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Veselení o pouti sv. Valentina je opt tady!
V neděli 12. února v 9 hodin se otevře prostranství u kostela sv. Valentina
v Příboře pro všechny poutníky toužící po zážitcích i dobrém jídle a pití!

Toužíte-li po duchovním zážitku, pak o půl desáté přímo v kostele svatého Valentina se bude sloužit poutní mše svatá.
A co vás čeká na pouti? Trhovci vám nabídnou přehršel pochoutek - od domácích koláčků, perníčků přes zabíjačkové výrobky
až po oblíbená teplá jídla – masíčka na roštu, pečené klobásky, polévky! K dostání bude i příborská medová, tolik vzácná a při tom
oblíbená specialita – šifle. Smlsnete si i na štramberských uších nebo ještě teplých v karamelu pražených oříšcích a mandlích!
To všechno zapijete vařonkou, svařákem,
zhřívankou, medovinou či lahodným
horkým čajem, čokoládou nebo kávou.
Místo s lavičkami bude tentokrát zastřešené,
takže se při jídle v klidu posadíte, i když zaprší nebo nasněží! Košíky s hořícím dřevem
na zahřátí rukou jsou už teď připraveny!
A až naplníte žaludky, potěší vás některý
z pěkných výrobků zručných řemeslníků –
košíkářů, kovářů, řezbářů a dalších.
Po celý den až do 15 hodin vás bude poutí
provázet skupina Keltik. Vrátí se svým programem do období baroka, kdy měšťanky
oblékaly krásné široké sukně, měšťané nosili
u pasu kord a na hlavě klobouk s peřím, trhovci chodili v krojích a kožíšcích. Na poctivost trhu dohlédnou drábi.
Děti potěší kouzelník Hakim, alchymistka,
loutkáři a mnoho soutěží o ceny!
Novinkou letošního jarmarku se stane
Valentinská věštírna pro zamilované i pro
ty, co jsou zatím sami. A také si namalujete valentinky. Zamilovaní pro svého miláčka,
děti třeba maminkám, tatínkové komukoliv. Dětské valentinky budou vyhodnoceny
odpoledne a odměněny zajímavými cenami. Už ve dvě hodiny začne losování slosovatelné sbírky. Kdo si koupí los, ten má šanci
na pěknou výhru. Výhry, které nepodléhají zkáze, si výherci budou moci vyzvednout
i v týdnu po pouti v přízemí příborské radnice.
Pouť byla v Příboře obnovena díky
Neformálnímu cechu podnikatelů a pracovníkům příborské radnice v roce 2004. Letos
se v novodobé historii města koná po deváté! Jste srdečně zváni!
Na základě dodaných podkladů zpracovala:
I. Nedomová
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Z jednání rady města
27. schůze RM v mimořádném termínu dne 21. prosince
2011 mj. projednala:
- Stanovila počet zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu v Příboře od 1. 1. 2012 v celkovém počtu 47 úvazků a doporučila tajemníkovi MÚ rozdělení dle zápisu.
- Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce v otevřeném řízení na akci „Stavební úpravy bytových domů č. p. 1352-1354, 1355-1357 a 1489-1491
v Příboře“ jako veřejnou zakázku dělenou na části
dle navržené varianty č. 2 s tím, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky
a stanovila hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou
cenu pro každý bytový dům zvlášť.
- Vzala na vědomí návrh na vyhlášení výběrového řízení
na pracovní pozici – vedoucí odboru veřejné správy.
28. schůze RM ze dne 10. ledna 2012 mj. projednala:
- Vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro občanské
záležitosti ze dne 12. 12. 2011.
- Vzala na vědomí zápis z 10. zasedání kontrolního výboru města konaného dne 13. 12. 2011, zápis
ze 14. schůze finančního výboru města konaného dne
19. 12. 2011 a zápis z 15. jednání Osadního výboru
v Hájově dne 2. 12. 2011.
- Uložila doplnit do jednacího řádu RM pozici ověřovatele zápisu ze schůzí RM.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh
Smlouvy o spolupráci mikroregionu Lašská brána (členové: město Kopřivnice, město Příbor, město
Štramberk, obec Hukvaldy) pro rok 2012.
- Doporučila ZM posunutí termínu k usnesení ZM
č. 8/5/9 (Uložilo vypracovat doporučující metodic-
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ké pokyny prodeje a odkupů pozemků realizovaných
městem Příbor Z: RM T: 2/2012) na termín 04/2012.
Doporučila ZM posunutí termínu k usnesení ZM
č. 8/7/2/4 (Uložilo provést průzkum zájmu individuální výstavby rodinných domů v lokalitě Za školou.
Z: RM T: 4/2012) na termín 05/2012.
Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení na akci „Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře“.
Doporučila ZM Příbora schválit v souladu s ustanovením § 84, odst. (2) písmena d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín, IČ 47657707.
Vzala na vědomí informace o možnostech převodu
zřizovatelské funkce Domova Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, Příbor, na město Příbor.
Schválila žádost agentury PROFIART PRODUCTION
s. r. o. ve věci pořádání veřejné produkce „Rockový festival“ s prodlouženou dobou trvání, který se bude konat dne 16. 6. 2012 až 17. 6. 2012 do 3. 00 hodin.
Vzala na vědomí zprávu o stavu reorganizace MÚ
předloženou tajemníkem MÚ.
Dne: 18. ledna 2012. Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK.

Jmenování vedoucích odborů obecního úřadu
Problematiku jmenování a odvolání vedoucích odborů obecních úřadů upravuje zákon o obcích, kde velmi
stručně stanoví, že vedoucí odborů obecního úřadu jmenuje a odvolává rada obce, a to na návrh tajemníka obecního úřadu.
Z uvedeného je zřejmé, že i když tajemník obecního úřadu plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních
předpisů a řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce
zařazených do obecního úřadu, o jmenování a odvolání zaměstnanců uvedených v § 102 odst. 2 písm. g)
z. č. 128/2000 Sb., v platném znění rozhoduje obecní
rada (rada města). Toto oprávnění není žádným ustanovením omezeno.
Rozhodne-li tedy obecní rada o jmenování nebo odvolání zaměstnance uvedeného v ustanovení v § 102
odst. 2 písm. g) zákona o obcích, nemůže případný nedo-

statek návrhu tajemníka obecního úřadu v tomto směru
znamenat neplatnost takového rozhodnutí obecní rady.
Smysl oprávnění tajemníka obecního úřadu navrhovat jmenování a odvolání vedoucích odborů obecního
úřadu je v tom, že tajemník obecního úřadu, plnící řádně
svoji funkci, má nejvíce informací o tom, kdo by měl být
jmenován či odvolán z funkce vedoucího odboru obecního úřadu.
Samo toto návrhové oprávnění však nemůže popřít
pravomoc obecní rady rozhodovat o jmenování a odvolání vedoucích odborů obecního úřadu. Oprávnění tajemníka obecního úřadu navrhovat obecní radě jmenování
a odvolání vedoucích odborů obecního úřadu tak má povahu pouze procedurálně-formální.
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Sociální reforma - jednotné výplatní místo pro nepojistné dávky

Od 1. ledna 2012 se sjednotil proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Z Městského úřadu
Příbor, odboru sociálních věcí, byly
převedeny dávky pomoci v hmotné nouzi na Úřad práce ČR, který je
nyní jediným kompetentním orgánem pro rozhodování a administraci
těchto dávek.
Dle sdělení Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR sjednocením
dávkových agend v rámci Sociální reformy I dochází ke zvýšení komfortu
klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok by také měl přinést
možnost efektivnějšího řízení administrace dávek a lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu.

