8.
a na reálném gymnáziu v Příboře).
Založena Katolická politická jednota. Schůze měli v hostinci domu č. 20 (hostinec
1871-1905
Politika).
1881
130 let Založen divadelní i taneční sál v hostinci Sklípek přístavbou prvního patra.
3.4.
Založení Dobrovolného českého hasičského sboru.
Císař František Josef I. vydal koncesní schvalovací listinu pro železniční trať Studénka
15.6.
- Štramberk.
18.12. První vlak projel Příborem mezi Studénkou a Štramberkem.
1891
120 let Nové varhany ve farním kostele ( Firma Čapek ).
Založena měšťanská i obecná chlapecká a dívčí škola ( Jičínská ulice ).
Obec koupila hostinec pro SDH. Spolkové místnosti v hostinci U Černého orla ( Peklo ) (
č. 49 ). Zbouráno 1964.
21.3.
MUDr. Mořic Remeš promován na lékaře ve Vídni.
21.9.
Zahájeno vyučování v nové školní budově na ulici Jičínské.
1901
110 let Hostinec Na Rožku v rukou pana Jana Lejska.
14.4.
Narodil se Rudolf Dvíže. Učitel a zakladatel skautského oddílu v Příboře.
Petr Hrubiš narozen v Kunčicích pod Ondřejníkem. Učitel,varhaník,hudební skladatel
4.5.
a kritik.
Leopold a Richard Schnürerovi koupili hostinec U Zeleného stromu a na jeho místě
9.5.
postavili továrnu na pletené zboží.
1911
100 let Založena pohřební služba v Příboře.
Postavena secesní budova Katolického domu.
Jubilejní slavnost 150.výročí přenesení ostatků sv.Urbana, patrona města Příbora,
25.-26.5.
z Říma.
srpen
T.G.Masaryk v Příboře.
II. Krajinská živnostensko-průmyslová výstava severovýchodní Moravy v Příboře. Mezi
12.8.-12.9.
školami.
28.9.
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1931

24.9.
90 let
2.8.
28.10.
4.11.
80 let

1941

70 let

1921

22.2.

1951

2.3.
2.7.
60 let
1.1.
1.1.

1961

50 let
26.5.

1981

1.11.
30 let
listopad

Založena Družstvo Katolický spolkový dům.
Přistavěna tělocvična v malém sálu Katolického domu.
Jan Bažant zemřel v Praze-Vršovicích (učitel, ředitel vyšší zemské reálky)(1850-1921).
Odhalení pomníku padlým v Klokočově ( SDH, Arnošt Dobeš ).
Založen S.K. Tatran Klokočov.
Manželé Hynek a Jenovéfa Matýskovi provozovateli hostince Včelínek.
Poslední toufar Viktor K. Machaň umírá ve Valašském Meziříčí ( džbánkařská dílna ).
Lyžařský oddíl TJ Sokol Příbor pořádal první závody v běhu na lyžích ulicemi města.
Účastnice i profesorka Ludvika Smrčková.
Josef Luley, maturant z Příbora, jako československý diplomat založil naše velvyslanectví
v Singapuru.
Oldřich Helma kapitánem letounu RAF.
Oldřich Helma sestřelen nad Southamptonem.
Zestátněna železniční trať Studénka - Štramberk - Veřovice.
Závod Transporta Příbor (pobočka podn.Transporta Chrudim) ukončil svou činnost
a objekt byl převzat do n.p. Tatra. Příbor.
Založeno loutkové divadlo v Příboře.
Jubilejní slavnost 200.výročí přenesení ostatků sv.Urbana, patrona města Příbora,
z Říma.
Zbourání kaple svaté Alžběty v Příboře.
Zboření hostince u klokočovského mostu (U Purmenských … U Halamíčků … U Mostu ).

1991

20 let

2001

10 let

11.11.

