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Evropské dotacE na rozvoj příbora
V tomto i minulém roce se  

v Příboře realizuje několik projek-
tů spolufinancovaných  z Fondů 
Evropské unie. 

O projektu „Efektivní úřad 
Příbor“ jsou čtenáři Měsíčníku 
pravidelně informováni, jeho re-
alizace bude ukončena na konci 
roku 2012. Příborem nejčastěji vy-
užívaným programem, z kterého 

čerpá dotace, je Regionální ope-
rační program Moravskoslezsko.  

V současné době jsou z tohoto pro-
gramu čerpány prostředky na pro-
bíhající projekty „Stavební úpra-
vy piaristického kláštera - I.NP“  
a „Z Poodří do Beskyd - cyklistic-
ké propojení - úsek Příbor“. V le-
tošním roce bude ještě realizován 
projekt „Dopravní infrastruktura  
v okolí Masarykova gymnázia“.

V závěru roku 2011 byly úspěš-
ně dokončeny další projekty  
z ROP Moravskoslezsko.

Projekt „Stavební úpravy bu-
dovy a revitalizace zahrady MŠ 
Pionýrů“ byl zahájen již v roce 
2010, kdy byly provedeny stavební 
úpravy na budově, byla rekonstru-
ována a nově vybavena kuchyně, 
v roce 2011 pak byla opravena 
střecha budovy a revitalizována 
zahrada mateřské školy. Celkové 
náklady projektu činily 10,7 mil. 

Kč, z toho výše dotace poskytnuté 
z rozpočtu Regionální rady regio-
nu soudržnosti Moravskoslezsko 
bude přibližně 7,9 mil.Kč.   

Druhým projektem byla 
„Revitalizace zahrad MŠ 
Kamarád“. V rámci tohoto 
projektu byly v zahradách 
mateřské školy  v ulici Frenštátské 
i Švermové instalovány nové herní 
prvky, byly opraveny chodníky 
a zpevněné plochy. Náklady na 
projekt činily téměř 10 mil. Kč, 
z toho dotace pokryje částku 
přibližně 8,5 mil. Kč.

Podrobnou fotogalerii zahrad 
příborských mateřských škol 
si mohou čtenáři prohlédnout  
na webových stránkách města 
Příbora v sekci Školství.

Ing. Jiří Hajda, vedoucí oddělení  
přípravy projektů MÚ Příbor.

slovo místostarostky

Z městského úřadu

Dovolujeme si Vás informovat  
o tom, že v polovině ledna 2012  
začne v Ostravě rozsáhlá rekon-
strukce tzv. Svinovských mostů. 
Ty představují významný doprav-
ní uzel s tramvajovými a auto-
busovými zastávkami, přes kte-
rý denně projede na 30 000 au-
tomobilů, jsou hlavní přestupní 
zastávkou MHD při přechodu  
k železniční stanici Ostrava-Svinov. 

Rozsah stavebních prací vyžadu-
je zavedení významných dopravních 
omezení, která se dotknou jak oby-
vatel města, tak jeho návštěvníků  
z blízkého regionu, kteří tudy projíž-
dějí. 

Dopravní omezení začnou  

14. ledna a potrvají až do jara 2013.  
Připravovány jsou dopravní uzávěry 
v této oblasti, které omezí individu-
ální automobilovou dopravu a časo-
vě prodlouží cestování prostředky 
MHD. Počítá se také s přeložením 
zastávek MHD v této lokalitě. 

Veškeré informace budou  
od 20. prosince dostupné na strán-
kách statutárního města Ostravy 
na adrese www.ostrava.cz, popř. 
na stránkách Dopravního podniku 
Ostrava www.dpo.cz. 

Bc. Aleš Boháč,
náměstek primátora statutárního  

města Ostrava

ostrava - rEkonstrukcE mostů

  

  

Anketa k problematice  
znečišťování ovzduší emisemi  

z lokálních  topenišť  
– další informace

V prosincovém čísle Měsíčníku 
byla zveřejněna výše zmíněná an-
keta, která trvá již od začátku pro-
since 2011 a ukončena bude až  
29. února 2012.

Anketní lístky si můžete pře-
vzít i odevzdat v informačním 
centru (Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 19), na odboru životní-
ho prostředí (Příbor, Freudova 
118) a rovněž budou umístě-
ny schránky na anketní lístky  
v osadách Hájov - v obchodě  
a  Prchalov - v knihovně, která je 
otevřena vždy v úterý od 14:00 do 
17:00 hodin.

Libuše Volná, odbor ŽPLH



Měsíčník Města příbor a 3

městská knihovna

tisková Zpráva

V MorAVskoslezskéM krAji zrecykloVAli 1932 tun Vysloužilých elektrospotřebičů
Praha, 12. prosince 2011: Přesně 1932 tun vysloužilého elek-

trozařízení předaného k recyklaci – s takovým výsledkem za 
10 měsíců letošního roku se mohou pochlubit domácnosti  
z Moravskoslezského kraje. Každý obyvatel odevzdal v průměru  
1,6 kg, což kraji v celkovém žebříčku vyneslo dvanácté místo. Oproti 
roku 2010 je to zlepšení o jednu příčku. 

Jen pro představu. Odevzdáním vysloužilých spotřebičů k re-
cyklaci obyvatelé Moravskoslezského kraje ušetřili 966 tun žele-
za (necelých 5 Boeingů 747), 1,1 milionu litrů ropy, 19,3 kg zlata  
(8 Svatováclavských korun) a bezmála 12 milionů kWh (roční spo-
třeba energie obce velikosti Dvorce). Recyklace elektroodpadu uspo-
ří každoročně značné množství energie, vzácných kovů i dalších ne-
rostných surovin. 

„Neúspěšnějším krajem v rámci celkového množství odevzda-
ných vysloužilců byl Středočeský kraj s 2 875 tunami. Nečekaně tak  
z prvního místa sesadil hlavní město Prahu, které se podařilo dopo-
sud nasbírat 2 786 tun,“ říká Roman Tvrzník, generální ředitel kolek-
tivního systému ELEKTROWIN. V kategorii přepočtu na jednoho 
obyvatele stojí v čele tabulky Královéhradecký kraj s 2,8 kg, následo-
vaný Jihočeským. 

„Nejzodpovědněji lidé přistupují ke sběru ledniček a mrazni-
ček. Od začátku roku do konce října jsme jich stačili v celé repub-
lice zrecyklovat více než 13 000 tun. Lidé k  jejich zpětnému odběru 
nejčastěji využívají služeb sběrného dvora,“ dodává Roman Tvrzník. 
Vedle toho mohou Češi své nepotřebné elektrické zařízení odevzdat 
i v rámci mobilního svozu, nebo ho odnést ke svému prodejci elek-
tro. Další možností je navštívit místní hasiče či školu, která je zapoje-
na do akce Ukliďme si svět.

Druhou kategorií, každoročně vévodící sběru elektrických vy-
sloužilců, jsou velké spotřebiče. Pod tento pojem spadají pračky, su-
šičky, myčky na nádobí a sporáky. Ze sběrných míst jich od začátku 
roku až do října k recyklaci putovalo 6 244 tun. 

Rychlovarných konvic, vysoušečů vlasů nebo holicích strojků, 
které spadají do kategorie drobného elektra, odevzdali Češi ve sledo-
vaném období 1 872 tun. V recyklaci drobných spotřebičů tak mají 
oproti jiným evropským státům co dohánět. „Bohužel Češi si stále 

ještě nezvykli na recyklaci malých spotřebičů, které nejčastěji skončí 
v kontejnerech se směsným odpadem. Přitom i z drobného elektro-
odpadu lze znovu využít až 90 procent materiálů použitých při jejich 
výrobě,“ uzavírá Roman Tvrzník. 

Výsledky sběru elektroodpadu  ke konci října 2011
Kraj Počet tun Počet kg/obyvatele

Praha 2786 2,21
Jihočeský 1624 2,54

Jihomoravský 1932 1,67
Karlovarský 463 1,51

Královéhradecký 1546 2,79
Liberecký 886 2,01

Moravskoslezský 1932 1,56
Olomoucký 1028 1,6
Pardubický 1200 2,32

Plzeňský 1226 2,14
Středočeský 2875 2,26

Ústecký 1054 1,26
Vysočina 1282 2,49
Zlínský 1343 2,28

Celkem, průměr 21177 2,04

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem za-
měřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než  
120 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje 
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektrood-
padu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospo-
třebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, 
jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří přes 1000 sběrných dvorů ve více než  
800 městech a obcích, skoro 2600 provozoven posledních prodejců  
a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.    

pro více informací, prosím kontaktujte:
Taťána Pokorná, Email: tpokorna@elektrowin.cz. Tel.: 731 492 677

David Laňka, Bison & Rose, Email: david.lanka@bisonrose.cz. 
Tel.: 777 755 604

knižní novinky na měsíc lEdEn
Další kniha známé české autor-

ky Barbary Nesvadbové s názvem 
borůvky volně navazuje na její předchá-
zející knihu fejetonů Brusinky. Hlavním 
tématem fejetonů jsou vztahy žen  
a mužů popisované s nadhledem a vti-
pem. Muži, soužití s nimi, partnerství, 
přátelství, rodičovství, sexuální přitaž-
livost a láska –vše najdete v této vtipné 
knize.

