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Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora 
pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet s problémy především z oblasti 

školství, kultury a sociální i se záležitostmi místních částí Hájova a Prchalova.

Slavnostní Novoroční koncert měl tentokrát mimořádně významný bod 
programu - udělení čestného občanství města Příbora panu Bedřichu Pukovcovi.

Pana Pukovce ocenili přítomní povstáním a ovacemi a výkon účinkujících 
závěrečným vytrvalým potleskem.

Otázky
Co je pták?
Sladký hlas z mříží,
co s peřím se kříží.
Co je to sladkost?
Žlutý mok včel.
Snad rozum, který uletěl.
Co je to včela?
Jen malý užitečný hmyz, 
co brouká si víc.
Co je to víc?
Větší než malé množství
nesplněných nepříjemností.
Co je příjemnost?
Jen prchavý dojem…
A teď už vážně spi. 
Otázek dnes bylo dost.
Eva Piškytlová, septima 2005, MGP

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM 
NAROZENÝM OD 1. – 28. ÚNORA

Matylda Chromečková
Žofie Hanáková
Alois Krompolc
Jaroslav Biolek RNDr.
Mária Matulová
Anna Rutová
Marie Černická
Josef Žáček
Věra Pešková
Agnesa Černá
Ludmila Adámková
Miloslav Moučka
Božena Pavelková
Marie Krišková
Růžena Masnicová
Jindřich Medal
Josef Plánka

Cena: 5,- Kč
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla dva-
krát, a to na své 66. a 67. schůzi rady města, 
kdy projednala mj. tyto záležitosti:

NA 66. SCHŮZI DNE 4. 1. 2005 RM:
 p. Majer upozornil opakovaně na špatný 
stav odvodnění silnice Místecké, kdy tuto si-
tuaci na základě tohoto podnětu začal řešit 
stavební úřad
 Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí RM
 Starosta informoval o problematice nut-
nosti obsazení místa místostarosty města po 
dobu nepřítomnosti současného místosta-
rosty
 Projednala návrh hlavních ukazatelů 
rozpočtu roku 2005 pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ Npor. Loma Příbor
 Doporučila zastupitelstvu města na zá-
kladě § 84, odst.2 písm. e) zákona č. 128/
2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů schválit dodatek č. 1 
zřizovací listiny Základní školy Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín a do-
datek č. 1 zřizovací listiny Mateřské ško-
ly Pionýrů, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
kterým se rozšiřují názvy organizací o ozna-
čení právní formy „příspěvková organizace“
 Projednala návrh hlavních ukazatelů 
rozpočtu roku 2005 pro příspěvkovou orga-
nizaci Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 
1370, 742 58 Příbor
 Projednala návrh hlavních ukazatelů 
rozpočtu roku 2005 pro příspěvkovou orga-
nizaci MŠ Příbor, Pionýrů 1519
 Souhlasila s uspořádáním
• Slavnostního Novoročního koncertu 
8. ledna 2005
• Obecního Valentýnského plesu 12.2.2005
• Doprovodného programu k pouti  
sv. Valentina 13.2.2005 
 Projednala návrh hlavních ukazatelů 
rozpočtu roku 2005 pro příspěvkovou orga-
nizaci ZŠ Příbor, Jičínská 486
 Uložila zpracovat rozbor výnosů a ná-
kladů z veškerých činností v budově bývalé 
ZŠ Dukelská za roky 2002, 2003 a 2004
 
NA 67. SCHŮZI DNE 18.1. 2005 RM:
 Schválila udělení daru z finančního 
daru České spořitelny a.s. ve výši Kč 5 000,- 
panu Bedřichu Pukovcovi u příležitosti udě-
lení čestného občanství
 Schválila udělení daru z prostřed-
ků města Příbora ve výši Kč 5 000,- panu 
Bedřichu Pukovcovi u příležitosti udělení 
čestného občanství
 Uložila projednat v komisi pro kulturu 
a v komisi mediální návrh organizace MDŽ 
v Příboře
 Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí

Vážení občané,
rádi bychom pokračovali v krátkém shrnutí výsledků výzkumu zaměřeného na 

spokojenost občanů se sociálními službami ve městě, které uspořádala sociální komi-
se Rady města Příbora. 

 Dneska se budeme věnovat respondentům, kteří užívají služby dovozu obědů 
a navštěvují některý z klubů důchodců ve městě. Následují grafy, které ukazují, jak 
to vypadá s jejich spokojeností s poskytovanými službami, jejich znalostí Sociálního 
programu města Příbora a srovnání, které sociální skupiny ve městě potřebují podle 
jejich názoru největší pozornost ze strany města. 

V grafu č. 3.1.3 lze zjistit spokojenost respondentů s dovozem obědů. 100 % re-
spondentů pobírající dovoz obědů je s touto službou spokojeno. 40,0 % respondentů 
neužívajících dovoz obědů je spokojeno s jejím poskytováním a 60,0 % respondentů 
není spokojeno s jejím poskytováním.

V grafu č. 2 lze zjistit spokojenost respondentů se zázemím v klubu důchod-
ců. 66,67 % respondentů navštěvujících klub důchodců je s touto službou spokoje-
no a 33,33 % respondentů není s touto službou spokojeno. 38,46 % respondentů 
nenavštěvujících klub důchodců je spokojeno s poskytováním této sociální služby 
a 61,54 % respondentů není spokojeno s jejím poskytováním.

SOCIÁLNÍ KOMISE RADY MĚSTA PŘÍBORA
Mgr. Marie Monsportová, Jiří Myška
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1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po 
svých rodičích? 

 Otec byl muzikant, takže určitě lásku 
a sklony k hudbě.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Jednoznačně hudba. A dalším mým 

velkým koníčkem je filmování s ka-
merou. 

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hud-
ba.

 Jako hudebník, který hrál v operet-
ním i symfonickém orchestru mám 
rád lehkou múzu, ale také hudbu 
vážnou. Četl jsem vždycky spíše noty 
a tak nemám žádnou „svou“ knihu. 
A k filmování mám vřelý vztah. Sám 
jsem také natočil asi dvacetiminutový 
sestřih čtyř ročních období s názvem 
Rok v přírodě. Ale jinak se rád dívám 
na staré české filmy, tím nejoblíbe-
nějším je Prstýnek. 

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 To jsem ani neuvažoval o nějakém 

konkrétním povolání. Od dětství 
jsem ale tíhnul k muzice.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 V 11 letech jsem začal chodit na kla-

vír k paní profesorce Schönové a poz-
ději k její dceři Mileně Krompolcové, 
která mne vlastně připravila na kon-
zervatoř, kde se ale mým hlavním 
nástrojem stala flétna. Mým velkým 
vzorem a učitelem byl strýc Jindřich 
Pukovec.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Když jsem vyšel ze školy, šel jsem 

pracovat jako pomocný dělník v Tat-
ře. Asi za rok se mi podařilo udělat 
zkoušky na konzervatoř do Brna, 
kde jsem studoval tři nelehké roky. 
Studium bylo finančně náročné 
a můj otec si mě jako vdovec nemo-
hl dovolit podporovat. Z Brna jsem 

 Projednala problematiku finančního 
zabezpečení činnosti Společnosti S. Freuda 
za účasti p. Mgr. Marie ŠUPOVÉ
 Uložila zveřejnit na ÚD opětovně proná-
jem nebytových prostor na ulici Dukelské.
 Nevyhověla žádosti paní Elišky 
Bednaříkové, trvale bytem Příbor, Jičínská 99, 
přechodně bytem Charitní dům sv. Alžběty pro 
matky s dětmi v tísni, Frenštát pod Radhoštěm,  
o přednostní přidělení bytu
 Vzala na vědomí plán výnosů a nákladů 
DS Příbor na rok 2005
 Projednala návrh hlavních ukazate-
lů rozpočtu roku 2005 pro příspěvkovou 
organizaci Školní jídelna Komenského, 
Komenského 458, Příbor
 Projednala návrh variant vypořádání 
majetkových vztahů mezi městem Příbor 
a Římskokatolickou farností Příbor, včetně 
vyjádření Biskupství ostravsko – opavského
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ 
Příbor záměr města směnit pozemky parc. 
č. 2 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 1573 m2 a parc. č. 1378 ostat-
ní plocha, zeleň o výměře 1156 m2, k. ú. 
i obec Příbor, které jsou vlastnictvím měs-
ta Příbora za pozemek parc. č. 747 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 2732 
m2, k. ú. i obec Příbor, který je vlastnictvím 
Římskokatolické farnosti Příbor. Před pro-
jednáním v ZM předložit tyto dokumenty 
k projednání ve fin. výb. ZM a komisi pro 
MPR
 Schválila mimořádné přidělení bytu  
č. 14, na ul. Jičínská 247 paní Evě Žigové
 Rozhodla o umístění poutače Lašská 
brána z obce Mošnov do lokality v oblasti 
Penny marketu
 Projednala rozpočet TS na rok 2005
 Schválila pronájem nebytových prostor 
v domě čp. 19 na náměstí S. Freuda v Příbo-
ře za účelem poskytování služeb peněžnictví 
České spořitelně a.s. a souhlasila s navrho-
vanými stavebními úpravami.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Za uplynulé období se zastupitelstvo měs-
ta sešlo jedenkrát, a to na svém 23. zasedání 
zastupitelstva města dne 13. ledna 2005 kdy 
projednalo mj. tyto záležitosti:

 zvolilo podle § 84, odst.2, písm. p) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, do funk-
ce neuvolněného místostarosty města pana 
RSDr. Mgr. Stanislava Janotu s účinností od 
14. ledna 2005

 stanovilo podle § 84 písm. r) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů neuvolněnému 
místostarostovi města RSDr. Mgr. Stanislavu 
Janotovi odměnu

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Bedřich Pukovec – hudebník, dirigent, 
spoluzakladatel tradice festivalu decho-
vých hudeb v Příboře a nyní i čestný ob-
čan města. 

Jméno:   Bedřich Pukovec   
Věk:    70 let
Stav:    ženatý
Děti:   dva syny
Dosažené vzdělání: Hudební konzervatoř  
    v Ostravě 
Povolání:  hudebník, nyní v důchodu
Koníčky:  hudba, amatérská kamera
V Příboře žije: od narození

pak odešel studovat do Ostravy, kde 
se otevřela nová konzervatoř a tam 
jsem roku 1957 dostudoval. Po stu-
diích jsem byl povolán na vojnu 
a měl jsem to štěstí, že jsem se do-
stal do armádního divadla v Mar-
tině. Po ukončení vojenské služby 
jsem udělal konkurz do Státního 
operetního divadla v Ostravě, kde 
byl mým velkým vzorem a učitelem 
dirigent Vladimír Brázda. Vždy mě 
to ale táhlo do většího divadla a tím 
se stalo divadlo Antonína Dvořáka, 
kde jsem měl příležitost působit až 
do mého onemocnění. To jsem byl 
nucen odejít do důchodu.

