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Měsíčník
města Příbora

ÚNOR 2007

Cena: 5, - Kč

Co vše se vybaví příborským občanům, když se řekne svatý Valentin?

 – slaví se 14. února na téměř celém světě.
Svatý Valentin, svátek všech zamilovaných, je v našich zeměpisných šířkách, dá se říci, 

„žhavou novinkou“. Někteří historici sice tvrdí, že jej z české tradice vymýtila až tendenční 
druhá polovina 20. století, přesto bychom tento zvyk ve starých českých církevních kalendá-
řích hledali marně. 14. února, na svátek sv. Valentina, se totiž v církevním kalendáři objevují 
ještě jména dalších dvou významných osobností, našemu prostředí bližších, a sice Cyrila 
a Metoděje - Cyril zemřel právě 14. února. (Státní svátek obou věrozvěstů je podle tradice 
katolické církve slaven v České republice 5. července). Svátek svatého Valentina vyšel z ang-
losaského prostředí, je znám již ve 14. století. Angličtí emigranti jej pak převezli do Nového 
světa, kde se rychle ujal. V posledních desetiletích 20. století pronikl i k nám. Při vyslovení 
jména Valentin se nám pravděpodobně vybaví blízká milovaná osoba, kterou bychom měli 
tento den potěšit nějakou pozorností či květinou.

Ale víme vůbec, jak světec, který se stal předobrazem tomuto svátku, vypadal? Pravda, 
zřejmě nejblíže našim představám by mohl být Amor s lukem, ale chyba lávky. Svatý Valentin 
bývá totiž nejčastěji zobrazován jako starší vousatý biskup, jehož atributem bývá meč, nebo 
nemocný u jeho nohou. Podle legendy byl totiž Valentin římským duchovním, který dispo-
noval mimořádnými léčitelskými schopnostmi a zahynul mučednickou smrtí stětím. 

Samotná Valentinova postava je však poněkud schizofrenní. O jeho skutečném životě 
se neví příliš mnoho, navíc existují Valentinové hned dva - Valentin Římský (+ r. 269) a Va-
lentin z Terni (+ r. 306) - kteří bývají často zaměňováni nebo dokonce považováni za tutéž 
osobu. Častěji se tradice přiklání k postavě Valentina Římského, který se díky svým sen-
zibilním schopnostem a především díky křesťanskému vyznání dostal do sporu s císařem 
Claudiem. Císař se neodvážil Valentina přímo popravit, a tak předal případ soudci Asteriovi. 
Asterius měl sice za úkol Valentina usvědčit z podvodných praktik, namísto toho se však stal 
jeho přítelem, a když nakonec Valentin dokonce vyléčil jeho dceru ze slepoty, konvertoval 
ke křesťanství. To nesmírně rozzlobilo římský plebs, vyvlekli Valentina za město, a tam jej 
popravili. Problém je i s určením původu tradice svátku zamilovaných. Některé prameny 
dokonce tvrdí, že byla vytvořena uměle a v legendě o životě sv. Valentina nic podobného 

nenalezneme. Proč tedy bývá Valentin považován za patrona zamilovaných? Nabízí se hned několik vysvětlení. Podle jednoho vyšel zvyk z pohanských 
kořenů. Římané slavili 14. února svátek bohyně Juno, ochránkyně manželství a plodnosti.

Součástí oslav byla i tzv. „loterie lásky“, při níž si mladí lidé vytahovali z velkého bubnu lístky se jmény svých protějšků, s nimiž pak byli po celý 
následující rok „zasnoubeni“. Další z možností je, že se zvyk opírá o víru, že se právě 14. února „žení ptáci“ - tedy zakládají nové potomstvo. Je pravda, 
že v jižnějších zeměpisných šířkách začíná jaro poněkud dříve. U nás je to s oním pověstným skřivanem, který musí na Hromnice vrznout, i kdyby měl 
zmrznout, poněkud složitější. Třetí motiv valentinské tradice bývá nejrozšířenější. Podle něho Valentin při svém věznění vzplanul láskou k žalářníkově 
dceři. Před svojí popravou jí zanechal lístek se vzkazem „Od tvého Valentina“. Od té doby prý se ujalo posílání „valentinek“ a na Valentinově hrobě si 
poté dávaly dostaveníčka zamilované dvojice a obdarovávaly se květinami. Čtvrtý motiv říká, že Valentin je patronem milenců, neboť tajně oddával 
zamilované páry, kterým ve sňatku bránily různé okolnosti. Podle páté verze se na sv. Valentina předávají květiny z toho důvodu, že světec obdarovával 
zamilované květinami ze své zahrady. Jakými, legenda neříká. Ostatně, květina jako květina, pokud někdo nedonese právě jedovaté vraní oko, pravdě-
podobně žádnou květinou neurazí. Ovšem v 19. a ještě na počátku 20. století náležela k vědomostem všech dívek a paní tzv. květomluva. „Lásky mluva, 
květomluva…“ zpívá se ve zpěvohře „Na tý louce zelený“. Běda vám, kdybyste květomluvy znalé partnerce donesli například borovicovou větévku, 
dávali byste jí jasně najevo, že litujete své lásky k ní. Tulipánem byste ji upozornili, že má chladné srdce a hledíkem, že toužíte po pomstě. My, Češi, se 
navíc můžeme pochlubit i jednou evropskou raritou. Po Itálii jsme druzí, kdo vlastní největší ostatek dotyčného světce – Valentinovu lopatku. Do země 
ji přivezl náš nejslavnější sběratel relikvií, císař a král Karel IV. Až do předloňského roku ležela nepoznána v depozitáři vyšehradské kolegiátní kapituly 
sv. Petra a Pavla. Máme tedy na Valentina jisté „přivlastňovací právo“. Ať už to ale bylo a je se sv. Valentinem jakkoliv, slavit svátek zamilovaných stojí za 
to. Nehledě na to, že většina jedinců zasažená Amorovým šípem mívá Valentina po celý rok. 

– pokračování také na závěrečné straně

SVATÝ VALENTIN - 3x JINAK 

 – slaví se 14. února na téměř celém světě.

1. Svátek zamilovaných
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla jed-
nou, a to na své 4. schůzi rady města, kdy projed-
nala mj. tyto záležitosti:

4. schůze RM dne 9. ledna 2007
l Uložila požádat Ostravsko-opavskou diecé-
zi o konečné vyjádření k vlastnictví ohradní zdi 
a křížové cesty kolem farního kostela Narození 
Panny Marie
l Zřídila komisi pro občanské záležitosti v po-
čtu 11 členů. Jmenovala za členy komise p. Vil-
mu Olšaníkovou, Ludmilu Tošenovjanovou, 
Libuši Klaudovou, Alenu Tomečkovou, Alenu 
Mičkalovou, Mgr. Jitku Šmídovou, Jaroslavu 
Husákovou, Otakara Malachtu, Marii Honýšovou, 
Alenu Frýdeckou, Zdenu Galiovou
l Zřídila komisi městské památkové rezer-
vace v počtu 11 členů. Jmenovala za členy ko-
mise ing. Alenu Raškovou, ing. Jana Černocha, 
Lenku Černoškovou, Janu Karbanovou, 
Mgr. Stanislava Janotu, Magdu Dohnalovou, 
Jana Monsporta, ing. arch. Zdenka Tupého, 
Věru Halamíčkovou, ing. Lubomíra Mamulu, 
Antonína Tušinovského
l Zřídila komisi pro rozvoj města, cestovní ruch 
a kulturu v počtu 13 členů. Jmenovala za členy 
komise p. Ludmilu Štůskovou, MUDr. Mořice 
Jurečku, Rudolfa Korčáka, Lenku Nenutilovou, 
Petra Fiebera, Lukáše Krauta, Stanislava Dobeše, 
ing. Martina Jeřábka, Tomáše Kladorubu, Luďka 
Vidomuse, ing. Rudolfa Volného, ing. Jeana 
Stanciulescu, Lubomíra Sopucha
l Vzala na vědomí dopis p. Mgr. Marie Mátlové, 
ve věci poděkování RM za poskytnutý příspěvek 
městem Příbor DKSD v Příboře
l Byla seznámena s nabídkou na pronájem ne-
bytových prostor v domě na ul. Dukelská čp. 1345, 
Příbor p. Radimem Hončem, Skotnice 34
l Uložila prověřit oprávněnost fakturace rozdíl-
né ceny za jednotku tepla fy TEDOM pro různé 
subjekty u kotelny Lomená v Příboře
l Konstatovala, že odstoupení p. Mocka z funk-
ce člena finančního výboru v minulém volebním 
období bylo v souladu s platnou legislativou. 

Tříkrálová sbírka 2007
Od 2. ledna až do 15. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí 

v doprovodu dospělé osoby mohly v těchto dnech zaklepat i u vašich dveří s žá-
dostí o přispění do sbírky.

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos při-
spěli na tuto sbírku. Díky 14 skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Příboře 
vybrat: 80 311 Kč

Velké poděkování patří malým i velkým koledníkům, paní Kateřině Linartové 
a panu faráři. Děkujeme i městskému úřadu v Příboře, který zabezpečil pečetění 
a dozor při otevírání a počítání pokladniček.

  Za Charitu Frenštát p.R. Marcela Žižlavská 
 (koordinátorka sbírky)

WWW stránky školy
Již od září loňského roku jsou v provozu 

internetové stránky Základní školy Jičínská. 
Na adrese www.zsjicinska.cz naleznete 
všechny potřebné údaje a informace o naší 
škole. Dále jsou uvedeny kontakty na vede-
ní školy, sborovnu, výchovnou poradkyni, 
školní družinu a podobně. K nahlédnutí 
jsou rovněž důležité dokumenty, jako jsou 
Řád školy, Klasifikační řád, Výroční zpráva, 
Organizační schéma apod. 

Rodiče si rovněž mohou ze stránek stáh-
nout formuláře jako např. Odhláška, Žádost 
o prodloužení školní docházky. 

Svými pracemi a výrobky se mohou žáci 
pochlubit v rubrice Práce žáků. Především 
pro žáky jsou pak určeny rubriky Ankety, 
kde mohou například hlasovat pro filmy do 
pravidelných čajoven a Pokec, kde mohou 
žáci vyjádřit své názory nebo připomínky 

jak k samotným stránkám, tak i k ostatnímu 
dění ve škole.

Praktickou součástí stránek jsou rozvrhy 
hodin, a to nejen rozvrhy jednotlivých třít, 
ale i vyučujících. 

Samostatná rubrika Projekty se věnu-
je projektům, které se uskutečňují ve ško-
le. V současnosti je to především projekt 
„Adopce na dálku“, kde průběžně informu-
jeme o aktivitách v jeho prospěch a výši již 
naspořené částky.

Jediným zádrhelem je zatím Fotogalerie, 
která není zprovozněna z toho důvodu, že 
nám stále chybí svolení všech rodičů s umís-
těním fotografií jejich dětí na internetu.

Srdečně Vás zveme k návštěvě našich 
stránek a těšíme se na ohlasy a připomínky.

Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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 Olga Skřivánková  

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích?

 S určitostí mohu říct, že po své mamince jsem 
zdědila velikou pracovitost, a ta mne vždy 
vede tam, kde dnes jsem. 

