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Měsíčník
města Příbora

ÚNOR 2006

Cena: 5, - Kč

Poznamenejte si do kalendáře...

V sobotu 11. února 2006 v 19. 00 hodin 
se v Katolickém domě v Příboře koná

VALENTÝNSKÝ PLES
města Příbora

K tanci hraje hudební skupina Lady M, 
čeká vás vystoupení příborských mažoretek,

ukázka latinskoamerických tanců taneční školy BaV klubu,
vystoupení Step klubu a taneční skupiny Relax. 

Nezklame vás ani tradiční losování cen!
Předprodej vstupenek v městském informačním centru od 6.února 2006.

V neděli 12. února 2006 od 9. 00 do 16.00 hodin
se u kostela sv. Valentina koná

VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA

již tradiční slavnost s nabídkou příborských šiflí, zabijačkových 
specialit /nádoby na zabijačkovou polévku si raději přineste s sebou/ 

a dalších výrobků příborských podnikatelů. 
Nebude chybět kulturní program,

návštěvníci si mohou opět vyzkoušet své štěstí ve hře při losování cen.
Mše v kostele sv. Valentina proběhne od 9.30 do 10.30 hodin,

kostel sv. Valentina bude zpřístupněn prohlídce od 14.00 do 16.00 hod.
Přejeme návštěvníkům obou slavností, aby se potěšili a pobavili 

a odnesli si zajímavé zážitky.
Odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu

SETKÁVÁNÍ S PANEM FREUDEM
V letošním roce 2006 vstupuje naše město do významného roku. 

Spolu s význačnými institucemi v Evropě a v Americe si připomene-
me kulaté – 150. výročí narození našeho největšího rodáka Sigmunda 
Freuda.

Pro propagaci Freudova jména a jeho odkazu odstartovala Společnost 
Sigmunda Freuda a společnost Sigmund Freud Art již koncem roku 2005 
ve Frýdku Místku přednášky k popularizaci tohoto zakladatele psy-
choanalýzy mezi nejširší veřejností. Od února zahájíme rovněž u nás 
pravidelné měsíční setkávání pro zvídavé a zvědavé zájemce z Příbora 
a okolí… První „SETKÁNÍ S PANEM FREUDEM“ bude odstartováno ve 
středu 15. února v restauraci „TERRA LIBERA“ v 17.30. O zajímavostech 
z Freudova života se dozvíte nejen v rámci tematické besedy Mgr. Marie 
Šupové, ale stanete se rovněž účastníky křtu cca 15 minutového video-
-snímku „Paměť, sen a libido“. Jeho autor – PhDr. Eduard Mocek z Frýd-
ku Místku dostal nelehký úkol – krátce, výstižně a pokud možno také 
s humorným nadhledem představit v tomto krátkém časovém limitu 
osobu pana Freuda. Jak se mu to podařilo??? Přijďte a posuďte s námi….
 Mgr. Marie Supová

Záznam v srdci /Jan Kněžický/

Příbor středem zájmu
První pracovní den letošního roku se do Příbora sjeli novináři, aby byli přítomni 
zahájení obnovy rodného domu S. Freuda. Informace se dostala prostřednictvím 

ČTK a zahraničního vysílání Českého rozhlasu do celé Evropy a v minulých 
dnech pracovalo na reportážích o Příboře několik zahraničních žurnalistů.

foto: Ing. J. Kavan

 Štramberk má minulost zakletou
 V tom městě bloudím dál za krásou tvou
 Bizarní stavení do strání šplhají
 Jak blázen miluji tě vroucně a potají
Malíř Burian nám přiblížil nejednu pravěkou scénu
Dříve Maška světu zjistí čelist dítěte z moustérienu
Návštěvníci jdou k Šipce a potom obdivují mistrovy obrazy
Tvá krása je v duši té - v té duši co ti neschází
 Zamyšlen vystupuji k Trúbě po schodech
 A ta omamná vůně bezu je tvůj dech
 Od hradeb nabízí se skvělý pohled do dáli
 Nespočítáš ta místa milá kde všude bychom se líbali
Překrásný jarní den krajinu pozlatil
Já plnou náruč snů mám a dosud žádný neztratil
Kde je má milá a proč tu se mnou není
Hledám stopy tvé i v náměstí dláždění
 V hospůdce pak pivo roznáší pohledná dívčina
 Myslím jen na tebe má lásko jediná
 Vracím se a slyším zvony věřící do kostela svolávat
 Kde jsi má nejdražší přijď aspoň mi zamávat
Nepotkávám tě nikde a vzpomínání líbezně bolí
Jak ve Štramberku nyní tak kdysi pod Olympem či na Akropoli
Hvězdy majáky tajemné v nekonečném moři
Na cestě tvé marně jak já se ti dvoří
 Zatím mnohokrát zahodil jsem starý kalendář
 To město znova a znova dál obléká si tvoji tvář
 Ach Bože můj ať v záznamu srdce mého nezazní že vzlykám
 Přestože z citů svých jí se odemykám.
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Z jednání rady města
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát 
,a to na své 96. a 97. schůzi rady města, kdy pro-
jednala mj. tyto záležitosti:
96. schůze RM dne 10. ledna 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v vyjádřila poděkování p. Ludmile Štůskové za 
dlouholetou práci při řízení městského kina u pří-
ležitosti ukončení jeho provozu
v pí Žárská poděkovala všem, kteří přispěli a po-
díleli se na likvidaci sněhové kalamity
v Schválila udělení ocenění rady města Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů v Příboře a p. Františ-
ku Dobešovi u příležitosti 135 let založení tohoto 
spolku
v Schválila po připomínkách kupní smlouvu na 
dodávku tepla mezi Správou majetku města Příbor 
s.r.o. a městem Příbor zastoupeným panem RSDr. 
Mgr. Stanislavem Janotou
v Vzala na vědomí zprávu o posouzení možné 
dopravní obsluhy veřejnou dopravou města Příbor, 
provedenou firmou UDI Morava s.r.o. s možností 
zapojení se ostatních okolních obcí a napojením 
na ostravský dopravní integrovaný systém ODIS
v Uložila vypsání nové veřejné zakázky na na-
kládání s komunálním odpadem
v Schválila po vyhodnocení výběrového řízení 
pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1340 
na ul. Dukelské, v Příboře společnosti MTM Fruit, 
Mucala Alexandr, bytem Životice u NJ 200
v Vzala na vědomí stav rozpracovanosti projek-
tů předložených odborem ÚP, rozvoje a MPR na 
dnešním zasedání a k jednotlivým projektům při-
jala tato stanoviska:
• Parkoviště na ul. J.V.Choráze podklad pro  

I. změnu rozpočtu
• Parkoviště na ul. U Tatry realizovat ze schvá-

leného rozpočtu
• Rekonstrukce ulice Na Valše podklad pro  

I. změnu rozpočtu
• Rekonstrukce ulice Lomená  podklad pro  

I. změnu rozpočtu
• Přechod na ulici Frenštátská: požádat o dota-

ci KÚ MSK v rámci dotačního titulu „Zvýšení 
pasivní bezpečnosti na komunikacích“

• Křižovatka „U letadla“, souhlasí s pokračová-
ním dle návrhu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Letošní zima je sice pohádková, ale můžeme 
říci, že všichni, kteří mají na starosti zimní údrž-
bu, si přejí, aby již přišlo jaro.

Je konec ledna a meteorologové slibují ne-
jen další sněhovou nadílku, ale straší i deštěm, 
náledím a mrazy pod –20°C. Technické služby, 
které mají na starosti údržbu místních komuni-
kací, dělají vše proto, aby zabezpečily sjízdnost 
cest i schůdnost chodníků a občané by mohli být 
shovívavější a pochopit, že opravdu nelze s dvěma 
traktory během hodiny nebo dvou objet celé měs-
to včetně Pasek, Hájova a Prchalova.

Po velké sněhové nadílce, která napada-
la během vánočních svátků, jsme situaci řešili 
výpomocí jiných firem, která nás jen za leden  

stála cca 300 000,- korun.
Občané se nás často ptají, proč nejsou per-

manentně posypány cesty a chodníky. Chtěli by-
chom všem vysvětlit, že po celou dobu sněžení 
se komunikace pluhují a teprve, až sníh přestane 
trvale padat, se po skončení pluhování komunika-
ce posypou. Než se však posypou všechny, začne 
znovu sněžit a tak dokola. 

Už nyní můžeme říct, že letošní zima nás 
bude stát několikanásobně více finančních 
prostředků, než bylo naplánováno, proto už v této 
době žádáme město Příbor o navýšení rozpočtu, 
aby nemuselo dojít k tomu, že po zimě nebudou 
prostředky na zametání cest nebo na sečení trávy. 

Technické služby Příbor

Sněhová nadílka

Výročí osobností v roce 2006
430 let -  20. 12. 1576 * sv. Jan Sarkander. Narozen ve Skoczově, část svých dětských let prožil v Pří-

boře.

390 let -  1616 + Vavřinec Affelius, kanovník vyšehradský, příborský farář, který v r. 1592 přivezl do 
Příbora jako dar zdejšímu kostelu, sošku Panny Marie, nynější Panny Marie Příborské.

370 let -  1636 + kardinál František Dietrichštejn, olomoucký biskup, příznivec našeho města.

230 let -  16. 3. 1776 + Antonín Volný, malíř, rodák kroměřížský. Jeho rodiče pocházeli z Příbo-
ra a on též jako dospělý v Příboře působil. Namaloval dva velké obrazy /sv. Vendelína  
a sv. Isidora/, které jsou na obou stranách před hlavním oltářem ve farním kostele.

180 let  -  20. 9. 1826 * František Peřina. Byl 23 let ve funkci starosty města. Zasloužil se o zřízení 
učitelského ústavu a o železniční trať Studénka - Štramberk.

160 let -  14. 1. 1846 *Ferdinand Pokorný, lékárník, vlastivědný spisovatel, 1900 - 1905 starosta 
města. Zasloužil se o zřízení vyšší zemské reálky /nyní Masarykovo gymnázium/ Napsal 
„Příborský okres“ v edici Moravská vlastivěda.

       -  13. 4. 1846 * Albert Reiser, zakladatel Reisrovy továrny na punčochy, nynější Lonky.

150 let -  6. 5. 1856 * prof. MUDr. Sigmund Freud 

      -  18. 4. 1856 * v Třebíči Jaroslav Simonides, druhý ředitel gymnázia a předseda národního 
výboru v r. 1918. 

      -  17. 10. 1856 * Josef Mňuk, ředitel měšťanské školy chlapecké v Příboře, okresní školní  
inspektor, zemský poslanec. Jeho zásluhou vyšla v r. 1898 kniha Moravské Kravařsko, kde 
najdeme též dějiny našeho města.

     -  12. 2. 1856 * Bedřich Karlseder, městský stavitel. Postavil Masarykovo gymnázium, 
Katolický dům, dům č. p. 35 na náměstí a řadu dalších staveb.

140 let -  8. 3. 1866 + Jiří Janáček, učitel, otec Leoše Janáčka. Pohřben na Hukvaldech.

130 let -  24. 6. 1876 * Jan Hrnčárek, učitel, vlastivědný pracovník, jeden ze zakladatelů příborského 
muzea a jeho dlouholetý správce.

110 let -  9. 1. 1896 * v Klokočově Antonín Volný. Pracoval v diplomatických službách. Jako dobro-
volník v americké armádě za 2. světové války padl na Filipínách do japonského zajetí a za-
hynul při bombardování lodi, která vezla zajatce do Japonska. Jeho jméno je na pomníku 
obránců Filipin v Manile.

100 let -  12. 7. 1906 * Vilém Hanuš, učitel, malíř. Od r. 1945 žil ve Zlíně.

        -  4. 9. 1906 * Jan Richter ml., malíř. Jeho obrazy, hlavně dřevoryty najdeme v mnoha příbor-
ských rodinách.

 90 let -  11. 1. 1916 * Oldřich Helma, letec, za 2. světové války příslušník RAF v Anglii.

 80 let -  15. 4. 1926 + ThDr. Karel Wisnar. Narozen v Příboře v č. 318. Vystudoval doktorát teo-
logie, působil jako světící biskup v Olomouci. V Příboře je po něm pojmenována ulice, kde 
stojí rodný dům /název ulice by ovšem měl být Wisnarova a ne Viznarova/. 

70 let -  2. 7. 1936 * Ludvík Demel, zakladatel Dechového orchestru mladých, čestný občan města 
Příbora.

L. Loukotka
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Ján Drtil

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích?

 Na tuto otázku se těžko odpovídá, museli by 
to posoudit druzí. Já si myslím možná praco-
vitost a smysl pro pořádek.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Rád sleduji všechny soutěžní pořady v televi-

zi, baví mě práce na počítači, v létě práce na 
zahradě a plavání.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Kniha Quo vadis, Den Trifidů, z filmů mám 

rád sci-fi a historické filmy, z hudby se 
mi líbí například skupina ABBA a Marika 
Gombitová.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Chtěl jsem pracovat na železnici, buď jako vý-

pravčí nebo strojvedoucí. Jako malý chlapec 
jsem o prázdninách jezdil se strýcem na parní 
lokomotivě a moc se mi to líbilo.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Neměl jsem žádný velký vzor, rád vzpomínám 

na paní učitelku Škrabalovou, která mě učila 
v 1. třídě a pak na paní učitelku Švábenickou.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Od studijních let jsem pracoval s dětmi, jezdil 

na tábory, pomáhal dvěma bratrům s učením. 
Velmi mě to bavilo, a proto jsem si zvolil uči-
telské povolání.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 V Příboře jsem prožil své dětství, školní léta, žiji 

zde 47 let tak se vlastně považuji za Příboráka.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Samozřejmě svůj současný domov. Líbí se mi 

historická část města.

Věk:  49 let

Stav:  ženatý

Dosažené vzdělání:  vysokoškolské - Pedago- 
  gická fakulta Ostrava,  
  aprobace: matematika -  
  fyzika

Povolání: ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor

Koníčky: počítač, zahrádka

V Příboře žije: od roku 1959

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Úřední hodiny pro veřejnost na poště.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-

žitek?
 Líbí se mi akce, které se konají v Příboře pra-

videlně: tradiční pouť, Valentýnská pouť. 
Nezapomenutelným zážitkem byly záplavy 
v roce 1997. Také škola byla postižena zápla-
vovou vlnou. Ráno ve čtyři hodiny volal pan 
školník, že celé přízemí školy je zatopeno. 
Z hlavního vchodu vytékala voda po schodišti 
ze školy ven. Na to asi nikdy nezapomenu.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Asi to, že mám spokojené manželství, hod-
nou dceru. Dále zapojení školy ve stonožko-
vém hnutí. Díky stonožce jsem se seznámil 
se spoustou skvělých lidí, kteří tak jako naši 
učitelé a žáci pomáhají dětem, které to nemají 
v životě lehké. 

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Nenapadá.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?

 Asi ne. I když je to práce náročná, baví mě. 
Setkání s bývalými žáky po letech vždy potěší.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Čtenářům Měsíčníku bych chtěl popřát hod-

ně zdraví, štěstí ať se jim splní všechna přání 
a prožijí rok 2006 spokojeně.

