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Měsíčník
města Příbora

LEDEN 2007

Cena: 5, - Kč

 Většina z nás přivítala nový rok 2007 mezi svými přáteli a rodinami, 

někteří z nás společně při půlnočním ohňostroji na příborském náměstí.

 Každý den v roce je něčím výjimečný a něčím jiný. Důležité však je, 

aby všechny dny byly doprovázeny dobrou náladou a pohodou, vstřícností a ochotou.

 Do roku 2007 vám přejeme především pevné zdraví, osobní spokojenost a štěstí.

 S přáním všeho nejlepšího vám toto přání posílají členové Zastupitelstva města Příbora

a všichni pracovníci Městského úřadu v Příboře.

 Dobrou náladu po celý rok 2007 vám všem přeje

     starosta města Milan Strakoš

     a místostarosta města Bohuslav Majer

Vážení a milí spoluobčané, vážení přátelé.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, 
a to na své 2. a 3. schůzi rady města, kdy projedna-
la mj. tyto záležitosti:
2. schůze RM dne 28. listopadu 2006
l Schválila termíny schůzí a plán práce rady 
města na 1. pololetí 2007
l Schválila na základě žádosti ředitele TS změ-
nu účelu pro použití částky 160 tisíc Kč určené 
k finančnímu zúčtování za rok 2006 takto:
- 30 tis. Kč - oprava WC v Katolickém domě
- 130 tis. Kč - na opravu vozidel a mechanizmů TS
l Souhlasila se změnou užívání části pozemku 
o výměře přibližně 2 900 m2 pro potřeby celého 
areálu TS města Příbora, z čehož bude činit výmě-
ra pro samostatný sběrný dvůr cca 1 100 m2
l Rozhodla přijmout na základě darovací smlou-
vy dar movitých věcí v hodnotě 823.999,30 Kč 
z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlast-
nictví města Příbora s účinností od 1.1.2007, a to 
v souvislosti s převodem činností vykonávaných 
od 1.1.2007 nově vzniklou organizací města s ná-
zvem LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 
příspěvková organizace
l Schválila k 1.1.2007 navýšit počet pracovní-
ků Stavebního úřadu v Příboře oproti stávajícímu 
stavu o jednoho pracovníka na dobu určitou, a to 
do ukončení stavební činnosti v průmyslové zóně 
Mošnov
3. schůze RM dne 19. prosince 2006
l Projednala žádost občanů z ul. Místecké ve 
věci výstavby chodníku
l Uložila zpracovat odborné posouzení poža-
davku občanů na ul. Místecké zaslaného RM 
l Schválila finanční dar 5 000,- Kč na provoz 
zařízení Diakonie Valašské Meziříčí z rezervy roz-
počtu města rozpočtovým opatřením
l Schválila odměnu ve výši Kč 5 000,- 
Mgr. Šupové z kapitoly 6112
l Schválila 1. změnu plánu práce Rady města 
Příbora na 1. pololetí 2007
l Uložila navrhnout a předložit do RM atri-
buty potřebné k popisu majetku města Příbora, 
spravovaného podle komisionářské smlouvy 
SMMP s.r.o.
l Uložila předat MÚ podklady pro elektronic-
kou podobu pasportizace majetku města Příbora, 
spravovaného podle komisionářské smlouvy, pod-
le atributů a v rozsahu schváleném RM

Vzpomínka na Vánoce.
Vážení občané !
Vánoce jsou především svátky rodinné. Zavčas přemýšlíme, co vlastně pěkného chce-

me přát a dát těm nejbližším. Tenkráte obzvláště vyslovujeme své skutečné city. Ze svého 
nitra dáváme lásku, vždyť o Vánocích prožíváme četné tajuplné okamžiky; většina občanů 
jsou laskaví i milosrdní. Všichni se nesmírně těšíme prožívat společnou velikou radost. 

I v našem nádherném domově zde v Příboře bývá vždy vše umocněno harmonií vyni-
kajícího prostředí a mezilidská vřelost je pro nás utěšujícím prožitkem opravdových Vánoc; 
takto je naplněna naše duše klidem a mírem. V tyhle dny nás provází krásná atmosféra, 
navíc v našem společném obydlí v jeho velké a potřebné rekonstrukci prosvítá všude zářivá 
fasáda a dům pro seniory je již dokončený pro vzorné a účelné obývání. 

Nacházíme sílu do dalších dnů. Máme zajisté právo na „požehnané Vánoce“. Naši před-
staveni sdílejí s námi radost i odpovědnost. Poezie Vánoc nás ještě více spojuje. Způsob 
života, který nás klienty obklopuje, zůstává v trvalé pozoruhodné péči všech zaměstnanců; 
jeho obsahem je lidství a porozumění. Vzájemně nám jde, abychom prožívali svátky i všed-
ní dny procítěněji, než kdykoli jindy. Vždyť jen pohled snad na nedozírnou bílou pláň nás 
naplňuje radostí a útěchou kouzla opravdových Vánoc. 

Drahomír Sokol

Den otevřených dveří
V úterý 19.prosince 2006 uspořádala 

Základní škola Npor. Loma v Příboře „Den 
otevřených dveří“ a vánoční jarmark.

Rodiče, bývalí žáci i ostatní návštěvníci 
si mohli prohlédnout celou školu, která byla 
vyzdobena a připravena ukázat, co se ve 
škole děje. Ve třídách byly vystaveny foto-
grafie a alba z činnosti školy.

Na 1. stupni mohli návštěvníci vidět 
učební pomůcky, se kterými žáci pracují 
a děti samy s těmito pomůckami pracovaly. 
V pracovně počítačů žáci předváděli svou 
práci na internetu, ve školních dílnách vy-
ráběli výrobky, ve cvičné školní kuchyni při-
pravovali malé občerstvení a vařili i nároč-
nější jídla. V chemii si mohl každý vyzkou-
šet svou šikovnost při pokusech s chemiká-
liemi. Ve fyzice a přírodovědné pracovně 
1. stupně se promítalo velkoplošným promí-
tacím přístrojem. V odborných pracovnách 
zeměpisu, dějepisu a hudební výchovy byly 
vystaveny učebnice a jedna třída byla věno-
vána stonožkovému hnutí. 

Na všech chodbách byla provedena nová 
výzdoba z dětských prací. Ve vestibulu ško-
ly si mohli návštěvníci zakoupit pohlednice 
školy a své dojmy zapsat do školní kroniky.

Vánoční jarmark byl připraven našimi 
žáky a učiteli na chodbě v přízemí 1. stupně. 
K vidění i k zakoupení bylo vizovické peči-

vo, dárkové krabičky, stojánky na ubrousky, 
papírové betlémy, sádrové ozdoby, přáníč-
ka, jmenovky na dárky, magnetky, papírové 
hvězdičky, perníčky i vánoční cukroví.

Po skončení Dne otevřených dveří byli 
hosté, bývalí pracovníci školy a ti, kteří zde 
vyučovali, pozváni do školní jídelny, kde se 
konal vánoční koncert. Jako vždy byl pro-
gram koncertu pestrý a vystoupení se zú-
častnilo velké množství účinkujících. Malé 
děti z 1. stupně předvedly písničky, básnič-
ky, hru na flétničky, dokonce i „čertí“ taneč-
ky. Starší děti se pochlubily hrou na kytary, 
flétny, sólovým zpěvem, baletem a pohád-
kou „O Popelce“.

Vánoční atmosféru podtrhla slavnostní 
výzdoba školní jídelny a překrásné melodie 
českých koled, které zaznívaly během celé-
ho koncertu. O tom, že se koncert stal oblí-
benou tradicí naší školy, svědčí i jeho boha-
tá návštěvnost. Jídelna skutečně „praskala 
ve švech“ pod množstvím návštěvníků.

 Pro všechny bylo pak připraveno občer-
stvení a všichni současní i bývalí pracovníci 
společně besedovali a zavzpomínali.

Všem návštěvníkům se ve škole líbilo 
a těm, kteří se na této akci podíleli, patří 
naše poděkování.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy
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Josef Kisza

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích? 

 Ochota, pracovitost, optimismus, čestnost 
a pravdomluvnost. S tou poslední vlastností 
je to dost těžké, neboť lidé pravdu neradí slyší 
a mívá to pak následky.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Pokud mám čas, tak četba, ale to se opravdu 

naskytne, jen když jsem nemocen.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Od Zecharia Sittchina „Dvanáctá planeta“ 

a všechna jeho další díla a Bible, což spolu úzce 
souvisí. Filmy – historické. Hudba – 70. – 80. 
léta

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 To bylo různé, asi jako každý kluk mé generace 

od Old Shatterhanda po kosmonauta 
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Samozřejmě rodiče.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Jsem si jist, že to byla řada událostí a změn 

v mém životě, který byl a je pestrý, ale také 
i osud, na který věřím.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Řadu let předtím jsem bydlel v Libhošti a na-

kupovat jsem raději jezdil do Příbora než do N. 
Jičína. Mám rád Příbor pro jeho členitost, sta-
robylé centrum s kostely, muzeem, školami na 
poměrně malé ploše.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Výhled od kostela směrem na řeku a Beskydy 

a věřím, že v tomto volebním období se podaří 
zpřístupnit zahradu za kostelem pro širší veřej-
nost a osadit tam pár laviček.

Věk:  53 let

Stav:  rozvedený

Dosažené vzdělání:  vysokoškolské

Povolání:  ředitel příspěvkové organizace

Koníčky:  četba, mineralogie

V Příboře žije:  od roku 1997

9. Co se Vám ve městě nelíbí?
 Tak toho je hodně, především neúcta k prá-

ci druhých. Tím mám na mysli vandalství 
a krádeže, třeba byl poničeny masivní stojany 
na kola, lavičky, kůly u vysázených stromků, 
sprejerství a další. Ukradeny byly vysázené 
magnolie rododendrony, vykrádají se i květi-
ny z truhlíků, z hrobů včetně mosazného pří-
slušenství. Na poli politickém pak to, že se na 
tak potřebnou infrastrukturu vynakládá málo 
prostředků.

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

 To sice mám, někdy z roku 1989, když jsem 
Příborem projížděl, ale není to na tuto stránku

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Že mohu pracovat s lidmi a pro lidi.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Třeba rozpad rodiny, ale čas vše srovná, to zlé 

se vytrácí, pak přijdete na to, že to bylo nevy-
hnutelné, odpustíte a život jde dál.