2. Vaše nejoblíbenější činnost
  Každodenní procházky přírodou a okolím na-

šeho města se svými dvěma kokršpaněly.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Jelikož často pracuji, zbývá mi málo času na 

to co jsem dělávala dříve. Knihy čtu jen na do-
volené. Je i pár filmů, které mám ráda. Film - 
Román pro ženy - mne pobavil. Poslouchám 
Richarda Müllera, ale mým miláčkem je Edit 
Piaf a Iva Frülingová 

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
  Mým snem byla paní učitelka v MŠ, ale okolnos-

ti tomu nepřály. Prospěch, zájmy, koníčky to vše 
jsem splňovala a rozhodnutí znělo „nepřijata“.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 Vzor jsem měla vždy v mamince, za to co v ži-

votě dělá. I když ještě jednoho člověka mu-
sím jmenovat, mou třídní učitelku ze ZŠ paní 
Jitku Kabátovou.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Právě nepřijetí na vysněnou pedagogickou 

školu. A od té doby se řídím pravidlem, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. 

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Vlastně jsem rodák a město Příbor mi přirost-

lo k srdci.

Věk:  46 let

Stav:  rozvedená 

Dosažené vzdělání:  střední s maturitou 

Povolání: vedoucí  příspěvkové organizac 

Koníčky:  psi 

V Příboře žije:  44 roků

8. Co se vám ve městě nelíbí?
 Nelíbí se mi přístup určitých lidí ve městě k li-

dem, které baví v dnešní uspěchané době ještě 
vůbec něco dělat pro druhé. 

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

 Jako „starý Příborák“ jich mám mnoho. Při své 
profesi se setkávám se spoustou lidí, se který-
mi je mi vždy dobře. A na všechny tyto zážit-
ky jak pěkné, tak ty nepěkné by tyto stránky 
nestačily. 

10. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největ-
ší úspěch?

  Jsem člověk, který má na sebe velké nároky, 
mám ráda spravedlnost, pravdomluvnost. Své 
úspěchy neumím posoudit, to ať posoudí ti, 
co mne znají.

11. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
  Jsem rozený optimista, životní prohra je něco, 

co mne ještě snad nepostihlo. Ale také na ní 
nečekám.

12. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?

 Asi ne, ale práce s dětmi by mne bavila. Otázkou 
je, zda z té mateřské školy by už dnes nebylo za-
řízení restauračního typu. Láska k dětem mi zů-
stala, škoda jen, že nezůstanou malými.

13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Sám v životě nejsi nic!

Děkuji Vám za rozhovor! Petra Kuchařová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Usnesení z 39. ZM ve věci odvolání p. Mocka bylo 
v rozporu se zákonem a je tedy neplatné
l Doporučila ZM v rámci zabezpečení stravo-
vání v MŠ schválit vybudování vývařoven stravy 
v MŠ Pionýrů a MŠ Kamarád včetně detašované-
ho pracoviště Švermova
l Doporučila ZM uložit provedení odborné-
ho posouzení projektové dokumentace generální 
opravy kuchyně při škole Npor. Loma dle nově 
platných norem a předpisů v této oblasti s ná-
sledným vyčíslením finanční náročnosti opravy 
kuchyně na počet strávníků dle potřeby školského 
zařízení zvýšenou o cca 20% pro ostatní strávníky
l Rozhodla jmenovat komisi pro zpracování 
návrhu II. etapy prodeje domů a bytů z majetku 
města Příbor včetně podmínek prodeje a cen, a to 
ve složení 1 zástupce za každou politickou stranu, 
dále odborní poradci 2 zaměstnanci MÚ p. Ga-
chová a p. Těšlíková a zaměstnance SMMP s.r.o. 
p. Polášková
l Doporučila v souladu s ustanoveními Pravidel 
o vytvoření a použití účelového fondu obce pro 
poskytování státních půjček na opravy a moderni-
zaci bytového fondu vyhlásit výběrové řízení pro 
poskytnutí úvěrů na opravy a modernizaci byto-
vého fondu pro rok 2007 a uvolnit pro tento účel 
z fondů rozvoje bydlení částku 1 000 000,- Kč
l Doporučila zastupitelstvu města schválit ko-
misi pro vyhodnocení žádostí o úvěry na opravy 
a modernizaci bytového fondu pro rok 2007 ve 
složení: - ing. Nenutilová, ing. Šimíček, Lenka 
Habdasová, ing. Forišková, ing. Polášek
l Schválila v souladu s komisionářskou smlou-
vou mezi městem Příbor a Správou majetku 
Příbor s.r.o. rozpočet nákladů a výnosů ve výši 
18.660 tis. Kč pro rok 2007 a finanční plán údržby 
domovního a bytového fondu
l Uložila předložit dodatek ke komisionářské 
smlouvě na rok 2007, který stanoví rozsah a cenu 
za správu majetku dle skutečnosti k 31.12.2006
l Doporučila zastupitelstvu města schválit roz-
počet města Příbora na rok 2007 v následujících 
objemech:
Příjmy - 111.011,00 tis. Kč
Výdaje - 111.011,00 tis. Kč
Financování - 0
v členění a finančních částkách dle předloženého 
materiálu „Návrhu rozpočtu města Příbora na rok 
2007“

Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města 

nesešlo na obvyklém zasedání, ale sešlo se na pra-
covním jednání dne 4. ledna 2007, kde projednalo 
návrh provozního rozpočtu pro rok 2007 a ná-
sledně se sešlo dne 19. ledna 2007 na pracovně 
školícím jednání v Rožnově p. Radhoštěm, kde 
byli členové ZM společně s vedoucími odborů 
proškoleni v základních principech dotační po-
litiky EU, komunitního plánování a metody CAF 
a byly projednány některé další organizační zále-
žitosti práce ZM

Dne: 22. ledna 2007
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Drahoslava Höppová

Ludmila Adamcová

Milada Tillová

Jaroslav Tomčák

Milena Krompolcová

Naděžda Pyšová, Mgr.

Anna Rutová

Vlasta Jurásková

Jarmila Pavlisková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 28. února 2007

Marie Kotíková

Stanislav Kabát

Jaroslav Jurečka

Marta Jargusová

Jiřina Tomčáková

Eliška Frydrychová

Marie Krišková

Růžena Masnicová
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Od 1. ledna 2007 je účinný zákon č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon nově 
stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné 
nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o soci-
ální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Pomoc v hmotné nouzi
j Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi upravuje podmínky pro pomoc osobám 
v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné 
nouzi je moderním systémem pomoci oso-
bám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto 
osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky 
k uspokojení životních potřeb. 

j Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. 
j Je jednotný na celém území České republiky. 
j Vychází z principu, že každá osoba, která pra-

cuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, 
popřípadě se práci vyhýbá. 

Kdo je v hmotné nouzi? 
j Zákon stanovuje několik situací spojených 

s nedostatečným zabezpečením základní 
obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. 
Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nou-
zi a má nárok na pomoc. 

j Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina 
nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální 
a majetkové poměry neumožňují uspokojení 
základních potřeb. 

j Zákon zároveň napomáhá řešení některých 
nárazových životních situací, které nelze vy-
řešit jinak než okamžitou pomocí. 

j Každá osoba má nárok na poskytnutí základ-
ních informací, které vedou nejenom k řešení 
její situace hmotné nouze, ale i k předcházení 
jejího vzniku. 

Jaké jsou dávky pomoci v hmotné nouzi? 
j Příspěvek na živobytí 
j Doplatek na bydlení 
j Mimořádná okamžitá pomoc 
Příspěvek na živobytí a jeho výše: 
j Základní dávka pomoci v hmotné nouzi řeší 

nedostatečný příjem osoby nebo rodiny. To 
znamená, že pokud po odečtení přiměřených 
nákladů na bydlení nedosahuje příjem osoby 
nebo rodiny částky živobytí, vzniká této osobě 
nebo rodině nárok na příspěvek na živobytí. 

j Živobytí osoby nebo rodiny je stanoveno na 
základě posouzení, jaký má osoba nebo rodi-
na příjem a zda si jej může zvýšit, na posou-
zení majetkových poměrů a na zhodnocení 
dalších okolností, které výši částky na živobytí 
mohou navýšit (snaha najít si zaměstnání, po-
třeba dietního stravování, dlouhodobé setrvá-
vání ve stavu hmotné nouze). 

j Částka na živobytí se odvíjí od částek životní-
ho a existenčního minima. Pokud osoba pro-
kazatelně projevuje snahu o zvýšení příjmu 
vlastním přičiněním, bude úroveň jejího živo-
bytí (před dalším možným navýšením) shod-
ná s jejím životním minimem. 

j Částka živobytí je stanovena pro každou oso-
bu individuálně, a to na základě hodnocení 

její snahy a možností. Pro stanovení živobytí 
rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčí-
tají. 

j Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako 
rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich 
příjmem, který je snížen o přiměřené náklady 
na bydlení. 

j Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvod-
něné náklady na bydlení, maximálně však do 
výše 30% příjmu rodiny. 

Doplatek na bydlení a jeho výše: 
j Doplatek na bydlení řeší situaci nedostatku 

příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na 
bydlení. 

j Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být 
nájemcem nebo vlastníkem bytu a splňovat 
podmínky pro nárok na příspěvek na živoby-
tí a na příspěvek na bydlení ze systému státní 
sociální podpory. 

j Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže 
osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena k tr-
valému pobytu. Zákon stanoví výjimky, kdy se 
tato podmínka nemusí sledovat. 

j Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, 
aby po zaplacení odůvodněných nákladů na 
bydlení (tj. nájmu, služeb spojených s byd-
lením a nákladů za dodávky energií) zůstala 
osobě nebo rodině částka na živobytí. 

Mimořádná okamžitá pomoc a její výše: 
Osobám, které se ocitnou v takových situa-

cích, které je nutno bezodkladně řešit, je posky-
tována mimořádná okamžitá pomoc. Zákon vy-
tipoval pět mimořádných situací. Pro jednotlivé 
situace jsou stanovené odlišné výše částek, které 
v případě splnění stanovených podmínek občano-
vi náleží. 
1. První situace může nastat v momentě, kdy 

osoby sice neplní podmínky hmotné nouze, 
ale hrozí jim vážná újma na zdraví v případě 
neposkytnutí okamžité pomoci. V těchto pří-
padech náleží osobě hrozí-li ji vážná újma na 
zdraví částka doplňující příjem osoby do výše 
existenčního minima. 

2. Druhá situace řeší pomoc osobám, postiže-
ným vážnou mimořádnou událostí (živelné 
pohromy, požár, vyšší stupně větrné pohro-
my, apod.). V případě mimořádných událostí 
lze poskytnout mimořádnou okamžitou po-
moc až do výše patnáctinásobku částky život-
ního minima jednotlivce, tj. pro rok 2007 až 
do výše 46 890 Kč. 

3. Třetí situace pomáhá osobám, které nemají 
dostatečné prostředky, k úhradě jednorázové-
ho výdaje spojeného např. s úhradou poplat-
ku za vystavení duplikátů osobních dokladů 
nebo v případě ztráty peněžních prostředků. 
V případě úhrady nezbytného jednorázového 
výdaje se stanovuje výše mimořádné okamži-
té pomoci až do výše tohoto jednorázového 
výdaje. 

4. Čtvrtá situace pomáhá řešit osobám v hmot-
né nouzi potřebu nákupu předmětů dlouho-
dobé potřeby (např. rozbité pračky, ledničky) 
nebo uhradit odůvodněné náklady, vznikající 

INFORMACE K ZÁKONU O HMOTNÉ NOUZI
v souvislosti se vzděláním nebo se zájmo-
vou činností nezaopatřených dětí. V případě 
výdajů s pořízením nezbytných základních 
předmětů dlouhodobé potřeby a odůvodně-
ných nákladů spojených se vzděláním nebo 
zájmovou činností dítěte, náleží částka do 
výše těchto nákladů výdajů, maximálně však 
v průběhu kalendářního roku do výše deseti-
násobků částky životního minima jednotlivce, 
tj. pro rok 2007 až do částky 31 260 Kč. 