 Kromě svého zaměstnání jsem však 
v Příboře založil dechový orchestr 
Tatrovák, se kterým jsme reprezen-
tovali město i v zahraničí. Vedl jsem 
také symfonický orchestr v Příboře, 
dále jsem byl přizván ke spolupráci 
příborským chrámovým sborem, se 
kterým jsme uváděli nespočet vánoč-
ních, velikonočních a jiných oslav.
Spolu se sborem Ondráš jsme uved-
li v Katolickém domě Oratorium 
Antonína Dvořáka – Svatební košile, 
Stabat Mater a jiné. Dále to byly or-
chestrální koncerty se sólisty z Os-
travy. S bratry jsme hráli na plesech 
a v bývalém hotelu Letka jen tak pro 
zábavu. Mým posledním počinem 
bylo založení swingového orchestru, 
s nímž jsem i hrával. Po mně převzal 
vedení bratr Zdeněk. Já už dneska 
všechno sleduji z druhé strany z po-
hledu diváka. S výkony jsem spoko-
jen, jsou to všichni profesionálové. 

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Jsem tady rodákem. Letos mi bylo udě-

leno čestné občanství, čeho si velice vá-
žím.



Měsíčník města Příbora 4

Abyste si udělali představu čím, jed-
notlivá pracoviště životu ve městě, pří-
padně chodu radnice přispívají, pokusí-
me se v malém seriálu přinést malé „vý-
roční zprávy“ odborů Městského úřadu 
v Příboře za rok 2004 .

Začneme nejmladším pracovištěm, 
odborem informatiky, kultury a ces-
tovního ruchu, který město vytvořilo 
ve druhém čtvrtletí roku 2003 a dnes 
má čtyři pracovníky. Se dvěma z nich, 
pracovnicemi městského informačního 
centra veřejnost seznamovat nemusím, 
protože většina obyvatel už měla důvod 
MIC alespoň jednou navštívit a poznat 
jeho služby. Práce informatika spočívá 
především v zajištění provozu vnitřní 
informační sítě, údržbě a rozvoji in-
formační techniky a programového 
vybavení úřadu. Ostatní aktivity odbo-
ru jsou zaměřeny na veřejnost, ať již ve 
městě nebo v širším měřítku.

V roce 2004 jste se setkávali  
s Měsíčníkem, který je redakčně a dis-
tribučně zajišťován tímto odborem včet-
ně evidence předplatitelů a získávání 
reklamy. Navíc se v něm jako nový žánr 
objevují reportáže a rubriky, jejichž jsou 
pracovníci odboru autory. Publikujeme 
a zajišťujeme prezentaci města i v ji-
ných médiích, loni to bylo v katalozích, 

 vzalo na vědomí ústní informaci o sta-
vu projektu Centrum Sigmunda Freuda
 projednalo předložené materiály pro 
vyhlášení výběrového řízení na poskytnu-
tí úvěrů na opravy a modernizaci bytového 
fondu
 vyhlásilo v souladu s ustanoveními vy-
hlášek města č.13/97 a 1/98 výběrové řízení 
pro poskytnutí úvěrů na opravy a moderni-
zaci bytového fondu pro rok 2005 a uvolni-
lo pro tento účel z fondů rozvoje a bydlení 
částku 1.500.000,- Kč
 schválilo komisi pro vyhodnocení žá-
dostí o úvěry na opravy a modernizaci by-
tového fondu ve složení: Ing. Nenutilová, 
Ing. Šimíček, L.Habdasová, předseda (člen) 
finančního výboru, předseda (člen) komi-
se výstavby, ÚP a dopravy, předseda (člen) 
bytové komise a další pracovník finančního 
odboru MÚ
 schválilo na základě § 84, odst.2 písm. 
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
dodatek č.1 zřizovací listiny Základní ško-
ly Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres 
Nový Jičín, kterým se rozšiřuje název orga-
nizace a označení právní formy – nové zně-
ní: Základní škola Npor.Loma Příbor, Školní 
1510, okres Nový Jičín, příspěvková organi-
zace
 schválilo na základě § 84, odst.2, písm. 
e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů do-
datek č.1 zřizovací listiny Mateřské školy 
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, kte-
rým se rozšiřuje název organizace a označe-
ní právní formy – nové znění: Mateřská ško-
la Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace
 vzalo na vědomí informaci o projednání 
návrhů na úpravy pravidel pro přidělování 
příspěvků vlastníkům domů v MPR, schvá-
lených zastupitelstvem města dne 23.5.2002 
v komisi pro regeneraci MPR a v radě města
 schválilo s platností od 1.1.2005 v sou-
ladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, (vl. nař. č.697/
2004 Sb.) výplatu odměn jednotlivým čle-
nům zastupitelstva města dle předloženého 
návrhu
 schválilo s platností od 1.1.2005 výpla-
tu odměn ostatním předsedům výborů za-
stupitelstva města a komisí rady města dle 
předloženého návrhu
 schválilo finanční částku 50.000,--Kč 
(slovy padesát tisíc) na finanční dar Nadaci 
ADRA, Klikatá 46, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 
IČO: 45 25 1118, bankovní spojení: ČSOB 
Praha, č.účtu 85558555/0300, pro pomoc 
obětem zemětřesení v oblasti jihovýchodní 
Asie
Dne: 25. ledna 2005

na webových stránkách, publikacích 
a novinách ecesko.cz, Katalog RELAX, 
Turistické call centrum, publikace 
Moravskoslezský kraj, Letní a zimní in-
formační noviny Valašského království, 
noviny Beskydy tourist info a časopisu 
Poodří. Tím ediční činnost odboru ne-
končí. Zpracovali jsme podklady a za-
jistili vydání propagačního materiálu 
o sv. J. Sarkandrovi, image prospektu 
města Příbora a množství pohlednic. 
Spolupodíleli jsme se na přípravě a vy-
dání souboru propagačních materiálů 
Moravské Kravařsko. To pochopitelně 
nezahrnuje celou šíři propagačních 
a informačních aktivit našeho odbo-
ru. Informační centrum připravuje 
pravidelné přehledy akcí konaných ve 
městě, informační letáky o službách, 
zajímavostech i osobnostech města. 
Z nových aktivit informačního centra 
připomenu rozšíření provozní doby 
v turistické sezoně, kdy IC pracovalo 
i o nedělích a zahájilo rozesílání kul-
turního programu do schránek pro 
ty, kteří o tuto službu projevili zájem. 
Snažíme se o zvýšení prestiže města 
kvalitou grafických výstupů, což máte 
možnost vidět na námi vydávaných 
plakátech, propagačním logu, novoro-
čenkách a dalších produktech, u kte-
rých se snažíme o stejný grafický ruko-

ZAJÍMÁ VÁS, ČÍM SE ZABÝVAJÍ ZAMĚSTNANCI RADNICE?
Milada Podolská, vedoucí odboru informatiky, kultury a cestovního ruchu.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Rád si vyrazím do městského parku 

zavzpomínat na doby, kdy jsme hrá-
vali s orchestrem. Také jsme si ob-
líbil oblast „Orinoka“, kam si můžu 
za pěkného počasí vyjet, potkat se se 
známými a popovídat si.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Co mi vadí na některých lidech ve 

městě, je jedna špatná vlastnost a tou 
je závist. Z praktické stránky, jako člo-
věk upoutaný na invalidní vozík si mys-
lím a určitě nejsem sám, že je ve městě 
vybudováno ještě málo bezbariérových 
vstupů. 

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?

 Vzpomínám na všechny naše koncerty, 
které jsme pořádali. Jsem velice hrdý 
i na to, že tradice festivalu dechových 
hudeb, kterou jsme zakládali, trvá do-
dnes.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní 
největší úspěch?

 Nejvíce si považuji uznání, kterým 

jsem byl oceněn v letošním roce. 
Takové hned každý občan nedostane. 

12. Napadá vás nějaká osobní životní 
prohra?

 Co mne nejvíce mrzí je moje one-
mocnění a s ním spojená nemohouc-
nost. To mi brání v tom, abych dělal 
to, co bych ještě chtěl.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se 
znovu narodil, chtěl byste dělat 
něco jiného? Být někým jiným?

 Ne, nechtěl, i když bych asi spoustu 
věcí udělal trochu jinak. Šel bych na 
ně více od lesa, jak se říká. 

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

 Všechny zdravím, přeji jim hodně 
zdraví a krásné zážitky při poslechu 
hudby. A rád bych, aby nám poslu-
chači zůstali věrni a naše hudba se 
jim líbila.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně 
zdraví a nezapomenutelných hudeb-

ních zážitků. Ivana Bolomová 
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pis. Jistě nikdo nepřehlédl uvítací pane-
ly u komunikací před Příborem, jejichž 
stavbu odbor zajišťoval. Rovněž pra-
coval na získání propagačního panelu 
Moravskoslezského kraje pro umístění 
v Příboře. Méně nápadná, ale velmi 
účinná je prezentace města na webo-
vých stránkách, jejichž návštěvnost se 
proti stavu na začátku existence odbo-
ru zvýšila asi osmdesátkrát. Aktualizací 
webu se zabývá infocentrum spolu 
s informatikem, který navíc pořizuje 
a archivuje fotodokumentaci akcí pořá-
daných odborem. Naši práci mají mož-
nost posoudit i návštěvníci radnice, na 
jejichž chodbách máte možnost zhléd-
nout výstavu o S. Freudovi, jejíž libreto 
i výrobu jsme zajistili.

V oblasti cestovního ruchu jsme zor-
ganizovali kurz průvodců pro příbor-
ské zájemce, získali finanční příspěvek 
Moravskoslezského kraje na vybavení 
a činnost IC a stali jsme se členy profes-
ní organizace IC- ATIC. Z regionálních 
uskupení zastupuje odbor město v de-
stinačním managementu cestovního 
ruchu oblasti Poodří, který se zabývá 
strategií rozvoje turistiky celé oblasti 
a vytvořili jsme společnou marketin-
govou studii. V Příboře jsou aktivity 
odboru patrné ve vyznačení cyklotra-
sy Radhošťská stezka. Další cyklotrasu 
z Borovce přes Prchalov a zpět odbor 
v letošním roce připravil projekčně 
a materiálově a letos bude pokračo-
vat osazením ukazatelů a budováním 
zázemí této trasy. Podobná situace je 
i u další investiční akce – naučná stezka 
Borovecké rybníky. 

Aktivity odboru v oblasti kultury 
jistě vnímáte. Chci jen připomenout, 
že při zajišťování jednotlivých progra-
mů naše práce nekončí dramaturgií, 
smluvními záležitostmi, organizací 
a propagací, ale že u každé akce půso-
bíme i jako pořadatelé, stěhováci, uklí-
zečky….

V loňském roce to tedy byly : 
Novoroční koncert, Valentýnský obec-
ní ples, kulturní a organizační část 
Veselení o pouti sv. Valentina, tři kon-
certy vážné hudby v muzeu, divadel-
ní představení Krakonošova pohád-
ka, interaktivní výstava Hlavolamy. 
Spolupodíleli jsme se na přípravě 
koncertu Tomáše Kočka, prvomájové-
ho i pouťového koncertu, příborského 
koncertu Svatováclavského hudebního 
festivalu. Další koncerty jsme připra-
vili v období adventu – soubor Lyra da 
camera, společný koncert pěveckých 

Z KALENDÁŘE STAROSTY  
MĚSTA LEDEN 2005

Ing. Milan Strakoš
Nový rok 2005 jsme již tradičně při-

vítali půlnočním ohňostrojem na pří-
borském náměstí. Troufám si odhad-
nout, že se na náměstí potkalo okolo 
800 občanů, kteří s sebou přinesli nejen 
dobrou náladu, ale taky spostu zábavné 
pyrotechniky. O to větší byl letošní půl-
noční ohňostroj. 