Založeno Sdružení hudebníků Příbor.
Vyhlášení CHKO Poodří.
Rekonstrukce nové fasády restaurace Slávie na náměstí.
Založení Mikroregionu Odersko.
Město Příbor na 2.místě v soutěži o nejlepší realizaci programu regenerace MPR a MPZ
v rámci Ms kraje.
Město Příbor má své webové internetové stránky.
Restaurování renesančního epitafu v kostele svatého Kříže.
Nová dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého v kapli ve Vésce (Metoděj Beran).
První slavený Mezinárodní den válečných veteránů v Příboře.

Sigmund Freud (výročí 2011)
Sigmund Freud se narodil jako prvorozený syn z třetího manželství jeho otce s Amálií
Nathansonovou v rodině židovského překupníka a obchodníka s textilem a jiným zbožím
v Zámečn.ulici č. 117 v Příboře. Byl milovaným dítětem mladé matky a významný vliv na
něj měla i jeho katolická chůva slečna Monika Zajícová.
1871-1875
Korespondence Sigmunda Freuda s příborským přítelem Emilem Flussem.
1881
31.3. 130 let Sigmund Freud jmenován doktorem na vídeňské univerzitě.
1856

6.5.
155 let

1931

25.10. 80 let

Odhal.pamět.desky S.F od ak.soch. Fr.Juráně na jeho rod.domě u příl. jeho 75.nar.v přít.
jeho dc. Anny. Znič.nacisty poč.války.

Přehled akcí v Příboře na měsíc Leden 2011

Neděle 9. ledna od 19:00 h

Úterý 25. ledna od 16.30 h

Sobota 5. března

Kulturní dům Příbor.
Účinkuje: Velký symfonický orchestr se svými sólisty, Sdružení
hudebníků Příbor. Jako host vystoupí 12 letá zpěvačka, vítězka
soutěže „Talentmania“Patricia Janečková.
V programu zazní populární skladby českých a světových skladatelů. Koncert připravil a řídí Zdeněk Pukovec.
Moderuje Pavel Handl. Vstupné 100,- Kč. Předprodej v MIC
Příbor. Město Příbor.

Přednáška Michala Krchňáka. Městská knihovna Příbor

Masarykovo gymnázium Příbor

NOVOROČNÍ KONCERT

IZRAEL OČIMA PŘEKLADATELE BIBLE II.

PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA PŘÍBOR

VERNISÁŽ VÝSTAVY „PŘÍBORSKÉ KRAJKÁŘKY“

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA A PAMĚTNÍ SÍNĚ S.
FREUDA V PŘÍBOŘE

Středa 12. ledna od 16:15 h

Pátek 28. ledna od 15:00 h do 18:00 h

PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘÍBOR

Dívky 16:15 h , Z“ 17:00 h , „P“ 18:00 h
Nová série tanců pod vedením paní Jarmily Urbánkové
Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor SVČ

Tělocvična na Dukelské ulici.
Akce pro děti 1. – 4. tříd. Čtyřčlenná družstva se mohou přihlásit do 27. 1. 2011 v Luně Příbor. Startovné 20 Kč. Informace: J.
Lupíková. Luna Příbor SVČ

ZAHÁJENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ „Z“ A „P“

Sobota 15. ledna od 19:00 h

OBECNÍ PLES

Kulturního dům Hájov.
K poslechu a tanci hraje Helianthus. Program, tombola a občerstvení zajištěno. Vstupné 60,- Kč. Kulturní komise Hájov

Úterý 18. ledna od 16:30 h

PŘEDNÁŠKA „SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM,
VYROVNANOST KYSELIN A ZÁSAD

V TĚLE - CESTA KE ZDRAVÍ VE 3. TISÍCILETÍ“.
Přednáška je zaměřena na aktuální stav zdraví dnešní populace
a jak se lidé mohou aktivně zapojit do sebeléčby - od stravy a
pití, přes prevenci až po myšlenky, které dokážou celkově život
hodně ovlivnit. Disharmonie v psychice se velmi rychle objeví
na tělesné rovině a naopak, všechno je vzájemně propojeno.Po
přednášce je možnost stanovení irisdiagnostiky
(z oční duhovky). Městská knihovna Příbor

