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Za uplynulé období se rada města sešla třikrát a to na 
své 112., 113. a 114. schůzi rady města, kdy projednala 
mj. tyto záležitosti:
112. schůze RM dne 30. května 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Uložila projednat s odborem životního prostředí 
Kopřivnice konkrétní návrhy na řešení odvádění od-
padních vod z dosud nevyřešených lokalit a návrhy 
předložit RM
v Rozhodla doporučit zastupitelstvu města přijat na-
bídku bezúplatného převodu nemovitosti – pozemku 
parc. č. 747 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 2732 m2, k.ú. obec Příbor od Římskokatolické 
farnosti Příbor do majetku města Příbora. Náklady 
spojené s převodem uhradí město Příbor
v Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města 
a jeho organizací za období měsíců ledna, února, břez-
na roku 2006 dle předložené tabulky
v Vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění koncep-
ce rozvoje školství na období let 2003-2006
v Rozhodla nevybudovat v půdních prostorách DPS 
ambulantní rehabilitaci nestátního zdravotnického za-
řízení
v Schválila „Pravidla a metodiku k řízení příspěvko-
vých organizací zřízených městem Příbor“
v Schválila po projednání předložený návrh Místního 
pořadníku na pronájem obecních bytů na období  
od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006
v Vzala na vědomí návrh dlouhodobého plánu údrž-
by DBF v majetku města Příbora na roky 2007 až 2010 
předložený Správou majetku města Příbora, s.r.o.
v Prodloužila platnost komisionářské smlouvy mezi 
městem Příborem a Správou majetku města Příbora, 
s.r.o. do 30. 9. 2006
v Uložila zpracovat dodatek ke Komisionářské 
smlouvě mezi městem Příborem a Správou majetku 
města Příbora, s.r.o. o prodloužení platnosti smlouvy
v Ustavila komisi pro přípravu připomínek ke komi-
sionářské smlouvě ve složení p. Těšlíková, Ing. Šimíček, 
Ing. Nenutilová, Ing. Vaněk, Mgr. Janota – předseda
v Uložila zpracovat připomínky k současné komi-
sionářské smlouvě mezi městem Příborem a Správou 
majetku města Příbora, s.r.o.
v Projednala opětovně rozpracovaný návrh 
Organizačního řádu Městského úřadu Příbor
v Rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce a provozo-
vání cvičné lezecké stěny nacházející se v tělocvičně, 
která je součástí budovy čp. 1346 v ul. Dukelské, objekt 
občanské vybavenosti, postavené na pozemku parcely 
č. 667 v k.ú. Příbor s 3. horolezeckým oddílem Příbor
v Schválila finanční příspěvek z § 5311, org. 4329 
– Projekty prevence kriminality ve fin. výši 14 000,- Kč 
Osadnímu výboru Prchalov
v Doporučila ZM přidělit finanční příspěvek TJ 
Příbor účelově na koupi sportovní výstroje pro oddíl 
kopané benjamínků
v Odsouhlasila návrh odboru ÚP, rozvoje a MPR na 
opravu střechy ŠJ v ulici Komenské v Příboře podle va-
rianty č. 2
v Stanovila zhotovitelem stavební akce „Oprava stře-
chy ŠJ Komenského“ stavební firmu STAV MORAVIA 
spol. s r.o., Jirská 30, 702 00 Ostrava – Přívoz
v Pověřila odbor ÚP, rozvoje a MPR zabezpečením 
stavební akce „Oprava střechy ŠJ v ulici Komenské“ dle 
předložené varianty č.2 
113. schůze RM dne 13. května 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Město Příbor zmocnilo Město Kopřivnici k zastu-
pování ve výběrovém řízení na zhotovitele a současně 
ve vedeném stavebním řízení na akci „Kompostárna 
Příbor – rekonstrukce akumulačních nádrží“

Z jednání rady města
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Rekonstrukce chodníkového tělesa na ul. Dukelská 
v Příboře“ (od ul. Sv.Čecha po ul. Švermova po pravé 
straně) firmu V+V SAVEKO, s.r.o. Kopřivnice
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Obnova místní komunikace na ul. 9. května v Příbo-
ře“ firmu COLAS CZ, a.s. Ostrava
v Uložila předložit ZM stanoviska k využití objektu 
čp. 586 na ul. Masarykova v Příboře pro sociální účely
v Doporučila ZM stanovit pro volební období 2006 
- 2010 počet 23 členů Zastupitelstva města Příbora
v Rozhodla po projednání předložit zastupitelstvu 
města ke schválení návrh „Dohody mezi Městem 
Příborem a Moravskoslezským krajem o společném 
postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných 
příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže 
LUNA, Příbor, příspěvková organizace“ 
v Vzala na vědomí výsledky ankety zabývající se do-
pravou a parkováním v rámci sídlištní zástavby vyme-
zené ulicemi npor. Loma – Štramberská – Sv. Čecha. 
– kpt. Jaroše
v Doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit reali-
zaci dopravního režimu v lokalitě Fučíkova – Dukelská 
dle varianty č. 2 zpracované firmou UDI MORAVA 
v 12/2005
v Doporučila realizovat nové parkovací plochy v lo-
kalitě Fučíkova – Dukelská v pořadí: č. 3, 21, 7, 9, 5, 2, 
4, 20, 1, 6, 19, 8 (číslování uvedené v souladu s ozna-
čením parkovacích ploch ve studii UDI MORAVA 
z 12/2005)
v Doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit re-
alizaci dopravního režimu v lokalitě Npor. Loma – 
Šafaříkova - Štramberská dle varianty č. 2 zpracované 
firmou UDI MORAVA v 12/2005
v Doporučila realizovat nové parkovací plochy v lo-
kalitě Npor. Loma – Šafaříkova - Štramberská v pořa-
dí: č. 10, 12, 18, 13, 11, 17, 15, 14, 16 (číslování uvede-
né v souladu s označením parkovacích ploch ve studii 
UDI MORAVA z 12/2005)
v Doporučila odboru ÚP, rozvoje a MPR vypracovat 
směrnici o možnosti předplacených dlouhodobých 
pronájmů parkovacích míst
v Uložila zpracovat pravidla pro použití účelových 
prostředků formou půjček pro opravy a modernizaci 
bytového fondu
v Rozhodla předložit ZM ke schválení návrh na za-
vedení prvků drobné architektury do majetku města 
v rozsahu dle číselného seznamu: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 27, 
12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 10, 11, 14, 24, 18, 19 dle 
alternativy I – bez ocenění
v Schválila plán práce RM na 2. pololetí 2006 

v Přidělila v souladu s § 65, odst.1, písm. b) záko-
na č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění veřejnou zakázku „Prodloužení chodníku na 
Ostravské ulici“ firmě Ing. Jiří Vala, Brušperk
v Schválila „Kontrolní řád Městského úřadu Příbor“ 
s účinností od 1. července 2006
v Zpracovala na základě předložených žádostí návrh 
na přidělení veřejné finanční podpory dle účelu z roz-
počtu města na rok 2006 
v Doporučila ZM přidělit veřejnou finanční pod-
poru na daný účel příjemcům ve výši dle přiložené  
tabulky
v Vzala na vědomí technické a organizační zabez-
pečení Mezinárodního festivalu dechových hudeb 
v Příboře ve dnech 23. až 25. 6. 2006, včetně programu 
a propagace
v Přidělila v souladu s § 65, odst.1, písm. b) zákona 
č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
veřejnou zakázku „Chodníkové těleso Prchalov“ firmě 
Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.
v Neodsouhlasila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na 
zpracování projektu „Stavební úpravy kuchyně při ZŠ 
Npor. Loma“
v Doporučila zapracovat do projektu rozšíření trafo-
stanice formou dodávky ČEZ, a.s.
v Schválila úhradu režijních nákladů pro společnost 
DOM Příbor v souvislosti s vystoupením orchestru 
při oslavách 150. výročí narození S. Freuda - 8 000,- Kč 
na základě předložení faktury
v Vzala na vědomí informaci o výši pohledávek po 
zrušené DS k 31. 12. 2005
v Doporučila ZM přijat tato opatření:
a) pohledávky za odstěhovanými dlužníky a pohle-
dávky za odběrateli řešit odprodejem
b) pohledávky za neodstěhovanými dlužníky řešit na 
základě mandátní smlouvy mezi městem Příborem 
a Správou majetku města Příbora, s.r.o
v Vzala na vědomí Výroční zprávu k hospodaře-
ní příspěvkové organizace Domovní správa města 
Příbora za rok 2005
v Vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek ve 
výši 276,57 tis. Kč, který vznikl v hospodaření příspěv-
kové organizace Domovní správa města Příbora za rok 
2005
114. schůze RM v mimořádném termínu dne 20. 
května 2006 – do uzávěrky tohoto čísla nebylo 
Usnesení k dispozici

Dne: 20. června 2006
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Podklady do m�sí�níku m�sta P�íbora �ervenec ’06 
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- Schválila plán práce RM na 2. pololetí 2006  
- P�id�lila v souladu s § 65, odst.1, písm. b) zákona �.40/2004 Sb., o ve�ejných zakáz-

kách, v platném zn�ní ve�ejnou zakázku „Prodloužení chodníku na Ostravské ulici“ 
firm�  Ing. Ji�í Vala, Brušperk 

- Schválila „Kontrolní �ád M�stského ú�adu P�íbor“ s ú�inností od 1. �ervence 2006 
- Zpracovala na základ� p�edložených žádostí návrh na p�id�lení ve�ejné finan�ní pod-

pory dle ú�elu z rozpo�tu m�sta na rok 2006
- Doporu�ila ZM p�id�lit ve�ejnou finan�ní podporu na daný ú�el p�íjemc�m ve výši dle 

p�iložené tabulky : 

