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Od 1.11.2009 byl ze zákona zahájen plný 
provoz datových schránek. Tento informační 
systém datových schránek je povinen pro or-
gány veřejné moci, právnické osoby zřízené ze 
zákona i právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku. Komunikaci s  městským úřadem lze 
tedy provádět i elektronicky.

Systém datových schránek vytváří předpo-
klady k přechodu z klasické práce s papírovými 
dokumenty na práci s  jejich elektronickou for-
mou. Elektronická komunikace by měla přinést 
časové a mnohdy i finanční úspory. 

Datová schránka však není e-mailová 
schránka ani náhrada e-mailové schránky. 
Datová schránka je elektronické úložiště, určené 
k  doručování dokumentů orgány veřejné moci  
a k provádění úkonů vůči nim. Dopisy s mod-
rým pruhem, doporučené dopisy a jiná úřední 
sdělení budou majitelům datových schránek 
zasílány do datové schránky. Předávání doku-
mentů prostřednictvím datových schránek má 
stejnou právní váhu jako doručování písemných 
dokumentů do vlastních rukou.

O zřízení datové schránky mohou požádat 
na pracovišti Czech Pointu i fyzické osoby, kte-
ré  nemají ze zákona povinnost zřídit si datovou 
schránku. 

Při ztrátě nebo zapomenutí přístupových 
údajů do DS je možno na  kontaktním místě 
Czech Pointu požádat o zneplatnění původních 
přístupových údajů a vystavení nových. Poprvé 
je znovuvystavení těchto údajů bezplatné. Při 
dalším požadavku o zneplatnění přístupových 
údajů dříve než za tři roky, je úkon zpoplatněn. 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE

vás zve na veřejné setkání „PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ sociální služby ve městě 

PROGRAM: 
• Informace k plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře.  
• Možnost zapojení se do procesu plánování sociálních služeb. 

KDE SE SETKÁME?    v Příboře, ul. Jičínská 238 
(v přízemí domu s pečovatelskou službou – růžová budova)

KDY?    ve středu 9. prosince 2009 
V KOLIK HODIN?     v 17:00 hodin 
KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE? 

www.pribor-mesto.cz (pod odkazem sociální oblast, plánování sociálních služeb)   
Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova č.p. 118, Telefon: 556 455 470 

Těšíme se na setkání s vámi!

ZMĚNA V KOMUNIKACI
 - DATOVÉ SCHRÁNKY

KAFKA 2009
ocenění Local tV příbor

Ve dnech 22. a 23. 10. proběhla v Kopřivnici 
soutěž regionálních a lokálních TV studií - 

KAFKA 2009.  
Účastnilo se jí 29 studií s 36 příspěvky. 

Příborské studio získalo ocenění, kterého prá-
vem si moc váží a my jsme na práci Local TV 

také pyšní:  
patří jim čEstnÉ UZnÁní  

Za DokUMEnt  
„procházka městskou  

památkovou rezervací“.
Získali ho za zpracování námětu (námět, 
scénář, režie, komentář – I. nedomová, p. 
nedoma) a vynikající moderátorku (Marii 

Machkovou.) 
Porotě se líbilo propojení procházky s loutkami, 
líbil se jim komentář, líbilo se jim režijní vedení, 
scénář... a další a další..... Hodnocení bylo velmi 

příjemné. 
porota označuje kategorii Dokument za krá-
lovskou disciplínu a jen pět studií z české 
a slovenské republiky bylo v této kategorii 

oceněno. 
blahopřejeme !

„PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ sociální služby ve městě Příboře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V minulém vydání Měsíčníku města Příbora jsme vás informovali o plnění priorit a opatření, 
které byly stanoveny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 
2008 – 2012 v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  

A jak se daří plnit priority a opatření, které si účastníci komunitního plánování a zastupitelé 
města Příbora stanovili pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením?  
a) Priorita R 1 - Vybudování noclehárny       NESPLNĚNO  
b) Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu    NESPLNĚNO  
c) Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením    NEPLNĚNO  
Tato priorita navazuje na priority R 1 a R 2. Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 
19. března 2009 rozhodlo nezřizovat v Příboře noclehárnu a azylový dům pro jednotlivce. Proto 
následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh na provozování části domu na ul. Jičínské 
čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora zadat zpracování studie 
rekonstrukce uvedeného domu pro účely provozování ubytovny.  
d) Priorita R 4 - Vybudování Mateřského centra      PLNĚNO 
Mateřské centrum je vybudováno a zajišťováno organizací LUNA Příbor, středisko volného času, 
na ul. Dukelská 1346 v Příboře, kde rovněž můžete mimo jiné obdržet podrobné informace 
o nabídce aktivit uvedeného zařízení.  
e) Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže PLNĚNO 
Veřejná finanční podpora činností organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže 
probíhá z rozpočtu města Příbora. Veřejnost je o finanční podpoře, schválené Zastupitelstvem města 
Příbora, pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami informována např. prostřednictvím 
Měsíčníku města Příbora.   
Řídící skupina rovněž projednala plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města 
Příbora na období 2008 – 2012 v oblasti propagace a informovanosti a podpory procesu 
komunitního plánování sociálních služeb ve městě:    
1) Priorita 1 - Propagace a informovanost        PLNĚNO 
V roce 2008 byl vydán a do každé domácnosti ve městě Příboře distribuován katalog „Průvodce 
sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“. Pracovní skupiny pro komunitní plánování 
sociálních služeb dále navrhují aktualizaci „Průvodce sociálními službami a nabídka  
volnočasových aktivit“ v průběhu roku 2010. Rovněž jsou na webových stránkách města 
rozčleněny jednotlivé odkazy k sociální oblasti a ke komunitnímu plánování sociálních služeb 
ve městě.  
2) Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě PLNĚNO 
Ve městě Příboře nadále probíhají pracovní jednání skupin pro komunitní plánování, a tak se 
do procesu komunitního plánování mohou kdykoliv přihlásit další zájemci. Bez toho, aniž bychom 
znali potřeby našich spoluobčanů, jejich přání a názory, není možné plánování sociálních služeb ve 
městě uskutečnit. Proto vás vážení spoluobčané zveme ke spolupráci při plánování sociálních 
služeb ve městě Příboře. Chcete-li nám sdělit váš názor, podnět nebo se jakoukoliv formou aktivně 
podílet na procesu plánování sociálních služeb ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové 
adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
ul. Freudova 118, Příbor.  
za řídící skupinu, Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, V Příboře 19. října 2009 
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Kabátová Jitka
Savická Lidmila
Pustějovský Štěpán
Rašková Marie
Calabová Drahomíra
Barchanská Eva
Poláček Jozef
Ščudlíková Božena
Baťková Věra
Štaffová Oldřiška

Vychodil Vladimír
Podešvová Libuše
Žuchová Štěpána
Šimíčková Marie
Zajoncová Eva
Bsonková Olga
Kadlčková Alenka
Mazáčová Anna
Filipová Ludmila
Kryšková Marie

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. prosince

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Představujeme některé z knižních  

novinek zakoupených v  říjnu:
Vlastimil Vondruška napsal další román z cyklu 

Hříšní lidé království českého – pečeť smrti. Český 
král pověří Oldřicha z  Chlumu delikátním vyšetřo-
váním. Pražský biskup totiž vlastní darovací listinu 
děda současného krále na vesnici Makotřasy, o  níž 
je Přemysl II. Otakar přesvědčený, že patří jemu. 
Královský prokurátor začne pátrat a narazí na vraždu 
staroměstské měšťanky. Začne rozplétat klubko složi-
tých intrik, které ho tentokrát zavedou do křivolakých 
a  ponurých uliček Starého Města pražského. Jenže 
neustále má v patách někoho, kdo si dává záležet, aby 
zemřel každý, kdo něco ví.

Milenci mladí i mnohem starší, manželé a  ex-
manželé, staří mládenci a  vdovy, vášně přiznané  
i skrývané, ale třeba také složitý vztah syna a umíra-
jícího otce, zkrátka láska v  nejrůznějších podobách 
a  odstínech - takové je základní téma nové knihy 
nejpopulárnějšího současného českého spisovatele 
Michala Viewegha povídky o lásce. 

V knize Vítěz je sám nás Paulo Coelho zavádí na 
Filmový festival v  Cannes, kde se scházejí lidé, kteří 
se proslavili ve vysněném světě módy a filmu. Někteří 
z  nich se dostali až na samotný vrchol a  obávají se, 
že své skvělé postavení ztratí.  Autor nám předkládá 
obraz světa, v němž žijeme a kde se natolik upínáme 
k bohatství a úspěchu za každou cenu, že mnohdy ne-
slyšíme, co nám říká naše vlastní srdce.

Hrdinka knihy Zaváté stopy, oblíbené autor-
ky Nory Robertsové, Cilla touží po klidu. Jako bývalá 
dětská hvězda si slávy užila vrchovatě. Usadí se na 
venkovském sídle své babičky a  to se chystá opravit. 
Jednoho dne objeví dopisy staré několik desítek let, 
které neměla nikdy spatřit. Od té chvíle se kolem Cilly 
dějí hrůzostrašné věci.

Robert Ludlum napsal další špionážní román 
s  „agentem bez minulosti“ Jasonem Bournem nazva-
ný bourneova zrada. Dva měsíce po smrti své druhé 
ženy se Bourne dozví, že se jeho jediný přítel v řadách 
CIA ztratil v Africe, kde pátral po nelegálních dodáv-
kách uranu. Bourneovi se ho podaří nalézt, ale místo 
návratu domů cestuje na jeho žádost do Oděsy, kde má 
údajně sídlit finanční centrum jisté teroristické organi-
zace. V Oděse na něj začnou dotírat podivné vzpomín-
ky a Bourne má podezření, že mu někdo vymyl mozek.

Román Kateřiny Janouchové Dcera na přání je 
o matkách a dcerách, o otcích a    lásce, která se roz-
hodně neobejde bez komplikací, o citových tabu,  ro-
dinných tajemstvích a také o  touze po věcech, které 
nemůžeme nikdy získat – a které snad právě proto tak 
zoufale chceme.

Ve své další knize, která je situovaná mimo práv-
nické prostředí – Hra o pizzu, nás John Grisham zavádí 
do zákulisí svého oblíbeného sportu amerického fotba-
lu. Rick Dockery, druhý záložní quarterback Cleveland 
Browns, zaviní prohru svého týmu v zápasu o titul mi-
stra americké ligy a  je okamžitě propuštěn. Jeho agent 
marně pátrá po týmu, který by byl po tomto fiasku 
ochoten Ricka angažovat. Nakonec uspěje, ale má to 
háček, zájemce se ozval z Evropy, konkrétně z italské 
Parmy. Rick, Američan zvyklý na velká auta, golfová 
hřiště a floridské podnebí, se tak ocitá poprvé na starém 
kontinentu, v zemi pyšnící se historií, krásnými ženami 
a vynikajícím jídlem, v týmu parmských Panterů, ama-
térů odhodlaných porazit odvěkého rivala bergamské 
Lions a vybojovat se svou novou hvězdou poprvé titul 
domácího šampiona. Svižný a humorným stylem poda-
ný příběh nepochybně potěší jak Grishamovy fanoušky, 
tak příznivce amerického fotbalu a v neposlední řadě 
milovníky Itálie se vším, co k ní patří. 

POZVÁNKA
na 30. zasedání Zastupitelstva města Příbora,  

které se uskuteční ve čtvrtek  17. prosince 2009
od 15.00 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře

HLAVNÍM BODEM ZASEDÁNÍ BUDE:
- návrh rozpočtu města a jeho organizací na rok 2010

- návrh plánu práce ZM na 1. pol. 2010
- návrh plánu práce výborů ZM na 1. pol. 2010

 
 

Poděkování 
 

Děkujeme řediteli Správy majetku města Příbor p. Ing. Vladimíru Bajnarovi        

a ekonomu p. Ing. Jiřímu Poláškovi za profesionální přístup k zajištění 

odstranění dřevěných obkladů a vlhkého zdiva  s následnou úpravou zdí 

v místnosti Klubu seniorů města Příbor včetně finanční úhrady těchto prací. 

Rovněž srdečně děkujeme za vytvoření příjemného prostředí v obou místnostech 

formou výměny oken a vchodových dveří do budovy.  