Děkuji vám za rozhovor 
Pavla Veselková

PŘEDSTAVUJEME VÁM… • Studie statické dopravy na ulicích projednat 
s veřejností Npor. Loma, Fučíkova, Dukelská 

• Stavební úpravy hřbitova, podklad pro I. změ-
nu rozpočtu

• Chodník na ulici Ostravská, podklad pro 
I. změnu rozpočtu

• Lávka přes Klenos realizovat ze schváleného 
rozpočtu

• Rekonstrukce ústředny MR + bezdrátové pro-
pojení místních částí, podklad pro I. změnu 
rozpočtu

v Uložila předložit návrh pro způsob vyhlášení 
výběrového řízení na správu bytového a nebytové-
ho fondu od 1.7.2006
v Souhlasila s uzavřením DOHODY O PAR-
TNERSTVÍ mezi městem Příborem a Zoologickou 
zahradou Ostrava, příspěvková organizace
v Schválila rozsah žádosti podle předložené-
ho návrhu na financování projektu Rodištěm 
Sigmunda Freuda – vytvoření interaktivního pro-
pagačního a informačního systému, sloužícího 
rozvoji cestovního ruchu v Příboře a v okolním 
regionu z grantového schématu JEDNOTNÝ 
KOMUNIKAČNÍ STYL 2005
v Uložila připravit návrh na vyhlášení nové-
ho řízení pro přidělení veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora na rok 2006
v Schválila rámcový program oslav 150. výročí 
narození S. Freuda podle předloženého návrhu 
a připomínek vzešlých z jednání rady města
v Schválila v souladu s Komisionářskou smlouvou 
mezi městem Příbor a Správou majetku města Příbor 
s.r.o. rozpočet příjmů a výdajů ve výši Kč 18.195 tis. 
na správu nemovitostí, opravy a údržbu bytového 
a nebytového fondu podle předloženého návrhu
v Uložila zpracovat návrh konkrétních opatření 
k zajištění nakládání s odpadními vodami v Příbo-
ře, podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a záko-
na č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
v Uložila požádat Moravskoslezský kraj o dotaci 
z titulu „Podpora přípravy projektů v oblasti život-
ního prostředí a zemědělství“ na akce „Kanalizace 
ul. Myslbekova a kanalizace pod ul. Juraňovou“
v Stanovila po projednání závazné ukazatele 
hospodaření na rok 2006 u TS Příbor
97. schůze RM dne 17. ledna 2006:
v Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání RM před-
ložené tajemníkem na schůzi RM dne 10. a 16.1.2006
v Uložila v souvislosti s přijetím nových pracovní-
ků předložit změnu organizačního řádu současně se 
změnou organizačního schématu městského úřadu
v Doporučila ZM schválit zapracování částky 
Kč 60 000,- + DPH do první změny rozpočtu měs-
ta na rok 2006 na akci „Zpřístupnění grafického 
informačního systému občanům“
v Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor mezi ZUŠ a městem Příbor, ná-
jem je Kč 1,- /rok a zahrnuje služby mimo vodné 
a stočné, účinnost dodatku od 1.1.2006
v Schválila dočasné užívání místnosti – učebny 
v přízemí PG pro hudební výuku, sazbou Kč 5,-/hod 
i započatou, ZUŠ v Příboře s platností od 1.1.2006
v Doporučila ZM schválit po úpravách Směrnici 
č. 1/2006 o odměňování u příležitosti svatebních 
obřadů a vítání občánků

Jaroslav Charvát
Jaroslav Kresta
Milena Krompolcová
Božena Jalůvková
Antonín Hejtmánek
František Berger
Jindřich Holada

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 28. února 2006

Zdeněk Hanzelka
Božena Juráková
Marie Krišková
Růžena Masnicová
Anna Rutová
Marie Hanzelková
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v Schválila po úpravách zásady grantového říze-
ní pro oblast kulturních a společenských aktivit na 
rok 2006
v Vyhlásila grantové řízení pro oblast kultur-
ních a společenských aktivit rok 2006

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 
jedenkrát, a to na 35. zasedání ZM dne 19. ledna 
2006, kdy projednalo 8 hlavních bodů programu:
35. zasedání ZM dne 19. ledna 2006:
v Vzalo na vědomí zprávu ze zasedání finanč-
ního výboru ze dne 9.1.2006, Osadního výboru 
Prchalov ze dne 4.1.2006, Osadního výboru Hájov 
ze dne 16.1.2006, kontrolního výboru ze dne 
9.1.200
v Rozhodlo schválit smlouvu o prodeji nemo-
vitostí parc.č. 307/6 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 916 m2, včetně objektu č.p. 1530 na této 
parcele, parc.č. 307/1 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 3950 m2 a parc.č. 307/7 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 240 m2, k.ú. Klokočov u Příbora, 
obec Příbor, za smluvní cenu 3 600 000,- Kč, plus 
náklady spojené s prodejem, včetně daně z převo-
du nemovitostí, firmě JETI model s.r.o., se sídlem 
Kopřivnice, Kadláčkova 894
v Rozhodlo po projednání návrhu projektu re-
konstrukce křižovatky u letadla a úprav okolí tělo-
cvičny a ulici Komenského realizovat výkup části 
pozemku p.č. 130 v k.ú. Příbor v rozsahu potřeb-
ném pro tento projekt
v Vyhlásilo v souladu s ustanovením vyhlášek 
města č. 13/97 a 1/98 výběrové řízení pro poskyt-
nutí úvěrů na opravy a modernizaci bytového fon-
du pro rok 2006 a uvolnilo pro tento účel z fondů 
rozvoje bydlení částku 1 500 000,- Kč
v Schválilo komisi pro vyhodnocení žádos-
tí o úvěry na opravy a modernizaci bytového 
fondu pro rok 2006 ve složení: ing. Nenutilová, 
ing. Šimíček, Lenka Habdasová, ing.Svoboda,  
p. Lampa
v Schválilo příjem případných sponzorských 
darů a příspěvků za účelem rekonstrukce rodného 
domu Sigmunda Freuda, uspořádáním oslav 150. 
výročí Sigmunda Freuda a následném provozu 
muzea Sigmunda Freuda
v Schválilo rámcový program oslav 150. výročí 
narození S. Freuda v Příboře podle předloženého 
návrhu
v Schválilo navýšení položky hlavní oslavy 150. 
výročí S. Freuda na 1,100 tis. Kč v rozpočtu města 
Příbora na rok 2006
v Vzalo na vědomí informaci o ukončení provo-
zu městského kina
v Zvolilo podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. 
jako přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně 
pro volební období 2006 až 2010 4 občany města 
Příbora
v Schválilo příspěvek na investice ve výši 700 tis. 
Kč pro příspěvkovou organizaci města Technické 
služby města Příbor na zakoupení víceúčelového 
malotraktoru a příspěvek 100 tis. Kč na zakoupení 
zařízení na ošetření chodníků
v Schválilo přesun termínu zasedání ZM ze dne 
23.2.2006 na 2.3.2006

 Dne: 20. ledna 2006,  
Zpracoval: ing. Arnošt VANĚK

S počátkem roku očekáváme na stavebním 
úřadě nárůst žádostí o povolení umístění bazénu 
na pozemku u rodinného domu, na zahradě apod. 
Uvádíme několik základních informací, kdy lze 
bazén postavit pouze na základě ohlášení, kdy je 
nutné stavební povolení a jaké další podklady sta-
vebníci pro vydání povolení potřebují, dle součas-
ně platného stavebního zákona.

Na základě ohlášení drobné stavby lze po-
stavit pouze bazén
- rozměry do 16 m2
- napájený z vodovodního řadu
- voda z bazénu po sezoně použitá na zálivku, 

nebo ponechána v bazénu
K ohlášení drobné stavby žadatel doloží do-

klad o vlastnictví pozemku, snímek z katastrální 
mapy a situační nákres s vyznačením umístění 
bazénu. Správní poplatek se nehradí.

Ve všech dalších případech je nutno podat 
žádost o stavební povolení a to buď stavebnímu 
úřadu MÚ Příbor nebo oddělení životního pro-
středí MÚ v Příboře. 

Stavební úřad vede stavební řízení v přípa-
dech, kdy se jedná o bazén o rozměrech nad 16 
m2, napájený z vodovodního řadu. Správní popla-
tek se hradí ve výši 300,- Kč.

Oddělení životního prostředí vede stavební 
řízení v případě, kdy se jedná o bazén libovolných 
rozměrů (tedy i do 16 m2), který je napouštěn ze 
studny. Správní poplatek se hradí ve výši 300,- Kč.

BAZÉNY
Stavební úřad obce s rozšířenou působností 

vydává stavební povolení pro jinou než soukro-
mou osobu (fyzická podnikající podle zvláštních 
předpisů, právnická osoba), která bude následně 
bazén užívat k podnikatelským záměrům. Správní 
poplatek se v tomto případě stanoví dle zák. 634/
2004 Sb. o správních poplatcích. 

Vydává-li stavební úřad povolení ke stavbě ba-
zénu na pozemku určeném sice ke stavbě pro byd-
lení, ale na tuto stavbu ještě nebylo o stavební po-
volení požádáno, hradí se správní poplatek za sta-
vební povolení ke stavbě bazénu ve výši 3000,- Kč, 
protože v tomto případě neplní bazén doplňkovou 
funkci k hlavní stavbě – např. rodinnému domu.

Ve všech případech před podáním žádosti 
o vydání stavebního povolení podává stavebník 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umís-
tění stavby, a to stavebnímu úřadu v Příboře.

Stavebník k žádosti o stavební povolení do-
loží projektovou dokumentaci, doklady o vlastnic-
tví pozemku, snímek z katastrální mapy, situační 
nákres s vyznačením umístění bazénu, případně 
další doklady, které si příslušný úřad od staveb-
níka během správního řízení vyžádá. V případě, 
že po sezoně bude voda z bazénu vypouštěna do 
místního vodního toku, je nutno k žádosti o sta-
vební povolení doložit souhlas odboru životního 
prostředí MÚ Kopřivnice.
Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. staveb-
ní úřad:
 556 455 460 - 3  nebo odd. ŽP: 556 455 464 - 5

490 let -  1516 postaven dřevěný kostel sv. Kříže
410 let -  1596 dokončena stavba dřevěného kostela sv. Valentina. Do dnešní podoby postaven v le-

tech 1760 - 66
380 let -  1626 Příbor vypálen vojskem Mnasfeldovým 28. 8. 
280 let -  1726 při zdejším piaristickém gymnáziu zřízen šlechtický konvikt. Bylo to zařízení po-

skytující ubytování, stravu a výchovný dozor synům okolních šlechtických rodů, jako 
Skrbenských, Podstatských, Pražmů, Harasovských, de Baillou, de Gerlich Citto, de 
Saintgenois a jiných

250 let -  1756 založena v Příboře lékárna v č. 113 / tehdy pod křižovatkou za radnicí - dnes parko-
viště/. Lékárníkem byl Václav Pokorný za Skalice n. Sázavou.

160 let -  29. 6. 1846 velký požár, kdy vyhořelo 16 domů v sousedství nynější komerční banky 
a zdravotního střediska Ř. Volného

140 let  -  1866 z iniciativy zbožného příborského občana Davida Hinnera postavena mezi Příborem  
a Skotnicí kaple sv. Jana Sarkandra

130 let -  1876 o příborské pouti nastoupil Antonín Cyril Stojan na příborskou faru jako kaplan
120 let -  14. 9. 1866 Sigmund Freud se oženil s Martou Bernays
110 let -  1896 zřízeno telefonní spojení mezi Místkem, Příborem a Novým Jičínem
100 let -  29. 4. 1906 vznikl v Příboře „Pobočný spolek včelařský pro Příbor a okolí“. Na první valné  

hromadě 20. 5. zvolen předsedou J. Šulc, učitel ze Skotnice.
80 let  1926 vznikla tzv. vagonová kolonie na konci Bezručovy ul. Bylo to 12 vyřazených želez-

ničních vagonů, které si nájemníci /nebo majitelé/ upravili k obývání.
70 let  28. 6. 1936 slavnostně otevřena a vysvěcena hasičská zbrojnice v Klokočově. Stála přibliž-

ně v místě dnešní velkoprodejny Koruna. Zbourána 1979 /?/
   1936 - z darů a sbírek občanů postavena kaple na Prchalově. 
60 let  17. 7. 1946 prezident dr. Edvard Beneš navštívil Příbor. Přijal diplom čestného občanství  

města.
   V r. 1946 od 28. 6. do 9. 9. byl ve třech etapách proveden odsun Němců. Celkem odsunuto 

163 osob.
Lubomír Loukotka

Čeho vzpomeneme v roce 2006
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Změny, které přinesl rok 2006
S příchodem roku 2006 došlo k několika podstatným změnám v sociální oblasti, se kterými se vás pokusíme 

seznámit. Některé z nich poznáme ve své peněžence až v měsíci únoru 2006, protože např. dávky státní sociální 
podpory či nemocenská se vyplácí zpětně.

Postupně si jednotlivé změny probereme:
a) zvýšení životního minima
Od 1. 1. 2006 došlo ke zvýšení částek životního minima. 
Životní minimum je i nadále konstruováno jako dvousložkové:
- jedna složka je učena na výživu a ostatní základní osobní potřeby a rozlišuje se podle věku
 u dítěte do 6 let činí 1750 Kč  předtím 1720 Kč
 u dítěte od 6 do 10 let 1950 Kč předtím 1920 Kč
 u dítěte od 10 do 15 let 2310 Kč předtím 2270 Kč
 u studujícího dítěte od 15 do 26 let 2530 Kč předtím 2490 Kč
 u ostatních osob 2400 Kč předtím 2360 Kč
- druhá složka je určena na nezbytné náklady na domácnost a liší se podle počtu osob v domácnosti
 u jednotlivce činí 2020 Kč předtím 1940 Kč
 u dvojice činí 2630 Kč předtím 2530 Kč
 u 3 nebo 4 osob  3260 Kč předtím 3140 Kč
 u 5 a více osob 3660 Kč předtím 3520 Kč.
b) zvýšení dávek sociální potřebnosti a příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu
Zvýšení životního minima s sebou přineslo přepočet dávek sociální potřebnosti, laicky nazývané doplatky do 

životního minima, které jsou od životního minima odvislé. 
Zvýšil se také příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, který pobírají lidé pečující o své zdravotně posti-

žené příbuzné, a to z dosavadní částky 5310 Kč měsíčně na částku 5400 Kč měsíčně při péči o jednu osobu a z částky 
9086 Kč měsíčně na částku 9240 Kč měsíčně při péči o dvě a více osob.

c) zvýšení dávek státní sociální podpory
Další oblastí, do které se změna životního minima promítla, je oblast dávek státní sociální podpory, které v pře-

vážné většině ze životního minima vypočítávají. Změna byla provedena automaticky, pouze pokud vám v minulosti 
dávky z důvodu příjmu nevyšly a nyní vám již nárok vznikne, je nutné podat o přiznání dávek novou žádost. 