Proto od ledna 2012 rovněž občané z města Příbora a okolních
spádových obcí Mošnov, Trnávka,
Skotnice, Petřvald a Kateřinice, si
mohou o dávky pomoci v hmotné
nouzi požádat osobně v Kopřivnici
na adrese: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní
pracoviště Kopřivnice, Štefánikova
1163/12, Kopřivnice.
Na Městském úřadu Příbor, odboru sociálních věcí, však další sociální práce zůstává. Sociální pracovnice budou nadále poskytovat základní
sociální poradenství nezaměstnaným
osobám s nízkými příjmy, osobám
ohroženým sociálním vyloučením,
osobám se závislostmi nebo osobám
bez přístřeší. Nadále se bude odbor

Ekologizace kotlů na tuhá
paliva v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj s Ministerstvem
životního prostředí České republiky učinil další krok ke zlepšení kvality ovzduší
v Moravskoslezském kraji.
Moravskoslezský kraj vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí „Společný program na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů
na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu
v Moravskoslezském kraji“, a to s účinností od 1. 1. 2012.
Podrobné podmínky tohoto programu
jsou zveřejněny na webových stránkách
Moravskoslezského kraje, Ministerstva
životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.
Občané budou moci podávat žádosti
o dotaci na podatelnu krajského úřadu
až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí,
jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu
prvního kvartálu roku 2012, a to na uvedených internetových stránkách a prostřednictvím sdělovacích prostředků. V rámci
této výzvy jsou v současné době alokovány
finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč.
http://iszp. kr-moravskoslezsky. cz/cz/
ekologizace-kotlu-na-tuha-paliva-v-moravskoslezskem-kraji--21725/

sociálních věcí věnovat sociálnímu
poradenství v sociálních službách
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, přidělovat byty v domech s pečovatelskou službou nebo
byty určené k sociálním účelům.
Rovněž se nezměnily kompetence
sociálních pracovníků v rámci sociálně právní ochrany dětí, v oblasti komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě a v záležitostech
veřejného opatrovnictví.
Odbor sociálních věcí nadále zůstává v prostorách Městského
úřadu Příbor, Freudova 118 (poblíž
rodného domu Sigmunda Freuda),
tel. 556 455 470 nebo 556 455 474.
Bc. Lenka Filipcová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Středisko rané péče SPRP Ostrava poskytuje
služby příborským rodinám

Koncem loňského roku proběhla na odboru sociálních věcí v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře pracovní
schůzka, na které Bc. Vladimíra Salvetová, vedoucí Střediska rané péče SPRP
Ostrava, představila bezplatnou službu rané péče pro občany města Příbora.
Středisko rané péče SPRP Ostrava působí v Moravskoslezském kraji již
od roku 1994. Je součástí Společnosti pro ranou péči, která se zaměřuje
na poskytování terénní služby rané péče, na podporu a pomoc rodinám, které vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením v raném
věku. Tato sociální služba je rodinám poskytována převážně v jejich domácím prostředí, v době od narození do maximálně 7 let věku dítěte či dětí
s postižením. Využívání služby je pro rodiny bezplatné.
Jak taková služba vlastně vypadá? Speciálně vyškolení odborníci – poradci rané péče poskytuji rodičům odborné konzultace a provázejí je při výchově
jejich dětí. Podle potřeb rodiny bývají konzultace zaměřeny např. na oblast
zrakové stimulace, polohování dítěte, rehabilitace, komunikace s dítětem, poradenství ohledně sociálních dávek a kompenzačních pomůcek atp. Středisko
rané péče rodičům zapůjčuje vhodné hračky a pomůcky, pořádá také společná setkání rodičů a týdenní rehabilitační kurzy pro celou rodinu. Cílem rané
péče je podpora rodin dětí s postižením v takové míře, aby mohly vychovávat
své děti doma a nemusely je umísťovat do ústavních zařízeních.
Obyvatelé Příbora a celého kraje, kteří mají zájem dozvědět se o službě
rané péče více nebo o ni chtějí požádat, mohou pracovníky střediska kontaktovat telefonicky nebo emailem. Každé pondělí v době od 8 do 16 hodin
(úřední den) je možné navštívit středisko se sídlem v Ostravě také osobně.
Kontaktní údaje:
Středisko rané péče SPRP Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel. : 596 112 473, 777 234 036
Email: ostrava@ranapece. cz
Web: www. ostrava. ranapece. cz
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí
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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 2012/2013, 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 2012/2013 se
jedná o děti narozené od 1. 9. 2005
do 31. 8. 2006 a děti s odloženou školní docházkou v r. 2011).
Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září 2012 do konce

června 2013 příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školní
roce 2012/2013, 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 2012/2013 se jedná o děti narozené od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007).
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 zákonné
zástupce dítěte podané nejpozdě-

ji 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 a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 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
2012/2013 musí být písemná žádost
o odklad povinné školní docházky
podána do 31. května 2012).
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.
Městský úřad Příbor, odbor rozvoje.

OHLÉDNUTÍ ZA NOVOROČNÍM KONCERTEM
V sobotu 7. 1. 2012 byl v Kulturním domě v Příboře uspořádán Novoroční koncert Velkého symfonického orchestru
a Sdružení hudebníků Příbor. Jako hosté vystoupili sólisté Jana Kurečková, Alena Juřenová, Kateřina Juřenová a Mořic Jurečka.
Vyprodané hlediště kulturního domu ocenilo ovacemi vestoje skladby nastudované pod vedením dirigenta Zdeňka Pukovce.
Diváci v zaplněném sále odměnili potleskem rovněž pohotovost a vtip moderátora Pavla Handla, který provázel celým - více než
2 hodiny trvajícím - koncertem.
Poděkování patří místostarostce města Daně Foriškové a pracovníkům Technických služeb Příbor, Správy majetku města
Příbora a Městského úřadu v Příboře, kteří se podíleli na organizačním zajištění koncertu.
Protože nikdo nejsme neomylný, chci se touto cestou omluvit panu Mořici Jurečkovi za malé nedorozumění při předávání
květin během závěrečného poděkování účinkujícím.
Jaroslav Venzara, Městský úřad Příbor
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Z městského úřadu

