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Měsíčník
města Příbora
leden 2013

Přání Ježíškovi si děti a také dospělí psali přímo na místě . A psali,
jak jen to šlo a kde to šlo.

Bonbony a malé dárečky dětem nadělovali strážníci městské policie.

Před 15.15 hodinou všichni čekali uprostřed náměstí na povel, kdy měli pustit
balónky k nebi.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI A POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
Příbor se 14. 12. 2012 poprvé zapojil do akce „Vypouštění balónků
s přáním k Ježíškovi“. Tato akce byla součástí projektu Český Ježíšek.
Zároveň byla pokusem o překonání rekordu ve vypouštění balónků
v České republice z r. 2008. K nebi jich tehdy vzlétlo přes 100 000.
Letos si balónek s přáníčkem děti i dospělí vyzvedávali ve vestibulu
radnice již od 14. hodiny. Připravených bylo 400 balónků. Dalších sto
se nafukovalo v chvíli, kdy na náměstí začaly proudit další davy lidí!
V 15:15 hodin se v centru města vzneslo do vzduchu 480 fialových
balónků. Pár jich ulétlo dětem už pod podloubím. Děti v Příboře
také dostávaly drobné dárečky, a to přímo z Ježíškovy dílny.
„S Ježíškem bezpečně na cestách“ se vydali se strážníky Městské
policie Příbor. V této chvíli ještě nevíme, zda byl překonán rekord,
ale organizátoři předpokládali, že podle počtu přihlášených měst
a organizací tak tomu bude!

Přesně v 15.15 hodin odstartoval vzlet balonků k nebi prostřednictvím rádia Impuls Václav Vydra. V Příboře se vzneslo k nebi téměř 500 balonků.
Připravila Irena Nedomová, Local TV Příbor. Děkuji za ochotu a poskytnutí fotografií Stanislavě Slovákové (1,2) a Jaromíru Kavanovi (3,4). Další fotografie a odkazy na www.televize-pribor.cz
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Z jednání rady města

Rada města Příbora na 53. schůzi RM dne 27. listopadu 2012
projednala 58 jednacích bodů, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápis č. 23 z jednání osadního výboru Prchalov
ze dne 7. listopadu 2012 vč. Plánu práce OV Prchalova na období
I. pol. roku 2013, zápis č. 25 z jednání osadního výboru Hájov ze
dne 22. října 2012 a zápis č. 19 z jednání schůze komise pro MPR
ze dne 20. listopadu 2012.
- Schválila občanskému sdružení Babybox pro odložené děti –
STATIM se sídlem v Praze, pro zřízení a provoz schránky pro odložené děti v Nemocnici v Novém Jičíně z rozpočtu města Příbora
finanční dar ve výši 5.000 Kč.
- Uložila opakovaně zveřejnit bytové jednotky č. 810/4 a č. 810/6
(obsazené nájemcem) k prodeji výběrovým řízením za podmínek
stanovených v Pravidlech pro doprodej bytů a nebytových prostor
dle zákona 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Schválila plán prevence kriminality města Příbora na léta 20132016.
- Schválila změněnou dobu odpisování pro rok 2013 u dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.
- Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace na
ul. Na Benátkách“ s úpravou termínu podání nabídky do 21.01.2013
a uložila ji zveřejnit.
- Uložila zveřejnit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Příborem, náměstí S. Freuda 19, 742
58 Příbor a Mateřskou školou Hájov s.r.o., Hájov 55, 742 58 Příbor
ze dne 21.12.2006 v rozsahu schváleném na této schůzi rady města.
- Schválila ceník pronájmu refektáře a zasedacích místností západního křídla 1. NP piaristického kláštera a uložila ho zveřejnit.
- Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č.174/2002/NS/org uzavřenou mezi městem Příborem, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor a Základní uměleckou školou, p.o.,
Lidická 50, 742 58 Příbor dne 05.12.2005.
- Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 229/2011/RS/ORG
uzavřenou mezi městem Příborem, náměstí S. Freuda 19, 742 58
Příbor a Muzeem Novojičínska, p.o., 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
dne 23.06.2011.
- Schválila návrh smlouvy o dílo a dodatku č. 1 na akci „Projektová
dokumentace opravy kulturního domu v Příboře“.
- Rozhodla poskytnout pro rok 2013 předchozí souhlas k přijímání
finančních darů účelově neurčených od fyzických nebo právnických osob do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě, v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění těmto příspěvkovým organizacím:
- Základní škole Npor. Loma Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín,
p. o.; IČ 70983356,
- Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín; IČ 47657707,
- Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370; IČ 64125891,
- Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, p. o.;
IČ 70983364,
- Školní jídelně Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458;
IČ 70929220,
- LUNĚ PŘÍBOR, středisku volného času, p. o.; IČ 75088398.
- Schválila podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy
veřejné správy˝.
- Uložila přepracovat Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům
domů v MPR ve smyslu možnosti přidělení finančního příspěvku
pouze na vícenáklady oprav památkové podstaty budovy.
- Vzala na vědomí informaci podanou k přihlášení města Příbora
do soutěže Obec přátelská rodině.
- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města darovat z majetku města Příbora část pozemku parc. č. 3279/115 – ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. a obci Příbor, v rozsahu dle situačního snímku, pro zřízení vjezdu z ul. Štramberské k plánované
čerpací stanici PHM na pozemku parc. č. 2922/222 v k. ú. Příbor.
- Doporučila zastupitelstvu města přijmout dar uzavřením smlouvy

-

-

o budoucí smlouvě darovací, jejímž předmětem je darování částí
pozemků parc. č. 3279/117 a parc. č. 2922/222, oba v k. ú. a obci
Příbor, mezi budoucími dárci a budoucím obdarovaným městem
Příborem, za účelem realizace části stavby „Lávka pro cyklisty
a pěší přes obchvat silnice I/58“. Přesná výměra darovaných částí
bude stanovena po dokončení stavby geometrickým plánem, který
bude vyhotoven na náklady investora stavby.
Uložila zabezpečit zveřejnění předběžného oznámení veřejného
zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek pro projekt „Digitalizace
povodňového plánu a vybudování varovného a vyrozumívacího
systému ve městě Příboře zahrnujícího katastry Příbor, Klokočov
u Příbora, Hájov a Prchalov.
Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí roku 2013.
Doporučila ZM schválit rozpočet města Příbora na rok 2013 v následujících objemech:
Příjmy 2013
Výdaje 2013
Financování 2013

-

-

121 036,00 tis. Kč
117 028,00 tis. Kč
- 4 008,00 tis. Kč

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Parkoviště na ul. Štramberská (vedle haly TJ)
v Příboře“ a uložila výzvu zveřejnit.
Schválila Centru pro rodinu a sociální péči o. s., Kostelní náměstí
3172/1, 728 02 Ostrava 1, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329,
na poskytování sociálních služeb finanční dar ve výši 6.000 Kč.
Schválila Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4329, na provoz krizové telefonické pomoci dětem, finanční dar ve výši 2.100 Kč.
Vzala na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Rekonstrukce
chodníků v Příboře“, předloženou vedoucím odboru investic
a správy majetku.
Uložila připravit k projednání návrh dodatku č. 2 mezi městem
Příborem a společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449,
742 21 Kopřivnice na akci „Rekonstrukce chodníků v Příboře“ zahrnující požadavky uplatněné majiteli přilehlých domů a odborem
rozvoje dle předloženého návrhu.
Rozhodla vydat souhlas k přijetí účelově určeného daru – finanční
částky ve výši 10.000 Kč na zhotovení mobilního venkovního rozvaděče pro obdarovaného Základní školu Npor. Loma Příbor, Školní
1510 okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci, IČ: 70983356 od
dárce PRIMUS CE, s.r.o., Místecká 1116, 742 58 Příbor.