Zvýšení dávek státní sociální podpory se dotýká také rodičovského příspěvku, který se zvýšil z částky 3635 Kč 
na částku 3696 Kč. Ode dne 1. 1. 2006 došlo u rodičovského příspěvku ještě k jedné podstatné změně, kdy děti starší 
3 let mohou nyní navštěvovat školku či jiné obdobné zařízení denně na dobu maximálně 4 hodin, aniž jejich rodiče 
ztratí nárok na tento příspěvek. U mladších dětí platí nadále podmínka, že mohou školku navštěvovat maximálně 5 
dnů v měsíci, aby rodiče měli na rodičovský příspěvek nárok. 

d) zvýšení některých dávek pro zdravotně postižené
Rok 2006 přinesl přilepšení také invalidním občanům, konkrétně těm, kteří pobírají příspěvek na provoz mo-

torového vozidla (laicky nazývaný příspěvek na benzin). Tato dávka je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P 
(s výjimkou občanů, kteří mají tyto průkazy z důvodu sluchového postižení), kteří jsou sami držiteli motorového 
vozidla, nebo je držitelem vozidla jejich blízká osoba.

Poskytuje se jednorázově a jeho výše od 1. 1. 2006 činí
• u jednostopého vozidla 
pro držitele průkazu ZTP  částku 2300 Kč
pro držitele průkazu ZTP/P  částku 4200 Kč
• u ostatních vozidel
pro držitele průkazu ZTP  částku 6000 Kč
pro držitele průkazu ZTP/P částku 9900 Kč
Pro ty invalidy, kteří sami motorové vozidlo nevlastní, ani příbuzní nepobírají příspěvek na provoz motorového 

vozidla na jejich osobu, je určen příspěvek na individuální dopravu. Tito občané musí ovšem splnit zdravotní kri-
téria stanovená vyhláškou (toto posuzují posudkoví lékaři OSSZ v Novém Jičíně) a při splnění těchto kritérií mají 
občané nárok na jednorázový příspěvek ve výši 6500 Kč (do konce roku 2005 činila výše příspěvku částku 6000 Kč).

e) zvýšení důchodů
Od ledna 2006 rovněž došlo k valorizaci důchodů. 
Každý důchod se skládá ze dvou částek – základní a procentní výměry.
Základní výměra je pro všechny důchodce stejná a zvyšuje se z částky 1400 Kč na částku 1470 Kč.
Procentní výměra je stanovena ze mzdy důchodce a zvyšuje se o 6 % v případě důchodů přiznaných před 1. 1. 

1996 (platil ještě „starý“ důchodový zákon), a o 4 % u důchodů přiznaných od 1. 1. 1996. 
Starobní důchody se tedy průměrně zvýší o 380 Kč, průměrný starobní důchod bude činit 8128 Kč.
f) zvýšení důchodu pro bezmocnost
Spolu se zvýšením životního minima, od kterého se odvíjí, se také od nového roku valorizovalo zvýšení dů-

chodu pro bezmocnost. Toto navýšení důchodu je určeno těm zdravotně postiženým poživatelům důchodu, kteří 
potřebují ošetření a obsluhu jinou osobou. Poskytuje se v následujících stupních:

1. částečná bezmocnost zvyšuje se z částky 472 Kč na 480 Kč
2. převážná bezmocnost zvyšuje se z částky 944 Kč na 960 Kč
3. úplná bezmocnost zvyšuje se z částky 1770 Kč na 1800 Kč.
g) zvýšení minimální mzdy
Podle statistik pracuje za minimální mzdu stále 2 – 3 % pracujících. K 1. lednu 2006 minimální mzda vzrostla 

ze současných 7185 Kč na částku 7570 Kč. Jde o hrubou měsíční mzdu zaměstnanců pracujících na plný úvazek. 
Minimální hodinová mzda vzrostla ze současných 42,50 Kč na 44,70 Kč. Cílem je zvýšení motivace lidí pracovat, tak 
aby odměna za tuto práci převýšila poskytované sociální dávky.

h) zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek
Od 1. 1. 2006 došlo i ke zvýšení redukčních hranic (I. hranice z částky 480 Kč na částku 510 Kč a II. hranice 

z částky 690 Kč na 730 Kč) pro výpočet nemocenských dávek, což v důsledku povede k jejich zvýšení. Týká se to jak 
nemocenské, tak i peněžité pomoci v mateřství a podpory při ošetřování člena rodiny. Dávky budou zvýšeny řádově 
o stokoruny, v maximální výši toto zvýšení bude činit cca 650 Kč.

Jak již bylo řečeno v úvodu, došlo ke změně v mnoha oblastech. Zásluhu na tom nepochybně má i „volební rok 
2006“. Některé ze změn budou provedeny automaticky, o jiné si musíme žádat. Ne vše však lze získat se zpětnou 
platností, proto pokud máte pochybnosti, neváhejte a informujte se u plátce těchto dávek.

Bližší informace k dávkám sociální potřebnosti, příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu či dávkám pro 
zdravotně postižené vám poskytnou pracovníci odboru sociálních věcí a prevence kriminality Městského úřadu 
v Příboře.

Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence kriminality 

Přelom roku s sebou přinesl nevídanou nadílku 
sněhu. Během dvou dnů napadlo téměř půl metru 
sněhu, mnoho chodníků a ulic se stalo rázem ne-
průchodnými. Přes všechy problémy se postupně 
podařilo zprůchodnit hlavní komunikace, následo-
valy chodníky, parkoviště, zastávky apod. Prakticky 
po celý leden sněhu přibývalo, a tak ho bylo zapo-
třebí začít z některých míst vyvážet. S přibývajícími 
hromadami sněhu narůstala i nespokojenost obča-
nů, v mnoha případech oprávněná. O úklid se prů-
běžně starají pracovníci technických služeb města, 
firmy, které vlastní potřebnou mechanizaci a rovněž 
mnoho občanů, kteří pomáhají především s údrž-
bou přilehlých chodníků.
Prakticky po celý rok jsem vás měsíčně seznamoval 
s těmi nejdůležitějšími událostmi, které se ve městě 
udály. Mnoho dalších informací vám poskytlo vy-
sílání městské televize, stále více jsou navštěvovány 
internetové stránky našeho města. Pro letošní rok 
připravujeme zpřístupnění části grafického infor-
mačního systému města veřejnosti, čímž byste měli 
možnost získat další cenné informace. Podrobnější 
informace vám budou poskytnuty v některém z dal-
ších čísel tohoto Měsíčníku.
Počátkem ledna odevzdalo město žádost o dotaci 
na projekt pod názvem Rodištěm Sigmunda Freuda. 
Cílem tohoto projektu je především zpracování pro-
pagačních a informačních materiálů, které budou 
použity v době oslav 150. výročí narození Sigmunda 
Freuda a taky později, kdy bude v provozu muzeum 
v jeho rodném domě. Obsahem projektu jsou i zvu-
kové panely, které by měly na šesti stanovištích ko-
munikovat s návštěvníky města.
Do nového roku vstoupilo město barevným ohňo-
strojem a novoročním koncertem symfonického or-
chestru pod taktovkou Zdeňka Pukovce. Na tomto 
koncertu převzal pan Ludvík Demel vysoké ocenění 
a stal se čestným občanem města Příbora. Většina 
z nás si ho pamatuje především jako zakladatele 
a dlouholetého vedoucího a dirigenta dechového 
orchestru mladých. Bylo pěkné, že hudebníci sou-
časného orchestru mladých nezapomněli a přišli 
p. Demlovi zahrát i poblahopřát. Ve čtvrtek 19. 1. 
2006 byla předána na zasedání zastupitelstva města 
Cena města Příbora za rok 2005 panu ing. Tomáši 
Tomečkovi. Ten je znám především jako motoristic-
ký závodník a účastník pouštní rallye Dakar. 
Hned po novém roce, 2. ledna 2006, byly stavební 
společnosti Stav Moravia s. r. o. Ostrava předány 
klíče od rodného domu Sigmunda Freuda a zahá-
jena jeho oprava. Ještě téhož dne byla uspořádána 
malá tisková konference a 3. ledna se informace 
o zahájení prací dostala do celé republiky, pozdě-
ji i mimo ni. Doufejme, že špatné počasí nenaruší 
už tak velmi krátký čás na dokončení stavby, která 
je plánována k termínu 30. 4. 2006. Rovněž největší 
stavba letošního roku, kterou bude bezesporu více-
účelová hala u Masarykova gymnázia, byla zahájena 
druhý týden letošního roku. 
Ve středu 4. ledna byla v Galerii v radnici otevřena 
další výstava fotografií z dílny jablunkovských foto-
grafů pánů Sikory a Kufy. V letošním roce nabídne 
Galerie v radnici výstavu fotografií příborského ro-
dáka Vladimíra Birguse. 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
prosinec 2005, leden 2006
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V prostorách brněnského výstaviště byla 12. led-
na otevřena výstava cestovního ruchu, Regiontour 
2006, na které města a obce prezentují své nabídky 
a možnosti v oblasti cestovního ruchu. Výstava měla 
vysokou úroveň a nabídka Příbora tam nechyběla. 
Velkých oslav se dočkal Sbor dobrovolných hasičů 
města Příbora, jehož členové v sobotu 21.1.2006 
oslavovali již 135. výročí od založení spolku. Při této 
příležitosti se uskutečnila mše svatá ve farním kos-
tele za všechny zemřelé hasiče a byl posvěcen první 
prapor hasičského sboru. Na slavnostní schůzi jsem 
předal sboru ocenění Rady města Příbora za veřej-
ně prospěšnou činnost, kterou ve městě pravidelně 
vykonávají. Uznání za dlouholetou činnost přiznala 
Rada města Příbora panu Františku Dobešovi, který 
je zároveň správcem hasičské stanice. 
Rok 2006 je posledním rokem tohoto čtyřletého 
volebního období. Zhruba v polovině roku proběh-
nou volby do poslanecké sněmovny a v závěru roku 
volby do zastupitelstva města. Volební strany bu-
dou hledat náměty pro další volební období, a tak 
se i vám naskýtá možnost prosadit některé ze svých 
myšlenek a nestát pouze někde opodál. Mnohokrát 
stačí se pouze se zástupci těchto volebních stran 
kontaktovat. 
Vážení čtenáři našeho Měsíčníku, vážení spoluob-
čané. Ještě jednou vám přeji úspěšný rok 2006 a tě-
ším se na společné setkání s vámi při mnoha akcích, 
které v našem městě letos proběhnou. 

Letošní zima dala zabrat určitě všem motoristům a nejen jim. Velký dík za všechny občany města patří 
jistě i zaměstnancům Technických služeb města Příbora, kteří díky sněhové kalamitě museli nastoupit 

do práce i na Silvestra a zabezpečovali průjezd a průchodnost ulic.

ZIMA

V roce 1872 jako šestnáctiletý student gymná-
zia navštívil o prázdninách Sigmund Freud Příbor. 
V dalším roce v červenci maturoval. Jeho známky 
na maturitním vysvědčení byly: výborný, velmi 
dobrý, chování - vzorný. Ještě před maturitou 
napsal do Příbora svému příteli Emilu Flussovi, 
že dvakrát navštívil vídeňskou světovou výstavu, 
tento velký obraz lidského snažení.

16. dubna 1874 se Sigmund Freud zapsal na 
vídeňské univerzitě. V pondělí 20. dubna mu za-
čaly práce v laboratoři a v úterý byl na první před-
nášce. 14. listopadu 1877 píše o něm prof. Ernst 
Brückes v potvrzení k získání stipendia: Freud se 
v posledních čtyřech semestrech s nevšední pílí 
a dovedností věnoval mikroskopickým studiím. 
Roku 1876 žádal ministerstvo o příspěvek na ces-
tu do Terstu, kde chtěl studovat o velikonočních 

prázdninách. Po několik semestrů navštěvoval 
filosofické přednášky doc. F. Brentana, člena - 
korespondenta Akademie věd, ačkoli to studium 
medicíny nevyžadovalo.

 Závěrečné vysvědčení o absolvování řád-
ného studia, podepsané rektorem E. Brückem, 
mělo zaznamenány i všechny jiné vědecké ústavy, 
na nichž byl S. Freud během svého studia činný. 
Freud tehdy řekl: „Pět let, které jsou předepsá-
ny pro studium lékařství, bylo pro mne málo. 
Pracoval jsem bezstarostně, takže v okruhu mých 
známých jsem vypadal jako lehkomyslný a oni po-
chybovali, že budu někdy ze studiem hotov. A tak 
jsem se rozhodl rychle složit zkoušky a studium 
jsem ukončil bez odkládání.“

Lubomír Loukotka

Sigmund Freud - student

Svaz letců České republiky,  
odbočka plk. JUDr. ing. Vl. Vaňka č. 18 Příbor

Připravuje na 1. dubna 2006 slavnostní shromáždění

k. 60. výročí vzniku 1. leteckého dopravního pluku.
V rámci této akce budou probíhat doprovodné programy, mimo jiné  

promítání filmů, video nahrávek, výstava fotografií a pod. Žádáme všechny  
kolegy, kteří vlastní filmové materiály, video nahrávky nebo fotografie,  
aby tyto zapůjčili. Po zkopírování budou materiály okamžitě vráceny. 

Koordinátorem je ing. Zd. Pařízek a materiály možno donést  
do klubu vojenských důchodců, suterén Čs. armády 1377.

Výbor odbočky

za měsíc leden 2006
Dne 7.1.2006 bylo v 10,30 hodin hlídkou při-

jato telefonické oznámení občana z Příbora-Be-
nátek, že plot kolem jeho pozemku sousedí s při-
lehlou ulicí asi v délce 30 metrů a veškerý sníh 
při vyhrnování ulice leží na jeho plotě. Ten je pod 
tíhou sněhu neustále poškozován a padá směrem 
na jeho pozemek. Toto se údajně děje již několik 
let a on by si chtěl v jarních měsících postavit plot 
nový, má však obavy, že plot bude opět poškozo-
ván. Strážníci provedli ověření oznámení, pořídi-
li fotodokumentaci a jelikož neshledali na místě 
žádné úmyslné zavinění právnické či fyzické oso-
by, bude náhrada škody řešena občansko-právní 
cestou. Strážníci upozornili Technické služby 
Příbor na nutnost odvozu navrstveného sněhu 
z uvedeného plotu a také na hledání řešení odhr-
nování sněhu na uvedené ulici do budoucna.

Dne 11.1.2006 bylo přijato tel. oznámení 
od občanky města, že její tchyni, která je již ve 
vysokém věku a bydlí sama v domě, tel. kontak-
toval neznámý člověk, který se vyptával na vel-
mi osobní věci a soukromé údaje. Následujícího 
dne u ní zvonily dvě neznámé ženy, ve věku 
kolem 30 let bílé pleti, které jí nabízely změře-
ní prašnosti v domě, geopatogeních zón apod. 
Zároveň se jí vyptávaly, zda bydlí v domě sama 
a jak se jí zde bydlí. Žena však neznámé ná-
vštěvnice do domu nepustila, s tím, že zde žije 
se synem a ten se má každou chvíli vrátit. Obě 
ženy se proto po chvíli daly na ústup a z místa 
odešly. Hlídka následně provedla vyhledávání 
podezřelých žen, avšak na katastru města se je 
již nepodařilo najít.