 
                                                                   Výbor Klubu seniorů města Příbora 

Oznámení o odprodeji 
 
Město Příbor oznamuje veřejnosti záměr města odprodat nalezené a nepotřebné věci. Jde o 
následující jízdní kola: 

 
 

Popis kola Navrhovaná 
prodejní cena 

Pánské horské kolo, modré   100,- Kč 
Pánské horské kolo zn. Author, stříbrné   300,- Kč 
Pánské jízdní kolo typu favorit 1 000,- Kč 
 
 
Zájemci o zakoupení nabízených věcí se mohou hlásit na odboru organizačním a vnitřních 
věcí MÚ Příbor, na  tel.:  556 455 410, Ing. Bc. Z. Turková. 
 
 

Domov důchodců
Mojestíková Marie
 Schenková Otilie
Kalincová Ludmila
Kubová Františka
Hradečný Miloslav
Křížková Olga Pondělí 28.12. až čtvrtek 31.12. bude  knihovna uzavřena
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69. schůze RM dne 20. října 2009 mj. pro-
jednala:
j Stanovila dodavatelem akce „Projektová do-

kumentace na rekonstrukci radnice v Příboře“  
firmu MÁTL a KYŠÁK s.r.o., 1. máje 1000, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

j Schválila zadání projektu na využití školního 
hřiště a dvora ZŠ Jičínská ke sportovním úče-
lům žáků a k jejich případné relaxaci

j Uložila prověřit možnosti získání dotací na 
kompletní zateplení objektů na Základní ško-
le Npor. Loma v Příboře (výměna oken a dve-
ří, zateplení nezateplených částí obvodového 
pláště budov).

j Jmenovala v  souladu s  ustanovením §102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v  platném znění  
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v  platném znění,  paní 
Mgr. Pavlínu Jordánkovou do funkce ředitele  
organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů 
1519, okres Nový Jičín, příspěvková organi-
zace“ s  účinností od 1. ledna 2010 na dobu 
neurčitou

j Stanovila zhotovitelem akce „Chodník a opra-
va části ulice ČSA“  firmu PB SCOM s.r.o., 
Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice.

j Schválila pracovníkem odpovědným za kon-
trolu plnění komisionářské smlouvy mezi 
městem Příbor a SMMP s.r.o. kontrolního 
pracovníka oddělení kontrolního a právního, 
pí. Srněnskou

j Vzala na vědomí protokol z kontroly výkonu 
samostatné působnosti provedené u měs-
ta Příbor, uskutečněné zástupci MV ČR dne 
14.9.2009

j Schválila odprodej jednotlivých urnových 
míst na hřbitově v Příboře za cenu Kč 5 000,- 
s  tím, že pronájem hrobového místa zůstává 
platný podle současných pravidel

j Doporučila ZM ke schválení priority akční-
ho plánu rozvoje města pro rok 2010 uvedené 
v tabulkách č. A, B, C

j Odsouhlasila po úpravách výzvu ke zpracová-
ní nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu  
„Vydávání městského periodického zpravoda-
je - Měsíčník města Příbora“

70. schůze RM dne 10. listopadu 2009 mj. 
projednala:
j Schválila finanční dar ve výši 5  000,- Kč 

z  rezervy rozpočtu města Základní škole 
Dukelská za dobré výsledky v letošním roce

j Vzala na vědomí převzetí do majetku nale-
zených a opuštěných movitých věcí dle § 135 
Občanského zákoníku v celkové hodnotě dle 
odhadu 400,- Kč

j Doporučila ZM nevyužít nabídku 
Moravskoslezského kraje na  převod zřizo-
vatelské funkce Domova Příbor, příspěvková 
organizace, Masarykova 542, Příbor, na město 
Příbor

j Doporučila ZM prodat společnosti Svarmetal 
s.r.o., se sídlem Nový Jičín, 5. května 96/720 
část nemovitosti – pozemku parc.č. 3304/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.  
i obec Příbor, v rozsahu dle situačního sním-
ku, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, plus ná-
klady spojené s prodejem, včetně daně z pře-
vodu nemovitostí

j Uložila zadat zpracování znaleckého posud-
ku na nemovitosti – pozemky parc. č. st. 65, 
parc. č. 286/3, objekt č. p. 55, k. ú. Hájov, obce 
Příbor a za m2 pozemku parc. č. 265/2, k. ú. 
Hájov, obec Příbor

j Uložila předložit plnění k nájemní smlouvě 
objektu mateřské školy Hájov ve věci vzájem-
ného zápočtu ceny pronájmu a provedených 
prací

j Uložila předložit upravenou „Smlouvu o zří-
zení práva odpovídajícímu věcnému břemeni“ 
umístění stavby (odpočívadla na cyklotrase 
Prchalov) na další schůzi RM

j Uložila zveřejnit k doprodeji výběrovým říze-
ním - volnou jednotku číslo 1380/10 ve vlast-
nictví města v objektu bydlení č.p. 1379-1380 
na ul. Čs. armády za podmínek stanovených 
dle Pravidel včetně Dodatku č. 1 pro doprodej 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/94 
Sb. ve  znění pozdějších předpisů

j Doporučila ZM schválit předložený návrh na 
udělení Ceny obce pí. Drahomíře Sattkové

j Doporučila ZM schválit předloženou smlou-
vu o spolupráci se členy „Lašské brány“, jejímž 
předmětem je úprava podmínek spolupráce 
při rozvoji cestovního ruchu

j Uložila provést výměnu oken v bytě Radima 
a Radky Šimečkových, ul. Jičínská 247 od ulice 
Jičínská

j Souhlasila s  umístěním přípojného bodu na 
objektu domu čp. 1306 ul. Fučíkova pro šíře-
ní vysokorychlostního internetu v této oblas-
ti za předpokladu využití stávajících rozvodů 
v těchto domech

j Rozhodla pronajmout byt s  dluhem původ-
ního nájemce na základě zveřejnění záměru 
města, byt 2+1 na ulici Fučíkova 1300/5 paní 
V. P. výše nabídky (úhrady dluhu) 65 074,-

j Vzala na vědomí informace k  plnění priorit 
a opatření Střednědobého plánu rozvoje so-
ciálních služeb města Příbora na období 2008 
- 2012

j Doporučila ZM vzít na  vědomí informace 
k  plnění priorit a opatření Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora 
na období 2008 – 2012

j Schválila Občanskému sdružení při Dětském 
centru Kopřivnice, Smetanova 1122, 742 21 
Kopřivnice, z rozpočtu města finanční dar na 
svoz dětí se zdravotním postižením pro školní 
rok 2009/2010 ve výši Kč 19 000,-, z toho Kč 
14 000,- z paragrafu 4329 a Kč 5 000,- z rezer-
vy rozpočtu města 

j Doporučila ZM schválit bezúplatný převod 
majetku města na ZUŠ Příbor v celkové hod-
notě  42 498,- Kč ( z toho účet 028  - 28 351,- 
Kč,  účet 022 - 12 250,- Kč a EM – 1 897,- Kč ) 
dle seznamu inventáře

j Rozhodla schválit smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemeni mezi oprávně-
ným z věcného břemene Správa majetku měs-
ta Příbor, s.r.o. a povinným z věcného břeme-
ne město Příbor k  nemovitostem uvedeným 
v článku I. odst. l této smlouvy a v rozsahu dle 
článku II. odst.1 předmětné smlouvy se zřizu-
je bezúplatně a na dobu 20 let

j Doporučila ZM schválit realizaci Revitalizace 
panelového domu č.p. 1483-1485 na  
ul. U Tatry v roce 2010 dle varianty B uvede-
né v důvodové zprávě, tj. prostředky z prodeje 
bytů a dotace

j Schválila Plán výnosů a nákladů z účtu měs-

ta Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2010 
a Plán nákladů  SMMP s.r.o. pro rok 2010 – 
údržba a opravy DBF

j Doporučila ponechat v  platnosti stávající 
OZV č. 6/2008 O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přípravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu

j Vzala na vědomí průběžnou informaci 
o opatření a likvidaci znečištěných vod na 
kompostárně

j Vyslovila souhlas v  souladu s §27, odst. 5, 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů s  přijetím účelo-
vé neinvestiční dotace pro Mateřskou školu 
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na základě 
žádosti školy o poskytnutí neinvestiční dotace 
pro rok 2010 z  rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Matka a dítě“ a jejím vy-
pořádáním prostřednictvím svého rozpočtu 
v souladu s §28 odst.8 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění.

28. zasedání ZM v mimořádném termínu 
dne 21. října 2009 mj. projednalo:
j Schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu movitého majetku mezi převodcem 
městem Příbor a nabyvatelem příspěvkovou 
organizací města Technické služby města 
Příbora, IČ: 00143651 dle předloženého návr-
hu s účinností od 1.11.2009

j Schválilo v souladu s § 84, odst.2, písm. d), zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové or-
ganizace Technické služby města Příbora, IČ: 
00143651 v  úplném znění dle předloženého 
návrhu s účinností od 1.11.2009

j Schválilo „Smlouvu o poskytnutí dotace měs-
tu Kopřivnice z rozpočtu města Příbor na roz-
šíření útulku pro psy“ 

j Vzalo na vědomí informativní zprávu ve věci 
postupné rekonstrukce objektu Katolického 
domu včetně možných způsobů financování

j Návrh správy a provozu objektu Katolického 
domu do doby zahájení rekonstrukce tohoto 
objektu (úkol 27/8/4/3) - Nebylo přijato usne-
sení

j Návrh kupní smlouvy na koupi objektu 
Katolického domu v Příboře 

j Bylo seznámeno s  návrhem kupní smlouvy 
na koupi objektu Katolického domu v Příboře  
a souvisejících pozemků

j Odsouhlasilo v souladu s Pravidly pro přidě-
lování příspěvků vlastníkům domů /fyzickým 
osobám/ v MPR schválených Zastupitelstvem 
města Příbora 26. 6. 2008 finanční příspěvek 
ve výši 70 000,- Kč na opravu domu č.p. 323 
na ul. Úzká, parc.č. 1641, k.ú.Příbor, vlastník - 
Marek Částka, Nádražní 4/254, 742 35 Odry

29. zasedání ZM dne 5. listopadu 2009 
mj. projednalo:
j Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí finančního 

výboru a osadních výborů
j Přesunulo částku 150 tis. Kč z tabulkové čás-

ti B, pro vypracování studie na rekonstrukci 
domu č.p. 247 na ul. Jičínské, do tabulkové 
části A

j Projednalo návrh akčního plánu rozvoje měs-
ta na léta 2010/2011 vč. rozpočtového výhle-
du

j Schválilo priority akčního plánu rozvoje měs-

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Vážení občané města Příbora, 
dovolte mi dnes, abych vás seznámil s někte-

rými principy fungování veřejné správy. Volby 
do komunálních zastupitelských orgánů jsou sice 
až za rok, ale jako obvykle půjde k volbám i další 
nová generace, a proto si dovolím z důvodů lepší 
orientace již v  tuto dobu podat nějaké informa-
ce ke struktuře samosprávy, která je v  Příboře. 
Samospráva je celkem vystižný pojem k  tomu, 
že si můžeme uvědomit, že sami občané města 
Příbora si toto město spravují prostřednictvím 
svých volených zástupců – členů zastupitelstva 
města (ZM), kterých je v tomto volebním období 
23. Počet nemusí být pro každé volební období 
stejný, může se ze zákona malinko lišit. Čili ob-
čané zvolí z kandidátů příslušných stran 23 svých 

zástupců, kdy členové ZM zvolí z řad ZM staros-
tu a jednoho místostarostu. Počet místostarostů 
je opět dán požadavky samotné samosprávy, kdy 
v  tomto období byl odsouhlasen jeden. Rovněž 
ZM zvolí členy rady města, která byla v  tomto 
období sedmičlenná, přičemž starosta a místosta-
rosta jsou automaticky ze zákona členy RM. Tito 
představitelé samosprávy se scházejí podle potřeb 
obvykle tak, že RM se schází zpravidla jednou 
za tři týdny a ZM se schází jednou za šest týdnů. 
Tajemník MÚ se zúčastňuje jednání ZM a RM 
s hlasem poradním. Aby byla realizována vůle sa-
mosprávy a také státní správy, ze zákona nazýva-
né přenesené působnosti, k  tomu slouží městský 
úřad (MÚ) a v  něm zaměstnanci města Příbora, 
zařazení do městského úřadu, obecně nazýváni 

úředníci. Vedle MÚ je ještě organizační složka – 
městská knihovna. V čele MÚ je starosta a je zde 
také funkce tajemníka MÚ, který je nadřízen všem 
zaměstnancům města Příbora zařazeným do MÚ, 
tedy úředníkům. Úředníci jsou vysoce kvalifiko-
vané osoby, prakticky všichni se státní zkouškou, 
zvanou zkouška odborné způsobilosti s  celostát-
ní platností. Tito lidé aplikují v  praxi rozhodnutí 
parlamentu, vlády a samozřejmě samosprávných 
orgánů. Proto není na místě rčení, co si zase ti 
úředníci na nás vymysleli. Úředníci nikdy o ničem 
nehlasují, je to pouze rozhodnutí zastupitelských 
orgánů různých úrovní, které mají úřednici často 
aplikovat do praxe a to je také mnohdy problém 
pro ně samotné. Další zase příště.