Středa 19. ledna od 14:30 h

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Čtvrtek 27. ledna od 17:00 h

Výstava paličkovaných krajek od současných příborských
krajkářek.
Výstava potrvá do čtvrtku 17. března.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

MINITURNAJ VE FLORBALU

Pátek 28. ledna od 16:00 h

OŽIVOVÁNÍ TRADIČNÍ LIDOVÉ ZPĚVNOSTI
PŘÍBORSKA

Přednáškový sál. Národopisná tvůrčí dílna. Vstupné 15,- Kč
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Pátek 28. ledna 2011

ZÁJEZD DO DIVADLA A.DVOŘÁKA V OSTRAVĚ
NA POHÁDKOVÝ BALET PRO CELOU RODINU OD
PETRA ILJIČE ČAJKOVSKÉHO „LOUSKÁČEK“
Cena: 220,-Kč, předprodej v BAV klubu Příbor.
BAV klub Příbor

Sobota 29. ledna od 09:00 h

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ
Akce pro členy rybářských kroužků.
Informace: J. Lupíková. Luna Příbor SVČ

PŘIPRAVUJEME

Tělocvična na Dukelské ulici.
Meziškolní turnaj ve vybíjená pro žáky 5. tříd.
Informace: J. Lupíková. Luna Příbor SVČ

Sobota 5. února od 19:00 h

„PŘÍBORSKÉ BETLÉMY – NEPŘERUŠENÁ
TRADICE“

K poslechu a tanci hraje „RIVIERAS“.
Bohatý program, tombola a občerstvení zajištěno.
Město Příbor

Probíhající výstava do čtvrtku 20. ledna 2011
Výstava historických i současných betlémů vyrobených v Příboře
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Čtvrtek 20. ledna od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové.
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit
začátečníci i pokročilí. Počet míst omezen, na akci je nutno se
přihlásit. Kurzovné: 200 Kč, Informace: K. Bukovjanová.
Luna Příbor SVČ

Sobota 22. ledna od 19:00 h

1. FOTBALOVÝ PLES ODDÍLU KOPANÉ PŘÍBOR

Kulturní dům Příbor.
Vstupné 200,- Kč. V ceně je večere a přípitek. Vstupenka je slosovatelná o hlavní exkluzivní cenu. Rezervace vstupenek na tel.
čísle 775 980 866 nebo 737 543 082. Oddíl kopané Příbor

Úterý 25. ledna od 09:00 do 12:00 h a od 16:00 do
20:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o
zajištění materiálu (šátek, šála, kravata). V ceně barvy a kontury.
Cena 100,- Kč + materiál. Informace: K. Bukovjanová, Luna
Příbor SVČ

VALENTÝNSKÝ PLES

Sobota 12. února 2011 od 19:00 h

SPOLEČENSKÝ PLES

Kulturní dům Příbor.
K poslechu a tanci hraje skupina Ypsilon. Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola. Předprodej vstupenek se uskuteční u
paní Štůskové na ulici Tyršova 243 Příbor, a to od 1. února vždy
od 15:00 do 19:00. Tel: 736 764 744. Vstupné 70,- Kč.Srdečně
zvou pořadatelé. MěO KDU – ČSL Příbor

Sobota 12. února

HASIČSKÝ PLES
SDH Hájov

Neděle 13. února

VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA
Areál u sokolovny Příbor
Město Příbor,

Sobota 19. února

HASIČSKÝ PLES
SDH Příbor

Sobota 26. února

MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov
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Úterý: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h
Neděle: 09:00 – 12:00
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h
Úterý: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h
Pátek: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Oddělení pro děti
Pondělí: 13:00 -15:00 h
Úterý: 13:00 -17:00 h
Čtvrtek: 13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO BERÁNEK „POSTRAŠENÍ
MEDVÍDCI“
Hraje každou středu od 17:00 h
Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidické.
Loutkové divadélko Beránek

