 
 
V PŘÍBOŘE ZAHÁJILA UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU …
ČLOVĚK SE UČÍ CELÝ ŽIVOT
I Š
22. ledna 2004 v 16.30 se na Masarykově gymnáziu v Příboře otevřely
dveře třídy k první vyučovací hodině
studentů nultého ročníku Univerzity
III. věku.
Na přednášku se dostavila první
skupina, která sestává převážně z žen,
v plném počtu. Uvítala je jejich třídní
učitelka paní Mgr. Libuše Klaudová
a poté slovo převzal pan Jan Diviš.
Přednáška byla na téma Archeologické doklady nejstaršího osídlení Příbora a okolí. Za asistence Ing. Horáka
z archeologického kroužku předvedli
studentům také ukázky archeologických nálezů, které pan Diviš doplnil
poutavým výkladem.
Přejeme všem studentům, aby je
studium nadále bavilo a aby se dozvěděli mnoho zajímavých informací
nejen o městě Příboře.

MĚSTO PŘÍBOR VÁS ZVE NA

OBECNÍ VALENTÝNSKÝ PLES,
který se bude konat 14.2.2004 od 19.00 v Katolickém domě v Příboře.
Předtančením vás uvítají příborské mažoretky, pobaví vás taneční klub
Reflex, revivalová vystoupení - Robie Williams, Abba, Madona a imitacemi rozesměje Petr Stebnický.
K tanci hraje skupina MINIMAXX.
Před půlnocí vyzkoušíte své štěstí v tombole a o půlnoci čekejte
PŘEKVAPENÍ……
Mezi sponzory tomboly plesu patří:
Groman - projekční inženýrská a stavební činnost, V + V SAVEKO s. r. o.,
Radim Michalský, Ovocná a okrasná školka, Minolta s. r. o., Stanislav Machač,
ZEMAN Art, NOWACO a. s., STRABAG a. s., STAV Moravia s. r. o.,
Urbanistické středisko s.r.o., Digis s. r. o., TERRA - stavební společnost,
Šat – sporo, Drůbežárna – Klokočov, REAST a další.
V ceně vstupenky /160,- Kč/ je večeře a přípitek na uvítanou.
Předprodej vstupenek zahajuje městské informační centrum 2. 2. 2004.

Město Příbor spolu s neformálním
cechem příborských podnikatelů
obnovuje tradici

VESELENÍ O POUTI
SVATÉHO VALENTÝNA.

V neděli 15 února 2004 od 9. hodin
můžete v okolí chrámu sv. Valentyna
ochutnat tradiční příborské svatovalentynské pečivo – příborské šifle,
popít vařonky či zhřivanky a nebudou chybět zabijačkové pochoutky.
Potkáte se s loupežníky, biřicem
i bubeníkem a dalšími postavami
dávných dob.
PŮLNOČNÍ

Tiše stáli,
na flétny hráli.
Nad schody z mramoru
nesla se nahoru tichá píseň.
NEVĚRNÁ MANŽELKA

S němým
mluvila bych možná snáze
nežli s tebou.
Mlčíš,
a když promluvíš,
tvá slova jen zebou
Tak se nediv,
že si občas půjčím cizí svetr.
Lucie Malcharková, studentka,
Masarykova gymnázia Příbor

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ
Za uplynulé období se rada města
sešla třikrát, a to na své 33. schůzi, která
se uskutečnila dne 13. ledna 2004, na své
34. mimořádné schůzi dne 15. ledna 2004
a na své 35. schůzi, která se uskutečnila dne
27. ledna 2004. Rada města projednala na
svých schůzích mj. tyto záležitosti:
na 33. schůzi Rady města v Příboře ze
dne 13. ledna 2004
g Upozornila a opětovně žádá volební
politické strany o návrh člena do kontrolního výboru zastupitelstva města
g Odvolala na základě vlastní žádosti
p. Miroslava Olšaníka z komise mediální
a cestovního ruchu
g Jmenovala p. Jaromíra Šitavance, bytem
Okružní 1441, Příbor, členem komise mediální a cestovního ruchu
g Projednala návrh p. Mocka na zrušení
některých komisí rady města. K tomuto
návrhu se opětovně vrátí na další schůzi
rady města
g Projednala zápisy z komisí a výborů
g Schválila závazné ukazatele školských
a předškolských zařízení
g Projednala návrh organizačního zabezpečení rozdělení příspěvků společenským
a zájmovým organizacím a jednotlivcům
včetně pravidel pro jejich přidělení
g Schválila po doplnění Pravidla pro
přidělení dotace (příspěvku) z rozpočtu
města Příbora pro rok 2004 v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu
g Jmenovala pracovní skupinu pro
přípravu návrhu rozdělení příspěvku ve
složení: Ing. Bedřich Turek, PhDr. Milada
Podolská, p. Rudolf Korčák, pí Lenka
Nenutilová, p. Radek Kladiva, p. Jiří Slaný,
p. Vlastimil Matula, pí Jana Kopková
g Schválila plán nákladů a výnosů Technických služeb města Příbora pro rok 2004
g Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání RM předložené tajemníkem
g Vyhlásila v souladu s § 49 b), zák.
199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
veřejnou zakázku – „Autobusová zastávka
Hájov – U Brusů“
g Vyhlásila v souladu § 49a) zákona
č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku „Zastřešení a zateplení části ZŠ Npor.Loma v Příboře“

ZPRÁVA VONÍCÍ VANILKOU A JEHLIČÍM
–

    „Č   O
M. M Š

Vůně vánoc, jezulátko v jesličkách,
krajina v okolí města Betléma v rozličném materiálovém provedení – dřevo,
kámen, sláma, kukuřičné šustí, drát,
sklo, vizovické těsto, papír, modurit
a dokonce i uhlí…. Jesličky zasazené
do rozličné krajiny, která připomínala
mnohdy více valašský či tatranský
kraj, než skutečnou, konkrétní krajinu
v okolí Betléma. Poutavě o tomto fenoménu vypodobnění betlémské krajiny
podle vlastních zážitků tvůrců hovořil
pan Jan Rokyta, odborník na folklor
při své, určitě ne poslední návštěvě
Příbora….
V množství poutavých vánočních
aktivit poněkud „zapadla“ zajímavá
vernisáž „našeho“ příborského tvůrce
krásných dřevěných betlémů – pana
Antonína Jařabáče. Své kulaté osobní jubileum tentokrát oslavil nejen
v kruhu svých nejbližších, ale i při
slavnostní vernisáži výstavy betlémů
na ostravském výstavišti Černá louka.
Zde mu přišli poblahopřát a předat
krásné kytice nejen samotný primátor
města Ostravy - pan Ing. Aleš Zedník“,
ale i PhDr. Vladimír Vaclík – president
Světové federace betlemářů a Českého
sdružení přátel betlémů / viz. foto
–první zleva/, pan Jiří Cvešper – předseda regionální pobočky „České sdružení přátel betlémů v Ostravě“ a Karel
Burda – ředitel a.s. Ostravské výstavy.
„Je zajímavé, že tento prostý a dojímavý příběh má stále co říci mladým
lidem, a to i těm,kteří jsou nevěřící.
Betlémské jezulátko se totiž pro většinu lidí stalo symbolem lásky a vzájemné úcty, předávané z jedné generace na
druhou“ – připomenul ve své gratulaci

na 34. mimořádné schůzi Rady města
v Příboře ze dne 15. ledna 2004
g Schválila platy ředitelů a vedoucích příspěvkových organizací na 35. schůzi Rady
města v Příboře ze dne 27. ledna 2004
g Starosta podal informaci o jednání
komise pro privatizaci bytů, která se v současné době zabývá především stanovením
cen těchto bytů
g Uložila na základě požadavků volebních stran zabezpečit dle jejich potřeb
informační skříňky u restaurace Oáza
M  P 