Historik a spisovatel Vlastimil 
Vondruška vydal první část čtyřdílné 
románové fresky o životě posledních 
Přemyslovců Velký král. V prvním díle 
historické ságy budeme svědky života 
Přemysla I. Otakara, jeho boje o ovlád-
nutí a sjednocení země i jeho rodinných 
problémů. První díl končí narozením 
syna, budoucího krále Václava I.

Napínavý román Petera Watta 
osedlat vítr popisuje život dalších 
dvou členů rodiny Duffyových, Patricka 
a Matthewa. Oba bojují proti nepříte-

li: Patrick na polích Francie a Matthew 
na nebi nad Egyptem. Mají však dalšího 
skrytého nepřítele, který předává infor-
mace Němcům a snaží se upevnit svou 
moc v rodinné  firmě.

Spisovatelka a scénáristka Halina 
Pawlowská napsala krutě veselý pří-
běh Velká žena z východu. Mladá žena  
z Česka se rozhoduje mezi třemi osudo-
vými muži, ale taky mezi kariérou v za-
hraniční firmě, horskou loukou a touhou 
být nejkrásnější ze všech.

Napínavým románem okamžik pře-
kvapení posunul James Patterson lať-
ku thrilleru zase o něco výš. Jako pokus  
o stmelení rodiny naplánuje Katherine 
prázdniny na jachtě. Manžel Peter se 
však kvůli práci nezúčastní. Teprve bou-
ře a exploze na lodi, při níž se Katherine 
s dětmi jako zázrakem zachrání, vybur-
cuje dávno pohřbenou soudržnost. Peter 
je připraven na nejhorší, ale když svitne 
šance na záchranu, šel by i přes mrtvoly, 

aby se k trosečníkům dostal jako první…
Americká spisovatelka Barbara 

Woodová v románu Zlatá země popisu-
je těžkou cestu mladé Hannah za jejím 
vysněným povoláním lékařky. Po smr-
ti otce odplouvá Hannah do Austrálie,  
a snaží se vybudovat svou lékařskou 
praxi. Do jejího života také vstupují dva 
muži a Hannah čeká těžké rozhodová-
ní… A lze vůbec skloubit lékařské povo-
lání s osobním štěstím?

Současný norský spisovatel Jo Nesbo 
v dalším zábavném krimirománu Lovci 
hlav dokáže zaujmout čtenáře už od 
první stránky. Hlavní postavou thrilleru 
je Roger Brown, lovec hlav a také pří-
ležitostný zloděj uměleckých děl. Má 
totiž krásnou a náročnou ženu a příliš 
drahou vilu. Dokáže-li Roger získat jed-
nu Rubensovu olejomalbu, vyřešily by 
se jeho ekonomické potíže a jeho žena 
Diana bude mít svou galerii, dítě…Nic 
však není zadarmo. Lov hlav začíná.
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požární bEzpEčnost při akcích s větším počtEm osob
V měsíci lednu začíná společenská 

sezona plesů. Povinnosti organizáto-
rů plesů i jiných obdobných akcí jsou  
v předpisech upraveny a s vyšším po-
čtem účastníků se nároky na zajištění 
požární bezpečnosti přiměřeně zvy-
šují. Tyto akce se mohou konat jen  
ve stavbách, které jsou k takovému úče-
lu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl 
při jejich projektování a realizaci řešen  
a zabezpečen dostatečný počet a kapa-
cita únikových cest a další požadavky 
požární bezpečnosti, a které byly pro 
pořádání plesů a podobných akcí zko-
laudovány stavebním úřadem.

V průběhu akce jsou organizátoři 
povinni zabezpečit především dostatek 
trvale volných otevíratelných únikových 
východů, dbát na jejich označení, mít 
dostatek hasebních prostředků, proško-
lené preventivní požární hlídky a pořa-
datele. Pokud jsou instalovány hořlavé 
dekorace, realizována vystoupení s ote-
vřeným ohněm apod., musí organizátor 
provést další preventivní opatření. Je 
zakázáno plnění balonků plyny, které 

ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou 
nebo hořlavou směs (např. vodík, ace-
tylén). Takto naplněné balónky nesmí 
být používány ani jako výzdoba. Pod 
strop a podhledy nelze umístit výzdoby 
a textilie, po kterých se požár šíří a kte-
ré jako hořící odpadávají a odkapávají. 
Povinnosti organizátorů akcí s větším 
počtem osob (ve většině případů jde  
o účast více než 200 osob) jsou uvede-
ny v Nařízení Moravskoslezského kraje  
č. 4/2006 (viz http://www.kraj-morav-
skoslezsky.cz/narizeni.html) a dále  
v obecně závazných vyhláškách obcí.

Při akcích definovaných jako  akce  
s větším počtem osob je organizátor 
povinen zpravidla zřídit preventivní 
požární hlídku již před zahájením akce 
a zajistit prostřednictvím odborně způ-
sobilé osoby na úseku požární ochrany 
seznámení členů preventivní požární 
hlídky s charakterem objektu, zejména 
s únikovými východy, rozmístěním hasi-
cích přístrojů a dalšími povinnostmi pro 
zabezpečení požární ochrany pořádané 
akce. Doporučujeme, aby do preventiv-

ních požárních hlídek byli začleňová-
ni přednostně členové profesionálních  
a dobrovolných hasičských jednotek.

Provozovatel činnosti, tj. pořadatel 
akce, je povinen nezahajovat akci při 
zjištění nedostatků v dodržování podmí-
nek požární bezpečnosti, které nelze od-
stranit před jejím zahájením, akci přeru-
šit a ukončit při bezprostředním nebez-
pečí vzniku požáru a zejména v případě 
znemožnění úniku nebo evakuace osob. 

Nelze zapomenout, že organizátoři 
akcí mají povinnost odpovídajícím způ-
sobem a v potřebném rozsahu seznámit 
účastníky akce i účinkující se stanove-
nými opatřeními k zabezpečení požární 
ochrany, zejména s únikovými cestami, 
označením únikových východů, popří-
padě vyznačením zákazů kouření nebo 
kuřáckých koutků, umístěním hasicích 
přístrojů apod. Účastníci akce jsou povi-
nni stanovené pokyny respektovat. 

nprap. Dagmar Benešová,
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva, 

Hasičský záchranný sbor  Moravskoslezského 
kraje územní odbor Nový Jičín

daniEl jarnot – vítěz čEského Endura anEb ohlédnutí za rokEm 2011
V roce 2011 se Daniel Jarnot zúčast-

nil celého seriálu Mistrovství české 
republiky závodů crosscountry kate-
gorie nad 40 let. Tento seriál se skládá  
z dvoudenních dvouhodinových závodů.  
V sezoně jich je osm! Daniel Jarnot absol-
voval v několika minulých letech obdob-
né závody na Slovensku.  Vloni obsadil  
3. místo.

V loňském seriálu 2011 se ale 
soustředil na motocyklové závo-
dy ENDURA českého mistrovství.  
A úspěšně! Podařilo se mu celkově zví-
tězit, a to na čtyřdobé YAMAZE 250 
a poté i na dvoudobé KTM 300. I přes 
technické problémy, které začaly již 
prvním závodem v Jiníně u Strakonic, 

se mu podařilo v dalších závodech  
v Trutnově, Horažďovicích, Klatovech 
a v dalších městech tohoto mistrovství 
zvítězit. Získal tak vysoký bodový ná-
skok před soupeři, že ani zadřený motor 
v Sedlčanech už nemohl změnit nic na 
jeho pořadí. Motocyklová sezona 2011 
tak pro Dana Jarnota z Příbora skončila 
fantasticky! 

Ve volných víkendových termínech 
se Dan účastní i jiných závodů. Bere je 
jako trénink a udržování kondice.

Co bude tento rok? Už teď má jasno: 
v nové sezoně se chce soustředit - stejně 
jako v mnoha předchozích létech - pou-
ze na seriál Slovenské republiky - a to  
i přes letošní úspěch v českém mistrov-

ství. To slovenské totiž poskytuje příz-
nivější prostředí pro tento druh moto-
cyklového sportu - od přípravy terénu, 
přes organizaci závodů až po celkový 
vřelejší přístup organizátorů k soutěží-
cím. A nezanedbatelná je i kulisa, kterou 
vytvářejí motocykloví fanoušci.

Ještě jeden plán Daniel Jarnot má: 
pokud zdraví a technika dovolí, pokusí 
se v roce 2012 společně se svým týmem 
o účast a dobré umístění na Šestidenní  
v Německu.

K loňské sezoně a úspěchu gratulujeme  
a DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME HODNĚ 

MOTOCYKLOVÉHO ŠTĚSTÍ.
Zapsala podle vyprávění Daniela Jarnota  

Irena Nedomová.

poDĚkoVÁnÍ DĚteM
V dnešní uspěchané době často slýcháváme, že děti nema-

jí o nic zájem, že jsou neochotné, zlobivé. Nebuďme k dětem 
jen kritičtí. Je třeba si všímat maličkostí a drobností, které se 
dětem povedou. Chvalme je za lásku a radost, kterou rozdá-
vají. Nebojme se dětem poděkovat za něco, čím nás potěšily  
a obohatily.