STAVEBNÍ ÚŘAD
MÚ PŘÍBOR

upozorňuje občany - stavebníky, že dokončené stavby a jejich změny (přístavby, nástavby,
stavební úpravy), tj. včetně plynofikace, pro jejichž realizaci
jim bylo do 31. 12. 2006 vydáno
pravomocné stavební povolení,
VYŽADUJÍ KOLAUDACI, byť by
tak v podmínkách stavebního povolení nebylo uvedeno. Výjimku
tvoří zanedbatelné procento
případů, u kterých však bylo
od kolaudace výslovně upuštěno
ve výroku rozhodnutí. Žádost
(návrh) na kolaudaci obsahuje
identifikační údaje navrhovatele - stavebníka, označení a místo stavby, datum a číslo jednací
stavebního povolení. Nezávazný
formulář je k dispozici v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor,
ul. Freudova, č. p. 118. Pro místní šetření je třeba připravit geometrický plán (v případě změny
půdorysu), doklady o výsledcích
předepsaných zkoušek a měření
(např. revize elektřiny, plynu, komínu, hromosvodu, zkouška vodotěsnosti žumpy), výkresy skutečného provedení při podstatných změnách proti ověřené dokumentaci, případně další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení. Zpoplatněny
jsou pouze případy, kdy nebyla
dodržena lhůta pro dokončení
stavby; hradí se provedení místního šetření (100,- Kč za každou
započatou hodinu). V případech
podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. platného
od 1. 1. 2007 jsou stavebníci
ve výstupu stavebního úřadu (sdělení k ohlášení, stavební
povolení)
poučeni,
zda po dokončení stavba vyžaduje
podání
oznámení
o užívání stavby, vydání kolaudačního souhlasu (obojí podání
na předepsaných formulářích),
nebo je možné její užívání bez
předchozích jmenovaných.
Městský úřad Příbor

Naši jubilanti

Anna Rutová
Vlasta Jurásková
Oldřich Filip
Vladimír Geryk
František Berger
Božena Juráková
Drahoslava Höppová
Stanislav Kabát
Eliška Frydrychová
Milada Tillová

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v únoru

Jaroslav Tomčák
Jaroslav Jurečka
Marta Jargusová
Ludmila Adamcová
Naděžda Pyšová
Marie Kotíková
Blažena Šoralová
Marie Fialová
Jan Kilnar
Magdalena Kratochvilová

Termíny svozu popelových nádob
od 1. ledna 2012

Svozová firma AVE CZ předkládá
platný harmonogram svozů popelových nádob.

I. PŘÍBOR
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční
svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové,
Čs. armády, Etzlova, Freudova,
Gagarinova, Hluboká, Hřbitovní,
Hukvaldská, Jičínská, Juráňova,
K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova,
Lesní, Lidická, Lomená, Luční,
Masarykova, Místecká, Mlýnská,
Myslbekova, Na Kamenci, Nádražní,
Nám. S. Freuda, Nerudova, O. Helmy,
Okružní, Ostravská, Osvobození,
Pod
Hradbami,
Pol.
vězňů,
R.
Volného,
Říční,
Sadová,
Štefánikova, Štramberská, Švédská,
Tovární, Tržní, Tyršova, U Brány,
Zahradní, Zámečnická.
Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně každý pátek
2) 1x za 14 dní pátek - sudý týden
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech:
20. 1., 17. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8.
6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9., 26. 10.,
23. 11., 21. 12.

Kpt. Jaroše, L. Janáčka, Mánesova,
Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše,
Nábřeží, Nová, Palackého, Pod
Haškovcem, Remešova, Šafaříkova,
Sládkova, Šmeralova, Smetanova,
Stojanova, Sušilova, Sv. Čecha,
Švermova, Úzká, V Kopci, Větřkovská,
Víznarova, Vrchlického, Wolkerova,
Žižkova.
Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně každé úterý
2) 1x za 14 dnů úterý - sudý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech :
17. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6.,
3. 7., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10., 20.
11., 18. 12.
PRCHALOV
1 x za 14 dní pátek – sudý týden
1 x za 4 týdny pátek - data měsíčních
svozů jsou:
20. 1., 17. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5.,
8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9., 26. 10.,
23. 11., 21. 12.

HÁJOV
1 x za 14 dní pátek – lichý týden
1 x 4 týdny pátek - data měsíčních
svozů jsou:
13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.,
II. Příbor
29. 6., 27. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 16.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (úterní 11., 14. 12.
svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, III.
Březinova, Dukelská, Dvořáková, Nádoby 1100 l se svážejí podle doErbenova, Frenštátská, Fučíkova, mluvených četností:
J. Hory, J. Rašky, Jiráskova, K. H. Máchy, 1) 1x týdně – úterý
Kamenná, Kašnice, Komenského, 2) 2x za týden - úterý, pátek
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ICT novinky V ZŠ Jičínské

Možností jak získat pro školu
peníze není mnoho. Média sice neúnavně informují veřejnost o každém
sebemenším zvýšení platu pedagogů, takže to vypadá, že ve školství je
peněz dostatek, ovšem skutečnost je
dost odlišná. Také proto začali na jaře
roku 2010 vyučující v ZŠ Jičínské pracovat na realizaci projektu EU Peníze
do škol. Žádost byla odeslána v červnu téhož roku. Projekt byl posléze
schválen a od ledna roku 2011 mohla naše škola začít získané finanční
prostředky čerpat. Z projektu již byla
zakoupena mobilní počítačová učebna vybavená šestnácti MacBooky

a vozík pro snadné převážení těchto notebooků, který slouží současně
jako dobíjecí stanice. Všechny počítače obsahují rovněž software, který
umožňuje práci s jinými operačními
systémy (Windows, Linux, Chrome
OS). Dále škola zakoupila dvanáct tabletů iPad 2. Tablety mají široké využití ve výuce (od prostého vyhledávání informací na internetu, přes různé
výukové programy do matematiky,
přírodopisu, zeměpisu, anglického
jazyka nebo hudební či výtvarné výchovy). Výhodou těchto tabletů je
snadná přenositelnost, jednoduché
ovládání i pro žáky nižších ročníků

a celodenní výdrž baterie. MacBooky
a iPady jsou vybaveny spoustou užitečných a současně pro uživatele
poměrně jednoduchých programů
pro úpravu fotografií, videa, hudby,
textových dokumentů apod. Výuka je
tak obohacena o nový rozměr a žáci
mnohdy ani nemají pocit, že se vlastně učí. V dalším období je v plánu
obnova stávající počítačové učebny
a nákup další ICT techniky (projektory, interaktivní tabule).
Mgr. Dana Blahetová,
Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín

Projekt „ Zdravá výživa“

Na naší škole se v 1. – 5. ročnících
uskutečnil projekt „Zdravá výživa“.
Tento projekt byl součástí doprovodných aktivit k projektu MŠMT
„Ovoce do škol“.
Také naše třída I. B se do tohoto
projektu zapojila.
Této tématice jsme se věnovali celý den. Povídali jsme si s dětmi
o zdravém a nezdravém stravování.
Na obrázcích jsme vyhledávali zdra-

vé a nezdravé potraviny, třídili je
do skupin – pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu. Vybírali jsme
z obrázků takové potraviny, ze kterých bychom mohli sestavit zdravou
výživnou snídani, svačinu či večeři.
Také jsme se naučili písničku
a básničku o jablíčku.
Dalším úkolem dětí bylo připravit
z vystřihnutých obrázků svůj „zdravý
talíř“.