a civilně laděné úvodní řeči pan Mons.
František Václav Lobkowicz, O. Praem.,
biskup Ostravsko-opavské diecéze.
„Kdybychom jenom věděli, že ten
náš strejda je tak slavný, tak bychom
si určitě půjčili kameru, aby nám
zůstala vzpomínka na takovou velkou
slávu“ – konstatovali rodinní členové
doprovodu vzácného oslavence našeho
města. Přítomný president celosvětové
organizace betlemářů pan PhDr. Vaclík
ve své gratulaci vyzdvihl skutečnost,
že sice mezi svými členy mají několik
členů dříve narozených – „náš“ pan
Jařabáč je však jediný řezbář v jejich
celorepublikové organizaci, který
v tomto věku dosud aktivně tvoří nová
díla .… Slavnostní přípitek šampaňským a k tomu živá valašská muzika…
ta stvrdila všechna přání.
„Příští výstava, která bude celosvětovou a bude se konat tentokrát v naší
republice – v Hradci Králové, určitě
nám nesmí uniknout“, plánovali si
členové doprovodu…A domnívám se,
že by tato událost neměla tentokrát
chybět ani v našem televizním zpravodajství.
Příjemné závěrečné posezení v Zafíru v sousedství krásných květinových
darů bylo tou milou „třešničkou na
dortu“. Jako hold našemu rodáku zařadil pan Jařabáč do svého pracovního
plánu i zpodobnění S. Freuda v materiálu mu nejbližším, ve dřevě. Myslím, že
vyslovím přání mnoha občanů Příbora
– srdečně blahopřejeme, přejeme mnoho zdraví, tvůrčího elánu a „políbení
paní můzy“. Současně děkujeme za
krásnou a účinnou propagaci našeho
města.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno:
Josef Jaluška
Věk:
75
Stav:
ženatý
Děti:
dvě
Dosažené vzdělání: VŠ Dr. Beneše v Brně, Technická
univerzita - bez titulu
Povolání:
důchodce, člen komise pro práci
s mládeží při Ústředním výboru
českého svazu včelařů
Koníčky:
včelaření, zahrádkářství, myslivost,
ekologie, turistika, esperanto
V Příboře žije: od roku 1962

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po
svých rodičích?
Matka byla citově založená a pečlivá. Otec
náročný i na sebe, pracovitý, důsledný, vše
řešil s přehledem a že „vše musí jít“. Měl
vždy cíl a hledal schůdné cesty. Tak snad
z těchto vlastností jsem některé zdědil.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Nesnáším nečinnost. Práce v přírodě,
zahrádka a včely. Za 20 let kantořiny jsem
profesně deformován a propadl jsem práci
s mládeží. Jsem ve čtyřech společenských
organizacích a práce mně stále těší.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Rád si poslechnu všechno. Jsem však velice
kritický a mnohé neuznávám. Sledoval jsem
rád Krakonošovy pohádky, film Na pytlácké stezce, S tebou mě baví svět a podobně.
Knihy čtu všechny, které jsou o přírodě.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Oba moji dědové byli lesáky a otec taktéž.
I když jsem byl členem Aeroklubu v Křižanově, tak stoprocentně lesákem.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Ředitele velkostatku Ing. Škvařila. Obdivoval jsem jeho řízení a výzkumnou činnost
v lesním oboru, nevynechal ani pozornost
rostlinné a živočišné výrobě. Byl také
velkovčelařem, uznávaným výzkumníkem
a věnoval se publikační činnosti. Pomáhal
jsem mu a hlavně očumoval.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
V mládí jsem přišel o rodiče a musel
se starat hlavně sám o sebe. Pak to byly
následky „Studené války“, nešlo si vybírat.
Šlo o průsečíky náhod a nutností. K mému
povolání a hlavně názorům a postojům
přispělo i mnoho maličkostí.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
S leteckým útvarem jsem byl přemístěn do
Mošnova. Po přestěhování do Příbora jsem
se zapojil do společenských organizací,
včetně tehdejšího Svazu protifašistických
bojovníků. Již šest jsem také členem komise
pro životní prostředí a nyní také členem
komise mediální a cestovního ruchu.
Mým velkým koníčkem je však včelaření,
kterému se věnuji řadu let. Spolupracuji
s výzkumným ústavem a provádím monitoring – testování účinnosti různých
léčiv na parazita včel. Máme zde mnoho
známých a přátel. Syn s dcerou zde založili
rodiny, o potěšení máme postaráno.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Povodí Lubiny nahoru i dolů a směr Borovec a Hončova hůrka.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Od doby, kdy jsme se přistěhovali do Příbora se mnohé změnilo. Dnes se mi však
nelíbí „sprejeřina“. Také nemám rád podniky
v provozu „NON STOP“, které zajišťují pozornost určitému věku naší populace, která
zde většinou utratí své sociální dávky a ruší

10.

11.

12.

13.

14.

noční klid. Jaký to má vliv na zájem o práci,
drogy a kriminalitu? To posuďte sami.
Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý
zážitek?
Jak jsem se již zmínil, věnuji se práci s mládeží. Zorganizovali jsme tu 3 krajské soutěže za účasti žákovských kroužků z Olomouckého a Zlínského kraje. Náš kroužek
zde získal třikrát první místo, jednou druhé
místo a jednou jsme získali první i druhé
místo. V roce 2000 náš žák získal první místo v republikové soutěži. V posledních dvou
ročnících mezinárodní soutěže získalo naše
družstvo „severní Moravy“ první místo.
Mám také výborné zkušenosti se spoluprací
s DDM Luna v Příboře. Hlavně tyto zážitky
si spojuji s městem.
Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?
Přezkušoval jsem nějakou stovku pilotních
žáků. Sám jsem vyškolil 54 pilotních žáků.
Všichni, kteří prošli mýma rukama, včetně
žen pilotek, dosáhli úspěchy a pěkná postavení. Nikdo z nich se z vlastní viny nezabil,
ani nezpůsobil havárii, a to je můj největší
úspěch a snad nejsem nad normu ješitný.
Získal jsem i učitelské oprávnění v civilu
a civilní pilotní diplom pro obchodní letouny. Za pomoc jiným civilním letadlům jsem
dvakrát obdržel pochvalu Ministerstva
dopravy a k 50. výročí vzniku ČSR jsem
obdržel pamětní plaketu.
Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Řekl bych to asi tak, že účastníci odboje si
představovali poválečný vývoj jinak. Ten
byl bohužel narušen „studenou válkou“.
Kdyby to bylo možné, že byste se znovu
narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
To je těžká otázka. Strávil jsem stovky
hodin v podzemí, nějakou tu tisícovku
v ovzduší. Létání je droga. Všechno má
výhody i nevýhody. Stěhoval jsem se třikrát, pracoval na osmi místech od Košic po
Prahu a celkem 26 let jsem dojížděl k rodině a vše leželo na bedrech manželky, která
měla pochopení. Všude jsem byl spokojen,
ale ta lesařina by asi zvítězila.
Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Občané pište. Pátrejte a získávejte poznatky,
názory a údaje o historickém vývoji z různých pramenů. Ani výklad dějin nesmí
skákat o jedné noze nebo být plně invalidní.
Ještě do ouška mladým. Pochopte, že komu
hvízdaly střely okolo uší a kdo pohřbíval
kamarády, měl zrychlený tep i myšlení. Proto přeji všem život v míru, klidu, v pohodě
a jistotách a aspoň trochu zdravíčka.
Děkuji vám za rozhovor a do dalších let
přeji hlavně zdraví, životní optimismus
a radost z práce.
Ivana Šindlerová