Naše velké poděkování patří žákům 4. B - Kláře 
Rozmarinové, Marii Pařilové, Markétě Sommerové, Evě 
Prudké, Veronice Krčmárikové, Vendule Demlové, Jiřímu 
Horákovi, Martinu Filipovi a jejich paní učitelce Mgr. Ladě 

Rejmanové ze ZŠ Jičínské v Příboře.
Po celý uplynulý rok 2011 se děvčata i chlapci stali nedílnou 

součástí slavnostní akce Vítání občánků na Městském úřadě  
v Příboře. Svým pěkným vystoupením nad kolébkou s mimin-
ky obohatili její průběh a rodičům nových občánků vháněli  
do očí slzy dojetí. Je potěšitelné, že naše starší děti věnují svůj 
volný čas, snahu a elán svým "malým kamarádům".

Přály bychom si, aby tato spolupráce s Mgr. L. Rejmanovou 
a jejími žáky pokračovala i v příštím roce.

Děkují členky komise pro občanské záležitosti.
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Ze škol

Blahopřejeme jubilantům  
narozeným  v lednuNaši jubilanti

Karla Jahnová
Libuše Mojžíšková
Marie Paterová
Jarmila Jurečková
Zdeňka Žárská
Libuše Žurovcová
Bohuslava Bilská
Arnošta Holubová
Věra Veličková
Blažena Krestová

Jaroslava Dostálová
Božena Michná
Marie Konvičková
Ladislav Burda
Ludmila Švrčková
Jan Laník
Milada Busková
Věra Vidomusová
Marie Pytlová
Margita Fuňáková

Wilfried Žurek
Ladislav Jerguš
Josef Caloň
Ludmila Gansová
Ludmila Gilarová
Jaroslav Kroupa
Ludmila Šarlingerová
Vlastimil Matula
Pavla Nantlová
Jiřina Svobodová

počÍtAčoVý kurz
Komise pro občanské záležitosti 

organizuje Počítačový kurz (zákla-
dy internetu) pro seniory. Kurz bude 
probíhat v měsíci březnu a dubnu 
2012 jednou týdně v ZŠ npor. Loma  
v Příboře. Termín první lekce je  
ve čtvrtek 1. 3. 2012 v 16.00 hod. 
Příspěvek účastníka bude činit  
350,- Kč. Přihlášky můžete podávat  
v informačním centru do konce mě-
síce ledna 2012. Podmínkou zahájení 
kurzu je  20 přihlášených zájemců.

Mgr. Libuše Klaudová,
předsedkyně komise 

 pro občanské záležitosti

Advent v 7. A
Máte rádi Vánoce?  Žáci 7. A v ZŠ  

Jičínské Vánoce rádi mají,  a proto se 
na konci listopadu, v době, kdy začíná 
advent, rozhodli, že se letos na Vánoce 
důkladně připraví. Ve výtvarné vý-
chově vyráběli nejen adventní věnce, 
ale měli možnost si při výrobě ozdob 
vyzkoušet i různé rukodělné techni-
ky jako quilling (quilling nebo také 
papírový filigrán je umění využívají-
cí proužků papíru, které jsou stáčeny, 
formovány a lepeny do požadované-

ho tvaru) nebo drátkování. Tyto sta-
ré techniky jsou efektní, ale poměrně  
náročné, prověří nejen zručnost, ale 
trpělivost každého, kdo si na ně trouf-
ne. Žákům 7.A žádná z vyjmenovaných 
vlastností naštěstí nechyběla, a proto 
si mohli vyzdobit stromeček ve třídě 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami. 
Tímto ale jejich příprava na Vánoce 
neskončila. V místním muzeu si  
vyslechli zajímavé povídání o tom,  jak 
probíhají Vánoce ve světě, dále si vy-

zkoušeli některé ze starých vánočních 
tradic jako lití olova, pouštění lodiček 
atd.  Ve škole se pak pustili do volného 
psaní na téma Co pro mne znamenají 
Vánoce? Po volném psaní následovala 
diskuse o skutečném významu Vánoc. 
Shodli jsme se na tom, že Vánoce ne-
musí představovat jen hon za dárky  
a vycíděnou domácností, ale také  
příležitost k zastavení a myšlence  
na druhé.

Mgr. Dana Blahetová

když sE řEknE rEnarkon…
My už víme, že to jsou příjemní lidé a  chodí si k nám do školy poví-

dat a také hrát. Tito lidé pracují ve společnosti, která poskytuje ucelený 
soubor odborných sociálních služeb určeným lidem, kteří se ocitli v ob-
tížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo 
jsou touto situací ohroženi. Centrum primární prevence se snaží svými 
aktivitami předcházet rizikovému chování. Nikdo si nepřeje více než ro-
diče, učitelé, vychovatelé, aby drogy do života našich dětí nevstoupily. 

Nestačí však o drogách mluvit, když už je děti poznávají. Je třeba 
budovat vztahy, posilovat komunikaci, upevňovat sebevědomí.

Děti celé naší školy projdou v letošním školním roce programem 
BUĎ O. K., a to znamená, že se několikrát za rok setkají se zaměstnanci 
společnosti RENARKON při rozmanitých aktivitách a tématech. V této 
době prošli úvodními schůzkami již žáci celé školy, poslední na řadě jsou 
deváté ročníky.

program bUĎ o. k. je zaměřen na komunikaci, vztahy, spolu-
práci. Tyto dovednosti se samozřejmě snažíme trénovat i během škol-

ního roku, ale když přijde člověk zvenčí, který má bohaté zkušenosti, 
dokáže leckdy situaci ve třídě zmapovat snáze a pomoci učiteli i třídě 
samotné. 

Zpětné vazby od dětí jsou velmi pozitivní. 6. ročníky reagovaly: 
Z dnešních hodin jsem si odnesl velice dobrý pocit. Líbilo se mi to. Jde 

vidět, že paní Táňa je dobrý psycholog. Zjistili jsme, co máme společného. 
Zjistil jsem, jak koho známe ve třídě. Byli jsme překvapeni, jak málo někte-
ré spolužáky známe. Hráli jsme zábavné hry. Celá beseda se mi líbila. Já 
jsem si z toho odnesla ponaučení, ale byla to i zábava. Když jsme se před-
stavovali, tak jsem se zasekla a nevěděla jsem, co říct. Pak už to zase šlo.

Jsem ráda, že jsme tento program zvolili, že se líbí dětem i kolegům 
a že snad pomůže zase o kousek zvládat každodenní život nás ve škole  
a také samotných dětí.

Více o společnosti na jejich webových stránkách.
Mgr. Vladislava Strnadová, 

školní metodik prevence ZŠ Npor. Loma Příbor
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„kudy z nudy?“ – projEkt prEvEncE kriminality města podpořil zájmovou činnost žáků
V rámci projektu „KUDY Z NUDY?“, 

který podpořilo město Příbor v progra-
mu Prevence kriminality na rok 2011, 
měli žáci školy možnost rozvíjet svůj pě-
vecký, hudební, taneční, výtvarný  talent 
a nadání v zájmových kroužcích školy. 
Tím, že žáci školy mohli pracovat v zá-
jmových kroužcích, také vhodně a účel-
ně trávili svůj volný čas a předcházelo 
se tak výskytu rizikových projevů cho-
vání. Výsledky práce zájmových útvarů 
i činnosti školy byly poté prezentovány 
na slavnostní akademii „Z Příbora až na 
konec světa“ a na Dnu otevřených dveří,  

které byly pro rodiče a veřejnost uspořá-
dány v rámci oslav 20. výročí vzniku ško-
ly v červnu 2011.

Další částí projektu byly preventiv-
ní vzdělávací programy, které žáci ab-
solvovali. Prvním z nich bylo „Djembe 
bubnování“ – muzikoterapie, které pro-
běhlo v BAV Klubu Příbor pod vedením  
p. Trojčínské. V dalším preventivním 
programu vedeném odborníkem – fyzio-
terapeutem s názvem „Netradiční TV“ 
žáci získali základy sebeobrany a návod, 
jak se bránit v případech ohrožení. Další 
preventivní program „Poznej svého psa“ 

byl zaměřen na canisterapii, správné 
chování ke psům, návod, jak postupovat 
v případě napadení psem, jak krmit psy  
a starat se o ně.

Jsme velmi rádi, že město Příbor 
podpořilo tento projekt. Žáci tak získa-
li nové poznatky, informace, vědomosti  
a dovednosti v oblasti prevence riziko-
vých projevů chování a vedení ke vhod-
nému a účelnému trávení volného času. 
Snad vše správně využijí ve svém dalším 
životě.

Mgr. Vlasta Geryková,
Základní škola Příbor, Dukelská 1346
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Z dění ve  městě

projekt “jAk DÁl?” – poMoc DĚteM z DĚtského DoMoVA při oDchoDu z ústAVnÍ péče
O tom, že v našem městě máme dět-

ský domov, ví snad všichni občané města.                        
Možná, že jste z povzdálí, když jste se pro-
cházeli Masarykovou ulicí, děti pozorovali 
v jejich pěkném domově nebo je znáte ze 
školy, z vycházek nebo když chodí naku-
povat do Penny…z toho se však nedovíme, 
kdo tam vlastně je, proč tam je a jak to tam 
chodí. 

Účelem dětského domova je zajišťovat 
dětem, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 
let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní 
výchově nebo o předběžném opatření ná-
hradní výchovnou péči v zájmu jeho zdra-
vého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.  
S dítětem musí být zacházeno v zájmu plné-
ho a harmonického rozvoje jeho osobnosti 
s ohledem na potřeby osoby jeho věku. 