Ve spolupráci se členy příborského 
fotokroužku byla na městské radnici ote-
vřena výstava fotografií Milana Víchy. Po 
dlouhé době hledání vhodných výstavních 
prostor se členům fotokroužku otevírá 
možnost pravidelně prezentovat své práce 
a činnost v „Galerii v radnici“. 

Sobota 8. ledna se stala významným 
dnem pro pana Bedřicha Pukovce. Na 
slavnostním Novoročním koncertu 
symfonického orchestru Sdružení hu-
debníků Příbor převzal ocenění opravdu 
nejvyšší. Před plným sálem a ve stoje 
tleskajícími občany mu bylo předáno 
ocenění za jeho celoživotní práci. Pan 
Bedřich Pukovec se stal Čestným obča-
nem města Příbora. 

Ve dnech 13. – 16. 1. 2005 se město 
na výstavě cestovního ruchu Regiontour 
2005 v Brně představilo v rámci expozice 
Moravskoslezského kraje několika tisícům 
návštěvníků. 

Po celoročním jednání v roce 
2004 s představiteli Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje byly 17. 
1. 2005 zahájeny práce na projektové 
dokumentaci výstavby sportovní haly 
u Masarykova gymnázia. Podle přijaté-
ho harmonogramu by stavba měla být 
zahájena v druhé polovině letošního 
roku. 

Zastupitelstvo města se na svém zase-
dání 13. 1. 2005 usneslo přispět finanční 
částkou 50 tis. Kč na obnovu zemí jihový-
chodní Asie. 

Počátkem letošního roku obdrže-
lo město oznámení, že projekt Centra 
Sigmunda Freuda nebyl v tzv 1. kole vy-
brán k financování z prostředků Evropské 
unie. Pro město to znamená především 
další práci s uplatněním projektu v rámci 
2. kola, které by mělo být vyhlášeno asi 
v polovině roku. 

Pracovníci města a jeho příspěvko-
vých organizací (školy, Domovní správa, 
Technické služby) přepracovávají návrhy 
rozpočtů letošního roku, které by městské 
zastupitelstvo a rada města měly schválit 
v průběhu měsíce února.
5. 1. 2005 zahájení vernisáže výstavy foto-

grafií Milana Víchy v Galerii v radnici

sborů Ondrášku a pretorijského uni-
verzitního sboru a nakonec koncert 
Nadi Urbánkové. Spolupracovali jsme 
na zajištění festivalu Music Freud i vy-
hodnocení výtvarné soutěže Můj sen. 
Organizačně jsme se podíleli na přípra-
vě městských akcí jako Dny města ke 
vstupu do EU, které vyvrcholily Poutí 
Rádia Čas, Festivalu dechových hudeb, 
projekce Kinematografu bratří Čadíků, 
přehlídky DJ Příbor systém, Dne váleč-
ných veteránů s odhalením památníku 
čs. letců a Mikuláše. Exotickou podíva-
nou jsme poskytli vystoupením mexic-
kého tanečního souboru Tomalamatl. 
Zajistili jsme i besedu s Tomášem 
Tomečkem, taneční vystoupení o pou-
ti a pouliční divadlo na vánočním jar-
marku. Znovu jsme se pokusili o koor-
dinaci všech kulturních akcí na násle-
dující rok tím, že jsme oslovili všechny 
pořadatele na území města, aby nám 
informačně pomohli připravit kalendář 
akcí na rok 2005.

Odbor IKCR rovněž zajišťuje vaz-
by mezi městem a městskou televizí, 
v posledním období i aktivity města ve 
Sdružení obecních televizí a zabývá se 
technickými záležitostmi městského te-
levizního vysílače.

Samozřejmě se nebudu rozepisovat 
o záležitostech běžné agendy jako pří-
prava podkladů pro jednání rady a za-
stupitelstva města, přípravu a správu 
smluvních vztahů, přípravu poptávko-
vých řízení a veřejné soutěže, aktivity 
v oblasti partnerských vztahů města 
a obecně „úřednickou“ práci.

Podstatná pro život města je ovšem 
oblast veřejné finanční podpory, ve 
které náš odbor působí jako adminis-
trátor grantového systému a roce 2004 
mu byla určena stejná úloha pro celou 
oblast veřejné finanční podpory města. 

Osobně považuji za nejsložitější 
a zároveň nesmírně zajímavou práci 
koncepční zpracování problematiky 
městského kina, které postupně pře-
rostlo v přípravu projektu, který vzni-
kal ve spolupráci s odborem územní-
ho plánování, rozvoje, MPR a inves-
tic, a který veřejnost zná pod názvem 
Centrum Sigmunda Freuda. Tato práce, 
i její další etapa – příprava žádosti o fi-
nancování části tohoto projektu z fon-
dů EU - byla nesmírně náročná na čas 
i invenci zpracovatelů, ale pro ty z nás, 
kteří tento projekt vnímají jako ucelený 
rozvojový záměr města, byla nesmírně 
motivující. Bohužel, na zúročení této 
práce budeme muset čekat poněkud 
déle, než optimistické scénáře předpo-
kládaly.
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8. 1. 2005 slavnostní Novoroční koncert 
a předání čestného občanství p. Bedři-
chu Pukovcovi

12. 1. 2005 jednání s ředitelem kance-
láře Ministra pro místní rozvoj ČR, 
Mgr. Janem Morávkem o zapojení pro-
jektu Centrum Sigmunda Freuda do 
dalších dotačních programů

13. 1. 2005 účast na výstavě cestovního 
ruchu Regiontour 2005 v Brně

17. 1. 2005 první jednání se zpracovatel-
skou firmou projektové dokumentace 
výstavby víceúčelové haly u Masaryko-
va gymnázia

20. 1. 2005 setkání se členy výboru míst-
ní organizace Českého rybářského 
svazu a starosty  obcí povodí Lubiny 
a Sedlničky. Na setkání bylo hovořeno 
o společným cílech rybářů, měst a ob-
cí, zejména pokud se týká ochrany vod 
a životního prostředí

22. 1. 2005 účast na výroční schůzi členů 
místní pobočky Svazu letců ČR. Část 
diskuze byla věnována rovněž odhale-
ní památníku letců v Příboře (MIG 15 
– nově odhalen 11. 11. 2004)

26. 1. 2005 návštěva poslance Parlamentu 
ČR p. Pavla Hrnčíře v Příboře

29. 1. 2005 účast na valné hromadě Sboru 
dobrovolných hasičů v Příboře

Zastupitelstvo města Příbora vyhlásilo 
na svém zasedání dne 13.1.2005 výběrové 
řízení na poskytování půjček na opravy 
a modernizaci rodinných domů a bytů 
a zároveň pro tento účel vyčlenilo celkem 
1,5 mil.Kč.

Upozorňujeme proto vlastníky domů 
a bytů na území celého města včetně míst-
ních částí Prchalov a Hájov na možnost 
získání půjček na opravy nemovitostí v je-
jich vlastnictví.

Pro zařazení do výběrového řízení je 
nutné vyplnit předepsanou žádost, doložit 
doklad o vlastnictví nemovitosti a doklad 
o povolení stavebních prací (stavební po-
volení, ohlášení), na něž je půjčka požado-
vána. 

Podrobné informace lze získat na od-
boru ÚP, rozvoje a MPR a stavebním úřa-

dě MěÚ v Příboře.
Formulář žádosti obdrží zájemci 

na MěÚ v Příboře, odboru ÚP, rozvo-
je a MPR, na informačním centru MěÚ 
v Příboře nebo na internetové adrese 
www.abc.cd.

Zněním předpisů, podle kterých 
se přidělování půjček řídí, lze najít na  
www.pribor-mesto.cz. 

Vyplněné žádosti spolu s dalšími po-
třebnými doklady lze odevzdat na odboru 
ÚP, rozvoje a MPR.

Poslední termín pro podání žádostí je 
stanoven k 28.2. 2005.

Poskytování půjček se řídí obecně 
závaznými vyhláškami města Příbora  
č.13/97 a 1/98 včetně přílohy č.1 a doplň-
ků č.1 a 2 k těmto vyhláškám.

V Příboře dne 14.1.2005 

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PŮJČKY NA OPRAVU  
A MODERNIZACI BYTOVÉHO FONDU.

o výši poplatků za správní rozhodnutí a úkony ve stavebním řízení
dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. ze dne 26. 11. 2004

1. ČÁST
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč  300
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1.000
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě
 zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li
 zastavěná plocha 70 m2 Kč  300
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč  300
e) ke stavbě řadových garáží Kč  300
a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2.500 Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby, nebo stavební
 úpravy) uvedené v písm. a) až e), ke stavbě studny, čistírny
 odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na
 kanalizaci pro stavbu uvedenou v písm. a) až e) Kč  300
 g) k drobným stavbám a jejich změnám Kč  300
 h) k dočasným stavbám zařízení staveniště Kč  300
 i) ke stavbě neuvedené v písm. a) až h) Kč 3.000
 - k její nástavbě a přístavbě Kč 2.500
 - k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou
 rozvodnou síť a kanalizaci pro stavbu uvedenou v písm. i) Kč 1.000
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o
prodloužení platnosti stavebního povolení Kč  300
3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo 
propagačního zařízení Kč  1.000
4. Vydání povolení terénních úprav Kč 1.000

Předmětem poplatku není – písemné sdělení stavebního úřadu k ohlášení drobné 
stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

Osvobození – od poplatku podle bodu 1 písm. f) této položky je osvobozeno vydání 
stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby 
občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné 
výhody II. nebo III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trva-
lého pobytu.

STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ V PŘÍBOŘE INFORMUJE

STŘÍPKY MP ZA MĚSÍC LEDEN

Dne 29.12. 2004 ve 14:00 hodin 
přijala hlídka MP Příbor telefonické 
oznámení od prodavačky květinářství 
na náměstí v Příboře. Oznamovatelka 
sdělila, že se v prodejně nachází pod-
napilý muž, který tam tropí výtržnosti. 
Po výjezdu hlídky MP na místo zjiště-
no, že se v prodejně nachází muž, který 
v opilosti upadl do vystaveného zboží 
v prodejně a způsobil škodu v celkové 
výši 1272,- Kč. Na výzvu hlídky MP 
k opuštění prodejny nereagoval a cho-
val se arogantně. Až po několikáté vý-
zvě s výstrahou „jménem zákona“ pro-
dejnu opustil a následně byl požádán 
o prokázání totožnosti a o podání vy-
světlení na služebně MP Příbor, kde ne-
byl schopen událost vysvětlit a po chví-
li slovně začal napadat strážníky MP. 
Z důvodného podezření ,že muž bude 
nadále pokračovat v páchání přestup-
kové činnosti a po konzultaci s hlídkou 
PČR, byl muž následně předveden na 
obvodní oddělení PČR Příbor a poté 
umístěn na protialkoholní záchytnou 
stanici ve Frýdku-Místku. 

Dne 30.12.2004 v 8:20 hodin přijala 
hlídka MP Příbor oznámení od muže, 
že dnes v 08,00 hodin , když přišel k do-
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Již druhým rokem se město Příbor 
aktivně zúčastnilo přehlídky turistických 
možností v regionech Regiontour 2005 
(14. ročníku), která letos na Brněnských 
veletrzích a výstavách proběhla ve dnech 
od 13. do 16. ledna. 