M  P 

g Vyhlásila v souladu s § 49b) zákona
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku „Plynofikace ulice
Ostravské v Příboře“
g Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání RM předložené tajemníkem
g Projednala za přítomnosti předsedy
osadního výboru Hájov hlavní akce roku
2004 a připomínky k rozpočtu města
g Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů
g Projednala za přítomnosti předsedy
osadního výboru Prchalov hlavní akce
roku 2004 a jejich zabezpečení
g Projednala za účasti příslušných předsedů komisí činnost komise pro prevenci
kriminality, mládeže a sportu, komise pro
životní prostředí, komise pro ÚP, výstavbu
a dopravu a komise pro výchovu a vzdělávání
g Konstatovala, že činnost výše uvedených komisí je užitečná
g Doporučila předsedům výše uvedených
komisí podat návrhy na odvolání některých členů z důvodů jejich časté nepřítomnosti a návrhy na doplnění komisí
g Schválila plán nákladů a výnosů Domovní správy města Příbora pro rok 2004

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ
Za uplynulé období se zastupitelstvo
města sešlo jedenkrát, a to na 10. mimořádném zasedání, které se uskutečnilo
dne 20. ledna 2004 a zastupitelstvo města
projednalo mj. tyto záležitosti:
g Souhlasilo po projednání s účastí města
na veřejné dražbě na prodej objektu starého mlýna, kdy k této akci zplnomocnilo
starostu města a stanovilo nejvyšší hranici
kupní ceny Kč 500 000,Dne: 30. ledna 2004
Zpracoval: tajemník A. Vaněk

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
I.A.V,  MÚ  P
Využívám tuto cestu k tomu, abych
vás krátce informoval o byť drobné, ale
důležité změně v organizační struktuře
městského úřadu k 1.1.2004. Týká se
uvedení do činnosti kontrolního útvaru městského úřadu, kam byla ustavena
jedna pracovnice. Jde o útvar zřízený
na základě platné legislativy a jeho
účelem je provádět v prvé řadě kontrolní činnost ve finanční problematice
jak na samotném úřadu města, tak
na jeho příspěvkových organizacích.
Organizačně je tato pracovnice podřízena samotnému starostovi města.

Z KALENDÁŘE STAROSTY
MĚSTA - LEDEN 2004
I. M S
Nový rok 2004 byl v Příboře přivítán několika stovkami občanů přímo
na náměstí nepřehlédnutelným ohňostrojem a první sněhovou nadílkou.
Rok 2004 bude pro nás významný hned
několika mimořádnými událostmi. Tou
největší je jistě vstup České republiky
mezi státy Evropské unie. Čekají nás
rovněž troje volby, a to volby do Evropského parlamentu, v podzimních
měsících potom volby do Senátu
Parlamentu ČR a volby do Krajského
zastupitelstva
Moravskoslezského
kraje. Vstup do Evropské unie bude
znamenat změnu mnoha současných
zvyklostí, změnu přístupu k řešení
mnoha problémů a taky postupné
změny denního života. Proto je v současné době velmi důležité se seznámit
s tím, co nás vstupem do unie v krátké
budoucnosti čeká. I městský úřad a jeho pracovníci budou muset nalézt cestu, jak se na nové podmínky co nejlépe
připravit. V roce 2004 budou postupně
předloženy zastupitelstvu města tři velké projekty. Svým rozsahem asi největší
bude projekt, který chce využít jméno
svého nejslavnějšího rodáka Sigmunda
Freuda ve spojení s rozvojem cestovního ruchu. Právě na tento projekt hodlá
město zažádat o prostředky ze zdrojů
Evropské unie, které Česká republika
v rámci tzv. strukturálních fondů postupně obdrží.
Druhým projektem bude návrh
privatizace části obecního bytového
fondu těm zájemcům, kteří o koupi
bytu projeví zájem.
Konečně třetím velkým projektem
bude příprava na zahájení výstavby
víceúčelové sportovní haly u Masarykova gymnázia v Příboře.
g 6.1.2004 v tomto dnu bylo pro
nemocné pacienty otevřeno oddělení
radioterapie v areálu novojičínské nemocnice. Při otevření tohoto oddělení,
kterého jsem se měl možnost zúčastnit,
jsme byli seznámeni s nejmodernějším
zařízením na léčení onkologických
onemocnění v České republice.
g 7.1.2004 jednání se zástupci firmy
OZO s. r. o. Ostrava o úpravách cen
za likvidaci odpadů ve městě z důvodu
navýšení spotřebních daní. Toto navýšení nebude mít vliv na výši poplatku
občanů v letošním roce (cena je 306,Kč/rok).
g 8.1.2004 účast na výstavě a prezentaci měst a obcí ČR v Brně
g 8.1.2005 zahájení univerzity třetího
věku za účasti pí Jaroslavy Wenigerové, zástupkyně hejtmana kraje v aule
Masarykova gymnázia. Studia na
univerzitě se v prvém roce zúčastní 48
frekventantů.
g 8.1.2004 jednání se skupinou podnikatelů na téma S. Freud a Příbor

NOVELIZACE ZÁKONA O SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI
M J, O     
Dnem 1. ledna 2004 nabyla účinnosti
nejedna novela zákonů v sociální oblasti
(např. zákon o státní sociální podpoře, zákon
o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o důchodovém pojištění, a další), přesto
z pohledu činnosti odboru sociálních věcí
a prevence kriminality Městského úřadu Příbor byla tou nejzásadnější změnou novelizace
zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
(dále jen zákon o sociální potřebnosti), a to
zákonem č. 422/2003 Sb. (dále jen novela
zákona o sociální potřebnosti).
Jednotlivé změny přímo neovlivňují výši
dávky sociální péče, ale spíše blíže vymezují,
za jakých podmínek lze občana považovat
za sociálně potřebného, a také nově upravují procesní postup orgánu příslušného
k rozhodování o nároku na dávku a výši
dávky sociální péče (dále jen úřadu).
Zákon o sociální potřebnosti hned ve
svém úvodu praví, že občan se považuje
za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem
nedosahuje částek životního minima (stanovených zákonem o životním minimu)
a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním.
A právě vymezení termínu „vlastní
přičinění“ je jednou z nejpodstatnějších
změn v zákoně o sociální potřebnosti od
1. ledna 2004. Zvýšením příjmu vlastním
přičiněním se tedy rozumí zvýšení příjmu:
1. vlastní prací,
2. řádným uplatněním zákonných nároků
a pohledávek (zejména nároku na dávky
nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální
podpory, výživné, příspěvek na výživu,
aj.) a uplatněním nároků z pracovních
nebo obdobných vztahů,
3. prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku. Novela zákona o sociální
potřebnosti také stanovuje, kdy se na
občanovi nevyžaduje prodej nebo jiné

využití vlastního majetku.
Další neméně podstatnou skutečností je
změna při posuzování minimálního příjmu
osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele). Do 31.12.2003 se vycházelo při posuzování příjmu z podnikání z ustanovení § 6
zákona č. 463/1993 Sb., o životním minimu,
ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2004
se postupuje v souladu s ustanovením § 1
odst. 8 zákona o sociální potřebnosti, kde
je uvedeno, že za příjem z podnikání se
považuje pro účely tohoto zákona nejméně
částka ve výši 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství (na období od 1.1.
2004 do 30.6.2004 se za minimální příjem
z podnikání považuje částka 7800,- Kč).
Novelizací zákona o sociální potřebnosti byl rozšířen i výčet osob, které se
nepovažují za sociálně potřebné, a to
o situace, kdy rodič neplní povinnosti
zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte
spojené s řádným plněním povinné školní
docházky a kdy občan vedený v evidenci
uchazečů o zaměstnání neprojevuje snahu
zabezpečit si zvýšení příjmu vlastní prací.
Poslední zásadní změnou je zavedení
§7, který ve svých dvou odstavcích upravuje povinnosti žadatele o dávku sociální
péče, příjemce dávky sociální péče a společně posuzovaných osob osvědčit úřadu
ve stanovené lhůtě rozhodné skutečnosti
pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu
a dát písemně souhlas k ověření těchto
skutečností. Nesplní-li uvedená osoba ve
stanovené lhůtě své povinnosti, může být
žádost o dávku sociální péče zamítnuta,
výplata dávky sociální péče zastavena nebo
dávka sociální péče odejmuta.
Podrobnější informace o provádění
zákona o sociální potřebnosti a poskytování dávek sociální péče, které poskytuje
odbor sociálních věcí a prevence kriminality Městského úřadu Příbor, vám podají
zaměstnanci odboru.