Vzhledem k tomuto případu a dalším po-
dobným, apelujeme na starší občany města ,aby 
cizím osobám pokud možno vůbec neotvírali 
a ihned nás vyrozuměli na pevnou tel.linku nebo 
na nové mobilní číslo 721 146 146, abychom 
mohli předejít páchání trestné činnosti na bez-
branných důchodcích.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
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V roce 2005 oslavila Zvláštní škola Příbor 15. 
výročí svého vzniku. Jak jsme si tuto událost při-
pomněli a oslavili? K výročí školy jsme si nadělili 
opětovné získání titulu EKOŠKOLA za výrazné 
ekologické a environmentální aktivity a v červ-
nu se potom zúčastnili 2 žáci školy s p. učite-
lem Čípem slavnostního předávání titulu v aule 
Univerzity Karlovy v Praze a doprovodného 
programu. Ve škole probíhá dlouhodobý projekt 
„Zookoutky – nedílná součást výuky přírodopi-
su“, kdy se děti starají o zvířátka, pozorují jejich 
život a poznávají tak přírodu a učí se ji chránit.

Úspěch za velmi netradiční ztvárnění diva-
delního představení „Zimní pohádka“ sklidili žáci 
školy na oblastní přehlídce škol v divadle Arénka 
v Ostravě. Škola se rovněž i v roce 2005 zapojila 
do Debatního programu K. Poppera / rozvoj ko-
munikace, mluvního projevu, vyjádření vlastního 
názoru / a v kategorii zvláštních škol získaly žá-
kyně školy 1., 2. a 3.místo na celostátním finále 
v Krásenku ve formátu Za svým slovem si stojím 
na téma „Největší Čech“. V průběhu celého roku 
rovněž probíhal zajímavý projekt „Kouzlo zapo-
menutého – stará řemesla“, kdy se děti seznamo-
valy se starými řemesly, vyráběly nádherné věci 
a výrobky z těchto řemesel a učily se tak znát 
hodnotu a význam lidské práce.

Škola rovněž v r. 2005 získala grant 
Moravskoslezského kraje ve výši 70.000 Kč a do-
taci města Příbor 40.000 Kč na realizaci projek-
tu „Dobrý start do školy a dobře ve škole“. Díky 
tomuto projektu mohlo vzniknout předškolní 
centrum a školní klub „Motýlek“ pro děti ze so-
ciokulturně znevýhodněného prostředí a pro 
romské děti. V závěru tohoto celoročního projek-
tu byl uspořádán zajímavý víkendový pobyt „Co 
všechno dokážeme“ s bohatým programem pro 
žáky školy i děti města. O projektu i víkendovém 
pobytu jsme psali v minulém Měsíčníku.

V průběhu celého roku bylo dále ve škole 
mnoho dalších sportovních a kulturních akcí 
s mnoha úspěchy žáků v oblastních a okresních 
soutěžích, byly pořádány zajímavé besedy, výstav-
ky, děti se účastnily výtvarných soutěží. Prostě 
pořád se něco dělo a děti se učily a poznávaly stále 
něco nového.

Oslavy 15. výročí školy vyvrcholily slav-
nostní akademií školy a Dnem otevřených dveří. 
Oslav se zúčastnili vzácní hosté z odboru školství 
MěÚ Příbor v čele s panem starostou, zástup-
ci Krajského úřadu MSK, velké množství rodičů 
a ostatních přátel školy. Na akademii se hrálo 
divadlo, tančily se country i disko tance, chlapci 
předvedli své brejkařské umění, děvčata předvá-
děla mažoretky, zpívaly se trampské písně v po-
dání školní skupiny „Caramba“, dále lidové písně 
i tanečky. Vystoupily i děti z předškolního centra 
„Motýlek“ s pásmem básní a písní, s pohádkou  
„O budce“ a s latinsko-americkými tanci. 
Akademii uzavřela nádherná pohybová dramati-
zace s písněmi „Veselí čertíci a čertice“. Všem ro-
dičům i hostům se akademie a prezentace výsled-
ků práce dětí v prostorech školy moc líbila a děti 
i učitelé sklidili zasloužený obdiv a pochvalu.

Děti zvláštní školy nikdy nebyly dětmi z druhé 
řady a pod vedením nadšených a obětavých peda-
gogů dokázaly za těch 15 let velké věci a mohly se 
rovnat svým ostatním vrstevníkům. Proto je dob-
ře, že s rokem 2005 mizí název „zvláštní škola“, 
který byl spojen s mnoha předsudky, nepochope-
ním a mnohdy i posměchem, a že dál bude naše 
škola pokračovat ve své práci pod novým názvem 
– základní škola. Slíbili jsme si společně s dětmi, 
že budeme pracovat, učit se i bavit se tak, aby-
chom dělali dobré jméno své škole, svému městu, 
svým rodičům i sami sobě. Snad se nám to spo-
lečně bude dařit.

Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Příbor

JAK JSME SLAVILI VÝROČÍ ŠKOLY

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 
Jistě všichni znáte tuto dětskou hádanku.

Samozřejmě, je to sníh. A ten v těsném závě-
ru starého roku a v počátku roku nového přišel 
opravdu ve „velkém“. A zase jsme se všichni divili, 
že je tady, že padá, že je ho všude kolem. Nic na-
plat, ono už se to tak někdy stává, že „padá“ v led-
nu, méně už v květnu.

A zase jsme se zlobili. Zase jsme telefonovali, 
přicházeli na radnici, na technické služby,

zvedali a zatínali pěsti, padala výhrůžná slo-
va, zaznívaly nejsilnější výrazy. A sníh padal a pa-
dal a padal………..

A víte jaká byla zase jednou nejvíce položena 
otázka? 

KDO ZA TO MŮŽE ? 
A nejčastěji vyřčené slovo? Vsadím se, že to 

bylo sloveso ODVOLAT!
Odvoláme starostu nebo nejlépe celou měst-

skou radu. Nebo že by městská rada měla odvo-
lat ředitele technických služeb? Nebo že by měl 
ředitel technických služeb „odvolat“některé své 
zaměstnance? Nebo co kdybychom odvolali do-
movní důvěrníky? Ti se mají přeci starat o po-
řádek před domy. Nebo, že bychom dali odvolat 
velitele hasičů? Nebo nebylo by lepší odvolat tře-
ba tajemníka. Ten přece zodpovídá za pracovníky 
úřadu. Není to náhodou jejich vina? Nebo víte co? 
Odvoláme předsedy osadních výborů. Vždyť oni 
můžou za to, že v okolních obcích není prohrnu-
to. A sníh padal a padal a padal………….

A co tak nechat odvolat velitele městské poli-
cie? Vždyť oni přece musí dohlížet na dodržování 
městských vyhlášek.

A co kdybychom ihned odvolali nového ředi-
tele veřejné obchodní společnosti, která se stará 
o bytový fond na sídlištích. Nezajistil včasné pro-
hrnování. A také jsem zaslechl nechat odvolat ve-
doucího odboru, ředitele firmy, majitele obchodu, 
vedoucího restaurace, protože si neuklidili před 
provozovnou. Také nějaké lékaře nechat odvolat, 
protože nepřijeli k nemocnému včas. A sníh pa-
dal a padal a padal….Potom také nesmíme zapo-
menout odvolat třeba občany ulice Zimní - házeli 
sníh na cestu nebo také ty z ulice Sněžné, házeli 
sníh sousedům přes plot….když se však nad tím 
zamyslím a navzájem se všichni odněkud odvo-
láme, kdo zajistí potom odhrnování toho sněhu 
v únoru a březnu?

S přáním hezkého bílého měsíce února
radní za ODS Rudolf Korčák 

JÁ ODVOLÁM TEBE,TY ODVOLÁŠ MĚ!

ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 

/ školský zákon / dochází od 1. 1. 2006 ke 
změně názvu školy. 

Zvláštní škola, Příbor, Dukelská 1346  
bude provádět výchovně vzdělávací činnost 

pod novým názvem –
 Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, 

příspěvková organizace. 
Škola poskytuje základní vzdělání dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami / např. se 
zdravotním postižením
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Trojsoší, nebo původně „jednosoší“? 
Tímto článkem doplňuji svůj šestidílný seriál 

o morových epidemiích, který vycházel v číslech 
12/2003 až 5/2004 tohoto měsíčníku. V úvodním, 
prosincovém čísle roku 2003 namítám, že příbor-
ské trojsoší – s odvoláním na sochu sv. Floriána 
jako symbolu ochraňujícího město před ohněm 
válek – bylo postaveno nikoli pouze na paměť za-
žehnání poslední morové epidemie roku 1713, ale 
o rok později, zároveň jako památník rastattskému 
míru, jenž ukončil válku o dědictví španělské.

Dnes zastávám v něčem odlišný názor: ne, 
že by obě sochy patronů nebyly postaveny jako 
ochrana před morem a válkami, to ano, avšak ni-
koli jako reakce na ukončení války o dědictví špa-
nělské v roce 1714 - to ještě dlouho nebyly po-
staveny. V následujících řádcích uvedu důvody, 
které mne vedou k vyslovení této domněnky.

Když si fotografii trojsoší prohlédl jeden můj 
přítel, jehož koníčkem je kunsthistorie, namítl, že 
socha Panny Marie včetně podstavce je práce 
odpovídající vrcholně barokovému provedení 
přelomu 17. a 18. století, a to velice kvalitní, 
ve stylu olomoucké školy, zatímco sochy sv. 
Rocha a sv. Floriána jsou ztvárněny v pozdně 
barokním stylu druhé poloviny 18. století. 

Po vyslovení takového závěru mně leccos 
došlo: již dříve mi totiž na trojsoší něco nesedě-
lo; přestože jsem kolem nich denně chodil, tušil 
jsem, že nepůsobí v porovnání s jinými sochami 
příliš kompaktním dojmem. Strnulé postavy sv. 
Rocha i sv. Floriána oproti ryze baroknímu poje-
tí Panenky Marie ve mně vyvolávaly domněnku 
o různých autorech, ale dál jsem nikdy nehloubal. 
Zvláště když se v oficiální historii města píše, že 
„12. 10. 1713 bylo vysvěceno sousoší Panny Marie 
na náměstí“. Ale vrcholně barokní sochy vynika-
jí nad sochami ztvárněnými jinými uměleckými 
styly tím, že jsou jakoby v pohybu, což Panna 
Marie splňuje, zatímco sochy patronů (světců) 
ne až tak docela. 

Originály soch sv. Floriána a sv. Rocha byly 
na počátku 90. let 20. století uschovány do depo-
zitáře novojičínského vlastivědného muzea a byly 
nahrazeny kopiemi. Po této „renovaci“ znovu vy-
světil sousoší olomoucký arcibiskup Msgre. Jan 
Graubner. Došlo k tomu 8. září 1992. Kdo však 
zavzpomíná, i před jejich náhradou kopiemi se 
obě sochy patronů jevily zdaleka ne tak zvětra-
lé jako socha Panny Marie. To rovněž napomáhá 
tvrzení, že sochy patronů jsou mladší než Panna 
Marie, a ne jen o nějakých deset let.

Další rozdíl je v podstavcích: ten je u sochy 
Panny Marie úplně jiného typu než u obou 
světců. A jestliže provedeme srovnání - pozdně 
barokní socha svatého Floriána v jihovýchodní 
části frenštátského náměstí má na rozdíl od té 
příborské datování: je z roku 1773. Je tedy o 60 
let mladší, než „věk“, který se doposud přisuzuje 
sochám obou patronů na náměstí příborském. 
Mimochodem, frenštátská socha má baroko-
vý podstavec navlas stejného typu jako sochy 
obou světců příborského trojsoší.

Jestliže výše uvedené řádky by nebyly pro 
někoho dostatečným důkazem o rozdílné době 
vzniku sochy Panny Marie s ohrazením na jedné 
straně, a soch světců na straně druhé, uvedu dů-
vod snad nejpádnější. Prohlédneme-li si kolorova-

nou kresbu Příbora, vlastně plán města syndika 
Karla Ludvíka Chrámka z roku 1728 (jeho ko-
pie je k dostání v městském muzeu), zřetelně vi-
díme, že v případě „sousoší“ kresba postrádá! 
obě „dolní“ postavy světců. I když plán obsahuje 
několik nepřesností (např. nepoměr velikosti pia-
ristického kláštera vůči věži farního kostela je „do 
očí bijící“), není dost dobře možné, že by K. L. 
Chrámek, tento nepochybně nábožensky založený 
člověk, při kresbě jen tak zapomněl na oba světce. 

Na základě všech popsaných skutečností 
nemohu než vyvodit obecný závěr, že sochy sv. 
Floriána a sv. Rocha byly postaveny jiným au-
torem až dodatečně během 18. století. 

Kdy? To je velice těžké stanovit, neboť 18. sto-
letí je stoletím bohatým na události. Ne sice již na 
morové rány, zato na války. Socha svatého Floriána 
mohla být třebas postavena při příležitosti ukončení 
některé z válek, které vedla habsburská monarchie. 

Například:
- mohlo to být jako reakce na parciální mír: vrati-

slavský mír (1742) – ukončil 1. slezskou válku
- drážďanský mír (1745) ukončil 2. slezskou 

válku a potvrdil tak mír vratislavský
- válka o dědictví rakouské ukončena v Cá-

chách r. 1748 
- válka sedmiletá (1756-1763) – 15. února 1763 

mír v Hubertsburgu (pokud by se tak stalo, jsou 
obě sochy o 50 let mladší, než se oficiálně soudí)

- válka o dědictví bavorské (1777-1779) – těšín-
ský mír r. 1779

- (francouzské války závěru 18. století jsou již 
velice nepravděpodobné)
Anebo to mohlo být úplně jinak: sochy vůbec 

nemusely být odhaleny na počest určité události. 
Když v letech 1760-66 probíhala pozdně barokní 
rekonstrukce kostela sv. Valentina, třeba se při té 
příležitosti „ve stejném duchu“ „dostavěla“ i socha 
Panny Marie na náměstí.

Je skutečností, že 9. září 1773 se cestou z Pol-
ska zastavil v Příboře spoluvládce a budoucí císař 

Josef II. U sochy Panny Marie byl slavnostně při-
vítán kněžími a magistrátem. S děkanem rozprá-
věl po dobu zapřažení čerstvých koní. (Rok 1773 
se dokonce shoduje s rokem odhalení sochy 
sv. Floriána na frenštátském náměstí.) Věřím, 
že tehdy již příborské „trojsoší“ bylo opravdu  
trojsoším. 

Ale jak dlouho?
Spojitost s válečnými událostmi přímo v Příboře:
- Bedřich II….vtrhl koncem roku 1741 do 

Moravy se svým vojskem…Příbor byl přinu-
cen přispívati ku vydržování vojska pruské-
ho jakož i císařského. (Kravařsko, str. 313)

 - Dne 8. července 1762 Werner … (Kravařsko, 
str. 314)

 mír v Hubertusburgu 1763
EPILOG:
- počet hvězd na svatozáři má být 5 (z knihy 

o staré Praze) jako u sv. Jana Nepomuckého, 
koroze a ostatní vlivy předurčují častou reno-
vaci a patrně i zanedbání dodržení počtu – ale 
náboženská symbolika je vždy přesná a má 
své příčiny a zákonitosti (podobně u moro-
vého sloupu na křižovatce ulic Jičínské a Tyr-
šovy – tam se omluvit: automaticky jsem jej 
spojoval s epidemií v roce 1714, ale není 
tam datum – MOROVÉ EPIDEMIE ZNÁMY 
ČTYŘI, ale nemusí být sloup postaven proti 
epidemiím, též proti válkám.