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

 To rozhodně ne, neboť vše má svůj řád a kdyby 
nebylo minulosti, nebude ani budoucnost.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Ano, to mohu. Pokud chcete město ještě krás-

nější, neřešte to až následně stížnostmi. Přijďte 
se zapojit do veřejné politiky, navštěvujte za-
stupitelstva města a to zejména teď, když se 
tvoří rozpočet města.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v životě.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
l Žádost Českého rybářského svazu, MO Příbor 
o udělení souhlasu ke stavbě na částech pozemků 
parc. č. 3070/1 a 3084/3, k.ú. i obec Příbor - vlast-
nictví města Příbora
l Uložila předložit návrh Smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě mezi městem Příbor a Českým 
rybářským svazem, místní organizace Příbor, pro 
převod částí pozemků parc.č. 3070/1 a 3084/3, 
k.ú. i obec Příbor, v souvislosti s udělením souhla-
su vlastníka pozemků města Příbora s výstavbou 
budovy, jejímž investorem bude ČRS, MO Příbor, 
na nich
l Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor 
záměr města pronajmou nemovitosti - části po-
zemků parc.č. 180 ostatní plocha a parc.č. 3287/6 
ostatní plocha o celkové výměře 480 m2, k.ú. 
i obec Příbor, formou výběrového řízení
l Rozhodla doporučit zastupitelstvu měs-
ta přijmout darování nemovitosti ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, ve správě Masarykova 
gymnázia Příbor, příspěvkové organizace, se síd-
lem Jičínská 528, Příbor, a to část pozemku parc. 
č. 137/1 ostatní plocha, k.ú. i obec Příbor, v roz-
sahu návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě daro-
vací 
l Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvlášt-
ního určení v Domech s pečovatelskou službou 
v Příboře na I. pololetí roku 2007
l Vzala na vědomí vyrozumění PČR, OŘ Nový 
Jičín ve věci administrativního ukončení podnětu 
RM Příbor, ze dne 25.11.2005
l Schválila po úpravách Jednací řád komisí rady 
města s platností od 20.12.2006
l Uložila zpracovat právní rozbor k možnosti 
pronájmu půdních prostor v DPS
l Vydala dle § 101, odst.4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, jednací řád Rady města Příbora 
s platností od 20.12.2006
l Schválila předložený návrh místního pořadní-
ku na pronájem obecních bytů na období od 01. 
01. 2007 do 30. 06. 2007
l Uložila zpracovat rozhodovací materiál pro 
realizaci rozšíření pracovišť MÚ formou přístavby 
budovy MÚ v Příboře
l Doporučila zastupitelstvu města vydat dle 
§ 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jednací řád 
Zastupitelstva města Příbora v nezúžené verzi
l Uložila vyčíslit roční náklady na správu ma-
jetku - budovy bývalého piaristického gymnázia 
a budovy radnice - společností Správa majetku 
města Příbora s.r.o. 
l Uložila poskytnout podklady obsahující stáva-
jící nákladovost při péči o budovy PG a MÚ a po-
žadavky na rozsah správy těchto budov
l Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor v piaristickém gymnáziu čp. 
50 na ul. Lidické v Příboře mezi městem Příbor 
a ZUŠ Příbor
l Projednání nájemní smlouvy Správy majetku 
města Příbor s.r.o. - „Mateřská škola Hájov“
l Schválila předloženou Smlouvu o nájmu ne-
movitostí mezi městem Příbor, zastoupeným 
Správou majetku města Příbor s.r.o. a Mateřskou 
školou Hájov s.r.o.
l Uložila zveřejnit záměr města Příbora pro-
najmout nebytový prostor v domě čp. 1345 na 
ul. Dukelské (bývalý nájemce Ing. Tinka Juraj) za 
účelem prostoru k poskytování služeb, kanceláří, 
případně skladových prostor

Neklová Ludmila
Janáková Anežka
Dostálová Jaroslava
Fuňáková Margita
Michná Božena
Žurek Wilfried
Paterová Marie
Konvičková Marie
Koblížková Anežka
Jerguš Ladislav
Švancarová Františka
Burda Ladislav
Holub Josef
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Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. ledna 2007
Mojžíšková Libuše
Bambuchová Marie
Svrčková Ludmila
Krestová Blažena
Jahnová Karla
Marková Jitka
Caloň Josef
Matulová Marie
Laník Jan
Jedličková Jiřina
Jalůvka František
Busková Milada
Vidomusová Věra
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Ve dnech 6. 10. a 20. 10. navštívily třídy 
7. A a 7. B Vagonářské muzeum ve Studénce. 

V 8.00 hodin jsme se všichni sešli na 
vlakovém nádraží v Příboře a vyrazili jsme 
vlakem směrem do Studénky. Z nádraží jsme 
si udělali malou pěší túru – asi 2 kilometry, 
k zámečku v centru Studénky, kde je umístě-
na stálá expozice celé historie výroby vago-
nů a nejen jich. Prohlídka nám začala malou 
rozcvičkou, jelikož jsme museli vyšlapat po 
točitých schodech zámecké věže do třetího 
patra. Prohlídka byla tedy rozdělena podle 
pater zámku na tři části. Byla opravdu velice 
zajímavá. Nejenže jsme si mohli prohlédnout 
mnoho typů vlaků, ale celá prohlídka byla 

také doprovázena zajímavými fotografiemi. 
Konec prohlídky muzea byl pro všechny asi 
nejzajímavější – měli jsme možnost prohléd-
nout si obrovský model kolejiště, kde jezdilo 
několik typů vláčků. Obzvlášť zajímavé bylo, 
když se zhasla světla v místnosti a svítilo 
pouze kolejiště s vláčky. 

Potom nás však opět čekala cesta zpět na 
vlakové nádraží a cesta vlakem domů. Jelikož 
nám ale v obou případech exkurze svítilo 
sluníčko, strávili jsme touto cestou velmi pří-
jemný den. 

( 6. , 20. 10. 2006) 
p. uč. Grohmannová, Slováková 

Exkurze – VAGONÁŘSKÉ MUZEUMZ jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 
jedenkrát, a to na svém II. zasedání ZM dne 30. lis-
topadu 2006 a projednalo mj. tyto body programu:
l Uložilo kontrolnímu výboru ZM  prověřit ná-
mitku pana Mocka k zápisu z 39. zasedání ZM
l Schválilo prodej nemovitostí ½ spoluvlastnic-
kého podílu města Příbora - nemovitostí zapsa-
ných na LV č. 546, k.ú. i obec Příbor za dohod-
nutou kupní cenu ve výši 800.000,-- Kč, plus ½ 
nákladů za vyhotovení znaleckého posudku
l Svěřilo v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích 
místostarostovi zodpovědnost za přípravu, projed-
návání a plnění záměrů města v těchto oblastech :
- oblast sociálních věcí a záležitostí 
- oblast školství
- bytová problematika
- oblast nakládání s majetkem města (evidence, 

pasportizace, inventarizace, pronájem, pro-
dej, likvidace, pohledávky aj.)

- koordinace činnosti Technických služeb měs-
ta Příbora 

- dohled nad vyřizováním stížností a petic ob-
čanů 

l Schválilo výši odměny za výkon funkcí ne-
uvolněným členům zastupitelstva, členům rady 
města, předsedům výborů zastupitelstva města 
následovně:
a) neuvolnění členové zastupitelstva města 
- za výkon funkce člena zastupitelstva 340,- Kč/m
- příplatek podle počtu obyvatel 10,- Kč/měsíc
 celkem 550,- Kč/měsíc
b) členové rady města
- za výkon funkce člena rady města 1.430,- Kč/m
- za výkon funkce člena zastupitelstva 340,- Kč/m
- příplatek podle počtu obyvatel 210,- Kč/m
 celkem 1.980,- Kč/měsíc
c) předsedové finančního a kontrolního výboru
- za výkon funkce předsedy výboru 1.130,- Kč/m
- za výkon funkce člena zastupitelstva 340,- Kč/m
- příplatek podle počtu obyvatel 210,- Kč/měsíc
 celkem 1.680,- Kč/měsíc
d) předsedové osadních výborů Hájov, Prchalov 
- za výkon funkce předsedy výboru 1.130,- Kč/m
- příplatek podle počtu obyvatel 210,- Kč/měsíc
 celkem 1.340,- Kč/měsíc
l Schválilo jednací řády výborů zastupitelstva 
města s platností od 1.12.2006
l Zrušilo dosavadní finanční výbor, kontrol-
ní výbor a osadní výbory v Prchalově a v Hájově 
s účinností 2/11/2
l Zřídilo podle § 117 a § 120 zákona 128/2000 
Sb., v novelizovaném znění níže uvedené výbory 
a zároveň stanovilo počty členů těchto výborů ná-
sledovně:
- finanční výbor  11 členů
- kontrolní výbor  11 členů
- osadní výbor v Hájově 7 členů
- osadní výbor v Prchalově 7 členů
l Zvolilo předsedou osadního výboru v Prchalo-
vě pana Hugo Jahna
l Zvolilo dalšími členy osadního výboru v Pr-
chalově tyto občany: p. Janu Kopkovou, Josefa 

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE
Ve středu 25. října 2006 se žáci pátého 

ročníku ZŠ Npor. Loma v Příboře zúčastni-
li přírodovědné exkurze. Nejprve navštívili 
známé jodové lázně v Klimkovicích. Prošli 
celý areál a velmi obdivovali architekturu 
těchto lázní, jejichž zajímavé pavilony byly 
otevřeny v roce 1994. Všímali si zajímavých 
tvarů oken na budovách, ale i perfektně za-
střižených trávníků a sportovních areálů. 
Zejména se dětem líbily sochy škorní před 
dětským pavilonem. V hlavní budově měli 
možnost nakoupit si různé suvenýry, posedět 
si v příjemné cukrárně nebo si prohlédnout 
fontánu. Žáci dostali za úkol zjistit, v kterém 
roce byl pavilon postaven a kteří architekti 
budovu navrhli.

