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Ani jsme se nenadáli a je tady advent. Krásný čas plný 
očekávání a příprav na Vánoce. Je to opravdu mimo-
řádná doba, ve které bychom se měli zklidnit, myslet 
více na druhé a pomáhat si. Naše třída se proto roz-
hodla, že si adventní dobu pěkně užije. V pátek ,před 
první nedělí adventní, jsme věnovali celý povídání  
a tvoření. 

A o čem jsme si povídali? Především o tom, jak bychom 
se měli chovat o adventu, co je to vlastně advent. Bavili 
jsme se také o tradicích Vánoc a nezapomněli jsme ani 
na svá srdíčka, která by v této přípravné době měla být 
otevřená, plná lásky, přátelství a pomoci.

A co jsme to tvořili? Adventní doba je spojená s výro-
bou adventních věnců. V obchodech si můžete vybrat 
dle svého vkusu i peněženky. Ale pro rodiče dětí z naší 
třídy tato starost, týkající se výběru věnce, odpadla. 

Děti se na tvoření velice těšily. Donesly si svíčky, mašle a 
vše, čím by chtěly ozdobit svůj věnec. Samozřejmě tak, 
aby byl ten nejkrásnější. Práce jim šla pěkně od ruky. 
I když první část, omotávání polystyrénového korpu-
su větvičkami byla značně náročná, nenechaly se odra-
dit a ještě s větší usilovností pracovaly. Společnou po-
mocí vše zvládly a mohly se pustit natěšeně do zdo-
bení. Zelené věnečky se za chvíli začaly proměňovat  
v nádherné adventní věnce. Některé byly zdobeny do 
oranžova, některé do zlata, jiné do červena. Byly oprav-
du nádherné.  

Jakmile měly děti své věnce hotové, pustili jsme se spo-
lečně do výroby našeho třídního adventního věnce. Už 
se těšíme, jak si ho společně ve třídě zapálíme a bude-
me si u něho povídat. 

Přeji dětem, aby pro ně Vánoce nebyly jenom dár-

ky, ale především krásné chvíle strávené doma s rodiči  
a s blízkými.

Věřím, že rodiče dětí jsou velice šťastni, že mají doma 
tak šikovné ratolesti. Věřím také, že si adventní dobu 
nad rozzářeným adventním věncem krásně užijí. 

Třída 4. A, Tř. uč. Michaela Mendeová

ZŠ Příbor, Jičínská 486

Adventní čas
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Termíny svozu popelových  
nádob od 1. ledna 2010:

I. 
nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs.armády, Etzlova, Freudova, Gagarinova, 
Hluboká, Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juraňova,K. Čapka, Krátká, Křivá, 
Kubínova, Lesní, Lidická, Lomená, Luční, Masarykova, Místecká, Mlýnská, 
Myslbekova,
Na Kamenci, Nádražní, nám.S.Freuda, Nerudova, O.Helmy, Okružní, Ostravská, 
Osvobození, Pod Hradbami, Pol. vězňů, Ř. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, 
Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova, U Brány, Zahradní, Zámečnická
Sváží se podle domluvených četností svozů :
1) 1x týdně každý pátek
2) 1x za 14 dní pátek - sudý týden
3) 1x za 4 týdny v těchto termínech (sudý pátek ): 8.1.,  5.2.,  5.3.,  2.4.,  30.4.,  28.5.,  
25.6.,  23.7.,  20.8.,   17.9.,  15.10.,  12.11.,   10.12.

II.
nádoby 120 l a 80 l – ulice( úterní svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova, 
Frenštátská, Fučíkova, J. Hory, 
J. Rašky, Jiráskova, K.H.Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše, L. 
Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, Nábřeží, Nová, Palackého, 
Pod Haškovcem, Remešova, Šafaříkova,Sládkova, Šmeralova, Smetanova, 
Stojanova, Sušilova, Sv.Čecha, Švermova, Úzká, V Kopci, Větřkovská, Víznarova, 
Vrchlického, Wolkerova, Žižkova
Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně - každé úterý
2) 1x za 14 dnů  úterý - sudý týden
3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech (sudé úterý):5.1.,  2.2.,  2.3.,  30.3., 27.4.,  25.5.,  
22.6.,  20.7.,  17.8.,  14.9.,   12.10.,  9.11.,  7.12.

prCHaLoV
1 x za 14 dní     pátek – sudý týden  (první svoz 1.1.)
1 x za 4 týdny    pátek - data měsíčních svozů jsou:
1.1., 29.1., 26.2.,  26.3.,  23.4., 21.5.,  18.6.,  16.7.,  27.8.,  24.9.,   22.10.,  19.11.,  
117.12.

HÁJoV
1 x za 14 dní  pátek – lichý týden (první svoz 8.1.)
1 x 4 týdny   pátek  -  data měsíčních svozů jsou:
8.1.,  5.2.,  5.3.,  2.4.,  30.4., 28.5.,  25.6.,  23.7.,  20.8.,  117.9.,  15.10.,  12.11.,  10.12.,

III.
Nádoby 1100 l
Se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně – úterý
2) 2x za týden - úterý, pátek     

Svoz za 1.1.2010 bude proveden 31.12.2009  včetně odvozu separátu

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 2010/2011, 
který se bude konat na 

Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510 
Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485   

 

v pátek 12. února 2010 - od 13:00 do 18:00 hod. 
 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem 
narozeným od 1. 9. 2003 do 31. 8. 200 

s odloženou školní docházkou z r. 2009 
� Na žádost zákonného zástupce může být      

zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005 
   

   U zápisu předložte: 

- rodný list dítěte 
 
 
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních 

tabulích městského úřadu a na školách 
 
 

Městský úřad Příbor 

Matrika a správní poplatky 
 

Vzhledem k častým dotazům ze strany občanů ohledně správních poplatků na matrice 
uvádíme jejich přehled dle zákona č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích: 
 

� Nahlédnutí do matriční knihy       20,- Kč 
� Vydání matričního dokladu (rodný, oddací a úmrtní list)            100,- Kč 
 
� Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR  100,- Kč 
� Udělení státního občanství ČR                                                    10.000,- Kč 
 
� Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního apod.  100,- Kč 
� Povolení jména a příjmení v ostatních případech            1.000,- Kč 
 
� Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají –li  trvalý pobyt     3.000,- Kč 

na území České republiky 
� Uzavření manželství, když trvalý pobyt má pouze jeden z nich   2.000,- Kč 
� Vydání povolení uzavřít manželství mimo oddací dny                 1.000,- Kč 
� Vydání povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň                 1.000,- Kč 
� Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 

v cizině nebo s cizincem                                                                  500,- Kč 
 

 
� Ověření podpisu na listině (každý podpis)    30,- Kč 
� Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině 

            za účelem jejího použití v zahraničí                                               100,- Kč 
� Ověření fotokopie, stejnopisu, opisu (za každou stránku)   30,- Kč 

 
Bližší informace obdržíte na matrice Městského úřadu v Příboře, I. poschodí, dveře č. 2. 
 

Zdenka Pustějovská, matrikářka 

D O R U Č O V A C Í  A D R E S A  
odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová 

 
Změnou zákona o občanském soudním řádu a změnou souvisejících zákonů a předpisů se od 
1. 7. 2009 zavádí  nový pojem v evidenci obyvatel, a to doručovací adresa. 
Doručovací adresa je údaj, který si občan může zadat na ohlašovně (evidence obyvatel) úřadu 
dle svého trvalého pobytu. Údaj o trvalém pobytu se nemění. Nejedná se o povinnost, ale je v 
zájmu občana, aby si uvedl adresu pobytu, kde se skutečně zdržuje a kde může přebírat 
poštovní zásilky. Je to  adresa určená především pro doručování písemností soudů a správních 
úřadů. Zaevidování doručovací adresy je bez poplatku a při požadavku na její zapsání, změnu 
nebo zrušení je nutné předložit doklad o totožnosti občana tj. platný  občanský průkaz nebo 
platný cestovní doklad. 
 
 

 

OZNÁMENÍ   
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. 

o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2010 
 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2010 takto: 
 
                                                                                      Cena v Kč/m3 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Voda pitná (vodné)                      27,91 Kč/m3 (bez DPH)        30,70 Kč (vč. 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné)              24,71 Kč/m3 (bez DPH)        27,18 Kč (vč. 10% DPH) 
________________________________________________________________________ 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2010, popřípadě bud postupováno podle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 
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Kadur Jaroslav
Rajnochová Jarmila
Strakoš Pavel
Šprochová Eva
Meca Zdeněk
Mikulenka Jindřich
Tuček Jaroslav
Váňová Zdenka
Vinklerová Božena
Mojžíšková Libuše

Paterová Marie
Žárská Zdeňka
Žurovcová Libuše
Jurečková Jarmila
Jakoubková Božena
Bolom Vladislav
Bittner Karel
Jahnová Karla
Řeháček Antonín
Kabeláčová Emilie

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. ledna

MěsTská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních  

novinek zakoupených v  prosinci
Colitn Falconer – ostrovy přízraků. Psal se 

rok 1628 a majestátní vlajková loď Batavia vyplula 
za bohatstvím a slávou k dalekým břehům tajemné 
Indie. Kromě cestujících toužících po lepším životě, 
který na ně čeká kdesi v dálce, vezla Batavia velice 
cenný náklad, o kterém zpočátku věděli jen zasvě-
cení. Před cílem loď ztroskotala. Na 300 trosečníků 
se ocitlo na ostrovech. Zbabělost, sobectví, násilí  
a lhostejnost k  utrpení druhých se staly jejich no-
vou realitou. Román byl napsán podle skutečných 
událostí.

Leo Kessler – potopený konvoj. Výcvik spo-
jeneckých armád připravujících se k  útoku přes 
Kanál se blížil ke konci. Avšak zkušební vylodění na 
devonském pobřeží dopadlo katastrofálně – v tento 
den zahynulo 638 amerických vojáků a zničeno bylo 
mnoho materiálu včetně tanků. Zatímco německá 
letadla vše jen z povzdálí pozorovala, ponorky číha-
ly na další příležitost, jak překazit spojenecké plány.

Nora Robertsová – kouzla osudu. Od kruto-
vládce Lorcana osvobodí svou zem osiřelá královská 
dcera Aurora, teprve až se jí podaří po dlouhém 
hledání najít velkou lásku. Dadra, strážkyně slunce, 
musí svěřit život do rukou svého vyvoleného, aby 
překonala osudové prokletí a vymýtila zlo.

David Carr – kokain: temná pouť do vlastní 
minulosti. Autor popisuje dlouhé období, kdy byl 
závislý na kokainu, cestu, kterou musel ujít, než se 
z  pravidelného uživatele cracku stal pravidelným 
sloupkařem listu The New York Times.

Rjú Murakami – čáry. Děj románu se odehrá-
vá v  současném nočním Tokiu. Nepostrádá sžíra-
vou kritiku dnešní japonské konzumní společnosti, 
scény plné brutálního násilí a sexu, ale také úvahy  
o lidské osamělosti, lásce a přátelství. 