DODATEK:
- r. 1585 mor zachvátil faráře, konšely a mnoho 

set občanů (Kravařsko, str. 305)
- mor 1714-1715, …postavili sousedé sochu 

Panny Marie (Kravařsko, str. 313)
- mor roku 1624 je třetí zjištěnou epidemií, 

která postihla Příbor. Předcházely mu dvě jiné 
morové rány, jedna r. 1585, druhá před rokem 
1573 (asi roku 1572).

- mor roku 1642?
Igor Jalůvka
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Určitě jste 5.12. potkali Mikuláše, anděla 
a čerta. Někteří čerti se však v Příboře zdrželi 
a dali si sraz 9.- 10.12. 2005 na ZŠ Jičínská, aby 
zde prožili „Pekelnou noc“.

Pod pekelnými maskami se skrývalo 29 žáků 
III.A a III.B a dvě žákyně 9.A, Jana Jiříčková a Ni-
kola Janečková, které nám pomáhaly. A co o pe-
kelné noci čerti prováděli?

Nejprve vyráběli papírové čertíky, kterými 
později ozdobili Luciferův trůn.

Potom s pekelným napětím vstoupili do hrůzo-
strašně osvětleného „ pekla“ (tělocvičny), kde se mu-
seli představit Luciferovi a předvést své „brli vrli“.

Nastal pekelný rej, který byl prostřídán 
hrami a soutěžemi, např. „O nejlepší škleb“ či  

„Pekelné šipky“.
Největší zkouškou pro čerty byla pekelná 

stezka. Čerti procházeli školou osvětlenou pou-
ze svíčkami, odpovídali na otázky a jen ti nejod-
vážnější sestoupili do podzemí a podepsali se na 
„ Pekelnou listinu “, kterou hlídali hrůzostrašní 
vládci pekel (tímto děkujeme za pomoc panu škol-
níkovi Ladislavu Němcovi a panu učiteli Dušanu 
Švekušovi).

Po nevšedních zážitcích nemohli mnozí dlou-
ho usnout a sdělovali si, co prožili.

Ráno čekala na každého čerta snídaně, 
„Čertovský list “ a sladká odměna.

Třídní učitelky 3. ročníků, Mgr. Jana BILSKÁ a 
Mgr. Michaela ELIÁŠOVÁ

PEKELNÁ NOC

Dne 9. 12. 2005 se konala výroční členská 
schůze KD ve velkém sále Katolického domu. 
Schůze se zúčastnilo 140 členek a členů, což před-
stavuje 70, 71% z celkového počtu registrovaných 
členů a 3 zástupci Městského úřadu v Příboře.

Schůzi zahájil a řídil člen výboru klubu 
Vladimír Tabášek. Přivítal všechny přítomné, 
seznámil je s programem jednání a předal slovo 
předsedovi KD p. Vyvialovi, který celou členskou 
základnu informoval o činnosti klubu důchodců 
v průběhu roku 2005.

V klubu důchodců je registrováno 198 členek 
a členů. Z uvedeného počtu je 142 žen a 56 mužů. 
V roce 2005 odešlo z klubu 8 členů ze zdravotních 
a jiných důvodů a 7 členů zemřelo. V průběhu 
roku navštívilo náš klub 8 618 členek a členů, což 
představuje denní průměr návštěvnosti 34 lidí. 

V další části zprávy podrobněji seznámil pří-
tomné s pořádáním akcí v průběhu roku 2005. 
Výbor klubu pro své členy zajistil 18 akcí, z to-
ho 12 zájezdů za poznáním kulturních památek,  
4 akce – posezení v klubu při specialitách a 2 akce 
spojení s velkým úklidem prostor v klubu. Znovu 
připomenul, že veškeré akce, které se pořádají, 
jsou hrazeny z vlastních finančních prostředků 
klubu.

Poděkoval všem členkám a členům klubu za 
finanční a materiální pomoc při zajišťování akcí, 
za veškerou práci při provozu klubu, konkrétně 
p. Tabáškovi za dokonalou organizaci a zajištění 
jednotlivých zájezdů, manželům Marii a Draho-
míru Galiovým za obětavost při vedení hospo-
dářské části klubu a doplňování zásob, pokladní 
pí. Potůčkové za vzorné a bezchybné vedení fi-

nančních prostředků klubu a členům výboru za 
pomoc při řešení úkolů vyplývajících z činnosti 
klubu.

Zvláštní poděkování patřilo i zastupitelům 
města - starostovi ing. Strakošovi, zástupci sta-
rosty RSDr. Mgr. Stanislavu Janotovi, vedoucí 
sociálního oboru pí Filipcové, za podíl na bezpro-
blémovém chodu klubu důchodců.

Rovněž poděkoval i řediteli Správy majetku 
města Příbor, s. r. o. ing. Bohuslavu Majerovi za 
vstřícný přístup a ochotu k řešení našich ojedině-
lých požadavků.

Každým rokem se provádí revize vlastních  
financí klubu, s výsledkem revizní komise a ná-
sledným stavem pokladny byli přítomní seznáme-
ni v jednotlivých zprávách.

V diskusi vystoupil starosta města ing. Milan 
Strakoš, který přítomné informoval o akcích pořá-
daných městem. Hovořil o ukončení rekonstrukce 
hudební školy, ZŠ Jičínská, úpravě břehu řeky 
Lubiny proti povodním. Upozornil na přípravu 
oslav 150. výročí narození S. Freuda, na rekon-
strukci rodného domu S. Freuda a jeho otevření 
ve dnech 26. - 28. května 2006, úpravu hřbitova 
a úpravu chodníků a zeleně.

Zástupce starosty RSDr. Mgr. Janota projevil 
uznání a obdiv k práci a funkčnosti klubu dů-
chodců. Slíbil, že pokud mu to čas dovolí, rád na-
vštíví klub, aby se podrobněji seznámil s činností 
klubu.

Zástupkyně vedoucí sociálního odboru  
pí Filipová popřála všem přítomným do dalších 
let hodně zdraví, spokojený a šťastný život.

Po ukončení výroční členské schůze nám žáci 
Základní umělecké školy v Příboře pod vedením 
učitelek pí Hnitkové a pí. Ivasevy předvedli svůj 
kulturní program v baletu, tanci a zpěvu. Jejich 
vystoupení bylo pro nás velmi milým zpestřením 
našeho všedního života. Za krásný umělecký záži-
tek jim rovněž patří poděkování.

V průběhu volné zábavy byla připravena tom-
bola se 45 výhrami a občerstvení, které připravily 
členky klubu důchodců. K poslechu nám hrála 
a zpívala pí Porubová ze Zašové.

Přáním a zároveň výzvou členů klubu dů-
chodců je, aby starší občané města Příbora přišli 
k nám do klubu, nezůstali osamoceni. Věřte, že 
ve společnosti ostatních stejně osamělých spolu-
občanů se lépe překonávají každodenní problémy 
a vytváří se pocit krásnějších dnů svého dalšího 
života.

Výbor Klubu důchodců při MěÚ v Příboře

Pekelníci ve 3.B O nejlepší škleb

Čerti ze 3.B v předpeklí 

Čerti ze 3.A s Luciferem

Z výroční členské schůze klubu důchodců při MěÚ v Příboře

Pozvánka
na 36. zasedání  

Zastupitelstva města Příbora,  

které se uskuteční  

ve čtvrtek 23. února 2006 

od 16,30 hod. ve velkém sále  

Katolického domu v Příboře. 
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Koncem minulého roku se objevilo v prodejnách 
knih nové pozoruhodné dílo předního českého archeo-
loga, historika a významného spisovatele Karla Sklenáře 
Biografický slovník českých, moravských a slezských 
archeologů. PhDr. Karel Sklenář DrSc. je dlouholetým 
předsedou České archeologické společnosti, napsal mno-
ho odborných publikací, popularizuje archeologii a její 
dějiny řadou knih. Uvedu nejvíce známé: Učenci a po-
hané, Slepé uličky archeologie, Za branou minulosti, Od 
pěstního klínu k Přemyslově radlici, Za jeskynním člově-
kem. Z jeho nové knihy lze citovat: 

„Už více než 200 let odkrývají archeologové v českých 
zemích památky nejstarší minulosti a snaží se o všestran-
ný obraz našeho pravěku i nejstarších dějin. Přitom stále 
těsněji spolupracují s dalšími odvětvími vědy a techniky, 
které pomáhají k tomu, aby obraz byl živější a barvitější. 
O výsledcích této práce je veřejnost průběžně informová-
na, ale lidé, kteří se o ně zasloužili, zůstávají anonymní 

a upadají do zapomenutí. Proto nyní vychází - poprvé 
v české literatuře - tento Biografický slovník, aby zájemce 
seznámil s osobnostmi, životními osudy a dílem našich 
archeologů i jejich významných spolupracovníků v minu-
losti a přítomnosti. Ve 1260 heslech-biogramech, následu-
jících po úvodním pohledu na dějiny archeologie v našich 
zemích, se setkáváme s nejrůznějšími jmény z posledních 
deseti století, někdy slavnými, častěji zapomenutými - od 
mezinárodně uznávaných vědců po regionálně činné ne-
profesionální zájemce o památky, od badatelů o počát-
cích lidstva až po znalce středověké a novověké hmotné 
kultury, od kronikáře Kosmy až po představitele generace 
vstupující do vědy v posledních letech. Najdeme tu nejen 
české, ale německé a další archeology působící dříve i ny-
ní v našich zemích a naopak zase naše badatele pracující 
mnohdy významně v zemích cizích. Už z toho plyne, že 
nejde jen o archeology pravěku či středověku, nýbrž také 
o archeology klasické či egyptology. K nim se pojí před-

stavitelé jiných věd společenských i přírodních (historie, 
etnologie, antropologie, geologie, geofyziky, botaniky zoo-
logie....), kteří se významněji podílejí na hledání, získávání 
a studiu archeologických nálezů.“

Z příborských rodáků anebo občanů, kteří v Pří-
boře dlouhodobě žili či dosud žijí, najdeme ve Slovníku 
Karla Sklenáře, Jana Diviše, Jiřího Fryče, Daniela Fryče, 
Jiřího Tichánka a Tomáše Řehoře Wolného. V heslech-
biogramech Slovníku je uvedeno příjmení, jméno, 
datum a místo narození, titul, hlavní zaměstnání, bio-
grafické, bibliografické a další údaje. Významná obje-
vitelská, publikační a kulturní činnost uvedených lidí 
z Příbora je právem v této pozoruhodné knize vyzved-
nuta a oceněna. Neznám jinou knihu celostátního, ne-
-li mezinárodního významu, ve které je uvedeno tolik 
mužů z Příbora s historicky nesmazatelnými stopami 
jejich záslužné práce.

Mgr. Ladislav Diviš, člen AK

Příborští archeologové v Biografickém slovníku

Rada města Příbora na svém 97. zasedání dne 
16.1.2006 schválila upravené zásady grantového řízení 
pro oblast kulturních a společenských aktivit na rok 
2006 a vyhlásila grantové řízení pro oblast kulturních 
a společenských aktivit na rok 2006

Město Příbor poskytne finanční příspěvky z roz-
počtu města na realizaci projektů, které obohatí kultur-
ní a společenské aktivity konané ve městě Příboře v roce 
2006. Smyslem příspěvků je podpora aktivit organizací 
a jednotlivců na základě předložených projektů.
1.  Příspěvky budou určeny k podpoře takto téma-

ticky zaměřených projektů:
- aktivity doplňující oslavy 150. výročí narození S. 

Freuda v Příboře
- posílení kontaktů s partnerskými městy /přednost-

ně zaměření na děti/
- prezentace a propagace Příbora celorepublikově, 

případně v zahraničí
-  volné téma

Výběr projektů a návrh výše finančního příspěvku 
provede na základě hodnocení komise kultury Rady 
města Příbora.
2.  Kritéria výběrového řízení 
 Město Příbor udělí finanční prostředky projektům 

zejména: 
• realizovaným na území města s celoměstským dopadem 
• projektům se vztahem k Příboru 
• projektům zaměřeným na příborské a regionální 

publikum
• představujícím výrazné kulturní počiny 
• zajišťujícím vyhledávání a výchovu mladých talentů 
• výrazně představujícím město v jiných oblastech ČR 
• reprezentujícím Příbor v zahraničí
• projektům zdůrazňujícím kulturní a historické tra-

dice a kořeny města 
 Na přidělení finančních prostředků není právní 

nárok a rozhodnutí o přijetí projektu a poskytnutí 
finanční dotace, případně o nepřijetí a neudělení 
dotace je konečné. Celková výše dotací bude limito-
vána objemem finančních prostředků plánovaných 
v rozpočtu města pro danou oblast.

3.  Výběr projektů schválí rada města Příbora a výši 
finančních příspěvků zastupitelstvo města Příbora 
v rámci rozpočtu města Příbora pro rok 2006.
V rámci grantového řízení je možné udělit jeden 

mimořádný jednorázový příspěvek na dílo nebo počin 
mimořádných kvalit a trvalého charakteru. V případě 
díla hmotné povahy si město vyhrazuje právo specifika-
ce podmínek pro udělení grantu.

Projekt bude předložen na odboru informatiky, 
kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor nejpozději v den 
uzávěrky. Projekty odeslané poštou na adresu MÚ, od-
bor IKCR, musí být odeslány rovněž nejpozději v den 
uzávěrky. Nedodržení termínu podání žádosti včetně 
příloh je důvodem k vyřazení projektu z dalšího řízení.
Termín vyhlášení grantového řízení: 16. ledna 2006
Poslední den /uzávěrka/ podání projektů: 8. února 2006

Oznámení o přidělení finanční dotace obdrží ža-
datel po schválení rozpočtu města Příbora na rok 2006 

zastupitelstvem města.
4.  Vymezení předkladatelů projektu
 Řízení na poskytnutí městského grantu se mohou 

zúčastnit právnické i podnikající fyzické osoby, kte-
ré do data určeného zastupitelstvem města předloží 
žádost o přidělení příspěvku na akci či projekt.

 Grant nemůže být přidělen příspěvkovým organi-
zacím nebo organizačním složkám města.

5.  Přihláška a projekt ke grantovému řízení 
 Přihláška podaná v jednom vyhotovení na přede-

psaném formuláři (příloha 1 a 2 těchto zásad) a vy-
plněná ve všech bodech, musí být doložena: 

U fyzických osob podnikajících
• kopií živnostenského listu nebo 
• kopií výpisu z obchodního rejstříku (pokud je fyzic-

ká osoba zapsaná do obchodního rejstříku)
U právnických osob
• kopií přidělení IČ, případně kopií zřizovací listiny
• kopií výpisu z obchodního rejstříku, nebo 
• kopií výpisu z nadačního rejstříku dle zák. č. 227/

1997 Sb., nebo 
• kopií zřizovací listiny, kompletních stanov, statutu, 

apod. s  doložkou o registraci příslušným orgánem 
• kopií jmenovacího dekretu nebo výpisem z valné 

hromady, schůze, na které byl současný statutární 
orgán jmenován do funkce, příp. písemným zmoc-
něním k zastupování

Projekt do grantového řízení (zpracovaný v samostatné 
příloze) musí obsahovat: 

• cíl projektu, zdůvodnění a předpokládaný přínos, 
cílová skupina 

• termín realizace, rámcový časový plán 
• předběžný celkový rozpočet projektu s rozpisem 

nákladů na jednotlivé nákladové položky 
• předpokládané příjmy z akce v roce přidělení gran-

tu (např. vstupné, prodej publikací apod.) 
• výši požadované částky a její použití (položky rozpočtu) 
• projekt na vydání publikace, katalogu, tiskoviny 

musí být doložen předběžným rozpočtem zpraco-
vaným vydavatelem nebo tiskárnou
Nesplňuje-li přihláška a projekt formální kritéria 

daná těmito zásadami, je z výběrového řízení vyřazena. 
Předepsané přílohy je nutno předložit jako součást 

projektu spolu s přihláškou, dodatečně nebudou přijímány.
6.  Přidělení grantu, financování, kontrola 
Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem města, je 
s uchazečem sepsána smlouva o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z rozpočtu města Ve smlouvě musí být 
výslovně uvedeno účelové určení a výše poskytnutého 
příspěvku, termín vyúčtování poskytnutého příspěvku. 
Součástí smlouvy je článek o zajištění volného vstupu 
pro člena komise kultury rady města pověřeného ná-
vštěvou akce a  uvádění města Příbora jako poskytovate-
le finančního příspěvku (na propagačních materiálech, 
v publikacích apod.). Příspěvky jsou udělovány tak, aby 
umožňovaly vícezdrojové financování projektů. 
Příjemce příspěvku odpovídá za použití prostředků 
v souladu s účely, pro které byl příspěvek poskytnut. 