5. Pátá situace pomáhá řešit situace osob ohro-
žených sociálním vyloučením. Jde např. o oso-
by vracející se z vězení, z dětského domova a 
z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo 
po ukončení léčby chorobných závislostí. 
Osobám ohroženým sociálním vyloučením 
lze poskytnout mimořádnou okamžitou po-
moc ve výši 1 000 Kč. V průběhu roku může 
být tato pomoc poskytnuta opakovaně, cel-
ková výše však nesmí překročit čtyřnásobek 
částky životního minima jednotlivce, tj. pro 
rok 2007 maximálně částku 12 504 Kč. 

Co je to životní a existenční minimum? 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenč-

ním minimu stanoví životní minimum jako mini-
mální hranici peněžních příjmů k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních potřeb. 

Životní minimum je nově jednosložkové a 
nezahrnuje náklady spojené s bydlením. Částky 
životního minima potřebné k zajištění výživy a 
ostatních základních osobních potřeb jsou nově 
odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u 
nezaopatřených dětí ještě i podle věku. Zároveň je 
nově zavedena dolní hranice příjmů, tzv. existenč-
ní minimum, která vyjadřuje náklady minimálního 
životního standardu umožňujícího přežití. Částka 
existenčního minima osoby činí 2 020 Kč. 

Částka životního minima pro jednotlivce činí 
3 126 Kč a pro společně posuzované osoby je výše 
životního minima následující: 
první osoba v domácnosti  2 880 Kč měsíčně, 
druhá osoba v domácnosti  2 600 Kč měsíčně, 

(od 15 let věku, která není nezaopatřeným 
dítětem) 
nezaopatřené děti 
- 15 až 26 let  2 250 Kč měsíčně, 
- 6 až 15 let  1 960 Kč měsíčně, 
- do 6 let    600 Kč měsíčně.

Část životního minima, která byla započí-
távána na náklady na bydlení se z životního mi-
nima vyloučila a potřeby související s náklady na 
bydlení nyní řeší dávka státní sociální podpory 
– příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. 
Příspěvek na bydlení vyplácí Úřad práce v Novém 
Jičíně, kontaktní místo Státní sociální podpory v 
Příboře a doplatek na bydlení poskytuje Městský 
úřad Příbor, odbor sociálních věcí. 

Bližší informace o uvedených změnách v so-
ciálním systému od 1. lednu 2007 lze získat na od-
boru sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

Lenka Filipcová
vedoucí odboru sociálních věcí 
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Třetí ročník lezecké soutěže pro mládež 

Příborský pavuk
Třetí ročník lezecké soutěže pro mládež 

„Příborský pavuk“ se uskutečnil opět jeden den 
před koncem roku, tedy 30. 12. 2006. Soutěže 
určené především začínajícím lezcům z řad 
mládeže se zúčastnilo 49 soutěžících z desíti 
horolezeckých oddílů. O co bylo letos méně 
domácích závodníků o to více přijelo „cizích“. 
Přijeli nejen ti, co to mají blízko - Štramberk, 
Frýdek-Místek, Lipník, Ostrava, Vítkovice, 
ale i vzdálenější Orlová, Prostějov a Pustiměř. 
Soutěžilo se v lezení na obtížnost podle oficiál-
ních pravidel soutěže „Tendon Cup“ s malý-
mi úpravami (např. rozšíření kategorie D). 
Nejmladším účastníkem byl teprve pětiletý Marek 
Vojtěch z HO Štramberk. Největší konkurence 
byla v nejstarší kategorie „D“ u chlapců i dívek a 
v kategorii „C“ dívek, kde se do každé kategorie 
přihlásilo jedenáct závodníků. Všichni závodníci 
přistoupili k soutěži velice bojovně. Ti nejlepší pak 
ukázali i pěkné lezecké výkony. Účastníci „mimo 
soutěž“ (dle pravidel jsou to závodníci, kteří se 
umisťují na předních místech Českého poháru) 
předvedli perfektní výkony a ukázali, proč jsou 
dobří i v nejvyšší soutěži. Velice zajímavé bylo 
také sledovat naopak kategorii nejmladších dívek, 
které když nemohly dosáhnout dál, tak díky svým 
fyzickým dispozicím dokázaly využít i pouhé ot-
vory pro šrouby a stoupaly prakticky po ničem, za 
což sklidily obrovský aplaus.

Závodníci absolvovali dvě kvalifikační cesty 
a podle umístění se kvalifikovali do finále, kde 
se rozhodovalo o konečném umístění. Protože 
obtížnost cest byla stavěna především s ohledem 
na začínající lezce, museli závodníci ve čtyřech 
případech absolvovat dokonce i další finále ( dle 
místního vyjádření tzv. čuprfinále), aby mohlo 
být rozhodnuto o vítězi. Takže si všichni i přes 
rozměry stěny skutečně zalezli.

Za Příbor dosáhli ve svých kategoriích na zla-
té medaile Eliška Fialová a Martin Lampa. Ondřej 
Kowalczyk a Michal Rek získali stříbrné medaile 
a bronzové vybojovali Tereza Pomajbová a Jan 
Machek. Na dalších místech se potom umístili 
Petra Jarnotová a Radim Plánočka na pátém 
místě, šesté místo obsadila Kristýna Burgárová a 
desáté Adam Šlosar.

Díky přízni sponzorů (Alpisport, Víno res-
taurant TERRA LIBERA, Kresta – lité pod-
lahy, Tip Cars, Held – staviva, Maxit, Grafic 
Centrum a Difol) byli závodníci odměněni diplo-
my, hodnotnými cenami a ti nejlepší i medailemi. 

Organizačně soutěž zabezpečil domácí oddíl 
HO Příbor za vydatné pomoci příznivců lezecké-
ho sportu ze širokého okolí a vstřícnosti majitele a 
provozovatele tělocvičny.

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

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

Z Á P I S
k povinné školní docházce pro školní rok 2007/2008,

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

Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485

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

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

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

 U zápisu předložte: - rodný list dítěte
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních tabulích městského úřadu a na školách

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
prosinec 2006 - leden 2007

Ing. Milan Strakoš

Teplé počasí pokračovalo i na přelomu loň-
ského a letošního roku. Nový rok jsme tak po 
dlouhé době přivítali bez sněhu a mrazu. Teplota 
se během tohoto období několikrát vyšplhala nad 
10°C. Počasí bylo především v druhé polovině 
ledna doprovázeno silnými větry, deštěm a krou-
pami. 

Mnozí z nás přivítali, tak jak se stalo v po-
sledních letech zvykem, Nový rok na příborském 
náměstí při novoročním ohňostroji. Ten byl opro-
ti jiným letům bohatější a delší. Lidé se tak začali 
rozcházet do svých domovů až kolem první hodi-
ny Nového roku. Mezi Vánocemi a Novým rokem 
uspořádali sportovci několik soutěží a turnajů, 
kde se mohli zájemci nejen podívat, ale taky si 
podle chuti zasportovat.

Stavební práce byly v minulém roce, až na 
některé výjimky, ukončeny. Průběžně pokračují 
práce na zděném oplocení nového hřbitova. Díky 
dobrému počasí tak mohlo být započato s další 
etapou výměny oplocení od starého vchodu smě-
rem k motelu Zaf ír. 

Zastupitelstvo města mělo v tomto období 
krátkou přestávku a poprvé se jeho členové sešli 
na vstupním školení až v lednu tohoto roku. Po 
mnoha letech se uskutečnilo výjezdní školení za-
stupitelů, společně s vedoucími pracovníky měst-
ského úřadu. O tomto školení se dočtete v samo-
statném článku. 

Členové Rady města Příbora se sešli poprvé 
v roce 2007 v úterý 9. ledna. Na této schůzi byl 
projednán provozní rozpočet města na rok 2007, 
který byl všemi členy rady doporučen zastupitel-
stvu města ke schválení. Příjmová a výdajová část 
rozpočtu je vyrovnaná a představuje částku 111 
mil. Kč. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední 
desce městského úřadu, a taky na www.stránkách 
města. K tomuto návrhu mohou všichni občané 
podat své připomínky. Na schůzi rady města byly 
ustaveny tři komise rady, a to komise pro občan-
ské záležitosti v počtu jedenácti členů, komise pro 
městskou památkovou rezervaci rovněž v počtu 
jedenácti členů a komise pro rozvoj města, kultu-
ru a cestovní ruch v počtu třinácti členů. Členům 
komise bylo umožněno, aby předložili návrhy na 
předsedy komise, které by měla schválit rada měs-
ta 30. ledna 2007. Návrh ODS na ustavení komise 
územního plánování, dopravy a životního pro-
středí podpořen nebyl. Bude se tak muset hledat 
způsob, jak tyto záležitosti ve městě do budoucna 
řešit. 
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SOBOTA 6.1.07
OP  9,00 h star.žáci U16 č.z.49 BK Příbor N. Jičín B TV MG
OP 11,00 h star.žáci U16 č.z.50 BK Příbor N. Jičín B TV MG

NEDĚLE 7.1.07
EXL 10,00 h ml. dorostenky č.z. 67 BK Příbor SBŠ Ostrava TV MG
OP  8,00 h ml. minižákyně č.z.41 BK Příbor TJ L. Krnov TV npor. Loma
OP 10,00 h ml. minižákyně č.z.42 BK Příbor TJ L. Krnov TV npor. Loma

SOBOTA 13.1.07
OP  8,30 h nejml.minižáci č.z. 25 BK Příbor Snakes Ostrava TV npor. Loma
OP 10,00 h nejml.minižáci č.z. 26 BK Příbor Snakes Ostrava TV npor. Loma
OP  9,00 h ml.dorostenky č.z.1 BK Příbor SBŠ Ostrava C TV MG
OP 11,00 h ml.dorostenky č.z.2 BK Příbor SBŠ Ostrava C TV MG
DL 15,00 h st. dorostenky č.z.2 BK Příbor SK UP Olomouc TV MG
OP 13,00 h ženy č.z.22 BK Příbor BC Orlová B TV MG

NEDĚLE 14.1.07
OP 11,00 h st. minižákyně č.z.57 BK Příbor BK P Javorník TV npor. Loma
OP 12,30 h st. minižákyně č.z.58 BK Příbor BK P Javorník TV npor. Loma

SOBOTA 20.1.07
OP  9,00 h ml.dorostenky č.z.11 BK Příbor TJ L. Krnov TV MG
OP 11,00 h ml.dorostenky č.z.12 BK Příbor TJ L. Krnov TV MG
OP  8,00 h nejml. minižky č.z. 25 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP  9,30 h nejml. minižky č.z. 26 BK Příbor SBŠ Ova C TV npor. Loma
OP 11,00 h ml. minižákyně č.z.57 BK Příbor SBŠ Ostrava A TV npor. Loma
OP 12,30 h ml. minižákyně č.z.58 BK Příbor SBŠ Ostrava A TV npor. Loma

PÁTEK 26.1.07
OP 19,00 h ženy č.z.26 BK Příbor TJ Start Havířov TV MG

SOBOTA 10.2.07
OP  9,00 h ml.dorostenky č.z.21 BK Příbor TJ Start Havířov TV MG
OP 11,00 h ml.dorostenky č.z.22 BK Příbor TJ Start Havířov TV MG
OP 13,00 h star.žáci U16 č.z.1 BK Příbor Zlín TV MG
OP 15,00 h star.žáci U16 č.z.2 BK Příbor Zlín TV MG
DL 14,00 h st. dorostenky č.z.90 BK Příbor TJ Start Havířov TV MG