Rada města Příbora na 54. schůzi dne 12. prosince 2012 ve funkci
valné hromady SMMP s. r. o. projednala 8 jednacích bodů, z nichž
mj. vybírám:
- Schválila změnu stanov společnosti SMMP, s. r. o. v článku 7 odst.
3, čl. 8 odst. 5, a čl. 30 - tak jak tyto změny schválilo Zastupitelstvo
města Příbora na svém 17. zasedání dne 01.11.2012 pod usnesením
17/8/5/1.
- Uložila jednatelům společnosti SMMP s. r. o. zapracovat tyto změny do úplného znění stanov společnosti SMMP s. r. o. a zaslat nové
úplné znění stanov do sbírky listin krajského soudu v Ostravě Obchodního rejstříku.
- Zvolila členem dozorčí rady SMMP s. r. o. Ing. Jana Monsporta.
- Uložila provést změnu v Obchodním rejstříku dle přijatého unesení č. 54/3/1.
- Schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
SMMP, s. r. o. uzavřenou v souladu s ustanovením § 261 odst. 3
písm. f) zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
- Vzala na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o hospodaření se
společnou věcí z hlediska dovybavení hlavní stanice televizního kabelového rozvodu uzavřenou mezi SMMP s. r. o., OSBD
Kopřivnice a Corsat s. r. o. Nový Jičín.
- Projednala stanovisko dozorčí rady společnosti SMMP s. r. o. k finančnímu řízení společnosti.
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MĚSTO PŘÍBOR POSKYTLO FINANČNÍ DAR NA ZŘÍZENÍ NOVOJIČÍNSKÉHO BABYBOXU

Město Příbor již potřetí přispělo finančním darem na zřízení babyboxu, tentokrát na zřízení a provoz babyboxu v Nemocnici v Novém Jičíně.
Babybox je novodobý název pro speciální vytápěnou a klimatizovanou
schránku, do které mohou matky anonymně odložit malé dítě. Po vložení
dítěte se okamžitě spustí zvuková a světelná signalizace, která mnohonásobným zajištěním informuje lékaře a zdravotnický personál o umístění děťátka
do babyboxu.

Zřizováním babyboxů se předchází případům, kdy matka po porodu odloží své dítě, které pak bez pomoci zemře. Tak, jak uvedl předseda Babyboxu
pro odložené děti, pan Ludvík Hess, za sedm let existence babyboxy k dnešnímu dni zachránily 79 dětí.
Za naplňování projektu zřizování a provozování dnes už 53 babyboxů
pro odložené děti patří všem zúčastněným velké poděkování.
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí, MÚ Příbor

Občané mají stále možnost vyzvednout si
TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU!
Město Příbor obdrželo v rámci podpory třídění obalových složek komunálního odpadu 1000 sad tašek pro třídění komunálního odpadu od
společnosti EKOKOM a.s., která podporuje třídění obalových složek odpadu a spolupracuje na tomto úseku se spol. ASOMPO a.s.
Občané města Příbora mají možnost obdržet do své domácnosti zdarma 1 sadu těchto tašek na třídění papíru, plastů a skla, podmínkou je, že
všichni členové domácnosti mají uhrazen místní poplatek za nakládání s odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Město stanoví, že občané,

pokud mají o sadu tašek zájem, mohou si ji osobně vyzvednout v kanceláři
životního prostředí Městského úřadu Příbor, Freudova 118 (naproti rodnému domu Sigmunda Freuda). Podle odhadu je v Příboře přibližně 3000
domácností, nemusí se dostat na všechny zájemce, proto budou tašky přidělovány podle pořadí zájemců.
Dosud si občané vyzvedli 420 sad tašek.
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje MÚ Příbor.

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

V České republice se bude ve dnech 11. a 12. ledna 2013 konat první
přímá volba prezidenta republiky. V případě, že by nebyl prezident republiky zvolen v prvním kole, konalo by se druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna
2013.
Městský úřad Příbor oznamuje občanům trvale hlášeným v městě
Příboře, kteří se ve dnech volby nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, že voličské průkazy budou vydávány od 27. prosince na odboru veřejné správy našeho úřadu, adresa náměstí Sigmunda Freuda 19 (1. poschodí,
kancelář č. 6). Občané mohou o průkaz požádat již nyní v úřední dny, a to
v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hod. a v úterý
a ve čtvrtek d 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hod. O voličský průkaz
může volič požádat i písemně, nejpozději však do 4. 1. 2013. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Osobně je pak možné
o vydání voličského průkazu žádat až do 9. ledna 2013. Formulář žádosti

o vydání voličského průkazu obdrží občan na městském úřadě (1. poschodí, kancelář č. 5 nebo č. 6), anebo si ho může stáhnout z webových stránek
města (sekce – Volby).
Voličský průkaz bude předán přímo voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele. Úřad na požádání voliči průkaz
také zašle. Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje
občana, aby byl zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů (ve dnech
volby prezidenta republiky) v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Podrobnější informace k vydávání voličských průkazů budou poskytnuty na tel. čísle 556 455 443 nebo 556 455 440.
Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy.

INFORMACE KE KÁCENÍ DŘEVIN V KOMENSKÉHO ULICI –
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U MASARYKOVA GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE.

V důsledku technického řešení stavby „Dopravní infrastruktura v okolí
Masarykova gymnázia v Příboře“ proběhlo rozsáhlé kácení vzrostlých dřevin. V rámci realizace stavby nebylo možno dřeviny ponechat tak, aby v případě jejich zachování nedošlo k jejich poškození – jak z hlediska jejich zdravotního stavu, tak základních funkcí dřeviny. V důsledku stavebních prací by
poškození kořenové zóny dřevin vedlo k postupnému zhoršování zdravotního stavu stromů a snížení jejich provozní bezpečnosti s možností vzniku
akutního poranění osob a poškození majetku. V místě, kde rostly dřeviny,
byly zrealizovány výstavby chodníkového tělesa s autobusovými zastávkami
a umístěny inženýrské sítě (podzemní vedení digitálního kabelu a kabelu veřejného osvětlení).

U dřevin, jejichž obvod kmene činil ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm
a více a u kterých shledal orgán ochrany přírody požadované kácení opodstatněným, bylo vydáno povolení ke skácení. Za pokácení dřevin byla uložena náhradní výsadba 11 ks dubů letních, jejichž umístění nebylo zvoleno
v této lokalitě. Důvodem bylo navržené umístění nově situovaných inženýrských sítí, rekonstrukce stávajících vedení a přeložek vedení inženýrských
sítí i v nově plánovaných travnatých plochách vzniklých v rámci stavby

a především nutná absence vzrostlé zeleně v tzv. rozhledových trojúhelnících z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Jevilo se tedy vhodnější ozelenění stavby navrhnout po její realizaci. Termín provedení náhradní výsadby byl správním orgánem stanoven do 31. 12. 2013, lokalita výsadby
– po pravé straně komunikace při příjezdu do osady Prchalov (ze směru od
lokality Borovec). Výsadba bude realizována Technickými službami Příbor
v rámci jejich finančního rozpočtu.
Zvažovaným možným vhodným ozeleněním ulice Komenského
spočívajícím ve výsadbě popínavých rostlin, solitérního stromu a keřových
porostů dojde k dotčení nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Hospodaření majetku kraje je svěřeno Masarykovu gymnáziu v Příboře. Bylo
tedy nezbytné vstoupit do jednání se zástupci gymnázia, v rámci kterého
jsou a budou i nadále řešeny možnosti a vhodné způsoby výsadby zeleně –
konkrétní volba druhů rostlin a dřevin, konkrétní umístění výsadby, technický způsob výsadby, taky aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a poškození majetku. Drobné volné plochy zeleně ve vlastnictví města Příbora bude možno
řešit dosadbou např. květinových záhonů či výsadbou keřů.
Za MÚ Příbor zpracovala Andrea Nováková, pracovnice odboru rozvoje města.
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15 minut ZPRÁV V PREMIÉŘE 2x týdně

ČASY VYSÍLÁNÍ

4.45 hod. 10.45 hod. 16.45 hod. 22.45 hod.
OBSAH VYSÍLÁNÍ

zpravodajství - PREMIÉRY 2x týdně
pořad z archivu
záznamy ze zasedání ZM na internetu

PŘÍJEM VYSÍLÁNÍ

NEDĚLE a STŘEDA
SOBOTA
www.televize-pribor.cz

59. kanál….2kW
televize-pribor@seznam.cz, tel: 776 725 909.