Potom odjeli žáci do ostravského planetá-
ria. Tam zhlédli film „Vesmírní tuláci“, který 
jim poučným a přitom zábavným způsobem 
přiblížil vesmír. Dozvěděli se mnoho zajíma-
vého o Zemi, o její přirozené družici Měsíci, 
o Slunci, o planetách naší sluneční soustavy 
i o vzdálených souhvězdích. Po skončení fil-
mu měli možnost zeptat se pracovníka pla-
netária na to, co je zajímalo. Rovněž si žáci 
prohlédli výstavu o vesmíru.

Všem žákům se exkurze velmi líbila, pro-
tože poznali mnoho nového zábavnou for-
mou.

Mgr. Ludmila Fátorová, 
ZŠ Npor. Loma Příbor
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Hoffmanna, Dagmaru Tobolovou, Ludvíka 
Monsporta, Jaromíra Neussara, Alenu Sochovou
l Zvolilo předsedou osadního výboru v Hájově 
pana Radka Jurečku
l Zvolilo dalšími členy osadního výboru v Há-
jově tyto občany: p. Ivanu Kmeťkovou, Jiřího 
Kuchaře, Václava Matulu, Petru Kuchařovou, 
Petra Karla, Pavla Kocourka
l Zvolilo předsedou finančního výboru zastupi-
telstva města p. ing. Danu Foriškovou, Ph.D 
l Zvolilo dalšími členy finančního výboru 
tyto občany: p. Marii Monsportovou, ing. Ja-
nu Buskovou, ing.Ivanu Vorlíčkovou, Věru 
Kovaříkovou, Františka Pavelku, Zdenku 
Korčákovou, Romana Göttlichera, Tomáše 
Sekeráše, ing. Jiřího Poláška, ing. Josefa Svobodu
l Zvolilo předsedou kontrolního výboru zastu-
pitelstva města pana Antonína Mocka
l Zvolilo dalšími členy kontrolního výboru tyto 
občany: p. Lubomíra Štůska, Žofii Pecinovou, 
Bc.Janu Haštabovou, Miroslava Sekeráše, Bc. 
DiS. Lukáše Krestu, Alenu Čapkovou, Tomáše 
Kocourka, Jiřího Kuchaře, Mgr. Dušana Švekuše, 
ing. Karlu Teichmannovou
l Schválilo dle návrhu začlenit do termínu zase-
dání ZM dne 8.3.2007 bod“ Program rozvoje měs-
ta 2007 – 2010“ a přesunout ze zasedání ZM dne 
8.3.2007 na termín ZM 31.5.2007 bod „ Program 
regenerace MPR na období 2007 – 2010“
l Schválilo termíny zasedání a plán práce zastu-
pitelstva města na I. pololetí 2007
l Schválilo 3. změnu rozpočtu města Příbora na 
rok 2006 v následujících objemech:
 příjmy - 141 270,38 tis. Kč ,což je snížení oproti 

schválené druhé změně o 2 351,80 tis. Kč,
 výdaje - 154 697,38 tis. Kč, což je snížení oproti 

schválené druhé změně o 2 351,80 tis. Kč,
financování - beze změny ve výši 13 427,00 tis. Kč
dle předložené tabulky:
l Rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí finančních příspěvků: 
- 15.000 Kč TJ Příbor – oddílu kopané, na ma-

teriálové zabezpečení mladých fotbalistů 
- 10.000 Kč TJ Příbor – jezdeckému oddílu, na 

úhradu nájemného za pronájem jezdecké haly 
v objektu Schromfarm p. Schroma v areálu 
bývalého VŠV Brno v Příboře

l Rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí finančních příspěvků:
-  25.000 Kč Basketbalovému klubu Příbor, na úhra-

du nájemného za pronájem tělocvičny Masarykova 
gymnázia a tělocvičen ZŠ Npor. Loma

l Schválilo rozpočtové provizorium pro rok 
2007 následovně:
a)  město bude hradit jenom nejnutnější výdaje 

zabezpečující provoz městského úřadu a měs-
ta, přičemž bude dbát na hospodárné a efek-
tivní vynakládání rozpočtových prostředků,

b)  bude poskytovat příspěvky vlastním příspěv-
kových organizacím,

c)  bude hradit závazky vyplývající z uzavřených 
smluv,

d)  po schválení rozpočtu města na rok 2007 se 
příjmy a výdaje rozpočtového provizoria sta-
nou příjmy a výdaji rozpočtu města

EXKURZE PO PAMÁTNÝCH MÍSTECH REGIONU
Jako každoročně i letos se vydali naši čtvrťá-

ci ze ZŠ Npor. Loma v Příboře, po probrání učiva 
o našem regionu, na návštěvu jeho významných 
míst.

Nejdříve navštívili Hodslavice, kde si prohléd-
li rodný domek Františka Palackého. Z poutavého 
výkladu paní průvodkyně se dozvěděli mnoho 
nového a zajímavého z jeho života a práce. Děti 
samozřejmě nejvíce zaujalo to, že ve škole v ku-
nínském zámku, kde František jako chlapec stu-
doval, trvalo vyučování denně 12 hodin s jednou 
přestávkou na oběd.

Další zastávkou našeho putování byl Fulnek. 
V Památníku J. A. Komenského si děti prohlédly 
jeho knihy a mapy, které vytvořil a i zde se sezná-
mily s životopisem a prací tohoto „Učitele národů“.

Posledním místem naší poznávací cesty byl 
zámek v Kuníně. Tento zámeček jsme navštívili 
proto, že zde bývala škola, kterou navštěvoval 
František Palacký jako dítě. Kromě toho bylo 
velice zajímavé vidět, jakou proměnou prošel 
kunínský zámek od roku 1996, kdy začaly rekon-
strukce, až po dnešek. Ze zcela zničené stavby se 
vyklubal krásný zámek se zámeckou zahradou, 
obnovenou dřevěnou kuželnou a spojovací láv-
kou s kostelem.

Děti si během celé exkurze své poznatky zapi-
sovaly a po návratu zpracovaly do projektu „Naše 
exkurze“. Jejich práce jsou vystavené ve třídách, 
aby si co nejvíce nově získaných vědomostí zapa-
matovaly.

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mnoho učitelů i rodičů si stěžuje, že děti 
dnes málo čtou a spíše se věnují televizi a po-
čítači. Proto jsem se rozhodla děti více motivo-
vat k čtenářství. Využila jsem Týdne knihoven 
od října do října 2006, do kterého se zapojila 
i Městská knihovna v Příboře.

S 12 žáky třídy 4.A jsme v úterý 3. října 
po vyučování navštívili knihovnu. Mnohé děti 
tu byly poprvé, některé už do knihovny chodí. 
Tito žáci společně s paní knihovnicí ostatním 
vysvětlili, jak to v knihovně chodí, jaká jsou 
pravidla pro půjčování knih a jak knihy hle-
dat. Někteří se rozhodli, že chtějí knihovnu 
pravidelně navštěvovat a vyplnili si přihlášku. 
Využili jsme amnestii od poplatků pro nové 
členy a děti mají členství na 1 rok zdarma.

Potom už si každý hledal knihu, která ho zají-
má. Často děti hledaly knihy, které jim doporučil 
spolužák při pravidelném povídání o domácí čet-
bě. Někteří hledali knihy podle ukázek z čítanky, 
které je zaujaly. Mnozí si také  prohlédli časopisy. 
Vyzkoušeli si práci s internetem, ke kterému mají 
v knihovně rovněž přístup a zahráli si počítačové 
hry.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY V PŘÍBOŘE

Věřím, že navštěvování knihovny bude děti 
více motivovat k četbě, protože jim nabízí velký 
výběr knih, že budou jejích služeb využívat i při 
plnění různých domácích úkolů, ke kterým potře-
bují encyklopedie nebo internet.

Podporovat zájem o četbu se snažím i v pra-
videlném povídání o domácí četbě (1x za dva 
měsíce). Děti vypracují list do portfolia (čtenář-
ského deníku), někdy vyplňují hodnotící dotazník 
ke knize, ve kterém se zamýšlejí, proč je kniha 
zaujala, proč si ji vybraly, který hrdina jim byl 
sympatický a proč, co se jim v knize nelíbilo atd. 
Poté každý stručně představí svou knihu, seznámí 
stručně s autorem, ilustracemi a obsahem. Snaží 
se ostatní nalákat, aby si knihu přečetli. Někdy si 
vytvoří dvojice či trojice podle toho, které knihy je 
zaujaly a vypráví si o nich podrobněji. Jindy děti 
vyberou nejzajímavější knihy a její čtenář přečte 
ostatním ukázku. Mým cílem je také zavést ve 4. 
ročníku pravidelné dílny čtení, ve kterých si každý 
bude číst svou knihu. 

Další už je na dětech a také na rodičích, kolik 
času chtějí četbě knih věnovat.

Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová

Vánoce na dědině
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm nás okouzlilo již v loňském roce. 
Děti z MŠ Kamarád si i letos zpříjemnily předvánoční čas návštěvou skanzenu. Valašská dědina 

je nejrozsáhlejším areálem muzea.
Prohlídka vánočně vyzdobených chaloupek nás alespoň na chvíli zavedla do dob minulých a dě-

tem přiblížila život zdejších obyvatel, který nebyl zrovna lehký.
Všude na nás dýchala sváteční atmosféra Vánoc. Nechyběl tu ani Mikuláš s čerty a tajemná 

Lucka. Ve valašské škole jsme se usadili do starodávných lavic a poslouchali vyprávění pana učitele 
o tom, jak prožívaly Vánoce naše babičky. Nakonec jsme si společně zazpívali koledy. Děti se se-
známily s vánočními zvyky a obyčeji, s výrobou podkov, svíček, vyřezávaných betlémů, se zdobením 
perníčků, tkaním koberců.

Oči jim zářily při ochutnávce valašských dobrot (chleba s medem, křížaly, vánočka a oplatky).
V poslední chaloupce nás čekalo překvapení – voňavý perník a čaj z devatera kvítí – čaj lásky.
Předvánoční putování Valašskou dědinou skončilo. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek 

a už se moc těšíme, krásný Rožnove, za rok na shledanou.
Libuše Tománková, MŠ Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor
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O Dietrichštejnově erbu na domě číslo 6 (a nejen o něm)
Igor Jalůvka (dokončení)

V minulém čísle Měsíčníku jsem se zabýval 
okolnostmi vzniku Dietrichštejnova kamenného 
znaku na domě číslo 6. Uvedl jsem pochybnosti 
o jeho domnělém původu z roku 1616 a v závěru 
jsem konstatoval, že v tomto roce ještě zdale-
ka ne všechny měšťanské domy byly v Příboře 
zděné. Poněvadž jsem se mezitím dostal k dalším 
nejasnostem souvisejících s historií znaku, v dneš-
ním článku své povídání o osudu barokního znaku 
završím a o stavebním vývoji měšťanských domů 
si povíme někdy příště.