Na výstavní ploše o rozloze 10 186 
m2 vystavovalo 1162 subjektů z 26 zemí. 
Oproti loňskému roku však poklesl počet 
návštěvníků, tentokrát jich bylo asi o 3 000 
méně, to je cca 37 000. 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, 
že 87,6 % návštěvníků přijede i příští rok. 
Jejich hlavním cílem byly informace o no-
vinkách a trendech. S odbornou úrovní 
veletrhu bylo spokojeno 87,5 % návštěv-
níků. Svým kolegům a známým by návště-
vu doporučilo 96,6 % dotázaných. Podle 
91,2 % návštěvníků význam obou veletrhů 
v nejbližších dvou letech poroste nebo zů-
stane stejný. 

Hlavního cíle své účasti dosáhlo 87,3 % 
vystavovatelů. Vystavovatelé veletrhu 
Regiontour byli spokojeni s množstvím 
vystavených novinek, navázanými kon-
takty a s přítomností významných firem 
z oboru. 79,4 % vystavovatelů bylo již 
v průběhu veletrhu rozhodnuto zúčastnit 
se i příštího ročníku. V Press Centru se 
akreditovalo 562 novinářů. Zahraničních 
mezi nimi bylo 36 a přijeli z Belgie, Finska, 
Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, 
Švýcarska a USA.

Součástí veletrhů je bohatý doprovod-
ný program, který zahrnoval desítky od-
borných seminářů, diskusí a prezentací, 
zajímavé výstavy i soutěže. Záštitu nad 
ním, stejně jako nad samotnými veletrhy, 
převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Dále se na jeho přípravě vedle jed-
notlivých podnikatelských subjektů podí-
lela i řada oborových sdružení, konkrétně 
Asociace krajů ČR, Asociace cestovních 
kanceláří ČR, Asociace českých cestov-
ních kanceláří a agentur, Národní federace 
hotelů a restaurací, Sdružení podnikatelů 
v pohostinství a cestovním ruchu a Asoci-
ace leteckých provozovatelů ČR. Další zá-
rukou kvality byla úzká spolupráce s agen-
turou Czech Tourism (dříve Česká cent-
rála cestovního ruchu), která na veletrhu 
mimo jiné představila nový projekt „Kudy 
z nudy“ určený domácím turistům. Jeho 
součástí je tištěný katalog s elektronickou 
verzí a motivační hra Sedmiboj. 

Vedle stánků regionů umístěných 
v souladu s mapou České republiky zde 
zaujala například prezentace odborných 
škol z oblasti cestovního ruchu SCHOLA 
TOUR 2005, expozice Svět bankovek nebo 

víkendové lanové centrum. V samostatné 
expozici se tradičně představily české 
a moravské hrady a zámky s podrobný-
mi přehledy svých kulturních progra-
mů. Veletrh Regiontour už však zdaleka 
neukazuje pouze krásy České republiky. 
Vystavuje zde i řada zahraničních turis-
tických oblastí a měst. Zastoupeny jsou 
například regiony všech sousedních zemí. 
Všichni vystavovatelé se snaží nabídnout 
co nejvíce informací o turistických tra-
sách, ubytování, kulturních a sportovních 
akcích apod. Návštěvníci mohou vedle 
praktických informací získat také po-
hlednice, upomínkové předměty a někteří 
vystavovatelé nabízí své tradiční výrobky 
mnohdy zhotovené přímo na místě. 

Město Příbor mohli zájemci „navštívit“ 
spolu se Sdružením obcí Bílovecka, mik-
roregionem Odersko, regionem Poodří 
a městy Fulnekem a Studénkou pod novou 
značkou – Moravské Kravařsko. Společný 
zájem o rozvoj historického Moravského 
Kravařska přiměl tyto jednotlivé subjek-
ty ke spolupráci a vytvoření vzájemného 
partnerství. Iniciováno bylo budování 
cyklistických stezek, obnova místních ak-
tivit a venkovských tradic. 

Pokud se týká samotného názvu, ved-
ly se diskuze, zda se odvozuje od vysoce 
užitkového skotu, nebo pánů z Kravař, 
mocného šlechtického rodu, který v době 
největšího rozmachu ovládal Fulnecko, 
Bílovecko, Novojičínsko a Štrambersko. 
Němečtí badatelé se převážně přikláněli 
k názoru „podle skotu“, někteří čeští k ná-
zoru druhému. Nelze vyloučit, že pravdu 
mají obě strany a jménu byl úsilím chova-
telů dobytka vložen nový obsah. Na světo-
vé výstavě r. 1873 ve Vídni bylo plemeno 
„Kravařského skotu“ odměněno pro svou 

vynikající dojivost.
Ze svého pohledu však mohu konstato-

vat, že volba názvu byla poněkud nešťastná 
a matoucí potencionální turisty. Někteří 
lidé se u našeho stánku zastavovali a zpo-
čátku si mysleli, že zastupujeme oblast 
Kravař a Hlučínska u Opavy. Chviličku 
nám trvalo vysvětlení, jak vlastně k je-
jich omylu došlo a proč prezentujeme 
naši oblast právě pod názvem Moravské 
Kravařsko. 

Jinak byli návštěvníci zvídaví stejně 
jako loni, i když jich bylo o něco méně. 
Zdá se mi ale, že již nechodili jen tak bez-
cílně, nebrali hromadně tištěné materiály, 
ale zajímali se víc o konkrétní informace 
ve vybraných lokalitách. Nejčastěji padaly 
otázky typu: Co zajímavého bychom u vás 
mohli navštívit? V jakém stavu je piaris-
tická kolej? Jaký charakter mají výstavy 
v muzeu v Příboře? Ve vašem městě se na-
rodil Sigmund Freud, co je u vás k vidění 
k jeho osobnosti? Je již veřejnosti přístup-
ný rodný dům S. Freuda? 

Z tištěných materiálů jsme nabízeli 
plán města, letáčky s informacemi (uby-
tování, všeobecné informace o městě, 
Sigmund Freud, sv. Jan Sarkander, brožur-
ka s kapsičkou k ukládání ostatních letáč-
ků), kalendář akcí na rok 2005, odznáček 
s erbem města, propisovací tužky, tašky, 
pohlednice a další drobnosti. Největší 
zájem byl již tradičně o plán města a po-
hlednice s turistickým razítkem. 

Co dodat na závěr? Snad jen to, že se 
již těšíme na všechny, které zaujalo měs-
to Příbor a přijedou se osobně podívat na 
to, co si zatím měli možnost přečíst nebo 
prohlédnout v turistických brožurkách. 

statistické údaje byly čerpány z  
www.bvv.cz

REGIONTOUR 2005
Ivana Bolomová
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SVAZ LETCŮ BILANCOVAL
Místopředseda odbočky, mjr .Ladislav Jerguš

V sobotu 22. ledna se uskutečnila v re-
stauraci SLAVIA výroční valná hromada 
Svazu letců ČR, odbočky Příbor. Hosty na 
ní byli starosta města ing.Milan Strakoš, 
ředitel Krajského vojenského velitelství 
plk. ing. Pavel Gluc a místopředseda SL 
plk. ing. Jiří Macura.

Odbočka je jedinou na teritoriu 
Moravskoslezského kraje, proto jsou je-
jími členy nejen kolegové z Příbora, ale 
i Ostravy a širokého okolí. Původně to 
byla organizace profesionálních výkon-
ných letců, jenže v současné době jsou 
v ní zastoupeny i jiné profese, především 
z řad techniků. Jde především o udržení 
tradice letectví, která má v tomto regio-
nu své kořeny v podobě vynálezců bratrů 
Žurovcových z osady Harty, pobytu pří-
slušníků l. čs. smíšené letecké divize v ro-
ce 1945 a poté existence letiště Mošnov 
a především to, že v Příboře desítky let 
bydleli příslušníci dvou leteckých pluků 
a jejich zabezpečujících útvarů. Celá řada 
z nich zde zůstala bydlet i po odchodu do 
důchodového věku. Jedním z cílů Svazu 
letců je naplnit profesní zájmy těchto ko-
legů jako jedné velké sociální skupiny ve 
spolupráci s Klubem vojenských důchod-
ců a Vojenským sdružením rehabilitova-
ných. Jednou z takových úspěšných akcí 
bylo setkání bývalých příslušníků doprav-
ního leteckého pluku. Každý rok v září se 
do Příbora schází málem stovka bývalých 
letců ze všech koutů republiky i Slovenska.
Na loňském již patnáctém nás bylo 94.

Velice nádhernou akcí loňského roku 
bylo odhalení památníku čs .letcům, jako 
výrazu poděkování těm, kteří bojovali 
jako letci za osvobození naší vlasti od na-
cistické okupace. Současně také projevení 
vztahu k letectvu a lidem, kteří položili své 
životy při výkonu svého povolání. Jak řekl 
na jednání pan starosta: „Památník není 
mrtvý, lidé projevili a projevují k němu 
vztah, kolemjdoucí si ho prohlížejí, obdi-
vují a pochvalují.“ Již byly zaznamenány 
u několika úplně cizích lidí pochvalné re-
akce...

Odbočka Svazu letců proto vyslovu-
je upřímné poděkování představitelům 
města a zastupitelstvu, že našli prostřed-
ky na jeho zřízení. Chceme touto cestou 
hlavně poděkovat lidem, kteří se bezpro-
středně na realizaci podíleli, a to projek-
tantu panu ing. arch. Jaromíru Jančíkovi 
z Opavy a taktéž panu ing. Černochovi 
z odboru územního plánování, rozvoje 
a městské památkové rezervace, který 
tuto akci řídil. V neposlední řadě i paní 
PhDr. Podolské při organizaci slavnost-
ního aktu. 

Jsme v posledním roce tříletého vo-
lebního období a předsedou zůstává i na-
dále plk. Josef Szobi z Ostravy. V příštím 
roce nás čekají nové volby a také V. sjezd 
SL. Přejeme si, aby naše činnost byla pro-
spěšná nejen pro město, ale i celý region, 
aby do řad naší organizace našli cestu 
všichni, především mladí, kteří chtějí na-
plňovat ideu letectví.

mu své známé, které chodí jednou týdně 
nakupovat a chtěl tak učinit i teď , mu 
nikdo i po dlouhém zvonění neotevřel. 
Proto přišel na služebnu MP tímto po-
žádat, aby strážníci prověřili, zda se jí 
něco nestalo. Po příchodu na místo ma-
jitelka domu opět nereagovala na zvoně-
ní a klepání na okna a dveře. Jelikož zde 
byla důvodná obava, že je ohrožen život, 
nebo zdraví osoby, byl na místo přivo-
lán policista PČR Příbor a taktéž byl na 
místo přivezen člen místního hasičské-
ho sboru, který dveře domu otevřel. Po 
otevření dveří domu bylo zjištěno, že 
dveře byly uzamčeny zevnitř a klíč byl 
vsunut v zámku dveří. Majitelka domu 
ležela v kuchyni na podlaze bez známek 
života. Na místo proto byla následně 
přivolána lékařka, která na místě vylou-
čila cizí zavinění a potvrdila přirozenou 
smrt. Poté byli vyrozuměni rodinní pří-
slušníci zemřelé.