� . položky Žadatel �ástka Ú�el
1. �eský zahradká�ský svaz Hájov 8 Oprava budovy
2. ZO  �ZS P �íbor 3 Oprava oplocení
3. Sdružení pro pom oc m entáln�  postiženým  NJ 7 Sport., kult. týden
5. M yslivecké sdružení P �íbor 7 Nákup krm iva
6. ZUŠ P �íbor 92 Energie
7. Junák 18 Údržba a provoz budovy

8. Basketbalový k lub P �íbor 17 Streetbool. turnaj, 
otev�ení sportovní haly

9. M yslivecké sdružení Hájov 16 Oprava chaty
10. Svaz letc� �R 3 Oslavy 60. výro� í
11. Klub �eských turist� 4 Upom ínkové p�edm � ty
14. SK Tenis P �íbor 11 Provozní nák lady
15. DDM  Luna  P �íbor 25 Nákup za�ízení
17. SDH Hájov 15 Dovybavení k lubovny
18. Kynologický k lub 17 Vybavení areálu
21. �eský svaz v�ela��  ZO  P �íbor 4 Oslavy 100. výro� í
22. �eský svaz v�ela��  ZO  P �íbor 3 Sout�ž Zlatá v�ela
23. Stanice pro záchranu živo� ich�  Bartošovice 4 Provozní nák lady
24. Celkem 254

- Vzala na v�domí technické a organiza�ní zabezpe�ení Mezinárodního festivalu decho-
vých hudeb v P�íbo�e ve dnech 23. až 25. 6.2006, v�etn� programu a propagace 

- P�id�lila v souladu s § 65, odst.1, písm. b) zákona �.40/2004 Sb., o ve�ejných zakáz-
kách, v platném zn�ní ve�ejnou zakázku „Chodníkové t�leso Prchalov“ firm� Le-
sostavby Frýdek – Místek a.s. 

- Neodsouhlasila dodatek �.1 ke smlouv� o dílo na zpracování projektu „Stavební úpra-
vy kuchyn� p�i ZŠ Npor. Loma“ 

- Doporu�ila zapracovat do projektu rozší�ení trafostanice formou dodávky �EZ a.s. 
- Schválila úhradu režijních náklad� pro spole�nost DOM P�íbor v souvislosti 

s vystoupením orchestru p�i oslavách 150. výro�í narození S. Freuda – K� 8 000,- na 
základ� p�edložení fa 

- Vzala na v�domí informaci o výši pohledávek po zrušené DS k 31.12.2005 
- Doporu�ila ZM p�ijat tato opat�ení: 

a) pohledávky za odst�hovanými dlužníky a pohledávky za odb�rateli �ešit od-
prodejem 

b) pohledávky za neodst�hovanými dlužníky �ešit na základ� mandátní smlouvy 
mezi m�stem P�íbor a Správou majetku m�sta P�íbor s.r.o 

- Vzala na v�domí Výro�ní zprávu k hospoda�ení p�ísp�vkové organizace Domovní 
správa m�sta P�íbora za rok 2005 
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Ludvík Demel

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích? 

 Narodil jsem se v rodině muzikanta a zdědil 
jsem geny pro hudbu, skromnost, čestnost 
a pracovitost.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Do důchodového věku mi hudba pohltila ne-

jen pracovní, ale i volný čas. Nyní se věnuji 
hlavně chovatelství.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Nemám vyhraněné autory či filmy. Rád se 

pobavím četbou knih o přírodě, historickými 
romány a životopisy slavných. Mám rád starší 
filmy a jakoukoliv dobrou hudbu.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Jako malý chlapec jsem chtěl být nejdřív za-

hradníkem, později ale zvítězila hudba.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Dlouho jsem obdivoval vynikající výkony 

sportovců, hlavně fotbalistů.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Od malička jsem vyrůstal s muzikou. Otec byl 

nejen velkým fandou, ale i dobrým hráčem 
a kapelníkem. Tak mě hudba očarovala.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Narodil jsem se v Příboře, vyučoval jsem zde 

na ZUŠ 30 let, vychoval jsem spoustu mu-
zikantů a založil a vedl Dechový orchestr 
mladých. Velice rád chodím mezi chovatele 
a v Příboře mám celou rodinu.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Nejšťastnější jsem na své zahradě. Hřbitov 

mne přitahuje svou pokorou, spravedlností 

Věk: 70 let

Stav: ženatý  
Dosažené vzdělání: státní konzervatoř 

Povolání: učitel hudby, hudební 
 redaktor, t. č. v důchodu 
Koníčky:  poslech hudby a chovatelství

V Příboře žije: od narození

a provokuje k zamyšlení, co jsem dosud doká-
zal a zda nežiji jen tak.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Setkávám se často s lhostejností, nezájmem 

o dobré soužití, se sobectvím, závistí a na tak 
malé město s přílišným politizováním.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek?

 Většina mých životních zážitků se váže k to-
muto městu. Byl jsem vždy příborský patriot.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Byl jsem oceněn a nesmírně si toho vážím:
 - cenou ministra školství, mládeže a tělový-

chovy za celoživotní tvůrčí pedagogickou čin-
nost v r. 1997

 - čestnou cenou města Příbora za dlouholetou 
práci v oblasti kultury, výchovy mládeže a re-
prezentaci města Příbora v roce 1997

 - čestným občanstvím v roce 2005.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Životní prohru mi zavinila nemoc. Nedokončil 

jsem poslední rok školní rok a byl jsem vyřa-
zen od toho, co jsem měl nejraději.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?

 Kdybych se znovu narodil, chtěl bych být opět 
muzikantem.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Nenechte se otrávit hloupými lidmi. Buďte 

hrdi na své město a na sebe sami.
Děkuji Vám za rozhovor - Eva Hozová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Ludvík Demel

Anna Krischkeová

Marie Konečná

Stanislava Faxová

Věra Kalová

František Zapletal PhMr.

Anna Netoličková

Helena Peláková

Vlasta Demlová

Věra Mlčáková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. července 2006
Vlastimil Zlý

Anna Štivarová

Anna Kudrová

Ludmila Tillová

Bohuslav Majer

Jarmila Lovečková

Anna Kalužová

Svatava Jalůvková

Marie Kabátová

DÁRCI KRVE
Na dubnovém zasedání Komise pro občanské 

záležitosti byli pozváni dva příborští občané – 
Vlastimil Kostelecký a Jan Koprajda.

Není výjimečné zvát na jednání komise 
zástupce organizací, spolků…, tito naši hosté 
však přišli mezi nás, aby jim bylo poděkováno. 
A o tomto setkání s nimi se chceme i s Vámi čte-
náři Měsíčníku, podělit.

Oba jsou dlouholetými dárci krve. 
Pan Vlastimil Kostelecký odbržel Zlatou plake-
tu MUDr. Jana Jánského, kterou uděluje Český 
červený kříž za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 
Pan Jan Koprajda obdržel Zlatý kříž 3. třídy za 80 
bezpříspěvkových odběrů krve.

Oba jsou lidé skromní, kteří o svých skutcích 
nemluví, a přece díky jejich lidským postojům po-
máhají zachraňovat zdraví a životy druhých.

Odběry pokládají za svůj přístup k životu. 
Jeden z nich dochází k odběrům co 14 dní a da-
ruje krevní destičky – tj. 24 krát za rok. Druhý 
daruje krevní plasmu, pro něj to znamená dochá-
zet k odběru každý týden po dobu 2 měsíců. Pak 
má 3 týdny pauzu a koloběh odběrů se opakuje. 
Znamená to pro oba dodržovat i správnou životo-
správu a dbát pokynů lékařů.

Všem členům komise bylo dobře u srdce, 
když mohli za MÚ poděkovat oběma dárcům za 
jejich příkladný lidský postoj.

Na příští zasedání komise bude pozván 
i Radim Holub, který stejně jako pan Kostelecký 
obržel Zlatou plaketu MUDr. Jánského za 40 bez-
příspěvkových oběrů krve. I jemu patří upřímné 
poděkování za jeho dar nejcennější, kterým při-
spěl k záchraně životů mnoha lidem.

Mgr. Libuše Klaudová,

předsedkyně Komise pro občanské záležitosti 
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Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet 
bodů

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7 
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7 
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, 
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 

odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo 
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7 

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7 
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných 
vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody 
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo 
přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 

7 

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah 
alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové 
látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 

6 

Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6 
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6 
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6 
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6 
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným 
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5 
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na 
pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4 
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení 
a couvání 4 

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4 
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4 
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4 
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná 
škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení 
dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po 
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 

3 

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3 
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3 
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném 
obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3 

nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2 
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2 
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 2 
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo 
obec 2 

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický 
stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-1 1 

neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1 
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1 
Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ 1 
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 
- zákaz stání) 

1 

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1 
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1 

NOVÁ PRAVIDLA

Závěr měsíce května a začátek června byl ve 
znamení proměnlivého počasí, které později vy-
střídalo sluníčko a teploty až okolo 30°C. Vcelku 
příjemné počasí přivítalo spoustu návštěvníků 
města poslední květnový víkend při oslavách 150. 
výročí narození Sigmunda Freuda. Domnívám 
se, že Příbor byl na oslavy dobře připraven. Čisté 
ulice a prostranství, vkusně vyzdobené výklad-
ní skříně obchodů, pořádek a především potom 
ochota spousty lidí, kteří se na oslavách jakýmkoli 
způsobem podíleli. V průběhu oslav město přiví-
talo spoustu významných hostů v čele s preziden-
tem republiky Václavem Klausem. 