"V dětském domově musí být zajištěno 
základní právo každého dítěte na výchovu  
a vzdělávání v návaznosti na ústavní prin-
cipy a mezinárodní smlouvy o lidských 
právech a základních svobodách, jimiž je 
Česká republika vázána, vytvářeny pod-
mínky podporující sebedůvěru dítěte, 
rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti  
a umožňující aktivní účast dítěte ve společ-
nosti.” Tolik z oficiálních informací domova 
z webu: http://www.detskydomovpribor.
freepage.cz/uvodni-stranka/

Jak to vypadá konkrétně? Nejlépe to 
umí popsat přímo vychovatelé….Hana 
Křečková, jedna z vychovatelek píše:  
“V příborském domově je 24 dětí ve věku  
od 5 do 21 let. Domov má velmi těžký úkol: 
nahradit obvykle nefunkční rodinu. Děti jsou 
rozděleny do tří rodinek po osmi a každá  
z nich má své tety nebo strejdy. Je to celkem 
9 vychovatelů a 4 noční vychovatelky, kteří 
se v pravidelných směnách střídají. V běž-
ném týdnu docházejí děti do škol, učilišť…
máme i vysokoškoláka a můžeme se pochlu-
bit i tím, že v lednu nám v Brně absolvova-
lo jedno děvče Vyšší odbornou školu zdra-
votnickou. Po příchodu ze školy si děti píší 
úkoly a připravují se na školu pod dohledem 
denních vychovatelů. Odpoledne mají vždy 
naplánovanou rozmanitou činnost výtvar-
nou, sportovní, pracovní apod., popř. dochá-
zejí do zájmových kroužků nebo mají osobní 
volno, které tráví na vycházce. V neděli se 
dětem plánují turistické vycházky do příro-
dy, výlety za poznáním, sportovní činnosti. 
Protože jsme dětský domov rodinného typu, 
spoustu věcí děláme jako v běžné rodině. 
Děti mají ve své rodince rozděleny úklidy. 
To znamená, že se každý den podílejí na pří-
pravě večeře, umývají a utírají po ní nádobí, 
vytírají své pokoje a společenské prostory. 
Každý víkend si děti připravují celodenní 
stravu ze surovin, které jim přichystá teta 
kuchařka. Za dozoru vychovatelů připravu-
jí a čistí zeleninu, škrábou brambory, dělají 

polévku, přílohy, saláty, s pomocí tet a strej-
dů se učí připravovat i maso. A samozřejmě 
si po obědě musí umýt nádobí a uklidit ku-
chyň. Žádné myčky na rodinkách nemáme, 
takže všechno se dělá ručně. Mnoho našich 
dětí, hlavně chlapců, dovede zvládnout ně-
která jídla jako mistr kuchař! Po celou dobu 
pobytu jsou děti seznamovány s tím, co je  
v životě čeká… musíme je připravit na život. 

Všechny naše děti mají handicap…. so-
ciální nebo výchovný…, který si přinášejí  
ze svých biologických rodin. Je na nich, jak se  
s ním poperou. A my je musíme naučit, jak 
se s ním poprat a zvládnout ho.”

Z 21 leté osobní zkušenosti s dětským 
domovem vím, že se pracovníci domova 
snaží udělat vše, co je v jejich silách a mno-
hé dělají nad rámec své práce. Není však 
v silách nikoho nahradit, či naučit děti to, 
co bylo často zanedbáváno po několik let  
v jejich rodinách. Zde je každá rada a po-
moc dobrá!

Děti obvykle domovem projdou více 
méně úspěšně, je zde někdo, kdo je vždy 
po ruce, a mají zde vše, co k životu potře-
bují. Problém obvykle nastává, když děti 
domov po ukončení učiliště nebo střední 
školy opouštějí. Mají své sny a touhy, ale 
realita života je často zcela jiná. Navíc ne-
mají mnohdy už nikoho, na koho by se ob-
rátily – nemají svůj “mama hotel”, kterého si 
tak v hojnosti užívá dnešní mladá generace 
do svých někdy až 30 let! Mladí lidé, kteří 
opustí ústavní péči, odcházejí do samostat-
ného života často s nereálnými představa-
mi, bez peněz, nedostatečným vzděláním  
a stigmatem “domováka”. Nic moc start, že?

S troškou do mlýna v této oblasti 
chtěl přispět projekt “Jak dál?”, který pro 
děti z domova od 12 do 18 let připravi-
la Academia Via Familia o.s. se sídlem  
v Příboře na Jičínské ulici. Členové sdru-
žení mají dlouhodobé vztahy a zkušenosti  
s dětmi a vychovateli domova, proto nebylo 
těžké domluvit se, že pro děti upořádáme 
2 víkendy mimo domov. Projekt nakonec 
podpořila Nadace Terezy Maxové dětem 
(www.nadateterezymaxovedetem.cz), která 
dlouhodobě podporuje vzdělávací projekty 
pro děti v ústavech a v náhradní péči.

O co vlastně šlo? To, co se zdá dětem 
z rodin zcela normální, pro děti z domova 
běžné není. Doma děti odkoukají a odpo-
slechnou plno věcí: chodí s rodiči na náku-
py, pomáhají vařit, uklízet…no, to všechno 
děti v domově umí taky, ale mít to všechno 
na starost, naplánovat si to, vejít se do roz-
počtu a času, a pak si sníst to, co si nava-
řily, to už je jiná! To obvykle v možnostech 
nemají a přesně to jsme dělali na našich 
víkendovkách (v květnu a říjnu). Před pří-
jezdem se kluci a holky sami rozdělili do ro-
dinek. Po příjezdu na středisko, kde nebyly 

peřiny, povlečení, toaletní papír, mycí pro-
středky, si to museli  nějak sehnat (koupit či  
u nás “odpracovat”). V přípravné fázi si sami  
z vystříhaných produktů z reklamních letá-
ků udělali jídelníček, rozdělili peníze a vy-
razili na nákupy. Bylo pro ně překvapením, 
jak moc všechno stojí, když jdou nakupovat 
do večerky. Z toho, co nakoupili, museli va-
řit. Dařilo se jim dobře, a když potřebovali, 
mohli přijít na radu…jen však žádné nevy-
žádané rady!!!

Kromě nákupů a vaření jsme společně 
sestavovali rodinný rozpočet. Že náklady  
na bydlení netvoří jen nájem, ale spoustu 
dalších věcí se děti dovídaly s údivem, jak 
jim postupně rostla suma, kterou budou 
měsíčně potřebovat. Jen kolik čisticích pro-
středků jedna domácnost potřebuje!!!

V sobotu odpoledne za námi přije-
la z Prahy parta herců, kteří ve sdružení 
Divadelta o.s. (www.divadelta.cz) upozor-
ňují pomocí divadelní hry Poslední mince 
na nebezpečí dluhové pasti. Představení 
je interaktivní a děti mohou svými nápady  
a zásahy měnit děj. Všichni byli z představe-
ní nadšení a neradi se po 3 hodinách loučili.

Říjnový víkend už byl trochu jiný. 
Všichni už věděli, o co se jedná, tak si pře-
dem všechno domluvili a také nakoupili  
v místním supermarketu. To, že si nákup 
museli odtahat kus pěšky, jim nakonec vů-
bec nevadilo. Dobře a levně nakoupili a už 
se těšili, jak si z toho všeho navaří dobroty…
ražničí, palačinky, zapečené brambory, těs-
toviny, slaný závin, čočkovou polévku, fran-
couzské topinky apod.

Na druhý víkend za námi přijela také 
vizážistka, která děvčatům povídala o osob-
ním vzhledu a tom, jak na nás působí me-
diální obraz krásy a jak je nereálný. Kluci 
si zase prošli celou budovu a zjistili, kde je 
hlavní jistič, přívod vody, odpady, kotelna-
…a také na co všechno to je.

Navíc jsme si trénovali přijímací poho-
vory nebo třeba návštěvu banky. Jedno od-
poledne měly děti také možnost přivydělat 
si na brigádě a s penězi naložit podle své-
ho… ty teda makaly!

Pobyt se pořádal v krásném prostředí 
Beskyd, v obci Velká Lhota, a tak jsme sa-
mozřejmě šli ven do okolních kopců, za-
sportovali si, povídali si a večer promítali 
film.

Odpověď na to, jak dál v životě tyto ví-
kendy nedaly, ale byly snad malým dílkem 
v pomoci hledání odpovědi na tuto složitou 
otázku. Bylo by super, kdybychom v tomto 
projektu mohli pokračovat i v příštích le-
tech.