V některých dřívějších publikacích, které ma-
pují historické jádro našeho města, se píše o tom, 
že na Dietrichštejnově kamenném znaku je leto-
počet 1610. Téhož názoru jsou i někteří regionál-
ní historikové. Zub času, který se dnes podepsal 
na čitelnosti poslední cifry letopočtu, nám bo-
hužel znemožnil bez provedení kvalitní restaurá-
torské práce dát jednoznačnou odpověď. Během 
závěrečné fáze první poválečné obnovy náměstí, 
v květnu 1967, byl znak přetřen cementovou bar-
vou, aby byl „uchráněn před vlivy počasí“, což mu 
spíše uškodilo než prospělo. I když uznávám, že 
„čitelnost“ letopočtu před desítkami let byla not-
ně lepší než dnes, posuzování tvaru poslední cif-
ry (na starších fotografiích) jsem věnoval nemalé 
úsilí. Na základě grafiky poslední cifry nejsem 
přesvědčen o tom, že poslední číslicí je nula na-
místo šestky. Mimo to pro letopočet 1616 nahrá-
vají i následující skutečnosti:
1. Ve sborníku Moravské Kravařsko z roku 1898 

se v kapitole o popisu města v souvislosti 
s domem číslo 6 jednoznačně hovoří o erbu 
kardinála a znaku města s rokem 1616. Před 
více než sto lety byl jistě znak pro toto tvrze-
ní mnohem čitelnější než po druhé světové 
válce. (Autoři sborníku - učitelé měšťanských 
škol novojického okresu - znalí latiny a něm-
činy, vypracovali sborník za daných podmí-
nek velice pečlivě, i když se v něm dopustili 
některých historických nepřesností, jež byly 
způsobeny nedosažitelností dalších historic-
kých podkladů, jakož i omezeností zdrojové 
literatury pro důslednější komparaci.)

2. Jak známo, Dietrichštejn vylepšil příborský 
znak o nože a iniciály ve „velkém privilegiu“ 
z roku 1615. Ve spodní části kamenného 
znaku se již nachází právě tento modifiko-
vaný příborský znak. Jak je tedy možné, že 
reliéf s novým příborským znakem, uděle-
ným roku 1615, se nachází vedle letopoč-
tu „1610“? Tento anachronismus je slabou 
stránkou tvrzení o době údajného zhotovení 
znaku („1610“). 
Navzdory těmto dvěma skutečnostem jsem 

zde ochoten podat jistou historickou hypotézu, 
pokud dáme za pravdu historikům tvrdícím, že na 
znaku je letopočet 1610:
1.  Vytesaný rok 1610? na barokním znaku vlast-

ně ještě více podporuje mou domněnku, že 
tento letopočet nemá nic společného s datem 
Dietrichštejnova vylepšení znaku v privilegi-
ích (1615) a že se váže k jiné události, zatímco 
skutečné zhotovení znaku na domě bylo mno-
hem pozdější.

2. Pokud bychom ale zatvrzele popírali mož-
nost pozdějšího zhotovení znaku než v roce 
1610 a tento letopočet ztotožnili s dobou jeho 
zhotovení, pokusím se vysvětlit výše uvedený 
anachronismus mezi rokem vylepšení příbor-
ského znaku v privilegiu (1615) a rokem vyte-
saným na znaku (1610?):
Podíváme-li se totiž podrobněji na privilegi-

um z roku 1615, zjistíme, že toto „privilegium“ je 
vcelku zajímavým křížencem privilegia, vrch-
nostenského řádu, „reformace“ a vidimusu – tj. 
potvrzení starších privilegií. Mnohá ustanovení 
předchozích olomouckých biskupů Marka Khuena 
a Stanislava Pavlovského se opakují i v Dietrichš-
tejnově privilegiu z roku 1615. Na základě toho 
není historicky nemožné, že kardinál polepšil 
městský znak svými heraldickými symboly již 
před rokem 1615 (mezi 1599 a 1610) v nějakém 
nám dnes neznámém nařízení, a teprve ve „vel-
kém privilegiu“ roku 1615 potvrdil městu souhrn 
veškerých - starších i novějších - výsad. 

Dále nás bude zajímat, zda původní znak na 
domě číslo 6 (ať už byl zhotoven roku 1610 nebo 
1616) mohl bez újmy přežít třicetiletou válku. 
Dům číslo 6 byl vždy domem bohatým, býval 
v majetku zámožných osob a jižní strana náměs-
tí odjakživa platila za nejrušnější. Je tedy docela 
možné, že roku 1616 byl již opravdu zděný. Ale že 
celou válku přežil zvláště ve své spodní podobě - 
včetně rozměrného znaku na dvorní fasádě - ne-
dotčen právě tento dům, by bylo zcela výjimečné. 

Především Mansfeldští v době své ofenzí-
vy a okupace Horního Slezska a severovýchodní 
Moravy (1626-27) s oblibou ničili vše, co souvi-
selo s katolickými symboly. Po tažení z Frýdku 
přes Brušperk stanul 19. srpna 1626 sbor vévo-
dy Petra Arnošta Mansfelda v Příboře. Protože 
obyvatelé města již byli v bezpečí hukvaldských 
hradeb, vyřádili se žoldnéři alespoň na jejich ma-
jetku. Ve farním kostele stříleli do obrazů a všech-
no nářadí kostelní zničeno. Nové varhany z roku 
1621 sice neroztřískali jako v Brušperku, nýbrž je 
rozebrali a odvezli, a nakonec domy, kostel i věž 
zapálili. Věžní hodinový orloj shořel, přičemž se 
roztavily zvony. Mansfeldští stačili zničit i tehdy 
dřevěný kostelík sv. Valentina. Na své pustošení 
měli klid, protože město již bylo vyklizeno a Vald-
štejn byl ještě daleko. Přesto na druhý den odtáhli 
na bartošovická pole před Nový Jičín, kde vévoda 
týden vyčkával na spojenecký dánský sbor kníže-
te Jana Arnošta Sasko-Výmarského, aby posléze 
podnikli velké tažení na do Horních Uher a spo-
jili se tam se sedmihradským knížetem Gabrielem 
Bethlenem. Zatímco tedy hlavní Mansfeldovo 
vojsko odtáhlo na Slovensko, část Dánů spolu 
s emigranty zůstala a za podpory protestantských 
Valachů okupovala mnohá severomoravská a slez-
ská města. Část emigrantsko-dánského voj-
ska, jíž velel syn „hromského Němce“ Jindřicha 
Matyáše Thurna František Bernard, pak 9 měsí-
ců obléhala Hukvaldy, přičemž Příbor byl stále 
opuštěn. Zde musí nutně vyvstat otázka, co se 
během těch dlouhých devíti měsíců v opuštěném 
Příboře dělo. Hukvaldy jako osada v podhradí 
vznikala teprve po roce 1718. (Pod tehdy neza-

lesněným kopcem byl jen panský dvůr a při něm 
nejnutnější hospodářské stavby, dřevěná obydlí 
čeledi a řemeslníků, hřebčín, lesní úřad, pivovar, 
zájezdní hospoda, mlýn a pár dřevěnic pro ovčáky 
a dráby.) A tak na míli (8 km) vzdálený, opuštěný 
byť vypálený Příbor se mohl stát nouzovým zimo-
vištěm jak pro tlupy dánských žoldnéřů, tak pro 
kohokoli jiného. 

O 17 let později - pro změnu Švédové - vy-
nikli tím, že náměstí vypálili co nejdůkladněji. 
Od emigrantů a Valachů měli zprávy o rozsahu 
biskupských panství na Moravě a ta se škodolibou 
radostí drancovali o to více, poněvadž dobře vě-
děli, že statky jsou majetkem bývalého vrchního 
velitele císařských vojsk (do konce roku 1642), 
bratra císaře Ferdinanda III. a zároveň biskupa 
olomouckého, arciknížete Leopolda Viléma 
Habsburského.

Tyto těžké časy nedávají příliš velkou šanci 
pro zachování erbu, pokud vůbec znak již ve vá-
lečných dobách třicetiletého běsnění existoval. 
Když Tomáš Adler roku 1630 (tedy 4 roky po 
řádění mansfeldských vojsk v Příboře) prodával 
dům číslo 6, byl již nesporně zděný a v dobrém 
stavu. (Osobně jsem ale toho názoru, že původ 
erbu souvisí teprve s dobou po Dietrichštejnově 
smrti /1636/, ale spíše s novou výstavbou náměstí 
po posledním válečném vypálení v roce 1643, ne-
-li s dobou ještě pozdější.) 

Oproti tomu pro zachování znaku během 
válečných dob hovoří skutečnost, že celý erb byl 
až do začátku 50. let 20. století! nikoli na čelní, 
ale na dvorní fasádě domu, asi 80 cm nad zemí, 
tedy relativně uchráněn. Jeho přemístění na fa-
sádu přední rozhodně nelze chápat jako paradox 
nastoupivšího komunistického režimu. Tehdejší 
„kádři“ na národním výboru velice dobře vědě-
li, že péče o historické památky byť církevního 
charakteru rozhodně nemůže ohrozit jejich sou-
dobou moc. Naopak, předstíraná soucitná péče 
o církevní památky byla jen falešnou mincí. Ale 
věřím tomu, že povolení k takovému zásahu mu-
selo přijít z nejvyšších „památkářských“ míst.

 V roce 1770 byl dům číslo 6 v majetku Jana 
Martina Uhláře (Uhlarz), v letech 1759 – 1790 
hejtmana hukvaldského panství. Uhlář, huk-
valdský rodák, byl synem panského krčmáře na 
staré zájezdní hospodě. V jeho době (1775) došlo 
k otevřené rebelii sedláků pěti vsí proti vrchnosti. 
Tehdy se již na Hukvaldech správcovalo (od roku 
1760) z nového zámku v podhradí, přičemž Uhlář 
měl na jeho vybudování rozhodující zásluhu. 
(Není ale pravda, že starý hrad zachvátil po-
žár 5. října 1762. Toho dne sice na Hukvaldech 
hořelo, ale pouze se pálily hromady prohnilých 
polic z vrchnostenských kanceláří, vyřazených 
listin – kartonů, fasciklů, spisů, protokolů, účet-
ních knih, starých inventářů a mnoha jiných věcí, 
které byly nahromaděny za celá staletí v zatuch-
lých komorách a na půdách.) 