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. 11. 2009

Vážení spoluobčané, dovolte mi, tak jak jsem 
minule slíbil, abych vás informoval o další usku-
tečněné rekonstrukci školského zařízení v našem 
městě – o rekonstrukci školní jídelny a kuchyně 
při Základní škole Npor. Loma v Příboře

Tato rekonstrukce byla nutná pro odstra-
nění závad plynoucích z platných hygienických 
předpisů, kdy město dostalo od hygieny odklad 
pro jejich odstranění na tři roky, což je do kon-
ce roku 2010. Zastupitelstvo města pro uvedení 
tohoto školského zařízení do stavu splňujícího 
přísné hygienické normy a předpisy v rozpočtu 
pro rok 2009 vyčlenilo částku 14,5 miliónů Kč. 

rekonstrukce školní jídelny zahrnovala ze-
jména:
- výměnu stávajících okenních výplní a vstup-

ních dveří do objektu za plastová s  úpravou 
vstupu do budovy včetně bezbariérového 
vstupu;

- rekonstrukci sociálního zařízení jídelny (pro 
strávníky) a rozšíření o umyvadla ve vestibulu 
jídelny;

- rekonstrukci elektroinstalace a výměnu pod-
lahové krytiny – v  jídelně položení nového 
lina a ve vestibulu litá podlaha;

- výmalbu celého objektu a doplnění inventáře; 
nové podhledy a osvětlení.
rekonstrukce kuchyně zejména zahrnovala:

- výměnu stávajících okenních výplní  objektu 
(včetně zázemí kuchyně) za plastová s umís-
těním zábran proti vniku hmyzu;

- rekonstrukci stávajících prostor kuchyně 
včetně zázemí spolu s  vybavením kuchyně  
i zázemí novou technologií;

- rekonstrukci sociálního zařízení kuchyně pro 
zaměstnance;

- rekonstrukci elektroinstalace, plynoinstalace, 
vodoinstalace a kanalizace objektu;

- nové podlahové povrchy v prostoru kuchyně  
a zázemí - formou litých podlah;

- rekonstrukci chladicího boxu, nátěr rekon-
strukcí dotčené vnější fasády, výmalbu kuchy-
ně a jejího zázemí.
Výběrovým řízením byla jako zhotovitel akce 

vybrána firma Ekobau Invest, a.s., Hradec nad 
Moravicí, která se velmi dobře zhostila zadané-
ho úkolu. Rekonstrukce byla započata dne 7. 7. 
2009, ukončena byla dne 14. 9. 2009, kolaudace 
po rekonstrukci pro uvedení objektu do řádného 
provozu proběhla dne 11. 9. 2009 a zkušební pro-
voz byl zahájen dne 9. 9. 2009. Celkové náklady 
rekonstrukce kuchyně a jídelny činily 13 961 301,- 
Kč. K  úhradě této částky byly použity finanční 
prostředky ze státního rozpočtu formou dotace 
ve výši 8 000 000,- Kč   (z „porcování medvěda“). 
Tedy město ze svých prostředků na tuto akci vlo-
žilo 5 961 301,- Kč.

Chtěl bych touto cestou poděkovat vede-
ní školy v  čele s  ředitelem Mgr. Jánem Drtilem, 
vedoucí školní jídelny paní Radmile Adámkové  
a školníkovi panu Františku Hanzlíkovi za organi-
zaci a včasný průběh přípravných prací k rekon-
strukci objektu kuchyně a jídelny ZŠ Npor. Loma 
(vystěhování všeho vybavení, uložení nábytku  
a ostatních věcí v  náhradních objektech apod.)  
a opětovného nastěhování a provedení finálního 
úklidu objektů před spuštěním jejích provozu. 
Poděkování patří rovněž za kus odvedené prá-
ce pro zdárný průběh a ukončení rekonstruk-
ce, kuchařkám, uklízečkám ZŠ a pracovníkům 
Technických služeb města Příbor, bez jejichž při-
spění by nebylo dosaženo tak hladkého průběhu 
všech záležitostí s  rekonstrukcí objektů jídelny  
a kuchyně souvisejících.

Ještě bych rád poděkoval pracovníkům MÚ 
Příbor, paní Naděždě Střelkové za podíl na pří-
pravných pracích před rekonstrukcí a panu ing. 
Ivo Kunčarovi, který organizačně a pak při sa-
motných kontrolních dnech sledoval a koordino-
val práce při rekonstrukci objektů a řešil spolu se 
zhotovitelem problémové záležitosti, které vyply-
nuly při samotném provádění díla.

Ještě jednou všem díky za dobře odvedenou 
práci při zvelebování zařízení města.

Ing. Majer Bohuslav, místostarosta

Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně při Základní škole  Npor. Loma  - ukončena

INFORMACE PRO OBČANY:

ta pro rok 2010 uvedené v tabulkách č. A, B, C
j Vzalo na vědomí rozpočtový výhled na rok 

2010-2012 a priority akčního plánu na rok 
2011

j Vzalo na vědomí protokol o výkonu samostat-
né působnosti provedené u města Příbor dne 
14.9.2009 odborem dozoru a kontroly veřejné 
správy MV ČR

j Uložilo trvale zveřejňovat povinné informace 
stanovené v § 5 odst. 1 InfZ ve veřejně pří-
stupných prostorách budovy MÚ a na www.
stránkách města

j Upozornilo ověřovatelé zápisu ze zasedání 
ZM na jejich povinnost danou § 95 odst. 2 
zákona o obcích a jednacím řádem ZM, po-
depsat zápis do 10 dnů po skončení zastupi-
telstva města

j Upozornilo příslušné vedoucí pracovníky 
MÚ, stanovené organizačním řádem MÚ, na 
jejich povinnost zaslat obecně závaznou vy-
hlášku obce neprodleně po dni jejího vyhláše-
ní MV ČR

j Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor informace 
z jednání ZM ve věci přijatých opatření k ná-
pravě nezákonného postupu orgánů města 
Příbor, uvedených v protokolu z kontroly 

j Schválilo čtvrtou změnu rozpočtu města 
Příbora na rok 2009 v následujících objemech:

 příjmy - 229 050,34 tis. Kč, což je zvýšení 
oproti schválené třetí změně rozpočtu na rok 
2009 o 78 139,68 tis. Kč,

 výdaje - 214 996,34 tis. Kč, což je zvýšení 
oproti schválené třetí změně rozpočtu na rok 
2009 o 3 481,68 tis. Kč,

 financování - mínus 14 054,00 tis. Kč, což 
je snížení oproti schválené třetí změně  
o 74 658,00 tis. Kč,

 v členění a finančních částkách dle předlože-
ného a hlasováním upraveného návrhu čtvrté 
změny rozpočtu města Příbora na rok 2009.

j Rozhodlo uzavřít „Smlouvu o spolupráci obcí 
uzavřené k zajištění ostatní dopravní obsluž-
nosti“ na rok 2010 až 2018 dle předloženého 
návrhu smlouvy

j Úhrada nákladů na ostatní dopravní obsluž-
nost pro rok 2010 činí Kč 52,- /občana města 
Příbor

Dne: 19. listopadu 2009
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK
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Z kalendáře starosty města
říjen/listopad 2009, ing. Milan Strakoš

Celý poslední měsíc se nesl ve znamení se-
tkávání občanů při státních svátcích nebo jiných 
významných událostech.

Den vzniku samostatného československého 
státu (1918) jsme si připomněli v úterý 27.10.2009 
u památníku prvního prezidenta  T.G.Masaryka  
před Masarykovým  gymnáziem. Hlavní pro-
jev přednesl za účasti asi padesáti občanů  
p. Bohumil Vlach. Poté zástupci města, politic-
kých a zájmových organizací položili k pomníku  
květiny.

Další setkání občanů uspořádalo město ve 
spolupráci se členy Vojenského sdružení rehabi-
litovaných ve středu 11.11.2009 u příležitosti Dne 
válečných veteránů. Letošních oslav se z důvodu 
deštivého počasí zúčastnilo jen několik občanů. 
Důležitost tohoto významného dne připomněl 
starosta města.   

Další setkání se konalo  na příborském ná-
městí u příležitosti státního svátku Dne boje za 
svobodu a demokracii (1989). Toto kulaté dva-
cetileté výročí si přišla připomenout více jak 
stovka místních občanů. Po přivítání předsedou 
místního sdružení ODS p. Rudolfem Korčákem 
a předsedou KDU-ČSL p. Janem Monsportem 
připomněl toto výročí v krátkém projevu starosta 
města. Po vyslechnutí státní hymny byly rozsví-
ceny symbolické svíčky. Přítomni občané si měli 
možnost dobu před dvaceti lety přiblížit na vysta-
vených fotografiích a dobových dokumentech.

Velmi zajímavé setkání uspořádal Osadní 
výbor v  Hájově ve spolupráci s  Klubem seniorů, 
sdružením dobrovolných hasičů a dalšími spol-
ky v sobotu 14.11.2009 v Hájově. Setkání rodáků 
bylo připraveno opravdu velmi dobře. K nahléd-
nutí byly kroniky obce i spolků a ve večerních ho-
dinách se návštěvníci sešli v Kulturním domě.

Regionální setkání učitelů 1. stupně základ-
ních škol uspořádala základní škola na Jičínské 
ulici. Společně s  ředitelkou školy Mgr. Miladou 
Maščuchovou jsem přivítal asi padesát učitelů 
z celého Moravskoslezského kraje. Cílem setkání 
bylo hledání nových forem výuky, čehož se učitelé 
ZSˇJičínská zhostili na výbornou.

Na městském úřadě a ve všech organizacích 
města se po dobu celého měsíce diskutovalo nad 
návrhem rozpočtu města pro příští rok 2010. 
Požadavků a návrhů je, tak jako každý rok, dale-
ko víc než možností. Ty jsou limitovány příjmy 
města. S  návrhem rozpočtu, který bude projed-
nán na zastupitelstvu města 17. prosince budete 
seznámeni na úřední desce města a na interneto-
vých stránkách. Připomínám, že v této době  máte 
možnost předkládat i své návrhy.