DIGITÁLNĚ Z VYSÍLAČE KLIMKOVICE

KONTAKTY

V  novém  roce  2013  
přejeme  čtenářům  Měsíčníku  
a  divákům  Local  TV  Příbor  
hlavně  hodně  zdraví,  
dobré  nálady  a  tolik  potřebný  
nadhled,  který  neuškodí  žádnému  
z  nás,  naopak  leckdy  nám  pomůže.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Foto:  R.  Jarnot    
  
Irena  a  Pavel  Nedomovi  
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2013 bude probíhat na území Vašeho města Tříkrálová sbírka. V této
době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jež se Vám prokážou platnou průkazkou.
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.
Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice.

Gratulace seniorům

Blahopřejeme jubilantům narozeným v lednu
Jarmila Gilarová
Jiří Jurášek
Jarmila Holáňová
Karla Jahnová
Jaroslav Kahánek
Pavel Kocián
Marcela Rejmanová

Věroslava Demlová
Jaroslav Folprecht
Vlasta Monsportová
Jan Jehlár
Anna Stárková
Josef Vašek
Jiřina Hanzlíková

Jiří Veleba
Božena Linartová
Miroslava Filipová
Helena Šustková
Božena Boráková
Ludmila Koblížková

Ať Vás úspěch doma i v práci čeká, ať zdraví máte pevné,
ať je štěstí nekonečné.
To Vám, občanům města Příbora, přejí v roce 2013

Ing. Strakoš Milan
starosta města

Ing. Forišková Dana, Ph.D.
místostarostka města
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REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V PŘÍBOŘE.

V rozpočtu města Příbora na rok 2012 byla vyčleněna částka ve výši
4 mil. Kč na rekonstrukci chodníků na území města. Tato částka byla do rozpočtu schválena
jako obecná bez konkrétního podkladu ve formě zpracovaného rozpočtu nebo vysoutěžené
nabídky. Následně zastupitelstvo města stanovilo, že v rámci této akce mají být komplexně
opraveny chodníky v ulicích Npor. Loma, Šafaříkova, 28. října, Pionýrů a 9. května.

Po tomto rozhodnutí odbor investic a správy majetku Městského úřadu v Příboře zabezpečil potřebnou projektovou dokumentaci, rozpočty a následně připravil výběrové řízení, které bylo ukončeno 4. 9. 2012, kdy rada města vybrala zhotovitelskou firmu. S ohledem na nejnižší vysoutěženou cenu, která přesahovala schválenou částku v rozpočtu
o 992 965,50 Kč, rozhodla rada města, že v letošním roce budou rekonstruovány chodníky
v ulicích Npor. Loma, Šafaříkova, 28. října, Pionýrů a na rok 2013 bude přesunuta rekonstrukce chodníků v ulici 9. května.

I když vlastní stavební práce byly zahájeny až
27. 9. 2012 a průběžná lhůta realizace je smluvně dohodnuta na 120 dní, je již v současné době dokončena rekonstrukce chodníků v ulicích Pionýrů a npor.
Loma a z více než poloviny i rekonstrukce chodníků
v ulicích Šafaříkově a 28. října. Pokud se nepodaří práce
dokončit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ve stanovené lhůtě, budou (včetně chodníků v ulici
9. května) práce opětovně zahájeny a dokončeny v jarních měsících příštího roku.
Za odbor investic a správy majetku Ing. Jaroslav Šimíček a Emil Šilar.

Důvodem je skutečnost, že akce „Rekonstrukce chodníků v Příboře - ul. 9. května“ zahrnuje i zřízení nově navržených parkovacích stání a neobejde se proto bez řádného projednání
v rámci územního a stavebního řízení, jejichž ukončení se předpokládá v lednu 2013.
Z tohoto důvodu byla akce „Rekonstrukce chodníků v Příboře“ za celkovou cenu 4 992
956,50 Kč včetně DPH v den podpisu SoD doplněna dodatkem č. 1, v němž je uvedeno, že
v roce 2012 bude realizován předmět díla v rozsahu rekonstrukce chodníků v ulicích Npor.
Loma, Šafaříkova, 28. října a Pionýrů. Zbývající část předmětu díla (chodníky v ulici 9. května)
bude dokončena po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele v jarních měsících 2013.
Seznam  více  a  méněprací  při  akci  "Rekonstrukce  chodníků  v  Příboře"  
Objekt  

Cena  

SO  N.por.  Loma  

Rezerva  

782  371,49  

SO  28.  října  

24  197,04  

919  434,71  

SO  Pionýrů  
SO  Šafaříkova  

Cena  VCP  

808  197,59  
990  223,40  

Vícepráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  i    

78  221,93  

Vícepráce  Npor.  Loma.  úsek  a    

16  997,26  

Vícepráce  ulice  Npor.  Loma,  úsek  b  

na  žádost  obyvatelů  domu  č.p.  1391  položený  
nové  žlaby,  změna  obrub  za  silniční  
na  žádost  obyvatelů  domu  č.p.  1392  
prodloužení  žlabů,  výměna  silničních  obrub,  
spárování  okolo  domu  

17  198,40  

Vícepráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  c  

pochůzí  vpusť  Radbuza,poklop  chodníkový,  
zrušení  původně  navrhnutého  kontejnerového  
stání  

29  530,74  
144  087,04  

Vícepráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  d  -‐  
prodloužení  chodníku  
Celkem  vícepráce  Npor.  Loma  

Vícepráce  -‐  ulice  28.  října,  úsek  b  
Celkem  vícepráce  28.  října  

41  527,07   Vícepráce  ulice  Pionýrů,  úsek  a  
41  527,07   Celkem  vícepráce  Pionýrů  
957,60   Vícepráce  ulice  Šafaříkova,  úsek  g  

24  995,79  
30  625,45  

2  758,04   Vícepráce  ulice  Šafaříkova,  úsek  i  

  

  

Popis  
na  žádost  obyvatelů  domu  č.p.  1408  obnova  
bočního  chodníku  

2  138,71  

12  062,16  
12  062,16  

28  436,11  

Vícepráce  

  
16  657,85   Vícepráce  -‐  ulice  Šafaříková,  úsek  b  

Ulice Npor. Loma.

na  žádost  Ing.  Činčaly  (vedle  BD  č.p.  1405)  

odřezání  a    ubourání  základu  podezdívky  plotu  
(RD  č.p.593,756),  uprravení  vodovodních  a  
kanalizačního  poklopu(BD  č.p.579),  
dobetonování  napojovacího  pruhu  ve  vjezdech  
domů  756  a  762    

VO  hloubení,pokládka  a  zásyp  kabelu  před  BD  
č.p.1511,úprava  betonového  schodu  u  
přístupového  chodníku  k  rozvaděči(DB  č.p.  
1508),  výšková  úprava  bočních  chodníků  (mezi  
č.p.  1509  a1511),  řezání  betonu  včetně  
dobetonávky  u  garáži/BD  č.p.  1511),  výšková  
úprava  kanalizačního  poklopu(před  BD  
č.p.1511)  

Ulice Šafaříkova.

výšková  úprava  uličné  vpusti  
obnovení  odstavné  plochy  na  žádost  obč.  (BD  
č.p.1400)  

Šachta  teplovodního  potrubí(BD  
č.p.1402,1406),  parkovací  místo  u  
kontejnérů(mezi  BD  č.p.1402,1406),    

20  373,49   Celkem  vícepráce  Šafaříkova  
SO  9.květma  

1  342  940,42  

    

41  534,23       

    

    

Celkem  vícepráce  9.  května  
218  049,76   Přehled  víceprací  na  ul.  N.  Loma,  Šafař.,  28.  října.,Pionýrů.    