Měsíčník města příbor a 6

Při práci jsme si rozkrojili přinesená sladká jablíčka a s chutí jsme
se do nich zakousli.
Naučili jsme se tedy třídit potraviny a pochopit význam zdravé výživy
pro život člověka, naučili jsme se, jak
je důležité dodržovat zdravý životní
styl – jíst ovoce, zeleninu, pitný režim, ale i sportovat a pohybovat se.
Mgr. Eva Zweersová,
ZŠ Příbor, Jičínská 486

Starověké civilizace

V týdnu od 28. 11. do 2. 12. se žáci
6. ročníků ZŠ Jičínské spolu se svými učiteli už popáté vydali na dobrodružnou cestu do starověku, aby
si netradiční formou zpestřili výuku
ve všech předmětech. Kdy jindy by
také dostali možnost vyrobit si například dřevěný model faraonova vozu,
či zapisovat počty do improvizované
hliněné tabulky než v tradičním projektovém týdnu zvaném „Starověké
civilizace“.
Projektový týden, tj. týdenní týmová práce na určité téma, se týká
všech starších žáků školy, a to jednou za školní rok. Jednotlivé ročníky
se v průběhu roku vystřídají, téma
se v každém z nich liší.
Úvodní hodiny týdne patřily všem
dobře známé postavě dobrodruha
Indiana Jonese, který v pondělí přišel mezi žáky a požádal je o pomoc
při hledání ztraceného pokladu, tj.
odcizených artefaktů představujících
pohřební výbavu faraona Džosera.
Tento poklad však mohl být nalezen
až při závěrečné páteční hře, ve které skupinky žáků získávaly jeho části
„po kouskách“, a to za správné odpovědi na čerstvě nabyté informace
na jednotlivých stanovištích řízených
žáky 9. ročníků, jež projektový týden
teprve čeká.
A čím se tedy „šesťáci“ v předchozích čtyřech dnech zabývali? V čes-

kém jazyce se seznámili s hlavní postavou románu Egypťan Sinuhet známého spisovatele Miky Waltariho,
dozvěděli se mnohé o výrobě a využití papyru a zabývali se egyptskou
mytologií. V hodinách angličtiny
vyráběli pexeso s egyptskými motivy, jednotlivé obrázky doplňovali
anglickými slovíčky. V matematice se seznámili se způsobem zápisu
čísel prostřednictvím egyptských
znaků, pomocí kterých řešili zadané
příklady. Dějepis nadchl především
milovníky historie a cestování, protože byl nejen hodnotným zdrojem
informací o starověkých státech, ale
taktéž upoutávkou k vycestování
do některého z nich. Vznikly tak katalogy cestovních kanceláří lákající
turisty nejen do Egypta, Číny, Indie
nebo Řecka, ale třeba i do starodávné
Mezopotámie. Ve fyzice se žáci zabývali vynálezy, které lidem v dávných
dobách usnadňovaly život. Pomocí
nákresu tak byly sestrojeny např. jednoduché vodní hodiny nebo váhy.
Tvorbě mapy Egypta včetně zakreslení jeho nejvýznamnějších památek byly věnovány hodiny zeměpisu.
V přírodopisu se žáci naučili orientovat ve znameních čínského zvěrokruhu a vytvořili vlastní čínský horoskop na rok 2012. Děti se nenudily
ani v pracovních činnostech. Dívky
modelovaly symboly Egypta (pyra-
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midy, sfingy, hieroglyfy) z lákavého
materiálu – marcipánu. Kam jen se ty
výrobky poděly…? Kluci pro změnu
pracovali se dřevem – to se naštěstí
sníst nedá – a rýsovali, řezali, vrtali,
pilovali a lepili tak dlouho, až vyrobili
modely vozů hodné pozornosti každého faraona. Nástěnky tříd a chodeb
stále zdobí nejrůznější bohové starověkých civilizací, namalovaní libovolnou technikou v hodinách výtvarné
výchovy. Žáci si zábavnou formou
osvojili také poznatky z oblasti starověké hudby, kdy poslouchali, tančili,
srovnávali starověké hudební nástroje s moderními a skládali vlastní pohybová říkadla sloužící k „uctívání
bohů“. Spoustu zábavy si žáci užili
v tělocviku, ve kterém soutěžili nejen
ve stavbě pyramid z kostek na čas, ale
kde se pokusili vybudovat pyramidu
i z vlastních těl (pozn. V projektovém
týdnu nebyl nikdo zraněn. ).
Děti si kromě nových informací
odnesly také spoustu zážitků a památnou keramickou destičku zobrazující staroegyptské výjevy, kterou
jim v závěru týdne věnoval jako odměnu za nález ztraceného pokladu
samotný Indiana Jones. Žáci hodnotili projekt kladně, příští rok se můžou těšit zase na jiný.
Mgr. Tereza Doležílková
a Mgr. Katarína Klamková,
ZŠ Příbor, Jičínská 486

ZAJÍMAVÁ KULATÁ A NĚKTERÁ PŮLKULATÁ VÝROČÍ ROKU 2012
Při pohledu do archivních materiálů a při důsledném vypisování by výčet kulatých a půlkulatých výročí,
která souvisejí s Příborem, vydal minimálně na polovinu Měsíčníku. I tak jsem v mnoha případech neodolala
a zařadila možná pro někoho méně zajímavé události. Jde tedy o souhrn DAT, která mě zaujala.
Vycházela jsem z podrobného materiálu Dr. Mořice Jurečky, z podkladů Mgr. Lubomíra Loukotky, bývalého
pana kronikáře, z archivu Local TV Příbor, z údajů, které jsou uvedeny na panelech výstavy „Jak šel čas“.
Tučně jsou vyznačena výročí, která by určitě neměla zůstat v tomto roce bez povšimnutí.
PŘED

ROK

705 lety

1307

490 lety

1522

390 lety

1622

UDÁLOST
Poprvé se v listině objevuje český název města „Prsybor“. Listina je zároveň poslední zmínkou o hrabatech
z Příbora.
První zmínka o dřevěném městském špitálu. Stavba kaple sv. Alžběty naproti kostelu sv. Kříže, tzv. Alžbětka nebo
špitálek. Zbourána byla v listopadu 1961.
POSTAVEN KOSTELÍK SV. FRANTIŠKA.

370 lety

1642

Příbor napaden a vypálen švédským královským vojskem. Pověst o příborském děkanovi a o Švédech (Haškovec).