Bc. Libuše Pavelková,
vedoucí projektu “Jak dál”, viceprezidentka 

Academia Via Familia o.s., Příbor



Měsíčník Města příbor a 8

 Ke 140. výročí úmrtí prof. Řehoře Volného 
aneb Proč je Volný ve svém rodném městě tak neznámý 

 Igor Jalůvka
Pokračování minulého čísla.

povědomí příborských občanů o ži- 
votě a díle řehoře Volného se však ne-
změnilo ani v  obrodných letech, ani  
po pádu Husákova režimu. Jak jsem již 
napsal, je nulové a dost mu ještě dlu-
žíme. nikoli však po odborné stránce, 
tam je a byl doceněn již za svého ži-
vota, nýbrž z  pohledu nás příboráků. 
Dovolím si tvrdit, že co se týče Řehoře 
Volného, je situace ještě horší než „osvěta“ 
Freuda před nějakými 30-35 lety: 
•	 Jinak	 by	 se	 nemohlo	 stát,	 že	 v  letoš-

ním červencovém čísle Měsíčníku mi 
v  procesu přípravy tisku článku ja-
kýsi „neznaboh“ „opraví“ v  podnad-
pisu slovní spojení „… v  souvislosti  
s Volného názorem“ na „volný názor“. 
(Jistěže jsem mohl namísto tohoto 
archaismu raději napsat moderněj-
ší „…v souvislosti s názorem Volného“, 
přesto všechno ale jméno Volný niko-
ho „netrkne“.)

•	 Jinak	by	se	nemohlo	stát,	že	mi	v sou-
vislosti s  mým předchozím článkem 
o Řehoři Volném, který vyšel v  srp-
nu 2005, sdělila jedna známá příbor-
ská vysokoškolsky vzdělaná osoba, že 
Řehoř Volný byl topografem a kreslil 
mapy. – Tehdy mě napadla provoka-
tivní recesní námitka: „Nemáte pravdu 
– byl typografem, psal na stroji!“

•	 Jinak	 by	 se	 nemohlo	 stát,	 že	 právě	
tento článek, respektive jeho nadpis 
Učený člen benediktinského opatství 
v  Rajhradě (O díle profesora Řehoře 

Volného) vyšel v Měsíčníku tak malým 
písmem, že jsem si na jeho přečtení té-
měř musel vzít lupu, zatímco na pro-
tější dvojstraně byla jakási upoutávka  
na kulturní akci, psaná desetkrát vět-
šími písmeny než název článku mého, 
přestože plakáty s  reklamou na tuto 
akci visely ve městě na každém rohu. 
Tomu jsme říkali degradace článku, 
když jsem před patnácti lety pracoval 
v Praze v redakci teoretického časopisu.

•	 Jinak	 by	 se	 nemohlo	 stát,	 že	 památ-
ník Řehoři Volnému u nádraží býval 
před více než šesti lety tak ostudně 
zarostlý keři, že byla vidět jen pouhá 
špička. Vzpomínám si, že když jsem 
na to tehdy upozorňoval v  kancelá-
ři odboru životního prostředí, snaži-
la se mě jakási neochotná úřednice 
poslat (možná původně jinam) za  ře-
ditelem technických služeb. Naštěstí 
jsem se nedal: občan města má k tomu 
jinou instituci. Pro návrhy, náměty  
a stížnosti občanů je tu městský úřad  
a zmíněné úřednici jsem musel její 
kompetence trapně připomenout.

•	 Jinak	by	se	nemohlo	stát,	že	se	tehdej-
ší předseda památkové komise v sou-
vislosti s  mým návrhem na (znovu)
přemístění sochy Volného od nádra-
ží opět před kostel sv. Valentina (kde 
památník před rokem 1945 stával) 
zeptá, „ …kolikrát že ještě chceme ty 
sochy přemisťovat …“. Zřejmě tento 
pán reagoval na přemístění památní-
ků Masaryka a Freuda o několik desí-
tek metrů a na vhodnější místo v de-
vadesátých letech, jež měl ještě v živé 
paměti. Ale právě v  této době, kdy 
padly ideologické zábrany bolševic-
kých poseroutků, má přemístění i po-
slední sochy z trojice osobností svůj 
význam. Jeho pragmatický výrok tak 
svědčí o nepochopení celého života  
a díla Řehoře Volného! Nepochopení 
toho, že profesor Volný jako kněz  
a historik nesporně ke klášteru a kos-
telu sv. Valentina patří, protože na pia-
ristickém gymnáziu počátkem 19. sto-
letí studoval, tak jako busta TGM pat-
ří před gymnázium, kde měl profesor 
roku 1907 přednášky v rámci své před-
volební cesty, či Sigmund Freud hledící 
na Zámečnickou uličku, v níž se roku 
1856 narodil a prožil v ní první tři roky 
svého života. (Setkal jsem se s  názo-
rem, že Freud s Příborem vcelku moc 
společného nemá, že první tři roky ži-

vota je tak krátká doba, na kterou si 
pamatovat ani mnoho nemohl. Není to 
pravda. První tři roky je velice důležitá 
doba pro formování lidské osobnosti. 
Náhodou jsem mluvil s  jedním obča-
nem Příbora, který ve Vídni navští-
vil Freudovo muzeum. Celá koncepce 
muzea, tak jak byla ve Vídni sestavena, 
v něm vyvolávala tak silný vjem našeho 
Příbora, že mu to vehnalo slzy do očí.)
Trojúhelník památníků Masaryk – 

Freud – Volný mezi gymnáziem, radnicí  
a klášterem by zde byl na místě. Památník 
Volnému byl právě z  důvodu pohřbívání 
sovětských vojáků padlých při osvobozo-
vání Příbora tehdy přemístěn na nábře-
ží před nádraží, ale dnes již nic nebrání 
zpětnému přemístění, protože těla rudo-
armějců původně pohřbená u kostela byla 
již dávno převezena na ústřední hřbitov  
ve Frýdku-Místku.

Odpověď na to, proč je Volný ve svém 
rodném městě tak neznámý, je vcelku 
pochopitelná: tak jako S. Freud, i Volný 
byl vědec. Vyznat se ve vědě, zajímat se 
o vědu, tedy o konkrétní vědní obor jako 
koníček, je v současné době vyčerpávající. 
Vždyť všichni velmi dobře víme, že nikdy 
v  historii nebyl člověk v  práci vystaven 
psychické a fyzické zátěži jako v  dnešní 
době, to navzdory všem těm moderním 
život usnadňujícím vynálezům. Proto se 
ptám: kolik vůbec vědců - dejme tomu 
českých historiků – je schopen běžný ob-
čan vyjmenovat? Věřím tomu, že velice, 
velice málo. Zato současných celebrit kul-
turní branže zná celé mraky včetně toho, 
za kolik si pořídili náušnice nebo luxusní 
vůz, s kolika partnery se rozešli, či co mají 
vytetováno na zádi spodní části těla. 

V  tomto článku již nebudu opako-
vat věty, které jsem v  Měsíčníku napsal  
o profesoru Volném před pěti lety. Pouze 
jednu: Volný byl skutečně topografem, 
ale v jeho případě ve významu místopi-
sec. neběhal tedy s  tyčí a nezaměřoval 
parcely. Zpracoval souhrn moravské a 
slezské vlastivědy, tj. zabýval se historií 
jednotlivých panství, kulturními a cír-
kevními památkami - v  podstatě mís-
topisnou historizující a církevní statis-
tikou. kromě toho byl profesorem br-
něnské filozofie. (Tyto filozofické ústavy 
- jako v Jiráskově Filozofské historii - byly 
školy vyššího typu než gymnázia; z filozo-
fie se pak odcházelo přímo na univerzitu.) 
Volného literární přínos byl nesmírný. 
Z jeho prací vycházeli ve druhé polovině 

Benedikt a historik Řehoř Volný
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19. století i později historikové Moravy 
z okruhu Matice moravské a vlastivěd-
ní pracovníci. Volného svazky zachycují 
památky Moravy a rakouského slezska 
první poloviny 19. století s  takovou 
přesností, jak například Langweilův pa-
pírový model Prahy zobrazuje přesnou 
kopii staré Prahy ve stejné době. Jeho dílo 
patří nesporně do národního obrození.  
A že bylo psáno německy? Vždyť 
Dobrovský psal také německy. Vědecké 
dílo psané prvním zemským jazykem mělo 
širší působnost v rámci vědeckých ústavů 
a vědeckých knihoven mnohonárodnostní 
habsburské monarchie než jazykem dru-
hým. (Můj dědeček, narozený roku 1890, 
měl na měšťance v  Ledči nad Sázavou 
známky z  1. zemského jazyka - němčiny  
a 2. zemského jazyka – češtiny.)

Avšak Tomáš Řehoř Volný za doby své 
pedagogické činnosti na brněnské filozo-
fii (do r. 1847) vychoval a osobně ovlivnil 
pozdější významné moravské historiky. 
K nejznámějším z  nich patřil d´Elvert   
a Beda Dudík. 

Christian d´Elvert (1803 - 1896) byl 
významný moravsko-německý liberální 
politik a poslanec, dlouholetý brněnský 
starosta, právník a historik. Jeho práce, za-

měřené na 17. století, jsou díky své kvan-
titě mnohdy jediným uceleným zpracová-
ním dané problematiky až do dnešní doby.

František beda Dudík (1815 - 1890) 
se stal roku 1859 moravským zemským 
historiografem a docentem středověkých 
dějin. Stejnou funkci zastával v  Čechách 

František Palacký, Bedovi se proto pozdě-
ji přezdívalo „Moravský Palacký“. Tento 
kojetínský rodák, mimo důležitého pří-
nosu do rakousko-uherského archivnictví  
a dalších prací, podrobně popisoval histo-
rii Moravy ve dvanácti svazcích. Události 
sepisoval tak pečlivě, že se dostal pou-
ze k  roku 1350. Po jeho smrti (1890) byl  
na post moravského zemského historio-
grafa jmenován bertold bretholz (1862 
– 1936), další příborský rodák, narozený 
na náměstí v domě č. 10. Mám již dlouho 
rozpracovaný článek o tomto kontroverz-
ním historikovi, ale dosud mi chybí infor-
mace, abych mohl jeho dílo v příborském 
měsíčníku objektivně zhodnotit.