KURZ HISTORIE MĚSTA MĚL PŘEKVAPIVÝ OHLAS
I Š

22. ledna 2004 se sešli zájemci o průvodcovský kurz vedený panem Mgr. Lubomírem Loukotkou v Domě dětí a mládeže Luna na ul. Dukelské. Během dvouhodinové přednášky uvedl pan Loukotka

M  P 

nejpodstatnější data související s historií
města Příbora. V dalších lekcích se bude
podrobněji zmiňovat a jednotlivých
lokalitách městské památkové rezervace
a o jejich historických zajímavostech.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I. B T
Tyto idylické obrázky nám připomínají, že Tříkrálová sbírka v roce 2004
skutečně proběhla i v našem městě.
Byla velmi úspěšná. V Příboře působilo osm skupinek a v přiřazené Skotnici
jedna skupinka koledníků. Po otevření pokladniček a spočítání jejich obsahu
pracovnicemi Charity Frenštát, Městského úřadu Příbor a jednou z vedoucích
skupinek byla zjištěna celková vybraná suma – ta činí 81.208,90 Kč. 35% z této
částky je poukázáno na charitativní a humanitární účely celostátního a zahraničního charakteru (letos např. na pomoc zemětřesením postiženým v Iránu).
32,5 % zůstává Charitě Frenštát zejména na provoz Charitního domu pro matku
a dítě (slouží i potřebným z Příbora) a dalších 32,5 % bude převedeno středisku
Diakonie ČCE v Příboře na doplnění vybavení pro pečovatelskou službu. Jako
nejnaléhavější potřebou se v tomto případě jeví nová velkokapacitní pračka.
Všem obětavým koledníkům, vedoucím skupinek i dárcům patří upřímné
poděkování.

ÚSPĚCHY PŘÍBORSKÝCH DEBATÉRŮ
M. V G,  Z  P
Motto: „Není důležité jen co je řečeno,
ale i jak je to řečeno.“
Součástí projektu „Životem po správné
straně cesty“ bylo i zvyšování schopností
komunikace dětí a další zapojení do
Debatního programu Karla Poppera. Na
víkendovém pobytu „Svět s místem pro
všechny“ proběhla městská premiéra soutěžního debatování družstev. Vzorovou debatu předvedli žáci příborského gymnázia,
ZŠ Npor. Loma a zvláštní školy. Debatovalo
se na složité téma „Vztah společnosti k tělesně postiženým by se měl změnit“. Ve
velmi kvalitní debatě, kdy v porotě zasedal
i místostarosta Ing. Bedřich Turek, nakonec
zvítězilo družstvo sekundy gymnázia ve
složení J. Geryk, P. Boroš, J. Kopper, těsně
druhé bylo družstvo ve složení P. Klauda, J.

Sedláček (ZŠ Npor. Loma) a D. Hidalgová
(ZvŠ Příbor). V městském finále formátu
„Za svým slovem si stojím“ obsadili
1. místo současně P. Klauda (ZŠ Npor.
Loma) a J. Geryk (gymnázium),
2. místo D. Hidalgová (Zvl. škola),
3. místo S. Friessová (zvl. škola).
Nejlepší finalisté města se potom
zúčastnili celostátního finále „Debatování“ v Budišově nad Budišovkou. Zde své
město, školy i sebe opět, stejně jako vloni,
vzorně reprezentovali. Ve formátu „Za
svým slovem si stojím“ obsadil v silné konkurenci gymnázií z Přerova a Olomouce
1. místo J. Geryk (MGP) a v kategorii
zvláštních škol 1. místo D. Hidalgová,
2. místo S. Friessová a
3. místo L. Bražinová z příborské zvláštní
školy, která je zapojena do tohoto náročného programu jako jediná v republice.
Velmi pěkně debatovali všichni
i v kategorii družstev a na začátečníky
sklidili i ocenění poroty.
Jsem velmi ráda, že se příborským
dětem v tomto komunikačním programu
tak daří a budeme se do něj zapojovat
a společně připravovat na další debatní
klání a soutěže. Věřím, že ředitelství všech
zúčastněných škol města tento program
opět podpoří i v příštím roce a umožní
svým žákům účast, stejně jako tomu bylo
dnes.
M  P 

g 14.1.2004 pravidelné zasedání ko-

mise mediální a cestovního ruchu, na
kterém byl rozebrán schválený rozpočet roku 2004
g 15.1.2004 v tomto termínu byla
svolána mimořádná shůze rady města,
na které byla řešena možná účast města
v dražbě objektu „Starého mlýna“
g 19.1.2004 jednání s prof. Mádrem,
proděkanem Technické univerzity
v Ostravě, o spoluúčasti univerzity
na projektu univerzity třetího věku
v Příboře
g 19.1.2004 účast na jednání komise
mládeže, prevence kriminality a sportu, která byla seznámena s chystanými
projekty roku 2004. Je škoda, že poprvé
své návrhy nezaslala žádná školská ani
společenská organizace.
g 20.1.2004 na tento den bylo svoláno jednání mimořádného zasedání
zastupitelstva města k účasti na dražbě
objektu starého mlýna. Zastupitelstvo
odsouhlasilo účast na dražbě s cenou
do 500 tis. Kč.
g 21.1.2004 dražba starého mlýna
se konala v Ostravě – Porubě a nad
očekávání se jí zúčastnilo pět zájemců
vč. Příbora. Pětsettisícová nabídka byla
tentokrát malá, a tak bude muset město
pro své záměry spojené s Freudem
hledat jiná řešení.
g 26.1.2004 jednání komise pro
privatizaci obecních bytů. Komise se,
bohužel, nemůže sjednotit na nabídkové ceně, takže jednání o ceně budou
pokračovat
g 29.1.2004 účast na přednášce
Dr. Zahradníka o možnosti využití
strukturálních fondů Evropské unie.

Z HLÁŠENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ZA MĚSÍC LEDEN 2004
Dne 5. 1. 2004 v 9.55 hod. oznámila
prodavačka z prodejny Elektrocentrum na náměstí v Příboře, že přistihli
v prodejně mladíka, který se pokusil
odcizit nějaké elektronické zboží. Tento
mladík byl v prodejně společně ještě se
dvěmi komplici, a to jedním mladíkem
a jednou dívkou. Za spolupráce těchto
dvou osob se mladík snažil odcizit
DVD přehrávač značky Panasonic
v ceně asi 4.500 Kč, a to způsobem, že
si tento přehrávač strkal za bundu, přičemž byl viděn prodavačkou. Mladíka
se v prodejně na místě podařilo zajistit,
zbylí dva komplici z prodejny utekli.
Jelikož mladík na místě neprokázal
svou totožnost, byl pro podezření ze
spáchání trestného činu předveden na
služebnu MP Příbor a následně předán
vyšetřovacím orgánům PČR Příbor
k dalším úkonům. Bylo zjištěno, že se
jedná o 19 –letého mladíka z Ostravy.
Dne 6. 1. 2004 ve 13:00 hodin přijali
strážníci MP Příbor telefonické ozná-