Několikaměsíční příprava oslav se vyplatila, 
ve většině případů vše dopadlo podle představ 
pořadatelů a ke spokojenosti přihlížejících ná-
vštěvníků. Články o Příboru a Sigmundu Freudovi 
si mohli přečíst čtenáři takřka na celém světě. 

V sobotu 27. května tak otevřelo město 
po mnoha létech diskuzí a příprav rodný dům 
Sigmunda Freuda veřejnosti. Domnívám se, že 
tímto počinem zároveň pozvalo do města nové 
návštěvníky a turisty. 

Otevření rodného domu by mělo být pouze 
prvou etapou širšího záměru rozvoje turistického 
ruchu ve městě. 

Nový program rozvoje města by měl jistě na 
otevření rodného domu navázat. 

Ač bylo již vysloveno mnoho poděkování 
celému organizačnímu štábu a všem, kteří se na 
uspořádání oslav podíleli, poděkování si zaslouží 
i ti, kteří se oslav zúčastnili a vytvořili nezapome-
nutelné prostředí všem vystupujícím. Pro archivy 
města zůstane k dispozici spousta fotodokumen-
tace a písemného materiálu, příležitostné suvený-
ry, děkovné dopisy apod. Pro návštěvníky oprave-
ný rodný dům a „Freudova pohovka“, na které se 
mohou vyfotit a dlouhodobě si tak připomenout 
návštěvu města Příbora. 

Pro občany města nově objevené zákoutí 
a prostory, se kterými lze pracovat a zajímavě je 
využít. Mám tím na mysli především ne dobře vy-
hlížející objekt, ve kterém je sídlo Správy majetku 
města Příbora s nevyužitou zahradou apod. 

Svůj „dům“ otevřeli taky občané Hájova, a to 
v pondělí 12. června 2006. Obecní dům na Hájově 
bude po generální rekonstrukci částečně využit 
pro potřeby místního hasičského sboru, dále jako 
zázemí pro knihovnu, osadní výbor, klub důcho-
dů, sportovce apod. 

Otevření obecního domu doprovázelo spo-
lečenské setkání, kterého se zúčastnili členové 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
květen - červen 2006

Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu, který novelizuje 
v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů. Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpečnost 
na našich silnicích, dále v souladu s vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 
snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod a v neposlední řadě aktualizovat 
českou právní úpravu ve vztahu k právu Evropských společenství.

Novelizace pravidel silničního provozu je v zásadě postavena na nových preventivních opatřeních 
(povinné používání dětských zádržných systémů na všech druzích pozemních komunikací, povinné po-
užívání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení po celý rok) doplněných opatřeními v oblasti 
represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků. Tito řidiči 
musí od 1. července počítat nejenom s bodovým systémem hodnocení řidičů, ale i s podstatně vyššími 
peněžitými sankcemi za dopravní přestupky. Současně nový zákon dává nové pravomoci Policii ČR, která 
bude moci ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případ-
ně vyžadovat kauci. Městské a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.

Tabulka Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb. 
Přehled bodových ohodnocení
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na 

pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání 

Velitel MP Příbor - Libor Bolom
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Po minulých výstavách, na kterých byly k vidění 
ruční práce dětí i dospělých, jsme tentokrát požádali 
prchalovské sběratele o zapůjčení jejich sbírek.

Shromáždili jsme dostatečné množství expo-
nátů, a tak bylo možno ve dnech 13. a 14. května 
2006 v prchalovské budově osadního výboru vidět 
tyto sbírky: 

anekdoty, aforismy, autogramy, automobilové 
modely, balené cukry, papírové a plechové oba-
ly od čajů, hrošíky, figurky z kukuřičného šustí 
a také z kinder-vajíček, fotografie herců, zpěváků 
a sportovců, herbáře, hokejové puky, jízdenky, ka-
lendáříky, kameny, mapy, mušle, mýdla, myslivec-
ké patrony, nálepky, obaly od čokolád, žvýkaček 
i žiletek, dále odznaky, papírové ubrousky, ple-
chovky od piva, pivní tácky, pivní půllitry a skle-
nice, podšálky, porcelánové panenky, pohlednice 
Indiánů, měst, hradů i zámků. 

Výstava sbírek na Prchalově
K zvláště zajímavým patřily přírodniny - en-

tomologické sbírky českých vážek a thajských 
brouků a také nerosty. Dále bylo možno vidět 
sbírku odznaků, rébusů, slonů plyšových i por-
celánových, svatebních oznámení, starožitností 
( hlavně bandasek a žehliček ), vlaječek, zápalko-
vých krabiček a nálepek. K nejrozsáhlejším patřily 
sbírky známek.

Velkou zajímavostí byly keramické zlomky 
nádob z období slezsko-platěnické kultury a z ob-
dobí raného středověku nalezené v lokalitě pod 
Prchalovem zapůjčené p. Divišem z Archeologic-
kého klubu .

Poděkování patří všem, kdo se na přípravě 
výstavy podíleli, kdo přispěli svými zajímavými 
sbírkami a také těm, kdo výstavu navštívili.

 D. Tobolová

zastupitelstva města, členové osadního výboru 
a zástupci organizací, které na Hájově působí. 

Další oslavy, které se uskutečnily na území 
města, a to 15. – 16. 6. 2006 byly spojeny s 15. 
výročím působení belgické společnosti Primus 
v České republice. Oslavám byl přítomen belgický 
velvyslanec pan Raf Van Hallemont. Primus slavil 
ve velkém, neboť pozval všechny zaměstnance, 
včetně rodinných příslušníků. Současný počet za-
městnanců společnosti v Příboře dosáhl čísla 570. 

Asi bych neměl zapomenout na studenty 
Masarykova gymnázia, kteří uspořádali průvod 
městem s vystoupeními jednotlivých tříd v amfi-
teátru příborského parku. 

Oslav bylo v posledním měsíci tedy více než 
dost. A další nás čekají v letních měsících. 

V průběhu května byla ukončena výběrová 
řízení na dodavatele různých stavebních prací. 
Některé ze stavebních prací již byly zahájeny, ně-
které se zahajují právě v těchto dnech. V letošním 
roce se dostanou konečně na řadu i chodníky 
a odstavné plochy na tzv. starém sídlišti. S občany 
tohoto sídliště byla projednána studie statické do-
pravy, která řeší především rozšíření parkovacích 
kapacit v této části města. 

22. 5. 2006 – účast na zahájení maturitního týdne 
na Masarykově gymnáziu

26. 5. 2006 – návštěva ministra kultury Vítězslava 
Jandáka v Příboře spojená s prohlídkou rod-
ného domu S. Freuda

26. 5. – 28. 5. 2006 – oslavy 150. výročí narození 
S. Freuda za účasti významných hostů z ČR 
a zahraničí v čele s prezidentem republiky 
Václavem Klausem

29. 5. 2006 – účast na zahájení maturitního týdne 
dalších tříd Masarykova gymnázia

29. 5. 2006 – jednání s náměstkem primátora 
Ostravy ing.  Petrem Kajnarem o výstavbě 
průmyslové zóny v Mošnově

2. 6. 2006 – slavnostní ukončení maturit studen-
tů Masarykova gymnázia, předání drobných 
dárků nejlepším a nejaktivnějším studentům

8. 6. 2006 – jednání 1. valné hromady společnosti 
Správa majetku města Příbor, s. r. o., vyhod-
nocení výsledků roku 2005

8. 6. 2006 – závěrečné setkání hlavních organi-
zátorů oslav 150. výročí narození S. Freuda, 
vyhodnocení akce

12. 6. 2006 – jednání komise pro přípravu zóny 
bydlení v lokalitě za školou Npor. Loma

12. 6. 2006 – společenské setkání s občany Hájova 
u příležitosti otevření obecního domu

14. 6. 2006 – vyhodnocení nejlepších basketba-
listek v sezóně 2005/2006, předání pamětních 
listů a drobných dárků

15. 6. 2006 – přivítání belgického velvyslance 
v rodném domě S. Freuda, účast na oslavách 
15 let působení společnosti Primus v ČR

Je to už tak dávno, co jsme svírali ve svých 
rukou tu maličkou dlaň a procházeli poprvé tou 
velikou branou k mateřské škole Kamarád v ulici 
Frenštátské.

V hlavě měli spoustu otazníků, jaké to asi 
bude dál. Sami sebe jsme utěšovali, že to snad 
bude fajn, že se těm našim maličkým tam bude 
líbit. Ovšem vystrašená očička našich drobečků 
nás o tom nikterak nepřesvědčovala. Po vstupu do 
školičky však spousta obav a otazníků rázem zmi-
zelo. Dýchl na nás úplně jiný svět. Svět naplněný 
vším, co děti potřebují - a to láskou, trpělivostí, 
obětavostí a porozuměním. A tím vším naplněna 
tato mateřská školička je a my měli mnoho příle-
žitostí se o tom přesvědčit.

Nevím, jestli bychom jinde našli tak neúnav-
ně obětavé paní učitelky, které dokáží mnohdy i 
nemožné. Vykouzlit pro děti celodenní programy 
plné zábavných her jako maškarní plesy, výlety do 
přírody, návštěvy různých divadel či zoologických 
zahrad.

Každý jeden den ve školce byl pro děti vždy 
něčím zajímavým či poučným. Každý den se měly 

Ahoj, školičko!
na co těšit. 

A to ani nemluvím o každoročním krásném 
pobytu ve škole v přírodě, odkud se děti vždy vrátí 
neskutečně šťastné a plné zážitků. Ta radost dětí 
nepřichází sama od sebe, je za ní skrytá spousta 
hodin pečlivé přípravy, ale především nikdy ne-
končící láska k dětem, kterou všechny paní uči-
telky, kuchařky či uklízečky pod vedením paní 
ředitelky Gadasové oplývají.