24. 11. 1762 PRVNÍ MŠE v novém kostele sv. Valentina. Přestavba pokračovala dále do r. 1768.
12. 5. 1762 Svatý Urban prohlášen patronem města Příbora.
Václav Pokorný, lékárník koupil grunt č. 5 na horním předměstí, dnes Jičínská ul. č. 54 - lékárna.
22. 1. 1762
Postavil ji potomek původního majitele Ludvík Pokorný (žil 1803-1883).
Cestou do Ruska projel Příborem císař Josef II. Na zpáteční cestě se dne 15. 8. 1787 opět zastavil v Příboře. Cesta
225 lety
1787
se stavěla 1784-85 v úseku z Hranic přes Příbor do Frýdku Místku. Popudem ke stavbě možná byla už první cesta
císaře Josefa II. přes Příbor v r. 1773. Tehdy 9. 9. se císař zastavil cestou z Polska u sochy Panny Marie na náměstí.
Založen Hájov, novým vlastníkům byly předány smlouvy o převzetí půdy. Byly potvrzeny krajským hejtmanem v
215 lety
1797
Přerově.
160 lety 25. 10. 1852 Narodil se v Příboře č. 318 ThDr. Karel Wisnar (kněz, olomoucký světící biskup), zemřel v Olomouci 1926.
František Neusser založil "První moravskoslezskou továrnu šamotových kamen a strojních sporokrbu“
1862
v Klokočově.
Jan Raška ml. koupil od vdovy Adolfíny Golucké objekt bývalé pošty a hostince U Zlaté hvězdy (Místecká 287)
1862
a zřídil zde první továrnu na sukno v Příboře. Jana Rašku považujeme za prvního příborského velkopodnikatele.
Pošta byla přemístěna na náměstí č. 30 (dům s balkonem).
150 lety
1. 7. 1862 Narodil se Berthold Bretholz (náměstí č. 10), historik a ředitel Zemského archivu v Brně.
Schváleny stanovy Občanské besedy a záložny. Byl to první český spolek v Příboře. První schůze se konala
11. 12. 1862 28. 12. 1862 v Peřinově vinárně – č. 28 na náměstí. Brzy se spolek rozdělil na „záložnu“ a „besedu“.
Členové besedy hráli též divadlo.
S. Freud jako gymnasista navštívil Příbor, bydlel v domě č. 287 v Místecké ulici u přítele Emila Flusse, mladý Freud
1872
se zamiloval do jeho sestry Gisely.
140lety
Na jaře hasiči začali s pravidelným cvičením, konalo se každou sobotu, a získali první zbrojnici v přízemí domu
1872
č. 286 v Místecké ulici (dnes Decplast). V září poprvé hasili – hořela palírna a sklad lihu na Hukvaldech. Byli vedením obce velmi pochváleni.
1882
Založení Divadelního ochotnického spolku (prvního na Moravě). Byl aktivní do r. 1910.
130 lety
Albert Reiser založil továrnu na punčochy v Klokočově. Ve 20. letech 20. st. měl podnik přes 400 zaměstnanců.
1882
Později se továrna jmenovala MOP, Loana, Lonka a. s. , dnes už neexistuje.
Krajinská výstava severovýchodní Moravy v Příboře – přehlídka hospodářství, průmyslu, obchodu, školství, kultusrpen 1887
ry a umění našeho kraje.
125 lety
Zřízení školy na Hájově (postavení), později tady byla školka a v r. 2007 vznikla v objektu první soukromá školka
16. 9. 1887
v Příboře, nastoupilo do ní 23 dětí.
Hasičský sbor zřídil KNIHOVNU, sloužila nejen členům sboru, ale i široké veřejnosti. Byla vyhlášená výborný120 lety
1892
mi knihami. V prosinci byly schváleny stanovy, další rok se začalo půjčovat. V r. 1920 se knihovna stala základem
městské knihovny.
24. 1. 1902 Kolaudace okresní silnice z Příbora do Závišic.
16. –17. 9. Zápis do 1. třídy nově zřízené VYŠŠÍ TŘÍDY ZEMSKÉ REÁLKY. Škola neměla svou budovu, vyučovalo se v budo1902
vě měšťanské chlapecké školy.
Obec uzavřela výměnnou smlouvu s farním úřadem. Získala pozemek pro stavbu reálky výměnou za pozemek,
110 lety
kde stojí Kulturní dům a část parku. Stavbu reálky obecní zastupitelstvo zadalo městskému staviteli
27. 10. 1902
B. Karlsederovi 12. 12. 1902. Základní kámen byl položen 25. 3. 1903. Otevřena byla 18. 9. 1904.
V r. 1912 byla vyšší zemská reálka přejmenována na REÁLNÉ GYMNÁZIUM.
8. 10. 1902 Městská rada povolila Okrašlovacímu spolku zřídit kluziště "na rybníku" (dnes tenisové kurty).
250 lety
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ZAJÍMAVÁ KULATÁ A NĚKTERÁ PŮLKULATÁ VÝROČÍ ROKU 2012
105 lety
100 lety

T. G. Masaryk přijal poslaneckou kandidaturu za 13 měst severovýchodní Moravy. V březnu a listopadu navštívil
i Příbor. Deska mu byla odhalena v r. 1947 na domě č. 510 ve Frenštátské ulici.
Ustavující schůze Muzejní a průmyslové jednoty. Založeno MĚSTSKÉ MUZEUM v prostorách radnice
4. 3. 1912
č. p. 19 (Rottrův dům).
1912
Družstvo Katolický spolkový dům požádalo o povolení provozovat kinematografická představení.
1907

1922

90 lety
80 lety
70 lety

65 lety

60 lety
55 lety

50 lety

35 lety
30 lety

VZNIKL HASIČSKÝ SBOR NA PRCHALOVĚ, r. 1927 hasiči otevřeli svou první zbrojnici.
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan posvětil nové zvony farního kostela Narození Panny Marie - Sv. Václav 770 kg, Sv.
7. 9. 1922
Barbora 456 kg, Sv. Urban 41 kg, Sv. Cyril a Metoděj 198 kg, Sv. Anna 49 kg . Zvon Matka Boží je z r. 1629.
17. 11. 1922 ZALOŽEN KLUB FILATELISTŮ pro Příbor a okolí.
30. 11. 1932 Hájovští občané rozhodli na své schůzi o stavbě obecní kaple.
Ledové kry a jarní velká voda strhly Mockovu lávku přes Lubinu mezi ul. Josefa Hory a ul. Novou. Voda ji strhla už
1942
v r. 1925. Tehdy byla lávka opravena. V r. 1942 se opravy nedočkala.
5. 3. 1942 Z věže farního kostela byl sňat a odvezen pro válečné účely zvon Matka Boží a další zvony.
22. 2. 1947 Instalován městský rozhlas.
Odhalen pomník T. G. Masaryka za účasti prezidentova syna Jana, tehdejšího ministra zahraničí.
25. 5. 1947
Ministr J. Masaryk přijal diplom čestného občanství Příbora.
Páter Hošek našel zvon Matky Boží v Praze na Maninách, v témže roce byl zvon vytažen zpět do věže farního
27. 4. 1947
kostela.
Skauti otevřeli koupaliště. Zrekonstruovali ho za dnešními kurty. Mělo 8 dřevěných šaten a zděný domek.
22. 6. 1947 V r. 1948 ho museli odevzdat. Do r. 1953 se o něj nikdo nestaral. Později ho převzalo do správy město, zrušeno
bylo v r. 1972.
20. 7. 1947 Odhalen pomník padlým na Hájově.
Sjezd hasičstva 5. ostravského kraje – podruhé odhalena pamětní deska na radnici - deska na paměť zřízení
9. 8. 1947
Župní jednoty hasičské č. 2 pro severovýchodní Moravu.
srpen 1947 Rada ZNV – expozitura v Ostravě potvrdila sloučení Příbora s Véskou.
1952

HASIČI V HÁJOVĚ SI ZALOŽILI VLASTNÍ SBOR.
Na západním okraji města byl vykonán slavnostní akt, výkop, jímž začala stavba sídliště. Stavělo se do r. 1961, pak
27. 7. 1957
po kratší přestávce ještě do zač. 70. let 20. stol.
1962
OTEVŘENO ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO v Tyršově ulici.
1962

Na hřbitově otevřena obřadní síň.