Od posledního vydání Měsíčníku se uskuteč-

měsíc název akce zdroj financí charakteristika akce / zhodnocení návštěvnosti 
leden

2.-4. 1. HIPHOP Festival podpora města Město zajistilo a uhradilo pronájem Katolického domu. Akce oslovila mladou generaci. / 
návštěvnost byla velmi uspokojivá

11. 1. Novoroční koncert akce města Hrálo: družení hudebníků říbor již tradičně se sólisty  Ostravské filharmonie. 
 / návštěvnost - 225 návštěvníků

únor

7. 2. Obecní valentýnský ples akce města Učinkovali: kapela Rivieras, taneční skupina Orient, skupina latinsko-amerických tanců a skupina 
moderních tanců Akcent. / velký zájem - 270 návštěvníků

14. 2. Valentýnská pouť akce města
Tradiční pouť - jarmark s historickým programem dobových divadelních skečů, středověkými 

soutěžními disciplínami pro děti i dospělé, dobovou muzikou, přehlídkou tradičních řemesel. / 
návštěvnost maximální - 3 000 návštěvníků

24. 2. Masopust akce města Druhý ročník tradičního průvodu masopustních masek s průvodem s kapelou  
/ zapojení základních škol přes - 200 účastníků průvodu

březen

20. 3. kytarové Trio Folarte akce města
Vynikající mladí kytaristé uvedli skladby autorů: P. Hindemith - Rondo, C. Gagnon - Alenka v říši 
divů, P Bellinati, E. Satie - Krásná výstřednice a Francouzský měsíční pochod. Působivý hudební 

zážitek. / návštěvnost katastrofická 11 návštěvníků

24. 3. Pohádka pro MŠ a školy akce města Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil - komická pohádka pro malé děti. 
/ veliký zájem škol a školek - 427 dětí

26. 3.
Divadelní představení  - 

žáci 2. stupně a gym-
názium

akce města Divadlo Kapsa - Andělská Hora hrálo Molierovu komediální hru „Paroháč aneb lékařem proti své 
vůli“ pro větší děti - žáky 2. stupně ZŠ. / 133 návštěvníků

duben

24. 4. Divadelní představení 
pro dospělé akce města Divadlo Pod Věží, Štramberk - muzikál Mamzelle Nitouche s hereckou účastí místních celebrit 

(MUDr. Mořic Jurečka, Petr Fiala, a další). / účast průměrná - 100 návštěvníků

30. 4. Stavění májky alkce města Obnova tradičního zvyku s kulturním hudebním programem a občerstvením. Skvěle hrála cim-
bálová muzika Radegast. / zájem zklamal - 90 návštěvníků

květen

1. 5.
Prvomájový koncert 
Dechového orchestru 

mladých
podpora města Město uhradilo souboru odměnu, náklady na technické zázemí, náklady na zvučení. Koncert se 

pořádá tradičně. / návštěvnost výborná - 350 návštěvníků

5. 5. Osvobození města 
Příbora akce města Uctění památníků vlastenců a osvoboditelů města Příbora.  

 / účast - 35 občanů a představitelů města

30. 5. Kácení májky akce města Obnova tradičního zvyku s kulturním hudebním programem a občerstvením. Hrál, zpíval a tančil 
soubor Ostravička. / přišlo si poslechnout hudbu a vzít pentli z májky na památku asi 120 občanů

červen

4. 6. Koncert Terezie Kowalové 
- workshop akce města

Uspořádání workshopu - pro tradiční pálení vápna by lo doprovázeno kulturním programem mimo jiný 
také koncertem vynikající zpěvačky a čelistky - absolventky místní ZUŠ, nyní již ostravské konzervatoře 
Terezky Kovalové. / účast na workshopu - odborná veřejnost, ale občané v ne velkém počtu, na koncert 

přišlo 30 návštěvníků

5. 6. SUPPORT LESBIENS - 
popukární koncert akce města

Koncert vynikajícího interpreta současné populární hudby, který oslovuje svou tvorbou záběr několika 
generací (autoři ústřední melodie filmů „Román pro ženy“, „Máj“ a nyní i seriálu „Přešlapy“. / koncert 

navštívilo 380 návštěvníků z toho příborských občanů pouze 110 

27.-28. 6. Festival dechových 
hudeb akce města

Tradiční festival dechových hudeb pořádaný co dva roky letos ozdobil den věnovaný souborům 
mažoretek. Celkově byl festival velmi atraktivní se skvělými hudebními subjekty, jen povodňové 

počasi mu nenahrálo.  / v soboru měl festival i přes počasí 200 příznivců v neděli 120

srpen

5.-8. 8. Kinematograf bratří 
Čadíků akce města

Skvělý kinematograf nebyl v Příboře poprvé a i letos si zajistil poměrně slušnou účast. Promítaly se 
tituly skvělých českých filmů s návštěvností : / „Kdopak by se vlka bál“ - 120 diváků, „Kozí příběh“ - 

200 diváků, „Tobruk“ - 180 diváků, „Bathory“ - 350 diváků. 
září

13. 9. Tradiční příborská pouť - 
koncerty akce města

Tradiční pouť město obohatilo koncerty bez vstupného skupiny Revival Kabát Morava s příborským 
sólistou Pavlem Seidlem a skvělé místní kapely Bugaboo s výbornou muzikou k poslechu i 

rozproudění těla. / účast - koncert Kabáti - 400 posluchačů, koncert Bugaboo - 190 posluchačů

19. 9.
Den města - Den his-
torického kulturního 

dědictví
akce města

Den města měl oslavit městskou památkovou rezervaci (MPR) a její památky a svým programem upozor-
nit na chystající se zahájení dnů Evropského historického dědictví pro rok 2010. V církevních památkách 
městu opětovně dovolil církevní úřad uspořádat varhanní koncert, expozice - geologickou a překrásných 

bohoslužebných rouch. Všechny památky byly bezplatně zpřístupněny včetně Rodného domu S. Freuda. Po 
trase MPR provázeli zájemce průvodci a na náměstí S. Freuda probíhal na pódiu historický kulturní program 
s divadelními, kejklířskými, tanečními, hudebními a šermířskými vystoupeními, se soutěžemi a bezplatným 
skákacím hradem pro děti a prezentací krásných starých lidových řemesel.  / návštěvnost - vprůběhu celého 
dne kolem 350 návštěvníků - převážně mimopříborských občanů - občané Příbora upřednostnily akci Dnů 

NATO, i přesto, že bylo možné ji navštívit také 20.9.
říjen

13.10. Svatováclavský  
hudební koncert akce města

V rámci koncertů Svatováclavského hudebního festivalu, se již tradičně ve Valentýnském kostele  
konal Svatováclavský koncert. Hrál mladý hudební soubor HIPOCONDRIA ENSEMBLE s uměleckým 
vedoucím Janem Hádkem, sólistkou Lucií Duškovou – FLAUTO TRAVERSO. Program koncertu byl 

okouzlující: „A MODO ITALIANO“ s doprovodem na 200 let starou repliku čembala. / návštěvnost ve 
všech městech Moravy vysoká - v Příboře alarmující 16 posluchačů

27.10. Den vzniku samostat-
ného čs. státu akce města Uctění státního svátku u pomníků T. G. Masaryka - položení věnců / přes 60 účastníků

listopad

11.11. Den veteránů akce města Oslava Mezinárodního dne válečných veteránů - položení věnců u památníků a lampionový průvod 
městem za doprovodu dechové kapely / 80 účastníků

prosinec  - akce které vás ještě čekají

3.12. adventní čas - expozice s 
cimbálovkou podpora města Muzeum Novojičínska - město uhradí honorář cimbálovky

5.12. Mikulášský čas akce města

Ránem započne tradiční vánoční jarmark se zastoupením tradičních rukodělných řemesel a jejich 
prezentací. V popoledních hodinách bude pro děti a nejen pro ně připraven program Mikulášská 
nadílka - středověká hudba, pohádka pro děti, možná příjde i Mikulášský kouzelník a na závěr - 

Mikulášsko-pekelná jízda s Mikulášem a slavnostním rozsvědcením vánočního stromu.

13.12.
adventní čas - adventní 

koncert harfy  s reci-
tálem Alfreda Strejčka

akce města Nostalgický adventní koncert s se známou osobností a recitálem Alfreda Strejčka  
v refektáři piaristického kláštera

20.12. adventní čas - koncert ZUŠ akce města Slavnostní ukončení adventního času koncertem našich dětí - ZUŠ
31.12. Silvestrovský ohňostroj akce města

Přehled kulturních akcí realizovaných městem Příbor v roce 2009
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nily dvě zasedání zastupitelstva města. Na tom 
říjnovém (21.10.) byly zejména schváleny nové 
zřizovací listiny příspěvkových organizací, které 
souvisejí především se změnami v  hospodaření  
a nakládání s  majetkem. Bylo rovněž rozhodnuto  
o uvolnění peněz pro rozšíření útulku pro psy, kte-
rý je vybudován ve Vlčovicích. A již v příštím roce 
ho bude využívat i naše město. Na zasedání bylo 
hovořeno rovněž o problematice odkupu kulturní-
ho domu, ale tato záležitost uzavřena nebyla.

Druhé zasedání (05.11.) projednalo a schvá-
lilo akce investičního charakteru, které by měly 
být zařazeny do návrhu rozpočtu příštího roku. 
Rovněž byl projednán protokol z dohlídky výkonu 
samostatné působnosti, kterou uskutečnili pra-
covníci odboru dohledu Ministerstva vnitra ČR 
v  září tohoto roku. Hlavním problémem zůstává 
neobsazené místo předsedy kontrolního výboru 
zastupitelstva města a tím i nefunkčnost   toho-
to orgánu. Ani toto listopadové zasedání však ře-
šení nenašlo a tato funkce je nadále neobsazená. 
Všechny ostatní drobné nedostatky se odstranit 
podařilo, závěry a přijatá opatření byly zveřejněny 
na úřední desce. Na tomto zasedání byla schvá-
lena čtvrtá změna rozpočtu města, která podstat-
ným způsobem změnila zejména příjmovou část 
rozpočtu, do která byla zahrnuta částka ve výši  
78 mil. Kč získána prodejem bytového fondu. Jak 
budou tyto prostředky následně použity bude 
otázkou následných jednání příborských zastu-
pitelů. Už dnes je ale zřejmé, že toto rozhodnutí 
nebude jednoduché a téměř jistě o tom bude ho-
vořeno na prosincovém zasedání.

Do konce listopadu bude dokončena stavba 
chodníku a veřejného osvětlení na Frenštátské 
ulici. V  těchto dnech byla zahájena generální 
oprava části ulice ČSA, nezbývá než doufat, že 
počasí vydrží a oprava bude v  letošním roce do-
končena.

Pokud se týká počasí, tak ten poslední měsíc 
na tom nebyl zrovna nejlépe. Téměř každý den 
déšť, místy mráz a sluníčko nebylo skoro vůbec 
vidět.

26.10.2009 – jednání se zástupci Ředitelství sil-
nic a dálnic Ostrava ve věci přeložek inženýr-
ských sítí vyvolaných stavbou obchvatu města

27.10.2009 – oslavy státního svátku vzniku samo-
statného československého státu

30.10.2009 – jednání se zástupci Severo-
moravských vodovodů a kanalizací v souvis-
losti s chystanou opravou ulice Nerudovy

04.11.2009 – účast na semináři k  programu 
„Zelená úsporám“ v Raškovicích

11.11.2009 – přivítání učitelů Moravskoslezského 
kraje u příležitosti jejich setkání na ZŠ Jičínská

11.11.2009 – oslavy Dne  válečných veteránů
14.11.2009 – setkání s  občany Hájova na akci 

„Setkání rodáků“
17.11.2009 – přivítání občanů u příležitosti stát-

ního svátku „Dne boje za svobodu a demokra-
cii“ na příborském náměstí

19.11.2009 – pracovní schůzka zastupitelů města 
nad návrhem rozpočtu roku 2010

Dny evropského dědictví ( European Heritage 
Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají 
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, 
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak 
zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, ev-
ropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD 
pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, 
koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kul-
turní programy. Proto jednotlivé země nebo i města 
vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednic-
tvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků 
na různorodé fenomény přírodního a kulturního dě-
dictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, 
ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu 
EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě 
a většímu zájmu.  

Co to je EHD ?
Pro ty, kteří se s  výrazem EHD dosud nikdy 

nesetkali. Společenská akce, která slouží k  posílení 
historického podvědomí v nejširších souvislostech se 
zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kon-
textu národního kulturního dědictví. 

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí 
o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřej-
nost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimeč-
ných památek, budov, objektů i prostor, včetně 
těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. 
Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické pa-
mátky jako jsou hrady či katedrály, ale i úhelné doly, 
vykopávky či protiletadlové kryty, parníky a mnohé 
další.

EHD v čr
Od  roku 1991 se EHD pravidelně konají  

i v České republice.
Od roku 1998 je jejich národním garan-

tem Sdružení historických sídel Čech, Moravy  
a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských 
měst pořádá jejich národní zahájení.

Od roku 2001 se součástí Národního zahájení 
EHD stalo udílení titulu Nositel tradice lidových ře-
mesel ministrem kultury ČR

EHD V Evropě
Historicky první „Dny otevřených dveří pamá-

tek“ se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. 
Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké 
veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, ze-
jména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. 
Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných 
za architektonické dědictví, která se konala v roce 
1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury 
navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu  
s mezinárodní působností. Některé evropské země 
jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká 
Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly 
podobné akce jako Francie.