    

    

    

Vícepráce  Npor.  Loma,  12  ks  kontejner.  
56  175,59   stání  

1  ks  u  č.p.1391,  1  ks  u  č.p.1392,  6  ks  naproti  
č.p.  1406,  4  ks  naproti  č.p.  1404  

    

    

    

13  600,80   Vícepráce  Pionýrů  4  ks  kontejner.  stání  

naproti  č.p.1516  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

69  776,39   Celkem  kontejnerová  stání  
    
Vícepráce  ulice  Npor.  Loma,  cesta  k  
163  772,52   zahradkářské  kolonií  
163  772,52   Celkem  cesta  ke  kolonii  

Ulice 28. října.

    
na  žádost  zastupitele  pana  Lámera  

451  598,66   CELKEM  VÍCEPRÁCE  
0,00   Méněpráce  
47  740,00  
12  176,47  
2  511,44  
30  419,57  
2  546,50  
1  546,84  
1  865,74  
1  725,48  
801,35  
2  555,09  

Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  l  
Méněpráce  ulice  Npor.  Loma,  úsek  a  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  b  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  c  
Ménepráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  e  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  f  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  g    
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  h  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  i  
Méněpráce  -‐  ulice  Npor.  Loma,  úsek  k    

103  888,46   CELKEM  MÉNĚPRÁCE    

Veškeré  méněpráce  se  neprováděly,  jelikož  
bylo  požadováno  jiné  řešení  viz  vícepráce  

Ulice Pionýrů.
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DOMÁCÍ NÁSILÍ – TYPICKÉ ZNAKY

251 51 13 13
NONSTOP

POMOC OSOBÁM OHROŽNÝM
DOMÁCÍM NÁSILÍM
Sdružení pro pomoc obětem
trestných činů

DONA linka – registrovaná sociální služba
www.donalinka.cz

• opakované projevy násilí včetně ponižování
a výhrůžek, takzvaně násilí na pokračování,
• má tendenci být častější a krutější,
• k násilí dochází mezi lidmi společně obývající
byt či dům,
• ohrožuje především ženy a děti, ale také
seniory a muže.
Ochrana před domácím násilím v České republice
• Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před
domácím násilí, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Policie ČR: Policista je oprávněn rozhodnout
o vykázání násilné osoby ze společně obývaného
bytu či domu na 10 dnů. V rámci vykázání Policie
ČR poskytne ohrožené osobě ochranu teritoriální
a personální. Kopie úředního záznamu o vykázání
policista zasílá intervenčnímu centru, civilnímu
soudu a orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Soud: Na žádost ohrožené osoby může soud
vykázat násilnou osobu bez předchozího
policejního vykázání. Maximální délka vykázání
v ČR je 1 rok.
Intervenční centrum: Nabízí podporu ohroženým
osobám, které centrum vyhledají.

NONSTOP LINKA BKB

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
• pro oběti trestných činů,
• pro svědky trestných činů,
• pro pozůstalé po obětech trestných činů,
• pro blízké a známé oběti trestných činů.
LINKA BKB
Poskytuje diskrétní a okamžitou pomoc. Psychickou
podporu, odborné a praktické rady v kritických
chvílích života po trestném činu. Zprostředkuje
nebo doporučí navazující služby v místě, aktivizuje
vlastní poradny v sedmi krajích ČR nebo organizace
spolupracující v síti garantované Bílým kruhem
bezpečí v ČR a Evropě.
Telefonická krizová pomoc a odborné sociální
poradenství Bílého kruhu bezpečí jsou zaměřeny
na tyto oblasti:
• porozumění, znovuobnovení pocitu bezpečí
• emocionální reakce (pocity studu, hněv, lítost…),
• riziko rozvoje posttraumatické stresové
poruchy, sekundární viktimizace,
• psychosomatické následky, terapie,
• další individuální potřeby obětí a jejich blízkých.

Sdružení pro pomoc obětem
trestných činů

257 317 110
NONSTOP

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ĆINŮ,
SVĚDKŮM A POZŮSTALÝM
www. Bkb.cz
Mgr. Martina Filipcová
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MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ:

Jak na sousedské spory

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, a s tím neodmyslitelně spojené
více či méně bujaré oslavy, přinášíme několik praktických rad, jak řešit případné neshody se sousedy.
Sousedské spory mohou být nesmírně rozmanité od stížností na hluk až
po přestupky spočívající ve výhrůžkách, nadávkách nebo úmyslném ničení
majetku.
Sporné strany se většinou domáhají ochrany u úřadů. Ty jim ne vždy
mohou pomoci. Některé spory je totiž příslušný řešit pouze soud. Ačkoliv
jsou na to občané úřadem upozorněni, důrazně trvají na tom, aby jejich spor
projednal. Důvodem je obava, že soud bude drahý a řízení potrvá dlouho.
Přesto však není možné, aby úřad porušil rozdělení pravomocí mezi
soudy a úřady a rozhodoval o věci, která mu nepřísluší. To by bylo v rozporu se zákonem. Úřady zkrátka některé spory řešit nemohou. Tímto chceme
upozornit na časté sporné situace a doporučit jejich řešení.
Takže, co dělat, pokud Vás obtěžuje např.:
1. Hluk produkovaný sousedem při běžném užívání (lidské hlasy,
hudba apod.)
V takových případech mohou úřady pomoci jen v případech, kdy dochází k rušení nočního klidu. Takové jednání je přestupkem.[⁴ ] a pachateli za
něj může být uložena pokuta. Je potřeba kontaktovat policii nebo přestupkovou komisi.
Pokud však k rušení dochází během dne, nemá policie kompetence k zásahu. Ledaže by z povahy případu bylo zřejmé, že se jedná
o schválnost. [⁵]
Pokud má občan za to, že soused jej svými hlasitými projevy ruší nad
míru přiměřenou poměrům, může se ochrany domáhat soudní žalobou.
V případě, že k nepřiměřenému rušení dochází v nájemním domě, mohou se nájemci obrátit na pronajímatele a ten má právo i bez přivolení soudu
dát nájemci výpověď, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě.[⁶]
[4] Ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.).
[5] Ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích.
[6] Ustanovení § 711 občanského zákoníku.

informace MĚSTSKÉ POLICIE

2. Hluk doléhající ze sousední restaurace a její venkovní zahrádky
V tomto případě je třeba obrátit se na stavební úřad s žádostí o prověření, zda a k jakému účelu byla stavba povolena a kolaudována (např. zda se
jedná o restauraci, v níž je možné provozovat hudební produkce). Od zjištění stavebního úřadu se pak bude odvíjet další postup. Vedle toho je možné
obrátit se na příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o provedení
měření hlučnosti s ohledem na prověření dodržování platných limitů hluku
pro denní a noční dobu (pro chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb).
Měření pro hygienickou stanici většinou provádí příslušný zdravotní ústav.
3. Přestupky proti občanskému soužití a majetku (např. drobné
ublížení na zdraví, fyzické napadení či vyhrožování, urážky na cti, krádeže apod.)
Tyto přestupky jsou oprávněny řešit správní orgány a policie, kterým je
potřeba tyto skutky oznámit. Je ale potřeba mít na paměti, že ne u každého
typu přestupku je oznamovatel účastníkem řízení. V mnoha případech má
jen postavení svědka. To znamená, že mu není doručeno rozhodnutí o přestupku.
Účastníkem řízení je poškozený, kterému byla způsobena majetková
škoda a který uplatnil u komise nárok na její náhradu. O jiné než majetkové
újmě (např. o bolestném) komisi nepřísluší rozhodovat. Majetkovou újmou
se rozumí též např. náklady na léčení v důsledku spáchaného přestupku
(včetně uhrazených regulačních poplatků), či ztráta na výdělku, tj. rozdíl
mezi mzdou, kterou by býval poškozený měl, pokud by u něj v důsledku
přestupku nevznikla pracovní neschopnost, a nemocenským, které pobíral
v době pracovní neschopnosti. Účastníkem je též navrhovatel u tzv. návrhových přestupků.[10] V obou případech by měl být dotyčný poučen správním
orgánem, resp. Policií ČR, o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody či
podat návrh na zahájení řízení.
[10] Ustanovení § 68 odst. 1 zákona o přestupcích.