NEDĚLE 11.2.07
DL 10,00 h st. dorostenky č.z.95 BK Příbor SBŠ Ostrava TV MG

PÁTEK 16.2.07
SOP 20,00 h muži č.z.18 BK Příbor Hranice TV MG

SOBOTA 17.2.07
OP 9,00 h star.žáci U16 č.z. 11 BK Příbor BK Opava B TV MG
OP 11,00 h star.žáci U16 č.z. 12 BK Příbor BK Opava B TV MG
OP 13,00 h ženy č.z.17 BK Příbor Frýdek - M TV MG
EXL 16,00 h ml. dorostenky č.z.99 BK Příbor Gambrinus Brno TV MG

NEDĚLE 18.2.07
EXL 10,00 h ml. dorostenky č.z.106 BK Příbor Valosun Brno TV MG

SOBOTA 24.2.07
OP  9,00 h nejml.minižáci č.z. 39 BK Příbor BK NH Ova B TV npor. Loma
OP 10,30 h nejml.minižáci č.z. 40 BK Příbor BK NH Ova B TV npor. Loma
OP 12,00 h ml. minižákyně č.z.73 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma
OP 13,30 h ml. minižákyně č.z.74 BK Příbor SBŠ Ova B TV npor. Loma

SOBOTA 3.3.07
OP 9,00 h nejml. minižky č.z. 39 BK Příbor Frýdek-Místek TV npor. Loma
OP 10,30 h nejml. minižky č.z. 40 BK Příbor Frýdek-Místek TV npor. Loma

PÁTEK 9.3.07
SOP 20,00 h muži č.z.20 BK Příbor Lipník n.B. TV MG

SOBOTA 10.3.07
OP  9,00 h st. minižákyně č.z.89 BK Příbor Kroměříž TV npor. Loma
OP 10,30 h st. minižákyně č.z.90 BK Příbor Kroměříž TV npor. Loma
OP 15,00 h star.žáci U16 č.z.21 BK Příbor INTEX Krnov TV MG
OP 17,00 h star.žáci U16 č.z.22 BK Příbor INTEX Krnov TV MG

SOBOTA 17.3.07
EXL 15,00 h ml. dorostenky č.z.125 BK Příbor  L.Karlovy Vary TV MG

NEDĚLE 18.3.07
EXL 10,00 h ml. dorostenky č.z.132 BK Příbor V. Most TV MG

SOBOTA 24.3.07
OP 12,00 h ml. minižákyně č.z.89 BK Příbor Frýdek - Místek TV npor. Loma
OP 13,30 h ml. minižákyně č.z.90 BK Příbor Frýdek - Místek TV npor. Loma
DL 14,00 h st. dorostenky č.z.124 BK Příbor H. Králové B TV MG

NEDĚLE 25.3.07
DL 10,00 h st. dorostenky č.z.132 BK Příbor SBK Tišnov TV MG

PÁTEK 30.3.07
SOP 20,00 h muži č.z.22 BK Příbor Rožnov TV MG

SOBOTA 31.3.07
OP  8,00 h st. minižákyně č.z.105 BK Příbor BC Orlová TV npor. Loma
OP  9,30 h st. minižákyně č.z.106 BK Příbor BC Orlová TV npor. Loma
OP 11,00 h nejml.minižáci č.z. 53 BK Příbor Hlučín TV npor. Loma
OP 12,30 h nejml.minižáci č.z. 54 BK Příbor Hlučín TV npor. Loma
OP 14,00 h nejml. minižky č.z. 53 BK Příbor SBŠ Ostrava A TV npor. Loma
OP 15,30 h nejml. minižky č.z. 54 BK Příbor SBŠ Ostrava A TV npor. Loma
OP  9,00 h ml.dorostenky č.z.45 BK Příbor Hranice TV MG
OP 11,00 h ml.dorostenky č.z.46 BK Příbor Hranice TV MG

PÁTEK 13.4.07
SOP 20,00 h muži BK Příbor Vsetín TV MG

SOBOTA 21.4.07
OP  9,00 h ml. minižákyně č.z.105 BK Příbor TJ Start Havířov TV npor. Loma
OP 10,30 h ml. minižákyně č.z.106 BK Příbor TJ Start Havířov TV npor. Loma
OP  9,00 h star.žáci U16 č.z. 45 BK Příbor Frýdek-Místek TV MG
OP 11,00 h star.žáci U16 č.z 46 BK Příbor Frýdek-Místek TV MG
SOBOTA 28.4.07
OP 10,00 h ml.dorostenky č.z.59 BK Příbor Lipník n. B. TV MG
OP 12,00 h ml.dorostenky č.z.60 BK Příbor Lipník n. B. TV MG
SOBOTA 12.5.07
OP 10,00 h star.žáci U16 č.z. 59 BK Příbor Prostějov TV MG
OP 12,00 h star.žáci U16 č.z 60 BK Příbor Prostějov TV MG

Ve dnech 11. 1. – 14. 1. 2007 se uskuteč-
nil na brněnském výstavišti další ročník výstavy 
obcí, měst a regionů ČR pod názvem Regiontour 
2007. Příbor na této výstavě představil ve spo-
lečném stánku Moravskoslezského kraje polyu-
retanovou figurínu Sigmunda Feuda, současnou 
nabídku města v oblasti cestovního ruchu a ně-
které zdařilé výrobky místních podnikatelů, jako 
např. Freudovy čokoládové doutníky nebo likér 
„Příborskou freudovku“. Již v loňském roce se 
Příborská freudovka zařadila mezi výrobky „vy-
robeno v Beskydech“ a patří tak mezi šestnáct vý-
robků, které mohou tuto značku použít. 

V sobotu 20. ledna zabloudila do Příbora 
„Toulavá kamera“, která v jednom z nejbližších te-
levizních vysílání přiblíží interiéry rodného dom-
ku S. Feuda v krátkém televizním šotu. 

Dne 27. prosince 2006 se konala valná hro-
mada společnosti Správa majetku města Příbor 
s.r.o. Členové valné hromady jmenovali do funkce 
ředitele této společnosti Ing. Vladimíra Bajnara, 
a to na dobu určitou do 31. 12. 2007. 

27. 12. 2006 … jednání valné hromady společnos-
ti Správa majetku města Příbor s.r.o.

29. 12. 2006 … jednání s ředitelem Policie ČR 
Nový Jičín JUDr. Karlem Třetinou o chysta-
ných změnách ve vedení obvodního odděle-
ní PČR v Příboře. Novým vedoucím oddělení 
v Příboře byl od 1. 1. 2007 pověřen p. npor.  
Petr Albrecht

29. 12. 2006 … účast na schůzi výboru Klubu dů-
chodců v Příboře

4. 1. 2007 … pracovní jednání členů zastupitelstva 
města k rozpočtu města na rok 2007

8. 1. 2007 … účast na jednání finančního výboru 
zastupitelstva k rozpočtu roku 2007

10. 1. 2007 … vernisáž výstavy známého pražské-
ho fotografa Jana Anděla v Galerii v radnici. 
Vernisáže bylo tentokrát přítomno asi 80 ob-
čanů. 

11. 1. 2007 … návštěva výstavy cestovního ruchu 
Regiontour 2007 v Brně

15. 1. 2007 … účast na schůzi Osadního výboru 
na Hájově

17. 1. 2007 … účast na prvních setkáních jednot-
livých komisí rady města

18. 1. 2007 … jednání s ředitelem Úřadu práce 
Nový Jičín ing. Jiřím Macíčkem na téma zapo-
jení nezaměstnaných na veřejně prospěšných 
pracích ve městě 

19. – 20. 1. 2007 … výjezdní zasedání členů za-
stupitelstva města a vedoucích pracovníků 
úřadu v Rožnově

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV BK PŘÍBOR - JARNÍ ČÁST 2007

zkratky: EXL… extraliga mladších dorostenek, DL … liga starších dorostenek, OP … oblastní přebor MS kraje, SOP … sdružený oblastní přebor MS kraje, TV MG …tělocvična Masarykova gymnázia, TV npor. Loma .. tělocvična ZŠ npor. Loma 
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Tisková zpráva Správy CHKO Beskydy 
Jeden z beskydských orlů postřelen 

Před několika dny byla nedaleko obce 
Osíčko (okr.Kroměříž) nalezena postřelená 
samice orla skalního. Byl to jeden z orlů vy-
sazených v Beskydech a vybavených vysílač-
kou, díky které byl zraněný pták nalezen. Na 
první pohled bylo zřejmé, že jde o postřelení 
brokovnicí, což se potvrdilo při veterinárním 
ošetření v Novém Jičíně. I přes poškození le-
tek byla orlice jinak v dobré kondici a zranění 
přežije. Otázkou je, zda se dokáže vrátit k ži-
votu ve volné přírodě. Pracovníci Záchranné 
stanice z Bartošovic, kteří orly monitorují 
a provedli odchyt zraněné orlice, podali trest-
ní oznámení na neznámého pachatele.

Čtyři mladí orli skalní byli v CHKO 
Beskydy vysazeni v srpnu letošního roku 
v rámci projektu „Návrat orlů skalních do 
Moravskoslezských Beskyd“. Více o tomto 
projektu se dozvíte na stránkách Záchranné 
stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovi-
cích, http://www.csopnj.applet.cz. 

Rožnov pod Radhoštěm 7.12. 2006
Mgr. Jiří Lehký

Správa CHKO Beskydy 

Nadchází období zápisů do základních škol 
a tedy také období, kdy mysl rodičů předškoláků 
zaměstnávají úvahy o školní zralosti jejich dítěte. 
Těmto rodičům jsou také určeny následující řádky. 

Odklad školní docházky se každoročně týká 
asi 10 - 20 % dětí v ročníku. Odklad by však určitě 
neměl sloužit jako jednoduché řešení k prodlou-
žení období her bez pracovních povinností a zva-
žování zralosti dítěte by nemělo být jen formální 
záležitostí. V období zápisu do školy jako rodiče 
ještě nemusíte mít v otázce zralosti vašeho dítě-
te zcela jasno a vaše diskuse s pedagogy na půdě 
MŠ nebo i ZŠ je nezávazná. Závazné je pro vás až 
podání písemné žádosti o odklad do rukou ředi-
telství ZŠ. 