Je nám všem známo, že v  posledních 
letech se prováděla nákladná reorganiza-
ce vnitřních prostorů budovy bývalého 
piaristického kláštera. Jeho interiér s míst-
nostmi muzea a hudební školy - výstavní-
mi síněmi a koncertními sály - již spolykal 

nemalé množství finančních prostředků 
daňových poplatníků. A co vím, zahájí 
se brzy i úprava exteriérů, tedy realizace 
klášterní zahrady, tak jak je zobrazena na 
Chrámkově mapě Příbora z  roku 1728. 
Ale  k tomu všemu profesor Řehoř Volný 
– tedy jeho odkaz – rozhodně patří. Proto 
se ptám: proč není zřízena v příborském 
muzeu síň řehoře Volného, podobná, 
jaká byla věnována Freudovi v  sever-
ním křídle muzea v šedesátých letech? 
Nebylo by to až tak nákladné. Vždyť jeho 
dílo je zachováno na mnoha místech 
(minimálně jej vlastní Moravské muze-
um v  Brně, knihovna Arcibiskupského 
paláce v  Olomouci, knihovna kroměříž-
ského zámku, opavské archivy, Památník 
národního písemnictví v  Praze, Národní 
muzeum apod.), takže pořídit alespoň 
fotografie těchto knih by nebyl až tak 
velký problém. Například letos na jaře 
Muzeum Novojičínska uspořádalo ni-
koli rozlehlou výstavu věnovanou životu  
a dílu historika a archiváře PhDr. Adolfa 
Turka. Něco podobného (a třeba i men-
šího) by klidně mohlo být u nás o Řehoři 
Volném, ale nastálo. Ale v  Příboře se  
o něm dovíme jen velice málo, a to je ostu-
da. Vždyť v Kojetíně je věnována patřičná 
pozornost jejich rodáku Bedu Dudíkovi. 
Je to vidět v místní knihovně, škole i kul-
turním domě. Kojetínští si dostatečně váží 
historika, který jako žák Volného šel zcela 
v jeho šlépějích, a to co se týče duchovního 
života i historického bádání.

Dnes už tak vehementně nezastá-
vám ideu znovupřemístění památníku 
Volnému. Sám Volný – jako velice skrom-
ný člověk – by byl nejspíš proti. Vždyť stojí 
na pěkném místě, na břehu Lubiny s krás-
ným výhledem na kostel a docela nedaleko 
svého rodného domu.

"Moravský Palacký".  
Beda Dudík, žák Ř. Volného

Christian d'Elvert - další významný  
moravský historik a žák Ř. Volného

oMLoUVÁME sE aUtoroVI čLÁnkU a VŠEM čtEnÁřŮM!  
V minulém čísle Měsíčníku došlo k záměně fotografií Řehoře Volného a Bedy Dudíka, žáka Ř. Volného.

ziMnÍ prAcoVnÍ DobA 
koMpostÁrny přÍbor

od  1. ledna 2012 do března   
(bude upřesněno podle počasí)  

bude otevřeno v pátek  
od 8:00 do 12:00 hodin.

bližší informace budou zveřejněny  
na internetových stránkách města 

www.pribor-mesto.cz
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Z městského úřadu

z jeDnÁnÍ  rADy A zAstupitelstVA MĚstA
24. schůze rM v mimořádném termínu dne 24. listopadu 2011  
mj. projednala:
- Schválila uzavření smlouvy na Pojištění majetku a odpo-

vědnosti za škodu města Příbora s vybraným uchazečem 
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, Zámecká 19, 702 00 Ostrava, 
IČ 47116617.

- Schválila uzavření smlouvy na Havarijní pojištění vozidel měs-
ta Příbora s vybraným uchazečem Kooperativa pojišťovna, 
a.s., VIG, Zámecká 19, 702 00 Ostrava, IČ 47116617.

- Uložila řešit problém údržby a otevření zahrad mateřských 
škol prostřednictvím ředitelů těchto příspěvkových organizací 
s účelovou dotací města, která bude součástí první změny roz-
počtu města Příbora.

- Schválila Dodatek č. 1 ke  Směrnici pro odpisování dlouhodo-
bého majetku č. 2/2011.

- Doporučila ZM schválit návrh rozpočtu města Příbora na rok 
2012 v následujících objemech:

 příjmy 158 792,00 tis. kč
 Výdaje 184 362,00 tis. kč
 Financování   25 570,00 tis. kč
25. schůze rM v mimořádném termínu dne 1. prosince 2011  
mj. projednala:
- Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí.
- Jmenovala vedoucím „Odboru rozvoje města“ p. Ing. Jaroslava 

Venzaru s platností od 01.01.2012. 
- 25/4/2 Jmenovala vedoucím odboru „Kancelář vedení města“ 

p. Ing. Ivetu Buskovou s platností od 01 .01. 2012.
26. schůze rM dne 13. prosince 2011 mj. projednala:
- Vzala na vědomí zápis z jednání komisí a výborů.
- Rozhodla schválit „Místní pořadník“ pro přidělení obecních 

bytů 1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 1. 1. 2012  
do 30. 6. 2012.

- Schválila odměny ředitelům školských zařízení a školní jídelny.
- Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního určení  

v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období  
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012.

- Schválila návrh oddacího dnů pro rok 2012.
- Pověřila starostu města podpisem mandátní smlouvy, podle 

které  firma eCentre, a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 
provede výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie 
pro město Příbor formou elektronické aukce.

- Schválila po úpravách na své 26. schůzi konané dne 6. prosin-
ce 2011 Organizační řád Městského úřadu Příbor s platností  
od 1. 1. 2012.

- Vzala na vědomí rozbory a analýzu Technických služeb města 
Příbora v návaznosti na možný převod na s.r.o.

- Schválila plán inventur za rok 2011.
- Stanovila zpracovatelem dokumentace pro územní řízení  

k akci „Uličky pod kostelem v Příboře“ firmu Q-PARS v.o.s., se 
sídlem Pláničkova 144/14, 711 00 Ostrava-Hrušov.

z jeDnÁnÍ  zAstupitelstVA MĚstA
9. zasedání zM dne 15. prosince 2011 mj. projednalo:
- Rozhodlo prodat nemovitost – pozemek  parc.č. 552/5 zahrada  

o výměře 115 m2,  k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor,  
za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2, plus náklady spojené  
s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. Přes pozemek 
je vedena splašková kanalizace v majetku Severomoravských 
vodovodů a kanalizací, a.s. Ostrava a vzdušné vedení rozvodu 

NN pro domy č.p. 1286 a 1288 v majetku ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín.

- Rozhodlo schválit prodej do  vlastnictví soukromé osoby 
jednotku č. 811/5 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, 
Příbor postaveném na pozemku parc. č. 1339 o výměře  
318 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl  
ve výši 5862/68001 na společných částech budovy č.p. 810-811  
a podíl ve výši  5862/68001  na  pozemku parc. č. 1339 v k.ú.  
i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu  203 400,- Kč. 

- Rozhodlo schválit prodej do vlastnictví soukromé osoby jed-
notku č. 810/5 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, 
Příbor postaveném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 
5868/68001 na společných částech budovy č.p. 810-811 a podíl 
ve výši  5868/68001  na  pozemku parc. č. 1339 v k.ú. i obci Příbor,  
za celkovou dohodnutou cenu  204 600,- Kč.

- Rozhodlo schválit prodej do  vlastnictví soukromé osoby 
jednotku č. 811/6 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, 
Příbor postaveném na pozemku parc. č. 1339 o výměře  
318 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl 
ve výši 5940/68001 na společných částech budovy č.p. 810-811 
a podíl ve výši 5940/68001 na  pozemku parc. č. 1339 v k.ú.  
i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu  202 900,- Kč.

- Rozhodlo prodat, na základě výběrového řízení, společnosti 
AQUAZORBING.CZ s.r.o., Příbor, nábřeží Rudoarmějců 897 
nemovitosti v k.ú. Hájov, obec Příbor – budovu č.p. 55 – stav-
ba občanské vybavenosti na pozemku parc.č. st. 65 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 428 m2,  včetně tohoto pozemku 
parc.č. st. 65, za kupní cenu 1 900 007,- Kč, část pozemku par-
c.č. 265/2 nově označenou parc.č. 265/8 zahrada o výměře 461 
m2, dle geometrického plánu č. 347-134/2010, za kupní cenu 
180 000,- Kč, část pozemku parc.č. 286/3 – nově označenou 
parc.č. 286/17 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  
o výměře 1202 m2, dle geometrického plánu č. 630-70/2011, 
za kupní cenu 620 000,- Kč, to vše včetně všech součástí  
a příslušenství výše uvedených nemovitostí, jež tvoří – studna, 
venkovní úpravy a porosty a za dalších podmínek uvedených 
ve zveřejněném záměru města.