mení od občana města Kopřivnice,
který uvedl, že byl v Příboře v místní
části Paseky pokousán psem. Hlídka
proto vyjela na místo, kde od oznamovatele zjistila, že asi před týdnem v této
lokalitě šel na návštěvu ke svému známému. Manželka známého jej pozvala
dál, i přesto, že oznamovatel ji předem
upozornil na to, že venku po dvoře
kolem domu pobíhají tři agresivní psi
křížené rasy střední velikosti. Poškozený po výzvě majitelky domu vstoupil
do dvora, kdy jeden z těchto tří psů mu
skočil po noze, kousnul ho do kotníku
a způsobil mu drobné zranění. Hlídka
provedla v tomto místě šetření u majitele psů a bylo zjištěno, že psi nejsou
řádně přihlášeni v evidenci psů MÚ
Příbor a také nejsou ani řádně naočkováni proti vzteklině.Poškozenému
byl proto veterinářem vystaven doklad
o vyšetření psů pro obvodního lékaře
a majitele psů čeká pokuta za nedodržení vyhlášky o chovu psů na katastru
města Příbora, a to za zanedbání povinného očkování proti vzteklině a za
nepřihlášení psů na MÚ.
Dne 13. 1. 2004 kolem 15:20 hodin
zjistila hlídka při pochůzkové činnosti
na ulici B. Buska událost, která na nějakou dobu zkomplikovala činnost podnikatelům i ostatním spoluobčanům
této a sousedních ulic. V danou dobu
si totiž jedna podnikatelka nechala
skácet strom na svém pozemku panem
O. S.z Příbora. Při kácení stromu došlo
k pádu stromu nečekaným směrem ,
přičemž došlo k poškození elektrického vedení, dále k poničení plotu a také
malé škodě na vozidle souseda. Hlídka
MP proto musela na místo přivolat
poruchovou službu SME a poté z místa
události pořídila fotodokumentaci. Následně byla majitelka pozemku, která
si kácení objednala, uvědoměna o této
nepříjemné události. Pan O. S., který
svým neodborným zásahem škodu
způsobil, bude muset uhradit vzniklou
škodu v celém rozsahu.
Dne 22. 1. 2004 v 12:30 hodin
přijala hlídka MP Příbor telefonické
oznámení od správce piaristického
kláštera, že na bráně do zahrady v areálu je uřezaný visací zámek. Následně
oznamovatel zjistil, že v tomto areálu
byly odcizeny tři kusy měděných okapů, každý v délce asi 4 metry. Dalším
šetřením v místě a přilehlém okolí
bylo zjištěno, že měděné okapy byly
odcizeny i z kostela sv. Valentýna, a to
celkem 4 kusy ve stejné délce. Všechny
tyto okapy byly odcizeny neznámými
pachateli v nočních hodinách, a to
vždy v takové výšce, kam byli pachatelé
schopni dosáhnout. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla
celá zjištěná událost předána k dalšímu
šetření na OO PČR Příbor.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
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Opětovně informuji občany našeho
města o možnosti Městské policie
Příbor přijímat oznámení na mobilní
telefon č. 776 775 156, a to ať již
formou zavolání nebo zasláním SMS
zprávy (tato služba je určena především pro hluchoněmé spoluobčany).
Přijaté oznámení na mobilní telefon
je zaznamenáváno a řešeno stejným
způsobem jako oznámení přijaté na
pevnou telefonní linku městské policie
č. 556 725 111. Vzhledem k mnohem
kvalitnější možnosti komunikace doporučuji využívat právě nové služby
mobilního spojení se strážníky MP.
Informuji dále občany na změnu
přidělených rajonů města jednotlivým strážníkům MP Příbor ode dne
01.01.2004. Rajony města byly nově
rozděleny takto :

bami, Křivá, Švédská, Místecká, Kašnice, Úzká, B.Buzka, K.H.Máchy, Horova,
Žižkova, Stojanova, Smetanova
RAJON Č.5 STRÁŽ. VLADIMÍR BOLOM

Ulice Fučíkova, Kpt. Jaroše, Okružní,
Gagarinova, Krátká, Štefánikova,
Jičínská, Lidická, J.Rašky, Ř. Volného,
Politických vězňů, K.Čapka
RAJON Č.6 STRÁŽ. BRONISLAV KOLÁŘ

Ulice Frenštátská, Na Hrázi, Na Valše,
Paseky, Štramberská, Bezručova, Dvořákova, Březinova, Wolkerova, Nerudova
RAJON Č.7 VRCH. STRÁŽ.LIBOR BOLOM

Ulice Na Nivách, Větřkovská, Sušilova,
Sládkova, Erbenova, Na Benátkách,
Vrchlického, Alšova, Mánesova, Janáčkova, Nová, Nábřeží RA, Orinoko

Přidružené obce Prchalov a Hájov
Změny v rozdělení rajonů využívám
také k tomu,abych připomněl občanům a podnikatelům možnost obracet
se svými problémy či připomínkami
zejména na strážníky MP, kteří mají
určený rajon v místě vašeho bydliště
či provozovny. Povinností strážníků
MP v přiděleném rajonu je zejména,
aby tyto problémy řešili a činili vhodná
opatření.

RAJON Č.2 STRÁŽ. JAROMÍR MALOUŠEK

MĚSTSKÁ POLICIE UPOZORŇUJE

RAJON Č.1 STRÁŽ. ALOIS CHVÍLA

Ulice Školní, Dr. Čejky, Pionýrů,
J.V.CHoráze, Zdeňka Nejedlého, U Tatry, Lomená, Hukvaldská, Myslbekova,
Mlýnská, 9.května,Tovární, B.Němcové,
Hluboká, Lesní, Zahradní, Říční, Luční,
Osvobození, Kubínova
RAJON Č.3 STRÁŽ. MARTIN BUSEK

Ulice npor. Loma, Šafaříkova, Jiráskova, Palackého, O Helmy, Nádražní, Čs.
armády, Sv. Čecha, Dukelská, 28. října,
Šmeralova, Komenského, Dukelská,
Tyršova, Švermova
RAJON Č.4 STRÁŽ.. PETR MICHÁLEK

Ulice Masarykova, Hřbitovní, Ostravská, Na Kamenci, Juraňova, Pod Hrad-

Vzhledem k rostoucímu počtu
vloupání do vozidel a následným
krádežím dokladů, mobilních telefonů,
aktovek, peněženek apod., ke kterým
dochází na katastru našeho města
(zejména pak na parkovišti u nového
hřbitova), upozorňujeme všechny
řidiče, aby nezanechávali ve svých
vozidlech před jejich opuštěním žádné
aktovky, tašky, oděvy, doklady atd. a při
odchodu z vozidla se přesvědčili, zda
si vozidlo řádně zajistili. Jakékoli věci
ponechané na odiv ve vozidle přímo
přitahují zloděje, proto je uzavřete do
zavazadlového prostoru nebo vezměte
s sebou !!!