Častým omylem rodičů je, že o odkladu škol-
ní docházky dítěte rozhodují sami. Plnění povin-
nosti školní docházky při dosažení věku šesti let 
u dítěte v období do 31. 8. daného roku je však 
dána školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), jenž 
také přesně vymezuje postup a podmínky pro 
odklad školní docházky (§ 37), konkrétně zákon 
uvádí: „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku 
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odlo-
ží ředitel školy začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena do-
poručujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení (tedy pedagogicko psy-
chologické poradny) a současně také odborného 
lékaře (zpravidla ošetřujícím dětským lékařem). 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nej-
déle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku“. Změna oproti dřívějším pravi-
dlům je taková, že dříve postačovalo pouze jed-
no z těchto dvou doporučení, což nyní již neplatí 

Informace pro rodiče předškoláků o odkladu školní docházky

a rodiče musí řediteli ZŠ doručit obě potvrzení. 
Při úvaze o potřebnosti odkladu školní do-

cházky je důležité rozlišovat hlavní důvody mož-
né nezralosti dítěte. Jde především o rozlišení 
důvodů dle kompetence lékaře (v případě tělesné 
nezralosti nebo zdravotních důvodů – zdravotní 
postižení nebo oslabení) nebo pedagogiko psy-
chologické poradny (v případě psycho-sociální 
nezralosti dítěte). - Podle toho povede první cesta 
rodičů buď k dětskému lékaři nebo do poradny. 
Dále nastávají 2 možnosti: 
a)  V případě, že lékař vydá rodičům potvrzení 

o nezralosti dítěte v souladu s jeho odbornou 
kompetencí (tzn. pouze v případě potvrzení 
tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů), 
navštíví rodič s potvrzením od lékaře nejdří-
ve pedagogicko psychologickou poradnu, kde 
bude rodičům dle individuální povahy přípa-
du v poradně vydáno druhé potvrzení pro ZŠ, 
aniž by bylo nutné provést aktuální vyšetření 
dítěte v poradně.

 b)  Při podezření na psycho-sociální nezralost dí-
těte je však již odborné posouzení v kompeten-
ci poradny, nikoli lékaře. V tomto případě bude 
postup rodičů opačný než v případě předcho-
zím (tzn. nejdříve vyšetření v poradně a dle 
jeho výsledku cesta k lékaři pro jeho doplňující  
potvrzení).
Rodič tedy doručí v obou případech do ZŠ až 

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

K vyšetření do pedagogicko psychologické 
poradny může dítě objednat pouze zákonný zá-

stupce, a to osobně nebo telefonicky (pro celý 
okres platí uvedené tel. číslo pro příjem objed-
návek: 556 707 835). Ideální cestou je ovšem ob-
jednat dítě k vyšetření ve spolupráci s mateřskou 
školou. V MŠ mají k tomuto účelu k dispozici 
dotazník, který spolu s písemnou žádostí rodičů 
(také je k dispozici v MŠ) MŠ zašle do poradny. 
Vyplnění dotazníku učitelkami v MŠ je pro nás 
velmi důležité především z toho důvodu, že máme 
při posuzování dítěte k dispozici kvalifikovaný po-
pis předností i obtíží dítěte, sociálních projevů aj. 
Tyto informace jsou cennou součástí posuzování 
školní zralosti dítěte v naší poradně a bez těchto 
informací z MŠ může být také posouzení dítěte 
v poradně složitější. 

V případě, že dítě trpí vážnějšími zdravotními 
problémy, nebo navštěvuje logopeda, eventuálně 
jiného specialistu, je vhodné, aby rodiče k vyšetře-
ní do poradny přinesli také zprávy o jeho zdravot-
ních potížích a o probíhající odborné péči.

K vyšetření za účelem posouzení školní zra-
losti jsou pak děti v naší poradně většinou zvány 
v období od března do června. Přestože je třeba 
čekat s delší čekací dobou od objednání dítěte 
k vyšetření, jsou obavy rodičů, aby se vyšetření 
včas stihlo, zbytečné. Zcela výjimečně jsou řešeny 
některé případy ještě v období letních prázdnin 
– toto však již žádnému rodiči nelze doporučit, 
protože vyšetření dítěte nelze provést tzv. „na po-
čkání“. 

Informace o naší organizaci, poskytovaných 
službách a související legislativě naleznete také na 
našich webových stránkách –

 http://www.pppnj.adslink.cz.
Za PPP Nový Jičín zpracoval Marek Khýr.

Čekání na nejkrásnější svátky v roce 
– Vánoce – jsme si zpříjemnili přespáním ve 
škole. Ale nebylo to přespání ledajaké.

Andělské noci, která proběhla z 8. na 9. 
12., se zúčastnili všichni andělé ze třídy 2.A.

Program byl následující:
1. Výroba andělíčků
2. Zdobení andělského stromu
3. Maskot andělů
4. Vánoční tradice a koledy
5. Ples andělů
6. Noční cesta za anděly

Nejprve jsme si vyrobili bílo-stříbrné 
andělíčky, kterými jsme ozdobili vánoční 
stromeček. Potom jsme si vyprávěli vánoč-
ní příběh o andělském zvěstování narození 
Spasitele, o tom, jak malého Ježíška vítali 
pastýři, o klanění Tří králů, ale i o ukrutném 
králi Herodovi, který se dočkal spravedlivého 
trestu. Poté jsme zpívali koledy a vyzkoušeli 
si některé vánoční zvyky.

Pochutnali jsme si na andělské večeři, 
kterou všem andělům věnoval pan Miroslav 
Šeděnka ze Skotnice.

Následovalo posílání dopisů andělskou 
poštou, přivítání archanděla Gabriela, kte-
rý chtěl znát všechny naše dobré skutky. 
Andělsky jsme si zatancovali a teprve po-
tom nás čekala nebeská stezka s 10 otázkami 
o Vánocích a s andělskou listinou na půdě.

Všichni andělé stezku zvládli a mohli jít 
s klidnou dušičkou spát do třídy. Po snída-
ni si každý anděl odnesl domů ANDĚLSKÝ 
VÝUČNÍ LIST a perníkového andělíčka 

Petra Bohumínská, třídní učitelka 2.A

ANDĚLSKÁ NOC
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 Ve škole je spousta hudebně nadaných 
žáků, kteří umí zpívat, hrát na nástroj nebo tančit. 
Ve 4. ročnících měli možnost projevit svůj talent 
a porovnat se s jinými v hudebně taneční soutěži.

 Nejprve proběhlo třídní kolo v každé 4. 
třídě, kde žáci vybrali finalisty do čtyř kategorií. 
21. prosince 2006 se konalo finále. 

V pěvecké kategorii vystoupili: Lucie 
Činčalová s písní Koulelo se koulelo, Jan Machek 
s písní My jsme žáci 3. B, Lenka Hanzelková 
s písní Severní vítr, Michaela Broskevičová s pís-
ní Trpasličí svatba a Radek Bezděk s písničkou 
Rampouch. Soutěže ve hře na nástroj se zúčast-

HUDEBNĚ TANEČNÍ SOUTĚŽ 4. ROČNÍKŮ
nili jen dva žáci 4. B: Viktor Ulman, který hrál na 
zobcovou flétnu a Kristián Karas, který zahrál na 
kytaru. Kombinovaná kategorie zpěv s doprovo-
dem byla zastoupena žáky 4. A. Vánoční koledu 
anglicky a česky zazpívali Filip Bolom a Marek 
Lis, který ji zahrál i na klarinet. Píseň Dědečku, 
dědečku, koleda si vybrali Jiří Šimíček, Barbora 
Macečková a Denisa Grymová, která doprovázela 
na kytaru. Písničku Šel tudy jsme slyšeli v podání 
Lucie Šátkové, Karolíny Raškové, Jolany Solánské 
a Gabriely Galiové, která doprovázela na flétnu. 
Poslední disciplínou byl tanec v podání Marka 
Lise, dvojice Anny Strnadové a Petry Bedřichové.

Porota vyhodnotila 1. místo z každé katego-
rie. Vítězem ve zpěvu se stal Radek Bezděk, ve hře 
na nástroj Kristián Karas, v tanci Anna Strnadová 
a Petra Bedřichová. V kombinované disciplí-
ně zvítězila skupina Jiřího Šimíčka, Barbory 
Macečkové a Denisy Grymové. Hodnotit mohli 
i žáci, kteří svým hlasováním udělili cenu diváka 
Marku Lisovi za break. Všichni soutěžící získali 
účastnický list a sladkou odměnu za odvahu a pří-
pravu na soutěž.

Zpracovaly: Mgr. Michaela Eliášová, 
Mgr. Jana Bilská

Vůně jehličí, cukroví, voňavého čaje, per-
níku. Tak vypadal pátek 6. prosince u nás na 
škole. U příležitosti 115. výročí založení ško-
ly pozvaly děti a zaměstnanci rodiče, své pří-
buzné, známé a absolventy k prohlídce všech 
učeben a prostorů budovy, která prodělala 
dvojí rekonstrukci – sociálního zázemí a re-
konstrukci elektrorozvodů a osvětlení, rozší-
ření počítačové a telefonní sítě.

Nově vymalovaná a vánočně vyzdobená 
škola pro všechny příchozí připravila nejed-
no překvapení. Všechny třídy si připravily 
nabídky vlastnoručně vyrobených dárků, oz-
dobených perníčků, cukroví, vánočních oz-
dob, svícnů a jiných vánočních drobnůstek. 
A tak se školou ozývalo:,,Kupte si perníčky, 
voňavé cukroví, vánoční svícínky. Prostě 
jako na jarmarku. Všichni mohli navštívit ča-
jovnu devátých ročníků, podpořit sbírku pro 
adopci na dálku. Pro tu se žáci sami rozhodli 
a podařilo se jim během krátké doby shro-
máždit požadovaný obnos, který jim umožní 
se do této akce zapojit a podpořit tak studi-

Předvánoční setkání na ZŠ na Jičínské ulici

um kluka nebo holky z oblasti, kde děti ne-
mají takové možnosti jako ty naše. 

Již několik let žáci formou koupě po-
hlednice či samolepky koní přispívají k vý-
cviku koní pro rehabilitaci postižených dětí. 
Také na svém jarmarku zřídily stánek, kde 
si každý zájemce mohl samolepku zakoupit. 
Výtěžek bude zaslán organizaci, která výcvik 
koní zajišťuje.

Asi největší zájem byl o připravené vy-
stoupení dětí v tělocvičně školy. Má vyvý-
šené jeviště, a tak jsme to poprvé zkusili. 
Nepočítali jsme však s tak obrovským zá-
jmem a v určitých chvílích naše malá tělo-
cvična praskala ve švech a my si přáli, aby se 
dala nafouknout. Pro příště víme, že vystou-
pení musíme rozdělit na jednotlivé ročníky, 
aby viděli všichni. Přes tuto kaňku na orga-
nizaci odcházelo mnoho rodičů i dětí spoko-
jeno, na dětech byla patrná radost z toho, že 
mohly svým rodičům, babičkám, dědečkům 
ukázat, co umí, dospělé určitě zahřálo u sr-
díčka, jak je ten jejich potomek šikovný.

Pracovní seminář členů  
zastupitelstva města a vedoucích  

odborů městského úřadu
Ve dnech 19. – 20. 1. 2007 uspořádalo měs-

to Příbor vstupní proškolení členů zastupitel-
stva města, vedoucích pracovníků městského 
úřadu a některých dalších zaměstnanců. Toto 
proškolení se konalo v Rožnově, a to především 
z toho důvodu, aby se jeho účastníci mohli plně 
věnovat předkládaným tématům a neodbíhali 
z přednášek. Školení bylo zaměřeno na proble-
matiku efektivního řízení města a městského 
úřadu, problematiku komunitního plánování, 
zapojení veřejnosti do rozhodování o strategic-
kých záměrech. Dalším z témat byly dotační 
programy Evropské unie, finanční hospodaření 
a zásady strategického plánování.

Seminář byl uspořádan ve spolupráci s in-
stitutem EuroSchola z Třince, který zajistil lek-
tory a konzultanty. Část finančních prostředků 
na zajištění semináře byla použita z projektu 
Partnerstvím k prosperitě, kterou získal na tyto 
účely Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
Na základě vyplněných dotazníků jednotlivých 
účastníků se domnívám, že seminář byl pro pří-
tomné přínosem. 

Ing. Milan Strakoš, starosta
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V posledním předvánočním týdnu, kdy pří-
pravy a shon vrcholí, jsme se s žáky 4. A sešli po 
vyučování ve školní kuchyňce, abychom podobně 
jako naše maminky připravili několik druhů vá-
nočního cukroví.

V předešlých dnech děti nosily do školy 
osvědčené recepty na nepečené cukroví, z nichž 
jsme vybrali čtyři: „tatrankové kuličky“, „čoko-
ládové kuličky“, „banány s piškotem v čokoládě“ 
a „jednohubky ze sušeného ovoce v čokoládě“. 