Dne 8.1. 2005 ve 22,05 hodin přijato 
tel. oznámení od majitele restaurace na 
Hájově, že se v restauraci nachází host, 
který je vulgární na ostatní hosty a je 
v silně podnapilém stavu. Ve 22,15 ho-
din proto přijela na místo hlídka MP, 
aby prověřila oznámení. Od oznamova-
tele se pak hlídka dozvěděla, o kterého 
muže se jedná, a vyzvala ho, aby proká-
zal svou totožnost. Jeden strážník zjišťo-
val totožnost muže a druhý od majitele 
restaurace a servírky zjišťoval okolnosti, 
k čemu došlo. Hlídce bylo sděleno, že 
muž po příchodu do restaurace všem 
hostům vulgárně nadával, přičemž do 
restaurace již přišel v podnapilém sta-
vu a nebyl mu podán žádný další alko-
holický nápoj. Před restaurací zjištěna 
totožnost muže, který celou dobu hlíd-
ce nadával a vyhrožoval, že u městské 
policie končí a půjdou pracovat pod 
něj na slévárnu. Jelikož však muž nebyl 
agresivní, byl převezen služebním vozi-
dlem do místa trvalého bydliště, kde si 
jej převzala manželka. Svým chováním 
se dopustil přestupku proti veřejnému 
pořádku a občanskému soužití , za které 
bude následně vyřešen.

Dne 14.1.2005 přijala hlídka MP 
Příbor tel. oznámení od občanky 
Valašského Meziříčí, že již třetí den 
bezúspěšně volá do Příbora své 
sestře, která bydlí společně se svým 
postiženým synem, a má proto obavy, 
zda se jí něco vážného nestalo. Hlídka 
proto provedla na místě šetření, kdy 
bylo zjištěno, že paní v současné době 
svůj dům maluje, a proto má i vypnutý 
telefonní přístroj. Tato informace byla 
následně telefonicky sdělena žadatelce, 
aby neměla o svou sestru zbytečné 
obavy.

V lednu 2005 nabyl účinnosti zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Novelou zákona o správních poplatcích došlo mimo jiné i ke změně 
výše poplatků za vydání a prodloužení platnosti rybářských lístků (viz. níže).

Vydávání a odebírání rybářských lístků je dle zákona č.99/2004 Sb., zákon o rybářství, 
v pravomoci Městského úřadu Kopřivnice, odd.životního prostředí a zemědělství, se síd-
lem Štefánikova 1163, Kopřivnice. 

Poplatek za vydání či prodloužení platnosti rybářských lístků platný ode dne 
17.1.2005

A) Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti:
 kratších než 1 rok 60 Kč
 1 rok 100 Kč
 1 rok (pro osoby studující rybářství 
 a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání)  50 Kč
 3 roky 200 Kč
 3 roky (pro osoby studující rybářství a pro osoby které zajišťují 
 rybářství v rámci svého povolání nebo funkce) 100 Kč
 10 let  500 Kč
 10 let pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují 
 rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
B) Přenechání výkonu rybářského práva:  2.000 Kč  

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍBOR, STAVEBNÍHO ÚŘADU,  
ODD. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing.Andrea Nováková, MÚ Příbor, stavební úřad, odd.ŽP 
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 V rámci podpory komunálních systémů obcí se Technické služby města Příbora zapojily do bezúplatného „Integrovaného systému 
zpětného odběru chladniček“ , a to na období od měsíce října 2004 do srpna 2005.

 Společnost APUSO plus a.s. Praha jako obstaravatel zdarma organizuje systém nakládání s odpadními chladničkami. Na území 
Moravy zodpovídá za tento systém nakládání s chladničkami společnost SITA MORAVIA a.s. Brno, která chladničky ze dvora TS v da-
ných termínech odváží. Chladničky jsou přijímány od občanů města Příbora zdarma na dvoře TS ve dnech: 

čtvrtek od 8.oo do 11.oo a od 12.oo do 16.3o, 
sobota od 8.oo do 12.oo. 
Přijaté chladničky jsou rozděleny do tří skupin: 

a) schopné přepravy
b) neschopné přepravy ( při manipulaci hrozí únik freonů nebo nebezpečí poranění)
c) zpětně odebrané chladničky dle uvedených značek

Na dvoře TS se vyskytují převážně chladničky starších typů, většinou značky CALEX. TS města Příbora si vedou evidenci všech 
chladniček v rámci projektu. Vzhledem k tomu, že projekt potrvá pouze do srpna letošního roku do doby ukončení platnosti smlouvy, 
budou TS zajišťovat likvidaci chladniček opět u firmy SITA MORAVIA a.s. Brno, ale již za úplatu.

SBĚR CHLADNIČEK VE MĚSTĚ
Technické služby města Příbora

Helena Figallová (Londinová), uči-
telka na Gymnáziu Mikuláše Koperníka 
v Bílovci, je aktivní členkou Fotoklubu 
v Příboře už přes 20 let. Nejraději fo-
tografuje krajinu ve zvláštních světel-
ných situacích, hory, sport, ale i děti. 
Tentokrát představí i starší černobílé 
fotografie z dřívější tvorby. 

Její starší syn Vilém je studentem 3. 
ročníku GMK v Bílovci, vážně se zabývá 
fotografií teprve dva roky a fotografuje 
výhradně digitálně. Pracuje v úspěšném 
fotokroužku školy, stará se o její fotodo-
kumentaci. V celoroční soutěži Fotograf 
roku v populárním časopisu FotoVideo 
byl vyhlášen odbornou porotou za „Objev 
roku“ pro rok 2004. Na své první výstavě 
představí převážně fotografie krajiny, kte-
rou nejraději fotografuje v zimě. 

 

HELENA FIGALLOVÁ, VILÉM FIGALLA – MATKA SE SYNEM VYSTAVUJÍ FOTOGRAFIE NA MÚ V PŘÍBOŘE OD 3.2. 2005

MÚ Příbor, stavební úřad, pracoviště 
životního prostředí tímto upozorňuje, že 
v roce 2005 se popelové nádoby svážejí 
v sudých a lichých týdnech, vždy podle 
údaje uvedeného v kalendáři a pod-
le rozpisů z loňského roku, které stále 
platí. Tyto rozpisy jsou k dispozici k na-
hlédnutí v kanceláři MÚ Příbor, 2. pat-
ro - pracoviště životního prostředí a na 

informačním centru MÚ Příbor. Systém 
se proti loňskému roku nemění. 

Změna nastala pouze v tom, že po-
slední týden (53.) roku 2004 i první tý-
den r. 2005 byly liché, takže byl jednou 
narušen pravidelný čtrnáctidenní svoz 
(sváželo se dva týdny po sobě). Další 
svozy navazují plynule ve čtrnáctiden-
ních intervalech podle rozpisů.

K TERMÍNŮM ČTRNÁCTIDENNÍCH SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Ing. Libuše Volná, referent ŽP

LÉTO 2005 S DDM LUNA PŘÍBOR
 2.7. - 6.7.

Prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi 
a pro ženy, Blahutovice 

9.7. - 23.7.
Letní tábor „Slunce“, Malá Bystřice

7.8. - 13.8.
Letní rybářský tábor

 Lačnovské rybníky u Horní Lidče
26.7. - 4.9.

Pobytový zájezd do Chorvatska Mali 
Lošinj

Přihlášky a informace žádejte v DDM 
Luna Příbor.

V době od 2. do 12. ledna 2005 
uspořádala Česká katolická chari-
ta již popáté Třikrálovou sbírku. Jistě 
vás bude zajímat výsledek této akce. 
Pro sociální aktivity Charity Frenštát 
p.Radhoštěm bylo koledníky ve fren-

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005 - CHARITA FRENŠTÁT p.R.

štátském regionu vybráno 364.000 kč, 
z toho v Příboře 99.815,- kč. Výtěžek 
této sbírky je určen na projekt CHOPS 
(charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba) vybavení této služby, část sbír-
ky je určena na humanitární pomoc do 

zahraničí, především na pomoc lidem 
v jihovýchodní Asii, které přívaly vod 
připravily o domov.

Děkujeme všem dárcům a koled-
níkům, kteří se zúčastnili Třikrálové 
sbírky.



Měsíčník města Příbora 10

Při posledním XXIII. setkání členů 
České archeologické společnosti, po-
bočky pro severní Moravu a Slezsko, 
konaném v květnu r. 2004 v Ostravě 
(Petřkovice), byl neprofesionálním 
archeologem Tomášem Truchlým z 
Kopřivnice prezentován zajímavý nález 
ze známé archeologické lokality pod 
Prchalovem (trať Skotnice pohraniční 
pole). Jednalo se o bronzový, pravděpo-
dobně mužský prsten, který byl na po-
vrchu pokryt zelenou patinou (viz. fo-
tografie prstenu s detailním neznámým 
vyobrazením na horní, kruhové části , 
foto : L. Juroš). Předmět byl vyhledán v 
dubnu r. 2004 při povrchovém průzku-

LUXUSNÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ Z PRCHALOVA
Jan Diviš, člen výboru České archeologické společnosti - pobočka pro severní Moravu a Slezsko

 Pohádky mám ráda už odmalička. 
Všechny pohádkové knihy, které jsme 
doma měli, jsem přečetla mnohokrát 
a byly mým nejoblíbenějším dárkem.

I mé děti měly rády četbu pohádek na 
dobrou noc. Nyní jsem v tom hloupém 
věku, kdy jsou mé děti velké na pohádky 
a malé na to, aby měly své děti - vnuky. 
Pohádky mi chyběly, takže jsem uvítala 
možnost stát se na chvíli Sněhovou krá-
lovnou.

 O dnešních dětech se říká, že je baví 
jen televize a počítače. Byla jsem pří-
jemně překvapena užaslými pohledy 
dětí, když mě uviděly. A bylo úplně jed-
no, jestli to byla mrňata z mateřské ško-
ly nebo čtvrťáci. A když pak královnu 
mohly vyzdobit šperky a šaty proužky 

JÁ, SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Zuzana Knězková

mu v místě, kde byly předtím zazna-
menány objevitelem lokality a autorem 
tohoto příspěvku nálezy keramických 
zlomků nádob, pocházející od několi-
ka kultur a z různého časového období 
(slezsko-platěnická kultura, doba řím-
ská a stěhování národů, doba hradištní 
a raný středověk). Na rozdíl od keramic-
kého materiálu, u kterého můžeme jed-
noznačně určit původ, v případě tohoto 
luxusního nálezu je časové a kulturní 
zařazení dosud problematické, a to také   
z toho důvodu, že místo, kde byl prsten 
vyhledán, bylo osídleno v dávné minu-
losti v různých dobách (jsou již výše vy-
jmenovány).

papíru, byly nadšené. Úkoly v pohádko-
vé hře o záchraně Sněhové královny byly 
dobře vymyšlené. Střídaly se písničky 
se sněhovou bitvou, výzdoba sněhové-
ho hradu s hrou „Chodí Mrazík okolo“. 
Nikdy jsem si neuvědomila, jak je tato 
hra akční a dramatická. Děti prchající-
ho povzbuzovaly a všechny chtěly dělat 
Mrazíka.

Na závěr hry děti zpívaly a hrá-
ly na bále Sněhové královny. Všechny 
děti byly zaujaty hrou a velice šikov-
né. Všechny úkoly splnily: zachránily 
Sněhovou královnu a obnovily její říši. 
Za odměnu dostaly dobrotku a dáreček 
na památku.

 Jsem velice ráda, že mohu v Domě 
dětí a mládeže LUNA pomáhat s tako-

vými akcemi a už se moc těším na jar-
ní hru „Za Ferdou a jeho kamarády“. 
Doufám, že si mé kamarádky z Luny pro 
mě nějaký úkol najdou.

To byl název projektu výchovně vzdě-
lávací práce v Mateřské škole Kamarád 
na Frenštátské ulici v Příboře.