James Patterson – podraz. Kyle Craig, bývalý 
pracovník FBI, který byl odhalen jako mimořád-
ně vynalézavý a brutální vrah přezdívaný Génius, 
uprchl z  nejpřísněji střeženého vězení. Na svém 
seznamu systematicky odškrtává všechny, kdo byli 
zodpovědní za jeho uvěznění. Proslulý odborník na 
psychiku zločinců Alex Cross, figuruje na jednom 
z předních míst…

Světové bestsellery Stephenie Meyerové 
byly také zfilmovány. Nyní je možné si zapůj-
čit kompletní ilustrované průvodce filmem 
stmívání i nový měsíc. V knihách jsou fotografie 
z  filmů, rozhovory s  herci i podrobnosti z  natáče-
ní nejdramatičtějších scén. Autor Mark Cotta Vas 
nás nechá nahlédnout také do tajů práce režisérky 
Catherine Hardwickové.

Andy McDermott – tajemtsví Excaliburu. 
Meč Excalibur, kterému je artušovskou legendou 
připisována obrovská moc a jeho majiteli má za-
jistit neporazitelnost v každé bitvě, před více než 
tisíci lety zmizel. To se však může brzy změnit. 
Archeoložka Nina Wildeová dostala šifrovaný vzkaz 
od historika Bernda Rusta, který se domnívá, že do-
káže bájný Excalibur nalézt. A co víc – že Artušova 
zbraň stále skýtá zdroj obrovské síly. Nina se zdráhá 
uvěřit, ale když ji a Rusta přepadnou profesionální 
zabijáci a dožadují se výsledků historikova bádání, 
skepse mizí a místo ní nastupuje ostražitost a ne-
zdolné rozhodnutí Excalibur najít. Netrvá dlouho  
a Nina spolu s Eddiem Chasem se stávají aktéry ne-
bezpečného závodu o čas, který je zavede do syrské 
pouště i na sibiřské pláně. Pokud se totiž Excaliburu 
zmocní jejich nepřítel, už nic nezastaví jeho plán: za 
pomoci magické síly, kterou meč skrývá, uvrhnout 
svět do nové války…

 Ocenění  dárcům krve 
 

Člověk, který dává krev, dělá hrdinský čin. Ochota dárců darovat krev 
pro zdraví a často i záchranu života je projeven humánního vztahu ke 
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti.  
 

Nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří 
dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů, uděluje Český červený kříž a 
v těchto dnech ji převzali na Magistrátu města Ostravy občané našeho 
města.  

paní Silvie Šťastná a pan Jindřich Kunčar. Za ochotu darovat 
krev pro záchranu životů se připojujeme s poděkováním a přejeme hodně 
zdraví a úspěchů v osobním životě.  
 

Za komisi pro ob�anské zále�itosti 

L. Toševjanová 
 

Hostinec U Čechů vás srdečně zve na 
 

„Zabijačkové hody“,  
 

které se uskuteční v pátek  
15. ledna od 10:00 hod. 

K poslechu a tanci bude od 17:00 hod.  
hrát harmonika.  

Info: 608 161 031 

Město Příbor vás srdečně zve na 
Novoroční koncert 

Dětského pěveckého sboru Permoník 
který se uskuteční v neděli 

3. ledna od 18:00 hod. 
ve velkém sále Katolického domu v Příboře 

Burgerová Libuše
Bilská Bohuslava
Demlová Jaroslava
Krestová Pavlína
Marková Zdenka
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71. schůze rM dne 1. prosince 2009 mj. 
projednala:
j Odvolala k  30.11.2009 na vlastní žádost 

Ing. arch. Věru Horovou z Komise pro MPR 
Příbor

j Jmenovala Mgr. Markétu Juraškovou členkou 
komise pro MPR od 1.12.2009

j Vzala na vědomí zápis z  jednání komise 
pro městskou památkovou rezervaci ze dne 
10.11.2009

j Schválila oddací dny pro rok 2010
j Udělila poděkování pracovníkům Local TV 

Příbor za získání ocenění v  soutěži regio-
nálních televizí České a Slovenské republiky 
KAFKA 2009 za snímek „Procházka MPR –  
1. zastavení“

j Schválila uzavření podlicenční smlouvy na 
využití loga Lašské brány Beskyd pro propa-
gační účely mezi městem Kopřivnicí jako po-
skytovatelem a  městem Příbor

j Stanovila (v  souladu s § 81 Výběr nejvhod-
nější nabídky, odst.1 zákona č. 137/2006 Sb.,  
O veřejných zakázkách) dodavatelem veřej-
né zakázky „Vydávání a distribuce městského 
periodického zpravodaje - Měsíčník města 
Příbora“ pana Františka Pavelku, Svatopluka 
Čecha 743, 742 58 Příbor

j Zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu 
stavby „Lávka přes Kopřivničku“

j Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvlášt-
ního určení v domech s   pečovatelskou služ-
bou v Příboře na období od 1. ledna 2010 do 
30. června 2010

j Odsouhlasila realizaci veřejného osvětlení na 
pozemku parc.č.8/2 v k.ú.Klokočov u Příbora 
z prostředků kapitoly ODPA 3631 – Veřejné 
osvětlení formou nadzemního vedení

j Doporučila ZM schválit návrh kupní smlouvy 
k převodu nemovitostí mezi městem Příbor a 
Družstvem Katolický spolkový dům v Příboře, 
ve věci tzv. objektu Katolického domu  
s č.p. 512 a 560 na ul. Lidická v Příboře

j Schválila plán práce rady města na 1. pololetí 
2010

j Zavázala se spolupracovat s Římskokatolickou 
farností Příbor na zabezpečení finačních pro-
středků na opravu věžních hodin kostela 
Narození Panny Marie

j Odsouhlasila po úpravách výzvu ke zpra-
cování nabídky k  veřejné zakázce malého 
rozsahu na akci „Provozování vodního díla  
ul. Hukvaldská a Myslbekova v Příboře“

j Odsouhlasila v  rámci rozpočtových změn 
převést částku ve výši 426 tis.Kč z rezervy roz-
počtu města na kapitolu 2219 – akce „Oprava 
ulice ČSA“

j Odsouhlasila změnu termínu ukončení sta-
vební akce chodník a úprava ulice ČSA – nový 
termín 10.12.2009

j Doporučila ZM po úpravách schválit návrh 
rozpočtu města Příbora na rok 2010 v násle-
dujících objemech:

 příjmy - 107 736,00 tis. Kč
 výdaje - 106 421,00 tis. Kč
 financování - mínus 1 315,00 tis. Kč
 v členění a finančních částkách dle uprave-

ného návrhu rozpočtu města Příbora na rok 
2010

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr 
města pronajmout nemovitost – poze mek 
parc.č. 630/2 orná půda o výměře 8480 m2, 
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, formou 
výběrového řízení, za stanovených podmínek

j Doporučila ZM schválit pátou změnu roz-
počtu města Příbora na rok 2009 v následují-
cích objemech:

 příjmy - 229 936,74 tis. Kč, což je zvýšení 
oproti schválené čtvrté změně rozpočtu na 
rok 2009 o 886,40 tis. Kč,

 výdaje - 215 882,74 tis. Kč, což je zvýšení 
oproti schválené čtvrté změně rozpočtu na 
rok 2009 o 886,40 tis. Kč,

 financování - mínus 14 054,00 tis. Kč - beze 
změny oproti schválené čtvrté změně dle 
předložené tabulky

j Odsouhlasila změnu termínu dokončení re-
alizace stavby „Stavební úpravy piaristického 
kláštera – III. etapa - knihovna“  nový  termín 
dokončení 28.2.2010

29. zasedání ZM dne 5. listopadu mj. pro-
jednalo:
j Projednalo návrh akčního plánu rozvoje měs-

ta na léta 2010/2011 vč. rozpočtového výhle-
du.

j Schválilo priority akčního plánu rozvoje měs-
ta pro rok 2010

j Vzalo na vědomí rozpočtový výhled na rok 
2010-2012 a priority akčního plánu na rok 
2011

j Návrh Koncepce rozvoje bydlení města Příbor 
do roku 2016 - Nebylo přijato usnesení 

j Schválilo smlouvu o zabezpečení přeložek 
stavebních objektů a inženýrských sítí města 
Příbora z důvodu investiční činnosti vyvolané 
stavbou „Silnice I/58 Příbor-Skotnice

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 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. prosince 2009
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Z jednání rady a ZasTuPiTelsTva MěsTa

PoZvánka
na 31. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční

ve čtvrtek  28. ledna 2010, od 15.00 hod. ve velkém sále katolického domu v Příboře

hlavním bodem zasedání bude:
- bezpečnost a veřejný pořádek 
  (zprávy za období roku 2009)

 - návrh programu regenerace MPr pro r. 2010
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Vážení občané města příbora, 
tento článek je vlastně pro vás loňský, 

protože jej píši v roce 2009, ale vy jej čtete 
v roce 2010. Konec roku je i doba, kdy se i 
hodně bilancuje, a tak i já přispěji k tomuto 
trendu, který však nemusí být pro všechny 
zajímavý. Jsou totiž i názory typu, že mne 
zajímá, co bude a ne to, co bylo. Přesto i na-
vzdory tomuto názoru chci připomenout, 
co důležitého v tomto roce bylo, abychom 
věděli, co nás zřejmě podstatného čeká. 

V roce 2009 se zdokonalil výrazně nový 
nastupující trend elektronizace veřejné 
správy. Asi málokdo tušil před více než pa-
desáti léty, když začaly být počítače v ame-
rické armádě významným pomocníkem, že 
se v krátké době stanou celosvětově pomoc-
níkem úplně ve všech oborech lidské čin-
nosti, že  rozšíření internetu umožní sko-
ro zázraky a  že ve spolupráci s mobilními 
telefony lze realizovat věci, o který se nám 
donedávna ani nesnilo. Ale k věci.

 Na MÚ nyní vyřídíte řadu úředních 
procesů buďto pomocí Czech Pointu, se 
kterým prostřednictvím napojení na cen-
trální údaje lze provést řadu výpisů na po-
čkání, prostřednictvím internetu můžete 
získat jakoukoliv informaci obecně, a to 
buďto na pracovišti informačního centra 
tzv. IC  v budově úřadu, případně v prosto-
rách městské knihovny. V listopadu jsme 
rovněž zahájili komunikaci prostřednictvím 
datových schránek, kdy lze úřadem přijímat 
téměř veškeré dokumenty elektronickou 
cestou a těm, kteří ji mají zřízenou, rovněž 
takovéto dokumenty zasílat. 

Revoluci v dějinách samosprávy zazna-
menala její elektronizace také v tomto roce. 
Zastupitelstvo města (ZM) rozhodlo, že 
členům ZM budou dokumenty pro zasedá-
ní předávány elektronicky, což znamenalo 
nákup notebooků pro členy ZM. Tito dnes 
obdrží potřebné materiály na CD nosičích  
a dokumenty se nemusí již složitě kopírovat 
a následně doručovat hromádky dokumen-
tů jednotlivým členům ZM a rady města 
(RM) do jejich poštovních schránek, kdy při 
nepříznivém počasí to bylo často z hlediska 
nepoškození materiálů velmi problematic-
ké. O úspoře na nákladech na tyto činnosti 
ani nemluvě. Dále je možné dodatkové do-
kumenty rozesílat e-mailem kdykoli, což je 
velmi pružné, a současně  je možno si ne-
chat potvrdit (zase elektronicky) obratem 
jejich přijetí. Tento postup je úžasně výhod-
ný. O vysoké náročnosti realizace tohoto 

projektu nemusím snad ani mluvit, a proto 
je určitě na místě využít toto místo k podě-
kování pí. Ing. Bc. Zuzaně Turkové, vedoucí 
odboru organizačního a vnitřních věcí, za 
velmi zdařilou a rychlou realizaci této roz-
sáhlé akce. 