Roku 1781, kdy Josef II. zrušil nevolnictví 
a vyhlásil tolerační patent, pan Jan Martin prodal 
svůj příborský měšťanský dům za 6 000 zlatých bí-
loveckému měšťanu Františku Antonínu Zubrovi, 
pánu z Ježkovic a Vyškovic. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD V PŘÍBOŘE
Tajemník městského úřadu ing. Arnošt VANĚK, náměstí S. Freuda, č. 19, Příbor

Oznámení 
o vyhlášení výběrového řízení (č. VŘ 9/2006) na obsazení funkce.

Tajemník Městského úřadu v Příboře vyhlašuje výběrové řízení č. VŘ 9/2006 
na obsazení pracovního místa.

Druh práce: Právník Městského úřadu v Příboře
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: úředník
Platové zařazení: 10. platová třída v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., s § 7 nařízením vlády č. 

330/2003 Sb. a nařízením vlády 469/2002 Sb. v platném znění, možnost postupného přiznání 
osobního příplatku 

Místo výkonu práce: Městský úřad Příbor, nám. S. Freuda 19.
Charakteristika vykonávané práce:
Provádění právní činnosti na městském úřadě, právní zastupování města Příbora navenek, právní po-
radenství pro příspěvkové organizace a organizační složku, jednací aktivity v právních otázkách měst-
ského úřadu a orgánů města
Požadované vzdělání: VŠ magisterské právní,
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Jiné požadavky: 
Minimálně 3 roky praxe v oboru i příbuzném. Uživatelská znalost práce na PC, orientační znalost 
anglického nebo německého jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou, řidičský průkaz sk. B (řízení refe-
rentského motorového vozidla při pracovních cestách);
Požadované doklady:
a) Profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osobní dotazník,
e) doklad o jazykových dovednostech
f) doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud je jeho držitelem
g) podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a ucho-
vání.“

Jméno a příjmení, datum narození
Vlastnoruční podpis 

Spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení budou na vyžádání zaslané mate-
riály uchazečům vráceny.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 2. až 4. měsíc/2007, dle dohody možnost i dříve
Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, datum a místo 

narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis.

Přihlášky lze doručit v uzavřené obálce označené „VŘ č. 9/2006 – právník“ poštou nebo podat 
osobně přímo na podatelně městského úřadu (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo 
podatelny měst. úřadu) do 15. ledna 2007 na adresu: Město Příbor, Městský úřad, k rukám tajemníka 
MÚ, nám. S. Freuda č. 19, 742 58 Příbor. 

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto výběrové-

ho řízení budou písemně vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v termí-
nu do 31.1.2007.
Bližší informace: 

Případné dotazy k výběrovému řízení zodpoví tajemník MÚ, ing. Arnošt VANĚK, tel. 556455402, 
603951566, e-mail: taj@pribor-mesto.cz, příp. ing. Bohuslav MAJER, tel.: 556 455 401, e-mail: misto-
strarosta@pribor-mesto.cz. V Příboře 6. prosince 2006, 

Ing. Arnošt VANĚK, v.r., tajemník Městského úřadu Příbor

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
listopad-prosinec 2006

Ing. Milan Strakoš

Vánoce a konec roku 2006 doprovázelo mi-
mořádně teplé počasí. Namísto sněhu padal déšť 
a teploty se v některých dnech vyšplhaly na více 
jak 10°C. Je to zatím úplně jiná zima, než v roce 
2005.

Předvánoční čas byl v letošním roce ve zna-
mení koncertů, jarmarků a kulturních setkání. 
Nevídaný počet návštěvníků zaznamenal pře-
devším příjezd Mikuláše na příborské náměs-
tí. Rovněž předvánoční jarmark byl výjimečný 
nejen svým programem, ale také spoustou ná-
vštěvníků, kteří měli možnost zhlédnout mimo 
působivá vystoupení i řadu zajímavých řeme-
slníků a jejich dovedností. Domnívám se, že si 
letos mohl z množství programů každý vybrat 
ten svůj podle své chuti a představ. Náladu 
Vánoc umocnil i krásně nasvětlený smrk na ná-
městí a nové vánoční osvětlení. Zástupci města 
rozdali malé dárečky v dětském domově a taky 
v domově důchodců. Taky některé společenské 
organizace uspořádaly pro své členy mikuláš-
skou nadílku a další zajímavé akce. Další akce, 
především sportovního charakteru, chystají 
sportovní kluby a oddíly mezi Vánocemi a No-
vým rokem.

Zastupitelstvo města Příbora se sešlo na 
posledním zasedání v roce 2006 ve čtvrtek 30. 
listopadu. Byly ustaveny výbory zastupitelstva 
a zvoleni jejich předsedové. Do čela finanční-
ho výboru byla zvolena ing. Dana Forišková 
(KDU-ČSL), předsedou kontrolního výboru 
p. Antonín Mocek (KSČM). Předsedou osad-
ního výboru v Prchalově zůstal p. Hugo Jahn, 
novým předsedou osadního výboru v Hájově se 
stal p. Radek Jurečka. Zastupitelstvo města i ra-
da města odsouhlasily plány práce na 1. pololetí 
roku 2007.

Ve dnech 13. a 14. prosince se někteří pra-
covníci městského úřadu a taky někteří členové 
zastupitelstva města seznámili na vstupním ško-
lení s metodikou sebehodnocení úřadu (CAF), 
jejíž zavedení by mělo znamenat zlepšení výkon-
nosti a efektivnosti práce a kvality veřejné sprá-
vy. Rovněž členové zastupitelstva města budou 
v lednu 2007 absolvovat dvoudenní seminář, na 
kterém se seznámí především s dotačními pro-
gramy Evropské unie, s organizací veřejného sek-
toru apod. Tyto semináře a školení jsou organizo-
vány a částečně hrazeny z dotačních prostředků 
Evropské unie.

Není bez zajímavosti, že otec hranického 
národního buditele Josefa Heřmana Agapita 
Gallaše, umělecký tesař Josef Gallaš, sekal 
v polovině a druhé polovině 18. století kamen-
né dietrichštejnské erby v Hranicích a Lipníku, 
ale i jinde na Moravě. Hranice zůstaly v majet-
ku rodu Dietrichštejnů až do druhé poloviny 
19. století, Příbor byl od počátku 17. století 

„prorežimním“ katolickým biskupským měs-
tem, na jehož povznesení se kardinál nemálo 
podepsal. Nevylučuji proto, že skutečný pů-
vod znaku by mohl souviset spíše s pozdně 
barokní úpravou fasád domu než s první po-
lovinou 17. století a že autorem by mohl být 
i sám Gallaš. Ale důkazy pro takové tvrzení 
samozřejmě chybí.
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Schválením státního rozpočtu na rok 2007 
získalo město první dotační prostředky, tentokrát 
určené na pokračování oprav základní školy na 
Jičínské ulici. Počínaje rokem 2007 se město stá-
vá zřizovatelem Domu dětí a mládeže, který byl 
doposud organizací zřízenou Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. Ředitelkou této organi-
zace zůstává nadále p. Lenka Nenutilová.

I v prosinci pokračovaly práce na stavebních 
akcích ve městě. Severomoravské vodovody a kana-
lizace a.s. ukončily výměnu kanalizačních řadů na 
Místecké ulici. V roce 2007 bude znovu upraven po-
vrch komunikace a chodníkové těleso. Pokračovalo 
se rovněž na úpravách a opravách na městském 
hřbitově a přilehlých chodnících na Ostravské uli-
ci. Na městském hřbitově byla vykácena první část 
lipové aleje v počtu 22 stromů. Některé kmeny stro-
mů byly uloženy a měly by sloužit jako materiál pro 
řezbářské práce. Další část stromů bude vykácena 
v roce 2007. V prosinci byly dokončeny rovněž vý-
měny krovů a krytin na třech domech v městské pa-
mátkové rezervaci na náměstí. V současné době za-
městnanci městského úřadu pracují na vyhodnocení 
programu regenerace městské památkové rezervace 
za rok 2006. Hodnocení se tentokrát týká celého ob-
dobí posledních desíti let (1996-2006) a naším cílem 
je v této „soutěži“ obstát co nejlépe.

V prosinci 2006 se uskutečnilo výběrové říze-
ní, jehož výsledkem bude obsazení funkce ředitele 
Správy majetku města Příbor s.r.o.. Do tohoto ří-
zení se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Ředitel 
společnosti bude jmenován do funkce valnou 
hromadou společnosti (Rada města Příbora) ještě 
v závěru letošního roku.

21. 11. 2006 jednání se zástupci Dopravoprojektu 
Ostrava o chystaném rozšíření silnice I/48 na 
rychlostní komunikaci a vedení obslužných 
cest (rozšíření komunikace N. Jičín – Frýdek 
Místek je plánováno na rok 2009)

24. 11. 2006 účast na Bulanor galavečeru v Kato-
lickém domě

30. 11. 2006 Jednání s ředitelem okresního hasič-
ského sboru o podmínkách hasičského sboru 
v Příboře v roce 2007

2. 12. 2006 účast na Výroční valné hromadě 
Svazu letců, odbočky Příbor. Mezi hosty byli 
m.j. předseda Svazu letců ČR plk. Filip, ředi-
tel Krajského vojenského velitelství Ing. Gluc, 
generál Škarvada aj.