Naše děti jdou po prázdninách do školy. A já 
přemýšlím, jak nejlépe poděkovat všem pracovni-
cím mateřské školy za jejich obětavou práci. Jak je 
všechny znám, je pro ně největší odměnou radost, 
úsměv a rozzářená očka dětí. Já si dovolím pou-
žít to obyčejné DĚKUJEME. Je však v něm skryto 
tisíce malých díků za ty tisíce malých a velkých 
radostí, kterými jste nám a především našim dě-
tem zpestřovaly ty úplně obyčejné dny v mateřské 
školičce. 

Ještě jednou díky. 
Za rodiče předškoláků J. Monsportová
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PROJEKT ZVÍŘATA
Jeden z dubnových týdnů oživila dění v 3.A 

přítomnost několika domácích mazlíčků. Zvířatům 
jsme se věnovali v týdenním projektu, jehož cílem 
bylo poznat lépe stavbu těla živočichů, znaky života, 
seznámit se se základním rozdělením živočichů, péčí 
o domácí živočichy. Protože žáci pracovali přede-
vším formou skupinové práce, bylo cílem i zlepšení 
spolupráce mezi dětmi, rozvíjení schopnosti naslou-
chat druhému a získat od něj nové informace.

První den děti představily své domácí mazlíčky, 
popovídaly, co mají rádi, jak se o ně starají atd. Ve 
třídě byli k vidění křečci, morče, želvy a 2 psi. Zvířata 
s námi pobyla celé vyučování. V úvodu projektu se 
žáci formou volného psaní zamýšleli, co už o zvířa-
tech vědí. Vystřihli si také z papíru své zvíře a napsali 
do něj svá očekávání od projektu.

Zbytek dne žáci ve skupinách zpracovávali pla-
kát, který byl návodem k péči o domácí zvíře. Každý 
byl samozřejmě odborníkem na zvíře, které má 
doma. Při této práci využívali své chovatelské zku-
šenosti i přinesené encyklopedie. Metodou „včelky“ 
potom v určeném čase zjišťovali co nejvíce informací 
od ostatních skupin. Museli si přitom zvolit vlastní 
taktiku (např. určit zapisovatele, rozdělit si, kdo co 
bude zjišťovat atd.). V závěru potom hodnotili vlast-
ní práci i práci ostatních skupin.

Druhý den jsme se zabývali popisem zvířete, 
který si žáci připravili doma a k popisu připoji-
li i kresbu. V malých skupinkách si své práce četli 
a hodnotili. Nakonec jsme všechny práce zařadili do 
knihy „Naši mazlíčci“.

Pomocí lístečků s názvy zvířat vytvořili žáci 
„zvířecí rodiny“ (kočka, kocour, kotě). V těchto no-
vých skupinách nejprve skládali otázky a odpovědi 
se zvířecí tematikou, výsledkem potom byl obrázek 
živočicha (savce, ptáka, ryby, obojživelníka nebo 
hmyzu). K tomuto živočichovi na větší plakát přiřa-
zovali a lepili správné názvy částí těla.

V další práci jsme se zabývali vnitřním ústro-
jím kočky, při čemž jsme hledali společné i odlišné 
znaky s vnitřním ústrojím člověka a jeho funkcemi. 
Žáci na základě znalostí o člověku dokázali vytvořit 
dvojice podle přidělených lístků (název orgánu-jeho 
význam). Tento den jsme si s dětmi zopakovali i zná-
mé písně o zvířatech a naučili se novou píseň Svátek 
zvířat (Svěrák, Uhlíř).

Třetí den jsme se zabývali znaky života zvířat. 

Žáci opět pracovali ve skupinách. Tentokrát se stří-
dali na stanovištích, kde skládali rozstříhané texty, 
které si potom opsali do sešitu. Zabývali se přijímá-
ním potravy, dýcháním, pohybem a vlivem teploty 
na život.

Zbývající část dne jsme se zabývali zvuky, které 
zvířata vydávají. Zahráli jsme si sluchové hry („Matka 
hledá mládě“, „Kolik přešlo slonů“), hry na sebeovlá-
dání („Ubohá malá kočička“), vyzkoušeli jsme si, jak 
pouze pomocí zvuků můžeme vyjádřit náladu, pocit 
(zástupná řeč). K tomu nám posloužil také text M. 
Černíka: Jak si s kocourkem povídáme.

Zahráli jsme si také na „kočičí školu“ a vše, co se 
v ní asi učí. Součástí této práce bylo i vyvození nové-
ho učiva o citoslovcích. Děti opět ve skupinách vy-
tvářely plakát k tomuto slovnímu druhu, na kterém 
nesměla chybět „definice“, co jsou to citoslovce. Dále 
pak žáci kreslili a lepili obrázky zvířat a dopisovali 
zvuky-citoslovce.

Náplní čtvrtého dne bylo rozdělení živočichů 
a jejich rozmnožování. Nejprve žáci zkoušeli růz-
nými způsoby roztřídit obrázky zvířat. Navrhovali 
přitom různá kritéria pro jejich rozdělení (např. užit-
ková-volně žijící, vodní-suchozemská, pohybující se 
na zemi-ve vodě-ve vzduchu…). Nakonec jsme se 
shodli na dělení na savce, ptáky, ryby, obojživelníky, 
hmyz, plazy a další. Podle obrázků se rozdělili do 
těchto skupin a po třídě hledali lístky s charakteris-
tikou jejich skupiny živočichů.

Další metodou bylo „skládankové učení“, při 
kterém žáci v expertních skupinách hledali infor-
mace o rozmnožování savců, ptáků, žáby a motýla. 
V domovských skupinách se potom každý „expert“ 
podělil o své poznatky. Ostatní členové skupiny 
ohodnotili, jakým byl učitelem.

Poslední den projektu byl věnován opakování 
formou skládání, třídění obrázků, informací. Přečetli 
jsme si také text M. Macourka: Žofka ředitelkou ZOO. 
Projekt jsme ukončili výtvarnou prací „Kouzelná ko-
čička“ (vosková rezerváž) a hodnocením projektu.

Zpracovala: Michaela Eliášová

Dne 24. 5. 2006 byl ve 21.30 hod. při pojížď-
ce po katastru města na ul. Štramberské spatřen 
neznámý muž, který na dvoukolovém vozíku 
vezl dřevěné hranoly ve směru od Točny. Byl 
proto na místě požádán o prokázání totožnosti 
a zároveň požádán o vysvětlení, kdy sdělil, že 21 
kusů trámků veze svému známému na chatku. 
Hlídce se však jeho tvrzení nezdálo a jak ná-
sledně strážníci zjistili, dřevo bylo odcizeno z  
bývalého areálu JZD Točna firmě zabývající se 
zpracováním dřeva. Podezřelý lapka totiž pra-
coval ve stejném objektu a dobře věděl, kde je 
dřevo uskladněno. Na místo byl proto přivolán 
majitel firmy, který materiál bezpečně poznal 
a škodu vyčíslil zhruba na 2500 Kč. Dřevo bylo 
poté vráceno zpět firmě a pachatel tohoto ma-
jetkového přestupku bude následně řešen za své 
protiprávní jednání.

Dne 29. 5. 2006 bylo přijato v 6.30 hod. te-
lefonické oznámení od starší občanky města, 
že se jí před malou chvílí vtlačil do bytu ne-
známý mladík, který se choval velice podivně. 
Nic po ní nechtěl, vstoupil do bytu a po chvíli 
z něj rychle odešel, aniž by se snažil cokoli vzít.
Hlídka podezřelého mladíka po chvíli spatřila 
v ulici Komenského, kde byl zastaven. Mladý 
muž mluvil velmi zmateně, celý se třásl a zjevně 
byl. pod vlivem omamné či jiné návykové látky. 
Vzhledem k obavě o jeho zdraví hlídka na místo  
přivolala RZP NJ, která si muže převzala a pře-
vezla jej na vyšetření do nemocnice v NJ.

Dne 1. 6. 2006 hlídka MP ve 21.25 hod. 
provedla kontrolu neznámého mladíka v pro-
storách rychlého občerstvení na náměstí, který 
v podnapilém stavu vulgárně nadával a pokřiko-
val na prodavačku. Mladíkovi byla po příjezdu 
hlídky provedena dechová zkouška, která pro-
kázala přítomnost alkoholu, a to 2,2% alkoholu. 
Jelikož se jednalo o 14-letého mladíka, byla na 
místo přivolána RZS, která rozhodla o jeho pře-
vozu do nemocnice v NJ. Následně byla o celé 
události informována pracovnice sociální péče 
a také rodiče mladíka. Případ byl předán k dal-
šímu šetření OO PČR Příbor.

Dne 23. 05. 2006 bylo ve 21.30 hod. při-
jato tel. oznámení od vrátného firmy GDX 
Automotive, že u brány do podniku leží pod-
napilý muž, který nereaguje na jeho výzvy 
a nechce místo opustit. Hlídka proto vyjela na 
místo, kde byl již spící muž probuzen, poté byla 
zjištěna jeho totožnost. Po podání vysvětlení 
strážníkům uvedl, že je zaměstnancem firmy 
IVC, která měla firemní akci na fotbalovém 
stadiónu v Příboře. Muž tedy lehce přecenil své 
síly, ale jelikož se po chvíli vzpamatoval a byl 
schopen vlastní chůze, byl vzhledem k tomu, že 
není místní, odeslán na patřičnou autobusovou 
zastávku.