1962

Začal provoz teplárny v Nerudově ulici.

1962

Ulička kolem rodného domku S. Freuda pojmenována jako Freudova.

únor 1977 Stěhují se první obyvatelé na sídliště v Klokočově (výstavba začala 1975).
1982

Otevřena MŠ Pionýrů v Klokočově.

1. 6. 1992 ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE.
12. 6. 1992 Došlo k otevření nového MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V HRABIČÍ.
20 lety

1992

Byla zpracovaná architektonická studie využití piaristického kláštera. V r. 1993 začala rekonstrukce.

1992

Vznik Bav klubu, organizace pro trávení volného času dětí i dospělých.

21. 11. 1992 Zahájen provoz ve sportovní hale ve Štramberské ulici. Od r. 2007 je tady sauna.
15 lety
5 lety

6. – 8. 7. 1997 Velká povodeň. Lubina se vylila a zaplavila část Benátek a Vésky. V Příboře vznikly škody za 22 mil Kč.
3. 11. 1997 Slavnostně otevřena nová školní jídelna při ZŠ Jičínské.
Starosta Příbora Milan Strakoš převzal v Pantheonu Národního muzea v Praze výjimečné ocenění - zvláštní cenu
17. 5. 2007 v národní soutěži Gloria Musealis za počin roku. Tím byly rekonstrukce rodného domku a oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Celorepublikovou soutěž Gloria Musealis každoročně vyhlašuje Asociace muzeí a galerií.

Pokud máte pocit, nebo jste přišli na to, že v soupisu schází opravdu výjimečné výročí, budu ráda, když se ozvete.
Připravila: Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam. cz, tel. 776 725 909.

Zdroje: L. Loukotka: Dějiny Příbora v datech, Významná výročí, M. Jurečka: Seznam výročí města Příbora, výstava z r. 2010 „Jak šel čas v Příboře“, archiv Local TV Příbor.
Foto: archiv města Příbora (MÚ Příbor), Muzeum Novojičínska, p.o.
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fotografie z archivu

Dům č 286 v Místecké ulici, první zbrojnice hasičů 1872,
foto je pravděpodobně z r. 1900

Alžbětka - první zmínka 1522, zbourána 1961

Koupaliště Příbor, Frenštátská ul., stavba 9. 8. 1938

Flussova továrna založená r. 1890,
původně - r. 1862- továrna J. Rašky na sukno

Neusserova kachlárna, Místecká ul.

Mockova lávka foto z 1932, v r. 1942 ji porušily kry
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městská knihovna

Kdo ví, odpoví

Od ledna do června budou v Městské knihovně Příbor
připraveny pro děti vědomostní kvízy, které prověří jejich znalosti z literatury, přírody, počítačové techniky.
Pro nejmenší děti budou připraveny kvízy z Večerníčků
a pohádek. Soutěžící mohou čekat i otázky zabývající se
tvorbou Boženy Němcové, Karla Poláčka a ilustrátora

Jiřího Trnky, kteří v tomto roce mají svá významná výročí. Kvízy budou vždy nachystané na výpůjčním pultu,
stačí zatrhnout správné odpovědi, podepsat a vhodit
do krabičky. Před koncem měsíce bude na dětském oddělení zveřejněna informace o výhercích. Tři vylosovaní
obdrží ceny pro vítěze.

Knižní novinky na měsíc únor

Nová detektivka Neprůstřelné
alibi americké autorky J. D. Robb nás
opět zavádí do New Yorku za policistkou Evou Dallasovou. Tentokrát
Eva pátrá po pachatelích série vražd.
Stopy ji zavedou ke dvojici mladíků
z bohatých rodin, kteří zabíjejí čistě
pro zábavu a navzájem si poskytují
alibi.
Slovenská
spisovatelka
Eva
Urbaníková napsala příběh o tom,
že ne každá bouřka se dá předvídat.
Román Vztahová níže vykresluje
život houslistky Martiny, která musí
volit mezi vysněnou prací a vztahem.
Kniha Oči pouště americké autorky Zoë Ferrarisové upoutá tím, že
se odehrává v prostředí, které je cizincům i mužům obecně nedostupné. Autorka zasadila krimi příběh

do prostředí Saúdské Arábie, do země
s tradiční muslimskou kulturou a odděleným světem mužů a žen.
Britská spisovatelka Jane Moorová
v knize Láska je ve vzduchu skvěle popisuje mezilidské vtahy. Má se
hlavní hrdinka Cam Simpsonová
spokojit s panem Dost Dobrým, nebo
riskovat vše pro pana Možná Toho
Pravého?
Táňa Keleová-Vasilková se v novém společenském románu Lži zabývá vztahy mezi manželi, přetvářkou
a
nepřiznanými
tajemstvími.
Manželé Viola a Viktor tvoří úspěšný a zajímavý pár, jejich vztah má ale
vážné trhliny. Časem Viktorovy lži
vyplavou napovrch a Viola je šokovaná, i když i ona sama má své dosud
nepřiznané tajemství.

Nová
detektivka
Roberta
B. Parkera Malované dámy se soukromým detektivem Spenserem
nezklame čtenáře ani tentokrát.
Spensera si najme vysokoškolský
profesor umění Prince, aby asistoval
při předání výkupného za vzácný obraz ukradený z muzea. Akce se zvrtne a pro Spensera se stane otázkou
osobní cti zjistit, kdo za vydíráním
stojí. Rozehrává tedy nebezpečnou
hru na kočku a myš.
Americký thriller Robina Cooka
Léčba čtenáře přivádí do newyorského úřadu soudní lékařky Laurie
Montgomeryové. Ve stanici metra je
nalezen mrtvý asiat a den na to další. Laurie začne tušit, že tady půjde
o mnohem víc než jen o náhodu.
A pak jí unesou syna…
Střípky Městské policie Příbor

kompostárna
provozní doba
Od 1. ledna 2012
do března
(bude upřesněno
podle počasí)
bude otevřeno v pátek
od 8:00 do 12:00 hod.
Bližší informace budou
vyvěšeny na internetových stránkách města
www. pribor-mesto. cz

leden

Dne 12. 1. 2012 ve 14:30 hod.
přijala hlídka MP Příbor oznámení,
že na nám. S. Freuda se samovolně
rozjelo osobní motorové vozidlo
a sjíždí směrem k restauraci Slavia.
Auto se oznamovateli podařilo
u rest. Slavia zastavit a společně
s přihlížejícími zatlačit zpět na parkovací místo a zajistit kameny proti
rozjezdu. Jelikož nevznikla žádná škoda, byla událost řešena jako
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, neboť
řidič neučinil taková opatření, aby
vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Dne 8. 1. 2012 bylo v 1:35 hod.
přijato oznámení muže, který si
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stěžoval na hlasitou hádku u sousedů. Na místě bylo zjištěno, že partneři pod vlivem alkoholu hlasitě
řešili své spory, čímž rušili pokojný spánek svých sousedů. Věc byla
na místě vyřešena domluvou.
Dne 7. 1. 2012 v 10:15 hod. spatřila hlídka 45 letého muže, který
„pátral“ v útrobách kontejneru na
smíšený odpad. Muž byl poučen,
že svým konáním budí ve smyslu
ust. § 47 odst. 1 písm. c) zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích veřejné pohoršení a byl vyzván, aby svého konání zanechal, jelikož odpad,
který je uložen v kontejneru se již
stává majetkem města. Přestupek
byl na místě vyřešen domluvou.