6. 12. 2006 účast na 1. schůzce osadního výboru 
v Prchalově

7. 12. 2006 schůzka s předsedy výborů zastupitel-
stva města

8. 12. 2006 účast na výroční schůzi klubu dů-
chodců v Katolickém domě

11. 12. 2006 účast na 1. schůzce osadního výboru 
v Hájově

14. 12. 2006 účast na 1. schůzce finančního vý-
boru ZM

18. 12. 2006 jednání s panem farářem o progra-
mu regenerace církevních staveb v roce 2007

18. 12. 2006 účast na 1. schůzce kontrolního vý-
boru ZM

Výročí událostí a osobností v roce 2007

Události:
Před 350 lety 15. června 1657 byl v Příboře ustaven tkalcovský cech.
Před 210 lety  dne 1. září 1797 byly na Hukvaldech podepsány smlouvy o převzetí půdy hájovskými 

osadníky. Toto datum je považováno za oficiální vznik obce Hájova.
Před 120 lety  ve dnech 7. – 11. srpna 1887 se v Příboře konala Krajinská výstava severovýchodní 

Moravy.
Před 110 lety  v roce 1897 byl do Příbora zaveden telefon. Telefonní ústředna byla na staré radnici, kte-

rá byla též sídlem pošty.
Před 110 lety v roce 1897 byl založen Rybářský klub v Příboře.
Před 100 lety 22. února 1907 T. G. Masaryk přijal poslaneckou kandidaturu do říšské rady za 13 měst 

severovýchodní Moravy včetně Příbora. V Příboře též v roce 1907 /23. 3., 6. 5. a 1. 11./ 
přednášel na schůzích na Sklípku a na Mexiku.

Před 70 lety 19. prosince 1937 byl založen Spolek přátel zahrad /nyní Český zahrádkářský svaz, míst-
ní organizace Příbor./

Před 60 lety v roce 1947 byl instalován městský rozhlas.
Před 60 lety 28. září 1947 byla odhalena pamětní deska T. G. Masaryka na domě č. 510, ulice 

Frenštátská. Zde pobýval při svých volebních návštěvách u svého přítele prof. Karla 
Judy.

Před 60 lety 25. května 1947 byl slavnostně odhalen pomník T. G. Masarykovi za účasti jeho syna 
Jana, tehdejšího ministra zahraniční. Pomník byl odstraněn na počátku padesátých let, 
1968 instalován podruhé a opět odstraněn kolem r. 1972. Pak byla busta asi zničena, 
protože se již nenašla. 

 V březnu 1990 byl slavnostně odhalen jiný pomník T. G. Masaryka. 27. dubna 2005 byl 
pomník přemístěn před Masarakovo gymnázium.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Před 80 lety Spíše jako zajímavost než významnou událost uvádím, že před 80 lety, v roce 1927 posta-

vila fa Čechonafta před starou radnicí benzinovou pumpu, kterou provozoval p. B. Slaný, 
drogerie. Pumpa tu byla asi do roku 1948. Další benzínové pumpy byly na ulici Ostravské 
/tehdy ulice Sarkandrova/ u č. 81, na ulici Místecké před mostem a na ulici Jičínské před 
Schnűrerovou továrnou a před hospodářským družstvem naproti hřbitova.

Výročí osobností
Před 280 lety 18. května 1727 se v Bílovci narodil Felix Ivo LEICHER.
 Studoval v Příboře u piaristů, učil se malovat u příborského malíře Andrease Schaffera 

a pak ve Vídni u Fr. Maulpertsche. V našem kostele sv. Valentina jsou dva jeho oltářní 
obrazy. Letos zároveň uplyne 195 let od jeho úmrtí.

Před 230 lety 21. prosince 1777 zemřel piarista David KNÚR /řádovým jménem Heliodor/, příborský 
rodák. Byl rektorem piaristického gymnázia, věnoval se architektuře a podle jeho plánů 
byl do dnešní podoby postaven kostel sv. Valentina.

Před 220 lety 21. ledna 1787 zemřel na Velehradě vynikající jezuitský malíř oltářních obrazů Ignác 
RAAB. Jeho obrazy najdeme v mnoha velkých kostelích v Čechách a na Moravě. 

 Tři jeho obrazy jsou též u nás v kostele sv. Valentina.
Před 190 lety 21. března 1817 zemřel Josef STAROVESKÝ, představený cechu soukenického v Příbo-

ře /č.382/. Byl iniciátorem příborského ochotnického divadla, prvního na Moravě v le-
tech 1809 – 1816.

Před 140 lety  21. července 1867 se v Příboře /č.33/ narodil MUDr. Mořic REMEŠ, vrchní lékař Čs. 
stát. drah v Olomouci, geolog, paleontolog, vlastivědný spisovatel. V Olomouci je po 
něm pojmenována jedna z ulic.

Před 140 lety 22. července 1867 zemřel Josef ULRICH, malíř, příborský rodák. Mimo jiné namaloval 
sedm výjevů o vpádu |Švédů do Příbora r. 1643. Tento obraz najdeme v kapli sv. Urbana 
ve farním kostele.

Před 130 lety 20. května 1877 se narodil v Příboře /Pivovarní ul. 196/ P. Martin KŘECHKÝ. 
 Byl to poslední příborský piarista. Učil též Ferdinanda Pokorného.
Před 120 lety 23. října 1887 se narodil na Hájově JUDr. Václav KRESTA, učitel, později právník a di-

plomat. V letech 1924 – 1948 pracoval na vyslanectvích v Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Buenos Aires a v Limě.

Před 110 lety 19. února 1897 zemřel v Příboře Kaspar KARLSEDER, městský stavitel, majitel pily 
a cihelny. Narodil se r. 1822 v Rakousku a v Příboře žil od r. 1850.

Před 90 lety 4. ledna 1917 se v Příboře /č.388/ v rodině železničáře narodil Jaroslav LOHRER-LOM. 
Padl 8. 3. 1943 v bitvě u Sokolova jako zástupce velitele kpt. O. Jaroše.

L. Loukotka
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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 2007/2008,

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

Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485

v pátek 9. února 2007 - od 13.00 do 18.00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem

• narozeným od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001
• s odloženou školní docházkou z r. 2006

• Na žádost zákonného zástupce může být zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2001 do 31. 12. 2001

 U zápisu předložte:
- rodný list dítěte

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

Dne 20.10. 2006 žáci 1.stupně ZŠ Jičínská navštívili Katolický dům 
v Příboře, kde zhlédli představení Popelka.

Známou pohádku předvedla děvčata z místní ZUŠ v novém, pro 
většinu žáků neznámém baletním provedení. Paní učitelka Jiřina Lacná 
řekla na úvod a v průběhu děje - při výměně kulis, jen několik málo slov.
Potom nás baletky vtáhly do děje této pohádky pouze ladným tancem za 
doprovodu krásné klasické hudby.

Většina žáků takové představení viděla vůbec poprvé. Děkujeme tedy 
ZUŠ za to, že nás taky pozvali a dali našim dětem možnost poznat něco 
nového.

Za 1. st. ZŠ Jičínská zpracovaly
Mgr. Jana Bilská, Mgr. Michaela Eliášová

 

Popelka – baletní představení

POZVÁNKA
na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora, 
které se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2007

od 16,30 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře.
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Příborští jako většina Čechů si bohužel 
neváží svého slavného rodáka.

V celém světě se letos připomíná 150. 
výročí narození našeho slavného rodá-
ka Sigmunda Freuda. Konference s me-
zinárodní účastí byly zahájeny postupně 
u nás od Prahy, Brna a nyní s přičiněním 
naší spoluobčanky města Příbora paní 
Mgr. Šupové taky v Ostravě. Nebyla to pro 
ni snadná záležitost, proto mne velmi pře-
kvapuje, jak se k této významné akci po-
stavilo samo město Příbor. Ačkoliv městu 
jistě záleží na propagaci turismu, udělalo 
pro tuto akci minimum. Nebyly patřičně 
zpopularizovány a rozeslány s předstihem 
plakáty na tuto akci, nebyli vyzváni spon-
zoři k věnování nějaké částky na tuto akci, 
prostě to nemohu pochopit.

Jak si vlastně tedy město propagaci tu-
rismu představuje, když takovou význam-
nou akci pomine mlčením? Nejsou potom 
vyráběné suvenýry zbytečné?

S politováním jsem konstatovala, že 
jsem tam nikoho z Příboráků nepotkala. 
Možná se někdo z občanů Příbora zúčast-
nil až večerního rautu, který byl doprová-
zen cimbálovou kapelou Lipka. Velká ško-
da těch, kteří se nezúčastnili ani divadelní-
ho představení, ze života Sigmunda Freuda 
Návštěvník, hraného se zápalem ochotníky 
z Kutné Hory. Sledovali jsme hru bez de-
chu.

Paní Šupová i já jsme se snažily pozvat 
osobně co nejvíce lidí, bohužel marně. 
Jejich škoda.

Také ze sponzorů byl jediný příborský 
městský úřad, ostatní všichni mimo. 

Ještě ke zlepšení informovanosti o vý-
znamných akcích navrhuji vkládat hlavně 
měsíční program městských akcí do všech 
schránek ve městě, neboť k čemu je jich 
dostatek na informačním středisku, když 
tam zůstanou ležet nevyužity.

Taky v Měsíčníku Příbora mohlo být 
o této akci více referováno. Významná ná-
vštěvnice jak našeho města, tak konference 
v Ostravě ani nebyla v Měsíčníku před-
stavena. Je to dr. Lidia Tichlet z Londýna, 
velmi příjemná stará dáma, která mluví 
plynně česky. Byla žačkou dcery Sigmunda 
Freuda, o její činnosti za války i po ní nám 
tam promítala DVD, které je k dispozici 
u pí Šupové. 

Opravdu je velká škoda, že se této akci 
věnovala z našeho města tak malá pozor-
nost.

Příbor 17. 12. 2006 Věra Juroková

PŘÍBORŠTÍ ...
V úterý 17. října 2006 jsme se spolužáky 

z osmých tříd Základní školy Npor. Loma v Příbo-
ře zúčastnili historické exkurze v Kroměříži.

Prvním a hlavním cílem byl arcibiskupský zá-
mek. Čekala nás prohlídka, při které jsme si pro-
šli některé místnosti. Byl mezi nimi Lovecký sál 
s loveckými trofejemi a historickými zbraněmi, 
Trůnní sál s 99 obrazy, Sněmovní sál, ve kterém 
je na stropě zavěšen největší obraz zámku o plo-
še 400 metrů čtverečních a kde se natáčel film 
Amadeus. Prohlédli jsme si i Manský sál, bývalou 
soudní místnost. Na kroměřížském zámku se také 
nachází vzácná sbírka mincí a medailí a v nepo-
slední řadě také knihovna, která obsahuje knihy 
ve 36 světových jazycích z oborů teologie, histo-
rie, botaniky, zeměpisu a dále lékařskou, technic-
kou, hudební a lesnickou literaturu.