NEZAPOMENUTELNÝ ZDENĚK BURIAN
I  K, www.kdk.cz
Nesmělý červenolící kluk vstoupil
pracovitý Zdeněk Burian miloval přído prodejny knihkupectví v Praze. rodu. Vše, co namaloval, vždy nejdříve
Svíraje pod paží modré desky přišel
pečlivě nastudoval, každý detail, pohyb,
nabídnout to, co uměl – své malířské
křivku, barvu . . . . tím byl každý jeho
schopnosti. Zdeněk Burian, coby teprvýtvor až neuvěřitelně dokonalý, totožve šestnáctiletý, právě udělal svůj první
ný se skutečností.
krok . . . . krok do uměleckého života.
Mistr Burian ilustroval knihy znáZáhy už mladík své práce nabízet nemého Josefa Augusty, Karla Maye, Edumusel, neboť po zveřejnění prvních
arda Štorcha, Jacka Londona, Rudyarda
obrázků o něj projevilo zájem nemálo
Kiplinga a mnoha dalších. Za svůj život
nakladatelských podniků.
stvořil tisíce obrazů mapujících život
Zdeněk Burian, narozený 11. února
v pravěku, život indiánů a dobrodruhů.
1905 v Kopřivnici, vytvořil velkolepé
Některé z nich je možné spatřit v Mudílo – dokázal vědecky zrekonstruovat
zeu Z. Buriana ve Štramberku, ve městě
vyhynulé organismy a díky němu zíssousedícím s rodnou Kopřivnicí.
kaly paleontologické výzkumy na poSkvělého malíře a ilustrátora našich
pularitě v široké veřejnosti. Jeho touha
milovaných knížek znal a zná snad celý
se projevila již v dětství při toulkách po
svět. Umělec zemřel 1. července 1981,
nedalekém Kotouči s jeskyní Šipkou.
ale je s námi stále . . . . velcí umělci
Uzavřený, skromný a nesmírně
neumírají, žijí ve svém díle.
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REPREZENTACE MĚSTA PŘÍBORA V BRNĚ
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I Š

I. J Š
V souvislosti s dlouhotrvající
neutěšenou dopravně bezpečnostní
situací na křižovatkách „U škol“
a „U letadla“ a s ohledem na uvažovanou výstavbu víceúčelové sportovní
haly na stávajícím pozemku hřiště
příborského gymnázia zadal odbor
ÚP,rozvoje a MPR zpracování dopravní studie, z níž by měly vyjít návrhy na řešení dopravy v této lokalitě
zahrnující veškeré výhledové záměry
v řešeném území.
K vyřešení byly projektantům
mimo jiné postoupeny tyto problémy:

těnými materiály, tentokrát mohli zvídaví
Začátkem roku 2004, konkrétně 8. – 11.
návštěvníci klást také otázky, které jim byly
ledna proběhl na Brněnských veletrzích
na místě zodpovězeny.
a výstavách 13. ročník mezinárodní výVe stánku jsme vystavovali společně se
stavy cestovního ruchu Regiontour 2004
čtyřmi obcemi regionu Poodří.
a 14. ročník veletrhů cestovních kanceláří
Region Poodří je mikroregionem
GO 2004.
okresu Nový Jičín. Byl založen starosty
Na výstavní ploše o rozloze 9557 m2
obcí Bílova a Pustějova v lednu 1999.
vystavovalo 1017 různých organizací
Připojením dalších obcí v okresu vzniklo
a firem z 24 zemí. Za čtyři dny, po které
volné sdružení 21 obcí.
výstava probíhala, ji stihlo navštívit přes
Cílem regionu je zvýšení ekonomické
40 000 návštěvníků z řad odborné i laické
prosperity a prestiže regionu využitím
veřejnosti, což je úctyhodné číslo. První
skrytého potenciálu a zvýšení životní
dva dny byly připraveny pro odbornou
úrovně obyvatel při současném akceptoveřejnost a novináře. Svou přítomnost
vání specifik, unikátních hodnot území,
prokázali také například ministr životního
prosazení nové identity a zlepšení soudržprostředí Libor Ambrozek, ministr práce
nosti regionu.
a sociálních věcí Zdeněk Škromach a miNávštěvníci měli k dispozici materiály
nistr pro místní rozvoj Pavel Němec, dále
o městě z hlediska historického i zeměpistaké hejtman Moravskoslezského kraje
ného, pohlednice, jednoduché informační
Evžen Tošenovský a další.
brožurky o osobnostech města a městské
Návštěvníci se mohli seznámit s turispamátkové rezervaci, přehledné letáčky
tickou nabídkou jednotlivých krajů repubo možnostech ubytování ve městě a také
liky, podle nichž byla výstava rozdělena na
kalendář akcí na rok 2004. Zájem o majednotlivé sekce. K dispozici byla pestrá
teriály byl veliký. Počítáme – li opravdové
směs materiálů o hradech a zámcích, pazájemce, kteří se zastavili a dotazovali,
mátkách lidové kultury, zoologických
navštívilo jich příborský stánek více než
zahradách, lyžařských centrech, cyklostez500. Odhaduje se však špatně, chvílemi byl
kách a jiných zajímavostech turistických
zájem obrovský a chvílemi bylo prázdno.
destinací.
Padaly dotazy jako: Vedou městem cykMěsto Příbor mělo letos poprvé
lotrasy? Co je ve vašem městě zajímavého?
příležitost vyslat také svého zástupce
Co byste nám doporučili navštívit? Je
z informačního centra a prezentovat se na
přístupný rodný dům Sigmunda Freuda?
veletrhu Regiontour 2004. Na předchozích
A kdo to vlastně byl Sigmund Freud?
ročnících se město představilo pouze tišNěkteří lidé šli opravdu za
konkrétním cílem a byli plní
zájmu, jiní jen tak bezcílně
chodili od jednoho stánku ke
druhému a sbírali velké množství materiálů, které zdá se ani
nepotřebovali. Nezbývá než
doufat, že si sesbírané podklady opravdu prostudují a to či
ono místo je zaujme natolik, že
se přijedou podívat. Vždyť to
je ten nejpodstatnější důvod,
kvůli kterému se tento druh
akce pořádá. Doufejme tedy,
že mnohé z nich zaujalo právě
Pracovnice MIC Příbor informovala zájemce o atraktivitách našeho města naše město Příbor.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1.2.-29.2.
Z B
Růžena Válková
Ing. Vladimír Geryk
Ludmila Kolaříková
Ludmila Lhotáková
Bedřich Trchala
Marie Plačková
Mgr. Alice Mohaplová
Aloisie Lupíková
Marie Strakošová
Anna Rutová
Václav Konečný

Marie Bouchalová
Jiřina Kuchařová
Jaroslav Olšaník
Ludmila Adámková
Božena Peterová
Marie Trdková
Miroslav Mácha
Marie Krišková
Růžena Masnicová
Josef Starůstka
Stanislav Ulman
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g možnost přemístění autobusové zastávky „U pošty“
g odstranění problému ničení chodníku před pomníkem T.G.Masaryka
g zpřehlednění křižovatky ulic Jičínská x Komenského x Lidická
g snížení možnosti odbočování z ulice Jičínské do jednosměrné ulice Lidické
g usměrnění dopravy mezi školami
s vymezením autobusových stanovišť
na obou stranách
g prověření možnosti přemístění autobusových zastávek z prostoru mezi
školami
g řešení křižovatky ulic Komenského
x Frenštátská s alternativami zohledňujícími
g úpravy napojení příjezdu ke školce
a prodejně potravin „Z“
g zlepšení rozhledových poměrů
v křižovatce
g usměrnění dopravy stavebními
úpravami
g usměrnění dopravy vodorovným
i svislým dopravním značením
g posouzení možnosti vybudování
přechodu pro chodce v blízkosti křižovatky
Vzhledem k tomu, že silnice vedoucí po ulicích Lidická, Komenského
a Frenštátská
(průtah ve směru Ostrava – Frenštát) je silnicí I.třídy, musí být veškeré
návrhy v první fázi odsouhlaseny
majetkovým správcem komunikace,
tj. Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky v Brně a rovněž Policií
ČR,Správou Moravskoslezského kraje.
Proto budou všechny alternativy ve
fázi zpracování zkonzultovány především se zástupci těchto organizací
a následně postoupeny k projednání
orgánům města a bude s nimi seznámena i veřejnost.
V Příboře dne 27.1.2004