Akce se zúčastnilo 14 dětí, které se rozdělily 
do čtyř skupin. Každá skupina pracovala na zvo-
leném druhu cukroví. Žáci si museli správně na-
vážit suroviny, rozpustit tuk, vypracovat těsto a ve 
vodní lázni připravit čokoládu. Potom už modelo-

PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
vali z těsta požadované tvary, které obalovali v ko-
kosu, napichovali na párátka sušené ovoce nebo 
piškoty s banánem a máčeli je v čokoládě. Jejich 
cílem bylo, aby cukroví nejen dobře chutnalo, ale 
i vypadalo esteticky. Myslím, že po vizuální strán-
ce byl výsledek velmi uspokojující. Jak bude cuk-
roví chutnat, ohodnotíme až v pátek na vánoční 
besídce.

V závěru asi jeden a půl hodinového snažení 
děti umyly a utřely nádobí a uklidily po sobě ce-
lou kuchyň. Žáci odcházeli spokojeni a těší se na 
páteční ochutnávku. Zajímavé bylo i to, že se akce 
zúčastnilo více chlapců než dívek.

Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová

Říčka Satina pod Lysou horou chráněna.
Na konci měsíce listopadu vstoupilo v plat-

nost nařízení Správy CHKO Beskydy, kterým 
byla zřízena Přírodní památka vodopády Satiny  
(8, 76 ha).

Jedná se o unikátní část toku říčky Satiny 
v masivu Lysé hory, na katastru obce Malenovice. 
Odborníci považují horní tok Satiny za jeden 
z nejdelších a nejnázornějších příkladů skalních 
koryt v moravské části Karpat. Pro běžné návštěv-
níky je pak bezesporu nejatraktivnější cca 1km 
dlouhý úsek , který má místy charakter soutěsky 
o hloubce cca 15 m s několika vodopády (výška do 
3 m). V soutěsce se dochovaly lesní porosty s po-
měrně přirozenou dřevinnou skladbou – přede-
vším kyselé bučiny a druhově bohaté suťové lesy 
s chráněnou měsíčnicí vytrvalou. Přímo v toku 
byla nalezena řada bezobratlých živočichů, při-
čemž mezi nejvzácnější nálezy patří 3 druhy chro-
stíků ( s jednou až třemi lokalitami v rámci ČR). 

Nové chráněné území přímo navazuje na 
Přírodní rezervaci Malenovický kotel ( vyhláše-
na v r.2004), takže v současnosti je zabezpečena 
ochrana celého přirozeného úseku vodního toku. 

Správa CHKO Beskydy do budoucna po-
čítá s možností částečného zpřístupnění území 
chodníkem a lávkami, případně napojením na 
Naučnou stezku Lysá hora, která prochází v těs-
ném sousedství přírodní památky.

V Rožnově pod Radhoštěm 18.12.2006
Jiří Lehký, Správa CHKO Beskydy

Dne 8. 12. 2006 se konala výroční členská 
schůze KD ve velkém sálu Katolického domu, 
která byla premiérou nově zvoleného předsedy 
klubu p. Vojtěcha Lyse a nového výboru. Schůze 
se zúčastnilo 137 členek a členů, což představuje 
72,87 % z celkového počtu registrovaných členů, 
a 3 zástupci Městského úřadu v Příboře.

Schůzi zahájila a řídila členka výboru klubu 
p.Machů Vladislava. Přivítala všechny přítomné, 
seznámila je s programem jednání a předala slo-
vo předsedovi KD p. Lysovi, který celou členskou 
základnu informoval o činnosti klubu důchodců 
v průběhu roku 2006.

V klubu důchodců je registrováno 188 čle-
nek a členů. Z uvedeného počtu je 133 žen a 55 
mužů. V roce 2006 odešlo z klubu 11 členů ze 
zdravotních a jiných důvodů a 4 členové zemřeli. 
V průběhu roku navštívilo náš klub 8330 členek 
a členů, což představuje denní průměr návštěv-
nosti 33 lidí.

Dále hovořil o nové sestavě výboru klubu. Ve 
výboru pracuje 7 členů pověřených následujícími 
funkcemi: p. Lys Vojtěch jako předseda klubu, pí 
Vladislava Machů jako kulturní referent, zajišťuje 
zájezdy a vede kroniku, pí Františka Potůčková je 
finanční účetní a vede finance klubu, pí Pavlína 
Pavlíková je jednatelkou klubu a vede celou ad-
ministrativu klubu, pí Vlasta Macošková a pí 
Ludmila Klimíčková se starají o zajišťování mate-
riálu a obsluhujícího personálu na akce, které se 
pořádají v klubu, p. Miloslav Zika se stará o tech-
nickou údržbu prostředků, které vlastní klub dů-
chodců.

V další části zprávy podrobněji seznámil pří-
tomné s pořádáním akcí v průběhu roku 2006.

Výbor klubu pro své členy zajistil 11 akcí, 

Z výroční členské schůze Klubu důchodců při MěÚ v Příboře.
z toho 5 zájezdů za poznáním kulturních pamá-
tek, 3 akce - posezení v klubu při specialitách, 1 
akci spojenou s velkým úklidem prostor v klubu 
a 2 akce jako poděkování členkám za vaření kávy 
v klubu. Znovu připomněl, že veškeré akce, které 
se pořádají, jsou hrazeny z vlastních finančních 
prostředků klubu.

Poděkoval všem členkám a členům klubu za 
finanční a materiální pomoc při zajišťování akcí, 
za veškerou práci při provozu klubu, manželům 
Marii a Drahomíru Galiovým za obětavost při 
vedení hospodářské části klubu a doplňování zá-
sob, pokladní pí Potůčkové za vzorné a bezchyb-
né vedení finančních prostředků klubu a členům 
výboru za pomoc při řešení úkolů vyplývajících 
z činnosti klubu.

Zvláštní poděkování patřilo i zastupitelům 
města - starostovi ing. Strakošovi, nově zvolené-
mu zástupci starosty ing. Majerovi, vedoucí soci-
álního odboru pí Filipcové, za podíl na bezproblé-
movém chodu klubu důchodců.

Každým rokem se provádí revize vlastních fi-
nancí klubu, s výsledkem revizní komise a násled-
ným stavem pokladny byli přítomní seznámeni 
v jednotlivých zprávách.

V diskusi vystoupil starosta města ing. Stra-
koš, který přítomné informovalo akcích pořáda-
ných městem. Hovořilo dokončení a zprovoznění 
tělocvičny pro Gymnázium v Příboře, upozornil 
na velmi zdařilou akci - Oslavy l50. výročí na-
rození Sigmunda Freuda, která nás dostala do 
povědomí i v zahraničí a připomněl, že uvedená 
akce byla hodnocena jako jedna z nejlepších akcí 
v naši republice. Dále hovořil o pozvání na hrad, 
které obdržel od prezidenta republiky Václava 
Klause na oslavy 28. října spojené s předáváním 

vyznamenání občanům za jejich zásluhy pro naši 
republiku.

Popřál všem hodně úspěchů v roce 2007 a vy-
zval přítomné, aby důkladně sledovali plnění vo-
lebního programu našeho města, počínaje rokem 
2007. 

Vedoucí sociálního odboru pí Filipcová po-
drobně seznámila přítomné se změnami v sociální 
oblasti, týkající se sociální podpory při bezmoc-
nosti, sociální dávky určené k pořízení ortopedic-
kých pomůcek a zároveň vyzvala přítomné, aby se 
nebáli přijít na sociální odbor ke konkrétnějšímu 
podání informací týkajících se nároků na sociální 
dávky a závěrem popřála všem hodně zdraví v ro-
ce 2007.

Po ukončení výroční členské schůze nám žáci 
Základní umělecké školy v Příboře pod vedením 
učitelek pí Lacné, pí Ivasevy a učitele p. Čtvrtka 
předvedli svůj kulturní program.

Jejich vystoupení bylo pro nás velmi milým 
zpestřením našeho všedního života.

Za krásný umělecký zážitek jim rovněž patří 
poděkování.

V průběhu volné zábavy byla připravena tom-
bola se 45 výhrami a občerstvení, které připravily 
členky klubu důchodců. K poslechu a tanci nám 
hrál a zpíval p. Strakoš a p. Nikodým.

Přáním a zároveň výzvou všech členů klu-
bu důchodců je, aby starší občané města Příbora 
přišli k nám do klubu, nezůstávali osamoceni. 
Věřte, že ve společnosti ostatních stejně osamě-
lých spoluobčanů se lépe překonávají každodenní 
problémy a vytváří se pocit krásnějších dnů svého 
dalšího života.

Výbor Klubu důchodců při MěÚ v Příboře
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Dne 02.01.2007 v 14.50 hod. oznámil občan 
z Příbora, že se již delší dobu svítí v bytě panelo-
vého domu na ulici Pionýrů a balkonové dveře 
u tohoto bytu jsou otevřeny. Hlídka na místě od 
sousedů zjistila, že byt užívá žena, kterou však 
nikdo delší dobu neviděl. V nemocnici, kde byl 
hospitalizován její otec, bylo zjištěno, že dcera 
svého nemocného otce naposledy navštívila mezi 
vánočními svátky. Hlídka proto v nemocnici zane-
chala vzkaz, aby v případě její návštěvy ihned kon-
taktovala Městskou policii Příbor. Jelikož se mohlo 
jednat o možné úmrtí v bytě, byla vyrozuměna 
i hlídka OO PČR Příbor. V zápětí se však telefonic-
ky ozval příbuzný hledané paní, který uvedl, že se 
svou příbuznou před chvíli mluvil. Ta se po několi-
ka minutách dostavila na služebnu MP a vysvětlila 
celou situaci. 

Dne 02.01.2007 v 16.15 hod. bylo přijato 
oznámení místní občanky z ul. Dukelské, že před 
domem nějaká rozzuřená žena mlátí kamenem 
do zaparkovaného osobního vozidla. Hlídka poté 
na uvedeném místě nalezla osobní vozidlo Ford-
Probe s rozbitým zadním a čelním sklem a ulome-
nými bočními zrcátky. Ve vchodě přilehlého domu 
se nacházela plačící žena s drobným krvavým 
zraněním na ruce. Ta byla hlídkou nejprve uklid-
něna a ošetřena a poté požádána o vysvětlení. Bylo 
zjištěno, že škodu na vozidle způsobila právě ona, 
kdy tímto způsobem řešila své rodinné problémy. 
Před tímto incidentem zde vozidlo zaparkoval její 
manžel, který šel na zálety ke své přítelkyni. Jeho 
manželka se však o této skutečnosti dozvěděla 
a následně milenecký párek přistihla. Následkem 
toho ji popadl silný amok, při kterém si vybila zlost 
na zaparkovaném vozidle manžela. To jak se poz-
ději ukázalo, však bylo ve společném vlastnictví 
manželů.. Jelikož tak nebyla škoda způsobena na 
cizím majetku, událost nebyla řešena jako proti-
právní jednání.. 

Dne 08.01.2007 bylo přijato telefonické ozná-
mení od občana města, že nalezl pod svým balko-
nem písemný vzkaz s prosbou o pomoc. Na lístku 
bylo uvedeno, že autorku vzkazu drží její druh 
násilím v jeho bytě. Na základě tohoto zjištění 
hlídka vyjela na uvedené místo, kde zjistila, že 26 
letý muž z Příbora svou družku úmyslně zamkl 
i s jejich společným malým synem v bytě, vzal 
jí klíče, mobilní telefon, peníze a odjel do práce. 
Vysvobozená žena poté uvedla, že byla v bytě za-
vřená přibližně 10 hodin, a proto se svou situaci 
rozhodla řešit napsáním vzkazu. Pro podezření z  
páchání domácího násilí byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Příbor. Jelikož však jednání muže 
nesplňovalo podmínky pro domácího násilí, bude 
celá událost řešena jako přestupek proti občan-
skému soužití. 