EXKURZE DO KROMĚŘÍŽE
Po prohlédnutí zámku jsme se šli podívat na 

Podzámeckou zahradu, kde jsme také posvačili.
Pak jsme se vydali na náměstí, kde jsme si 

dali půlhodinový rozchod. Následně jsme šli do 
Květné zahrady. Nebylo už sice léto, kdy zahrada 
nejvíce kvete, ale přesto se nám tam moc líbilo, 
hlavně různá bludiště a taky tzv. Jahodový kope-
ček, odkud jsme měli rozhled po celé zahradě.

Všechny tyto památky, arcibiskupský zámek, 
Květná a Podzámecká zahrada, byly v roce 1998 
zapsány na Listinu světového kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO.

Prohlídkou Květné zahrady jsme historickou 
exkurzi Kroměříže ukončili a vrátili se autobusem 
domů.

Jiří Obsadný, žák VIII. A ZŠ Npor. Loma

Žáci 6. ročníků se v hodinách dějepisu učí 
o období pravěku. Aby jim učitelé tuto vzdálenou 
dobu co nejvíce přiblížili, uspořádali pro ně ex-
kurzi do míst, kudy procházely dějiny – v našem 
případě pravěcí lidé a pravěká zvířata.

19. 10. 2006 se šesťáci ze ZŠ Npor. Loma 
Příbor vydali vlakem do Štramberka, malebného 
městečka v podhůří Beskyd. Nejdříve zamířili do 
jeskyně Šipka, ve které nalezl moravský archeo-
log K. J. Maška roku 1880 zlomek spodní čelisti 
neandrtálského dítěte. Ze svahu vrchu Kotouč se 
všem naskytl nádherný pohled na město, v němž 
se úžasně snoubí městská a lidová architektura. 

Další zastávkou bylo Muzeum Zdeňka 
Buriana. Žáci zhlédli výstavu pod názvem 

DĚJEPISNÁ EXKURZE ŠTRAMBERK
S paletou a štětcem. Uviděli řadu obrazů tohoto 
známého malíře o pravěku a dozvěděli se infor-
mace o jeho životě. Nakoupili zde pohledy k da-
nému tématu a získali prospekty o našem kraji. 

Být ve Štramberku a nenavštívit místní domi-
nantu Trúbu? Po zdolání 172 schodů se všichni 
ocitli na nádvoří štramberského hradu. Díky slun-
nému počasí se naskytl úchvatný výhled do širého 
okolí. 

Cestou zpět si téměř každý koupil suvenýr ze 
Štramberku – voňavé a chutné štramberské uši.

Exkurze byla poučná a žáci už se těší na po-
znávání dalších významných míst našeho regionu. 

Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Již po čtvrté zavítali do naší školy manže-
lé Marcela a Bohdan Vrtalovi, neboli skupina 
MARBO. Tento rok 31. 10. 2006 si pro žáky 
1.stupně připravili výchovný koncert s ná-
zvem: „Písničky a jejich úkoly“.

Děti se dozvěděly, že tak jako má kaž-
dý člověk své úkoly a povinnosti, také hudba 
a písničky na tom nejsou jinak. Například 
ukolébavka má za úkol uspat děťátko, nebo 
svatební pochod zase musí navodit slavnost-
ní atmosféru a pro změnu rokenrol vyzývá 
k tanci. O těchto i jiných funkcích hudby si 
s dětmi skupina MARBO povídala. Ale hlavně 

Hudební skupina MARBO
s dětmi zpívala, aby děti úkoly písniček co nej-
lépe pochopily. Kromě známých písní zazněla 
i zbrusu nová píseň pro děti, ke které hudbu 
složil Bohdan Vrtal – „Zimní čas“. I tato píseň 
se dětem líbila a refrén si zazpívali všichni do-
hromady. 

 Pokud se chcete o této skupině dozvě-
dět něco více, můžete si prohlédnout je-
jich www stránky, kde najdete i hudební 
ukázky a fotografie z různých akcí skupiny: 
www.hudebniskupinamarbo.cz. 

Za 1.st. ZŠ Jičínská zpracovaly, 
Mgr. Jana Bilská, Mgr. Michaela Eliášová 
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V pátek 8. prosince 2006 se 17 žáků ze ZŠ Npor.Loma Příbor společně 
s žáky dvou kopřivnických škol zúčastnilo stonožkového koncertu v Pra-
ze. Po příjezdu všichni prošli Václavské náměstí, Staroměstské náměstí 
a procházkou po Karlově mostě došli až na Pražský hrad. Během celého 
dne mohli obdivovat pamětihodnosti našeho hlavního města.

V 15 hodin začal v Lucerně vánoční koncert. Zúčastnilo se ho přes 
1300 dětí a přátel Stonožky nejen z naší republiky, ale i ze Slovenska. 
Moderátorem byl tentokrát Vojta Kotek, který přivítal na pódiu paní Bělu 
Gran Jensen, armádního generála Pavla Štefku, ředitele České televize 
Františka Lamberta.

Na koncertě vystoupily děti z valašského souboru ze Vsetína, zpěvač-
ka Viktorie, Ewa Farna a přijel i Miro Žbirka. Koncert se dětem velice líbil.
Po jeho skončení si děti na rozloučenou s Prahou smlsly na hamburgeru 
u MacDonalda a odjely domů. Večer v 19 hodin se sešli učitelé a přátelé 
stonožky na malé slavnostní večeři. Mezi hosty byl velkopřevor Českého 
velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Jan hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenic, kapitulář Petr Řehoř, bailli Ondřej Vanke, náměstek ministra 
obrany ing. Jaroslav Kopřiva, armádní generál Pavel Štefka a další. Pozván 
byl i ředitel naší školy Mgr. Ján Drtil.   Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

STONOŽKOVÝ KONCERT V PRAZE

Žáci 9. ročníků se každoročně rozhodují 
o svém budoucím povolání. Ke správnému výběru 
jim škola a jiné instituce připravují různé nabídky: 
besedy, exkurze, dny otevřených dveří.

Třídní učitelé a vyučující ZŠ Npor. Loma 
v Příboře připravili pro vycházející žáky exkurzi 
do Hornického muzea OKD Landek. Během do-
poledne si mohli prohlédnout nejstarší hornické 
muzeum v ČR. Ne všichni věděli, že Landek byl 
v roce 1992 vyhlášen Národní přírodní památ-
kou. Dozvěděli se o unikátním nálezu „Landecké 
Venuši“ velké 46 mm vyřezané z kreolu. Muzeum 
bylo otevřeno 4. 12. 1993 na svátek sv.Barbory, 
patronky horníků. Zajímavá pro všechny byla 
prohlídka povrchové expozice strojů a zařízení. 
Nikdo z nich neměl ponětí, v jakých podmínkách 
horníci pracovali zvláště poté, co zhlédli štoly 
z první poloviny 19. století. Měli totiž možnost fá-

EXKURZE DO HORNICKÉHO MUZEA A PLANETÁRIA
rat těžní klecí do podzemí, projít 200 metrů důl-
ních chodeb. Průvodce – bývalý horník – poutavě 
vypravoval o místech, kterými jsme procházeli, 
seznámil je s „hornickým slangem“. I když důlní 
pracoviště ,včetně stěnových porubů, byly imita-
ce, mnohým z mladých návštěvníků se zatajoval 
dech, jak těžkou práci horníci vykonávali – zvláš-
tě těm, kteří měli či mají otce, horníky. Následně 
po prohlídce podzemní expozice si mohli pro-
hlédnout – a dá se říct – největší expozici na světě 
– důlní záchranářskou základnu. Při vstupu do 
místnosti padlých záchranářů se mezi mladými 
návštěvníky rozhostilo ticho. Očima si přečetli 
vyrytá jména těch, kteří položili život při výkonu 
svého povolání, ale i těch, kteří jim životy zachra-
ňovali. Poté si prošli důlní záchranářskou základ-
nu, prohlédli si záchranářskou dýchací a oživovací 
techniku od nejstaršího dochovaného přístroje od 
roku 1884 do roku 1942. Mohli si prakticky zkusit 

prolézání překážek ve štolách. Není až tak běžné, 
aby si mladý člověk zvolil učební obor – horník. 
Přesto si myslím, že je nutné seznámit mladé lidi 
s co největším množstvím různých povolání, aby 
měli možnost výběru. Patří dík všem, kteří se za-
sloužili o vybudování Hornického muzea v Lan-
deku a zpřístupňují tím historii hornictví široké 
veřejnosti.

Další částí exkurze byla návštěva planetária 
v Ostravě – Porubě. Žáci zhlédli hodinový pořad 
„Skrytá krása vesmíru“, ve kterém se dozvěděli 
nejnovější poznatky o vzdálených galaxiích, vzni-
ku hvězd,mlhovinách a dalších vesmírných ob-
jektech, získaných pomocí Hubbleova teleskopu. 
Zároveň si prohloubili základy orientace na noční 
obloze v jednotlivých ročních obdobích.

Mgr. Libuše Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

M�stská organizace KDU-�SL P�íbor
Vás srde�n� zve na 

SPOLE�ENSKÝ PLES 
v sobotu 27. ledna 2007.

Velký sál Katolického domu P�íbor.
Za�átek v 19.00 hod.

Ples zahájí již tradi�n� tane�ní skupina.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Ypsilon pod vedením                           

Ing. Jana Monsporta. Bude p�ipraveno ob�erstvení a bohatá tombola. 
P�edprodej vstupenek u pí Št�skové, Tyršova 243, � 736 764 744, od 15. 1. 2007 mimo 20. a 21. 12. 2007. 

Na hojnou ú�ast se t�ší po�adatelé
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Děti se stále častěji v médiích a obchodech 
setkávají s různými vlivy zahraničních kultur. 
Poznávají také  mnoho svátků, z nichž nejpři-
tažlivější je pro ně halloween. Je však potře-
ba seznamovat je s tímto svátkem i ve škole, 
když se jedná o britskou a americkou kultu-
ru? Neměli bychom se více věnovat našemu 
svátku, tedy Památce zesnulých? Halloween 
nebo Dušičky? Žijeme v Evropě, jsme členy 
Evropské unie. Žáci se od 3. ročníku učí an-
glický jazyk. S těmito kulturami se tedy běžně 
setkávají a měli by alespoň částečně rozumět 
podstatě jejich svátků.