ROK 1713 – POSLEDNÍ MOROVÁ RÁNA PRO PŘÍBOR
() I J, G  AČR, P
Dvě poslední morové epidemie u nás
– 1680 a 1713/14 – byly sice posledními, zato
však nejzhoubnějšími.
Kometa se nad Prahou objevila poprvé
v celé své zlověstné kráse o Vánocích léta
Páně 1679. Její ohon se táhl přes všechna
pražská města a zakrýval prý takřka třetinu
viditelného nebe. V lednu nastávajícího roku
se na severní obloze zjevila ke všeobecnému
zděšení kometa druhá a její mohutný ohon
se zkřížil s ohonem komety první…. Komety
odpradávna nevěštily lidskému pokolení
nic dobrého. O válečné události nebyla na
sklonku 17. století pro habsburskou monarchii nouze. Na rýnské hranici se odehrával
nekončící svár mezi Habsburky a francouzskými Bourbony, z jihovýchodu hrozili Osmané a uherští magnáti v čele s Thökölym
se nerozpakovali pozdvihnout zbraně proti
císařské moci. A aby bylo neštěstí dok onáno,
roku 1679 Vídeň a dědičné země rakouské
navštívil mor.
V Čechách nebylo po moru ani stopy
a lékaři radili císaři, aby odjel do Prahy.
Leopold I. proto (naoko) konečně vyhověl
pozvání českých stavů, aby se účastnil
sněmovního jednání, a s veškerým dvorem,
čítajícím několik set osob (včetně průvodu
trpaslíků) přijel v září 1679 do Prahy. Město
Leopolda velkolepě přijalo, ale zároveň se
vyskytly obavy, aby se s císařským průvodem
nezavlekl do Prahy mor. Bezprostředně po
příjezdu se dal dvůr do radovánek a pořádání velkolepých slavností, které měl Leopold
rád. Byl to muž kulturní a uměnímilovný.
Zbožňoval líbeznou italskou hudbu, okázalé
barokní divadlo a nákladné lovy. Toho všeho
si nyní Praha užila dosyta, stejně jako spousty hostů – šlechty ze všech habsburských
zemí, která se do města sjížděla. Na svátek
sv. Václava se ve svatovítském chrámu konala
mše, při níž se hrála hudební skladba, kterou
složil Leopold k oslavě sv. Václava. (V době,
kdy byl Leopold ještě v jinošském věku,
mívával neustále pootevřená ústa. Když
hrál jednoho dne s mladým Portiou kuželky,
náhle se rozpršelo. Leopold si postěžoval, že
je nepříjemné, když déšť padá do úst. Portia
namítl, že je možno ústa i zavřít. Leopold
tak učinil a velice se z výsledku zaradoval….
Tato událost nesvědčí o přílišné císařově
bystrosti. Ale hloupý nebyl. Za svého života
složil císař Leopold 79 chrámových skladeb,
8 oratorií, 155 světských písní, 17 baletů a 9
divadelních her, ale kromě toho bylo jeho libůstkou i soustružnictví.) Slavnost sledovala
slavnost nepřetržitě až do Vánoc, pak následovaly plesy, poté masopustní hry, když ty
skončily, začaly bohoslužby a v dubnu hony.
Tolik slavností Praha již dávno nezažila.
Počátkem května 1680 plánoval císař
návštěvu Poděbrad a Pardubic, ale z cesty
sešlo, protože došly zprávy, že ve východních
Čechách se šíří selské povstání. Tam selské
tlupy vypálily několik většinou opuštěných
zámků, protože páni byli v Praze. Císařská
tajná rada však vylíčila Leopoldu selskou
rebelii jako revoluci vzniklou vlivem
francouzské a uherské agitace. Kníže Piccolomini dostal rozkaz, aby vtrhl s jízdními
pluky do Čáslavska a bouři utišil. Sedláci,
kteří žádali návrat robotních povinností, jaké
byly v předbělohorské době, byli přirozeně

v otevřených srážkách s vojskem poraženi
a císař povolal i vojsko ze Slezska, které systematicky potíralo odboj od Broumova do
Boleslavska, a to i s použitím děl.
Touto „nepříjemnou příhodou“ se odjezd císaře do východních Čech zdržel o tři
týdny. Došlo k němu právě včas, protože
náhle zemřelo morovou ranou několik osob
z císařova dvora, včetně císařského kočího.
Městské brány se uzavřely a před nimi byly
postaveny šibenice, aby každý cizinec viděl,
jak bude uvítán. V té době však již řádil mor
v židovském městě, které bylo úplně zabedněno, aby se tam ani ven živá duše nedostala.
Židé upadli v podezření (pokolikáté již),
že nemoc svévolně rozšiřují mezi křesťany,
a byli ubíjeni, kde se v okolí Prahy objevili.
Byly pro ně postaveny za Libní primitivní
baráky, kde však zmírali nejen morem, nýbrž
i hladem, protože nikdo jim nechtěl prodat
stravu. Obecní lékař pražský bojoval proti
moru sepsáním veršovaného spisku s různými mravními průpovědmi. Tehdy bylo
nutno zřídit nové pohřebiště u Olšan, kam
byly odváženy mrtvoly v noci, aby se lidem
neposkytovalo smutné divadlo. Ve všech
domech se vykuřovalo jalovcem, všude bylo
plno kouře. Epidemie se rozmohla zejména
o Velikonocích, kdy byly plné kostely. Spěšný
odjezd císaře z Prahy byl signálem i pro úprk
veškeré cizí šlechty, vyslanců i zemských
úředníků. Prahu tehdy opustilo rázem asi
8 000 osob, včetně arcibiskupa a všech
kanovníků. Zůstal jen děkan pražské kapituly Pešina z Čechorodu. Lidé se neprodyšně
zabednili ve svých příbytcích. Když koncem
roku mor ustoupil a příbytky byly zvenčí
otevřeny, byly uvnitř nalezeny jen mrtvoly.
Nemoc tehdy řádila déle než šest měsíců a do
konce listopadu skolila asi 6 000 osob.
Než se dostaneme do finále našeho
vyprávění, pro zajímavost uvedeme v chronologickém sledu některé postavy našich
dějin, o kterých se uvádí, že zemřely morem.
Avšak z důvodu uvedeného výše jich není
zas až tak mnoho:
Blanka z Valois, první manželka Karla IV.,
zemřela právě roku 1348. Všeobecně se soudí, že příčinou byl „mor“, přičemž toto slovo
mohlo označovat jakoukoli nebezpečnou
nemoc, zvláště když její kosterní pozůstatky
skutečný mor nepotvrdily; navíc zemřela
uprostřed léta, kdy černá smrt do Čech ještě
nedorazila. Jiné zdroje ale za příčinu smrti
uvádí to, že zemřela patrně při porodu. Mor
je však mnohem pravděpodobnější příčina
úmrtí její a Karlovy dcery Markéty, která
napřesrok zemřela v Budíně jako mladičká
choť uherského krále Ludvíka Velikého.
V době mého mládí se ještě četly Staré
pověsti české, které se probíraly na prvním
stupni devítiletky. V kapitole, kterou Jirásek
věnoval Žižkově smrti, se píše, že velký vojevůdce zemřel „na mor od uzlin“. Modernější
prvorepubliková literatura hovoří o otravě
krve, způsobené zánětlivým vředem. Tady se
dostáváme do slepé uličky, protože Žižkovy
ostatky, údajně uložené v čáslavském kostele,
byly v době nejtvrdší protireformace kamsi
odstraněny. V roce 1910 byla sice ve zdech
čáslavského kostela sv. Petra a Pavla nalezena lebka, avšak zda skutečně patří našemu
slavnému válečníkovi, nelze dosud vědecky
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potvrdit. Jisté je jen to, že slepý hrdina Jan
řečený Žižka z Trocnova byl jediným ze
světových vojevůdců, který nebyl nikdy
poražen.
Smrt předchůdce Jiříka z Poděbrad, mladičkého krále Ladislava Pohrobka, byla po
staletích zahalena tajemstvím. Dle černých
skvrn na obličeji a těle se usuzovalo na dýmějový mor, protože jed vyvolávající takové
příznaky nebyl znám. Avšak teprve v roce
1985 bylo pomocí moderních vědeckých
metod dokázáno, že mladý Habsburk podlehl radikální formě dědičné leukémie.
Velkou morovou epidemii roku 1520
nepřežil excelentní renesanční právník
Viktorín Kornel ze Všehrd, středoškolským
studentům známý svým rozsáhlým dílem
„O práviech, o súdiech i o dskách země české
knihy devatery“.
Časté epidemie byly v době vlády Rudolfa II. Samotný císař měl z morové nákazy
takový strach, že přesídlil z komfortního
paláce na Hradčanském náměstí do odlehlé
části Hradu nad Jelením příkopem. Nákaza
ho nakonec neminula, nikoli však morová:
Rudolf zemřel na mozkovou paralýzu,
způsobenou pokročilým stupněm syfilidy,
kterou si přivodil v mládí stráveném ve
Španělsku.
Holešovský farář Jan Sarkander, protestanty umučený v březnu 1620 v Olomouci,
známý svým pobytem v Příboře, musel
během studií v 90. letech 16. století na čas
opustit olomouckou jezuitskou kolej právě
z důvodu rozmáhající se morové epidemie
v tomto městě.
Nešťastný osud lékaře a rektora Karlovy
univerzity Jána Jesenského je notoricky dobře znám: v červnu 1621 skončil na popravišti
spolu s dvaceti dalšími odbojnými druhy,
poté co mu kat Mydlář nejprve zaživa vyřízl
jazyk. Jessenius však již dříve – během morové epidemie v roce 1599 – přišel v Praze nešťastným způsobem o manželku: Pochopové
a biřici v pláštích a vysokých strašidelných
kuklách obcházeli tehdy dům od domu, vynášeli, vyváželi a pak pálili mrtvoly, prostory
sypali vápnem a příležitostně rabovali. Jesseniova saská manželka si právě léčila v loži
obyčejné nachlazení, což pálenkou otupělí
spalovači mrtvol nerozeznali. Když se doktor
Jesenský vrátil z rektorátu, nalezl jen sedět na
podlaze připitou a zoufalou služku, která se
zavázanýma rukama a suknicemi přetáhlými
přes hlavu zrovna také nedopadla nejlépe.
Pražský kanovník, zapálený český vlastenec Tomáš Jan Pešina z Čechorodu podlehl
velké morové epidemii roku 1680. Byl historikem Moravy a přítelem Bohuslava Balbína,
ale na rozdíl od něj psal své knihy pouze česky („Předchůdce Moravopisu“). Tito upřímní
Čechové však jako protireformační historici
škrtali z českých dějin dvě století, proklínali
památku Husovu a Žižkovu - Žižku považovali za ohavného loupežníka budícího hrůzu
a děs, pro ně byl Poděbrad nevěrným synem
církve, příslušníci Jednoty bratrské hanebnými kacíři a stavovské povstání nemravná
rebelie. Když ale v Praze vypukl mor, Tomáš
Jan Pešina odmítl s jinými zámožnějšími
občany odjet z města. Pomáhal ošetřovat postižené, takže ono vlastenectví i svou lidskost
dokázal nejen slovy, ale i činy.
(pokračování příště)