Nemalou měrou se v průběhu tohoto 
roku zasloužil o modernizaci elektronizace 
procesu řízení samosprávy do velmi blízké-
ho budoucna, náš dosavadní zaměstnanec 
a v jedné osobě i člen ZM Ing. Černoch, 
pod jehož dohledem bude v průběhu prv-
ní poloviny roku 2010 pravděpodobně do-
končena další etapa oprav prostor budovy 
bývalého piaristického gymnázia (PG), kde 
bude zřízena zasedací místnost pro ZM, 
včetně provedení strukturované kabeláže 
pro ozvučení, osvětlení, hlasování a elektro-
nického napojení počítačů včetně bezdráto-
vého spojení, čímž se vytvoří ideální pod-
mínky pro velice pružné využití informací 
a komunikaci s využitím výpočetní techniky 
s napojením na internet. Je zřejmé, že tyto 
prostory v PG nebudou určeny pouze pro 
zasedání ZM, ale také je bude možno po-
skytnout i  jiným institucím, které prostory 
budou chtít využít pro jednání. 

Je možná na místě u této příležitos-
ti připomenout, že na zasedání ZM dne 
17. prosince 2009 byla schválena koupě 
Katolického domu (KD), ve kterém doposud 
probíhala řada aktivit, které se po otevření 
prostor v PG zřejmě přesunou do těchto 
opravených prostor,  a tímto se počet akcí  
v sále KD pravděpodobně sníží. 
Zakoupením KD však má město možnost, 
kterou určitě využije, a to vybudovat kul-
turní stánek poplatný této době, se vším 
potřebným zázemím a s využitím moderní 
technologie vč. elektronických systémů.

 Závěrem všem čtenářům přeji upřímně 
ze srdce příjemný rok 2010.

a to upřímně, ne jak myslím p. Renčín 
nakreslil jemu typický obrázek, kde si podá-
vají sousedé ruku a ten jeden říká druhému: 
„Přeji sousede, ať se máte dobře, ale ne zase 
více než já, to byste mě na….“.

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

inforMace Pro občany: střípky Městské policie
Dne 28.11.2009 v 23.30 hod. byli strážníci 

požádáni hlídkou Policie ČR Příbor o asisten-
ci při události v ubytovně na ulici Jičínské, kde 
mělo dojít k velké rvačce mezi romskými obča-
ny. Po příjezdu na místo však již byl na ubytovně 
klid, ale po celé chodbě bylo rozházeno spousta 
věcí. Na místě dále zjištěno, že ke rvačce do-
šlo v bytě jedné z nájemnic, kde se oslavovaly 
narozeniny její 6leté dcery. Při oslavách došlo  
k výměně názorů  a k následné rvačce, do které 
se zapojili všichni, kteří se na oslavě nacházeli. 
Celou událost šetří Policie ČR. 

Dne 01.12.2009 bylo v 11.25 hod. přijato tel. 
oznámení od občanky města, že u autobusových 
zastávek „U škol“ na ulici Komenského napadá 
podnapilý muž nějakou ženu. Oznamovatelka  
dále uvedla, že v tuto dobu chodí do jídelny 
spousty dětí a rodiče upozorňují na nevhodnost 
jejich chování.  Na místě události byl spatřen 
hlídce již známý manželský pár, přičemž oba 
manželé byli zjevně pod vlivem alkoholu. Žena 
měla podlitiny v obličeji a na otázku, kde ke 
zranění přišla, odvětila, že se praštila. Dále bylo 
od manželů zjištěno, že žena muže provokova-
la a ten na to reagoval tím, že ji fyzicky napadl. 
Manželé v hádce pokračovali i za přítomnosti 
strážníka, kdy žena opět slovně obviňovala své-
ho muže. Ten na její slova reagoval agresivně  
a řval po ní, aby toho nechala, nebo jí zase 
zmlátí. Hlídka ženu a muže uklidnila a upozor-
nila je, aby místo, kde se nacházelo mnoho lidí 
opustili a vrátili se do místa bydliště, což učinili 
a odešli. Od svědků, kteří se nacházeli na místě 
bylo zjištěno, že muž měl ženu několikrát ude-
řit rukou do hlavy, povalit ji na zem a násled-
ně jí šlapat po noze. Žena při napadení hlasitě 
křičela. Vzhledem k zjištěným informacím byla 
celá událost pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu výtržnictví předána k dalšímu šetření 
Policii ČR. 

Dne 11.12.2009 hlídka ve 21:00 hod. za-
slechla na náměstí S. Freuda alarm a vydala se 
proto zjistit co jeho zpuštění zapříčinilo. Na 
místě pak zjistila, že je rozbitá skleněná výplň 
výlohy prodejny obuvi. V tu dobu se na místo 
dostavili dva svědci, kteří uvedli, že před ma-
lou chvíli viděli kolem obuvi procházet muže  
v kárované bundě. V době, kdy byl na úrovni vý-
lohy prodejny obuvi, pak svědci uslyšeli řinčení 
skla a alarm. Muž nijak nereagoval a pokračo-
val  dál. Vzhledem ke způsobené škodě, která 
zjevně převyšovala 5000,- Kč byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR Příbor a taktéž byla 
vyrozuměna majitelka obchodu. Proběhlo také 
bezprostřední vyhledávání podezřelé osoby na 
katastru města, ale bezvýsledně. Celá událost je 
v současné době v šetření Policie ČR. 

Dne 14.12.2009 řešili strážníci kuriózní si-
tuaci, kdy při pojížďkové činnosti po ulici ná-
břeží RA viděli jít po komunikaci vrávoravou 
chůzí ženu, která z otevřeného batohu vytrácí 
stravenky. Hlídka ženu na tuto skutečnost upo-
zornila a pomohla ženě stravenky o hodnotě 
70,- Kč posbírat. Následně hlídka zjistila, že se 
žena vrací z firemního večírku a v batohu má 
stravenky v celkové hodnotě 100 tisíc Kč. 
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Z kalendáře starosty Města
Listopad/prosinec 2009

Většina z nás ještě nestačila uzavřít rok 2009 
a už je tu rok nový. Závěr toho starého nám přine-
sl opravdu zimní počasí s teplotami hluboko pod 
bodem mrazu a sněhem.

Na náměstí se rozsvítil vánoční stromeček  
a na příjezd Mikuláše se tak jako každý rok přišla 
podívat spousta dětí. Část žárovek se ze stromeč-
ku bohužel ztratila již během následujícího týd-
ne. Je to škoda, ale asi je někdo nutně potřeboval 
doma. Vánoční stromečky vkusně ozdobily děti  
z mateřských škol. Tak snad tam aspoň ty ozdoby 
vydrží. 

Zastupitelstvo města se sešlo na svém posled-
ním zasedání 17. prosince 2009. Asi nejdůležitěj-
ším materiálem, který byl na programu, byl návrh 
rozpočtu na rok 2010. Po velmi dlouhé diskuzi 
byl členy zastupitelstva schválen v podobě, v jaké 
byl zastupitelům navržen. A to je jistě dobře, pro-
tože všechny městské organizace i městský úřad 
tak mohou plynule navázat na hospodaření roku 
předešlého. Vzhledem ke snižování daňových pří-
jmů, ke kterým došlo v roce 2009 a předpokládá 
se, že tomu bude stejně i v roce 2010, byly čás-
tečně omezeny provozní výdaje téměř ve všech 
organizacích města. Nevyjímaje městský úřad. 
Nedomnívám se však, že snížení těchto výdajů 
bude mít vliv na provoz těchto organizací. Úspory 
se budou muset hledat především v energiích  
a objednávaných službách, kde byly doposud vý-
daje rok od roku vyšší. 

Konečné rozhodnutí učinili zastupitelé  
v otázce Katolického domu, který přejde od roku 
2010 do majetku města. Přes různé pohledy na 
tuto věc se domnívám, že toto rozhodnutí bylo 
potřebné, protože zavřením tohoto objektu by té-
měř přestala existovat možnost kulturního a spo-
lečenského setkávání občanů. Cena, kterou město 
za tento objekt zaplatí, není nízká. Představuje 
deset milionů korun, z čehož čtyři miliony vloží 
Družstvo Katolický spolkový dům zpět do jeho 
vybavení. Technický stav objektu však vyžaduje 
rozsáhlou rekonstrukci, která se začne projekčně 
připravovat v nejbližších měsících a týdnech. Se 
záměrem budoucícho využití objektu a rozsahem 
rekonstrukce budete průběžně seznamováni.

Mimo provozní výdaje obsahuje schválený 
rozpočet rovněž některé investiční akce. Patří 
mezi ně zejména další pokračování stavebních 
úprav piaristického gymnázia a otevření knihov-
ny v nových prostorách asi v polovině roku 2010, 
generální oprava ulic Nerudova, Na Valše, Sadová 
a Kašnice, opravy cest na Benátkách, generální 
oprava Mateřské školy Pionýrů, estetizace veřej-
ného prostranství kolem kostela Narození Panny 
Marie a některé další. V rozpočtu jsou ve stej-
ném rozsahu jako v roce 2009, tj. v částce asi 1,6 

V  souvislosti s  nadcházejícím zápisem do 
prvních ročníků základní školy pro školní rok 
2010/2011, bychom vám rádi podali informa-
ce týkající se povinné školní docházky a mož-
nosti odkladu povinné školní docházky, které 
vycházejí z § 36, § 37 a § 38 školského zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

poVInnÁ škoLní doCHÁzka  (§36)
Povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není po-
volen odklad. (Pro školní rok 2010/2011 se jedná 
o děti narozené od 1.9.2003 do 31.8.2004 a děti 
s odloženou školní docházkou v r. 2009)

Dítě, které dosáhne šestého roku věku 
v  době od září do konce června příslušného 
školního roku, může být  přijato k  plnění po-
vinné školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a po-
žádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v  období od září do 
konce prosince k plnění povinné školní docház-
ky podle věty druhé je také doporučující vyjá-
dření školského poradenského zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 
konce června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře, 
která k  žádosti přiloží zákonný zástupce. (Pro 
školní rok 2010/2011 se jedná o děti narozené od 
1.9.2004 do 30.6.2005).

Školní docházka je povinná po dobu devíti 
školních roků, nejvýše však do konce školního 
roku, v  němž žák dosáhne sedmnáctého roku 
věku a vztahuje se na:
- státní občany České republiky
- občany jiného členského státu Evropské 

unie, kteří na území České republiky pobý-
vají déle než 90 dnů,

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území České republiky trvale nebo pře-
chodně po dobu delší než 90 dnů,

- účastníky řízení o udělení mezinárodní 
ochrany.
Žák plní povinnou školní docházku:
v základní škole zřízené obcí nebo svazkem 

obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má 
žák místo trvalého pobytu, nebo v němž má síd-
lo školské zařízení pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy nebo školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, v němž je žák 
umístěn, pokud žák neplní povinnou školní do-
cházku v základní škole zřízené při tomto zaří-
zení. Taková škola se obecně nazývá „spádovou 
školou“. Ředitel spádové školy je povinen před-
nostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu a žáky umístěné 
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou 
péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvede-
né ve školském rejstříku;

v  jiné základní škole, kterou zvolí zákon-
ný zástupce, pokud tato škola žáka přijme; žák 
umístěný ve školském zařízení pro výkon ústav-
ní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou 
péči v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí 
nebo svazkem obcí. V těchto případech oznámí 
ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy 
spádové, a to nejpozději do konce března kalen-
dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku.

odkLad poVInné škoLní do-
CHÁzky  (§37) 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku 
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a po-
žádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 
do 31. května kalendářního roku, v  němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní docházky o 
jeden školní rok, pokud je žádost doložena do-
poručujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.  
(Pro školní rok 2010/2011 musí být písemná žá-
dost o odklad povinné  školní docházky podána 
do 31. května 2010).