Věříme, že uvedené informace jsou pro Vás přínosné, ale doufáme, že v tomto výjimečném čase „konce a začátku“ budeme
všichni vyzbrojeni víc než ostrými lokty tolerantností, shovívavostí a pochopením.
© Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv.
Připravila: Martina Kubošová, pracovník prevence kriminality Městské policie Příbor

ze škol

Těžko popisovat pocity z pilotního ročníku...
… taneční přehlídky dětí předškolního věku,
kterou jsme my, kolektiv naší školky, po dlouhé
a promyšlené přípravě, dali „dokupy“. Vždyť pohyb je naprosto přirozená aktivita, je to to první, s
čím se u dítěte setkáváme již po narození.
Ještě teď jsme plni dojmů a překvapení z pestré soboty (24. 11.) a jejího hladkého průběhu,
kladných, až dojemných odezev. Sál praskal ve
švech potlesk nadšených diváků účastníkům přehlídky za jejich originální taneční choreografie

MOJE TRDLOVÁNÍ

byl zasloužený, porota celá zářila. V paměti dětí
utkvěly profi výkony tanečnic Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě a v jejich žaludcích
našly místo čerstvé koláčky paní Vaňkové. Každá
školička si odnesla krásnou kreativní cenu - stavebnici Morphun a věříme, že i kulturní, nezapomenutelný zážitek.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na realizaci přehlídky, sponzorům, návštěvníkům a hlavně třem zúčastněným
školkám. Je jen škoda, že ze strany dalších mateř-
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ských škol z blízkého okolí nebyl zájem prezentovat se a poskytnout tak těm „malým tanečníkům“
prostor předvést, jak i oni umí být při tom „trdlování“ skvělí. Tak snad příště.
Již dnes Vás „MOJE ŠKOLKA“zve na ročník
následující, který by měl proběhnout opět v listopadu.
A nezapomeňte! „TĚLO NECHŤ KAŽDODENNÍ SVÉ HÝBÁNÍ MÁ“, jak pravil J. A.
Komenský.
Iveta Šrubařová a Jana Madecká, „Moje školka“ Hájov.

INFORMACE ZE ŠKOL

ŠKOLA NANEČISTO

Přišel ten nejkrásnější čas v roce - čas vánoční, plný přání, kouzel, tajemství a pohádek. Letos si příští prvňáčci určitě přáli pod stromeček novou aktovku, protože škola se blíží a nová aktovka bude pro
ně tím nejhezčím připomenutím, že už brzy budou školáky.

Aby si představili, jak to ve škole vypadá, připravily pro ně paní učitelky 1. až 3. tříd malou ukázku
- „Školu nanečisto“. Tady si děti ověřily, co už znají (a že toho není málo) a co vše se ještě ve škole naučí.
V úterý 11. prosince se jen pro ně otevřely v odpoledních hodinách dveře naší školy a děti v doprovodu rodičů přišly na svou „předškolní hodinu“. A bylo se na co dívat a čemu se divit! V jedné třídě
se dostaly do pohádky a k Večerníčkovi, kterému pomocí interaktivní tabule pomohly plnit různé zábavné úkoly. Tato práce je okouzlila a rodiče je jen stěží dostávali dál. Ale ani ve vedlejší třídě nebyla
nuda. Tady si děti s pomocí rodičů svého Večerníčka vyrobily a spolu s dalšími dárečky odnesly domů.

  

Po těžké práci následoval odpočinek v podobě prohlídky školní družiny, počítačové pracovny a ostatních tříd 1. stupně. Nechybělo ani malé občerstvení pro děti i pro rodiče.
Věříme, že se děti budou do školy těšit a k zápisu do prvních tříd půjdou beze strachu. Přesvědčily
se totiž, že i paní učitelky ve škole si umí hrát a rozumí jejich dušičce.
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

  

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1. TŘÍDÁCH ZŠ NPOR.
LOMA PŘÍBOR
  

Před třemi lety připravily paní učitelky prvních tříd zajímavou akci pod názvem „Pasování
na čtenáře“. Proč? Protože v měsíci listopadu
ukončují žáci práci v Živé abecedě a těší se na čtení ve Slabikáři.
Na tuto tradici jsme navázali i letos. Dne
22. 11. navštívil třídu I. B pan král, kterému žáci
předvedli, co vše již ve škole zvládli. Zpívali,
přednášeli, pracovali na interaktivní tabuli, četli
slabiky, slova a věty. Za svou snahu a píli byli panem králem a jeho družinou pasováni na čtenáře.
Dostali Slabikář, diplom a medaili.
Na tuto slavnostní akci byli pozváni i rodiče.
Jejich úsměvy ve tvářích a rozzářené oči malých
čtenářů nás utvrdily v tom, že se dětem ve škole
daří.
Mgr. Ivana Říčková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Pondělní mrazivé odpoledne 10. 12. 2012
by nebylo ničím tak výjimečné, kdyby to nebyl
den, kdy měli být prvňáčci pasováni na čtenáře.
Všechny děti se moc těšily a my rodiče taky…
V půl páté se děti v doprovodu svých rodičů i prarodičů sešly ve škole. Paní učitelka Alena
Mičkalová nás přivítala a také přivítala „její veli-

čenstvo královnu“, která měla veliký úkol, a to pasovat naše malé prvňáčky na velké čtenáře. Děti
nejprve zahrály pohádku O Smolíčkovi a také
O Červené Karkulce. Po pohádkách děti zazpívaly a zatančily mazurku, předvedly paní královně
i nám, jaká písmena už umí, ke každému zarecitovaly básničku a nakonec nám zazpívaly krásnou
vánoční písničku Českého Ježíška. Opravdu se
jim to moc povedlo. Její veličenstvo královna byla
velmi spokojena s tím, co se děti naučily, a přišlo
na řadu pasování. Každý před královnou poklekl
a ona jej položením velikého meče na ramena pasovala na čtenáře a popřála vše nejlepší do toho
velkého světa čtenářů…. Děti dostaly nové slabikáře, malou sladkost, pamětní list na tento den
a potěšeny ze svých vlastních úspěchů odcházely
v doprovodu rodičů domů.
Věřím, že hovořím za všechny přítomné,
když řeknu, že děti za tak krátkou dobu, kdy
v září nastoupily do první třídy, udělaly obrovský
pokrok, a to samozřejmě díky paní učitelce Aleně
Mičkalové, která s nimi má velikou trpělivost,
a přejeme jim všem mnoho dalších úspěchů!

  

Za rodiče prvňáčků Monika Kubalová.

PROJEKT NAŠE MĚSTO
  

Ve třetím ročníku se žáci v hodinách prvouky učí o svém rodném městě. A tak se žáci III. A a III. B
spolu se svými třídními učitelkami během září a října věnovali tomuto tématu nejen v hodinách prvouky,
ale využili i hodin českého jazyka, pracovních činností a výtvarné výchovy.
Na začátku se do projektu zapojili i rodiče žáků tím, že pomohli svým dětem shromáždit různé informace o našem městě, obrázky, pohlednice, pověsti o historii města i materiál na výrobu makety města.
Během vycházek si žáci prohlédli významné i památné budovy města včetně rodného domu
Sigmunda Freuda, seznámili se s dopravní situací ve městě, poznávali dopravní značky, orientovali se podle plánku města, hledali možnosti pracovního uplatnění svých rodičů. Všechny tyto poznatky potom
využili během realizace projektu. V hodině čtení si žáci přečetli pověst o vzniku města, ve slohu město popisovali a zamýšleli se nad tím, co se jim ve městě líbí, co by chtěli změnit. Při hodinách prvouky zpracovávali informace a ukládali si je v paměti, vytvořili nástěnku s obrázky a popisky města. V pracovních činnostech a výtvarné výchově se s nadšením pustili do výroby makety města z papírových krabic. Někteří
dokonce neváhali přijít i po vyučování a v rámci tvořivého odpoledne pokračovat v práci.
Na závěr bylo dílo žáků třetích tříd vystaveno v prostorách školy, kde si jej mohli prohlédnout žáci
školy i rodiče.
Mgr. Jitka Šmídová, Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma, Příbor.
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ze škol

Poznej svého psa

Jak se vyvarovat napadení psem a vyhnout se vážným zraněním? To se žáci I. stupně
dozvěděli a také si prakticky vyzkoušeli v besedách s paní Libuší Kotkovou a její fenkou
Ori z Centra pro výcvik psů Alfa.
Během pondělí a středy 5. a 7. listopadu proběhlo v tělocvičně celkem 5 besed.
Nejprve se děti seznámily a pomazlily s Orinkou. Potom se dozvěděly, jak pečovat
o svého psa, jak ho vychovávat a krmit.
V druhé části paní Kotková vysvětlila, jak a proč psi reagují v některých situacích
a jak by se měly děti vyhnout útoku psa. Teď už ví, že nikdy nemají před psem utíkat,
přibližovat se k němu, když jí, nedívat se mu přímo do očí.
Některé věci si prakticky vyzkoušely - jak se zachovat a chránit, když už pes přece
jenom zaútočí. Všichni se stočili do klubíčka a chránili si krk a břicho. Přitom všem je
kontrolovala svým čenichem a packami Orinka.
V závěru si děti poslechly něco o canisterapii a vyzkoušely si relaxovat pomocí
Orinky.
Více aktualit z dění v naší škole na www.zsjicinska.cz
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Jičínská, Příbor.