Libor Bolom,

vrchní strážník MP Příbor

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
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PROJEKT ROSTLINY
V květnu, kdy je příroda plná barev a vůní, 

jsme si část této květinové krásy přenesli i do školy, 
abychom se ve čtyřdenním projektu zabývali s žáky 
3.A rostlinami. Cílem bylo poznat lépe rostliny, je-
jich význam pro člověka, umět rozlišit části rostlin 
a rozumět jejich funkci, pochopit cyklus života rost-
liny od semene až k nové rostlině, umět pojmenovat 
nejznámější rostliny v našem okolí. Důležitým cílem 
bylo i trénování týmové spolupráce, práce s textem, 
rozvíjení schopnosti samostatně pracovat podle pí-
semných pokynů a na základě pozorování získávat 
nové poznatky.

První den žáci přinesli do školy různé kvetoucí 
rostliny, ze kterých uspořádali výstavku a pojmeno-
vali ty, které už znali. Svou květinu si vytvořili i z ba-
revného papíru a napsali do ní svá očekávání od pro-
jektu. Při hře, kde štafetově kreslili rostlinu ve skupi-
ně, se zároveň rozdělili do pěti čtyřčlenných týmů.

Po této úvodní části již jednotlivé týmy pracova-
ly samostatně na stanovištích podle písemných po-
kynů. Na každém stanovišti se zabývaly vždy jednou 
částí rostliny (kořen, stonek, list, květ, plod). Nejprve 
sami žáci psali, co již o dané části rostliny vědí, poté 
pozorovali a třídili přinesený přírodní materiál (např. 
různé tvary kořenů, listů i květů, způsob, jakým ze 
stonku vyrůstají listy, stavbu květu, druhy plodů 
atd.). Podrobněji se seznámili se stavbou a s funk-
cí jednotlivých částí rostlin. Vyhledávali informace 
v encyklopedii, skládali texty z rozstříhaných částí 
nebo si doplňovali neúplný text vyluštěním tajenky. 
Na závěr si doplnili shrnující zápis, který si vlepili do 
sešitu. Během dne se na stanovištích vystřídali.

Druhý den se děti pomocí lístků s květinami 
rozdělily do nových skupin, ve kterých si nejprve 
zopakovaly nově získané poznatky a společně tvo-
řily plakáty částí rostlin s popisem, třídily obrázky, 
lístečky s pojmy, přiřazovaly k rostlinám jejich názvy, 
atd. Metodou brainstormingu jsme vyvodili znaky 
života rostlin. Podrobněji jsme se zabývali dýcháním, 
rozmnožováním, přizpůsobení teplotě a fotosynté-
zou. I zde jsme využili encyklopedie, ale i učebnice 
a dosavadní zkušenosti dětí a různé nákresy, které si 
děti kreslily do sešitu. Během dne jsme zpívali písně 
o květinách a naučili se novou píseň Modrají se po-
mněnečky, ke které jsme se naučili i tanec mazurku. 
Zahráli jsme si i paměťové hry (řetězové opakování 
a přidávání názvů rostlin v kruhu) a hry na pozor-
nost (Kimova hra s obrázky rostlin).

Třetí den pracovali žáci opět v jiných skupinách 
a zabývali se užitkem rostlin pro člověka. Nejprve si 
přečetli text z encyklopedie a hledali v něm odpovědi 
na písemně zadané otázky. Své poznatky potom sdě-
lovali ostatním. Dozvěděli se tak např. o rostlinách, 
které nás oblékají (bavlna, len), živí (ovoce, zelenina 
a jejich význam), léčí (léčivé rostliny), z kterých se 
dále vyrábějí potraviny (kakao, káva, cukr, mouka, 
alkohol…). V další práci jsem využila metod dra-
matické výchovy. Žáci ve dvojicích zkoumali zadaná 
témata (rostlina a slunce, déšť, vítr, mráz, růst rostli-
ny ze semene) a vyjadřovali je v pohybové improvi-
zaci. Zahráli si hru „Květinový koš“, ve které využili 
znalosti o rozdělení rostlin (např. „vymění si místa 
všechny dřeviny, nekvetoucí rostliny“ atd.).

Znát dobře sám sebe, své tělo a rozumět dějům, 
které v něm probíhají – to bylo téma, jímž jsme se 
zabývali ve 3.A jeden březnový týden.

Motivací bylo navození představy tzv. „nano-
bota“, jakési miniaturní ponorky, která může pro-
niknout do lidského těla a zkoumat ho. Žáci svou 
představu nakreslili a napsali, kam by se v lidském 
těle chtěli podívat. 

V úvodu vytvořili skupiny podle společných tě-
lesných znaků (barva vlasů, očí,…). Každá skupina 
psala na velký arch slova na téma člověk podle přidě-
leného slovního druhu. 

Pro další práci se žáci seřadili podle velikosti 
a rozdělili do 5 skupin. Na stanovištích prováděli 

PROJEKT ČLOVĚK
měření a zapisování různých tělesných znaků (výška, 
hmotnost, obvod pasu, hlavy, barva očí). Všechny 
údaje zapsali i do společné tabulky a srovnávali, co 
mají se spolužáky společného a odlišného.

Další část dne byla zaměřena na části těla. Děti 
v kruhu zapisovaly na kartičky s písmeny názvy 
částí těla nebo orgánů podle počátečního písmene. 
Vytvořily nové skupiny na základě lístků s názvy čás-
tí těla, nesměly však mluvit, pouze ukazovat. Každá 
skupina připínala kolíčky názvy částí těla na oblečení 
spolužáka.

Také v tělesné výchově si procvičili znalost stav-
by těla a to v různých hrách (např. „Směšná honička“, 
hry s nafukovacími balónky-odrážení všemi částmi 
těla jednotlivě, ve dvojici i ve skupině, udržení balón-
ku na dané části těla, hra „Dotkni se mě“- co nejrych-
lejší kontakt dvojic určenými částmi těla, soutěže 
dvojic v přemisťování overballových míčů určenou 
částí těla, masáž kamaráda míčem, hra „Monstrum“- 
vytváření monster ve skupině o daném počtu částí 
těla dotýkajících se země).

Druhý den jsme pracovali opět s balónky, na 
které jsme kreslili obličej se všemi jeho částmi. 
Kreslili jsme obličej také v štafetové soutěži skupin, 
hledali se do skupin napodobením výrazu obličeje na 
obrázku. V další hře se žáci hledali bez mluvení do 3 
skupin podle lístku nalepeného na zádech, na kterém 

Také v tělesné výchově bylo využito tématu rost-
lin. Nejprve jsme hráli honičku se záchranou (vy-
slovení názvu rostliny). Následovala soutěž dvojic. 
Cílem bylo v co nejkratším čase doběhnout na vzdá-
lenější stanoviště, na kterém bylo 20 obrázků rostlin, 
poznat je, zapamatovat si jich co nejvíce, běžet zpět 
a nadiktovat je svému kamarádovi, členové dvojice se 
střídali v běhání i zapisování. V závěru si děti zahrály 
„Květinového (Stromového) Bumbrlíčka“ s míčem.

Poslední den projektu pracovali žáci ve dvoji-
cích metodou „kupka“. Volili si lístečky s úkoly (ČJ 
a M), mohli zvolit i obtížnost. Každá dvojice praco-
vala vlastním tempem na zvolených úkolech, kte-
ré vypracovávala na velký arch papíru. Úkoly byly 
samozřejmě sjednoceny tématem rostliny (slovní 
úlohy o rostlinách, třídění názvů rostlin podle rodu 
podstatných jmen a jejich vlepování do dvou stromů, 
určování pádů, třídění názvů rostlin podle pravopisu 
i-y a jejich vlepování do okvětních lístků dvou květin 
atd.).

Závěrečná práce byla výtvarná. Děti vytvářely 
květy z textilií. Vymýšlely různé tvary i kombinace 
barev. 

Z hodnocení vyplynulo, že pro většinu žáků 
byl projekt zajímavý, dozvěděli se mnoho nového, 
naplnilo se jejich očekávání, dobře se jim pracovalo 
ve skupině. Přínosem jistě byly i drobné konflikty 
při práci ve skupinách, které se žáci učili řešit a v re-
flexích mohli zpětně hodnotit své jednání i jednání 
spolužáků.

Zpracovala Michaela Eliášová

byl název části ruky, nohy nebo hlavy. Potom lístky 
nalepily do nákresu.

Před dalším blokem jsme se naučili píseň Otec 
Abrahám, při které jsme rozhýbali celé tělo a za-
mysleli se, čím je to umožněno. Žáci pracovali v 6 
skupinách, kdy vždy 2 měly přiděleno stejné téma: 
kostra, svaly, kůže. Nejprve metodou „strom a koře-
ny“ zjišťovali od spolužáků informace o svém tématu 
a zapisovali je. Výsledky konzultovali se skupinou se 
stejným tématem. Potom pracovali s textem meto-
dou „sluníčko“- zapisovali na paprsky 6 nejdůleži-
tějších informací. Podle osnovy si připravili výklad 

pokračování na straně 8
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Příborští senioři v květnových dnech ukončili 
2. ročník Vzdělávání třetího věku. Zájem o studi-
um nepoklesl od jeho nultého ročníku.

Nabídka přednášek i v letošním školním roce 
byla pestrá. Z oblasti historie to byly přednášky:
Rodinný život českých panovníků
Význačné osobnosti českých dějin
Šlechtická sídla na Novojičínsku
Osudy zámků, jejich majitelů a historie sbírek na 
Novojičínsku

Přednášející Mgr. L. Cvíček, p. Jiří Tichánek 
a PhDr. J. Zezulíček zaujali naše studenty svými 
znalostmi i zajímavým výkladem.