Pokud se u žáka v prvním roce plnění po-
vinné školní docházky projeví nedostatečná 
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povin-
né školní docházky, může ředitel školy se sou-
hlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně 
v  průběhu prvního pololetí školního roku od-
ložit začátek plnění povinné školní docházky na 
následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky a lze předpokládat, že 
to vyrovná vývoj dítěte, může zákonný zástupce 
dítěte po dobu odkladu školní docházky nechat 
dítě vzdělávat:
- v posledním ročníku mateřské školy nebo
- v  přípravné třídě základní školy pokud je 

zřízena
- Začátek povinné školní docházky lze odložit 

nejdéle do zahájení školního roku, v  němž 
dítě dovrší osmý rok věku.
plnění povinné školní docházky v zahra-

ničí, v  zahraniční škole na území české re-
publiky nebo v evropské škole  (§38)
(1) Žák může plnit povinnou školní docházku 

také
a)   ve škole mimo území České republiky,
b)   ve škole zřízené při diplomatické misi nebo 

konzulárním úřadu České republiky, 
c)  v zahraniční škole zřízené na území České re-

publiky cizím státem, právnickou osobou se 
sídlem mimo území České republiky nebo 
cizím státním občanem a nezapsané v České 
republice do rejstříku škol a školských zaří-
zení, v níž ministr školství, mládeže a tělo-
výchovy povolil plnění povinné školní do-
cházky, nebo

d) v evropské škole působící na základě Úmluvy 

Povinná školní docházka a odklad  
povinné školní docházky
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mil. Kč, schváleny finanční prostředky na provoz  
a činnost neziskových organizací. 

Další investiční prostředky budou do rozpoč-
tu zařazeny při jeho první změně v závěru března 
2010. V té době již taky budeme vědět, které pro-
jekty budou úspěšné a budeme na ně moci čerpat 
prostředky Evropské unie.

Zastupitelé města jednali rovněž o výši po-
platku za likvidaci domovního odpadu. Ten, po 
dlouhých diskuzích, zůstává na úrovni roku 2009, 
což znamená, že jeho výše bude činit 360 Kč na 
jednoho občana. Za služby spojené s touto čin-
ností ale město hradí částku ve výši 576 Kč na ob-
čana, což znamená, že z rozpočtu města celkem 
doplácí víc jak jeden milion korun. 

Ještě předtím, než napadl první sníh, se po-
dařilo dokončit některé rozpracované stavební 
akce. Zejména potom chodník s novým veřejným 
osvětlením na Frenštátské ulici a zbytek komu-
nikace na ulici ČSA směrem do centra města. 
Možná jste si všimli taky opraveného litinového 
kříže, který stojí u kostela sv. Valentina.

Po několika desítkách let se na železniční 
přejezdy a přechody opět vrátily závory, které by 
měly přispět k bezpečnosti občanů. Hned nato 
se ale objevily díry v oplocení u nádraží, kterými 
si někteří zkracují cestu a přes hrozící nebezpečí 
přecházejí mimo přechody železniční trať.

Spolu s vedoucí finančního odboru Ing. 
Kamilou Nenutilovou jsem se v závěru listopa-
du zúčastnil finanční konference, kterou pořádal 
Svaz měst a obcí ČR. Byly zde projednávány otáz-
ky vývoje finančních příjmů, otázky nezaměstna-
nosti, změn účetnictví apod. Právě díky iniciativě 
tohoto sdružení dochází od roku 2010 k podstat-
nému navýšení příspěvku na výkon státní správy 
(pro naše město to bude znamenat více jak 1,5 
mil. Kč) a tato činnost tak již nebude muset být 
hrazena z rozpočtu města. 

Začátkem prosince zasedal výbor Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
v Havlíčkově Brodě. Jako člen tohoto výboru jsem 
tak měl možnost seznámit ostatní členská města 
s rozsahem příprav na národní zahájení Dnů ev-
ropského dědictví, které se uskuteční v Příboře  
v době konání městské pouti, tj. v termínu 10.-12. 
září 2010. 

V průběhu prosince proběhl na městském 
úřadě tzv. procesní audit s jehož výsledky vás se-
známím v příštím vydání Měsíčníku. Za zmínku 
jistě stojí, že po více jak jednom roce zastupitel-
stvo města po odmítavých postojích jednotlivých 
volebních stran zvolilo předsedu kontrolního 
výboru ZM. Předsedkyní tohoto výboru se do 
konce tohoto volebního období stala Ing. Jana 
Svobodová (ODS). 

Vážení spoluobčané, Nový rok 2010 je tady. 
A tak mi dovolte, abych vám všem alespoň tou-
to cestou popřál především pevné zdraví, dobrý 
pocit z toho, co se vám povedlo, pohodu, radost 
a úsměv. A tak jako vždy rád uvítám vaši pomoc 
a radu.

Vánoce se blíží a my všichni se na tento krás-
ný, voňavý čas moc těšíme. My, v naší školičce, 
jsme se na slavnostní chvíli, kdy společně stráví-
me odpoledne spolu s rodiči a ostatními blízkými, 
začali připravovat už v době, kdy nastal advent. 

Všichni dospěláci „NAŠÍ ŠKOLKY“ dali hlavy 
dohromady a na světě byl projekt

- „čertovské rarašení“. Odstartovali jsme jej 
společným workshopem, kde si děti společně se 
svými rodiči vyrobily čertovské kostýmy. Potom 
dny plynuly hraním si s pekelnými básničkami, 
písněmi, tanečky, malováním obrázků pro Vaška 
k Vánocům, čertovským cvičením, také tvořivou 
práci jsme nezapomněli do projektu zařadit a malí 
čertíci sami vyrobili perníčky - vánoční dárek v 
kornoutu. 

A v týdnu, kdy jsme zapálili třetí ad-
ventní svíci, ten slavnostní den nastal. Děti, 
ustrojené za čertíky, předvedly nádherný 
kus svého dětského umění právě na vánoč-
ní besídce, na kterou pozvaly nejen své ro-
diče, ale i prarodiče, tety, strýčky, kamarády.  
A věřte! Všichni přišli. 

Po skončení programu jsme pak všichni po-
seděli u cukroví, občerstvení, krásně jsme si po-
vykládali o všem možném, rozdali si dárky... Jen 
těžko se popisuje tak nádherná atmosféra, plná 
přátelství, citu, úcty a pohody, která čišela oprav-
du ze všech.

Ale už dost psaní. Kdo nevěří, ať se na to 
všechno podívá sám na webových stránkách naší 
školky (www.moje-skolka.cz).

Jen bychom ještě chtěli popřát krásné Vánoce 
a ten nový rok nechť je pro všechny tak „provoně-
ný“ láskou a klidem jako u nás, v tom „školkovém 
domečku“ na Hájově.

 Iveta Šrubařová, 

„čerTovskÉ raraŠení“

o statutu Evropských škol24a) (dále jen „ev-
ropská škola“).

(2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povin-
nou školní docházku způsobem uvedeným 
v odstavci 1 písm. a), b) nebo d), plní povin-
nou školní docházku formou individuální 
výuky.

(3) Žák, který plní povinnou školní docházku 
způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, 
je zároveň žákem spádové školy nebo jiné 
školy zapsané v České republice do rejstříku 
škol a školských zařízení, kterou zvolil zá-
konný zástupce žáka.

(4)  Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit 
řediteli školy uvedené v odstavci 3 před-
pokládanou dobu plnění povinné školní 
docházky způsobem uvedeným v odstavci  
1 nebo 2, adresu místa pobytu žáka a popří-
padě i adresu příslušné školy uvedené v od-
stavci 1. Zákonný zástupce žáka je povinen 
přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci  
1 písm. a), b) nebo d) nejpozději do dvou 
týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

(5)  Žáci, kteří plní povinnou školní docházku 
ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo 
c), nebo způsobem uvedeným v odstavci 2, 
konají zkoušky z vybraných předmětů ve 

škole uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při 
diplomatické misi nebo konzulárním úřadu 
České republiky nebo v diplomatické misi 
nebo konzulárním úřadu České republiky.

(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se nevztahují 
na občany jiného členského státu Evropské 
unie, kteří pobývají na území České repub-
liky přechodně po dobu delší než 90 dnů,  
a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území České republiky přechodně po 
dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou 
školní docházku ve škole uvedené v odstavci 
1 písm. c) nebo d).

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním 
předpisem výčet předmětů, podmínky pro 
konání, způsob, obsah a náležitosti zkou-
šek podle odstavce 5, podmínky pro po-
skytování učebnic a učebních textů žákům, 
kteří plní povinnou školní docházku podle 
odstavce 1, a pro zařazování těchto žáků do 
příslušných ročníků základního vzdělávání. 

24a) Úmluva o statutu Evropských škol, 
přijatá v Lucemburku dne 21. června 1994 
(č.122/2005 Sb. m. s.).“.

Odbor majetku, školství, bytového a místního 
hospodářství
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Starověké civilizace – tak zní název projek-
tu, do kterého se již třetím rokem zapojují žáci 
šestých ročníků. V průběhu jednoho týdne mají 
možnost vyzkoušet si ve všech vyučovacích před-
mětech mnoho aktivit souvisejících s dávnými ci-
vilizacemi, nejčastěji s Egyptem. 

Ani letos žáci neponechali nic náhodě a pilně 
sbírali informace již s předstihem.

Fascinující egyptské pyramidy se pak staly 
tématem číslo jedna nejen v tělesné výchově, kde 
probíhalo sestavování pyramid na čas, ale dokon-
ce i v kuchyni, kde si žáci pochutnali na vlastno-
ručně upečených pyramidách z listového těsta.  
V pracovních činnostech zase dostali možnost 
vyrobit si pyramidu ze dřeva či kartonu.

Aby nezůstalo jen u pyramid, zabrousili žáci 
i do jiných oblastí. Vyzkoušeli si stavbu starově-
kého stroje, se zájmem vyrývali matematické pří-
klady do improvizované hliněné tabulky, v anglič-
tině zhotovili leporelo s výjevy ze života boha Re. 
Poznali nejen slavné egyptské bohy, ale i Egypťana 

Sinuheta nebo faraóna Tutanchamona.  Na ces-
tovní kancelář lákající zájemce na starověké pa-
mátky si žáci zahráli v hodinách dějepisu. Nutno 
dodat, že nezapomněli ani na krásnou barevnou 
mapu Egypta a jeho památek.Těm, co neumí luštit 
hieroglyfy, zase jistě poslouží česko-hieroglyfický 
slovníček, který žáci sestavili v hodinách informa-
tiky. A protože starověk není jen Egypt, zaskočili 
žáci na chvíli i do Číny, aby se dozvěděli informa-
ce o původu a principech čínského horoskopu. 
Srovnání skutečných zvířat se zvířaty v horoskopu 
bylo opravdu překvapivé.