Po této konferenci začala Rada Evropy uvažovat 
o založení seskupení všech těchto různorodých ini-
ciativ, aby tím přispěla k jejich soudržnosti a posílila 
mezinárodní dimenzi. Od roku 1991, kdy byly EHD 
poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich 
význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí , 
ale i z hlediska počtu návštěvníků.

EHD – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V  Příboře se už stalo tradicí každoroč-
ní setkání 70-tiletých občanů, které pořádá 
komise pro občanské záležitosti ve spoluprá-
ci s  městem Příbor. I v  letošním roce se setká-
ní uskutečnilo, a to dne 22.10.2009 ve velkém 
sále Katolického domu v  Příboře. Bylo osloveno   
67 sedmdesátiletých občanů a pozvání přijalo 51. 
Jubilanty přivítala pí Pustějovská, pracovnice měst-
ského úřadu a potom předala slovo předsedkyni 
komise Mgr. Libuši Klaudové. I starosta města ing. 
Milan Strakoš popřál jubilantům hodně zdraví v dal-
ších letech a poděkoval jim za jejich práci pro město 
Příbor. Někteří z nich i nadále pracují v komisích a 
výborech města, pomáhají při volbách a apod. Po 
slavnostním přípitku následovalo předávání malých 
dárků – keramických hrníčků s křestními jmény ju-
bilantů, kytiček a přání. Popřát přišel i místostarosta 
města ing. Bohuslav Majer a členky rady paní Ivana 
Žárská a ing. Jana Svobodová. Jubilantům se přálo po 
skupinkách a vždy po přání bylo zhotoveno společné 
foto a jubilanti se podepsali do kroniky města Příbora. 
Fotografie budou zaslány jednotlivým jubilantům.  
A abychom se všichni pobavili, následoval program. 

Program, který na tomto setkání je, se také 
už málem stává tradicí. Takže i v letošním roce 
přišli sedmdesátníky pobavit účinkující z  agen-
tury Aleny Bastlové z  Opavy. A jako každoročně 
si připravili program pestrý, zábavný a na úrov-
ni. Nestárnoucí operetní melodie zaujaly všech-

ny přítomné. Zpívalo se, tančilo, vykládaly se vti-
py a hodně se tleskalo. Spokojení byli jubilanti  
i účinkující.

Na program byli pozváni i obyvatelé Domova 
seniorů v Příboře, tak jako v předešlých letech. I jim 
se program velice líbil a dle slov obyvatelky Domova 
seniorů paní Demlové na tuto akci vzpomínají rádi 
a dlouho.

Oficiální část skončila a začala volná zábava. 
Členky komise připravili menší občerstvení, paní 
Adamcová, rovněž členka komise, si připravila har-
moniku a mohlo se zpívat a zpívat. A také že se zpívalo. 
Stoly se daly dohromady, aby všichni seděli pospolu  
a paní Adamcová každému zahrála písničku na přá-
ní. 

Setkání 70-tiletých občanů je akce pěkná a pří-
jemná. Setkají se například lidé, kteří se dlouho ne-
viděli, všichni se pobaví, zazpívají si ať už s účinku-
jícími z agentury Aleny Bastlové nebo  u harmoniky 
paní Adamcové.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří při-
jali pozvání komise pro občanské záležitosti a také 
bych chtěla poděkovat všem členkám komise za pří-
pravu této akce. Takže ještě jednou děkuji a zas příští 
rok, i když s jinými jubilanty.

Zdenka Pustějovská, matrikářka

SETKÁNÍ 70-TILETýCH OBČANŮ
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Návštěva paní Běly Gran Jensen v Kopřivnici
Ve středu 21. října 2009 se zaplnila kopřivnická házenkářská hala více než 

700 dětmi ze ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici, Dr. Milady Horákové v Kopřivnici 
a ZŠ Npor. Loma v Příboře. Pořadatelé ze školy Emila Zátopka je pozvali na 
koncert Pepy Vágnera. Pozvání přijali i vzácní hosté - paní Běla, generál Štefka, 
starosta města Kopřivnice Ing. Jalůvka, ředitelé škol Mgr. Jan Mužík (ZŠ Emila 
Zátopka), Mgr. Lumír Pospěch (ZŠ Dr. Milady Horákové) a Mgr. Ján Drtil (ZŠ 
Npor. Loma) a stonožkoví učitelé Mgr. Kateřina Zamišková, Mgr. Naděžda 
Pešová a Mgr. Vladislava Strnadová. V 11.00 hod uvítal moderátor všechny 
přítomné. Poté paní Běla poděkovala všem dětem a učitelům za práci, kterou 
již dlouhá léta Stonožce a tím i svým kamarádům ve světě pomáhají. Pan gen. 
Štefka krátce zavzpomínal na těch více než 6 let, kdy se Stonožkou pravidel-
ně spolupracoval a zdůraznil, jak je důležitá jejich pomoc všem dětem ve vá-
lečných a poválečných oblastech světa. K poděkování se přidali i pan starosta  
Ing. Jalůvka a páni ředitelé škol a předali paní Běle nádherné kytice.Paní uči-
telky ze všech tří škol předaly paní Běle vánoční přání, které děti namalovaly. 
Poté moderátor pozval na palubovku týmy z jednotlivých škol, které se utkaly 
ve dvou sportovních soutěžích. Za mohutného povzbuzování publika ze sebe 
vydali soupeři maximum a výkony byly opravdu velmi vyrovnané. A nastal čas 
koncertu. S Pepou Vágnerem přijel i jeho otec - skladatel, hudebník, zpěvák  
a producent Karel, který jako první písničku koncertu zazpíval nesmrtelný ever-
green autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Pramínek vlasů. Hned po něm vběhl 
na palubovku Pepa, kterého již publikum netrpělivě očekávalo. Zazpíval snad 
všechny své největší hity . Na závěr koncertu se ozvaly  tóny stonožkové hymny 
Never Be Alone (Nezůstávej sám). K Pepovi se přidali paní Běla, generál Štefka, 
Karel Vágner, stonožkoví učitelé a přidaly se i mnohé děti z publika. 

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZINOVOU
Stalo se již tradicí, že velmi rádi spolupracujeme s místní knihovnou, rozumí se s knihovnou v na-

šem městě Příboře. Chodíme na besedy, chodíme si do knihovny posedět a pročíst knížky, chodíme si 
pro rady. Co číst v kterém věku, jak zvolit vhodnou knihu, jak zařídit, aby naše děti četly.

Beseda v letošním školním roce, která se konala 21. října, byla věnována posezení a popovídání  
s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Konaly se besedy hned dvě, na první se připravila paní spiso-
vatelka na žáky 8. a 9. ročníků, na druhou přišly žákyně ročníků 6. a 7.ročníků ZŠ Npor.Loma v Příboře.

Paní spisovatelka představila dětem svou tvorbu, pohovořila o svém životě i o tom, co ji ke psaní 
dovedlo a jak ji její práce baví a naplňuje.

No a to, jak se beseda dětem líbila, se můžete dozvědět z těchto zpětných vazeb.
„Paní spisovatelka nám vyprávěla o své celoživotní tvorbě. Jak se píší knihy, jak je náročné  něco  

o konkrétním tématu vědět. Jak musí jezdit na místa, o kterých píše, jak jezdí za lidmi, o kterých píše, 
aby měla inspiraci a materiál pro své knížky. Její knihy se velmi dobře čtou. Myslím, že jsem natrefila na 
spisovatelku, která mi sedí. Tato beseda byla nejúžasnější, jakou jsem asi zatím zažila. Žasla jsem nad 
tím, jak se dokáže vcítit do lidí a psát. Je dobré, že lidé dělají to, co je baví, protože pak dokážou neuvěři-
telné věci. Jako paní Březinová.“ / žákyně 9. ročníku /

„Když jsem se dozvěděla, že jdeme na besedu se spisovatelkou, byla jsem velmi šťastná. Cestou jsme 
se tak těšili, že jsme si o knížkách celou dobu vyprávěli. Paní spisovatelka začala své vyprávění o tom, 
jak se stala spisovatelkou a zajímalo mě to velmi, protože jsem její knížku již četla. Velice poučné bylo 
vyprávění o třech knížkách, ve kterých popisuje život bulimičky, gamblerky a dívky závislé na drogách. 
Protože paní spisovatelka neměla s těmito věcmi zkušenosti, chodila do různých ústavů a léčeben, aby 
pak mohla informace zpracovat 
a napsat do svých knížek. To se 
jí tedy velmi povedlo a navíc je 
podle mého paní spisovatelka 
sympatická dáma. Beseda se mi 
velice líbila a způsobila v mé hla-
vě to, že jsem začala o všem více 
přemýšlet a půjdu si její knížky 
půjčit do knihovny.“ / žákyně 7. 
ročníku /

Myslím, že k hodnocení 
dětí není co dodat, snad jen to, 
že už teď se těšíme na další be-
sedu.

Velké díky do knihovny.
Vladislava Strnadová, ZŠ 

Npor.Loma Příbor

Den strašidel
Žáci Základní školy Npor. Loma Příbor tento rok s předstihem oslavili spolu se 

svými učiteli svátek duchů – Halloween.
Halloween je svátek, který se slaví převážně dětmi v anglicky mluvících zemích 

31. října. Svátek Halloween je spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, kteří posled-
ního října slavili Nový rok – Samhain. Byl to Nový rok a začátek zimy, doby temna 
a chladu. Staří Keltové věřili, že se té noci domů vrací duše zemřelých, otevírají se 
brány mezi světem lidí a světem mrtvých.  Proto, aby zabránili mrtvým ovládnout 
vše živé, zhasili ohně ve svých domovech, převlékli se za mrtvé duchy a veselím  
a křikem duchy odháněli.

Vlna irských emigrantů přinesla tento svátek do USA, kde se stal velmi populární. 
Původně se v Irsku po mnoho let jako dekorace používali duté tuříny vyzdobe-

né žhavými uhlíky či svíčkami, které symbolizovaly duše zemřelých. Dnes se použí-
vají dýně „Jack-o-lanterns“  

Tento zvyk má původ v irské legendě o darebákovi Jackovi, který za svého živo-
ta velmi hřešil a podvedl samotného ďábla. Když zemřel, odmítli ho v nebi  i v pekle. 
Satan mu však pomohl a daroval mu žhavý uhlík ve vydlabaném tuřínu, aby viděl 
na cestu ve věčné temnotě. Halloweeen je spojen s nadpřirozenými silami, patří  
k němu čarodějnice, duchové a jiná strašidla.

Všechny tyto staré zvyky a tradice ožily na naší škole v úterý 27.října 2009.
Děti i učitelé se převlékli za strašidelné bytosti, dveře tříd a nástěnky zdobili 

kostlivci, pavouci, duchové, z oken se smály vystříhané papírové dýně a ve vestibulu 
příchozí žáky vítaly vyřezané dýně různých tvarů a velikostí. Místo učitelů děti učili 
čarodějové a jiné nadpřirozené bytosti.

Součástí halloweenských oslav byl krátký program žáků devátých ročníků  
a také divoký rej strašidel ve vyzdobené školní tělocvičně. Vyvrcholením „hal-
loweenského řádění“ bylo vyhodnocení nejlepších masek. A protože atmosféra byla 
veselá a nádherně strašidelná, všichni v maskách zůstali až do konce vyučování.   

Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor.Loma Příbor

STONOŽKOVý TýDEN
Již po třinácté zorganizovali žáci a učitelé ZŠ Npor.

Loma v Příboře stonožkový týden.
Tentokrát se konal od 21.října 2009. Na schůzce žákov-

ského parlamentu se jeho členové dohodli, že se pokusí sami 
vymyslet akce, které se v tomto týdnu budou konat. Žáci 
IX.A zorganizovali bleší trh, na kterém se prodávaly hračky, 
plyšáci, které do školy přinesli naši žáci. Ve čtvrtek se ko-
naly třídní schůzky a při jejich příležitosti přispěli i rodiče, 
kteří si na bleším trhu nakoupili. Společně s paní učitelkou 
Vladislavou Strnadovou za doprovodu kytary pak zpívali na 
náměstí a občané jim do kasiček také přispívali. V pátek pak 
prodávali přáníčka u příborských obchodů.

Žáci IX.B zorganizovali pro žáky 1.-7.tříd dětský karne-
val v tělocvičně školy. Pestrý průvod masek ukázal, že o tuto 
akci byl velký zájem. Nejlepší masky byly oceněny odměnou. 
Pak už se jen tancovalo a samozřejmě se mohli účastníci 
občerstvit i v připraveném bufetu. Výtěžek ze vstupného  
a bufetu putuje rovněž na konto Stonožky.