Toto téma jsme zakončili společným zájez-
dem do Kunína – s prohlídkou zámku a výkladem 
kastelána.

V zimních měsících Mgr. V. Strnadová upou-
tala posluchače oborem z hudby – a to přednáš-
kou o Sušilově Sborníku moravských písní (písní 
z Příbora a okolí) a hudbou B. Smetany – Má 
Vlast.

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
Přednáškou o astronomii, kterou přednesl 

p. A. Slatinský, byl ukončen zimní semestr.
Od ledna do 13. března následova-

la Počítačová gramotnost. Studenti – senio-
ři pracovali pod vedením Mgr. Pavla Netušila, 
Ing. Radmily Mrázkové a Mgr. Aleny Urbanové. 
Učili se, jak pracovat s internetem. 

Letní semestr pokračoval přednáškami o čes-
kých národních parcích a o biologických omylech. 
Přednášky Mgr. P. Netušila byly vedeny odborně 
a zajímavě.

A poslední téma 2. ročníku: Pohled na zdra-
ví – civilizační choroby, první pomoc a životní 
styl. Tato témata pod vedením MUDr. M. Jurečky 
ukončila letní semestr i 2. ročník. Přednášky na 
téma zdraví se setkávají vždy s velkým ohlasem. 

Chtěla bych poděkovat všem přednášejícím, 
vedení Masarykova gymnázia, ZŠ Npor. Loma za 
vstřícnost při zajišťování prostor pro přednášky.

Účastníkům vzdělávání třetího věku přeji 
hodně zdraví a pěkné slunečné prázdniny.

Mgr. Libuše Klaudová,
předsedkyně Komise pro občanské záležitosti 

INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, 
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

-  Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních a středních ško-
lách v pondělí 4. září 2006. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2007. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.

-  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006. 
-  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007. 

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
-  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
-  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od pondělí 26. února do neděle 

4. března 2007.
-  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
-  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007. 
-  Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství 

Dětská knihovna Příbor bude 
otevřena od 3. července 2006 

v prostorách piaristického 
gymnázia – vchod naproti poště. 

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA

Oddělení pro dospělé:

PO 8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
ÚT 8.00 – 12.00  14.00 – 18.00
ST   zavřeno
ČT 8.00 – 12.00  14.00 – 18.00
PÁ 8.00 – 12.00

Oddělení pro děti:

ÚT 13.00 – 17.00

tématu pro spolužáky. Vše si ověřili i na svém těle 
(nahmatali páteř a obratle, různé klouby, vyzkoušeli 
jejich pohyblivost, dotykem zkoumali činnost svalů, 
pozorovali kůži). Zazpívali si také písně s ukazová-
ním částí těla.

Třetí den pracovali žáci metodou „skládankové-
ho učení“. V expertních skupinách se zabývali vnitř-
ními orgány člověka a jejich funkcí, pracovali s ency-
klopedií a modely orgánů. V domovských skupinách 
vysvětlili, jak funguje a jaký význam má každý orgán. 
Vzájemně zhodnotili své výklady. 

Poté se ve skupinách zabývali 5 smysly. Na sta-
novištích si vyzkoušeli, jak fungují (ochutnávání, 
poznávání vůní, poznávání předmětů po hmatu, zra-
kové zapamatování věcí, tichá pošta).

Další den byla „odborná konference“ o zdravém 
životním stylu. Dvojice odborníků zpracovaly zada-
né téma a přednesly je na konferenci (např. zdravá 
výživa, pohyb, hygiena,…). Své výkony žáci vzájemně 
hodnotili a bodovali.

V druhé části dne připravovali ve školní ku-
chyňce zdravý pokrm podle přinesených receptů. 
Výsledkem byly zeleninové i ovocné saláty, poma-
zánky, koktejly a další vynikající zdravé pochoutky. 
Své výtvory si nabídli vzájemně k ochutnání.

Poslední den byl věnován průběhu lidského ži-
vota. Žáci nejprve seřadili názvy etap života člověka 
chronologicky za sebou. K nim potom přiřazovali 
přinesené fotografie. Ve skupinách psali znaky dané-
ho období života, jak je znali ze své zkušenosti. Na 
závěr vyhledali z množství lístků s informacemi ty, 
které charakterizují jejich přidělené období. Ve spo-
lupráci s rodiči si doma zaznamenali důležité oka-
mžiky svého života do připraveného dotazníku (míry 
při narození, kdy se poprvé posadili, začali chodit, 
mluvit,…) a porovnávali s ostatními spolužáky. Závěr 
projektu byl věnován sledování francouzského seriá-
lu Byl jednou jeden život a hodnocení projektu.

Zpracovala Michaela Eliášová

pokračování ze strany 7
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Kdy a kde vznikl nápad s pohovkou?
Myšlenka vytvořit pohovku jako umělecké dílo vznikla 7. prosince loňského roku 

na setkání příborských živnostníků. Nápad se setkal s příznivým ohlasem i u architek-
ta pana Jana Tupého, který budoucí pohovku zakomponoval do exteriéru před rodný 
dům Sigmunda Freuda. V žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pak bylo finanční krytí 
uměleckého díla zohledněno.
Proč právě pohovka? 

Freudovu pohovku znají nejen odborníci, ale i laici. Každý z nás už někdy viděl 
(ve filmu, dokumentu..) obrázek vyšetřujícího lékaře v křesle a pacienta ležícího na po-
hovce. Pohovka se stala – díky Freudovi - dědictvím a pracovním nástrojem analytic-
ky orientovaných psychiatrů a psychologů a v různých podobách ji dodnes používají 
k vyšetřování pacientů.
Zdálo se, že peníze na pohovku jsou. Co následovalo – vzhledem ke krátkému 
času, který zbýval do otevření domku? 

Koncem ledna jsem oslovila 15 uměleckých pasířských a kovolijeckých dílen v na-
ší republice, s tím, že chci vyrobit tzv. „ zdobenou kovovou lavičku“ určité velikosti 
(nechtěla jsem ještě úplně prozradit nápad s pohovkou). Vzhledem k „šibeničnímu“ 
termínu zhotovení zakázky reagovaly jen tři. Těm jsem už záměr prozradila, zaslala 
fotografii originálu pohovky a zeptala se na to, jakou technologii výroby doporučují.
Jaká byla reakce firem?

Jedna z dílen nabízela použití bronzu, zde však byla finanční částka (2 miliony 
Kč) příliš vysoká, a tudíž nereálná. Další dvě dílny přišly s nabídkou vytepání plastiky 
z mědi. Touto technologií je vytvořena např. i Socha Svobody. Nabídkové ceny za výro-
bu byly u obou dílen podobné. 
Kdy to bylo?

V polovině února a obě firmy mě upozorňovaly, že už je vlastně pozdě! 
Odhadovaly, že s pracemi – tak, aby se vše stihlo přichystat na oslavy, se musí začít 
nejpozději 15. února. A tento termín byl už za námi!
Vím ale, že nejen termín, ale nakonec i peníze byly problém…

Ano, vše se ještě zkomplikovalo tím, že peníze původně určené ze státní dotace 
na umělecké dílo se musely využít na tak zvané „vícepráce“ v rodném domě. Rozhodla 
o tom městská rada. Nezbývalo než firmám říct, jak je to s penězi – že vlastně nejsou. 
A tak majitel jedné z nich se logicky začal věnovat jiné zakázce. V tento okamžik se mi 
zdálo, že je všechno marné.
Pak ovšem přišla dobrá zpráva.. jaká?
 Přes rozhodnutí, že nejsou finanční prostředky na vytvoření pohovky, se mi ozval 
Ivan Houska, majitel druhé pasířské dílny Houska & Douda z Buštěhradu u Kladna. 
Zdálo se, že je stále více nadšený myšlenkou realizovat pohovku! A tak vyslovil přání 
přijet do Příbora, prohlédnout si místo, kde by dílo stálo a možná někdy v budoucnu….. 
se pustit do práce!
Skutečně pan Houska přijel? 

Přijel na konci února a po setkání s ním jsem si řekla: nic není ztraceno! To nad-
šení, vstřícnost a ochota! Pan Houska už jasně viděl pohovku před domkem, i když ten 
byl tehdy zahalený v bílé plachtě.
A to byl zřejmě moment, který rozhodl.

Ano. Slíbila jsem panu Houskovi, že se do čtrnácti dnů pokusím s panem staros-
tou sesbírat alespoň polovinu potřebné částky od dárců - částku, za kterou by mohl 
nakoupit potřebný materiál Pan Houska zase slíbil, že začne „peníze nepeníze“ s pří-
pravou uměleckého návrhu a tvorbou potřebného modelu. A současně zajistí tolik pa-
sířů, aby se všechno stihlo. 
Tady pravděpodobně začala ne zrovna snadná práce…

Vůbec jsem si nepřipustila myšlenku, že to bude těžké nebo dokonce, že se to ne-
podaří. Pustila jsem se do získávání peněz s odhodláním, že to musí vyjít! Dala jsem 
závazek, nadšeného člověka jsem měla také … nezbylo, než začít oslovovat lidi! 
Oslovovat? Jak? Chodila jste od firmy k firmě?
Nejdříve jsem telefonovala! To byly účty! Několik kontaktů s dárci jsem navázala e-mai-
lem. Pak jsem každého dárce - nejprve přímo v našem ve městě – navštívila. Potom 
jsem začala jezdit i za dárci v blízkém okolí. 
Jak jste se rozhodovala, koho požádat o sponzorský dar?