A proč čarování? Už samo předvá-
noční období a Advent napovídá navo-
zení tajemné a kouzelné nálady a očeká-
vání před Vánocemi.

Předvánoční shon v mnohých do-
mácnostech jsme chtěli utlumit radost-
nou a pohodovou atmosférou pro děti 
i zaměstnance v naší MŠ.

Mezilidské vztahy, navození vánoční 
atmosféry, pohody a lásky, vztahů v ro-
dině, vztahy a spolupráci mezi rodiči 
dětí a MŠ a spolupráce mezi učitelka-
mi, ostatními zaměstnanci, to vše ve 
prospěch našich dětí v celé MŠ. To byly 

hlavní úkoly našeho projektu.
Návštěva Mikuláše s čerty a andě-

lem, výzdoba prostředí školy, zpěv koled 
u stromečku, návštěva kamarádů v MŠ 
Švermova, výroba nekonečně dlouhého 
papírového řetězu na městský vánoční 
strom na náměstí, „Vánoční posezení“ 
s rodiči, kteří si s dětmi zahráli a zatančili 
a pomohli dětem vyrobit lucerničky, diva-
dlo „O Ježíškovi“ hrané učitelkami, návště-
va kostela s jesličkami, přivítání Sněhové 
královny na zahradě školy s lucerničkami 
– „Padá hvězda, pojď si něco přát“, výroba 
dárku pro svého kamaráda a pro rodiče.

Skoro nám předvánoční čas nestačil, 
abychom prožili vše, co jsme měli v plánu.

Snad nejpůsobivější byla návštěva kos-

NEBESKÉ ČAROVÁNÍ
 Ivona Gadasová,  Ředitelka mateřské školy Kamarád

tela. Krásná předvánoční atmosféra děti 
i paní učitelky přímo očarovala, navodila 
v nás pocit radosti a pohody, který ještě 
umocnila hra pana Monsporta na varhany. 
Doprovázel děti při zpěvu vánočních koled. 
A pak už jsme se jen těšili na Vánoce.

 Příjemnou tečkou za realizací našeho 
projektu byla „Tříkrálová návštěva“ dětí 
a paní učitelek z MŠ Švermova, kteří nám 
přišli oplatit naši návštěvu před Vánocemi. 
Naše paní učitelky jim zahrály divadlo, 
děti si prohlédly jednotlivá oddělení a jako 
správní „Kamarádi“ si spolu zahrály, za-
zpívaly a podarovaly se drobnými dárečky. 
Nechybělo ani malé občerstvení pro naši 
návštěvu. Strávili jsme příjemné dopoledne 
s příjemnou návštěvou.
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Město Příbor vás srdečně zve na

VALENTÝNSKÝ PLES
v sobotu 12. února 2005

Hudba: 
Swingový orchestr Zd. Pukovce 
a  Cadillac Band – Ivan Klíma 

Začátek plesu v 19.00 hod.
Bohatý program, tombola, půlnoční překvapení

Předprodej vstupenek: 
MIC Příbor od 31. 1. 2005

Po – Pá: 8.00 – 17.00
So: 9.00 – 11.30

Město Příbor
a neformální cech příborských podnikatelů pořádají

Veselení o pouti sv. Valentina
v neděli 13. února 2005 od 9.00 - 16.00 hod.

Prostranství kolem kostela sv. Valentina oživí atrakce, ukázky řemesel, stánky s tradičními jídly 
i nápoji, mezi kterými vynikají příborské šifle. Tentokrát se bude o nejlepší šifle soutěžit a do je-

jich hodnocení se může zapojit každý z účastníků. 14.45 hod. vyhodnocení šiflí
15.00 hod. losování tomboly

1. cena DVD přehrávač
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„Zdají-li se dítky komu něčím  
špatným, nehledˇ na to, co jsou,  
nýbrž co býti mají, neboť jsou zrozeny, 
aby byly po nás obyvateli světa“

J. A. KOMENSKÝ
V současné době můžeme konsta-

tovat, že problematika sociálně pato-
logických jevů, a to především trestné 
činnosti, agresivity, experimentování 
s návykovými látkami dětí a mládeže 
narůstá a začíná být celospolečenským 
problémem. V celé společnosti se zvy-
šuje intolerance, přibývá rasistických 
a xenofobních projevů, zhoršují se me-
zilidské vztahy, komunikace mezi dět-
mi a dospělými i mezi dětmi navzájem. 
Důležité je zahájit včasnou prevenci prá-
vě v době školní docházky, poskytnout 
dětem co nejvíce informací o dané pro-
blematice, na toto téma s nimi hovořit 
a pracovat i na neformální úrovni.   
  Zvláštní škola Příbor proto, jako 
každým rokem, vypracovala preventivní 
projekt „Společně proti plíživým nepřá-
telům“, který byl v rámci prevence kri-
minality města schválen Ministerstvem 
vnitra ČR s finanční dotací 50.000, -Kč. 
Obsahem projektu byly preventivní 
a výchovné aktivity pro žáky zvláštní 
školy, ale především velmi zajímavý in-
teraktivní výměnný program „Plíživí 
nepřátelé“ pro žáky 8. tříd všech škol ve 
městě, včetně příborského gymnázia. 
Program lektorovali odborně proškole-
ní pedagogové zvláštní školy a probíhal 
v rozsahu jednoho vyučovacího dne pro 
žáky jednotlivých škol. Programem si 
děti osvojovaly dovednosti, jak snižo-
vat práh rizika sociálně patologických 
jevů - kouření, alkoholismu, toxikoma-
nie, gamblerství, kriminality, rozvíjely si 
komunikační dovednosti a schopnosti, 
osobní a skupinovou zodpovědnost, 
učily se neagresivnímu řešení konfliktů. 
Ověřovaly si vlastní postoj k lidem jiné 
rasy, kultury, učily se toleranci ke zvlášt-
nostem a odlišnostem druhých lidí, 
posilovaly svoje sebevědomí a rozvíjely 
sebevýchovu sdílením vlastních zkuše-
ností a prožitků. 

Program byl prováděn přitažlivými, 
inovativními metodami a postupy, vy-
cházejícími z nejmodernějších psycho-
logických, pedagogických, sociálních 
a právních směrů /prožitkové skupinové 
aktivity, modelové situace sociální uče-
ní - umění říci „NE“, koláže, psychohry, 
symboliky atd. /. Tyto metody byly od-
lišné od běžného způsobu výuky, navíc 
neformální způsob pojetí i jiné prostře-

„SPOLEČNĚ PROTI PLÍŽIVÝM NEPŘÁTELŮM“ ANEB ZPRÁVA O JEDNOM PROJEKTU
Mgr.Vlasta Geryková ředitelka Zvláštní školy Příbor

dí děti přivítaly a žádaly pokračování 
i v dalším roce a častěji. Co jsme díky 
programu zjistili? Že mladá generace 
nám má toho hodně co říci, že mají do-
cela jasnou představu o životě, a že jsou 
ochotni i změnit názor, návyk či postoj, 
pokud se doví, že je nesprávný nebo 
o něm zjistili nové informace a poznat-
ky. Většina účastníků programu měla 
velký zájem o nové poznatky a vědění, 
byli velmi aktivní, osvojili si mnoho no-
vých dovedností a schopností pro řešení 
nejen rizikových, ale i běžných školních 
a životních situací. V oblasti multikul-
turní výchovy však bude třeba vyko-
nat ještě mnoho osvěty a práce s dětmi 
a mládeží. Loňským a znovu i letošním 
projektem jsme zjistili, že míra intole-
rance, nerespektování k lidem jiné rasy, 
kultury, ke zvláštnostem a odlišnos-
tem druhých lidí, je stále velmi vysoká. 
Nejvyšší míru tolerance a respektu k ji-
ným menšinám, národnostem a k odliš-
nostem jiných lidí projevili žáci zvláštní 
školy. Snad i proto, že se spolu při spo-
lečném učení, práci i zábavě poznávají 
a učí se chápat i respektovat. Proto urči-
tě programem „Společně proti plíživým 
nepřátelům“ činnost naší školy na tomto 
problému nekončí. 

Závěr projektu tvořilo 3-denní víken-
dové setkání „UŽ VÍME, JAK NA ŽIVOT“, 
na které byli vybráni nejaktivnější účast-
níci se zájmem o další aktivity. Zúčastnily 
se ho žáci Zvláštní školy Příbor, stu-
denti  příborského gymnázia a skupina 
romských chlapců ze Sdružení Romů na 
Moravě se sídlem v Novém Jičíně pod 
vedením p. Gašpara staršího a mladší-
ho , kteří rovněž o náš projekt projevili 
velký zájem. Cílem závěrečného setkání 
byly rozšiřující a shrnující aktivity k pro-
gramu, zjišťování změn postojů, názorů 
a chování v oblastech sledovaných pro-
gramem. Součástí víkendového setkání 
byl i blok 
p r á c e 
s před-
školn ími 
r o m s k ý -
mi dětmi 
a aktivita-
mi rozví-
jejícími je-
jich úspěš-
ný vstup 
do školy. 
Víkendové 
s e t k á n í 
dále obo-

hatily sportovní aktivity-turnaj škol ve 
florbale, stolním tenise, malé kopané, 
lezení na horolezecké stěně pod vede-
ním instruktorů. Dále byly na programu 
i kulturní aktivity /MISS akce, vystoupe-
ní jednotlivých škol, brejková skupina 
ZvŠ Příbor a brejkařů z Nového Jičína, 
romská hudební skupina „JILORO“, sou-
těže, tanec/. Velký ohlas měla i zajímavě 
provedená přednáška policistů a beseda 
s psycholožkou „Ranec rad do života“. 

Poděkování patří všem, kteří se na 
projektu a víkendovém setkání dětí po-
díleli, všem pedagogům zvláštní ško-
ly, která projekt realizovala, kolektivu 
Školní jídelny Komenského Příbor, 
kteří o víkendu pro děti výborně nava-
řili i správním zaměstnancům zvláštní 
školy, kteří připravili v prostorách školy 
klidné spaní a domácí prostředí. Budova 
zvláštní školy se tak stala pro děti na 3 
dny jejich „domovem“ se vším všudy-
-jídlem, spánkem, s tvůrčí prací i aktivní 
zábavou. Dík patří i ředitelstvím jed-
notlivých škol města, která náš projekt 
podpořila a umožnila žákům svých škol 
účast v netradičních a moderních for-
mách vzdělávání. 

Největší poděkování závěrem však 
patří dětem za vzorné chování po celou 
dobu víkendové akce. Odnesly si z ní 
nezapomenutelné zážitky, nová přátel-
ství a při společné práci a zábavě se po-
znaly a byly bezvadnými kamarády bez 
jakýchkoli předsudků a konfliktů. 

Snad náš projekt většině z těchto dětí 
pomohl, aby věděly, „jak na život“, jak 
zvládnout krizové situace, jak řešit pro-
blémy a konflikty, kam se obrátit o po-
moc v případě potřeby, jak se úspěšně 
domluvit s jinými, jak úspěšně dokázat 
žít všichni spolu, ne jen vedle sebe. Snad 
vše získané využijí k tomu, aby jejich 
život byl opravdu správný, šťastný a aby 
byly „po nás dobrými obyvateli světa“. 
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BAV KLUB PŘÍBOR
středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489

tel.: 556 723 778 mobil: 724 244 467
ÚNOR 2005
přijímáme přihlášky do všech kroužků
provoz veřejné hudební - rockové zkušebny
pondělí - úterý - středy - pátky – neděle
Příležitost pro všechny !

pondělí 31.1.,7.,21.,28.2   od 17:00 h
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře.

pátek 4.2. od 19:30 h
PLES ABSOLVENTŮ
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře.
Bohatý program, občerstvení.

sobota 5.2. 
VYSTOUPENÍ BAVKLUBÁKŮ NA PLESE KDU-ČSL V PŘÍBOŘE

pátek 11.,25.2.   od 17:00 do 19:00 h
KURZ TANCE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ PÁRY VŠEHO VĚKU
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře.
Cena: 8 lekcí á 2 hodiny, tj. 800,- Kč/os.
Taneční mistři: manželé Rečkovi.