Ve třídách proběhla i dobrovolná sbírka. Žáci během 
října malovali vánoční pozdravy, které jsme předali paní 
Běle Gran Jensen na setkání 21.října v Kopřivnici. Akce se 
zúčastnilo 50 nejaktivnějších žáků.

Celkem jsme letos získali 9.655,- Kč, které jsme zaslali 
na konto Stonožky.

Všem, kteří se na akcích podíleli děkuji a samozřejmě  
i všem těm, kteří na Stonožku přispěli.

Tím ale naše aktivity nekončí. Žáci plánují další sto-
nožkové akce, například v lednu 2010 to bude sportovní den  
v tělocvičnách školy.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy
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Termín: 2. října 2009 
Cíl: poznat záchranný a požární systém
Průběh akce: V  pátek  v  8.00 hod. odjížděli 

žáci 1.B a 2.B ZŠ Příbor, Jičínská 486 do nedaleké 
vesnice Mošnov, kde se nachází Janáčkovo letiště. 

Pod vedením paní průvodkyně (zaměst-
nankyně letiště) žáci společně s  pedagogickým 
doprovodem si nejdříve prohlédli a seznámili se 
s novou letištní budovou, s odbavováním cestují-
cích a spatřili přistávající letadla.

Pak všichni přešli k objektu záchranné a po-
žární službě letiště. Zde se dověděli o činnosti 
hasičů: záchrana lidských životů při letecké neho-
dě, jiné mimořádné události, místní pohotovost, 
spolupráce se složkami integrovaného záchranné-
ho systému, policie, zdravotní služba aj.). Hasiči 
předvedli žákům připravenost a dostatečné vyba-
vení. Ukázali strojový park, ochranný oděv, přil-
bu, lehátka aj. Největší zájem dětí byl o praktické 
ukázky: vysouvací žebřík, stříkací auto, stříhací 
nůžky apod. Každý si mohl vyzkoušet hasičskou 
přilbu nebo si lehnout do speciálního lehátka.

Po návratu do školy v hodinách Vv žáci 1. B 
malovali a tvořili výtvarná díla (sgrafito), která 
poslali hasičům jako poděkování za skvělou ex-
kurzi.

  Závěr:  Tato akce byla velkým přínosem pro 
žáky i učitele. Ukázala úroveň poskytované služ-
by pro záchranu všech. U některých dětí (zvláš-
tě chlapců) exkurze zanechala silné dojmy, které 
možná budou rozhodující při budoucí volbě po-
volání.

Zapsala: Mgr. Zdenka Filipová, tř. uč. 1.B 
ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 

Halloween ve 3. ročníku
Dne 27.10. 2009 se obě skupiny třídy 3. A 

sešly, aby v hodině angličtiny společně oslavily 
Halloween. 

Žáci se převlékli do masek a show mohla za-
čít! …

Hned v úvodu  si jednotlivé skupiny předved-
ly, co už umí z předcházejících hodin – „Trick or 
treat“ a „Happy, spooky Halloween“ a navzájem se 
„chanty“ naučily. 

Zopakovaly si slovíčka, týkající se Halloweenu 
a potom se pomocí kartiček rozdělily do 4 skupin. 
Každá skupina představovala nějakou halloween-
skou postavu nebo zvíře (čarodějnice, pavouk, 
černá  kočka a kostlivec). Během deklamace nové-
ho „chantu“ předváděly pohyb, typický pro jejich 
„postavu“. 

Aniž bychom se nadáli, byla hodina téměř  
u konce. Stačili jsme si ještě rozdat halloweenské 
pohlednice a obrázky se slovíčky pro zopakování. 
Děti si je měly za domácí úkol nalepit do svého 
sešitu. 

Víme, že nemůžeme dětem ukázat vše, co se 
o tomto zajímavém svátku děje, ale v dalších le-
tech si v hodinách angličtiny připomenou, co už 
znají a naučí se ještě více.

Za třídu  3. A napsaly Mgr. Marcela Holubová a 
Mgr. Jana Bilská, V Příboře dne 27.10. 2009

Exkurze na letiště v Mošnově

  

Podzim patří mezi krásná období. V příro-
dě se odehrává mnoho změn, které člověk může 
pozorovat pouhým okem ať už jde jen cestou do 
práce, do školy nebo na výlet.

Ve škole moc času na výpravy do přírody 
nemáme. Učivo střídá učivo a povinností je více 
než dost. Ale i tak můžeme říci , že si v naší třídě  
4. A podzim plnými doušky užíváme. Zvláště nyní 
jsme k tomu měli velkou příležitost. Projektové 
vyučování nám naskytlo možnost nejen poznat 
a naučit se něco „ extra“, ale také pozorovat na 
vlastní oči určité skutečnosti. A o čem jsme se to 
učili? Právě o naší matičce Přírodě a o jejím bra-
tranci Lese. 

V rámci projektu jsme zapojili snad všechny 

předměty. V českém jazyce jsme pročítali úryvky 
zmiňující se o lesních porostech, lesních zvířatech 
i  lesních skřítcích. Vyzkoušeli jsme se stát spiso-
vateli. Napsali jsme krásnou pohádku o lesním 
království. Kterou jsme také zdramatizovali.

V matematice jsme se nenechali zahanbit  
a svižným tempem jsme propočítávali slovní úlo-
hy, v nichž hrály hlavní úlohu stromy, houby i ža-
ludy. Nechyběli zde ani popletení skřítkové, které 
jsme učili počítat. 

Nejdůležitějšími předměty se staly přírodo-
věda a výtvarná výchova. Naučili jsme se pozná-
vat listnaté a jehličnaté stromy podle jejich tvaru, 
podle listů nebo plodů. Kreslili jsme struktury 
listů a šišek. Vytvořili jsme si také miniherbář 
z vylisovaných listů a z větviček stromů. 

Ale co by to bylo za učení bez názorných pří-
kladů? Využili jsme proto krásného počasí a vyda-
li jsme se do lesa. Cesta k boroveckému lesu nám 
rychle ubíhala. Děti byly začleněny do skupin po 
3, cestou plnily mnoho úkolů při kterých si muse-
ly navzájem pomáhat. A tak tedy nejen nabývaly 
nové informace, ale především se učily spolupra-
covat, tolerovat jeden druhého a pokusily se vžít 
do svých určených rolí ve skupině. 

Jakmile jsme dorazili na místo – ke kraji 
lesa, čekaly na děti poslední, ale nejdůležitěj-
ší úkoly. Aby měly také čas si trošku zarelaxovat  
a ohmatat si lesní přírodniny , měly za úkol po-
stavit obydlí pro skřítky. Dětem se práce velmi 
zalíbila a společným úsilím se v lese brzy objevily 
krásné mechové, větvičkové, šiškové aj. domeč-
ky. Vyvrcholením jejich stavitelského umění byla 
společná prezentace. 

Z lesa jsme odcházeli plni dojmů a rados-
ti nad dobře odvedenou prací. Věřím, že si děti 
mnoho zapamatovaly a především, že si najdou 
čas, aby se do lesa brzy vrátily, třeba s rodiči na 
procházku…

Michaela Mendeová, třída 4. A
ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Pojďte s námi do lesa!
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ZŠ Npor.Loma Příbor 
 

Vás zve ve čtvrtek 17.12.2009 
na 

 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 

od 14:00 do 17:00 hodin 
 a 

 
 
 
 
 

 

od 18:00 hodin ve školní jídelně 
 

Vstupné: dobrovolné 
 

 
 
 

Oddíl aerobiku TJ Příbor pořádá v tělocvičně na ulici Štramberské 
 

v neděli 27. prosince 2009 
 

POVÁNOČNÍ AEROBIKOVOU POVÁNOČNÍ AEROBIKOVOU 
SHOWSHOW ,,   

   

na kterou vás zve místní profi – instruktorka 
TEREZA SATTKOVÁ – licence „A“ IFFA (FACE), ÚČASTNICE 

ZAHRANIČNÍCH KONGRESŮ VE Švédsku, Německu, USA 
 a její hosté. 

 
Program:    

  8:00 – 9:00   Prezentace 
  9:00 – 9:50   Body action – Tereza 

     10:00 – 10:50  Funny dance – host 
            11:00 – 11:50  Dance mix – Tereza 

12:00 – 12:50  Body ball – host 
 

Cena:   160,- Kč – platba do 21. 12. 2009 
190,- Kč – platba na místě 

 
Kontakt: TEREZA SATTKOVÁ 
Mobil: 724 963 164 stačí sms 

E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 
Web: www.pribor.cz/sport/aerobik 

 
Také se můžete těš it na prodej oblečení od firmy NEYWER, 

 losování tomboly, 
Možnost využití masáži za poplatek a sauny za 50,- Kč na osobu!!! 

Živý Betlém 2009
tradiční vánoční akce pro rodiny  

s dětmi a občany města

neděle 27. prosince 2009, 14. hodin

na příborském náměstí
Město Příbor a římskokatolická farnost  v Příboře

ve spolupráci s divadelním a tanečním souborem 
ze Štramberka zvou rodiny s dětmi a všechny  
občany města na vánoční představení Živého  

betléma spojené s vánočním koledováním.

Představení se uskuteční v neděli 27. prosince od-
poledne ve 14 hodin na příborském náměstí.

Příjemné občerstvení zajištěno.

V případě extrémně nepříznivého počasí se akce 
přesouvá do farního kostela Narození Panny Marie.

Vítání občánků
Vítání našich nejmladších občanů do svazku města připravuje 

komise pro občanské záležitosti čtyřikrát ročně. Většinou se jed-

ná o měsíce: březen, červen, září a prosinec.  Rodiče jsou zváni pí-

semnou formou, a to dvakrát. Nejprve rodiče všech dětí, jejich se-

znamy obdrží matrikářka Zdenka Pustějovská z evidence obyvatel  

a potom ti rodiče dětí, kteří se k vítání občánků přihlásili. Vítání 

se koná vždy v neděli v dopoledních hodinách v obřadní síni měst-

ského úřadu v Příboře. Rodiče se svými dětmi přivítá nejprve ma-

trikářka Městského úřadu v  Příboře a potom kratším proslovem 

paní Ivana Žárská, členka rady města. Velice pěkné kulturní pásmo 

veršů i hudby si připravili děti z  mateřské školy na ulici Pionýrů 

pod vedením paní Jany Pukovcové. Rodiče dětí obdrží malý dárek, 

fotografii dítěte z kolébky a kytičku. Podpisem rodičů do kroniky 

města Příbora je tato malá slavnost ukončena. Že je o tuto akci stá-

le zájem, potvrzuje  vysoká  účast rodičů s dětmi při každém vítání 

a také to, že některá města vítání občánků opět obnovila.

Zdenka Pustějovská, matrikářka
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Pravidelné akce 
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 kč

STOLNÍ TENIS
pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUna / zdarma

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 30 kč 
středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 30 kč

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Úterý / 17:30-19:00 / LUna / kurzovné 800 kč 

Harmonie těla, mysli a duše

BŘIŠNÍ TANCE
středa / 17:00-18:00 / LUna / začátečníci
středa / 18:00-19:00 / LUna / pokročilí

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 kč 

Akce
VýSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH INSPIRACÍ

1. - 8.12. / úterý-pátek, pondělí-úterý: 8:00 – 
18:00 / sobota-neděle: 14:00-18:00 / LUna 

Vystaveny budou: betlém ze svatého Valentýna, 
dřevěné, vyřezávané, papírové, paličkované, per-
níkové a keramické betlémy, vánoční inspirace, 

nápady na vánoční dárky.

Možnost zakoupení vánočních perníčků a drob-
ných vánočních dárků. 

Akce pro veřejnost.
Vstupné dobrovolné.

Informace: K. Bukovjanová

MIKULÁŠ V LUNĚ
4.12. / pátek / 10:00 – 12:00 / LUna

Akce je určena pro maminky s malými dětmi.
Do 30. 11. je možno nahlásit zajištění balíčku, 

nebo si můžete donést vlastní. 
Informace: J. Lupíková

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO TÁBORA 
„SLUNCE“ 

11. - 12.12 / pátek od 17:00 / sobota do 16:00 / 
LUna / 250 kč

Program: hry, soutěže, noční hra, překvapení
S sebou: sportovní teplý oděv, oblečení do tělo-

cvičny, obuv, věci na spaní, toaletní a psací potře-
by, láhev na pití, batůžek, baterku. 