Ověřování správnosti použití poskytnutých příspěvků 
jsou oprávněny kontrolovat k tomu příslušné orgány 
města. 
Příjemce příspěvku je povinen neprodleně oznámit od-
boru informatiky, kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor 
každou změnu, která je pro splnění smluvního závazku 
podstatná, např. změnu své adresy, změnu osob opráv-
něných jednat jménem právnické osoby.

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, 
zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 
kontrole poskytovatele dle zákona č. 320/2001 Sb. Po 
obdržení závěrečného vyúčtování provede poskytovatel 
kontrolu: 
1. formální správnosti 
2. dodržení závazných ukazatelů 
3. předložených originálů účetních dokladů 
4. celkové účetní evidence projektu 
5. dodržení účelu použitých finančních prostředků 

Za neoprávněné použití prostředků lze proti pří-
jemci grantu postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. To však nevylučuje jiné sankce. 

Předpokladem poskytnutí příspěvku je vyrovná-
ní veškerých závazků k rozpočtu města Příbora, tedy 
i správně a ve stanoveném termínu předložené vyúčto-
vání příspěvků, jestliže byly v předchozích letech po-
skytnuty. 

Příjemce grantu nesmí poskytovat prostředky z  
příspěvku jiným osobám, pokud se nejedná o přímou 
úhradu nákladů spojenou s realizací projektů (např. ná-
jemné za sály, tisk plakátů apod.), na který byl příspěvek 
poskytnut. 
7.  Vyhodnocení realizace projektu a vyúčtování 
 Po ukončení projektu zpracuje příjemce příspěvku 

vyhodnocení a vyúčtování obsahující: 
• datum realizace projektu 
• velikost oslovené cílové skupiny (návštěvnost akce 

či akcí) 
• zda a jak bylo dosaženo plánovaného cíle 
• přehled využití příspěvku
• fotokopie účetních dokladů souvisejících s účtova-

ným finančním příspěvkem; v případě nutnosti kon-
troly na vyžádání musí příjemce předložit originál 

• může být doložen monitoring projektu v tisku 
event. v rozhlase či televizi
Vyhodnocení s vyúčtováním poskytnutých pro-

středků předloží příjemce příspěvku finančnímu od-
boru MÚ Příbor v termínu uvedeném ve smlouvě. 
Nevyčerpané prostředky poukáže na účet města. 

K vyhodnocení projektu se vyjadřuje komise kultu-
ry rady města.

Formuláře přihlášky jsou dostupné na: odbor IKCR 
MÚ Příbor, MIC, www.pribor-mesto.cz/veřejná sprá-
va/odbor města/ odbor IKCR/tiskové zprávy/grantové 
řízení 2006/přílohy
Opis vyhotovila: Bc. Petra Podžorná, referent odboru IKCR  

V Příboře dne: 17.1.2006

Město Příbor vyhlašuje grantové řízení pro rok 2006
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Dne 30.12.2005 proběhl na cvičné horole-
zecké stěně v tělocvičně na Dukelské ulici druhý 
ročník závodů mládeže v lezení na obtížnost, 
Příborský pavúk. Soutěžilo se ve čtyřech kate-
goriích, vždy baby a ogaři. Kategorie „A“ -1996 
a mladší, „B“ – 1995 až 1994, „C“ - 1993 až 1992, 
„D“ –1991 až 1988. Závodů se zúčastnilo 49 dětí 
ze šesti oddílů. Byly to oddíly z Pustiměře, Lipníku 
n.Bečvou, Prostějova, Kozlovic, Štramberka a Pří-
bora. Přestože soutěž byla určena především za-
čínajícím a mírně pokročilým lezcům, byly výko-
ny některých soutěžících obdivuhodné a svědčí 
o dobré práci s mládeží. Soutěž proběhla hladce 
a důstojně hlavně díky obětavé práci Standy 
Burgára a Tomáše Kresty a dalších lezců, kteří 
připravili soutěžní cesty. Další poděkování patří 
sponzorům:Víno restaurant TERRA LIBERA, 
Alpisport, Tip Cars a Hudy sport.

18 příborských lezců se umístilo v jednotli-
vých kategoriích takto: 
Kategorie „A“ - Kowalczyk Ondřej na 2. a Ma-

chek Jan na 4. místě. 
Kategorie „B“ - Jarnotová Petra 5.místo, chlapci 

Hokynář Jakub 4., Šustek Patrik 5. a Kresta 
Filip 6. místo.

Kategorie „C“ - Fialová Eliška 3., Burgárová 
Kristýnka 5. a Bedřichová Tereza 7. místo,

 chlapci Nehera Martin 3., Šlosar Adam 4., 
Plánočka Radim 5. a Šenk Dominik 6. místo.

Kategorie „D“ - Kletenská Marta 2. místo 
a v chlapcích Rek Michal 1.místo, Tomáš 
Martinek 3., Maravík Marek 4. a Fila Ondřej 
5. místo. HO Příbor

Příborský pavúk.

Úspěchy prchalovských hasičů
Dne 28.12.2005 se konala výroční valná hro-

mada Sboru dobrovolných hasičů v Prchalově, 
který má v současné době 55 členů. 

Hodnotili jsme celoroční činnost. Hlavní 
zprávu přednesl starosta sboru J. Neusser. 
Členové sboru se starali o svěřený majetek a po-
řádali v průběhu roku kulturní a společenské akce 
pro děti i dospělé: hasičský ples, dětský maškarní 
ples, stavění a kácení máje, svatodušní vycházku, 
volejbalový turnaj pro rodinná družstva, hasičský 
výlet s tanečním večerem, táborák na ukončení 
prázdnin, krmášovou zábavu. 

Zprávu o činnosti družstva mužů předne-
sl Tomáš Pělucha. Letošní rok byl pro družstvo 
mužů nejtěžší, neboť jakožto dvojnásobní vítě-
zové Moravskoslezské ligy z uplynulých dvou let 
vstupovali do sezony pod obrovským tlakem, zda 
se jim podaří zvítězit i potřetí a tím se nesmaza-
telně zapsat do historie Moravskoslezské ligy. Do 
letošního ročníku Moravskoslezské ligy bylo za-
řazeno 15 soutěží. Od počátečních závodů bylo 
jasné, které týmy budou Prchalovu největšími 
soupeři, a že sezona nebude opravdu jednoduchá. 
Od prvních závodů družstvo sbíralo body a zane-
dlouho se ujalo průběžného vedení. 

11. závodem v pořadí byla domácí soutěž 
na Prchalově, která při zařazování soutěží do 
letošního ročníku Moravskoslezské ligy získala 
spolu s Jistebníkem největší počet hlasů, neboť 
zde postupem času vyrostlo opravdu nádherné 
hřiště, které nám mohou jiná družstva závidět. 
Soutěž proběhla po všech stránkách výborně, 
vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo do-
mácích a upevnilo si tak průběžné vedení v lize. 
V konečných výsledcích Moravskoslezské ligy 

roku 2005 dosáhl Prchalov opět na příčku nej-
vyšší a s velkým náskokem 37 bodů obhájil vítěz-
ství uplynulých dvou let.

Současně s Moravskoslezskou ligou se tým 
Prchalova účastnil i 9 ze 14 závodů Extraligy ČR.

V celkové klasifikaci se umístil na 11. místě 
a ostatními týmy byl považován za největší pře-
kvapení tohoto ročníku.

Dne 10.7.2005 se ve Vacenovicích uskuteč-
nil závod nazvaný „Pohár Mistrů“, kterého se 
Prchalov také účastnil. Jedná se o závod, na který 
jsou zvány pouze vítězné týmy ligových soutěží 
po celé ČR i Slovensku. Prchalov zde obsadil krás-
né 4. místo z celkově 25 zúčastněných týmů.

Mimo těchto soutěží absolvoval tým okolo 20 
pohárových soutěží, ze kterých si odvezl spoustu 
krásných umístění.

Dosáhnout všech těchto úspěchů v jednom 
kalendářním roce je obdivuhodné, ale nešlo by to 
bez přispění sponzorů, a to především prchalov-
ským firmám BOSCH CAR SERVIS pana Josefa 
Jahna a firmě PTN-VESTRA pana ing. Čestmíra 
Vespalce. Díky patří také ostatním sponzorům 
týmu, a to firmě GAPO- Galia s.r.o., firmě Požární 
ochrana pana ing. Radomíra Knězka, firmě SPORT 
SERVIS PS 12 pana ing. Karla Gaby a firmě TOMU 
MOTOR TUNNING pana Tomáše Mika.

Po tomto úspěšném bilancování uplynulého 
roku si členové mohli posedět a zazpívat s harmo-
nikářem Janem Kedlubiencem .

Na doprovodných fotografiích vidíte celou 
sbírku ocenění Sboru dobrovolných hasičů v Pr-
chalově, kterých průběžně dosahují a také posled-
ní z jejich trofejí.
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Nový start - mezinárodní program pro zdraví
Vážení spoluobčané,
od začátku letošního roku se v našem 

městě rozběhl projekt o.s. Život a zdra-
ví „Nový start“ (New start). Ten spočívá 
v preventivní činnosti zahrnující celkovou 
oblast životního stylu člověka. Smutným 
faktem je, že v České republice umírá 
v současné době 55 % lidí na srdečně-
-cévní onemocnění (mnozí předčasně ve 
středním, ještě produktivním věku) a dal-

ších 24 % na různé druhy nádorových onemocnění. I výskyt dalších, pomalu se 
rozvíjejících civilizačních onemocnění (např. cukrovka, obezita, artritida) není 
vůbec zanedbatelný. Přitom často už malé změny v oblasti životního stylu mo-
hou (i u vás osobně) tento stav zvrátit – a v konečném důsledku tak podstatně 
zlepšit vaše zdravotní vyhlídky (příp. lze jimi vzniku nemoci vůbec předejít). 
Kromě prevence v oblasti civilizačních chorob se projekt Nový start týká i me-
zilidských vztahů, rodiny, prevence drog, apod.

Občanské sdružení Život a zdraví se – jako nezisková organizace – již řadu 
let angažuje v oblasti podpory zdraví obyvatelstva, a to zejména pořádáním 
bezplatných přednášek, seminářů a kurzů. 

Proto chceme i zde za podpory města Příbora tuto činnost rozvíjet. 
Základem činnosti je systematická práce našich terénních pracovníků, kteří na-
vštěvují jednotlivé domácnosti a instituce, a seznamují obyvatele s výše uvede-
ným programem. Pomocí jednoduchého dotazníku také mapují zájem obyvatel 
o tu kterou oblast či tématiku. 

V letošním roce se v rámci stopadesátého výročí narození Sigmunda 
Freuda také uskuteční několik seminářů zaměřených na duševní oblast člo-
věka, jako např. „Umění zvládnout stres“, „Komunikace v partnerských vzta-
zích“… Termíny konání seminářů, které budou zahájeny v jarních měsících, 
brzy zveřejníme. 

Od podzimních měsíců letošního roku bude projekt realizován v tzv. 
„Klubu zdraví“. O.s. Život a zdraví uskutečňuje svou činnost v rámci těchto klu-
bů již v několika desítkách měst celé České republiky. Občané zde mohou díky 
přednáškám lékařů získávat informace, které je v této oblasti zajímají. Činnost 
„Klubu zdraví“ také nabízí konzultace v otázce snižování nadváhy, kurzy pří-
pravy zdravých jídel, měření tělesných hodnot, apod. 

Věříme, že vás tento projekt nejen zaujme, ale pomůže vám i ke zkvalitně-
ní života. Touto cestou také děkujeme Městskému úřadu i Městské knihovně 
v Příboře za vstřícnost a spolupráci, která se bude, jak věříme i nadále rozvíjet.

Za O.s. Život a zdraví Radek Kocyan. 

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBOR s.r.o. SI DOVOLUJE SEZNÁMIT 
UŽIVATELE SIGNÁLU ZE STA S AKTUÁLNÍ PROGRAMOVOU  

NABÍDKOU PO JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH STA  
NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBORA. 
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Vysílací čas - poznámka

STA LOKALITA UL. NPOR. LOMA

PL 2 R3 77,25 DK

ČT 24 S5 153,25 BG

DSF S7 147,25 BG

PRIMA S9 159,25 DK

ČT 2 R6 175,25 DK

PL1 R8 191,25 DK

NOVA R10 207,25 DK

ČT1 R12 225,25 DK

PRO 7 S12 238,25 BG

INFO KANÁL Příbor S14 251,90 DK 7:30 - 8:45; 16:00- 18:15 hod.

KTK Kopřivnice S14 252,25 DK Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

TA 3 S15 259,80 DK Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

RTL S16 266,25 BG

MTV S18 280,25 BG

ÓČKO S20 294,25 BG

STA LOKALITA FRENŠTÁTSKÁ 1369

EUROSPORT E 2 48,25

RTL 2 E 4 62,25

TVP 2 R 3 77,25

SAT 1 S 5 133,25

PRIMA C 6 151,25

STV 1 R 6 175,25

NOVA R 8 191,25

ČT 2 R 10 207,25

ČT 1 R 12 223,25

RTL 7 S 12 238,25

INFO Příbor S 14 252,25 7:30 - 8:45; 16:00- 18:15 hod.

KTK Kopřivnice S 14 252,25 Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

TA 3 S 15 260,25 Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

RTL S 17 273,25

ÓČKO S 19 287,25

ČT 24 S 7 147,25

STA LOKALITA SÍDLIŠTĚ BENÁTKY

KTK Kopřivnice E 2 48,25 Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

TA 3 + INFO Příbor E 4 62,75 Info kanál Příbor 7:30 - 8:45; 16:00 - 18:15 hod.