ZAUJALO NÁS

Double SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Hájov v Beskydské lize

Již třetím rokem se družstva můžu a žen z Hájova zúčastnila letos už 7. ročníku Beskydské ligy v požárním útoku.
Letošní ročník se skládal z dvanácti závodů a většina těchto požárních útoků byla vedena v netradičním provedení.
Jednalo se o různé přepoje, překonávání překážek, anebo jako třeba u nás, běh do zatáčky. Ve všech těchto závodech
se prověřila sehranost celého týmu a správně zvolená taktika. My jsme na Hájově pořádali 3. září 2011 desáté kolo
a letos jsme se rozhodli tuto soutěž zpestřit tím, že se konala za tmy. Soutěže se zúčastnila 3 družstva mužů nad „35“ let,
25 družstev mužů a 12 družstev žen. V každé z kategorií jsme si odnesli pohár. Muži nad „35“ let skončili na třetím místě, ženy na druhém a muži soutěž vyhráli. I těmito výbornými výsledky z domácí soutěže jsme si zajistili celkové vítězství v Beskydské lize. Je to vůbec poprvé v sedmileté historii, kdy se jednomu SDH podařilo zvítězit v obou kategoriích ,
a to letos určitě v největší konkurenci s největším počtem soutěžních družstev. V ženách startovalo 13 družstev
a u mužů dokonce 19. Tyto naše úspěchy se také promítly i do anket, které se letos vyhlašovaly na slavnostním zakončení Beskydské ligy v Ostravici. Odvezli jsme si individuální ceny za nejlepší:
Kategorie muži:
Kategorie ženy:
• Košařka

• Strojník

• Strojnice

• Rozdělovač

• Rozdělovačka

• Levý proudař

• Pravá proudařka
A také cenu za nejlepší soutěž Beskydské ligy v letošním roce, které si vážíme ze všeho nejvíce. Je to ocenění za perfektně zorganizovanou a provedenou soutěž
na Hájově.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
lidem, kteří se podíleli na zorganizování a bezchybném

chodu soutěže. Na závěr bych chtěl všem soutěžícím, kteří tak vzorně reprezentovali SDH Hájov na soutěžích, poděkovat a popřát jim do další sezóny mnoho štěstí. Více
informací o naší činnosti, fotky, videa a zajímavé odkazy
najdete na internetu na adrese www. sdhhajov. ic. cz.
Vojtěch Jalůvka
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program kulturních akcí

P R O G R A M K U L T U R N ÍC H ,
SPOLEČENSKÝCH
A K C Í V P Ř ÍB O Ř E Ú N O R 2 0 1 2
Pátek 3. února
od 9:00 do 12:00 hod.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 3. února
od 9:00 do 13:00 hod.
VYCHÁZKA DO ZIMNÍ KRAJINY

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 4. února
od 19:00 hod.
HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Bav klub Příbor  739 080 862

Sobota 18. února
od 8:00 do 16:00 hod.
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 18. února
od 19:00 hod.
PLES MĚSTA PŘÍBORA

Město Příbor  556 455 443

Sbor dobrovolných hasičů Hájov

Úterý 7. února
od 18:00 do 19:30 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE

Probíhající výstava
do pondělí 20. února
VÝSTAVA MODERNÍ LIDOVÁ
NA PŘÍBORSKU

KULTURA

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Bav klub Příbor  739 080 862

Středa 8. února
od 9:00 do 12:00 hod.
MINIKARNEVAL

Pondělí 20. února
od 17.00 hod.
PODBESKYDÍ – STAVBY A ŽIVOT V NICH

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Středa 8. února
od 13:45 hod.
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Středa 8. února
od 17:00 hod.
PŘEDNÁŠKA „CESTA Z DEPRESE“
Pátek 10. února
od 15:00 do 16:30 hod.
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

Pátek 17. února
od 17:00 – 19:00 hod.
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ
S PRVKY MUZIKOTERAPIE

O. S. Život a zdraví

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 11. února
od 15:00 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Bav klub Příbor  739 080 862

Pondělí 20. února
až středa 22. února
JARNÍ PRÁZDNINY V ŘECE – TĚŠÍNSKÉ
BESKYDY

Bav klub Příbor  739 080 862

Pondělí 20. února
až pátek 24. února
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 21. února
od 15:45 hod.
PŘÍBORSKÝ MASOPUST
Sobota 25. února
od 19:00 hod.
MYSLIVECKÝ PLES

Město Příbor  556 455 443

Myslivecké sdružení Hájov

Sobota 11. února
od 19:00 hod.
„SPOLEČENSKÝ PLES“

Sobota 25. února
od 19:00 hod.
HASIČSKÝ PLES

Neděle 12. února
od 9:00 do 16:00 hod. do 25. března
LIDÉ NA MILÍŘI

Úterý 28. února od 9:00 do 12:00 hod.
a od 16:00 do 20:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Neděle 12. února
od 9:00 do 16:00 hod.
VALENTINSKÁ POUŤ

Úterý 28. února až čtvrtek 15. března
od 17:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY STAŘÍ MISTŘI V PŘÍBOŘE

Úterý 14. února
od 18:00 do 19:30 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE

Úterý 28. února
od 18:00 do 19:30 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE

Čtvrtek 16. února
od 17:00 hod.
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA JIRKY
LEHEJČKA „ISLAND KOLEM DOKOLA,
ANEB STOPEM ZA SOPKAMI A GEJZÍRY“

Sobota 3. března
PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA PŘÍBOR

MěO KDU – ČSL  736 764 744, 556 725 182

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Město Přínor  556 455 443

Bav klub Příbor  739 080 862

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Čtvrtek 16. února
od 17:15 hod.
ZÁJEZD DO DIVADLA A. DVOŘÁKA
NA ČINOHRU „PYGMALION“

SDH Příbor

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

Bav klub Příbor  739 080 862

Masarykovo gymnázium Příbor

Probíhající výstava
do úterý 6. března
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „TŘI NA UKRAJINĚ“

Město Příbor  556 455 443

Čtvrtek 8. března
od 17:00 hod.
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

Bav klub Příbor  739 080 862
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ZO KSČM Příbor

program kulturních akcí
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK
POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI
Zveme všechny na pohádku. Hrajeme každé
úterý od 17:00 hod. Vchod vedle restaurace
Neptun z ulice Lidické.

Loutkové divadlo Beránek

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Pondělí:
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Pátek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.
Úterý:
13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod.

Městská knihovna Příbor  556 725 037

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
Lidická 59, Příbor
Úterý:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle:
9:00 – 12:00 hod.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda  556 725 191

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace - pondělí až neděle:
4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.
Premiéry středa, neděle.

 776 725 909, 608 738 793

ZUMBA S PAVLOU
Pondělí, Středa: 17:30 – 18:30 hod.
V s tu p n é : 6 0 , - K č .
T ě l o c v ič n a Z Š N p o r . L o m a P ř í b o r .