Dne 8.1.2007 v 21.08 hod. bylo přijato tísňové 
volání, že je narušeno informační centrum na MÚ 
Příbor. Hlídka bezprostředně na místě zjistila, že 
je rozbita skleněná výloha informačního centra. 
V tu dobu byli spatření dva muži, kteří šli směrem 
k pivnici Oáza na ulici U Brány. Oba podezřelí 
muži byli hlídkou dostiženi a požádání o vysvětle-
ní, přičemž bylo zjištěno, že jeden z nich má poře-
zanou levou ruku. Poraněnému byla proto poskyt-
nuta první pomoc a zajištěn převoz na lékařské 
ošetření. Poškozený uvedl, že ho před malou chvíli 
nějaký neznámý muž bezdůvodně hodil na skle-
něnou výplň informačního centra, která se tímto 
rozbila a on si způsobil řezné poranění na ruce. 
Dále hlídce uvedl popis neznámého muže, který po 
incidentu z místa odjel osobním vozidlem. Hlídce 
se následně podařila zjistit i totožnost klíčového 
svědka, který celý incident spatřil, když přijel svým 
vozidlem před MÚ. Následně byly zpracovány 
všechny získané informace a celá událost předána 
k šetření OO PČR Příbor. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Stalo se již tradicí, že každoročně pořádá naše 

škola zájezd pro žáky do předvánoční Vídně. Tak 
i letos vyjelo 15. prosince 38 žáků 6. až 9. tříd na-
vštívit hlavní město Rakouska.

Již cestou v autobuse seznamovala zkušená 
průvodkyně paní Tvarůžková žáky se zajímavost-
mi Rakouska a jeho historií. Ve Vídni jsme pod-
nikli okružní jízdu, pěšky jsme prošli historické 
centrum, viděli jsme nejznámější památky (např.
Národní divadlo,Spolkový parlament, Štěpánský 
dóm, sochy Marie Terezie, Josefa II.,Mozarta, vy-
kopávky z doby římské, aj.), to vše doprovázené 
výkladem průvodkyně.

Odpoledne jsme navštívili předvánoční 
trhy před vídeňskou radnicí a další na náměstí 

Oddíl aerobiku TJ P�íbor
po �ádá  v e  spo r t o vn í  ha l e  Masa r ykova  g ymnáz i a  

FIT SOBOTU S AEROBIKEM 
10. b�ezna 2007

P � eds t a v í  s e  i n s t ruk t o � i  l i c ence  "A "  I FAA  ( FÁCE )  

K l á r a  BUZKOVÁ  -  P r aha  .  

T e r e za  SATTKOV  Á  -  P � í bo r  

Dan  MÜLLER  -  P r aha  
P�edvedou nejnov�jší formy tane�ního aerobiku, posilování a pillates 

Cena: 220,-K�

Prezentace 8.30 – 9.3O hod. 
�Tereza Sattková ��606 932 447 

Marie-Terezie. Na tuto část zájezdu se žáci tě-
šili nejvíce. Mohli si zde nakoupit upomínkové 
předměty, vánoční dárky a sednout si do ka-
várny k teplé kávě či čaji, venku totiž panovalo 
chladné počasí. 

Žáci byli ve Vídni ukáznění a dodržovali po-
kyny učitelů, takže jsme k večeru odjížděli z Víd-
ně unavení, ale spokojení.

Za bezpečnou jízdu a trpělivost děkujeme ři-
diči panu Závodnému, se kterým se vždy cítíme 
velmi dobře, za odborný výklad a ochotu paní 
Tvarůžkové.

Poděkování si určitě zaslouží i pedagogický 
dozor paní učitelky Babaríkové, Bolomové a Gro-
hmannové.

Žáci před sochou W.A.Mozarta Vánoční trhy před vídeňskou radnicí

Před příjezdem autobusu Při výkladu průvodkyně
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 K poslechu a tanci hraje 4 členná hudební skupina Rivieras. Pro jejich dokonalý zvuk, muzikálnost a profesionální vystupování pů-
sobili v luxusních hotelech v zemích západní Evropy. Účinkovali také na luxusních lodích plujících na cestách kolem světa a dnes 

jsou vyhledávanou kapelou pro účinkování na společenských akcích významných národních firem.

PROGRAM:
19:00 začátek plesu

19:15 oficiální zahájení plesu, úvodní slovo p. starosty
02:00 konec plesu

Program plesu vám zpříjemní svým vystoupením taneční klub LENKA, BaV klub Příbor, taneční skupina Aplomb, ZUŠ Příbor a ta-
neční skupina THARA, TS RELAX Kopřivnice.

Připravena bude TOMBOLA. 
Občerstvení zajištěno v restauraci Katolického domu. Možnost si dokoupit ke vstupence i večeři.
Předprodej od 29.1.2007 v městském informačním centru. 556 455 442, www.pribor-mesto.cz

IV. VALENTÝNSKÝ PLES 10.2.2007

Každý rok tedy i letos se účastnilo město 
Příbor veletrhu regionů v ČR. Město Příbor 
se přičleňuje pod Lašskou bránu, tedy k měs-
tům Kopřivnice, Štramberku a Hukvaldům.

Ovšem my jsme se dočkali velkého úspě-
chu.

Nejen s totožnou figurínou prof. Sig-
munda Freuda, se kterou návštěvníci pro-
mlouvali jako s živým člověkem či výborným 
bylinným likérem ,, Freudovka,, nebo čoko-
ládovými doutníky S. Freuda s čili a suše-
nou švestkou. O naše město projevilo zájem 
spousta lidí i aktivních turistů, podávali jsme 
vyčerpávající informace v podstatě ovšem, 
rozdávali propagační letáky, turistické mapy, 
průvodce a jiné. Z toho veletrhu mám veli-
ce dobrý pocit nejen za město ale i sama za 
sebe, a proto přeji městu spoustu úspěšných 
veletrhů a dní.

Zuzana Vaváková, (Regino Tour 2007)

Veletrh Region Tour 2007
(Brno – Výstaviště 11. – 14. 1. 2007)
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14.2. středa 13:30

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 7. tříd.
ZŠ npor. Loma, Informace: J. Lupíková 
17.2. sobota 8:00 

O POHÁRY LUNY PŘÍBOR
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství.
Kategorie: letadla, bojová technika, dioramata, LUNA PŘÍBOR
Akce pro žáky, juniory, seniory. Informace: L. Nenutilová
17.2. sobota 13:00-18:00

TURNAJ VE FLORBALU PRO SENIORY
LUNA PŘÍBOR, Informace: J. Lupíková
21.2. středa 16:00

KOSMETICKÁ PORADNA
pro náctileté holky
II. setkání s kosmetičkou I. Šitavancovou na téma „LÍČENÍ“ 
LUNA PŘÍBOR, včetně praktické ukázky
Vstupné: 20 Kč Informace: J. Lupíková
24.2. sobota odjezd v 8:00 od LUNY PŘÍBOR, návrat v 15:00

ZÁJEZD DO ZOO V OSTRAVĚ
Netradiční zájezd. Budete mít možnost nahlédnout do zákulisí, kde 
se připravuje strava pro zvířátka.
PROGRAM: - přednáška o zvířátkách a přírodě a prohlídka ZOO
Vstupné: děti 100 Kč, dospělí 130 Kč (doprava, vstupné, přednáška)
Zájezd je organizován ve spolupráci s ZO Příbor ČSCH a je určen 
pro děti, mládež i dospělé 
Zájemci se mohou přihlásit v LUNĚ PŘÍBOR do 22.2.2007 
Informace: J. Lupíková

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489, 742 58 Příbor
Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862

Zimní táborový pobyt
Řeka – Těšínské Beskydy pro děti, mládež, rodiny i veřejnost

Termín: od neděle 25. 2. do pátku 2. 3.2007 
(jarní prázdniny okr. N. Jičín)

Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
Cena: 1850,- Kč (ubytování, strava 5x denně, doprava z BAV klubu tam i zpět, práce pedagogů, lektorů, personálu)

BAV  klub  P�íbor - st�edisko volného �asu, s.r.o.
Masarykova 489, P�íbor  742 58
Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862 

Vážení sou�asní i minulí tane�níci, 
Pokud byste m�li zájem se v�novat tanci víc než jen v základním Kurzu tance, 
nabízíme Vám následující varianty: 

1. Individuální tréninky pár�: jen úterky 100,- K� m�sí�n�
  úterky, pátky 200,- K� m�sí�n�
  (pár� je víc, každý si trénuje své sestavy) 

Zápisné na �innost do konce kv�tna nutno uhradit najednou, p�i zahájení 
�innosti, jinak se zvyšuje administrativní poplatek, který �iní 50,-K�.

2. Pokra�ovací Kurz tance pro páry i pro dosp�lé 8 lekcí á 2 hod. – 800,- K�
pátky ve�er. 

Zahájení je podmín�no p�ihlášením 10 pár�, zájemci, odevzdejte p�ihlášky. 
Ozv�te se na naše tel. �ísla.

JARNÍ PRÁZDNINY:
26.-27.2. po-út 8:00

PO STOPÁCH YETTIHO
PROGRAM: Jarní putování za Yettim, hry, soutěže, poznávání, ru-
kodělné 
LUNA PŘÍBOR, práce,možnost přespání, v LUNĚ PŘÍBOR
Cena: s ubytováním + strava 200 Kč (oběd, večeře, nocleh,snídaně, 
oběd), bez ubytování + strava 100 Kč
Akce je určena dětem. Zájemci se mohou přihlásit do 23.2.2007, 
Informace: K. Bukovjanová
28.2. středa 9:00

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
8:45 hod.- prezentace, 9:00 hod.- zahájení
Akce pro děti a mládež.
LUNA PŘÍBOR, zájemci se mohou přihlásit v LUNĚ PŘÍBOR 26.2. 
Informace: J. Lupíková

PŘIPRAVUJEME LÉTO 2007
2.- 8.7. Rybářský letní tábor na Lačnově - 2 150 Kč
7.- 14.7. Poznávací zájezd do Liberce a okolí - 3 800 Kč
7.- 21.7. Letní tábor „SLUNCE“ v Malé Bystřici - 3 250 Kč
30.7.- 12.8. Letní tábor s koňmi v Bernarticích - 3 990 Kč
24.8.- 2.9. Pobytový zájezd do Chorvatska - Mali Lošinj 
 - 4 450-4 900 Kč + strava
27.- 31.8. Tvořivý tábor v Luně Příbor - 1 000 Kč,
Ceny jsou předběžné.

Dům dětí a mládeže LUNA, Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚ 
Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012

e- mail: ddmluna@quick. cz - internet: http://web. quick. cz/ddmluna

Na měsíc duben 2007 
PŘIPRAVUJEME

jednodenní zájezd do PRAHY na muzikál

„OBRAZ DORIANA GRAYE“
v divadle TA FANTASTIKA

Autor: Oscar Wilde 
Hudba: Michal Pavlíček

Alternují: David Kraus, Bára Basiková, 
Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, Vilém Čok, 

Václav Bárta
Program: odjezd od PENNY MARKETU 

PŘÍBOR v 5.00 hod. do Prahy, prohlíd-
ka města, 18.00 hod. začátek muzikálu, po 

představení odjezd domů.
Prodej zájezdu a informace v BAV klubu.

Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862
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CO D�LAT, KDYŽ JSTE UTRP�LI
ŠKODU

Ohlaste nám vzniklou škodu na telefon 841 114 114. 
Adresa pro zasílání dokument� ke škodám je �eská pojiš�ovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno 
Další informace m�žete rovn�ž zjistit na našich webových stránkách www.cpoj.cz

Po�i�te si Seznam poškozených v�cí.
Formulá� pro po�ízení seznamu dostanete na Obecním Ú�ad�, agenturách �P nebo na www.cpoj.cz
Pokud máte po�izovací doklady, p�ipojte je k seznamu poškozených v�cí.

Evidujte náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody 
Tyto prokazateln� vynaložené náklady a práce mohou být sou�ástí náhrady Vaší škody. 

Za�n�te s odstra�ováním škody, jakmile to bude 
možné
Je Vaší povinností p�edcházet vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte za�ít tyto práce provád�t p�ed p�íjezdem 
mobilního technika. (v rámci možností lze provést provizorní zakrytí poškozené st�ení krytiny pod., aby nedocházelo ke 
zv�tšování a rozši�ování již vzniklé škody – nap�.zatékáním p�i následném dešti). 

Dokumentujte vzniklé škody, zvláš� pokud odstra�ujete
následky p�ed prohlídkou naším mobilním technikem 
Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být pr�kazná. Nezapome�te tedy na její fotodokumentaci. Máte-li k dispozici 
digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit fotky na CD, které p�edáte p�i návšt�v� mobilnímu technikovi. 

Uschovejte poškozené v�ci, je-li to možné 
Zbytky poškozených nebo zni�ených v�cí (zejména poškozené krytiny) ponechte v míst� k následné prohlídce mobilním 
technikem. Nebude-li to z bezpe�nostních, hygienických nebo jiných vážných d�vod� možné, musíte zajistit pr�kaznost výše 
škody (nap�. fotodokumentací) a doložit d�vod odstran�ní t�chto v�cí (na�ízení hygienika, obecní vyhláška apod.) 

P�ipravte si pojistnou smlouvu
Není to pro likvidaci škody nezbytn� nutné, ale celý proces to zrychlí a usnadníte práci mobilnímu technikovi p�i zjiš�ování 
vým�r Vaší poškozené nemovitosti. 

Mobilní technik Vás bude kontaktovat, jakmile to 
bude možné a dohodnete si termín prohlídky 
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 P�ijmeme pro pracovišt� ve Studénce 

HLAVNÍ   Ú�ETNÍ
Požadavky: - znalost PÚ pro podnikatele 

- praxe s vedením ú�etnictví min 5 let 
- znalost da�ových zákon� a da�ové problematiky 
- znalost mezd 
- komunikace s FÜ 
- znalost práce s PC 
- �idi�ský pr�kaz skupiny B 
- komunikativnost 
- flexibilita 
- ochota u�it se novým v�cem

 Sv�j životopis prosím zašlete na e-mail: sarka.ulmanova@nerez-ocel.cz
 nebo na adresu AK 1324, s.r.o. Butovická 317, Studénka,  
 pop�. na ��777 635 595. 

P�ijmeme pro pracovišt� ve Studénce 

SKLADNÍKA
 Požadavky:

 - je�ábnické zkoušky ( i propadlé )   
- není podmínkou 

 - zkoušky na vysokozdvižný vozík ( i propadlé ) 
 - �idi�ský pr�kaz skupiny B 

- spolehlivost 
- flexibilita 

Sv�j životopis prosím zašlete na e-mail: martin.ulman@nerez-ocel.cz
nebo na adresu AK 1324, s.r.o. Butovická 317, Studénka 
pop�. ��558 910 110 
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Slyšte první dobrou zprávu letošního roku!
Modely Chevrolet s velkými slevami pouze v únoru.

Aveo 4dv. již od 209 900 Kč Lacetti již od 259 900 Kč*
Možnost odpočtu DPH.

Spark již od 165 900 Kč

Už jste to slyšeli? Ne? To si nesmíte nechat ujít! Chevrolet vám v únoru nabízí své modely za fantastické ceny.

Ceny jsou platné při fi nancování           .

 

 Emise CO2 (g/km): 127-218; kombinovaná spotřeba (l/100km): 5,2-10,1    *Cena 5-dvéřové verze

Autosalon AUTO HOREČKA
Kunín 444, 743 53 Kunín u Nového Jičína
Tel.: 556 749 414, mobil: 608 040 421

www.auto-horecka.cz

Auto Horecka_210x148.5.indd   1 1/22/07   12:41:15 PM

Omluva čtenářům
V říjnovém vydání Měsíčníku města Příbora 

ve článku pana Igora Jalůvky „Příbor, 
Dietrichštejn a jeho doba“ byl nesprávně 
uveden dovětek k mottu. Správně motto 
s dovětkem zní: „Nelze svobody nábožen-

ské uhájiti mečem.“ reakce Karla staršího 
z Žerotína na defenestraci.

Děkujeme čtenářům za pochopení.

POZVÁNKA
na 4. zasedání 

Zastupitelstva města 
Příbora, 

které se uskuteční ve čtvrtek 
8. března 2007

od 16,30 hod. ve velkém sále 
Katolického domu v Příboře.
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NATÁ�ENÍ NA VIDEO

SVATBY, PROMOCE, K�TY,
OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, POH�BY aj., 

Profesionální technologie a kvalita DVD. 
Film je možno promítnout již na Vaší akci. 

Kontakt:  PhDr. Vít�zslav �ernoch,
 Mo�kov 391, ��728 362 757 

Vše za rozumnou cenu. 

Reklama na únor 
1/8 za 250,- K�.
O Z N Á M E N Í
Městský úřad v Příboře oznamuje  občanům města, že ve dnech :

13. – 14. března 2007 od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16,00 
v budově Správy majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118  

(přízemí - zasedací místnost)

budou pracovníci Finančního úřadu v Kopřivnici 

- vydávat formuláře daňových přiznání

- přijímat vyplněná daňová přiznání 

- potvrzovat kopie prezentačním razítkem FÚ 

- v rámci možností provádět formální kontrolu správnosti 
a poskytovat obecné rady pro vyplnění daňových přiznání 

Pozvání pro všechny mladé a ty, co se cítí mladě na

Netradiční Valentýnskou párty
V neděli 18.2.2007 v 19:30 h 

ve velkém sále centra Dětské misie, Jičínská 549

Program:
Promítání filmu s tématikou lásky
Povídání o lásce a chození
Malé občerstvení zajišťeno
Hry

Promítat se bude film:

A Walk 
To Remember

Vstup volný - jediná podmínka je alespoň jeden díl oblečení 
v růžové barvě!!! Nejvíce růžová osoba dostane odměnu!!!

Pořádá: Volné sdružení prátel mládeže Y-Club



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 16

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: I x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 02/2007 
Den vydání: 1. 2. 2007
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

Kostel sv. Valentina
- původně dřevěný kostelík založila Dorota Bremlová na počest zázračného uzdravení syna Valentina! 

Dostavěn byl 28. 5. 1596. Teprve mnohem později byl tento kostel zasvěcen svatému Valentínovi – biskupu 
a mučedníkovi, který uzdravoval nemocné a měl srdce otevřené pro všechny, kteří ho požádali o pomoc (viz. 
úvodní strana Měsíčníku).

V letech 1760 – 1766 prošel kostel barokní přestavbou. Zasloužil se o ni Heliodor Knauer – rektor pia-
ristické koleje (1757 – 60). Kostel tehdy měl věž s cibulovitou bání. Ta při požáru 23. 9.1785 shořela a nikdo ji 
nikdy už neobnovil.

V roce 1768 byla mezi piaristickou kolejí a chrámem sv. Valentina dostavěna nadzemní spojovací chodba. 
Po více než sto letech (1875) byla zrušena.

V posledních padesáti letech chrám trpěl otřesy způsobenými silným silničním provozem. Vznikly četné 
trhliny v bočním zdivu i v klenbě. Ke generální rekonstrukci stavby došlo v letech 1995-96. Slavnostní znovu-
otevření chrámu ke čtyřstému výročí postavení kostela se konalo 20. října 1996. Dnes je kostel památkovým 
objektem I. třídy a je zapsán v Seznamu památkových objektů České republiky. 

Příbor míval v dávných dobách nejvíce poutí a jarmarků ze všech moravských měst. Dnes je nejznámější 
tradiční zářijová příborská pouť zasvěcená Panně Marii a poslední 4 léta i Valentinská pouť! 

Pamětníci si vzpomínají, že se konala vždy za krutých mrazů, že na ni přijížděly celé rodiny i ze vzdále-
nějšího okolí na saních tažených koňmi, že se odehrávala kolem kostela svatého Valentina před a pak ještě pár 
let po 2. světové válce. To také dokládá obraz malíře Josefa Luňáčka. Zvěčnil pouť na plátno v roce 1930. Dění 
kolem kostela sledoval z některého z oken gymnázia. Obraz prodal ještě za první republiky monsignoru Janu 
Kohnovi, který na místním gymnáziu vyučoval latinu. Dílo zůstalo a je stále v Příboře.

Po létech se Cech příborských podnikatelů rozhodl slávu Valentýnských poutí vzkřísit. A tak 15. února 
v roce 2004 stálo před kostelem 9 stánků s pochoutkami! Obnovenou novinkou, po které se doslova zaprášilo, 
byly příborské medové šifle – pečivo, které se podobá perní-
ku a trošku svou chutí připomíná štramberské uši. Tvarově 
jde o mřížkovaný obdélník vysoký asi centimetr.

Na 1. ročník znovu obnoveného – jak zní oficiální název 
VESELENÍ O POUTI KE SV. VALENTINU 
- přišlo neuvěřitelných 800 lidí!

2. ročník v roce 2005 už znamenal 20 stánků a něco málo 
přes tisíc návštěvníků. Šifle napekl ne jeden, ale 3 pekaři!

3. ročník a rok 2006 – poprvé se propojilo prostranství 
za kostelem s areálem sousední sokolovny. Hory sněhu byly 
odklizeny a první pouť v roce v  České republice mohla začít! 
Postupně – a proto se nikde nestály fronty - přišlo během ce-
lého dne – na 1700 lidí.

Ve dvaceti stáncích jste dostali všechno, co k masopustu 
patří. Zabijačkové pochoutky: od prdelanky do bandasky až 
po ovárek, tlačenku, jelítka po smažené placky. K vyhlášeným 
šiflím přibyly koláčky, oříšky v karamelu, teplé koblížky a no-
vinka! podle starého receptu pečené škvarkové koláčky s viš-
ňovou marmeládou!

Na zahřátí se podávala vařonka, svařák, zhřívanka nebo novinka - višňové 13 stupňové Freudovo pivo – pro 
děti lahodný čaj. Všechno výrobky místních podnikatelů.

Na hladký průběh pouti dohlíželi drábové a biřici. Střílelo se ze středověkých zbraní – kuší a luků. Pranýřovali 
se nepoctiví kupci a kapsáři. Program zajišťovala skupina Keltik.

Koutkem oka jste mohli zahlédnout žlutý, modrý, zelený dým – valil se ze stánku s kouzly a čáry Alchymistky 
tady vyráběly víno z vody, učily děti psát tajným písmem, kapky v jejich nádobách odolávaly zemské přitažlivosti 
– jednoduše kapaly směrem nahoru!

2. Veselení o valentinské pouti 

Devět stánků je schovaných za vzrostlými stromy 

J. Luňáček: Valentinská pouť, 30. léta 20. stol. 

Příbor míval v dávných dobách nejvíce poutí a jarmarků ze všech moravských měst. Dnes je nejznámější 

3. Valentinské poutě v Příboře