TVP 1 R 3 77,25

VIVA S 5 133,25

EUROSPORT S 7 147,25

ÓČKO S 9 161,25

PRIMA R 6 175,25

NOVA R 8 191,25

ČT 2 R 10 207,25

ČT 1 R 12 225,25

RTL 2 S 12 238,25

SAT 1 S 14 251,90

PRO 7 S 16 266,25

DISCOVERY S 18 280,25

Animal Planet S 20 294,25

ČT 24 S 21 303,25

STA LOKALITA ŠKOLA DUKELSKÁ

RTL 2 E 2 48,25

DSF E4 62,25

NOVA R 3 77,25

PRO 7 S 5 133,25

ÓČKO S 7 147,25

SAT 1 S 9 161,25

PRIMA R 6 175,25

TVP 1 R 8 191,25

ČT 2 R 10 207,25

ČT 1 R 12 223,25

TVN S 12 238,25

INFO Příbor S 14 252,25 7:30 - 8:45; 16:00- 18:15 hod.

KTK Kopřivnice S 14 252,25 Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

TA 3 S 15 260,25 Vykrývá čas mezi vysíláním infokanálu Příbor

VIVA S 18 280,25

Výzva k dodržování řádu veřejného pohřebiště
Na městském hřbitově v Příboře  se v poslední době začal objevovat ne-

pořádek, který způsobují někteří nájemci hrobových míst tím, že ve snaze 
opravit si své hrobové příslušenství na pronajatém místě, znečistí nebo jinak 
poškodí hroby s ním sousedící a přístupové chodníky a  komunikace.  

Každý nájemce hrobu je povinen řídit se řádem veřejného pohřebiš-
tě, který je zveřejněn ve vývěsní skříňce u vstupu na hřbitov. V něm se také 
mimo jiné dočte, že „…při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba  
respektovat důstojnost místa a omezit hlučné práce, neomezovat průchod-
nost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům, nenarušovat 
hrobová místa nebo jakkoli jinak omezovat práva nájemců hrobových míst… 
a po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce 
prováděny, do původního stavu.“

Stává se, že si nájemce hrobového místa objedná opravu hrobu u jiného 
dodavatele a pak argumentuje tím, že nepořádek nezpůsobil on, ale dodava-
tel. Bohužel tento smluvní vztah vznikl mezi nájemcem a dodavatelem a je 
povinností nájemce, aby si ohlídal, jestli firma, která mu hrob spravovala, taky 
po sobě řádně uklidila, případně jestli nezpůsobila při opravách hrobu škodu 
na okolních hrobech. Pokud tak neučiní, bude správce pohřebiště požadovat 
náhradu vždy po nájemci hrobového místa.

Pokud dojde ke spornému případu a nájemce nebude dodržovat řád ve-
řejného pohřebiště, bude mu vypovězena smlouva o nájmu hrobového místa.
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Realizace odkladu školní docházky se kaž-
doročně týká asi 10-20 % dětí v ročníku. Odklad 
školní docházky by určitě neměl sloužit jako jed-
noduché řešení k prodloužení období her bez pra-
covních povinností a posuzování zralosti dítěte 
by nemělo být jen formální záležitostí. V období 
zápisu do školy jako rodiče nemusíte mít v otáz-
ce zralosti vašeho dítěte ještě zcela jasno a vaše 
diskuse s pedagogy na půdě MŠ nebo i ZŠ je ne-
závazná. Závazným je až podání písemné žádosti 
o odklad k rukám ředitelství ZŠ. 

Často se rodiče mylně domnívají, že o odkla-
du školní docházky dítěte rozhodují sami. Plnění 
povinnosti školní docházky při dosažení věku 
šesti let u dítěte v období do 31. 8. daného roku 
je však dána školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), 
jenž také přesně vymezuje postup a podmínky 
pro odklad školní docházky (§ 37): „Není-li dítě 
po dovršení šestého roku věku tělesně nebo du-
ševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy za-
čátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posou-
zením příslušného školského poradenského zaří-
zení (pedagogicko psychologická poradna) a sou-
časně také odborného lékaře (zpravidla ošetřující 
dětský lékař). Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok věku“. Dříve postačo-
valo pouze jedno z těchto dvou doporučení, což 
nyní již neplatí! 

Při úvaze o potřebnosti odkladu školní do-
cházky je předně důležité odlišit hlavní důvody 
možné nezralosti dítěte! Jde především o rozlišení 
důvodů dle kompetence lékaře (v případě tělesné 
nezralosti nebo zdravotních důvodů – zdravotní 
postižení nebo oslabení) nebo pedagogiko psy-
chologické poradny (v případě psycho-sociální 
nezralosti dítěte)! Podle toho také povede první 
cesta rodičů buď k dětskému lékaři nebo do po-
radny. Dále jsou 2 možnosti: 
a)  V případě, že lékař vydá rodičům potvrzení 

o nezralosti dítěte v souladu s jeho odbornou 
kompetencí (tzn. pouze v případě potvrzení 
tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů), 
navštíví rodič s potvrzením od lékaře nejdříve 
pedagogicko psychologickou poradnu!!! Dle 
individuální povahy případu bude rodičům 
v poradně vydáno druhé potvrzení pro ZŠ bez 
nutnosti aktuálního vyšetření dítěte v PPP.

 b)  Při podezření na psycho-sociální nezralost dí-
těte je však odborné posouzení v kompetenci 
poradny, nikoli lékaře! V tomto případě bude 
postup rodičů opačný než v předchozím pří-
padě (tzn. nejdříve vyšetření v poradně a dle 
jeho výsledku cesta k lékaři pro jeho doplňují-
cí potvrzení).
Rodič tedy doručí v obou případech do ZŠ až 

obě potvrzení najednou (od lékaře i z pedagogicko 
psychologické poradny), nikoli postupně jednotli-
vá potvrzení! Je to důležité pro možnost vzájemné 
informovanosti mezi lékařem a poradnou. 

Informace pro rodiče předškoláků o systému posuzování školní zralosti
K vyšetření do pedagogicko psychologické 

poradny se lze objednat osobně nebo telefonic-
ky, nejlépe však ve spolupráci s MŠ! V MŠ mají 
k tomuto účelu k dispozici dotazník, který spolu 
s písemnou žádostí rodičů (také k dispozici v MŠ) 
MŠ zašle do poradny. Zodpovědné vyplnění do-
tazníku učitelkami v MŠ je pro nás velmi důležité 
především z toho důvodu, že máme při posuzo-
vání dítěte k dispozici kvalifikovaný popis před-
ností i obtíží dítěte, sociálních projevů aj. Tyto 
informace jsou cennou součástí posuzování škol-
ní zralosti dítěte v PPP! a bez těchto informací 
z MŠ je často rozhodování složitější. V případě, že 
dítě trpí vážnějšími zdravotními problémy, nebo 
navštěvuje logopedickou péči, eventuálně jiného 
specialistu, je velmi žádoucí, aby rodiče k vyšetře-
ní do PPP přinesli zprávy o jeho zdravotních potí-
žích a o probíhající odborné péči.

K vyšetření jsou pak děti většinou zvány 
v období od března do června, zcela výjimečně 
jsou řešeny některé případy ještě v období letních 
prázdnin – toto však již žádnému rodiči nelze 
doporučit (vyšetření dítěte nelze provést tzv. na 
počkání). 

Mgr. Marek Khýr, psycholog

Mgr. Jiří Novák, ředitel PPP

Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 
www.pppnj.adslink.cz

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36  
a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005, kterou se stanoví  

školské obvody základních škol zřízených městem Příbor a část 
společného školského obvodu základní školy, se uskuteční

Z Á P I S
k povinné školní docházce pro školní rok 2006/2007,

který se bude konat na
Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510

Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485
 v pátek 10. února 2006 - od 13.00 do 18.00 hod.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem
• narozeným od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000
• s odloženou školní docházkou z r. 2005
• Na žádost zákonného zástupce může být 
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2000
 
U zápisu předložte:
- rodný list dítěte

Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních
 tabulích Městského úřadu a na školách

Městský úřad Příbor

Předáním hlavních výher vítězům turistické soutěže, která probíhala v druhém po-
loletí roku 2005 na stránkách Měsíčníku města Příbora, proběhlo dne 14. ledna na vý-
roční schůzi Klubu českých turistů. Z více jak 70 příspěvků byli vylosováni tito výherci:

1. Šárka Bilíková – Příbor
2. Vladimír Šlosar – Příbor
3. Jana Juřenová – Příbor – Prchalov
4. Jaroslava Mertová – Petřvald
5. Miroslav Martínek – Příbor
6. Jana Bilská – Příbor
Výbor KČT jako organizátor soutěže děkuje všem účastníkům za projevenou 

turistickou aktivitu a sponzorům soutěže za věnované ceny.
V měsíci lednu byla vyhodnocena další turistická aktivita – NOVOJIČÍNSKÝ 

ČTYŘLÍSTEK. Výstup na Hončovu hůrku dne 1. ledna 2006 – to byla jedna z pod-
mínek k získání odznaku a kalendáříku. Účastníci rovněž finančně podpořili sbírko-
vé konto SVĚTLUŠKA /nadační fond Českého rozhlasu/ částkou 1400,- Kč.

Děkujeme

�

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ LEDEN
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STOLNÍ TENIS
PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00 v DDM LUNA Vstup zdarma.
KALANETIKA
PONDĚLÍ 18:30 – 19:30 tělocvična  Vstupné 20 Kč
KLUB ZVONEČEK
ÚTERÝ 9:30 – 12:30 v DDM LUNA Vstupné 20 Kč
BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK 18:00 – 19:00 v DDM LUNA Vstupné 600 Kč
VOLEJBAL pro dospělé
PONDĚLÍ 19:45 - 21:45 tělocvična Vstupné 20 Kč
FLORBAL pro dospělé
STŘEDA 19:15 – 21:15 tělocvična Vstupné 20 Kč
KERAMIKA
ČTVRTEK 17:00 – 19:00 keramická dílna v DDM LUNA
PÁTEK 16:00 – 18:00 keramická dílna v DDM LUNA
Vstupné: děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod., pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod
Pozorování večerní oblohy
Hvězdárnu na ul. Jičínské je možné navštívit po předchozí telefonické domluvě 
na čísle 556 725 029 nebo 737 311 810.   Vstupné: 10 Kč
HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 15:00 – 18:00 v DDM LUNA  Vstupné kroužek: 15 Kč 
Vstupné internet: děti 20 Kč/hod, dospělí 30 Kč/hod.

AKCE
3.2.pátek 9:00 DDM LUNA 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
 8:45 hod.- prezentace, 9:00 hod.- zahájení
  Akce pro děti a mládež.
Přihlásit se můžete v DDM Luna Příbor do 2.2.
  
  Informace: J. Lupíková
8.2.středa 13:30 DDM LUNA 
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 6. tříd.
  Informace: J. Lupíková
15.2. středa  DDM LUNA
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Zimní pohádková hra pro děti. Informace: K. Bukovjanová
17.-18.2. pá – so 16:00 DDM LUNA 
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy klubu.   Informace: J.Lupíková
18.2. sobota 8:00 DDM LUNA
O POHÁRY DDM LUNA PŘÍBOR
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství. 
Kategorie: letadla, bojová technika, dioramata
Prohlídka modelů pro veřejnost od 9:00-11:00 hodin. 
Akce pro žáky, juniory, seniory.
 Informace: L. Nenutilová
20.-21.2., po - út sraz v 9:00 ukončení 15:00 DDM LUNA
22.2., středa 9:00-12:00 DDM LUNA
23.-25.2., čt - so  Jarní prázdniny
PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY
PROGRAM:
Čtení a povídání nad oblíbenou knihou, nácvik pohádky, hry soutěže,
možnost přespání v DDM Luna Příbor
Cena:
† s ubytováním+strava 200 Kč (oběd, večeře, nocleh, snídaně, oběd)
† bez ubytování + strava 100 Kč.  Informace: K. Bukovjanová
PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
Hry, soutěže v tělocvičně. Akce pro děti. Informace: J.Lupíková
MINI TÁBOR
Pro účastníky letního tábora „Slunce“ Malá Bystřice a ostatní zájemce.
Bližší informace na samostatném plakátu.  Informace: L. Nenutilová

Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky v DDM Luna Příbor. 
 „S LUNOU SE NENUDÍTE !“  

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor ‚ Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: http://web.quick.cz/ddmluna

Pondělí
RYBÁŘI I,II 200 Kč/pololetí v 16:00 v DDM Ved. kroužku L. Lupík, Ing. Z. Pařízek
ANGLIČTINA I – začátečníci v 16:15 hodin v DDM Učebnice pro jazykové školy.
BASKETBAL  v 16:45 hodin Vedoucí kroužku: P. Hejtmánek
BASKETBAL  v 17:00 hodin Vedoucí kroužku: M. Slovák
ANGLIČTINA VI – konverzace v 18:00 hodin DDM
Úterý
KERAMIKA I  (obsazena) 75 Kč /pololetí+ vstupné
Pro děti od 6 do 10 let. v 14:00 hodin DDM Vedoucí kroužku: K. Bukovjanová
MÍČOVÉ HRY 250 Kč/pololetí v 15:00 hodin DDM Vedoucí kroužku: J. Lupíková
BASKETBAL
v 16:00 hodin Vedoucí kroužku: M. Slaný 
ANGLIČTINA V  – pokročilí v 16:15 hodin DDM. Učebnice pro JŠ 2 od 5. lekce.
VOLEJBAL I 250 Kč/pololetí v 17:00 hodin DDM Vedoucí kroužku: P. Busková
BASKETBAL  v 17:00 hodin Vedoucí kroužku: O. Busek
ANGLIČTINA II – mírně pokročilí A v 18:00 hodin DDM Učebnice pro JŠ od 10. lekce.
Středa
BASKETBAL  v 15:00 hodin Vedoucí kroužku: O. Busek
ANGLIČTINA III – mírně pokročilí B v 16:15 hodin DDM. Učebnice pro samouky od 7. lekce.
ANGLIČTINA IV – středně pokročilí v 18:00 hodin DDM Učebnice pro JŠ I od 22. lekce
Vedoucí všech kroužků angličtiny: Mgr. Z. Knězková Cena: 500 Kč/ dítě, 1 000 Kč/dosp/pol
Čtvrtek
BASKETBAL  v 15:30 hodin Vedoucí kroužku: M. Slovák
NĚMČINA I - začátečníci v 16:00 hodin DDM Učebnice pro jazykové školy.
BASKETBAL  v 16:45 hodin Vedoucí kroužku: P. Hejtmánek
BASKETBAL  v 17:00 hodin Vedoucí kroužku: M. Slaný
KERAMIKA II  75,- Kč/pololetí+vstupné v 17:00 hodin v DDM Vedoucí kroužku: J. Palatová
NĚMČINA II -pokročilí v 17:45 hodin v DDM Učebnice pro JŠ od 15. lekce.
Vedoucí obou kroužků němčiny: M. Maťátková Cena: 500 Kč/ dítě, 1 000 Kč/dosp/pol
Pátek
FLORBAL I,II,III,IV 250 Kč/pololetí v 15:00-19:00 hodin DDM Ve. kroužku: R. Klemens
BASKETBAL  v 15:15 hodin Vedoucí kroužku: O. Busek
MODELÁŘ „TORA „500 Kč/pol v 16:00 hodin v DDM Vedoucí klubu: Z. Tvrzník
KERAMIKA III 75 Kč/pololetí + vstupné v 16:00 hodin DDM Vedoucí kroužku: L. Filipová
BASKETBAL  v 16:45 hodin Vedoucí kroužku: P. Hejtmánek
BASKETBAL  v 17:00 hodin Vedoucí kroužku: M. Slaný
Sobota
CAPOEIRA 250 Kč/pololetí 
Bojový brazilský tanec pro děti od 14 let. v 17:30 hodin v DDM Vedoucí kroužku: L. Chodura