Akce určena pro táborníky, kamarády a vedoucí.
Na akci se můžete přihlásit do 9. 12. 2009.

Informace: L. Nenutilová

VÁNOČNÍ VýTVARNÁ DÍLNA
18.12. / pátek / 14:00 – 16:00 / LUna / 20 kč
Vánoční dárek, vystřihovánky na okna, vánoční 

ozdoby.
Akce pro děti.

Informace: K. Bukovjanová

MATEŘSKÉ CENTRUM 

„ZVONEČEK“

Úterý s Jarkou
KALANETIKA

9:30 – 11:30 / LUNA / 25 Kč

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

Středa s Alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.

10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč

2. 12. POHÁDKA O MRAZÍČKOVI, KOLEDY
9. 12. POHÁDKA O SNĚHULÁKOVI, 

PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ
16. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Pátek s Ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč

11. 12. VÁNOČNÍ DĚLÁNÍ Z PAPÍRU
18. 12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Bližší informace a přihlášky na uvedené akce 
získáte v Luně Příbor, svč.

Připravujeme:
1. – 8.12. ZIMní VÝstaVa bEtLÉMŮ 

4. 12. MIkULÁŠ VE ZVonEčkU

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398,  DIČ CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz

 

MĚSÍC PROSINEC

  

Cestu  jsme uskutečnili za nádherného počasí ve dnech 3. až 4. dubna 2009, zúčastnili 
se tři členové Archeologického klubu v Příboře: Borovička Bohumil, Jan Diviš a Daniel Fryč. 
V Brně jsme si prohlédli Moravské zemské muzeum a realizovali konzultace s odbornými  
a vědeckými pracovníky tohoto muzea a Masarykovy univerzity (Martinem Olivou, doc. 
PhDr. Ph. D. – ředitel Anthroposu, Antonínem Přichystalem , univ. prof. RNDr. CSc.  
a Zdeňkem Měřínským, univ. prof. PhDr. CSc.). Uvedeným špičkovým moravským vědeckým 
pracovníkům v oboru archeologie, historie, geologie a petrologie jsme předložili svoje nové 
archeologické nálezy z okolí Příbora, Kopřivnice, Poodří i Českomoravské vysočiny. Věnovali 
se nám několik hodin a kamenné artefakty zkoumali i ze surovinové hlediska moderními 
vědeckými přístroji, obdrželi jsme četné separáty jejich publikovaných článků. My jsme jim 
na oplátku předali několik DVD se svými pracemi zpracovaných na počítači, například dílo  
J. Diviše s názvem Soubor katalogů, obsahuje mimo jiné více než 8 tisíc vyobrazených archeolo-
gických nálezů s popisy předmětů a také fota četných námi objevených archeologických lokalit.

V širším okolí Dolních Věstonic jsme provedli několik povrchových sběrů a získali asi 
10 kusů kamenné štípané industrie lovců mamutů (kultury pavlovienu), keramické zlomky 
nádob z doby římské,  koral a jednu minci.

Akce AK proběhla zdařile podle plánu a byla pro nás velkým přínosem.
Jan Diviš, předseda AK v Příboře

Tématický zájezd do Brna a Dolních Věstonic
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE  
 

www.ploty-pletivo.cz  -  oplocení 
www.thuja.cz   -   túje na živý plot od 10 Kč 

 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 nebo po telefonické 

domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, 

jinak 300 Kč. 
 

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá 

prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné 
ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, 

vzpěry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, 
případně podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata 
ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení 

 
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 

4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  

Výška pletiva Cena za 1m Balení Celkem 
 

 100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč 
 125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč 
 150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč 
 160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč 
 180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč 
 200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč 

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

862 
 

Rozvrh činnosti kroužků pro šk. rok 2009/10 
(platí od října 2009) 

 

Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 
pondělí Dramatický kroužek 16:00 – 17:45 BAV klub na ul. Masarykově 

úterý RC modely 15:15 – 16:45 BAV klub na ul. Masarykově 

úterý Disko taneční a aerobik 
pro děti od 1. třídy 
 
Disko taneční 
pro starší děti 
 
Disko taneční a aerobik 
pro předškolní děti 

13:45 – 15:15 
 
 
15:15 – 16:45 
 
 
16:45 – 17:45 

Zrcadlový sál na ul. Dukelské 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelské 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

úterý Orientální tance 18:00 – 19:30 Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

středa Aikido 15:15 – 17:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

středa Taneční klub Lenka - páry 17:00 – 19:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

středa Akustická kytara 15:15 – 16:45 BAV klub na ul. Masarykově 

středa Rocková kap. Soumrak 17:00 – 19:00 BAV klub na ul. Masarykově 

středa Djembe – bubnování (děti) 
Djembe – bubnování (dospělí) 

16:00 – 17:30 
18:00 – 20:00 

BAV klub na ul. Masarykově 
BAV klub na ul. Masarykově 

pátek Rocková kapela I. 15:15 – 16:45 BAV klub na ul. Masarykově 

pátek Latinsko-americké tance 14:45 – 16:15 
(platí do konce 
listopadu) 
 
15:30 – 17:00 
(platí od prosince) 

Zrcadlový sál na ul. Dukelské 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

pátek Kurz tance pro mládež 
Kurz tance pro dospělé páry 

16:30 – 18:45 
19:00 – 21:30 

Zrcadlový sál na ul. Dukelské 
Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

neděle 
(platí do 
konce 
listopadu) 
 
pátek 
(platí od 
prosince) 

Taneční klub Lenka - páry 10:00 – 12:00 
 
 
 
17:00 – 19:00 

Zrcadlový sál na ul. Dukelské 
 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelské 

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden až 
se přihlásí dostatečný počet zájemců. Z organizačních důvodů může 

docházet ke změnám rozvrhu. 
 

Děti, mládež i dospělí mohou využívat prostory 
Junior baru na ul. Masarykova pro přátelská 

posezení, billiard, el. šipky, stolní tenis, diskotéky, 
komponované akce atd., v souladu s rozvrhem 

akcí a činnosti kroužků. 

Prosinec  2009
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
pondělí, úterý, středa, pátek

PROVOZ HUDEBNÍ – ROCKOVÉ ZKUŠEBNY

pátek 4.,11.,18.,   14:45-16:15 hod.
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE 

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

pondělí 7.,14.,21.,  6:00-17:30 hod.
DRAMATICKý KROUŽEK

BAV klub na ul. Masarykově

středa 2.,9.,16.,  15:15-16.45 hod.
AKUSTICKÁ KYTARA

středa 2.,9.,16.,  17:00-19:00 hod.
ROCKOVÁ KAPELA I., II., SOUMRAK

- BAV klub na ul. Masarykově
pátek 4.,11., 18.,  15:15-16.45 hod.

ROCKOVÁ KAPELA
čtvrtek 26.11. odjetd v 17:45 -od sokolovny.
Zveme vás do divadla J.Myrona v OSTRAVĚ  

na balet. Cena 200,- Kč.
SPOR aneb DOTYKY A SPOJENÍ

Clarinet Factory – A. Vitouš

středa 2.,9.,16., 18:00-20:00 hod.
KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ–DOSPĚLÍ

CENA KURZU-10LEKCÍ PO 2hod.-1000,-Kč-
BAV klub na ul. Masarykově

Úterý 1.,8.,15.,22. 15:15-16:45 hod.
RC MODELY

BAV klub na ul. Masarykově
Úterý 1., 8., 15., 22. děti od 1. tř. 13:45-15:15 hod.

DISCO DANCE   - děti od 1. tř.
DISCO DANCE  - starší děti

DISCO DANCE  - předškoláci
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

Úterý 1.,8.,15., 22. 18:00-20:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen 
– leden vč.

Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč 
za 2 vyuč.h

MoŽno CHoDIt I na JEDnotLIVÉ LEkCE
Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro 

zdraví ženy: Je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie - je vhodný i pro ženy s nadváhou – šetrně 
odstraňuje napětí, blokády, bolesti páteře, zmír-

ňuje klimakterické potíže – stimuluje činnost 
žaludku a střev, upravuje zažívací problémy – 

napravuje špatné držení těla – nepřetěžuje dolní 
končetiny – naučí pohybovat celým tělem, svůd-
ně  a přitažlivě - naučí i jinak dýchat, což je vhod-

ným tréninkem šedé kůry mozkové - umožní es-
tetický tvořivý projev a sebevyjádření pohybem.  
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

pozvěte  i  své známé!
Zveme děti, mládež, rodiče, veřejnost 

na velkou BAV-ŠOU
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

V pátek 4. 12. 06 od 17:00 h. v Zrcadlovém sále 
na ul. Dukelské. Program:

čertovské soutěže, hry, příchod Mikuláše, vystou-
pení, diskotéka. Vstupné: 30,- Kč. Předprodej  

v BAV klubu. Nadílku pro děti, označenou jmé-
nem, mohou rodiče předávat do Mikulášského 
koše v BAV klubu, na ulici Masarykově, nebo  

u vstupného před akci. Tel: 556 723 778,  
mob: 739 080 862

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA:
ZIMNÍ POBYT - ŘEKA – TĚŠÍNSKÉ BESKYDY - 
pro děti, mládež, rodiny i veřejnost. Termín: od neděle 
31.1. – do úterý 2.2. 2010. Ubytování:ve 4 až 6 lůžko-

vých pokojích ve zděné budově. Předběžná cena: 780,- 
Kč (zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, práci peda-

gogů, lektorů, personálu, pojištění) (nezahrnuje dopra-
vu, vleky). Můžete si vybrat ze 3 programových sek-
cí: Sjezd. lyžování: Všeobecné zaměření: Snowboard: 
sjezdovka pro náročné i začátečníky, vycházky, bobo-

vání, samostatné ježdění k dispozici budou lyž. in-
struktoři hry na sněhu.Čeká vás ještě další pestrý spo-

lečný program, mnoho her, soutěží a zábavy.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489
Tel.: 556 723 778    mobil: 739 080 862
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zaměřený na  
BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY 
     BRAMBORÁKY ALLA PIZZA Ø 32cm 

 

Rozvoz po Příboře zdarma. 
Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč. 

Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce. 
 

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km 
Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina, 

Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice, 
Skotnice, Závišice 

 

ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč 
Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,            

Štramberk, Trnávka 
 

ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč 
Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,  

Stará Ves n.O., Staříč, Studénka 
 

Hotel & Irish pub U Freuda 
Nádražní 416,  Příbor 

Tel: 774 711 077  
www.rozvoz-pribor.wz.cz 
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 Minutková kuchyně, saláty, pizza (Ø 32cm), poháry, koktejly 
Tel: 777 705 909 

Přijďte si k nám posedět, 
budete se dobře mět,  
když si u nás pizzu dáte,  
moc si na ni pochutnáte. 
 
Těší se na vás kolektiv Verony    

Verona.pribor.cz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTEVŘENO: 
PO – ČT: 10.00 – 22.00 h 
PÁ – SO: 10.00 – 24.00 h            
NE:             11.00 – 22.00 h 
 
ROZVOZ:  
PO, ÚT, ST, ČT, NE: 11.00 – 21.30 h 
PÁ – SO: 11.00 – 22.00 h 
 
AKCE 3 + 1 za korunu v pizzerii i 

na rozvoz 
 

Rozvoz po městě zdarma a do 6 km nad 
200 Kč zdarma. Od 6 km a dále  
6 Kč/km.Cena obalu 10 Kč/ks. 