Školní sportovní klub při ZŠ Npor. Loma Příbor ve spolupráci se školskou radou Vás zve na

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK,

který se bude konat v pátek 15. 2. 2013 od 19 hodin v prostorách tělocvičen ZŠ Npor. Loma.
Hraje skupina Ypsilon. Vstupné s večeří 120 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 1. 2013. Telefon: 556 723 058.

REALIZACE PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE
  

Od roku 2010 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání v základních
školách v České republice. Naše škola zažádala
o finanční podporu z programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách. Projekt byl schválen a získali jsme dotaci
ve výši 2 062 436 Kč. Tyto prostředky byly určeny především na vybavení školy IC technikou,
na vzdělávání pedagogů v oblastech ICT, cizích
jazyků a přírodovědné, matematické a finanční
gramotnosti, na individualizaci výuky pomocí
digitálních technologií a programů primární prevence.
Co se týká výpočetní techniky, bylo její pořízení rozděleno do dvou etap. První veřejná zakázka na nákup IC techniky proběhla v červnu 2011.
V rámci zakázky byla pořízena mobilní počítačová učebna, která zahrnovala celkem 16 notebooků jak pro využití ve výuce, tak pro přípravu
pedagogů, dále pak 12 tabletů iPad 2, 3 přenosné
dataprojektory a notebooky, které umožňují projekci v jednotlivých kmenových třídách. Veřejná
zakázka č. 2 se uskutečnila na přelomu října
a listopadu letošního roku. Hlavním cílem byla
celková inovace počítačové učebny, která v současné době nabízí 28 žákovských a jedno učitelské pracoviště a výkonný dataprojektor. Učebna je
řešena pomocí terminálového řešení, jehož předností jsou nižší pořizovací náklady a také velká
úspora elektrické energie. Dále pak byly vybaveny
všechny třídy I. stupně velkoformátovými plaz-

movými televizory, které jsou propojeny s počítači a umožňují tak použití výukových programů,
digitálních učebních materiálu nebo internetu ve
výuce. Ze stejného důvodu bylo pro vyučující II.
stupně zakoupeno 7 notebooků. Vzhledem k oblíbenosti tabletů iPad 2 jak mezi žáky, tak mezi
pedagogy, byl jejich počet rozšířen na 20 ks. V neposlední řadě byly pořízeny výkonné WiFi routery, které zajišťují pokrytí celé školy bezdrátovým
internetem a umožňují práci právě s mobilními
zařízeními (tablety, notebooky).
Z finančních prostředků projektu byly také
hrazeny vzdělávací kurzy pedagogů jako například: Základy ovládání Mac OS X, Google: média
a komunikace, Finanční gramotnost v občanské
výchově a jiných předmětech, Mentální mapy
jako prostředek ke zvýšení zájmu žáků o výuku
matematiky a přírodních věd, Metodika vyučování AJ na II. stupni ZŠ - písemný projev nebo
Roční jazykové kurzy pro učitele AJ na I. i II.
stupni ZŠ.
Další oblastí podpory byla prevence rizikového chování realizovaná v rámci programu “Buď
OK”, kterého se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků.
Dotace je podmíněna vypracováním digitálních učebních materiálů (DUM), které vytváří
pedagogové jako nástroj pro zkvalitnění výuky,
absolvováním vzdělávacích kurzů a individualizací výuky s využitím digitálních technologií.
Celkem tak bude vytvořeno 1104 DUM v 36ti sadách, odučeno bude dohromady 144 hodin
v rámci individualizace výuky a pedagogové naší
školy získají 60 osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů.
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Věříme, že cíl tohoto projektu bude na naší
škole bezezbytku naplněn a že tým proškolených
učitelů bude žákům moci poskytnout kvalitní
vzdělávání pomocí moderních digitálních technologií.
Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486.
Více informací o dění ve škole naleznete na www.zsjicinska.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

  

Knižní novinky na měsíc leden

Děj nového románu Hany
Marie Körnerové Dokud se budeš smát nás zavede do roku 2002,
do povodněmi zničeného Polabí,
kde se sjíždějí příbuzní, přátelé
i docela cizí lidé, aby pomohli postiženým. Tam se setkává Kamila s kamarádkou Ilonou, kterou neviděla skoro patnáct let. Vzpomínají na události,
které poznamenaly a zcela změnily jejich předešlý život, práci, manželství,
rodinu…
Za bílého dne – to je název nového napínavého románu známé americké autorky Mary Higgins Clarkové. Zan Morelandovou trápí noční můry.
Je to už dva roky, co jí unesli syna a teď se začínají objevovat „důkazy“, které
ji ze zločinu usvědčují. Pod tlakem médií, exmanžela i útoků obchodního
konkurenta se hrdinka rozhodne vypátrat, kdo za krutým podvodem stojí.
Každým svým krokem, který ji přibližuje k pravdě, se však dostává na tenký
led.
Ve svém nejnovějším románu 1Q84 Kniha 1 a 2 Haruki Murakami
znovu a nově předkládá osvědčená témata jako je láska, vztahy mužů a žen,
mezigenerační odcizení a vliv historie na náš každodenní život. Aomame
a Tengo jsou někdejší spolužáci. Ona je geniální fyzioterapeutka, která
svých znalostí občas využije k tomu, aby odeslala na onen svět muže, na
které je běžná spravedlnost krátká, on talentovaný matematik se spisovatelským talentem, který se propůjčí literárnímu podvodu…

Thrillery s nádechem esoteriky, okultismu a tajemna píše Američanka
Chloe Palov. Román Templářská relikvie popisuje další dobrodružství antikváře a bývalého špiona Caedmona Aisquitha. Potomci někdejších příslušníků SS, skupina zvaná Sedmička, se nezastaví před ničím, aby získala svatý
grál a doslova přepsala historii lidstva. Podaří se příslušníkovi speciálních
jednotek Finnovi McGuireovi, antropoložce Kate a Aisquithovi včas vyluštit tajemství legendárního montségurskho medailonu a zachránit svatý grál
před novodobými nacisty?
Táňa Keleová-Vasilková napsala společenský román Nikdy. Po dvaceti letech společného života Petr jednoho nedělního rána Katce oznámí, že
miluje jinou. Sbalí si věci – a je pryč. Katka se snaží překonat bolest a zradu
a jak čas plyne, rekapituluje svůj život a manželství. Život jde dál a Katka
pozná, jak jsou důležití přátelé a víra sama v sebe.
Klasik skandinávské detektivní literatura Leif GW Persson napsal thriller
V jiném čase, v jiném životě. Děj knihy začíná ve Stockholmu roku 1975.
Šest mladých lidí vezme jako rukojmí personál německého velvyslanectví
a požaduje okamžité propuštění teroristické skupiny Baader-Meinhofová.
Obklíčení únosců končí smrtí dvou zajatců, ale i zločinců. V roce 1989 dojde
k vraždě švédského státního funkcionáře. Detektivové Holtová a Jarnebring
zjistí, že vyšetřování bylo narychlo odloženo zkorumpovaným vyšetřovatelem. Po deseti letech přichází nový ředitel švédské tajné policie Johansson
a rozhodne se obnovit některé případy, které zůstaly nedokončené…
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.

z kultury

Kulturní okénko aneb
Co náš čeká a nemine v lednu

V neděli 6. ledna 2013 od 17:00 h se v Kulturním domě uskuteční
tradiční Novoroční koncert, na kterém se představí Sdružení hudebníků
Příbor, velký symfonický orchestr s hosty Janáčkovy filharmonie s dirigentem Zdeňkem Pukovcem.