Pavla Kovalčíková  739 135 127

ZUMBA S HEIDI
Úterý: 19:45 – 20:45 hod.
T ě l o c v ič n a Z Š N p o r . L o m a P ř í b o r .
Vstupné: 60,- Kč, děti do 12 let 30,- Kč.

Heidi Steckerová  733 180 370

ZUMBA S VĚROU
Pondělí, Pátek: 18:30 hod. – 19:30 hod.
Vstupné: 40,- Kč.
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

POWERJÓGA
Štramberská 1587, Příbor
Úterý: 17:00 – 18:00 hod.

Pavla Jeníková  603 119 174

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý: 17:30 – 19:00 hod.
MŠ Pionýrů

Höhnová Ludmila  775 084 815

Úterý: 18:00 – 19:30 hod.
Luna SVČ

Šťastná Věra  733 165 317

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Středa: 18:00 – 19:00 hod. pokročilí

Luna Příbor SVČ  556 725 029

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Středa: 15:00 – 21:00 hod. společná
Pátek:
15:00 – 21:00 hod. ženy

 607 714 277

FITCENTRUM
P o n d ě l í - P áte k : 9 : 0 0 – 2 1 : 0 0 h o d .

Oddíl aerobiku Příbor  606 932 447

CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod. - ZUMBA /Tereza/
20:00 – 21:00 hod. - MIX AEROBIC /Tereza/
Úterý: 16:45 – 17:30 hod. - PORT DE BRAS
/Tereza/ 18:00 – 19:00 hod. - STEP AEROBIC
Středa: 9:30 – 10:30 hod. - BODY BALL
18:45 – 19:45 hod. - DANCE AEROBIC /Tereza/
20:00 – 21:00 hod. - Body Ball, Over Ball
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 hod. - PORT DE BRAS
20:00 – 21:00 hod.- BODY WORKOUT /Tereza/
Pátek: 17:45 – 18:45 hod. - STREP AEROBIC
19:00 – 20:00 hod. - BODY BALL /Draha/
Oddíl aerobiku Příbor  556 722 092

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí: 19:30 - 21:30 hod.
V s tu p n é : 2 0 , - K č / h o d .

Luna Příbor SVČ  556 725 029

QI GONG (ČI KUNG)
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod.
V s tu p n é : 5 0 , - K č .

Luna Příbor SVČ  556 725 029

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa: 20:00 - 21:00 hod.
Vstupné: 20,- Kč / hod.
Tělocvična Luna Příbor SVČ, ul. Dukelská.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

STOLNÍ TENIS
Pondělí – Pátek: 15:00 - 17:00 hod.
Vstupné: 10,- Kč.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

SPORTOVNÍ STŘELNICE
Předem nutná telefonická dohoda.
Pro držitele zbrojních průkazů.
Středa: 16:00 – 19:00 hod.
Sobota: 15:00 – 19:00 hod.

Sportovně střelecký klub Příbor  776 001 105

ODDÍL AIKIDÓ PŘÍBOR
Děti: Úterý, Pátek: 16:00 – 18:00 hod.
Vstupné: 700,- Kč.
Dospělí: Úterý, Pátek:: 18:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 1 000,- Kč.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

KANALETIKA
Pondělí: 18:30 – 19.30 hod.
Středa: 18:30 – 19.30 hod.
Vstupné: 40,- Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
od 10:00 do 11:00 hod.
Vstupné: 30,- Kč.
STŘEDA S JARKOU
Společný program pro maminky s dětmi.
1. 2. POVÍDÁNÍ O ZVÍŘÁT KÁCH
8.2. MINIKARNEVAL
15.2. POHÁDKA „O SMOLÍČKOVÍ“
29.2. T ANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
PÁTEK - ŠMUDLÍCI
3.2. PAPÍROVÁ KOLÁŽ
10.2. PAPÍROVÉ ZÁLOŽKY DO KNIHY,
VALENT ÝNSKÉ PŘÁNÍ
17.2. KERAMICKÁ DÍLNA
24.2. MALOVÁNÍ NA KÁMEN
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Luna Příbor SVČ  556 725 029

oznámení a inzerce

Návrh plánu akcí KČT Příbor na rok 2012
Datum
Akce
1. 1.
Novoroční čtyřlístek
7. 1
Zimní výstup-Helfštýn
14. 1.
Výroční schůze klubu KČT
21. 1.
Javorový – lyže, pěší
11. 2
Lysá Hora Lyže podle sněhových podmínek
25. 2.
Setkání na Skurečené
10. 3.
Jeseníky Lyže podle sněhových podmínek
24. 3
Den vody - Morávka
7. – 9. 4.
Orlické hory – velikonoční zájezd
15. 4
Tam kde končí koleje
28. – 29. 4.
Velký Meder
1. 5.
Pustevny –Výlet na kole
12. 5.
Valašská Bystřice
17. -20. 5
Okolím Prahy
2. 6.
Pochod kolem Nového Jičína
9. 6.
Noční pochod kolem Boroveckých rybníků
16. -17. 6.
Strážovské vrchy
30. 6 -7. 7
Rakouské Alpy
21. 7.
Výlet na kole– Palkovské vrchy
9. -19. 8
Skotsko – až na Loch Ness
25. 8.
Opékání špekáčků + kytara
1. 9
Čeladná-Příbor
15. 9.
Janáčkovy chodníčkya setkání turistů MSKraje
22. 9.
Vizovické vrchy-Vařákovy Paseky
28. – 30. 9.
Železné hory
13. 10
Červený kámen – Vršatec
20. -. 21. 10.
Velký Meder
3. 11.
Toulky s Čejkou
7. 12.
Promítání z akcí
8. 12
Vánoční Praha
30. 12.
Poslední pochod roku 2012
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách: kctpribor. wz. cz

KOPØIVNICE
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Zodpovídá
Bilský, ing. Suchánek
ing. Čejková
výbor
NJ Matušová
NJ Matušová
Nový Jičín (výbor)
NJ Jašíková
Bilský
NJ Jiřičný
Bilík
Bilský
ing. Suchánek
NJ Obšívačovi
Plandor
NJ- výbor
Gajdoš
ing. Čejková, NJ Ing. Fiedlerová
ing. Čejkovi
ing. Suchánek
ing. Suchánek
Bilský, ing. Čejka
Hermanová,Lankočí
výbor
NJ Obšivačovi
ing. Čejková
NJ Ing. Fiedlerová
Bilský
ing. Čejkoví
ing. Suchánek, ing. Čejka
Bilský
Bilík

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

HASIČSKÝ PLES
který se koná dne 25.února 2012
od 19:00 hod.
v Katolickém domě Příbor.

K poslechu a tanci Vám bude hrát
hudební skupina „ Meteor „.
Občerstvení zajišťuje SDH Příbor ( alko, nealko, večeře, atd. )

Cena:
malý sál 80,- Kč
velký sál 90,- Kč

Předprodej vstupenek se bude konat
17. a 18. 2. 2012
od 16:00 do 18:00.
Na hasičské stanici.
Těšíme se na Vaši účast.

Měsíčník města Příbora
Vydáván: 1 x měsíčně
Místo vydání: v Příboře
Číslo vydání: 2/2012
Den vydání: 1. 2. 2012
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