- Rozhodlo prodat nemovitosti – pozemky  parc. 
č. 803/2 ostatní plocha, neplodná o výměře 342 m2, parc.č. 
803/4 ostatní plocha, neplodná o výměře 83 m2, parc.č. 803/6 
ostatní plocha, neplodná o výměře 115 m2,  k.ú. Klokočov  
u Příbora, obec Příbor, za kupní cenu ve výši 20,-- Kč/m2  
a porost - stromy, nacházející se na těchto pozemcích – 15 ks 
lípa, l ks vrba, 3 ks dub, za obvyklou prodejní cenu stromů  
z lesních porostů ve výši 18.286,-- Kč, plus náklady spojené  
s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. Jedná se o po-
zemky situované v zóně neurbanizované zeleně a v územním 
systému ekologické stability, v blízkosti drobného vodního 
toku „Klenosek“

- Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. polole-
tí 2012.

- Rozhodlo přesunout 60 000 Kč určených na odkoupení autor-
ských práv k projektu kulturního domu z par. 3319 – záležitos-
ti kultury do rezervy rozpočtu města Příbora.

- Schválilo návrh rozpočtu města Příbora na rok 2012 v násle-
dujících objemech:

 příjmy 158 792,00 tis. kč
 Výdaje 184 362,00 tis. kč
 Financování 25 570,00 tis. kč
 v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu roz-
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Z městského úřadu a škol

sVĚtoVÁ ŠkolA – FAir trADe proti chuDobĚ
Vyvrcholením třetího roku zapojení 

naší školy do mezinárodního projektu 
Světová škola 2, který realizuje společ-
nost Člověk v tísní Praha, bylo uspořá-
dání mezinárodní akce nazvané “Fair 
Trade proti chudobě“. Čím byla meziná-
rodní? Akce s podobným zaměřením to-
tiž  probíhaly ve stejné období i v ostat-
ních zemích zapojených do projektu 
např. na Slovensku, v Rakousku, Polsku 
nebo na Maltě. V rámci projektu byly vy-
hlášeny Světové akční týdny a naše akce 
proběhla právě v Týdnu globální výcho-
vy a patřila do skupiny, která měla zvole-
né téma Fair Trade.

Tématice Fair Trade – Spravedlivý 
obchod se věnujeme v tomto projektu 
dlouhodobě, neboť žáky velmi zaujalo. 
Předcházející dva roky jsme se zaměři-
li spíše na fairtradové potraviny, letos 
jsme si vybrali fairtradové rukodělné 
výrobky. Aktivní tým Světové školy tedy  
za pomoci pedagogů školy a ve spolu-
práci s místními partnery – městem 
Příborem, Střediskem volného času 
„Luna“ a ZŠ Npor. Loma v Příboře - při-
pravil zajímavou vzdělávací, osvětovou 
i sportovní akci. Jejím cílem byla infor-
movanost, osvěta dané problematiky 
přitažlivými formami a zvýšení zájmu 
o fairtradové výrobky mezi žáky naší 
školy i ostatních zapojených škol, mezi 
ostatními účastníky akce i veřejností. 
Především jsme však chtěli zajistit mož-
nost prodeje fairtradových výrobků ve 
městě Příboře.

a jaký byl program zajímavé akce?
1. „FAIR TRADE TVOŘENÍ“ – proběh-

ly 3 tvořivé dílny pro žáky i veřejnost 
zaměřené na praktické vyzkoušení 

výroby rukodělných výrobků (výroba 
ozdob z korálků, malování na kame-
ny, práce s pedigem a další náměty). 
Všichni účastníci dílen si  tak mohli 
prakticky vyzkoušet, kolik zručnosti  
a  trpělivosti  musí vynaložit pracovní-
ci na globálním Jihu, než vyrobí dosta-
tečný počet výrobků k obživě rodiny.

2. „KRÁSA VÝROBKů FAIR TRADE“ – 
byla uspořádána výstavka vyrobených 
i originálních fairtradových rukoděl-
ných výrobků, kterou měli možnost si 
prohlédnout všichni návštěvníci akce.

3. PREZENTACE TéMATU FAIR  
TRADE „Světovým týmem“ školy zá-
stupcům města, žákům, studentům, 
rodičům i ostatním přítomným.

4. „JAK CHUTNÁ FAIR TRADE?“ - 
výstavky a ochutnávky fairtradových 
potravin.

5.  Projekce filmů s danou tématikou, 
kvízy na prezentované téma o ceny.

6.  Výstava osvětových, vzdělávacích  
materiálů a letáků k danému tématu 
– zvýšení povědomí a informovanos-
ti účastníků akce.

7. Prezentace výsledků a zkušeností  
z prodeje fairtradových výrobků za-
pojenými obchodníky města.
Akci „Škola proti chudobě“ navští-

vilo kolem 100 účastníků. Byli to žáci 
naší školy, ostatních základních a střed-
ních škol města. Na akci byli přítom-
ni i rodiče, sourozenci žáků, významní 
hosté - místostarostka města, zástupci 
sociálního odboru a odboru životního 
prostředí, pracovnice Střediska volné-
ho času „Luna“ Příbor, členové školské 
rady a mnozí další. Akce měla velký 

ohlas mezi všemi přítomnými, protože 
mnozí z nich slyšeli o Fair Trade popr-
vé, jiné naopak téma zaujalo na před-
cházejících akcích školy a chtěli se toho 
dovědět více. Protože právě spravedlivý 
obchod a jeho principy jako jsou třeba 
stanovení spravedlivé ceny za výrobky, 
zákaz dětské práce, důstojné pracovní 
podmínky, environmentální udržitelnost 
a rozvoj komunit v sociální a vzdělávací 
oblasti mohou přispět ke snížení chudo-
by zemědělství v mnohých částech světa  
a umožnit, aby především děti od dětství 
nemusely tvrdě pracovat, ale mohly cho-
dit do školy, což je jejich velkým přáním. 

Účastníci naší  akce měli možnost 
pochopit, že my všichni jako spotřebi-
telé můžeme přispět k tomu dát šanci 
lidem z rozvojových zemích vymanit se 
vlastními silami z chudoby, žít důstojný 
život a v neposlední řadě získat velmi 
kvalitní výrobky za odpovídající cenu. 
Snad ve městě Příboře bude nadále,  
i díky naší škole, pokračovat prodej fair-
tardových výrobků, který byl již v prů-
běhu projektu zahájen a bude rozšířen  
i o rukodělné výrobky. Spolupráce  
s místními partnery na naší akci, kte-
rým tímto velmi děkujeme, nám přinesla 
nové poznání o jejich práci, oni se zase 
mohli dovědět více o činnosti a výsled-
cích školy. Vzájemná spolupráce s part-
nery  při projektu žákům však především  
ukázala, že všichni společně můžeme při-
spět k řešení globálních problémů lidstva 
a  společnou tvůrčí prací se dá měnit svět. 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy,
Základní škola Příbor, Dukelská 1346

škola pro žáky se speciálními  
vzdělávacími potřebami

počtu města Příbora na rok 2012.
- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 

2013-2014.
- Vzalo na vědomí předložené Ekonomické posouzení provozová-

ní Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace.
- Uložilo vypracovat a průběžně předkládat měsíční rozbory 

činnosti TS pro efektivnější posouzení její ekonomické čin-
nosti.

- Vydalo OZV č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní ter-
minál a herní místo lokálního herního systému.

- Schválilo přesun čerpání finančního příspěvku ve výši 100 tis. 
Kč, jehož přidělení odsouhlasilo  Zastupitelstvo města Příbora 
na svém 7. zasedání dne 8. 9. 2011 usnesením  č. 7/8/2/1 spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 103 na uli-
ci Lidické v Příboře zastoupeném Ing. Václavem Kovalským, 
M.B.A., bytem Lidická 103, 742 58 Příbor na opravu střechy  
a komínových těles, z roku 2011 do roku 2012.

- Schválilo úpravu finančních podílů dotčených subjektů úče-
lového finančního příspěvku poskytnutého v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ 2011 na obnovu nemovité kulturní 
památky – měšťanský dům č.p.1, ul. Politických vězňů, 742 58 
Příbor dle tabulky, která je součástí tohoto materiálu.

Finanční podíly účelového finančního příspěvku z programu 
regenerace Mpr příbor 2011  ( v kč ) -  měšťanský dům č.p.1, 
parc.č. 86
 dle rozhodnutí dle skutečnosti nevyčerpáno

náklady celkem 175 072,00 109 588,00 65 484,00
podíl vlastníka 70 472,00 44 588,00 25 884,00

                                    %  40,69  
podíl města 17 600,00 11 000,00 6 600,00

                                    %  10,04  
příspěvek z Programu 87 000,00 54 000,00 33 000,00
                                    % 49,28

- Rozhodlo schválit dohodu o změně hranic mezi městem 
Příborem a obcí Závišice.
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K O P Ø I V N I C E

inZerce

PRODÁM BYT 3+1 V PŘÍBOŘE
na ulici Npor. Loma

Dům je po revitalizaci. Cena dohodou:
TEL: 739 139 022

PRODÁM!!!

kONTakT: 731 646 337

RD v Sedlnicích, okr. Nový Jičín po celkové rekonstrukci, 

dispozičně 3+1 s možností rozšíření o podkroví. Výtápění 

kombinované. Část domu je podsklepená. U domu je  

hospodářská budova o 90m2 s vysokým podhledem. Celé 

okolí domu je udržované jako okrasná a užitková zahrada 

s kopanou studnou. kryté parkování pro 2 – 3vozidla. 