Jako sólisté vystoupí Martin Gurbál (sólista opery Národního divadla
Moravskoslezského), Ondřej Šimíček (hra na klarinet) a sestry Juřenovy
(zpěv). Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč. Předprodej vstupenek byl zahájen v informačním centru na Městském úřadě v Příboře 2. 1. 2013.

Ve středu 9. ledna od 17.00 hodin bude zahájena v Galerii v radnici
vernisáž fotografií členů fotoklubu Spirála Pardubice. Výstavu můžete

ve všech patrech radnice zhlédnout do 5. března.
Připravujeme na únor:
Na sobotu 2. února od 19.00 hodin v Kulturním domě „X. Valentýnský
ples města Příbora“.
Na úterý 12. února pravděpodobně od 16.00 hodin na náměstí masopustní průvod městem.
Na neděli 17. února v prostoru areálu kostela sv. Valentina tradiční
Valentinskou pouť…
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Připravila Věra Váňová, odbor rozvoje MÚ Příbor.

pozvánka

POZVÁNKA

MěO KDU - ČSL Příbor připravuje

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 9. února 2013 od 19:00 hod. v Kulturním domě Příbor.
Vstupné 80,- Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina Ypsilon.
Předtančení předvede taneční pár: Jan Tyllich s partnerkou.
Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola.
Předprodej vstupenek a večeří od pondělí 28. 1. 2013 u paní Štůskové,
ul. Tyršova 243, tel.: 736 764 744, 556 725 182 vždy od 15:00 do 19:00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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pozvánky
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a Obecně
závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Příborem a část společného školského
obvodu základní školy se uskuteční

ZÁPIS

k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014,
který se bude konat

• v Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510,
• v Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485
v pátek 8. února 2013 - od 13:00 do 18:00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem

• narozeným od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
• s odloženou školní docházkou z r. 2012.

Na žádost zákonného zástupce může být
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008.
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

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Office: Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778 Mobil: 739 080 862
IČO: 25 39 05 62
e-mail: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu : 271 286 370 297/0100

Přijměte pozvání

na

KURZ TANCE
pro dospělé páry
v Zrcadlovém sále v Dukelské ul. v Příboře.

Zájemci, kteří odevzdali přihlášku, budou
po přihlášení 10 párů informováni o termínu
zahájení na organizační schůzce.
Kurzovné:
V ceně: 8

1.250,- Kč/os.

lekcí - á 3 vyuč. h - celkem 24 h

Přihlášky v BAV klubu nebo na:

www.bavklubpribor.cz

____________________________________________________________________

Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý
partner-ka, můžete si přivést jiného.
Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10 párů.
Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, ozvěte se, prosím,
co nejdříve, máte-li o kurz zájem.
Pozvěte i své známé!

PLESOVÁ SEZÓNA
2013 V PŘÍBOŘE
Sobota 19. ledna

OBECNÍ PLES

Kulturní komise Hájov


Sobota 2. února

X. VALENTÝNSKÝ PLES
Město Příbor

Město Příbor vás zve


v neděli 6. ledna 2013
od 17:00 hod.
na

NOVOROČNÍ
KONCERT
Představí se vám:



Sobota 9. února

SPOLEČENSKÝ PLES

VELKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR,

KDU – ČSL Příbor

SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR

Sobota 16. února
HASIČSKÝ PLES

S HOSTY JANÁČKOVY FILHARMONIE.



SDH Hájov

Sólisté:

Martin Gurbál  sólista opery NDM
Ondřej Šimíček  klarinet
sestry Juřenovy – zpěv



Sobota 23. února

HASIČSKÝ PLES
SDH Příbor

Sobota 23. února
MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov

Sobota 2. března

PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA PŘÍBOR
Masarykovo gymnázium Příbor


Dirigent: Zdeněk Pukovec
Moderuje: Pavel Handl.
Kulturní dům Příbor.
Vstupné: dospělí 100, Kč, děti 50, Kč.
Předprodej vstupenek v MIC Příbor
od 2. 1. 2013.
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PLESOVÁ SEZÓNA BEZPEČNĚ
ní členů preventivní požární hlídky s charakterem
objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi
pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.
Doporučujeme, aby do preventivních požárních
hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.

a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni
zabezpečit především dostatek trvale volných
otevíratelných únikových východů, dbát na jejich
označení, mít dostatek hasebních prostředků,
proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace,
realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod.
musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve
směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné
balónky nesmí být používány ani jako výzdoba.

Prvé měsíce každého roku jsou ve znamení plesů a velkých společenských zábav.
Organizátoři těchto akcí by neměli zapomínat
na to, že mají určité povinnosti, které jim vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají předpisy
a které se s vyšším počtem účastníků přiměřeně
zvyšují. Takovéto akce se mohou konat jen ve
stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj.
ve stavbách, pro které byl při jejich projektování
a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet
a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů

Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je
povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti,
které nelze odstranit před jejím zahájením, akci
přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí
vzniku požáru a zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob.

Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby
a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny
v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006
(viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách
obcí.

Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají
povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení
požární ochrany, zejména s únikovými cestami,
označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci
akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Při akcích, definovaných jako akce s větším
počtem osob, je organizátor povinen zpravidla
zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznáme-

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Nový Jičín.

reklama

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489,Příbor 742 58

KOPØIVNICE

SLEVA 20%

na veškeré kamenické práce
Akce platí do 28.2.2013

e-mail:info@bavklubpribor.cz

Tel.: 556 723 778 mobil: 739 08 08 62

Jarní prázdniny
na Horní Bečvě – hotel Cherry
i s výukou lyžování
Termín:

(pro děti, mládež, rodiny)

pondělí

25. 2. -

čtvrtek

28. 2. 2013

Ubytování: ve 2 – 5 lůžkových pokojích (sprcha,WC),
Cena:
1.700,- Kč Zahrnuje: ubytování, plná penze, práci vedoucích,
lektorů lyžování,pojištění. Nezahrnuje: dopravu, vleky.

V programu:

Sjezdové lyžování:
Snowboard:
16 sjezdovek pro náročné i začátečníky samostatné ježdění
Společné večerní programy, další zábavná a sportovní činnost.
Přihlášky:

Měsíčník města příbor a 12

www.bavklubpribor.cz

pozvání na kulturní akce

Úterý 1. ledna od 9:30 hod.

Sobota 19. ledna od 19:00 hod.

Farní kostel Narození Panny Marie.

K poslechu a tanci hraje Helianthus.
Pestré občerstvení a bohatá tombola.
Vstupné: 60,- Kč. Sál Kulturního domu Hájov.

NOVOROČNÍ MŠE

OBECNÍ PLES

Římskokatolická farnost Příbor

Sobota 5. ledna od 6:15 hod.

ZIMNÍ VÝSTUP NA HRAD HELFŠTÝN

Kulturní komise Hájov

Turistický výlet.
Sraz účastníků turistické akce – je nutno
zakoupit skupinovou jízdenku kvůli slevě.
Odjezd 6:15 hod Nový Jičín – nádraží,
6:10 hod Kopřivnice – nádraží, 6:20 hod.
Příbor – nádraží, příjezd
Trasa: 14 km - Lipník nad Bečvou – hrad
Helfštýn a zpět.
Vedoucí akce: Ing. Ivan Čejka, email:
ivan.cejka@seznam.cz

Úterý 22. ledna od 17:00 hod.

Neděle 6. ledna od 17:00 hod.

Sál kulturního domu Hájov.

KČT Příbor  773 660 852

NOVOROČNÍ KONCERT

„JAKÝ VÝZNAM MÁ PRO NÁS ROK 2013“

Rok 2013 z pohledu numerologie a co nám
přinese do života. Přednáší Dáša Halotová.