Freud byl lékař, tak nejdříve jsem oslovila lékaře v Příboře i Kopřivnici – tady mi 
pomohl MUDr. Mořic Jurečka, který sám požádal o finanční dar některé své kolegy. 
Pak jsem se obrátila o finanční pomoc na právníky, hned potom na živnostníky, na 
malé i větší firmy. Také přispěli někteří občané našeho města. Výše darovaných částek 
se pohybovaly od pěti set do padesáti tisíc korun. Nejčastěji lidé věnovali rovnou tisí-
covku. Téměř devadesát dárců má zásluhu na tom, že pohovka před domem stojí! 
Kolik korun se nakonec - za neuvěřitelných – pokud počítám správně 6 týdnů 
– podařilo shromáždit?

Přišlo tolik, aby to stačilo na celé dílo a to stálo 414 tisíc korun!

Ptá se Mgr. Irena Nedomová,
odpovídá Ing. Jana Svobodová.

A váš pocit? Musí být úžasný….
Je. Stálo mě to sice hodně času a úsilí, nestihla jsem řadu jiných věcí, ale 

zase - během této práce jsem se setkala s tolika milými a vstřícnými lidmi, že 
jim VŠEM ještě jednou DĚKUJI! Obrovskou radost jsem měla – nejdříve, když 
pohovku bratři Houskovi přivezli – těsně před otevřením domu, a pak při jejím 
odhalování s paní Jane Mc Adam Freud a dr. Zvěřinou 27. května.
A nakonec – jsem spokojená i teď - kolik lidí se za uplynulý měsíc u pohovky už 
zastavilo, vyfotilo! 
Vaše přání na závěr?
Přání? U pohovky je motto Usaď se a rozjímej, vstaň a konej! Kdyby se nad ním 
každý jen chvilinku zamyslel, možná by na leccos hezkého přišel!

A hlavně bych byla ráda, kdyby se pohovka stala místem setkávání lidí a časem 
i novým symbolem našeho města Příbora. A nakonec – ještě jednou všem, kteří věři-
li, že to je nejen dobrý nápad, ale také k jeho realizaci jakkoli přispěli – moc děkuji.
A já děkuji za pěkné setkání na pohovce (právě tam jsme rozmlouvaly) a za roz-
hovor. 

Zleva Ivan a Miroslav Houskovi, po dokončení díla mají zvyk zahrát na harmoniku.

Foto: Ing. Jaromír Kavan

RUBRIKA: JAK TO BYLO …
…S POHOVKOU
před rodným domem S. Freuda,
dnes novým symbolem města Příbora
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Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor Dechový orchestr OSP Szamocin (Polsko)

Mažoretky Příbor Dechový orchestr mladých Krnov

paní Bukovjanová zpívá za MDO Štramberk Košické mažoretky (Slovenská republika)

Městský dechový orchestr Štramberk Dechový orchestr mladých Košice (Slovensko)
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Možnost změřit své pěvecké schopnosti, pře-
konat trému a vystoupit před obecenstvem měli 
žáci třetích ročníků v dubnu. Nejprve soutěžili 
všichni v třídním kole, kde porotou byli spolužáci. 
Ti vybrali pět nejlepších zpěváků do finálového 
kola.

Finále proběhlo 3. května 2006 po vyučování. 
Kromě deseti soutěžících se ho zúčastnili i diváci- 
spolužáci soutěžících, kteří je povzbuzovali nejen 
potleskem, ale i transparenty. Finalisté zazpívali 
lidové, umělé písně i nejnovější hity. Slyšeli jsme 
píseň Diego v podání Denisy Grymové, Kozel 
v podání Jiřího Šimíčka, Ach, synku, synku zpívali 
Radka Moravčíková a František Dobečka, zazně-
la Niagára od Filipa Boloma, Tisíc mil od Dany 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 3. ROČNÍKŮ
Koniuchové, Stánky od Petry Bedřichové, Buráky 
od Anny Strnadové, Krokodýl od Lucie Činčalové 
a populární Tabáček zazněl v podání Kristiána 
Karase.

Porota ve složení Jana Bilská a Michaela 
Eliášová vyhodnotila jako nejlepší tyto zpěváky: 
1. místo – Denisa Grymová (3.A) a Anna 

Strnadová (3.B)
2. místo – Jiří Šimíček (3.A) a Lucie Činčalová 

(3.B)
3. místo – Radka Moravčíková (3.A) a František 

Dobečka (3.B).
Všichni účastníci dostali diplom a sladkou 

odměnu. Odměněni byli především dobrým poci-

tem, že překonali strach vystoupit a zazpívat před 
obecenstvem. 

Zpracovaly: Jana Bilská a Michaela Eliášová

Po krátké přestávce po halové sezóně se 
opět rozběhly závody jak v terénu, tak i na 
dráze. Také náš oddíl atletiky ŠSK Příbor 
se těchto závodů zúčastňuje. 

Pravidelně začínáme „Ostravským bě-
žeckým pohárem“, který je postaven na 
crossových závodech. Po loňském úspěchu 
jsme i letos začali velmi dobře. V prvním 
závodě, který se konal 6. 4. 2006 v Ostra-
vě-Výškovicích u sportovního gymnázia za 
velmi nepříznivého počasí, obsadil Adam 
Friedel 2. místo a Iveta Kocourková s pře-
vahou zvítězila. Tohoto závodu se ještě zú-
častnila Markéta Svobodová, která skonči-
la na 6. místě.

Druhý závod tohoto poháru proběhl 
již za krásného počasí v Ostravě-Poru-
bě a naši závodníci dokázali zopakovat 
výsledky jako v předcházejícím závodě. 
Adam Friedel doběhl na 2. místě a Iveta 
Kocourková opět nenašla přemožitelku 
a zvítězila.

Třetího závodu jsme se nezúčastnili, 
kvůli přípravě na jiné závody. 

Dalším závodem byla „Čokoládová 
tretra“, jež je předzvěstí konání me-
zinárodního mítinku – „Zlatá tretra“. 
„Čokoládové tretry“ se pravidelně zúčast-
ňuje velké množství dětí z celé Moravy. 
Také zde naši mladí atleti podali velmi 
dobré výkony. Oba Adam i Iveta zvítězili 
ve svých kategoriích a odnesli si poháry, 
dorty a další věcné ceny. 

ŠSK PŘÍBOR – ATLETIKA
Po čtyřech závodech jsou naši závodni-

ci v čele celkové bodové klasifikace.
Mimo tyto závody začaly také závody 

na dráze. První se konaly 1. 5. 2006 ve 
Frýdku-Místku za mezinárodní účasti slo-
venských a polských atletů. V běhu na 60 m 
zvítězila Simona Seibertová před polskými 
závodnicemi a Renáta Ďurčová skončila na 
15. místě. Simona ještě absolvovala popr-
vé běh na 300 m a obsadila v něm 3. místo. 
Iveta Kocourková běžela 800 m a obsadila 
také 3. místo za dvěma Polkami. 

28. 5. 2006 se konal, opět ve Frýdku-
Místku, přebor Moravskoslezského kraje 
žactva. Také zde se nám dařilo. 
Adam Friedel, který ještě není mladším 
žákem, si v běhu na 300 m doběhl pro třetí 
místo ve výborném čase 47,60 s. 
Také ve starším žactvu jsme slavili úspě-
chy. Simona Seibertová dokázala zvítězit 
v běhu jak na 60 m, tak na 150 m. V obou 
si vytvořila své nejlepší výkony - na 60 m 
8,24 s a na 150 m 19,95 s.
Další závodnicí byla Renáta Ďurčová, která 
si také zlepšila svůj čas na 60 m na 8,76 s 
a umístila se na 6. místě. Ještě absolvovala 
150 m, ale zraněný sval jí nedovolil běžet 
tak rychle jak by si sama přála. Skončila na 
9. místě. 
Iveta Kocourková tentokrát závodila na 
trati 1500 m, kterou běžela poprvé. Vůbec 
jí ale tato dlouhá trať nedělala potíže 
a s převahou zvítězila. 

Přestože byla naše děvčata zdecimována 
různými svalovými zraněními, ukázala, že 
dokážou překonat samy sebe a ve štafeto-
vém závodě 3x300 m obsadila po velkém 
boji 2. místo se ztrátou pouhých 4 desetin 
sekundy na vítězky. 
Nesmíme zapomenout ani na Michala 
Kučeru. I když trénuje krátce, dokázal 
v běhu na 800 m obsadit 3. místo, v němž 
první tři závodnici doběhli v šesti dese-
tinách sekundy. Tento přebor byl pro náš 
oddíl velmi úspěšný.

Naše atletky se zúčastňují i závo-
du družstev, kde startují za oddíl SSK 
Vítkovice a tak 8. 6. 2005 závodily s tím-
to družstvem v Opavě. Zde naše atletky 
předvedly svou vzestupnou formu. Simona 
Seibertová zvítězila v bězích na 60 m 
a 150 m v časech 8,04 s a 19,85 s. Jsou to 
její vůbec nejlepší výkony a těmito časy 
splnila limit pro účast na mistrovství ČR. 
Také Renáta Ďurčová se zlepšila, 60 m za 
8,61 s a 150 m za 21,46 s. 

Ukazuje se, že naše děvčata jsou dob-
ře připravena pro mistrovství Moravy 
a Slezska, které se bude konat 18. 6. 2006 
v Třinci. 

Přejeme jim v tomto závodě mnoho 
úspěchů. 