Volná místa v kroužcích

Pravidelné týdenní pořady

DIVADELNÍ KLUB „GONG“
Klub je převážně zaměřen na loutkové divadlo, se  
seznámíte s výrobou kulis, autorskou tvorbou, bu-
dete pracovat s mluveným slovem, vystupovat na 
veřejnosti. Klub je vhodný i pro menší děti. Pondělí 
16:00 hodin v DDM, Vedoucí kroužku: J. Š. Kostelník.  
Cena: 250 Kč/pololetí
ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“
Pondělí v 16:00 hodin v DDM. Vedoucí klubu: A. 
Slatinský. Cena: 250 Kč/pololetí
 VÝPOČETNÍ TECHNIKA
V kroužku se naučíte základům výpočetní techniky, 
a seznámíte se s obsluhou počítače. Úterý 16:00 hodin 
v DDM. Vedoucí kroužku: Ing. J. Kavan. Cena: 250 Kč/pol
AEROBIC 
Činnost je zaměřena na aerobní cvičení při hudbě, různé 
sportovní hry, soutěže, nácvik skladby, vystupování
Čtvrtek v 15:00 hodin v DDM. Vedoucí kroužku: J. 
Lupíková. Cena: 250 Kč/pololetí
CHOVATELÉ, KLUB PSÍCH 
KAMARÁDŮ
V kroužku se naučíte pečovat o zvířátka, účastnit se sou-
těže mladých chovatelů, jezdit na výstavy
Čtvrtek 16:00 hodin v DDM.  
Vedoucí kroužku: D. Kíčurová. Cena: 250 Kč/pololetí
ŠACHOVÝ KLUB
V kroužku se seznámíte s historii šachové hry, naukou 
šachových pravidel, zapisování šachových partií aj..
čtvrtek v 15:30 hodin v DDM. Vedoucí klubu: B. Zeman
Cena: 250 Kč/pololetí.
LUNA KLUB
Pomoc při organizování akcí DDM, hry, soutěže, aj.
Pátek v 16:00 hodin v DDM. 
Vedoucí klubu: Kateřina Bukovjanová. Cena: 100 Kč/rok
KYTARA
V kroužku se naučíte základní akordy a doprovodit při 
jednoduchých písničkách. Vedoucí klubu: H. Lisová

Léto 2006
 2. -   8.7. Rybářský tábor na Lačnově
 8. - 22.7. Letní tábor Malá Bystřice Slunce
 10. - 17.7. Poznávací zájezd do Brna a okolí
 31.7. -   6.8. Cyklistický tábor v Polsku - družební tábor, připravujeme ve spolupráci  
   s městem Příbor
 14. - 20.8. Tvořivý tábor v Blahutovicích
 25.8. -   3.9. Pobytový zájezd v Chorvatsku

Cena: 250 Kč/pololetí.
Pravidelné týdenní akce
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY NA 
HVĚZDÁRNĚ 
Po telefonické domluvě
Telefon.: 556 725 029, 737 311 810 
Vstupné: 0 Kč
HRÁTKY S POČÍTAČI
15 Kč/hod. 
Čtvrtek, pátek 15:00- 18:00 hodin v DDM
INTERNET
20 Kč/hod/děti 30 Kč/hod/dospělí
Čtvrtek, pátek 15:00-18:00 hodin v DDM
KERAMIKA
30 Kč/hod/děti, 40 Kč/hod/dospělí
Čtvrtek 17:00-19:00 hodin,
Pátek 16:00-18:00 hodin
STOLNÍ TENIS
Pondělí- pátek 15:00-17:00 hodin v DDM 
KLUB „ZVONEČEK
20 Kč/hod+ svačinka
Cvičení, kondiční cvičení, burza nápadů, přednášky 
poradenství. Určen maminkám na mateřské dovolené 
a ženám v domácnosti. Při činnosti zajištěno hlídání 
dětí
a svačinka. Úterý 9:30 hodin v DDM
Vedoucí kroužku: Jaroslava Lupíková
VOLEJBAL II pro mládež i dospělé
20 Kč/hod. 
Pondělí 19:30 hodin v DDM
Vedoucí kroužku: Roman Beseda
FLORBAL IV – pro dospělé
20 Kč/hod. 
Středa 19:00 hodin v DDM
Vedoucí kroužku: Ing. Bohumír Pargač
KALANETIKA pro ženy 
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Pozvánka
na 36. zasedání Zastupitelstva města Příbora,  
které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2006 

od 16,30 hod. ve velkém sále  
Katolického domu v Příboře. 

Pozvánka
Městská organizace KSČM zve občany města na setkání 
s nejmladší poslankyní PS PČR Bc. Kateřinou Konečnou, 

které se uskuteční 20.2.2006 v 16:00 hod.  
v I. podlaží piaristického kláštera.

Nepůjčí vám banka?
Stavíte dům nebo se chcete stát podnikateli?

PŮJČÍME VŠEM !!!!!!
- Úvěry hypoteční
- Úvěry hotovostní
- Úvěry podnikatelské
- Leasingy
- Exekuce

A to vše pod jednou střechou 
1. ÚVĚROVÝ HYPERMARKET S FINANCEMI

Tel: 723 114 673

ZEMAN ART s.r.o., 
nejvýznamnější společnost v dovozu exotického dárkového zboží hledá 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE. Náplní práce bude přímý prodej zboží, vyhledá-

vání a servis klientů. 
Nabízíme: firemní automobil, mobilní tel., zajímavé finanční ohodnoce-

ní, profesní růst.
Požadujeme: vysoké pracovní nasazení, komunikativnost. 

Info: p.Čechman 731 609 010, m.cechman@zeman-art.cz
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - ÚNOR 2006
3. února 9.00 hod
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

8.45 hod.- prezentace, 9.00 hod.- zahájení. Akce pro děti a mlá-
dež. Přihlásit se můžete v DDM Luna Příbor do 2. února.
Informace: J. Lupíková DDM Luna. Info: 556 725 029
3. února od 19.00 hod. 
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
4. – 10. února
TÝDEN NA ŠUMAVĚ NA LYŽÍCH

Autobusem - pořádá: Mokroš F – M. KČT Příbor. Info: 737 375 203
6. února od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
6. února od 18.00 hod.
BESEDA S AMERICKÝM MISIONÁŘEM 

Junior Bar BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
8. února od 13.30 hod. 
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Meziškolní turnaj v vybíjené pro žáky 6. tříd.
Informace: J. Lupíková DDM Luna. Info: 556 725 029
9. února od 18.30 hod.
Vystoupení písničkářky, kytaristky, hudební skladatelky 
DÁŠI ANDRLOVÉ - VOŇKOVÉ

Akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných pís-
ničkářů a skupin hraje ve vybraných restauracích ČR.
Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
10. února od 17.00 hod. 
JAM – SESSION ANEB SETKÁNÍ ROCKERŮ 

Vstupné 30,- Kč. Junior Bar BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
10. února od 19.00 hod. 
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
11. února od 19.00 hod.
III. VALENTÝNSKÝ PLES

Katolický dům Příbor. Město Příbor Info: 556 455 444
PROGRAM: 
19.00 hod. Začátek plesu
19.15 hod. Vystoupení mažoretek Příbor
19.30 hod. Oficiální zahájení plesu
19.40 hod. Předtančení – ukázka latinsko-amerických 

tanců taneční školy BAV klubu 
19.50 – 20.40 hod. K poslechu a tanci hraje hudba Lady M
20.40 hod. Vystoupení Step klub „Happy girls“ tanec 

Pomáda
20.50 hod. K poslechu a tanci hraje hudba Lady M
21.40 hod. Vystoupení Step klub „Happy girls“, tanec 

Miláček (step – swing) vystoupení Step klub 
„Happy girls“, tanec Pomáda II.

22.00 – 23.15 hod. K poslechu a tanci hraje hudba Lady M
23.15 – 24.00 hod. TOMBOLA
24.00 hod. Taneční skupina Relax, Ariadnina píseň 

(orientální tanec, modern belly, duo)
0.05 hod. Taneční skupina Relax, tanec Kobra (výrazový 

tanec z kategorie tance tropů)
00.10 – 02.00 hod. K poslechu a tanci hraje hudba Lady M
12. února od 9.00 hod.
VESELENÍ O POUTI SV. VALENTINA 

již tradiční slavnost s nabídkou příborských šiflí, zabíjačkových 
specialit a dalších výrobků příborských podnikatelů. (nádoby na 
zabíjačkovou polévku si raději přineste s sebou) Nebude chybět 
kulturní program,návštěvníci si mohou opět vyzkoušet své štěstí 
ve hře při losování cen. Losy se budou prodávat v obchodech na 
náměstí a v MIC.
Od 9.30 do 10.30 hod. Mše v kostele sv. Valentina 
Od 14.00 – 16.00 hod. pro veřejnost bude zpřístupněn kostel sv. 
Valentina. Město Příbor a Sdružení podnikatelů Příbor
Info: 556 455 444
Do 12. února
VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ 

Probíhající výstava v refektáři muzea v Příboře. Doteky v kovu
Probíhající výstava v Novém sále muzea v Příboře.
Muzeum Novojičínska, Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
v Příboře. Info: 556 725 191

13. února od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
14. února
SVATÝ VALENTÝN

Oslavte svátek zamilovaných a pozvěte svou partnerku do naší 
restaurace. Vyberte si u nás z naší nabídky a dočkáte se překva-
pení. Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
15. února
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Zimní pohádková hra pro děti.
Informace: K. Bukovjanová DDM Luna. Info: 556 725 029
15. února
ZAHÁJENÍ CYKLU SEMINÁŘŮ KE 150. 

VÝROČÍ NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA

Křest videosnímku, paměť sen a libido“ natočeno Eduardem 
Mockem. Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
17. února od 18.00 hod.
HOLKA NEBO KLUK

Zájezd do divadla J. M. v Ostravě na operetu Antonína Procházky. 
Odjezd v 18.00 hod. od sokolovny. Cena 165,- Kč přihlášky v Bav 
klubu. BAV klub Info: 556 723 778, 739 080 862
17. února od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
17. a 18. února od 16.00 hod.
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“

Akce pro členy klubu.
Informace: J. Lupíková DDM Luna. Info: 556 725 029
18. února od 8.00 hod. 
O POHÁRY DDM LUNA PŘÍBOR

Veřejná soutěž v plastikovém modelářství. Kategorie: letadla, bo-
jová technika, dioramata. 
Prohlídka modelů pro veřejnost od 9.00 - 11.00 hod. 
Informace: L. Nenutilová DDM Luna. Info: 556 725 029
20. a 21. února, sraz v 9.00 hod. ukončení 15.00 hod.
PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY

PROGRAM:
Čtení a povídání nad oblíbenou knihou, nácvik pohádky, hry 
soutěže, možnost přespání v DDM Luna Příbor.
Cena: s ubytováním+strava 200 Kč. (oběd, večeře, nocleh, snídaně, 
oběd), bez ubytování + strava 100 Kč.
Informace: K. Bukovjanová DDM Luna. Info: 556 725 029
20. – 24. února 
ZIMNÍ TÁBOROVÝ POBYT
ŘEKA – TĚŠÍNSKÉ BESKYDY 

Pro děti, mládež, rodiny i veřejnost.
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově).
Cena: 1850,- Kč. Info: BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
21. února od 15.00 hod.
NÁRODNÍ POHÁDKY

oslava Mezinárodního dne mateřského jazyka. 
Budeme vyrábět kulisy k loutkovému divadlu, hrát hry a číst po-
hádky v dětském oddělení knihovny.
Městská knihovna Příbor. Info: 556  725 037
21. února od 17.00hod.
DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN 

řízená sommelierem z Vinných sklepů Lechovice 
Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
21. února
GRAFIKY A FOTOGRAFIE
BOHUMIL ZBRANEK A FRANTIŠEK HAMAN

Výstava grafik a fotografií dvou regionálních tvůrců Bohumila 
Zbranka a Františka Hamana. Výstava končí 23. dubna 2006.
Otevřeno: Úterý, čtvrtek: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.00 Neděle: 9.00 
- 12.00. Muzeum Novojičínska, Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
v Příboře. Info: 556 725 191
22. února
VYDÁNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY S PORTRÉTEM
SIGMUNDA FREUDA KE 150. VÝROČÍ 
NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA. 

Pošta Příbor. Info: 556 725 074 - 5

22. února od 9.00-12.00 hod.
PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ

Hry, soutěže v tělocvičně. 
Informace: J. Lupíková DDM Luna Info: 556 725 029 
23. - 25. února
MINI TÁBOR

Pro účastníky letního tábora „Slunce“ Malá Bystřice a ostatní zá-
jemce. Bližší informace na samostatném plakátu. 
Informace: L. Nenutilová DDM Luna. Info: 556 725 029 
25. února od 7.00 hod.
OKOLO ONDŘEJNÍKU NA BĚŽKÁCH

Sraz na nádraží v Příboře. v 7.00 hod.
KČT Příbor. Info: p. Bilský 737 375 203
25. února od 19.00 hod.
SOBOTNÍ VEČER V ,,ŠANTÁNU“

Atmosféru ,,posezení v šantánu“ navodí nejen stylový klavír 
a housle, nebudou chybět ani další překvapení, která patří k ve-
čeru v ,,šantánu“ a to včetně odvážného varieté show v podání 
strip-umělkyně Ester. Návštěvníci ve stylovém oblečení budou 
odměněni skleničkou šampaňského. 
Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
25. února od 19.00 hod.
HASIČSKÝ PLES

Katolický dům Příbor. K poslechu a k tanci hraje skupina TNT.
Předprodej v hasičské zbrojnici Příbor. 
17. 2. 2006 od 16.00 – 18.00 hod.
18. 2. 2006 od 9.00 – 11.00 hod. 
Vstupné: Velký sál - 80,- Kč, malý sál - 70,- Kč. Info: 732 910 622
27. února od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klub. 
Info: 556 723 778, 739 080 862
Galerie v radnici
do 28. února
JAN KUFA KIČEŘOK, EMIL SIKORA

fotografická výstava v prostorách radnice. 
Galerie otevřena:
Pondělí, středa: 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 Úterý, čtvrtek, pátek: 
8.00 – 11.00 11.30 – 14.00
Město Příbor, Fotoklub Příbor. Info: 556 455 444
3. března od 19.00 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

Akordeon + kytara. refektář muzea Příbor
Město Příbor, kulturní komise. Info: 556 455 444
4. března 
PLES MASARYKOVA GYMNÁZIA 

Info: 556 722 370
5. března 
ZÁJEZD NA VELKOU RAČU

BAV klub. Info: 556 723 778, 739 080 862
Pravidelné akce v DDM Luna
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod. 
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 12.00 14.00 – 18.00 hod.
Oddělení pro děti:
Pondělí:13.00 – 15.00 hod. 
Úterý, čtvrtek: 13.00 – 17.00 hod. 
Městská knihovna 
Příbor Info: 556 725 037
VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR

Zpravodajské relace:
Pondělí – Neděle:    7.00 – 8.00 hod. 
    17.00 – 18.00 hod. 
    22.00 – 23.00 hod.
Přijímáme vaše tipy: 
DUYVIS VIDEO, nám. S. Freuda 12, 
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
Info: 608 738 793, 776 725 909