Městská knihovna  556 725 037

Úterý 22. ledna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ulici Dukelské.

BAV klub Příbor  739 080 862

Sobota 26. ledna

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Kulturní komise Hájov

Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti: 50,- Kč.
Předprodej v MIC Příbor od 2. 1. 2013.

Úterý 29. ledna od 9:00 do 12:00 hod.
a od 16:00 do 20:00 hod.

Probíhající výstava do 8. ledna

Výtvarná dílna. Hedvábný obrázek.
Práce s vlastním materiálem - šála, šátek,
kravata - čtvereček). Na akci je nutno se
přihlásit. Cena: 100,- Kč.

Kulturní dům Příbor

„ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU PŘÍBOR“
Výstava fotografií. Galerie v radnici.

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427/428

Úterý 8. ledna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál na ulici Dukelské.
Zápisné do klubu orientálních
15 lekcí 900,- Kč.
Jednotlivá lekce: 80,- Kč.

tanečnic:

BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 9. ledna od 17:00 hod.

Vernisáž výstavy fotografií. Vernisáž se
uskuteční v obřadní síni městského úřadu a
potrvá do 5. března. Galerie v radnici.

Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427/428

Pondělí 14. ledna od 17:00 hod.

NOVOROČNÍ PODVEČER V RYTMU BUBNŮ

Hra na africké bubny djembé, výuka rytmů.
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit,
zopakovat si základní rytmy při společném
bubnování. Možnost zapůjčení.
Cena: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč.

BAV klub Příbor  739 080 862

Úterý 15. ledna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 16. ledna od 13:30 hod.

žáky

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Probíhající výstava do 17. ledna

„BETLÉMY“

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky
paní Věry Slívové. Výrobek bude upřesněn
na kurzu. Přihlásit se mohou začátečníci
i pokročilí. Na akci je nutno se přihlásit.
Cena: 200,- Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 29. ledna od 18:00 hod.
Zrcadlový sál na ulici Dukelské.

BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 30.ledna od 17:15 hod.

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA

Zájezd do divadla J. Myrona na operetu.
Nejznámější opereta Emmericha Kálmána
a jedna z nejhranějších světových operet.
Vůbec se vrací na ostravské jeviště.
Předprodej v BAV klubu. Cena: 250,- Kč.
Odjezd od Sokolovny v Příboře.

BAV klub Příbor  739 080 862

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
Od 10:00 do 11:00 hod. Cena: 30,- Kč.
Středa s Jarkou

Společný program pro maminky s dětmi.

Zrcadlový sál na ulici Dukelské.

Meziškolní turnaj ve vybíjené pro
5. tříd. Tělocvična na ulici Dukelské.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

ORIENTÁLNÍ TANCE

„SPIRÁLA PARDUBICE“

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

9. 1.
16. 1.
23. 1.
30. 1.

ŘÍKADLA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ
POVÍDÁNÍ „ O LEDOVÉ“ KRÁLOVNĚ“
ŘÍKADLA, TANEČKY, CVIČENÍ
POHÁDKA „O KOBLÍŽKOVI“
Pátek - Šmudlíci
4.1. SNĚHULÁCI Z VATY
11.1. TUČŇÁCI A SOBÍCI
18.1. TVOŘENÍ Z KERAMICKÉ HLÍNY
25.1. PAPÍROVÝ TÁCEK – SNĚHOVÁ VLOČKA

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191
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Luna Příbor, SVČ  556 725 029

pozvání na kulturní akce
Pátek 1. února od 9:00 hod.

VYCHÁZKA DO ZIMNÍ KRAJINY

Zimní
vycházka
kolem
řeky
Lubiny.
S sebou menší finanční obnos na zakoupení
čaje. Sraz u klokočovského mostu.
Informace: Kateřina Bukovjanová.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 1. února od 9:00 hod.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Startovné 20,- Kč. Herna TJ Sokol.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 2. února od 19:00 hod.

X. VALENTÝNSKÝ PLES MĚSTA PŘÍBORA
Kulturní dům Příbor.

Město Příbor  556 455 427/428

Probíhající výstava do 21. února

„KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA,
KOŘENY, PAŘEZY…“

Důležité přírodní materiály v lidské kultuře.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA

Zámečnická 117
Duben až září:
Úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod.
Březen až říjen:
Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod.

Rodný dům S. Freuda  556 722 200

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE

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 v Příboře
 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

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod
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.
27.12.,28.12. a 31. 12 je knihovna uzavřena !!!
Pondělí:
Úterý:
Čtvrtek:
Pátek:

Městská knihovna Příbor  556 725 037

LOUTKOVÉ DIVADLO "BERÁNEK"

"POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI"

od 17:00 hod. Hrajeme až od 22. 1. 2013.

Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidické.

KURZY JÓGY
Cvičí se v Příboře současně na dvou místech:
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.

Luna Příbor, SVČ,  733 165 317

Úterý: 17:30 – 19:00 hod.

MŠ na ulici Pionýrů  775 084 815

ZUMBA

Tělocvična na ulici Dukelské.
Pondělí: 18:30 - 19:30 hod.
Vstupné: 40,- Kč.
permanentka 11 vstupů: 400,- Kč (Věra)
Středa: 19:00 - 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
permanentka 11 vstupů: 500,- Kč (Renáta)

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY

Zrcadlový sál na ulici Dukelské.
Zájemci, kteří odevzdají přihlášku budou
po přihlášení 10 párů informováni o termínu
zahájení na organizační schůzce.
Kurzovné: 1.250,- Kč/os.

Přihlášky v BAV klubu nebo na: www.bavklubpribor.cz

Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý
partner-ka, můžete si přivést jiného. Pořádání kurzu
je podmíněno účastí 10 párů.
Máte-li o kurz zájem ozvěte se, prosím, co nejdříve.

BAV klub Příbor  739 080 862

QI GONG

Čtvrtek: 17:30 – 18:30 hod.

Vstupné: 50,- Kč.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

MAGICAL & VITAL STUDIO

Náměstí S. Freuda 20
Cvičení na strojích Vacu Line a Vibroboost.
Pondělí – Pátek:
8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod.
Sobota - neděle:
8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání)

Markéta Puhrová  739 657 301

CVIČENÍ AEROBICU

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod. - EASY AEROBIC,
BODY WORKOUT
20:00 – 21:00 hod. - MIX AEROBIC
Úterý: 16:40 – 17:30 hod. - PORT DE BRAS
18:00 – 19:00 hod. - STEP AEROBIC
Středa:
8:30 – 9:20 hod. - BODY STYLING
9:30 – 10:30 hod. - BODY BALL
18:45 – 19:45 hod. - DANCE AEROBIC
20:00 – 21:00 hod. - Body and Over ball
Čtvrtek: 16:30 – 17:20 hod. - Port de bras – fit
20:00 – 21:00 hod. - BODY WORKOUT
Pátek: 17:45 – 18:45 hod. - STEP AEROBIC
18:50 – 19:50 hod. - BODY BALL
Cena: 1 vstup 45,-Kč, student 35,-Kč, děti do 14 let
25,- Kč. 10 vstupů 400,- Kč, student 350,- Kč.

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

FITCENTRUM

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí - pátek: 9:00 – 21:00 hod.

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

PROVOZNÍ DOBA SAUNY

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Úterý
15:00 – 21:00 hod. ženy
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy
Sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy

 607 714 277
INFORMACE O AKCÍCH NALEZNETE TAKÉ NA:
www.pribor.eu
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Měsíčník města příbor a 15

pozvánky

Město Příbor si vás dovoluje pozvat
na společenskou akci

X.VALENTÝNSKÝ
PLES
města Příbora.

Sobota 2. února 2013
od 19:00 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina

„RIVIERAS“.

Vystoupí taneční skupina
Thara Kopřivnice.
Nebude chybět ani slosovatelná sbírka.
Vstupné: 190,- Kč včetně večeře.

Předprodej vstupenek od 10. 1. 2013
v MIC Příbor.

Měsíčník města Příbora
Vydáván: 1 x měsíčně
Místo vydání: v Příboře
Číslo vydání: 01/2013
Den vydání: 1. 1. 2013
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
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