  

GaRÁŽOVÁ VRaTa,  
PLOTY-PLETiVO

Vrata od 9.999,- kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR.

Při nákupu nad 7000,- kč doprava ZDaRMa.
Více na: www.kaNCLiR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

 

Koordinátor/ka pobočky 
Na novou pobočku v Kopřivnici 

hledáme 1-2 ambiciózní, 
komunikativní spolupracovníky! 

Požadujeme: práci s PC, 
 repr. vystupování, kreativitu.  
Zasílejte své životopisy na: 

inzerceNJ@seznam.cz 
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inZerce

 
 

ZAJÍMÁTE SE O ČINNOST FINANČNÍHO PORADCE? 
Chcete být odborníkem na osobní finance, 

umět poradit ostatním, pečovat o svěřené klienty, dosahovat příjmy 
podle svých představ a sám si organizovat svou práci a čas? 

PŘIDEJTE SE K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU FINANČNÍCH 
PORADCŮ ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY 

Nabízíme: 
 Kompletní sortiment finančních produktů - stavební spoření a úvěry, pojištění, hypotéky, 

penzijní připojištění, podílové fondy, spotřebitelské úvěry, běžné a spořicí účty. 
 Nadstandardní finanční ohodnocení. 
 Kvalitní zaškolení a další vzdělávání. 
 Možnost profesionálního růstu. 
 Zvýhodnění při uzavření vlastních smluv produktů zprostředkovávaných ČMSS. 
 Zvýhodněný telefonní tarif. 
 Zázemí a marketingovou podporu úspěšné a stabilní firmy. 
 Další možnosti motivace - cílová provize pro nové obchodníky, příplatek k osobnímu 

automobilu, příplatek na pořízení notebooku, účast v soutěžích a motivačních akcích. 

STAŇTE SE JEDNIČKOU MEZI FINANČNÍMI PORADCI  

Informační a poradenské centrum ČMSS 
Havlíčkova 3, 741 01 Nový Jičín 
Tel.: 556 703 795 
E-mail: ipc-novy-jicin@cmss-oz.cz 

Kontaktujte: 
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program kulturních akcí
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Sobota 28. ledna od 13:00 do 18:00 hod.  
7. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY 
MLÁDEŽE VE FLORBALU 
II. kolo turnaje pro mladší kategorii žáků.             
Akce pro neregistrované florbalové kluby.          
Info: J. Lupíková. Tělocvična ZŠ Npor. Loma. 

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Sobota 28. ledna od 14:00 do 18:00 hod. 
LEDNOVÉ TVOŘENÍ FIMO HMOTA             
–  ŠPERK, MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Akce je pro ty, kteří nemají čas přes týden            
a v sobotu se nudí. Přijďte si vyrobit dárek. 
Počet míst omezen, na akci je nutné se 
přihlásit. Cena: FIMO 100, Kč, malování na 
hedvábí 100, Kč + materiál.  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Úterý 31. ledna od 18:00 do 19:30 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelská. 

BAV klub Příbor 739 080 862 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Zveme všechny na pohádku. Hrajeme každé 

úterý od 17:00 hod.  
Divadélko nehraje v  úterý  3. ledna 2012. 

Loutkové divadlo Beránek 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 

od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30, Kč 
Úterý s Jarkou KALANETIKA 

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí. 
Středa s Jarkou 

Společný program pro maminky s dětmi. 
  4. 1. ZIMNÍ PÍSNIČKY 
11. 1. LEDNOVÁ POHÁDKA 
18. 1. TANEČKY, PÍSNIČKY 
25. 1. POHÁDKA „O SMOLÍČKOVÍ“ 

Pátek  Šmudlíci 
  6. 1. SNĚHULÁCI Z VATY 
13. 1. PAPÍROVÉ VYSTŘIHOVÁNKY  
20. 1. ZIMNÍ MOTIVY 
27. 1. PODLOŽKA Z KORKU  

Luna Příbor, SVČ  556 725 029 
Vysílání LTV Příbor  

Zpravodajské relace: Po až Ne: 4:45, 10:45, 
16:45, 22:45 hod. Premiéry: středa, neděle 

 776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Oddělení pro  dospělé:  
Pondělí: 8:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod. 

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00 – 12:00   14:00  – 18:00 hod. 
Oddělení pro  mládež:  

Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.  
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S .  FREUDA 

V PŘÍBOŘE  
L idická 59,  Př íbor  
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod. 

Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 

FITCENTRUM 
Pondělí  Pátek: 9:00 – 21:00 h 

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 

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

 607 714 277 
CVIČENÍ AEROBICU  

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

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
ZUMBA S PAVLOU 

Pondělí: 17:30 – 18:30 Středa: 19:00 – 20:00 
hod. Vstupné: 60, Kč.  
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
ZUMBA S HEIDI  

Úterý: 19:45– 20:45 hod.  
Tělocvična ZŠ Npor. Loma Příbor. 
Vstupné: 60, Kč, děti do 12 let 30, Kč.  

Heidi Steckerová  733 180 370 
ZUMBA S VĚROU 

Pondělí, Pátek: 18:30 hod. Vstupné: 40, Kč. 
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská. 

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
POWERJÓGA 

Štramberská 1587, Příbor 
Úterý: 16:30 – 18:00 hod  
Čtvrtek: 18:30 – 20:00 hod. 

Pavla Jeníková   603 119 174 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ  

Úterý 17:30 – 19:00 hod. MŠ Pionýrů 
Höhnová Ludmila  775 084 815 

Úterý 18:00 – 19:30 hod. Luna SVČ Příbor. 
Šťastná Věra   733 165 317 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ  TANCE: 
Středa: 17:00 – 18:00 hod. začátečníci  
Středa:18:00 – 19:00 hod.pokročilí  
Vstupné 60, Kč 

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
QI GONG (ČI KUNG) PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod. Vstupné: 50, Kč 
Luna Příbor SVČ  556 725 029 

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ 
Ponděl í: 19:30  21:30 hod.  
Vstupné: 20, Kč. 

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 

Středa: 20:00  21:00 hod. Vstupné: 20, Kč. 
Tělocvična Luna Příbor SVČ, Dukelská ul .  

Luna Příbor SVČ  556 725 029 
STOLNÍ TENIS 

Pondělí – pátek: 15:00  17:00 hod.   
Vstupné: 10, Kč. 

Luna Příbor SVČ   556 725 029 

program kulturních akcí



Měsíčník Města příbor a 16

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: 1 x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 1/2012  
Den vydání: 1. 1. 2012
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178 
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www.pribor-mesto.cz 
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. 
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

Advent ve školní družině 2011
Ano, Vánoce jsou nejkrásnější svátky v celém roce. 

Tento sváteční čas je spojen s mnohými zvyky a tradi-
cemi. Příprava na tyto svátky začíná již v období ad-
ventu, a jelikož „advent“ v překladu z latiny znamená 
„příchod“, tak i my ve školní družině jsme se na tento 
příchod Ježíše (Spasitele, Mesiáše) na svět náležitě při-
pravili.

Celý týden před posledním listopadovým víkendem 
si děti mohly vyrábět adventní věnce, jejichž první svíce 
se rozhořely první adventní neděli. Dítek, která si chtěla 
zpříjemnit předvánoční chvíle pohledem na vlastnoruč-
ně vyrobený adventní věnec, bylo mnoho. Jako každý 
rok jsme všem zájemcům s omotáváním věnců chvo-
jím pomáhaly, ale samotné aranžmá ozdob bylo čistě 
v režii dětí. Ohodnocení za krásné věnečky se dostavilo  
v okamžiku, kdy si pro malé výtvarníky přicházeli rodiče.  
A jak jsme mohly slyšet, slovy chvály nešetřili. Byly za-
sloužené, všechny věnečky se dětem opravdu povedly.

K tradicím ve školní družině nepochybně patří i ná-
vštěva Mikuláše s jeho pomocníky. Ne jinak tomu bylo 

i letos. Netrpělivost, očekávání, ale také strach se šířil 
po budově školní družiny. Některé děti s nadšením po-
stávaly u oken, jiné s obavou pokukovaly po dveřích, 
ale nakonec se dočkaly všechny. Po čtrnácté hodině 
vlétli čerti do dveří a jejich rejdění umírnil až příchod 
Mikuláše s andělem. Odvážnější děti předstupovaly 
před Mikuláše a chvějícími se hlasy si vyzpívaly balíčky 
plné sladkostí. Ty, které tolik odvahy neměly, zazpívaly 
alespoň píseň společnou. Na tuto návštěvu se děti ná-
ležitě připravily. Nakreslily spoustu krásných obrázků,  
z kterých si čerti vybrali deset pro ně nejkrásnějších.  
Na tyto zručné malíře čekala samozřejmě sladká od-
měna. Při odchodu nám čerti věnovali větvičku z jejich 
koštěte, budou-li děti zlobit, stačí větvičkou bouchnout  
o stůl a čerti budou zpět. Doufejme, že ji v tom novém 
roce nebudeme muset použít .

Vychovatelky Školní družiny Sv. Čecha při ZŠ Příbor, 
Jičínská 486 přejí všem krásné prožití vánočních svátků  
a úspěšné vykročení do nového roku 2012.

  

     

  