Zimní táborový pobyt
Ř E K A  –  T Ě Š Í N S K É  B E S K Y D Y
pro děti, mládež, rodiny i veřejnost
Termín: 14. 2. – 18. 2. 2005 (jarní prázdniny okr. N. Jičín) 
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
Cena: 1750,- Kč  (ubytování, strava 5x denně, doprava z BAV 
klubu tam i zpět, práce pedagogů, lektorů, personálu) 

Můžete si vybrat ze 3 programových sekcí: 
Sjezd. lyžování: sjezdovka pro náročné i začátečníky, k dispozi-
ci budou lyž. instruktoři
Tanec: hlavně latinsko-americké a disko tance
Všeobecné zaměření: vycházky, bobování, hry na sněhu
Čeká vás ještě další pestrý společný program, mnoho her, sou-
těží a zábavy.
Počet účastníků je omezen, proto se přihlaste včas!

úterý 22.2.

Zájezd do divadla J. M. v Ostravě
na hudebně taneční představení Petra Tyce
TANČÍRNA ANEB TANEČNÍ ČAJE
Odjezd v 19:00 hod. od kina v Příboře.
Cena 160,- Kč zahrnuje dopravu, vstupné, režii.
Předprodej v BAV klubu, tel.: 556 723 778.

sobota 26.2.     od 15:30 do 18:30 h
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské v Příboře.
V programu: rej masek, pestrá předtančení showdance, disko-
dance, latinsko-americké tance, ukázky párů, vystoupení TK 
Lenka, soutěže, hry. Vstupné 25 Kč.

POJĎTE S NÁMI NA BESEDU A VYSTOUPENÍ 
HUDEBNÍHO SKLADATELE A TEXTAŘE JIŘÍHO ZMOŽKA
ZÁJEMCI, PŘIHLASTE SE V BAV KLUBU 

Připravujeme :
Zájezd na Velkou Raču
bongo párty

� Dukelská 1346, 742 58  P�íbor � 556 725 029 � 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz        internet: http://web.quick.cz/ddmluna

PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ PO�ADY
STOLNÍ TENIS

 POND�LÍ až PÁTEK  15:00 – 17:00                           v DDM LUNA 
             Vstup zdarma.

KERAMIKA
 POND�LÍ     16:30 – 18:30        keramická dílna v DDM LUNA 
 PÁTEK          16:00 – 18:00      keramická dílna v DDM LUNA 

              Vstupné: d�ti 30 K�/hod, dosp�lí 40 K�/hod.
           Pro �leny keramického kroužku sleva 10 K�/hod!

POZOROVÁNÍ VE�ERNÍ OBLOHY
 POND�LÍ     18:00 – 20:00           hv�zdárna na ul. Ji�ínské     
 Vstupné: 10 K�   Informace na tel.  556 725 029 nebo 737 311 810. 
                     Pro �leny Astronomického klubu LUNA vstup zdarma!

HRÁTKY S PO�ÍTA�I
�TVRTEK         15:00 – 18:00                u�ebna v DDM LUNA 
 PÁTEK          15:00 – 18:00                   u�ebna v DDM LUNA 

             Vstupné: 15 K�,

INTERNET PRO VE�EJNOST
�TVRTEK       15:00 – 18:00                 u�ebna v DDM LUNA 

 PÁTEK          15:00 – 20:00            u�ebna v DDM LUNA 
              Vstupné: d�ti 20 K�/hod, dosp�lí 30 K�/hod.

ÚNOR 2005 
4.2.
pátek

sraz v 9:30 
NÁDRAŽÍ

P�íbor

ZÁJEZD NA BAZÉN 
Akce pro d�ti.

Cena: 60,- K� ( v cen� jízdné, vstupné, záloha ) 
                                                                           Informace: J. Lupíková 

11.2.
pátek
8:00 
DDM

LUNA

VESMÍR KOLEM NÁS 
aneb NOVÉ OBJEVY V ASTRONOMII 

Povídání s astronomem. Akce pro 4.a 5. t�ídy ZŠ 
Informace: K.Bukovjanová 

18.-19.2.
pá - so 
18:00
DDM

LUNA

SOUST�ED�NÍ KPM 
„TORA“

Akce pro �leny modelá�ského kroužku. 
                                                                        Informace: J. Lupíková 

19.2.
sobota
8:00 
DDM

LUNA

O POHÁRY DDM LUNA 
P�ÍBOR

Ve�ejná sout�ž v plastikovém modelá�ství.
Kategorie: letadla, bojová technika, dioramata 

Prohlídka model� pro ve�ejnost od 9:00-11:00 hodin.  
Akce pro žáky, juniory, seniory.

                                                                       Informace: L. Nenutilová 

22.2.
úterý

13:00
DDM

LUNA

RECITA�NÍ SOUT�Ž
St�ediskové kolo recita�ní sout�že.

Akce pro d�tí ZŠ. 
                                                                     Informace: J. Lupíková 

25.2.
pátek

18:00
DDM

LUNA

SPOLE�ENSKÝ VE�ÍREK
Akce pro externí pracovníky a p�íznivce DDM Luna . 

                Cena: 100 K�
                                                                           Informace: L. Nenutilová 

27.2.
ned�le

14:30
restaurace 
MEXICO

D�TSKÝ KARNEVAL 
Akce pro d�ti, rodi�e s d�tmi. 

PROGRAM: hry, sout�že, program, diskotéka, tombola 
Vstupné: masky 5 K�, d�ti 15 K�, dosp�lí 25 K�

                                                                       Informace: K. Bukovjanová 

   "S LUNOU SE NENUDÍTE !"
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Ve dnech 6.–9.1. 2005 uspořádal BK Příbor mezinárodní basketbalový turnaj pro ka-
tegorii kadetek (hráčky narozené po 1.1.1989). Vysokou sportovní úroveň zajistila účast 
vicemistryň v kategorii starších i mladších žaček z Pardubic, ligových družstev z Ostravy 
a Příbora a družstev z polské a slovenské špičky. Tradičně skvěle zvládli pořadatelé organi-
zační zabezpečení a rovněž společenská část turnaje byla bezkonkurenční. Vyvrcholením 
turnaje, který především hráčky pořadatele využily jako výbornou přípravu pro další část 
ligových soutěží, pak byl zápas reprezentačních výběrů České republiky a Slovenska. 

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. BK STUDÁNKA Pardubice „89“ 229:119 5 vítězství
2. ŠK SLÁVIA UKF Nitra 138:165 4 vítězství
3. BK Příbor „90“ 140:159 3 vítězství
4. SBŠ Ostravat 135:199 2 vítězství
5. MKS Žyrardów 167:132 3 vítězství
6. LOKOMOTIVA Bratislava 141:141 2 vítězství
7. CBK CASSOVIA Košice 139:149 1 vítězství
8. BK STUDÁNKA Pardubice „90“ 159:184 1 vítězství
ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO 89:40
ALL STARS:
Habětínková Barbara (Pardubice „89“)
Olšanská Zdena (Nitra)
Nenutilová Jana (Příbor)
Uhrová Martina (Ostrava)
Ksit Katarzina  (Žyrardów)

 NOVOROČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

Družstvo starších žaček bojovalo o ví-
kendu o zisk cenných bodů pro postup do 
extraligy se soupeři ze dna ligové tabulky. 
Po střídavých výkonech uhrály naše hráč-
ky dvě povinná vítězství. V sobotním zá-
pase se přizpůsobily ne příliš kvalitní hře 
soupeřek a výsledný dojem nebyl příliš 
přesvědčivý. V neděli po naprosto nevy-
dařeném úvodu utkání dokázaly svou hru 
zlepšit a jejich výkon mezi 6. a 20. minu-
tou lze nazvat skutečně ligovým. Těmito 
výhrami si tak starší žačky stále ještě za-
chovávají naději na účast mezi českou 
elitní osmičkou. Protože je však čekají již 
pouze nejtěžší soupeři (loňský přeborník 
ČR ze Žďáru, vloni bronzová Sparta, letos 
výrazně posílený a velice dobrý Hradec 
Králové a nevyzpytatelný Trutnov) do-
stává se šance na umístění v postupové 
čtyřce vzhledem k dosavadnímu průběhu 
ligové soutěže stále více do oblasti zbož-
ných přání.

SOBOTA 21.1.
TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR. LOMA, PŘÍBOR

BK Příbor – SKB Tišnov 80:69 
(21:7, 15:18, 27:17, 17:27)
fauly 42/20, pro 5 faulů nedohrály Nedomová, 
Monsportová, Göttlicherová, Davidová a Pa-
vlačíková (vše Pří), a Musilová (Tiš), trestné 
hody 23/11-59/14, trojky 1/0
Nejlepší střelkyně hostů – Marianová 24, 
Knoflíčková 20, Kutálková 7, Krejčová 6, 
Juránková 4, Musilová 3, Adamcová 2 
Příbor - Nedomová 18, Nenutilová 13, 
Žigová 18, Monsportová 2, Rektoříková 10, 
Göttlicherová 13, Davidová 2, Rosíková 4, 
Pavlačíková, Komendová, Šikutová 
Průběh utkání: 5.min. 2:4, 11.min. 22:7, 
28.min. 32:23, 37.min. 80:57

NEDĚLE 22.1.
TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR. LOMA, PŘÍBOR

BK Příbor – VALOSUN IVES KP Brno 
75:54 
(18:13, 35:11, 11:14, 11:16)
fauly 31/21, pro 5 faulů nedohrála Žigová 
(Pří), trestné hody 17/11-46/13, trojky 2/0
Nejlepší střelkyně hostů – Ambrožová 10, 
Šívrová Mon. 9, Šmardová 8, Šívrová Mar. 
7, Sedláková 6, Vladíková 5, Skypalová 5, 
Melcherová 2, Rožnovská 2 
Příbor - Nedomová 10, Nenutilová 15, 
Žigová 1, Monsportová 2, Rektoříková 10, 
Göttlicherová 11, Davidová, Rosíková 18, 
Pavlačíková, Komendová 2, Šikulová 4, 
Čočková 2 
Průběh utkání: 4.min. 2:8, 21.min. 55:24, 
33.min. 69:38

VÍKEND BYL VE ZNAMENÍ POVINNÝCH VÍTĚZSTVÍ

TABULKA SKUPINY „B“ LIGY STARŠÍCH ŽAČEK:

1. B.A. SPARTA Praha 10 9 1 795:561 19
2. BASKETSPORT EMOS Přerov 10 8 2 827:579 18
3. SOKOL Hradec Králové 10 7 3 839:637 17
4. TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou 10 6 4 734:699 16
5. BK Příbor 10 6 4 673:709 16
6. BK LOKOMOTIVA Trutnov 10 2 8 539:718 12
7. VALOSUN IVES KP Brno 10 2 8 575:767 12
8. SK BASKETBAL Tišnov 10 0 10 526:838 10

PŘÍŠTÍ PROGRAM:

SOBOTA 5.2. - 17,00 TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR. LOMA, PŘÍBOR
BK Příbor – TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou
NEDĚLE 6.2. - 9,00 TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR. LOMA, PŘÍBOR
BK Příbor – B.A. SPARTA Praha
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Střední zemědělská škola 
a Střední odborné učiliště zemědělské Nový Jičín  

spolu s Ministerstvem zemědělství ČR
– zemědělská agentura a PÚ Nový Jičín, Agrární komorou 

okresu Nový Jičín, Asociací soukromých zemědělců, 
Zemědělským svazem ČR, územní organizací Nový Jičín  

a širokou zemědělskou veřejností

v á s   z v o u   n a

Z E M Ě D Ě L S K Ý P L E S
v sobotu 12. února 2005 od 20.00 hodin 

v sále kulturního zařízení Autopal s.r.o. v Novém Jičíně.
K tanci hraje C i P o s pod vedením Ladislava Pospěcha. 