Hlavní motivací projektu se stala honba za 
ztraceným pokladem. V této závěrečné hře uplat-
nili žáci získané znalosti o starověku a zábavnou 
formou si vědomosti i upevnili. Doufáme, že příš-
tí rok bude pro žáky návštěva starověku stejně 
poutavá jako letos.

Tereza Doležílková, Dana Blahetová
Základní škola Příbor, Jičínská 486

TÝden v sTarověku

Program Muzea a pamětní síně  
s. freuda v Příboře na leden 2010

  

  

  

  

do 25. ledna 2010 
pŮJdEM spoLU do bEtLéMa
Výstava věnovaná vánočnímu času a příborským betlémům. Refektář
===================================================================
do 28. února 2010
kaMEnné sVědECtVí MInULostI
Heraldické památky Novojičínska
Nejtěžší putovní výstava v dějinách moravského muzejnictví, je zpřístupněna i pro nevidomé  
a slabozraké návštěvníky. Nový sál
===================================================================
Otevírací doba:
úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
neděle   9.00 – 12.00
===================================================================

exkurZe v osTravě
15. října 2009 jsme my - žáci 9. roční-

ků ze Základní školy Npor. Loma, jeli na 
exkurzi do Ostravy, a to do PLANETÁRIA  
a do HORNICKÉHO MUZEA.

Jeli jsme autobusem a již po cestě jsme 
se dobře bavili. Poslouchali jsme rádio  
a pěkně zvesela jsme zpívali.

V planetáriu na nás čekala obrovská 
místnost s nebesy nad hlavou a velmi poho-
dlné židle, které vybízely občas i ke spánku. 
To se ovšem nestalo, protože světýlka na 
obloze neustále blikala a výklad byl velmi 
zajímavý.

Následovala prohlídka hornického mu-
zea. Možná, že už někteří z nás v muzeu 
byli, ale opět nás překvapilo něco nového. 
Tak například při vstupu do jedné místnosti 
jsem se velice lekla, protože nahoře na stro-
pě visela spousta oblečení a bot. Záhy jsem 
zjistila, že jsme v šatně horníků. Oblečení si 
pověsili na háčky a pak si je vytáhli nahoru. 
Chytré. Prohlídka dole v dole byla také plná 
zajímavostí, někteří se snažili ztratit se. 

Všichni jsme se ale nakonec sešli opět  
v autobuse, který nás bezpečně dovezl 
zpátky do naší školy.

Byl to prima den plný zážitků.
 Jana Proskeová,  9. A

 ZŠ Npor.Loma Příbor

PoZnáváMe svěT
V říjnu letošního roku jsem se zúčast-

nil spolu se svým tatínkem úžasného zá-
jezdu do Sýrie a Jordánska. Tyto překrásné 
země Arabského poloostrova nás uchvátily 
a domů jsme si přivezli mnoho nezapome-
nutelných zážitků.

Zážitky byly natolik zajímavé, že jsem 
se o ně chtěl podělit se svými spolužáky.

Připravil jsem proto pro naši třídu pře-
nášku doplněnou fotografiemi,které jsme 
na naší cestě pořídili. Své povídání jsem 
rozdělil do několika částí: historické památ-
ky, novodobá města, příroda, lidé a jídlo.

Fotografie jsem promítal ve třídě na 
plátno a provázel je výkladem. Přednášku 
jsem zakončil ukázkou typického arabské-
ho oděvu se šátkem.

Moc bych všem přál, aby se mohli do 
těchto nádherných krajů také podívat.

Boleslav Pazdziora 5.třída
ZŠ Npor. Loma Příbor



Měsíčník Města příbor a 9

Základní škola Příbor, Dukelská – škola pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
uspěla se svým projektem „VĚTRNÍK- ekologic-
ké vzdělávací a informační centrum při Ekoškole 
Příbor“. Projekt vypracovaný ředitelkou školy 
byl zaslán do grantové výzvy „Pro budoucnost“  
Nadace OKD (Ostravsko-karvinské doly).  Náš 
projekt byl ve výběrovém řízení, kterého se zú-
častnilo dalších 155 žadatelů, schválen a nadace  
OKD poskytla finanční částku 200 000,- Kč na 
vybudování a činnost tohoto střediska. Projekt 
je vlastně zúročením všech dosavadních ekolo-
gických aktivit, které  škola doposud realizovala  
v oblasti ekologické výchovy, a za které již podru-
hé  obhájila mezinárodní titul EKOŠKOLA a zís-
kala i  titul Ekologická škola Moravskoslezského 
kraje v  soutěži vyhlašované Moravskoslezským 

krajem.
Cílem projektu „Větrník – ekologické vzdě-

lávací a informační centrum při Ekoškole Příbor“ 
bude realizace netradičních aktivit a činností se 
zaměřením na získávání nových ekologických 
informací, na posun v hodnotových systémech  
a životních postojích, praktických schopnostech  
a dovednostech v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty dětí se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, jejich rodičů, ale  

i dětí  bez postižení a široké veřejnosti. Tím bude 
naplňována i myšlenka inkluze tj. zapojení, spo-
lečného setkávání a vzdělávání dětí a dospělých  
s určitým handicapem i bez něj. 

Pro název střediska jsme vybrali slovo 
„Větrník, protože se chceme v projektu věnovat 
ve zvýšené míře větrné energii. Průmysl větrné 
energetiky zaznamenává v Evropě rychlý roz-
voj a zaujímá velmi silné postavení na světovém 
trhu. Podmínkou pro budování větrných elek-
tráren je rychlost větru větší než 5m/s. My jsme 
s našimi žáky zjistili při analýzách prováděných 
v hodinách zeměpisu, Informatiky a ekologické 
výchovy, že roční průměrná rychlost větru na 
Lysé hoře je 6,7 m/s a roční průměrná rychlost 
větru v okrese Nový Jičín byla v rozmezí 3-6 m/s. 
Moravskoslezský kraj a především jeho horské 

oblasti jsou proto vhodným územím pro budová-
ní větrných elektráren. Jedna z takových elektrá-
ren je v naše blízkém okolí, a to ve Veselí u Oder.

Potřebnost realizace projektu však  spatřu-
jeme i v tom, že chceme otevřít pomyslné „eko-
dveře“ ze střediska i směrem k rodičům, žákům 
ostatních MŠ, ZŠ, SŠ města, okresu i široké ve-
řejnosti, která má zájem o ekologické dění a ži-
votní prostředí. Ve městě ani v okresním měřítku 
není žádné podobné školní ekologické vzdělávací 
středisko, které by bylo pro návštěvníky zdarma,  
a ve kterém by mohli zhlédnout praktické ukázky 
modelů obnovitelných zdrojů energie, ekologiza-
ci školy v praxi a mnohé další konkrétní výsledky 
dosažené při realizaci programu Ekoškola.  Školy 
ve městě, okresu, kraji, které budou mít zájem, 
mohou po předchozím nahlášení ve škole strávit 
celé dopoledne, zhlédnout a využít veškeré mož-
nosti střediska i doprovodné součásti školy, které 
se vztahují k projektu:  chov zvířátek v „zookout-
ku“ školy, ekologizace provozu, systematické tří-
dění odpadů, naučnou „zvířátkovou  a rostlinnou 
ekostezku“ v prostorech školní zahrady, vytvoření 
Ekokodexu školy, šetření energiemi, dlouhodobý 
výchovně vzdělávací projekt „Zachraňme Zemi 
před odpady, projekt „Stará řemesla“, mohou se 
zapojit se do  každoroční oblastní přírodovědné 
soutěže „Poznej a chraň“ pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském 
kraji, účastnit se  výtvarných a literárních soutě-
ží, ekologických programů a projektových dnů  
s  environmentální tématikou, vyzkoušet si  solár-

ní stavebnice, experimenty, ekologické počítačové 
programy atd. Veřejnost, ale opět i samozřejmě 
žáci školy a všech ostatních škol města, mohou 
využít pravidelného otevření střediska „Větrník“ 
vždy ve čtvrtek od 13,30 hod.-16,30 hod. a prová-
dět zde pod vedením odborného pedagoga ekolo-
gické činnosti, které je zajímají, využít počítačové 
vybavení, vybavenou knihovnu, vypracovat si se-
minární práci či připravit prezentaci, a zúčastnit 
se rovněž odborných přednášek, besed a projekcí 
zajímavých filmů s tématikou udržitelného rozvo-
je a ochrany životního prostředí.

Doposud byla za finance poskytnuté Nadací 
OKD zakoupena interaktivní tabule pro odbor-
nou výuku a prezentaci,  středisko bylo vybaveno 
dataprojektorem, výpočetní technikou, byly za-
koupeny modely obnovitelných zdrojů energie, 
solární stavebnice, hračky a odborná literatura.  
K dispozici bude rovněž kopírka, pořídíme kvalit-
ní meteostanici ke sledování vývoje počasí v naší 
oblasti a další zařízení pro ekologizaci provozu  
a šetření energiemi.

Slavnostní otevření střediska proběhlo dne 
3. prosince v 10,00 hod. za účasti místostarosty 
města Ing. Bohuslava Majera, který pronesl úvod-
ní slovo a přestřihl symbolickou pásku . Dále ho-
vořila ředitelka školy s vedoucím tohoto střediska 
Ing. Petrem Klaudou o jeho významu pro žáky, 
studenty, veřejnost, o cílech, možnostech a nápl-
ni činnosti „Větrníku“. Poté následovala  projekce 
nového unikátního dokumentu “HOME“ fran-
couzského režiséra Y.A. Bertranda o krásách, ale  
i globálních problémech planety Země. Po pro-
jekci následovala diskuze k filmu a zajímavý vý-
klad nejen o globálních problémech planety, ale 
i o stavu životního prostředí a způsobech jeho 
ochrany ve městě Příboře  s pracovnicemi odbo-
ru životního prostředí města Ing. Libuší  Volnou  
a Ing.Andreou  Novákovou.

Projekt bude jistě obohacením, zpestřením 
výuky a přispěje ke zvýšení ekologického po-
vědomí a informací o stavu životního prostředí  
a jeho ochraně nejen žáků a studentů, ale i širo-
ké veřejnosti. Schválením projektu, jeho obsahem 
i náplní činnosti bude umožněno aby škola pre-
zentovala nejen svoji činnost, ale i město Příbor 
v regionu a kraji. Proto si velmi ceníme přístupu 
Nadace OKD, která v programu „Pro budouc-
nost“ podporuje environmentální výchovu  
a osvětu. Ceníme si toho, že jsou podporovány  
školy, a právě třeba i malé školy pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, které nemohou 
poskytnout vlastní spoluúčast financování. 