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ODDÍLU AEROBIKU PŘÍBOR
Pondělí:
		
Úterý:
		
Středa:
		

16:45 – 17:45 h – ZUMBA (Tereza)
20:00 – 21:00 h - AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
18:00 – 19:00 h – STEP AEROBIC (Tereza)
09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
20:00 – 21:00 h - ZUMBA (Tereza)
Pátek: 17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC POWER (Tereza)
19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

POWERJÓGA

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587
Bližší informace na tel: 603 119 174
Pavla Jeníková

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30
do 19:00 h.
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka Věra Šťastná
733 165 317
Mateřská škola na ulici Pionýrů – cvičitelka Ludmila Höhnová
775 084 815
Přihlašujte se na místě před začátkem cvičení u cvičitele.
S sebou podložku na cvičení a pohodlný oděv.
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

CVIČENÍ TAI-ČI

Čt: 19:00 – 20:00 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Začátečníci - sestava “24 prvků.
Cvičení bude probíhat do 31. května 2011. Bližší informace na
tel: 776 617 939. Jindřiška Malinovska

ZUMBA S PAVLOU

Po: 17:00 – 18:00 h
St: 19:00 – 20:00 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč. Bližší informace na
tel: 739 135 127. Pavla Kovalčíková

7. I.
20II
Začátek v I9:30

SÁL ZUŠ PŘÍBOR
Koncert LU a hostí:
Judita Šprochová / cello, Petr Pukovec / housle,
Tatroska / dechové nástroje, David Lukeš / perkuse
Čajovna ve staré kovárně / čajové nápoje

& Martin Chovanec

X-LU-siv 2011!
Hned ke konci prvního pracovního týdne roku 2011 chystá kapela LU pro
své fanoušky a přátele výjimečný novoroční akustický koncert! Akce se uskuteční
7. ledna ve městě Příbor, v sále místní ZUŠ (budova muzea – 1. patro). V nových úpravách a za doprovodu řady hostů zde zazní písně z obou předchozích
desek i několik novinek. Kromě akustických kytar a koncertního křídla se můžete těšit na cello s houslemi, vibrafon, křídlovku, pozoun nebo saxofon. Také
doprovodné rytmické samply budou převedeny do podoby živě hraných perkusí.
Večer svým vystoupením uvede vynikající písničkář Martin Chovanec. Koncert
začíná v 19.30. O občerstvení se postarají čajmeni z Čajovny ve staré kovárně.
Hosté:

Judita Šprochová – violoncello, Petr Pukovec – housle, Petr Štěpán – trubka, křídlovka, Jan Galia – pozoun, Martin Veselka – saxofon, David Lukeš –
perkuse.

Zájezd do Vídně

Dne 3.12.2010 se 37 žáků naší školy vydalo na zájezd do předvánoční
Vídně. Z Příbora jsme vyjeli v 5 hodin ráno a kolem půl desáté nás přivítala
vánočně vyzdobená rakouská metropole. Pod vedením zkušené průvodkyně paní Zdeňky Tvarůžkové jsme prošli centrem města, viděli jsme nejdůležitější historické stavby a potom už jsme zamířili na vánoční trhy.
Stovky stánků nabízely různé vánoční věci, každý si koupil to, co se mu
líbilo, nebo na co mu stačily peníze. Na trzích jsme strávili příjemné dvě
hodiny, počasí bylo docela dobré, takže jsme ani moc nevymrzli.
Na zpáteční cestě jsme viděli krásně osvětlené město ,a pak už jsme se
vydali domů.
Celý zájezd se vydařil, žáci byli docela
ukáznění a jistě si odnesli spoustu zážitků.
Mgr. Libuše Babaríková,
Mgr. Eva Rečková
ZŠ Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín
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