Tradičně bohatá tombola, občerstvení, teplá i studená kuchyně.

D o b r o u   z á b a v u   v á m   p ř e j í   p o ř a d a t e l é !
Vstupné a místenka 100,-Kč, studenti denního studia SZeŠ 

a SOUz 50,-Kč
Předprodej vstupenek od 24. ledna 2005:

p. Štěpánová – první poschodí budovy SZeŠ a SOUz Nový Jičín,  
U Jezu 7, tel. 556 706 301

 p. Žáková – přízemí budovy Mze ČR – zemědělská agentura  
Nový Jičín, Husova 13, tel. 556 702 442

Plas tová  okna a  dveøe

Rodinné domy na klíè

Prodej výpoèetní techniky
Pøíbor, Štramberská 1587 (za fitnescentrem) v areálu 
s tavební  f i rmy Jeník .  Te l \ fax:556  724  222  
e m a i l : n j j e n i k @ s e z n a m . c z

Ti nejmladší – to jsou děti z Mateř-
ské školy Kamarád ul.Švermova v Pří-
boře – si vzpomenou 2 x ročně na ty 
nejstarší – těmi jsou obyvatelé příbor-
ského domova důchodců. Spolupráce 
dětí a občanů domova důchodců spo-
čívá v jarních a předvánočních návště-
vách, na které se děti pečlivě v ma-
teřské škole připravují. Paní učitelky 
s dětmi nacvičí kulturní program, je-
hož součástí jsou písně sborové i sólo-
vé, doplněné hrou na hudební nástro-
je, nechybí ani recitace. Před každou 
návštěvou jsou děti v mateřské škole 
informovány, kdo bydlí v domově 
důchodců, jak tam lidé žijí, co pro ně 
personál DD dělá, jak jim pomáhá.

Při našem předvánočním vystou-
pení, které se konalo 14.12.2004, se 
sešlo do kulturní místnosti DD asi 40 
posluchačů, kteří byli velice pozorní.
Snahu dětí o co nejlepší výkon ocenili 
vždy potleskem. Když se na závěr ro-
zeběhly děti s dárečky mezi poslucha-
če, mnohým ukápla dojetím slzička. 
Odměněny byly i naše děti, a to nejen 
sladkostmi, ale i drobnými dárky, které 
obyvatelé DD vlastnoručně vyrobili.

Co na závěr dodat: pěkné dopo-
ledne prožili jak ti nejmladší, tak i ti 
nejstarší. Na shledanou na jaře roku 
2005.

NEJMLADŠÍ NEJSTARŠÍM
Eliška Škodová, 

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

Office: Masarykova  489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778, mobil: 724 244 467 

zveme vás na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V sobotu 26. 2. 2005 od 15.30 do 18:30

v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské

V programu:
rej masek, diskotéka, předtančení showdance, diskodance, latinsko-americké tance, 

ukázky párů, vystoupení TK Lenka, soutěže, hry. 
Občerstvení zajištěno, opět budou k prodeji vaše oblíbené poháry.

Vstupné: 25 Kč
předprodej místenek v BAV klubu

JISTOTA NA STÁŘÍ
CREDIT SUISSE L&P PENZIJNÍ 

FOND
původní

Vojenský otevřený penzijní fond
Winterthur penzijní fond

Obchodní zastoupení:  
Jan Stoček, telefon: 603 244 329

Česká 318 – Kasárna 1. patro, Kopřivnice
Pondělí - čtvrtek 14.00 – 17.00
Sobota     08.30 – 11.00

Telefon: kancelář 556 811 822
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KUPUJETE, STAVÍTE, REKONSTRUUJETE
rodinný dům nebo byt

Českomoravská stavební spořitelna
výhodné úvěry a meziúvěry od 4,3 %, akontace od 0 %

Pro děti do 18 let 50% sleva na poplatek za uzavření smlouvy
Nabízíme:  - penzijní připojištění ČSOB Progres , Stabilita 
  - podílové fondy
  - pojištění u ČSOB pojišťovny

Obchodní zastoupení
Marie Sedlářová  tel. 605 057 510, 556 802 302
Jan Stoček   tel. 603 244 329

Kancelář: Kopřivnice, Česká 318 – Kasárna, tel 556811822
 Po - Čt 14.00 – 17.00 
 Sobota 8.30 - 11.00 

2.2. ve středu  v 18.00 hod a 20. hod
DANNYHO PARŤÁCI II
Komedie USA,?´,č. titl., přístupný 12 
let. Volné pokračování úspěšné kome-
die. Tentokrát má Danny /George Cloney/, 
mimo své komplice ještě jednoho parťáka- 
svoji manželku. Nebude to jedna loupež, 
s jídlem roste chuť, tentokrát budou kráde-
že tři.
9.2. středa v 16 a v 18.00 hod
GARFIELD VE FILMU
Repríza  úspěšné komedie USA,81´, česká 
verze, přístupný
Osudové drama jednoho tlustého kocoura. 
Nenávidí pondělí, pohyb, přírodu, ale miluje 
všechno, co je k sežrání…….
14.2. v pondělí ve 20,00 hod
SUPER PROHNILÍ
Francie, 104´, č. titl., příst. 12 let
Prohnilí jednou—prohnilí navždy.!!!!
Dva policajti v komedii o tom, že minulosti 
nikdy nezdrhneš.
16.2. ve středu v 18.00 hod
POLÁRNÍ EXPRES
Vánoční příběh USA,100´, přístupný
Hl. role Tom Hanks ve filmu o vlaku dětství 
a fantasie…..
21.2. v pondělí v 18 a ve 20.00 hod
MILENCI A VRAZI
ČR, 104´, přístupný 12 let
Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili.
Hrají J. Langmajer, O. Vetchý, Z. Adamovská, 
V. Žilková, Z. Norisová, P. Špalková……
23.2. ve středu ve 20.00 hod
VYMÍTAČ ĎÁBLA
Horor USA, 114´, č. titl., příst. 12 let
Zrodilo se zlo!!!!  Raný středověk. Zbědovaný 
kněz sebere na bojišti v poušti  amulet  v po-
době mýtického démona z ruky mrtvého 
druha. Vidí stovky mrtvých, ukřižovaných 
dolů hlavou—Káhira, Egypt 1949. Co pla-
tí na démona? Svěcená voda a hostie—nebo 
kulomet????
28.2. v pondělí  ve 20.00 hod
VERA DRAKE – ŽENA DVOU MUŽŮ
Drama Velké Británie , 125´, č. tit.,
Film podle skutečnosti,Vera se naplno 
a vzorně stará o svou rodinu a nemocného 
souseda, ale nikdo netuší, že má taky své ta-
jemství. Pomáhá ženám v jejich nesnázích- 
ano věří, že jim pomáhá v nouzi nechtěného 
těhotenství. Tato praktika je v Anglii v 50. 
letech nezákonná. Její hřích  je odhalen a za-
sáhne samozřejmě i její rodinu.

Hrajeme pro MŠ v pondělí 7.2.2005 v 9.30 hod
Šest medvědů s Cibulkou

Zveme i rodiče s malými dětmi!!!!!!!!!

Připravujeme: Kameňák III
    Snowboarďáci
    Moje matka je na holky
    Wimbledon
    Alexander Veliký
    Sametoví vrazi 
    Žralok v hlavě 
    Na dotek
Rezervace  vstupenek a místenek je možná 
denně na tel: 556 725 182 ved., 556 722 101 
pokl.,  556 725 200- kino 

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR  
NA MĚSÍC ÚNOR 2005
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Kalos

VáÏnû se mi to nezdá?
·típni mû prosím.

Speciální série 
Chevrolet Kalos Superbase 

za 215 900,- Kã 

Chevrolet Kalos se slevou aÏ 50 000,- Kã

5-dvefiov˘ Chevrolet Kalos s bohatou v˘bavou v mimofiádné novoroãní nabídce se slevou
aÏ 50 000,- Kã! Va‰e oãi nelÏou! Na‰e nabídka je bezkonkurenãní a je na Vás, abyste ji
vyuÏili vãas. V cenû  239 900,- Kã získáte 5-dvefiov˘ Kalos s posilovaãem fiízení, elektrick˘m
otevíráním pfiedních oken, centrálním zamykáním, v˘‰kovû nastaviteln˘m volantem,
autorádiem s CD pfiehrávaãem, imobilizérem a zárukou 3 let nebo 100 000 km a 3 roky
asistenãní sluÏby zdarma. Vûfite sv˘m oãím. Neváhejte.
Dobré zprávy pokraãují: MATIZ jiÏ od 184 900,- (slevy aÏ 25 000,- Kã)
LACETTI jiÏ od 296 300,- (slevy aÏ 75 000,- Kã). To v‰e do vyprodani zásob!!!

Auto Horeãka, autorizovan˘ prodejce
742 53  Kunín 444 u Nového Jiãína,
tel. 556 749 251,  556 749 414,  
mobil: 608 040 421
e-mail: horecka@daewoo-horecka.cz,
www.kalos.cz, www.lacetti.cz

Horecka 180x112 bw  21.1.2005  16:36  Stránka 1

 

 
 

JEDNOTA, s.d. v Novém Jièínì
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jièín

 VÝHODNÝ NÁKUP od 1.2. – 8.2.2005
* Primus světlé pivo 0,5 l 5,90 7,40  
* Pomazánkové máslo 200 g 14,90 18,30 
* Inovecký salám 1 kg 75,00 102,00 
* Bohemia Chips 2 příchutě 90 g 13,90 18,50 
* Špenát 450g mražený 6,90 8,90
* Pur 500 ml – lemon 19,90 28,90
    do vyprodání zásob

zakoupíte ve všech našich prodejnách 

 kompletní nabídku akčního zboží naleznete na www.jednota-nj.cz
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Z programu na měsíc únor:

 1. 2. Degustace moravských vín řízená sommelierem 

z Vinných sklepů Lechovice od 17:00 

 4. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 5. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 11. 2.  Posezení u klavíru od 19:00 

 12. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 16. 2. Seminář o liberalismu jako možném řešení 

ekonomicko

- společenských poměrů od 17:00 

 18. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 19. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 23. 2.  Anglický písničkář James Harries žijící v Praze 

- „hraje a míchá snad úplně všechno: jazz, folk, 

rock, blues a country“ od 19:00 

 25. 2. Posezení u klavíru od 19:00 

 26. 2. Posezení u klavíru od 19:00