Proto jsme pro žáky 4.A, 4.B a 5.B uspo-
řádali 1. listopadu 2006 projektový den na 
toto téma. Cílem bylo seznámit se podrobněji 
s tímto svátkem, s jeho původem, způsobem 
jeho slavení, s legendami, které se k němu 
vážou, srovnat ho s naší Památkou zesnulých 
a také si tento den „užít“.

Děti přišly do školy v halloweenských 
maskách. 1. hodinu strávily ve svých třídách, 
které byly samozřejmě strašidelně vyzdobe-
ny a osvětleny. Zde se seznámily s původem 
tohoto svátku. Nejprve vyprávěly, co už vě-
děly např. z televize. Poté se rozdělily do sku-
pin podle druhu informace na svém lístečku 
(kde, kdy se slaví, jaká je výzdoba, co dělají 
lidé) a seznámily s nimi ostatní. Dále v těchto 
skupinách pracovaly s odlišnými texty, které 
se zabývaly keltským původem halloweenu 
(svátek Samhain), vlivem Římanů, křesťanů 
na tento svátek a dnem Všech svatých a Pa-
mátkou zesnulých. Po nastudování ostatní se 
svými poznatky seznámily. Na mapě světa si 
vyznačily země, v nichž se halloween slaví.

Od druhé hodiny již pracovaly ve třech 
smíšených skupinách, ve kterých vystřídaly tři 
stanoviště. 

Na prvním stanovišti se pan učitel v pře-
strojení anglicky představil jako čaroděj 
Make-a-dance. Nejprve objasnil původ ang-
lického názvu svátku Halloween, který svou 
podobou i obsahově navazuje na tradice 
keltského Samhainu, ale názvem odkazuje ke 
křesťanským dušičkám zvaným „All Hallow´s 
Evening“.

Žáci si zahráli hru - Myslím na určité slo-
vo („I´m thinking of a word....“, neboli“Šibe-
nici“, anglicky zvanou „Hangman“). K tomu 
si zopakovali anglickou abecedu prostřednic-
tvím písničky „The alphabet song“ a naučili 
se pokládat otázku („Can I fill in the letter 
...A...?) a rozumět odpovědi („Yes, you can. / 
I´m sorry - No, you can´t.“) Postupně odhalili 
celé slovo „pumpkin“ a odhadovali jeho vý-
znam. S malou nápovědou zjistili, že se jedná 
o dýni. Vysvětlili si její symboliku vzhledem 
k Halloweenu a návaznost na legendu o „La-
komém“ Jackovi (Stingy Jack). V této souvis-
losti se seznámili i s jejím dalším názvem „Jack 
-O´-Lantern“ (neboli Lucernový Jack).

Povyprávěli si o tom, jak Američané 
tento svátek slaví a co při něm dělají děti: 
obcházejí domy svých sousedů a koledují 
- zpívají „Trick or treat“ a vyžadují sladkou 
odměnu - výkupné, jinak prý provedou ně-
jakou lumpárnu. Potom si poslechli originál-
ní nahrávku koledy, naučili se ji po částech 
rytmicky skandovat a také přidali pohyb.
  Nakonec se naučili píseň „Halloween pa-
rade“. Rozdělili se do čtyř skupin: dívky na 
kočky (cats) a čarodějnice (witches), kluci na 
kostlivce (skletons) a pavouky (spiders). Pak 
se každá ze skupin naučila rytmicky dekla-
movat text (sloku) a secvičili si tanec bytostí, 
které mají představovat. Nakonec si s dopro-
vodem magnetofonu píseň zazpívali a zatan-
čili si na ni. 

Na druhém stanovišti žáky čekalo bližší 
seznámení s legendou Jack - O’-Lantern, kte-
rá vypráví o Stingy Jackovi, jenž přelstil ďáb-
la a po smrti se pohyboval v temnotě mezi 
nebem a peklem a svítil si lucernou. Tato 
legenda vysvětluje původ luceren z dýní (pů-
vodně z řepy). S tímto příběhem se seznámili 
metodou řízeného čtení, kdy čtení textu bylo 
průběžně zastavováno, žáci si sdělovali pocity, 
myšlenky, odhadovali další vývoj příběhu. Na 
závěr ve skupinkách vytvářeli komiks k této 
legendě.

Na třetím stanovišti na děti čekaly hrů-
zostrašné příběhy, které k tomuto svátku také 
patří. Ve skupinách nejprve na velké archy 
zapsaly bytosti, prostředí, zvuky, vlastnosti 

HALLOWEEN
a činnosti, které v nás mohou vyvolávat strach 
a hrůzu. U jednotlivých archů se postupně 
vystřídaly. Tyto zápisky posloužily jako inspi-
race k následující tvorbě vlastních příběhů. 
Skupiny vymýšlely buď zcela vlastní originální 
příběhy, nebo si vybraly připravený začátek 
hororu, který dokončily. Svůj příběh také ilu-
strovaly a v závěru hodiny si je vzájemně pře-
četly.

Poslední hodina byla výběrová. Žáci si 
mohli zvolit, ve které dílně chtějí pracovat. 
V první dílně vydlabávali dýně a tvořili dýňo-
vé lucerny. Současně pekli z těsta „čarodějnic-
ké prsty“. V druhé dílně vyráběli také lucerny, 
ale z papíru a rámeček na halloweenskou fot-
ku. V třetí dílně tvořili závěsné řetězy z papí-
rových dýní a duchů. Barvami na sklo tvořili 
halloweenskou ozdobu do květináče.

Většina dětí se do projektu s chutí zapoji-
la. Věříme, že jim přinesl nejen zábavu a zpes-
tření výuky, ale i hlubší porozumění jednomu 
ze zahraničních svátků.
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Termíny svozu od 1. ledna 2007

PŘÍBOR 
I. 
Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs.armády, Etzlova, Freudova, Gagarinova, Hluboká, Hřbitovní, Hukvaldská, 
Jičínská, Juraňova, K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní, Lidická, Lomená, Luční, Masarykova, Místecká, 
Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci, Nádražní, Nám. S. Freuda, Nerudova, Oldřicha Helmy, Okružní, Ostravská, 
Osvobození, Pod Hradbami, Politických vězňů, Řehoře Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, Štramberská, 
Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova, U Brány, Zahradní, Zámečnická
Sváží se podle domluvených četností svozů :
1) 1x týdně   každý pátek
2) 1x za 14 dní  pátek v lichých týdnech
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech:  
12. 1., 9. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 29. 6., 27. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10. 16. 11., 14. 12.,
II.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice ( úterní svozy):
28. října, Alšova, Na Benátkach, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova, Frenštátská, 
Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, Jiráskova, K.H.Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše,  
L. Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, Nábřeží, Nová, Palackého, Pod Haškovcem, Remešova, 
Šafaříkova,Sládkova, Šmeralova, Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv.Čecha, Švermova, Úzká, V Kopci, 
Větrovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova
Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně -  každé úterý
2) 1x za 14 dnů  v úterý - lichý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech:  
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.,
III.
Nádoby 1100 l
Se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně –  úterý
2) 2x za týden -  úterý, pátek
 

PRCHALOV
1 x za 14 dní   pátek – lichý týden 
1 x za 4 týdny   pátek - data měsíčních svozů jsou:
5.1., 2.2., 2.3., 13.4., 11.5., 8.6., 6.7., 3.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12., 

HÁJOV
1 x za 14 dní   pátek – sudý týden 
1 x 4 týdny    pátek - data měsíčních svozů jsou:
12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.,
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M�stský ú�ad P�íbor, odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu

OBJEDNÁVKA 
P�edplatné na p�íborský M�sí�ník v roce 2007 

Jméno, p�íjmení:………………………...…………………………………

Bydlišt�:…………………………………………………………………….

P�edplatné na období:………………………………………....................... 

Cena za 1 ks pro p�edplatitele:  5.- K�  Celková �ástka: …………………….. 

Datum:………………Podpis p�edplatitele:…………………….………...
�---------------------------------------------------------------------------------------- 

P�edplatné již m�žete uhradit v MIC P�íbor od prosince 2006 v p�ízemí budovy MÚ. 

Sportovní klub vzpírání a oddíl aerobiku  
TJ Příbor pořádají ve všech prostorách  

vzpěračské haly 

Valentýnské tancování 
16.2.2007 (pátek) od 19:00 hodin.

K tanci bude hrát příborský 

„ELVIS“
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Kontakt: 556 722 092
Prodej vstupenek ve sportovní hale 

PO – PÁ 8.00 – 21.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem pracovníkům 

Technických služeb v Příboře  

za služby prováděné v minulém roce, 

který byl velmi náročný.  

Zároveň děkujeme za přípravu  

vánoční výzdoby náměstí a města

Přejeme všem mnoho úspěchů  
v roce 2007.
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JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH - 

KARLOV
pokoje rodinného typu s příslušenstvím, 

kuchyň, společenská místnost.
Telefon: 554 616 972 nebo 777 780 503

Spole�nost
DEC-PLAST, spol. s r.o.,

zabývající se výrobou plastových oken,  
dve�í a zimních zahrad 

hledá

MISTRA
MISTROVOU VÝROBY ŽALUZIÍ

Požadujeme: * min. st�ední odborné vzd�lání  
Praxi v oboru !!!

Nabízíme: * hlavní pracovní pom�r
    * zajímavé finan�ní ohodnocení 

Pokud Vás nabídka zaujala zašlete sv� j
strukturovaný profesní životopis       

na adresu nebo e-mail f irmy: 
DEC-PLAST, spol. s. r. o., Místecká 1111,  
742 58  P�íbor, e-mail: info@dec-plast.cz  

Kontaktní osoba: Hana Vítková 
Tel.: 556 764 788  

INA Finance s. r. o.
Účetnictví - nabízíme zpracování podvojného 

účetnictví, daňové evidence, mezd a ekonomic-
ké agendy pro podnikatele, neziskové a příspěv-

kové organizace.
 777 891 346
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Mnoho štěstí, zdraví, 
úspěchů a pohody 

v roce 2007
vám přeje firma
PZK servis, s.r.o.