Věříme, že projekt „VĚTRNÍK“ přispěje  
k tomu, aby i děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, jejich rodiče, zájemci z ostatních škol 
i široké veřejnosti měli možnost se environmen-
tální výchově věnovat ve vhodných, kvalitních, 
dostatečných a vybavených prostorech i podmín-
kách. Aby se mohli všichni dále výrazně a kvalit-
ně starat o přírodu, o zvířata, rostliny, o přírod-
ní zdroje, aby přírodu mohli poznávat a chránit, 
zvelebovat okolí školy i města. Příroda jim to 
potom mnohokrát vrátí svými plody, krásou vod, 
čistotou vzduchu a zvířátky, která budou přátelé 
lidí. Proto chceme tímto projektem pokračovat  
v záslužné činnosti školy a jejich žáků pro krás-
nou a čistou Zemi. Aby na ní mohla žít ještě mno-
há pokolení dětí, se kterými dnes pracujeme. 

Mgr. Vlasta Geryková,  ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská

ekoloGickÉ sTředisko „věTrník“ Při ekoŠkole Příbor díky nadaci okd

 

                                                                                                                                                         

    
 

    
 

Chcete? 
 Shlédnout modely obnovitelných zdrojů energie 

 Vidět expozice a konkrétní výsledky dosažené při realizaci programu Ekoškola 
 Pozorovat život zvířátek v „zookoutku“ školy 

 Zjistit něco o ekologizaci školy v praxi 
 Seznámit se s projektem „Stará řemesla“ 

 Zúčastnit se zajímavých besed, projekcí, filmů, přednášek odborníků, výletů a exkurzí 
 Zapojit se do ekologických soutěží a jiných aktivit 

 Využít knihovničku s odbornou literaturou, vzdělávacími a metodickými materiály,  
atlasy, obrazovými soubory 

 Napsat si seminární práci, vyřešit problémovou úlohu, vytvořit si prezentaci  
s tématikou životního prostředí 

 Využít netradiční názorné pomůcky, solární stavebnice, hračky, sady experimentů,  
počítačové programy pro rozvoj ekologických vědomostí a dovedností 

 Zjišťovat dlouhodobý stav počasí na kvalitní meteostanici 
 Vidět systematické třídění odpadů v praxi školy 

 
Proto přijďte navštívit 

 „VĚTRNÍK“-ekologické vzdělávací a informační středisko při Ekoškole Příbor 
otevřené v rámci schváleného projektu školy a dotačního příspěvku Nadace OKD 

Kde: budova Základní školy, Dukelská 1346, Příbor 
Kdy: pravidelný provoz střediska je každý čtvrtek v době od 13,30 – 16,30 hod. 

Školy – třídy se k návštěvám nahlašují předem na tel: 556 725 485 
Pro koho: MŠ, ZŠ a SŠ, města, okresu i kraje a pro širokou veřejnost, zájmová sdružení a organizace,SVČ  

a ostatní zájemce 
Středisko Větrník je vybaveno moderní audiovizuální technikou, interaktivní tabulí,kopírkou, modely obnovitelných  

zdrojů energie, vzdělávacími učebními materiály, stavebnicemi, pomůckami a dalším zařízením pro realizaci  
veškerých aktivit 

Věříme, že využijete této jedinečné možnosti v regionu, která je zdarma díky finanční  podpoře Nadace OKD. 
 

Za realizátory: 
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy 

Ing. Petr Klauda – vedoucí střediska „Větrník“ 
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Pod výše uvedeným názvem se konala 
dne 10.12.2009 odborná konference pořádaná 
Zoologickou zahradou Ostrava ve spolupráci  
s Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Tento 3. ročník konference se uskutečnil  
v Ostravě pro pedagogické i další zájemce.

Na dopoledním programu, který se konal  
v zasedací místnosti radnice města Ostravy, byly 
příspěvky prezentující aktivity, které naplňovaly 
poslání moderních zoologických zahrad  přispět 
k zachování biologické rozmanitosti. K těmto ak-
tivitám patří zapojení ostravské zoo do projektu  
„Návrat orla skalního do ČR“ nebo poskytnutí od-

chovaných mláďat supa hnědého a orlosupa brada-
tého pro vypuštění do volné přírody ve francouz-
ských Alpách. Proběhla také participace do projek-
tu „Návrat rysů do volné přírody“ realizovaného 
na území Slovenska. Byl zde zařazen i příspěvek  
o konkrétních možnostech zapojení škol do aktivit 
na podporu záchranných projektů. 

V odpolední části se účastníci konference  pře-
sunuli do Zoologické zahrady Ostrava,  kde pod 
vedením Mgr. Šárky Bartákové (spoluorganizátor-
ky tohoto setkání) proběhla exkurze (návštěva výu-
kového centra, nahlédnutí do zákulisí zoo..).

Konference byla plně hrazena pořadatelem za 
finanční podpory Ministerstva životního prostředí. 

Celá tato akce byla pro účastníky velmi zají-
mavá, přinesla mnoho nového a inspirativního pro 
další práci! 

Doporučujeme všem vyučujícím MŠ,  ZŠ a SŠ 
se zúčastnit 4. ročníku konference , která se bude 
konat opět za rok!

Děkujeme organizátorům a přejeme jim mno-
ho úspěchů v započatých aktivitách.

Mgr. Marcela Holubová a Mgr. Zdenka Filipová, 
pedag. ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

užitečné odkazy:
www.zoo-ostrava.cz (Zoologická zahrada Ostrava)
www.env.cz (Ministerstvo životního prostředí České republiky)
www.kr-moravskoslezsky.cz (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
www.ostrava.cz (Statutární město Ostrava)
www.csopnj.cz (ZO ČSOP Nový Jičín - Záchranná stanice a centrum 
ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě)
www.carnivorecampaign.eu (kampaň evropských zoologických za-
hrad na záchranu evropských šelem)
www.orelskalni.cz (projekt Návrat orla skalního do České republiky)
www.navratrysov.sk (projekt Návrat rysů probíhající na Slovensku)

Základní škola, Příbor, Dukelská je školou pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto 
jsme si troufli  zapojit se, jako jediná škola tohoto 
typu v republice, vedle dalších 11 středních a 4 zá-
kladních škol do mezinárodního tříletého projektu 
Světová škola vyhlášeného organizací Člověk v tísni. 
Škola se totiž profiluje v multikulturní a environ-
mentální výchově  a témata jako rozvojová spolu-
práce, environmentální udržitelnost, voda, odpady, 
klimatické změny nejsou žákům školy neznámá  
a jsou systematicky zahrnuta do školního vzděláva-
cího programu. Navíc máme vytvořeny nové samo-
statné předměty Environmentální a Multikulturní 
výchova, ve kterých především prožitkovými akti-
vitami naplňujeme cíle globální výchovy a rovněž  
i záměry  projektu Světová škola. 

Proto jsme přivítali nabídku Dětské misie 
Příbor a Apoštolské církve Frýdek-Místek, se kte-
rými spolupracujeme, na návštěvu angloafrického 
týmu v naší škole v rámci jejich projektu v České 
republice. Tým složený z občanů Jihoafrické repub-
liky, Namibie a Velké Británie strávil v naší škole  
s dětmi celé dopoledne a pro vybrané vyučovací 
předměty měli připraveny zajímavé výukové akti-
vity.V hodině informatiky proběhla společnou sou-
těživou formou vzájemná prezentace Jihoafrické 

republiky a České republiky. Naši hosté při prezen-
taci své země zazpívali hymnu Jihoafrické republiky  
a totéž si přáli slyšet i od nás. Žáci společně s učite-
li to po počátečním šoku nakonec zvládli výborně. 
Uvědomili jsme si však přitom, jak málo v poslední 
době, snad vyjma sportovních utkání, česká hymna 
zní. A zpívat ji naživo, to absolvujeme snad jedenkrát 
v průběhu školní docházky, kdy je její výuka zahr-
nuta do školních osnov nebo jen několikrát za život. 
Občané JAR svou hymnu zpívali naprosto spontánně 
a přirozeně, jako kdyby to dělali téměř každý den.

V tělesné výchově si žáci společně s lektory za-
hráli hry, které hrají děti v jižní Africe i Anglii a tyto 
se moc se líbily.  Navíc jsme se dověděli, že míče se 
kterými si naše děti běžně hrají a mnohdy je  klidně 
i ztrácejí, si děti v Africe musí často vyrábět samy 
z papíru a provázků. Všichni se těšili i na hodinu 
angličtiny, neboť možnost setkat se s rodilými ang-
lickými mluvčími naši žáci rovněž doposud neměli. 
Tato hodina byla věnována představování, křestním 
jménům, seznámením se zvířaty Afriky a výrobou 
masky vybraného oblíbeného zvířete. Po skončení 
hodiny se již naši žáci plynule oslovovali anglicky 
a užívali při hovoru s lektory anglická slova i fráze.

V hodině multikulturní výchovy se naši hos-
té věnovali problematice sucha a nedostatku vody  

v Africe, nemoci AIDS, rozvojové pomoci a spolu-
práci. Žáky zaujala, mimo jiné, například i informa-
ce, že  nejen nedostatek vody nebo nekvalitní voda 
je problém mnoha oblastí Afriky, ale třeba i hroši-
zabijáci, kteří na místech s vodou čekají ukryti a při-
praví o život mnoho lidí, kteří pro vodu přicházejí.

Zdařilou akcí byli obohaceni nejen žáci, ale do-
šlo i na vzájemnou výměnu zkušeností při společné 
posezení s pedagogy školy. Angloafrický tým byl to-
tiž složen především  z pedagogů a klinických psy-
chologů věnujících se klientům s autismem, ADHD 
či emocionálními poruchami chování. Při vzájemné 
debatě ocenili, co všechno se žáky dokážeme, obdi-
vovali především kázeň dětí a chtěli znát způsoby, 

Podíl ZooloGickÝch Zahrad Při enviroMenTálníM 
vZdělávání, vÝchově a osvěTě

svěTová Škola – anGloafrickÝ den
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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
Zahájení orienTálních TancŮ „Z“ a „P“

13.1. / středa / „z“ 17:00 , „p“ 18:00 / LUna / 
700 kč- 10 lekcí. nová série tanců pod vede-

ním paní Jarmily Urbánkové
Informace: k. bukovjanová

sousTředění MladÝch rybářŮ
16.1. / sobota / 9:00 / LUna

akce pro členy rybářských kroužků. 
Informace: J. Lupíková

výtvarná dílna - kurZ PleTení Z PediGu 
19.1. / úterý / 16:00 – 20:00/ LUna / 200 kč
kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky 

paní Věry slívové z ostravy.
V ceně materiál a občerstvení. z kurzu si od-

nesete hotový výrobek. počet míst omezen. na 
akci je nutno se přihlásit. akce pro veřejnost.

Informace: k. bukovjanová
„o ZlaTou PíŠŤalku“

20.1. / středa / 14.00 / tělocvična na dukelské 

ul. Meziškolní turnaj ve vybíjená pro žáky 5. 
tříd. Informace: J. Lupíková

5. ročník nereGisTrovanÉ liGy MládeŽe 
ve florbalu

23.1. / sobota / 8:00-13:00 / tělocvična zš 
npor. Loma. II. kolo turnaje pro starší katego-
rii žáků. akce pro neregistrované florbalové 

kluby. Informace: J. Lupíková
výtvarná dílna

MaLoVÁní na HEdVÁbí
26. 1. / úterý / 16:00 – 19:00 / LUna /100 

kč+materiálpráce s vlastním materiálem (šála, 
šátek, kravata). počet míst omezen. do 25. 