Každý den pondělí - pátek  v době 
podávání oběda od 11:00 do 15:00 hod. 
vybrané jídlo, nebo vybraná pizza 
z jídelního lístku za 75 Kč, při konzumaci 
v pizzerii nealko zdarma, při rozvozu 
jídla obal zdarma, u pizzy obal 10 Kč. 
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Úterý 1. prosince až úterý 8. prosince od 8:00 - 18:00 h.  
v sobotu 5.  a v neděli 6. prosince od 14:00 - 18:00 h.  
 BeTLÉMY A VÁnoČnÍ insPirAce  

V sále DDM Luna Příbor. Vystaveny budou: betlém ze sv.  
Valentina, dřevěné, vyřezávané, papírové, paličkované, perníkové 

a keramické betlémy, vánoční inspirace, nápady na vánoční dárky. 
Možnost zakoupení vánočních perníčků a drobných vánočních 
dárků. Vstupné dobrovolné. DDM Luna Příbor a město Příbor

Úterý 1. prosince od 17:00  hod. 
„TAroT – ProsTŘeDeK seBePoZnÁnÍ“

Přednáška paní Jarmily Kuskové o vlivech, možnostech, příleži-
tostech a aspektech tarotu, které si buď neuvědomujeme, nebo je 

sami před sebou skrýváme. Tarot naznačuje směry, trendy a vlivy, 
které mohou vést k příslušnému výsledku a slouží jako nástroj 

hlubšího sebeuvědomění. Městská knihovna Příbor

Úterý 1.prosince od 18:00 do 19:30 hod.                                     
orienTÁLnÍ  TAnce

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské. Cena při využívání 
jednotlivých lekcí : 80,- Kč, nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč 

BAV klub Příbor

středa 2. prosince až  úterý 5. ledna 2010
VÝsTAVA FoToGrAFiÍ rUDoLFA sVoBoDY

Galerie v radnici. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 2. 
prosince v 17:00 hod. město Příbor a Fotoklub Příbor

čtvrtek 3. prosince od 16:00 hod až  po 25. ledna 2010 
PŮJDeM sPoLU Do BeTLÉMA

Refektář. Výstava věnovaná vánočnímu času a příborským betlé-
mům. Komponovaným pořadem, ve kterém vystoupí cimbálová 

muzika Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí, mluvené slovo Mgr. Václav 
Michalička. Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor. město Příbor

pátek 4. prosince až sobota 5. prosince
MoJiTo PÁrTY - 2 + 1 ZDArMA

Dej si 2 mojita a 3. dostaneš ZDARMA!!! Hotel U Freuda

pátek 4. prosince od 10:00 do 12:00 hod. 
MiKULÁŠ V LUnĚ

Akce je určena pro maminky s malými dětmi.
Do 30. 11. je možno nahlásit zajištění balíčku, nebo si můžete 

donést vlastní. DDM Luna Příbor

pátek 4. prosince od 17:00 hod. 
MoŽnÁ PŘiJDe i MiKULÁŠ

Zrcadlový sál na ulici Dukelské. Čertovské soutěže, hry, příchod 
Mikuláše, vystoupení, diskotéka Vstupné: 30,- Kč. Předprodej 

vstupenek v BAV klubu. Nadílku pro děti, označenou jménem, 
mohou rodiče předávat do Mikulášského koše v BAV klubu, na 

ulici Masarykově, nebo u vstupného před akci. Tel: 556 723 778, 
mob: 739 080 862. BAV klub Příbor

sobota 5. prosince  od 7:00 hod.  
MiKULÁŠsKÝ ČAs  
 náměstí S. Freuda. Celodenní Mikulášský a předvánoční jarmark, 
který bude doprovázen programem: Během celého dne bude hrát 

reprodukovaná vánoční hudba. 
Program: 
10:30 hod. „ ZA HVĚZDOU“ 
- divadelní představení podle barokní české lidové hry, která je 
upravena a proložena hranými koledami (různorodé – sborový 
zpěv, jazz, folk, rock, lidovky)
15:30 hod.  „TRADIČNÍ PÍSNĚ S CAMERATOU“
16:30 hod.  „KOUZELNÍK DĚTEM“ – se mnou se čertů bát nemusíte
17:15 hod.  „MIKULÁŠSKÁ JÍZDA“ – příjezd Mikuláše 
 -  slavnostní rozsvěcení  vánočního stromu město Příbor

sobota 5. prosince od 15:00 hod.  
MiKULÁŠsKÁ nADÍLKA 
V sále místního hostince Hájov. Skauti z Lubiny zahrají pohádku „ 

O rohaté princezně“. Kulturní komise Hájov

sobota 5. prosince od 20:00 hod
KŘesT sinGLU „rUce KrÁsnÉ se
MnoU“ KAPeLY BUGABoo

Host  - kapela HC3. Music Club Slavie

neděle 6. prosince od 15:00 hod. 
ADVenTnÍ KoncerT – „ciMBÁLoVÁ
MUZiKA PrAMÍnKY“ 

 Refektář. Koncert cimbálové muziky Pramínky pod vedením 
Vladana Jílka. město Příbor

Úterý 8. prosince od 15:00 hod. 
VÁnoČnÍ oDPoLeDne V KniHoVnĚ 

Výroba vánočních ozdob. Městská knihovna Příbor

Úterý 8. prosince od 18:00 do 19:30 hod.                                     
orienTÁLnÍ  TAnce
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.Dukelské. Cena při využívání 
jednotlivých lekcí: 80,- Kč, nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč. 

BAV klub Příbor

středa 9. prosince od 17:00 hod.
PŘeDnÁŠKA „sYnDroM Z osAMĚLosTi“

Přednáší MUDr. Pavel Sikora. Součástí bude ochutnávka zdravé 
kuchyně. Základní škola Npor. Loma v Příboře. O. s. Život a 

zdraví a ZŠ Npor. Loma

středa 9. prosince od 17.00 hod. 
PLÁnUJeMe sPoLeČnĚ -  sociÁLnÍ
sLUŽBY Ve MĚsTĚ

v přízemí domu s pečovatelskou službou(ul. Jičínská 238)
PROGRAM:  Informace k plnění priorit Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře.  Možnost zapojení 
se do procesu plánování sociálních služeb. Řídící skupina pro 

plánování sociálních služeb ve městě Příboře

pátek 11. prosince až sobota 12.prosince
TeQUiLA PÁrTY

Mexická tequila CASCO VIEJO za super cenu a k tomu 
SANGRITA!!! K tequile dostanete panáka pravé mexické sangrity, 

kterou Mexičané tequilu zapíjí. Hotel U Freuda

pátek 11. prosince od 20:00 hod. 
Disco 80. LÉTA

DJ Martin David, vánoční besídka pro dospělé, tataráček gratis . 
Music Club Slavie

sobota 12. prosince od 20:00 hod. 
HiP HoP – AUTenTic MUsic niGHT

Vstupné 40,- Kč. Music Club Slavie

neděle 13. prosince od 15:00 hod. 
ADVenTnÍ KoncerT – „LoUTnA A
ALFreD sTreJČeK“ 
 Refektář. Koncert loutnisty Jindřicha Macka s recitálem vynikají-

cího Alfreda Strejčka. město Příbor

Úterý 15. prosince od 18:00 do 19:30 hod.                                     
orienTÁLnÍ  TAnce

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.Dukelské.  Cena při využívání 
jednotlivých lekcí : 80,- Kč, nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč. 

BAV klub Příbor

čtvrtek 17. prosince od 14:00 hod. 
„Den oTeVŘenÝcH DVeŘÍ A VÁnoČnÍ
 JArMArK“

ZŠ Npor. Loma. Od 18.00 hod proběhne Vánoční koncert.  
Ve školní jídelně ZŠ Npor. Loma

pátek 18. prosince od 14:00 do 16.00 hod. 
VÁnoČnÍ VÝTVArnÁ DÍLnA

Vánoční dárek, vystřihovánky na okna, vánoční ozdoby. Akce pro 
děti, cena 20,- Kč. DDM Luna Příbor

pátek 18. prosince od 20:00 hod. 
Disco 

Music Club Slavie

sobota 19. prosince od 16:00 hod. 
KoncerT KŘesŤAnsKÉ sKUPinY roZVoJ
Muzeum Novojičínska Příbor. Klub zdraví Příbor a CASD Kopřivnice

sobota 19. prosince 2009 od 18:00 hod 
„VÁnoČnÍ KoncerT“

Velký sál Katolického domu v Příboře
Vstupné: dospělí 90,- Kč, děti 50,- Kč.  

Sdružení hudebníků Příbor    

sobota 19. prosince od 20:00 hod. 
DJ´s PÁrTY 

Poslední letošní párty plná vánočních dárečků. Hotel U Freuda

neděle 20. prosince od 18:00 hod. 
ADVenTnÍ KoncerT – ZUŠ -
„ÚČinKUJÍ  nAŠe DĚTi“

Kostel Narození Panny Marie. Koncert žáčků, žáků a absolventů 
Základní umělecké školy v Příboře. město Příbor

Úterý 22. prosince od 18:00 do 19:30 hod.  
orienTÁLnÍ  TAnce
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.Dukelské. Cena při využívání 
jednotlivých lekcí: 80,- Kč, nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč.

čtvrtek 24. prosince od  20:00 hod. 
VÁnoČnÍ Disco + DÁreČKY

Music Club Slavie

čtvrtek 24. prosince od 22:00 hod. 
PŮLnoČnÍ MŠe sVATÁ   

Kostel Narození Panny Marie. Farní úřad Příbor

pátek 25. prosince od 20:00 hod. 
Disco

Music Club Slavie. BAV klub Příbor

sobota 26. prosince od 19:00 hod. 
VÁnoČnÍ sHoW s eLViseM

Katolický dům. vstup do sálu od 18:00  hod. Vstupné 120,-Kč. (v 
předprodeji od 1.12.2009 v MIC Příbor). Elvis Presley Revival band

sobota 26. prosince od 20:00 hod.
Disco

Music Club Slavie 

neděle 27. prosince od 8:00 hod. 
PoVÁnoČnÍ AeroBiKoVÁ sHoW

Tělocvična na ulici Štramberská. Program: 8:00 – 9:00   
Prezentace / 9:00 – 9:50 Body action – Tereza / 10:00 – 10:50  

Funny dance – host / 11:00 – 11:50 Dance mix – Tereza / 12:00 – 
12:50  Body ball – host.  

Cena: 160,- Kč – platba do 21. 12. 2009, 190,- Kč – platba na místě.  
Kontakt: TEREZA SATTKOVÁ. Mobil: 724 963 164 stačí sms. 

E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
Web: www.pribor.cz/sport/aerobik. Oddíl aerobiku TJ Příbor

neděle 27. prosince od 14:00 hod. 
ŽiVÝ BeTLÉM 
Příborské náměstí. Vánoční představení Živého betléma spojené 

s vánočním koledováním. Tradiční akce pro rodiny s dětmi a 
občany města. V případě extrémně nepříznivého počasí se akce 

přesouvá do farního kostela Narození Panny Marie. město Příbor 
a římskokatolická farnost v Příboře ve spolupráci se štramber-

ským divadelním souborem  „Pod Věží“

Úterý 29. prosince od 8:30 hod.  
PosLeDnÍ PocHoD 2009

Sraz na nádraží ČD  Příbor. Trasa : Příbor, Haškovec, Hájovské 
rybníky, Vrchy, Dolní Sklenov, Rychaltice. Návrat z Rychaltic 

linkovým autobusem po 13. hodině. Trasa : 11 km - v případě 
nepříznivého počasí může být změněna. Vedoucí akce: Pavel Bilík 

tel. 605126090 nebo pav.bilik@seznam.cz. KČT Příbor 

čtvrtek 31. prosince od 20:00 hod. 
siLVesTr – Disco

Vstup zdarma, útrata nad 250,- Kč – sekt gratis. Music Club 
Slavie. BAV klub Příbor

čtvrtek 31. prosince od 24:00 hod.  
siLVesTroVsKÝ oHŇosTroJ

město Příbor

pátek 1. ledna 2010 od 13:00 hod. 
noVoroČnÍ VYcHÁZKA nA
HonČoVoU HŮrKU 

Sraz na náměstí před radnicí. Info: Vladimír Bilský,  tel.737375203, 
v.bilsky@seznam.cz. KČT Příbor

neděle 3. ledna  2010  od 18:00 hod. 
noVoroČnÍ KoncerT

Velký sál Katolického domu. Koncert vyhlášeného „Dětského 
pěveckého sboru Permoník“. město Příbor

LoUTKoVÉ DiVADÉLKo „o PeJsKoVi A
 KoČiČce“

Vchod vedle rest. Neptun z ul. Lidická. Loutkové divadélko Příbor

probíhající výstava do  neděle 28. února 2010
„KAMennÉ sVĚDecTVÍ MinULosTi“

Heraldické památky Novojičínska. Nový sál muzea.  
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Přehled akcí v Příboře na měsíc prosinec 2009
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17. listopad - státní svátek 
Den boje za svobodu a demokracii  

- ze setkání občanů na příborském náměstí.