Stanislav Macek, oddíl atletiky
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 V pátek 26. 5. 2006 se začali objevovat 
první závodníci, kteří přijali pozvání na soutěž 
Příborský zvon. A někteří ihned vyzkoušeli tep-
lotu vody v koupališti (v pátek 19°C). Ale co by 
nevyzkoušeli otrlí lezci. Po deštivé noci a něko-
lika ranních telefonátech, zda soutěž skutečně 
proběhne, se začali registrovat první soutěžící. 
Nakonec se do soutěže přihlásilo 69 „mladých“ 
a 18 „starých“ závodníků. Jako pořadatelé musí-
me říci, že nás tento zájem velice příjemně pře-
kvapil. 

Soutěž neprobíhala v žádném komorním 
prostředí, ba právě naopak. Místy to byl takový 
malý kotel. K povzbuzování se nechali strnout 
i diváci, kteří se přišli ze zvědavosti podívat, co 
že se to už několik týdnů prezentuje v okolí za 
soutěž. Bylo opravdu komu fandit. Malým, vel-
kým, zkušeným, nezkušeným, těm, kterým to 
lezlo, i těm, kteří neměli svůj den. Spojovalo je 
jedno – bojovnost, chuť vyhrát a dobrá nálada, 
podpořena vykukujícím sluníčkem. A to platilo 
jak pro „mladé“, tak i pro „staré“. Ti se možná 
někdy trochu divili, jak to ti mladí vlastně dělali. 
Doufáme, že jsme všem udělali radost drobnou 
cenou, diplomem a těm nejlepším i medailí. 
Večer se koupaliště rozšířilo o další stany těch, 
kteří se rozhodli zůstat, pokud nevyužili již po-
staveného vojenského stanu nebo tee-pee, které 
tam pro tyto účely ponechal Alpisport. Při stu-
deném pivu (ti „staří“) a teplém guláši pokračo-

val večer hudebním představením country sku-
piny Kondoři a k tomu nám vyprávěl a promítal  
Milan Pěgřimka z HO TJ Baník 1. máj Karviná.  
A protože ve městě probíhala oslava narození S. 
Freuda, tak jsme večer zahlédli i ohňostroj. 

 Při večerní diskusi se ukázalo, že drtivá 
většina lezců, kteří se soutěže zúčastnili, netré-
nuje speciálně tuto disciplínu, ale berou ji jako 
zajímavé zpestření  a možnost setkání v nějakém 
jiném prostředí. Proto nás trochu mrzí, že počasí 
nebylo stoprocentní, aby mohli využít i lezeckou 
oblast Štramberk, kam se většina chystala.

 A zda to stálo za to a dodrželi jsme i stan-
dard Českého poháru? No, to ví nejlépe účastníci 
akce a hlavní rozhodčí Lumír Návrat.

  Výbor HO Příbor

Příborský zvon 2006

Oslovují mě občané s dotazy a připo-
mínkami. Někdy vážnými, někdy kritic-
kými, někdy hodně zajímavými. Podělím 
se s vámi o jeden zvláštní postřeh-připo-
mínku jedné pozorné obyvatelky našeho 
města.

Kostelní věž farního kostela - jasná, 
zřetelná a již neodmyslitelná dominanta 
našeho města. A na ní hodiny. Kostelní 
hodiny, které každou čtvrt hodinu odbíjejí. 
Většina z nás vnímá jejich zvuk zcela spo-
radicky, jiní vůbec. Někteří však nejenže, 
že vnímají kostelní zvuky, ale také si vší-
mají ručiček na ciferníku. A světe div se, 
kolik z nás si všimlo, že hodiny jdou o tři 
minuty pozadu. Velká ručička zaostává za 
skutečným časem o rovné tři dílky.

Řeknete si maličkost, možná ano. Ale 
já musím dát za pravdu pisatelce (neboť 
dotaz byl zaslán přes internet), že i tři mi-
nuty mohou způsobit hodně problémů.

Nechal jsem si tudíž celý problém vy-
světlit od člověka víc než fundovaného. 
Pan Jan Monsport st. mně sdělil, že chy-
ba je ve strojku. Především v jeho stáří 
a oprava je složitá. Možná, že jsem nepo-
zorně pročítal tisíce pracovních materiá-
lů za toto volební období, možná, že se 
zmínka o poruše přeci jen někde objevila. 
Nepostřehl jsem ji. Slíbil jsem pisatelce 
dotazu nápravu. Pokusím se o to. Vždyť 
i na hodinách u křižovatky Ostravská se 
zastavil čas……

Hodiny, které nejdou, jak mají a na dal-
ších se zastaví čas…..? To jistě není dobrá 
vizitka pro budoucnost našeho města.

Všichni berou ohled na čas, jen čas na 
nikoho! (německé přísloví)

radní za ODS, Rudolf Korčák 

PŘESNOST ………………

Český pohár mládeže v lezení na rychlost 27. května 2006
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Kategorie 4. - 5.roč.
1. místo:  Eliška Monsportová
2. místo:  Petra Večeřová
   Barbora Bučková – ZŠ Jičínská
3. místo: Viola Fialová
   Josef Fišer
Kategorie: 6. – 7. roč.
1. místo:  Martina Chudádová
2. místo:  Lucie Jurečková
3. místo:  Michaela Gilarová
   Kristýna Suchoňová
Kategorie: 8. – 9. roč.
1. místo:  Martina Šamajová
2. místo:  Vendula Borkovcová
3. místo:  Michaela Kvapilová
Zvláštní cena: 
   7. ročník – chlapci
   7. ročník – dívky
Literární soutěž
Zvláštní cena: Almanach – ZŠ Jičínská
Kategorie: 5. – 7. roč.
1. cena:  Gabriela Sýkorová
2. cena:  Tomáš Koprajda
3. cena:  Monika Nováková
Kategorie: 8. – 9. roč.
1.  cena:  Jana Tvarůžková
2.  cena:  Filip Kuhejda
3.  cena:  Alice Šajtarová

INFORMACE O PŘEVODU DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE LUNA POD MĚSTO PŘÍBOR.

Město Příbor je v současné době zřizova-
telem pěti školských příspěvkových organizací 
- dvou mateřských škol, dvou základních škol 
a jedné školní jídelny. Na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města přibude k těmto školským 
organizacím od 1. 1. 2007 rovněž Dům dětí 
a mládeže LUNA, jehož zřizovatelem je v sou-
časné době Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. V těchto dnech se schvalují v orgánech 
města dokumenty, které by měly zabezpečit 
plynulý přechod organizace z kraje pod město 
Příbor. 

Příspěvková organizace Dům dětí a mláde-
že LUNA funguje na území města od roku 1993. 
V současné době sídlí v budově bývalé základní 
školy v ulici Dukelské. Hlavním posláním této 
organizace je výchova k účelnému využití vol-
ného času dětí, mládeže i dospělých v oblasti 
výchovné, vzdělávací i rekreační. Podílí se na 
prevenci kriminality, prevenci v protidrogové 
oblasti apod. Aktivity, které dům dětí a mláde-
že organizuje, slouží téměř výhradně občanům 
města Příbora. V případě přenesení zřizovatel-
ské funkce domu dětí a mládeže z kraje na měs-
to se předpokládá, že dojde k efektivnějšímu 
vynakládání finančních prostředků a ke zkva-
litnění činnosti v oblasti nabídky zájmových 
aktivit na místní úrovni, řízení, materiálového 
vybavení, veřejné kontroly činností apod.

Odbor správy majetku, školství, 
bytového a místního hospodářství

PRVNÍ OBČÁNEK MĚSTA V ROCE 2006.
Dne 11. 6. 2006 byl v obřadní síni Městského úřadu v Příboře přivítán první občan města 

Příbora v roce 2006. Přivítání se uskutečnilo až v měsíci červnu z toho důvodu, že se rodi-
če dítěte v prvním termínu nemohli dostavit. Malého Lukáška z Hájova přivítala do svazku 
města Příbora paní Ivana Žárska, členka rady města a zástupci komise pro občanské záleži-
tosti. Blahopřejeme a Lukáškovi přejeme hodně zdraví.

 Komise pro občanské záležitosti

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
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KNIHA 
„FREUDŮV PŘÍBOR“ 

JE V PRODEJI V INFORMAČNÍM 
CENTRU MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

PRODEJNÍ CENA JE 300,- KČ
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 poradenství v odpadovém hospodářství

 nakládání s komunálními odpady

 nakládání se všemi druhy nebezpečných odpadů

 separovaný sběr využitelných složek odpadu v obcích 

a u podnikatelských subjektů se zajištěním materiálového 

využití

 kontejnerová služba (objemné a stavební odpady atd.)

 svoz a odstranění všech druhů kapalných odpadů

 čištění a zimní údržba komunikací  a chodníků

 péče o veřejnou zeleň

Remondis, spol s. r. o., Oderská 838, 742 13 Studénka, Tel./Fax 556 400 978-9
Obchodní zástupce Ing. Alena Kadečková, Tel. 724 364 506

Dobrý den,
dovolte, abychom Vám touto cestou představili firmu REMONDIS, spol. s r.o., středisko Studénka. Společnost 
REMONDIS nabízí komplexní služby zajištění odpadového hospodářství, včetně návrhu logistiky a vedení veškeré 
zákonné evidence. Našim cílem je důsledně pokrýt služby od shromažďování, přepravy, uchovávání a třídění, až po 
přípravu a zpracování odpadů i druhotných surovin. 
 
Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2006 firma REMONDIS na základě výběrového řízení získala zakázku na svoz komu-
nálního odpadu, separovaného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve městě Příboře, oslovujeme tímto i pří-
borské podnikatelské subjekty. V případě zájmu se obraťte na níže uvedená kontaktní čísla. Věříme, že s našimi služ-
bami budete maximálně spokojeni. 

Petr Vlček, vedoucí pobočky

Hlavní činnosti společnosti REMONDIS, spol. s r. o.:
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