1. je možno se přihlásit a požádat o zajištění 
materiálu (šátek, šála, kravata). V ceně barvy 
a kontury. akce pro veřejnost. Informace: k. 

bukovjanová
Turnaj ve sTolníM Tenise o nanukovÝ dorT
29.1. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUna / startovné 
10 kč. přihlášky na turnaj do 28.1. Informace: 

J. Lupíková
5. ročník nereGisTrovanÉ liGy MládeŽe 

ve florbalu
30.1. / sobota / 8:00-17:00 / tělocvična zš 

npor. Loma II. kolo turnaje pro mladší katego-
rii–– žáků. akce pro neregistrované florbalové 

kluby. Informace: J. Lupíková
Připravujeme

příMěstskÝ Jarní tÁbor 
1.2. - 5.2. / pondělí - pátek / 8:00 – 16:00 / 

LUna. Hry soutěže, výlety do okolí, karneval, 
tvoření. Určeno pro děti do 12 let.

Informace: k. bukovjanová, J. Lupíková

Minikarneval 
12.2. / pátek/ od 9:00 / LUna

akce pro maminky a jejich zlatíčka.
Informace: J. Lupíková

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

6. 1. Pohádka o sněhovÉ vločce

13. 1. Písničky, říkadla, cvičení, Tanečky

20. 1. Pohádka o ZvířáTkách v ZiMě

27.1. Písničky, říkadla, cvičení, Tanečky

Pátek s ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč

8. 1. sněhulák – práce s papírem a vatou

15. 1. TučŇák. – práce s bramborovým tis-
kátkem

22.1. sněhulák - práce s prstovými barvami  

29.1. ZvířáTka - práce s tvarovacím molita-
nem

Bližší informace a přihlášky na uvedené akce 
získáte v Luně Příbor

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 leden

kterými toho dosahujeme. Největším oceněním naší 
práce bylo jejich tvrzení, že se jim naše děti zdají ve 
škole šťastné. Anglické školství je v současné době 
prý  jen a jen o pravidlech a zákazech. Například 
volný pohyb a hraní stolního tenisu našich žáků  
o přestávkách či taneční brejkové vystoupení, kte-
ré zhlédli v naší škole, by se v anglické škole vůbec 
nemohlo secvičovat a realizovat. V Jihoafrické re-
publice je zase veškeré školní vzdělávání i školní 
docházka placená a mít zdarma učebnice, pomůcky, 
velké množství projektů, aktivit, kroužků a výletů je 
nevídané.

V tu chvíli jsme byli pyšní na naše české škol-
ství, protože toto je i samotnými českými pedagogy 
příliš často kritizováno, ale velmi málo chváleno. 
Nedostatek financí totiž často zastiňuje výše jmeno-
vané dobré věci našeho školství, které bereme jako 
samozřejmost a ono to samozřejmostí, právě v těch 
západních zemích, jejichž školství je nám mnoh-
dy předkládáno jako vynikající, vůbec není. České 
školství a potažmo speciální školství si proto máme 
zachovávat a rozvíjet, neboť i to vyjádřili naši hos-
té a oceňovali na něm především odbornost a spe-

cializaci jednotlivých typů škol. Při jejich způsobu 
vzdělávání, kdy jsou všichni žáci  po dlouhou dobu  
v jednom všeobecném hlavním vzdělávacím prou-
du, toho nebývá dosaženo. U žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami naší školy zase vítali mož-
nost dětí zažít pocit úspěchu a spokojenosti v kolek-
tivu svých vrstevníků, kdy si nebyli jisti, zda se právě 
to v jejich systému vzdělávání dětí s postižením vždy 
děje. Debata byla velmi přátelská a dověděli jsme se 
toho spontánním způsobem více než odbornými 
přednáškami či písemnými statěmi o jednotlivých 
školských systémech. Bylo nám přislíbeno opaková-
ní podobné akce v příštím roce s týmem z Kanady, 
což jsme s radostí  přivítali.

V době plné předsudků, netolerance a rasis-
tických projevů je totiž třeba využít každé vhodné 
příležitosti k vzájemnému setkávání, kdy pozná-
váme nejen to, co máme rozdílné, ale hlavně to, co 
máme společné. Naše škola proto plánuje pořádat 
další multikulturní akce a aktivity, které vedou děti 
od nejútlejšího věku  k  poznávání světa, jeho radostí 
i problémů, k poznávání jiných kultur, jiných způ-
sobů vzdělávání, které vedou k respektu, toleranci, 

vzájemné spolupráci, pomoci a bezkonfliktnímu 
soužití v multikulturní společnosti. Těšíme se, že 
nám to umožní i aktivity projektu Světová škola, 
díky kterému budeme mít možnost setkat se s žáky 
a pedagogy škol nejen České republiky, ale i  Polska, 
Rakouska, Slovenska a Malty a společně s nimi po-
řádat smysluplné akce  ke globální výchově a udrži-
telnému rozvoji naší planety.

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka, ZŠ Příbor, Dukelská 
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S D R UŽE N Í  H U D E B N Í KŮ  PŘ Í B O R  
 

vás zve na  
 
 
 
 
 

VEČER 
POPULÁRNÍCH  

MELODIÍ 
 
 k te rý  se  koná  9 .  l edna  2010  od  19 :00  h  
ve  v e l k ém  sá l e  Kato l i c kého  domu  v  P ř í b o ře .  

ÚČ INKUJE VELKÝ  SYMFONICKÝ   
ORCHESTR SHP SE SVÝMI SÓLISTY. 

 

 
V programu zazní známé f i lmové  

a muzikálové melodie.  
Jako host vystoupí Monika Foltýnová - zpěv  

MUDr. Moř ic Jurečka – zpěv 
Programem provází Pavel Handl.  

 
Předprodej vstupenek v MIC Př íbor od 21.  prosince 2009. 

VSTUPNÉ: 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 prosince 2009) 
 

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

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

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. Dukelská 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelská 
 
 
Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

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

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

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

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

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

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

16:00 – 17:30 
18:00 – 20:00 

BAV klub na ul. Masarykova 
BAV klub na ul. Masarykova 

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

pátek Latinsko-americké tance 15:30 – 17:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

pátek Kurz tance pro mládež 
Kurz tance pro dospělé páry 

16:30 – 18:45 
19:00 – 21:30 

Zrcadlový sál na ul. Dukelská 
Zrcadlový sál na ul. Dukelská 

pátek Taneční klub Lenka - páry 17:00 – 19:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelsk 

 
 

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. Masarykově pro přátelská 

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

akcí a činnosti kroužků. 

leden 2010
provoz hudební – rockové zkušebny

pondělí, úterý, středa, pátek
PřijíMáMe PřihláŠky

do vŠech  krouŽkŮ, klubŮ a kurZŮ
Pátek 8.,15.,12.,29.      15:30-17:00 hod.

laTinsko-aMerickÉ Tance 
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

Pondělí 4.,11.,18.,25.      16:00-17:30 hod.
draMaTickÝ krouŽek

BAV klub na ul. Masarykově
Středa 6.,13.,20.,27.     15:15-16.45 hod.

akusTická kyTara
BAV klub na ul. Masarykově

Středa 6.,13.,20.,27.     17:00-19.00 hod.
rocková kaPela souMrak

BAV klub na ul. Masarykově-hudební zkušebna
Pátek 8.,15.,22.,29,      15:15-16.45 hod.

rocková kaPela
BAV klub na ul. Masarykově-hudební zkušebna
Čtvrtek 21.1.   Odjezd v 17:45 hod od Sokolovny 

v Příboře
Zveme vás do divadla J.Myrona v OSTRAVĚ na 

operetu
neToPÝr

Johann Strauss
Předprodej v BAV klubu.      Cena: 200,-Kč
Středa 6.,13.,20.,27.        18:00 – 20:00 hod.

Zveme vás na
djeMbe bubnování

vždy ve středu  18:00 – 20:00h

(V BAV klubu,na ul. Masarykově v Příboře)
Cena při využívání jednotlivých lekcí: 130,- Kč

nebo předplatné na 10 lekcí: 1000,- Kč
BUBNY MOŽNO ZAPŮJČIT

Pojďte to zkusit také! 
Zveme vás na novoroční koncert kapely

souMrak
na vystoupení vedoucích a jejich žáků
Kdy: v sobotu 16.1.2010 v 18:00 hod.

Kde: Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelské
Vstupné: 50,- Kč   děti do 15 let:    30,-Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK S MÍSTENKOU  
V BAV KLUBU!

Přijďte si zavzpomínat a zatančit na hity 20. 
století. Čeká Vás bohatý program, u kterého si i ti 
starší přijdou na své. Uslyšíte písně od nejslavněj-
ších skupin a zpěváků české a slovenské hudební 

scény, mezi které patří Olympic, Elán, Kabát, 
Jarda Hypochondr a mnoho dalších. 

Připraven bude i bufet s občerstvením
K poslechu i tanci zvou pořadatelé!

Úterý 5.,12.,19.,26.
DISCO DANCE  - děti od 1. tř.   13:45-15:15 hod.
DISCO DANCE  - starší děti      15:15-16:45 hod.
DISCO DANCE  - předškoláci    16:45-17.45 hod.

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská
Úterý 5.,12.,19.,26.           15:15-16:45 hod.

rc Modely
BAV klub na ul.Masarykově

Úterý 5.,12.,19.,26.         18:00 – 20:00 hod.
Zveme Vás na

orienTální  Tance
vždy v úterý  18:00 – 19:30h

(V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelské 
v Příboře) Cena při využívání jednotlivých lekcí: 

80,- Kč, nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč
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 este-

tický tvořivý projev a sebevyjádření pohybem.
Pozvěte  i  své známé!

přijímáme přihlášky na Zimní pobyt Řeka – tě-
šínské Beskydy, pro děti, mládež, rodiny i veřej-

nost. Termín: od neděle 31.1. – do úterý 2.2. 2010              
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné 
budově. Předběžná cena: 780,- Kč (zahrnuje uby-
tování, stravu 5x denně, práci pedagogů, lektorů, 
personálu, pojištění), (nezahrnuje dopravu, vleky)

Můžete si vybrat ze 3 programových sekcí:
Sjezd. lyžování - Všeobecné zaměření - 

Snowboard:
sjezdovka pro náročné i začátečníky,  vycházky, 

bobování, samostatné ježdění, k dispozici budou 
lyž. instruktoři, hry na sněhu.

Čeká vás ještě další pestrý společný 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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Pojišť
Vypisu

RE
pro

Nabí
•  pr
•    n
•  mo

Poža
•  SŠ
•   vy

vz

Judita K
tel.: 23

Jedinečná příležitost

Pojišťovací kancelář 
Allianz pojišťovny, a. s., v Příboře

vypisuje výběrové řizení na pozici

REPREZENTANT
Nabízíme:
•  pracovní jistotu a perspektivitu
•   nanční podporu k provizi v 1. roce až 104 000 Kč
•  možnosti profesního růstu
 
Požadujeme:
•  SŠ, VŠ vzdělání
•  vysoké pracovní nasazení a ochotu k dalšímu vzdělávání

 
Nabídky se stručným životopisem zasílejte 
na adresu kanceláře:   
Veronika Smočková
Nám. S. Freuda 20, 742 58  Příbor   
mobil: 775 755 559   
veronika.smockova@iallianz.cz   
www.allianzsmockova. remni-stranka.cz 

Allianz - stojíme při Vás

rce_nabor_Pribor_100x200.indd   1 23.10.2009   10:30:05

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 
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„Den otevřených dveří“  
 
Jazyková škola TOP School pořádá pro zájemce o studium angličtiny 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 12.1.2010 od 16 hod. 
ve svých prostorách na ul. Bohuslava Martinů 2 (budova Monta). 
 
Hlavní součásti bude ukázková hodina. Chceme, aby student věděl, jak probíhá 
výuka, jaké jsou hlavní výhody a přínosy Callanovy metody. Callanova metoda 
napomáhá a učí studenta mluvit a rozumět již na první hodině.  
 
Rezervovat místo si můžete na telefonním čísle 724 482 483 popř. na mailu: 
nj@topschool.cz. www.MluvteAnglicky.cz  
 

                                                                                                                                                                       Realitní  kancelář  KARETA  
                                                                                                                                            Místecká  287,  Příbor,  e-‐mail:  info@kareta.net  ,    www.kareta.net,        tel.733  291  149  
  

  

  
  
RD    Příbor  o  vel.  4+1,  plocha  
pozemku    581  m2.,  ul.  Jičínská  
Cena  :  1  400  000,-‐Kč  
Info:    607  188  197  

  
  
RD    Skotnice  o  vel  .5+2  ,  
plocha  pozemku  1241  m2,  
velmi  klidné  místo  
Cena  :  1  900  000,-‐  Kč  
Info:  607  188  197  

  
  
RD  Studénka  o  vel.  2+1,  4+1,  
plocha  pozemku    781  m2,    
ul.  Butovická  
Cena  :  3  700  000,-‐Kč  
Info:  607  188  197  

  
  
RD  Velké  Karlovice  o  vel.  5+1,  
garáž,  terasa,  plocha  pozemku  
500  m2  
Cena  :  1  380  000,-‐Kč  
Info:  733  291  149  
  

  
  
Restaurace  Pustějov  
zavedená  restaurace  v  centru  
obce,  herna,  sál,    
Cena  :  2  590  000,-‐Kč  
Info:  733  291  149  

  
  
RD  Příbor  o  vel.  4+1,  plocha  
pozemku  1700  m2,  garáž,  dům  
celopodsklepen.  
Cena:  2  790  000,-‐Kč  
Info:  733  291  149  

  
  
Dr.  Byt  3+1  Kopřivnice  ul.  17.  
Listopadu,  dům  po  revitalizaci,  
plast.  okna.  
Cena:  690  000,-‐Kč  
Info:  777  817  488  

  
  
Dr.  Byt  2+1  Příbor,  npor.  
Loma,  dům  po  revitalizaci,  
zateplen,  plast.  okna,  balkon.  
Cena:  779  000,-‐Kč  
Info:  733  291  149  

  
  
Pozemek  určen  ke  stavbě  
rodinného  domu,    vým.  1600  
m2,  voda,  el,  plyn  u  pozemku  
Cena:    400  000,-‐Kč  
Info:  733  21  149  

  
  
Pozemek  určen  ke  stavbě  
rodinného  domu  nebo  
komerční  výstavbě  .  
Cena  :  289  000,-‐  Kč  
Info:  733  291  149  
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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. 
 
 
           
 
 
 

     

Přehled akcí v Příboře na měsíc prosinec 2009
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Přehled akcí v Příboře 
na měsíc leden 2010

pátek 1. ledna od 13:00 hod. 
nOVOROČnÍ POCHOd „ČTYŘlÍSTeK“

Sraz účastníků turistické akce v 13 00 hod. Příbor – náměstí 
před radnicí. Info: Vladimír Bilský tel.: 737 375 203. KČT Příbor

neděle 3. ledna  od 18:00 hod. 
nOVOROČnÍ KOnCeRT   

Velký sál Katolického domu. Koncert vyhlášeného 
„DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU PERMONÍK“ . Vstupné 

90,- Kč, důchodci, děti 50,- Kč. Město Příbor

Úterý 5. ledna od 18:00 do 19:30 hod.  
ORIenTÁlnÍ  TAnCe
V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře. Cena 

při využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč. nebo předplatné  
na 10 lekcí: 750,- Kč. Bav klub Příbor

středa 6. ledna až středa 2. února
 „FOTOMARATOn ŠTRAMBeRK“
Galerie v radnici. Kolektivní výstava. Výstava bude zahájena 6. 

ledna v 17:00 hod.  v obřadní síni. Město Příbor  
a Fotoklub Příbor

sobota 9. ledna od 19:00 hod. 
VeČeR POPUlÁRnÍCH MelOdIÍ

Velký sál Katolického domu v Příboře. Účinkuje velký symfo-
nický orchestr SHP se svými sólisty. V programu zazní známé 

filmové  a muzikálové melodie. Jako host vystoupí Monika 
Foltýnová – zpěv. Programem provází Pavel Handl. Předprodej 

vstupenek v MIC Příbor od 21. prosince 2009.  
Vstupné: 100,- Kč. Sdružení hudebníků Příbor

Úterý 12. ledna od 18:00 do 19:30 hod.  
ORIenTÁlnÍ  TAnCe
V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře. Cena 

při využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč. nebo předplatné na 10 
lekcí: 750,- Kč. Bav klub Příbor

středa 13. ledna od 17:00 hod. 
ZAHÁJenÍ ORIenTÁlnÍCH TAnCŮ „Z“ A „P“

LUNA Příbor.  „Z“ 17:00 , „P“ 18:00 , 700 KČ- 10 lekcí
Nová série tanců pod vedením paní Jarmily Urbánkové

LUNA Příbor, příspěvková organizace

pátek 15. ledna od 10:00 hod. 
„ZABÍJAČKOVÉ HOdY“

K poslechu a tanci bude od 17:00 hod. hrát harmonika. Info: 
608 161 031, Hostinec U Čechů

sobota 16. ledna od 14:00 hod. 
VÝROČnÍ SCHŮZe  

Restaurace „Neptun“,  Od 13:00 hod. je možno platit členské 
příspěvky. KČT Příbor

sobota 16. ledna od 19:00 hod
OBeCnÍ BÁl

Sál místního pohostinství. K poslechu a tanci hraje skupina 
„Heliantus“. Vystoupí skupina orientálních tanců: „Shahrazad“ 

Domácí kuchyně. Kulturní komise Hájov

sobota 16. ledna 2010 v 18:00 hod.
nOVOROČnÍ KOnCeRT KAPelY
„SOUMRAK“

Vystoupení vedoucích a jejich žáků. Zrcadlový sál BAV klu-
bu na ul. Dukelská. Vstupné: 50,- Kč, děti do 15 let: 30,-Kč. 

Předprodej vstupenek s místenkou Bav klubu Příbor. Bav klub  
Příbor

Úterý 19. ledna od 16:00 do 20:00 hod. 
KURZ PleTenÍ Z PedIGU 

LUNA Příbor. Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky 
paní Věry Slívové z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení. Z 

kurzu si odnesete hotový výrobek. Počet míst omezen. Na akci 
je nutno se přihlásit. Cena 200,- Kč. LUNA Příbor, příspěvková 

organizace

Úterý 19. ledna  od 17:00 hod. 
VÝKlAd SnŮ - MGR. SVATAVAJAnOŠKOVÁ

 zabývá se psychologickým poradenstvím, diagnostikou a 
terapií.  s využitím odborného vzdělání i alternativních metod. 

Městská knihovna Příbor

Úterý 19. ledna od 18:00 do 19:30 hod.  
ORIenTÁlnÍ  TAnCe

V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul. Dukelská v Příboře
Cena při využívání jednotlivých lekcí: 80,- Kč

nebo předplatné na 10 lekcí: 750,- Kč. Bav klub Příbor

středa 20. ledna od 14:00 hod. 
„O ZlATOU PÍŠŤAlKU“
Tělocvična na Dukelské ulici. Meziškolní turnaj ve vybíjené pro 
žáky 5. tříd. Informace: J. Lupíková. LUNA Příbor, příspěvková 

organizace

čtvrtek 21. ledna od 17:45 hod.
ZÁJeZd dO dIVAdlA J. MYROnA
nA OPeReTU  JOHAnnA STRAUSSe „neTOPÝR“
Sokolovna v Příboře. Předprodej v BAV klubu. Cena: 200,-Kč. 

Bav klub Příbor

sobota 23. ledna od 8:00 – 13:00 hod.  
5. ROČnÍK neReGISTROVAnÉ lIGY
MlÁdeŽe Ve FlORBAlU
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. II. kolo turnaje pro starší kategorii 
žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby. LUNA Příbor, 

příspěvková organizace

Úterý 26. ledna od 16:00 do 19:00 hod. 
MAlOVÁnÍ nA HedVÁBÍ

LUNA Příbor. Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kra-
vata). Počet míst omezen. Do 25. 1. je možno se přihlásit a 
požádat o zajištění materiálu.  V ceně barvy a kontury. 100 

Kč+materiál. LUNA Příbor, příspěvková organizace

Úterý 26. ledna od 18:00 do 19:30 hod.    
ORIenTÁlnÍ  TAnCe
V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře. Cena 

při využívání jednotlivých lekcí: 80,- Kč. nebo předplatné na 10 
lekcí: 750,- Kč. Bav klub Příbor

pátek 29. ledna od 9:00 do 12:00 hod. 
TURnAJ Ve STOlnÍM TenISe 
O nAnUKOVÝ dORT
LUNA Příbor . Přihlášky na turnaj do 28.1. , startovné 10,- Kč. 

LUNA Příbor, příspěvková organizace

sobota 30. ledna od 8:00 do 17:00 hod.  
5. ROČnÍK neReGISTROVAnÉ lIGY
MlÁdeŽe Ve FlORBAlU

Tělocvična ZŠ Npor. Loma. II. kolo turnaje pro mladší kategorii 
žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby.

LUNA Příbor, příspěvková organizace

sobota 30. ledna od 19:00 hod. 
SPOleČenSKÝ PleS
velký sál Katolického domu Příbor. předtančení zajistí děvčata 

ZUŠ Příbor pod vedením paní učitelky Světlany Ivasivy. 
K tanci a poslechu hraje skupina Ypsilon.předprodej vstupenek 

u pí Štůskové, Tyršova 243 Příbor, Tel: 556 725 182, 736 764 
744. Vstupné 70,-Kč. Bude připraveno občerstvení z domácí 

kuchyně. MěO KDU ČSL Příbor

neděle 31. ledna až  úterý 2. února             
ZIMnÍ POBYT ŘeKA 
– TĚŠÍnSKÉ BeSKYdY

Pro děti, mládež, rodiny i veřejnost. Ubytování: ve 4 až 6 lůžko-
vých pokojích ve zděné budově

Předběžná cena: 780,- Kč 
(zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, práci pedagogů, lektorů, 

personálu, pojištění), (nezahrnuje dopravu, vleky)
Čeká vás ještě další pestrý společný program, mnoho her, 

soutěží a zábavy. Bav klub Příbor
lOUTKOVÉ dIVAdÉlKO 
„O PeJSKOVI A KOČIČCe“

VCHOD VEDLE RESTAURACE 
Neptun z ulice Lidické. Loutkové divadélko Příbor

probíhající výstava do pondělí  25. ledna 2010 
PŮJdeM SPOlU dO BeTlÉMA

Refektář
Výstava věnovaná vánočnímu času a příborským betlémům 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor. Město 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

    