„ŽIVOTEM PO SPRÁVNÉ STRANĚ CESTY
ANEB ZPRÁVA O JEDNOM PROJEKTU“
M. V G,    P
Problematika zneužívání návykových
látek zasahuje dnes již i věkové skupiny
žáků základních a zvláštních škol. V celé
společnosti se zvyšuje intolerance, přibývá
rasistických a xenofobních projevů, zhoršují se mezilidské vztahy, komunikace mezi
dětmi a dospělými i mezi dětmi navzájem.
Zvláštní škola Příbor proto, jako každým
rokem vypracovala preventivní projekt
„Životem po správné straně cesty“, který byl
v rámci prevence kriminality města schválen Ministerstvem vnitra ČR s finanční
dotací 55.000,- Kč. Obsahem projektu byly
preventivní a výchovné aktivity pro žáky
zvláštní školy, ale především velmi zajímavý
interaktivní výměnný program pro žáky
7. – 9. tříd všech škol ve městě, včetně příborského gymnázia. Program lektorovali odborně proškolení pedagogové zvláštní školy
a probíhal v rozsahu jednoho vyučovacího
dne pro žáky jednotlivých škol. Byl zaměřen
na tři důležité oblasti pro život: 1. „JÁ A TI
DRUZÍ“ – sebepoznání, komunikace, stanovení reálných cílů v životě, zvyšování sebevědomí a osobní odpovědnosti, prožitky
úspěchu a neúspěchu. 2. „PLANETA PŘÁTELSTVÍ“ – multikulturní výchova, tolerance, rasová snášenlivost, ověření vlastního
postoje k lidem jiné rasy, kultury, tolerance
ke zvláštnostem a odlišnostem druhých lidí.
3. „TA NAŠE MORÁLKA ČESKÁ“ – zvyšování právního vědomí mládeže, prevence
kriminality, neagresivní řešení konfliktů,
soudy, morálka, tresty, zákony.
Program byl prováděn přitažlivými,
inovativními metodami a postupy, vycházejícími z nejmodernějších psychologických, pedagogických, sociálních a právních
směrů (prožitkové skupinové aktivity,
modelové situace, sociální učení – umění
„říci NE“, koláže, psychohry, symboliky
atd.). Tyto modely byly odlišné od běžného
způsobu výuky, navíc neformální způsob
pojetí i jiné prostředí děti přivítaly a žádaly
pokračování programu i v dalším roce
vícekrát. Co jsme díky programu zjistili? Že
mladá generace nám má toho hodně co říci,
že mají docela jasnou představu o životě
a že jsou ochotni i změnit názor či postoj,
pokud se doví, že je nesprávný nebo o něm
zjistili nové informace či poznatky. Většina
účastníků programu zapojených do škol
měla velký zájem o nové poznatky a vědění,
byli velmi aktivní, osvojili si mnoho nových
dovedností a schopností pro řešení nejen rizikových, ale i běžných školních a životních
situací. Pouze třídu jedné základní školy
tvořilo velmi radikální jádro, se kterým byla
velmi špatná komunikace, nedovolili ani
zbytku třídy se nějak opačně projevit, přišli
se spíše „předvést“, ne však v konstruktivní
diskuzi a tolerantní výměně názorů, ale
v cílené a záměrné provokaci.
Co nás však překvapilo, byla dosti
vysoká míra netolerance k jiným rasám,
národům, kulturám a k odlišnostem jako
takovým všeobecně u mnoha žáků všech

ZŠ a gymnázia. Vůbec nejvyšší míru
tolerance a respektu k jiným menšinám,
národnostem a k odlišnostem jiných lidí
projevili žáci zvláštní školy, snad i proto, že
se spolu při společném učení, práci i zábavě
poznávají a učí se chápat a respektovat.
V tomto směru je proto třeba ještě mnoho
osvěty. Proto určitě programem „Životem
po správné straně cesty“ činnost naší školy
na tomto problému nekončí.
Závěr projektu tvořilo 3-denní víkendové setkání „SVĚT S MÍSTEM PRO VŠECHNY“, na které byli vybráni nejaktivnější
účastníci se zájmem o další aktivity. Děti
byly opět ze zvláštní školy, ZŠ Npor. Loma
a z příborského gymnázia. Cílem závěrečného setkání byly rozlišující a shrnující aktivity
k programu, zjišťování změn postojů, názorů
a chování v oblastech sledovaných programem. Víkendové setkání dále obohatily
sportovní aktivity (turnaj škol ve florbale,
stolním tenise, malé kopané, lezení na horolezecké stěně pod vedením instruktora
p. Burgára. Dále byly na programu i kulturní
aktivity (MISS akce, vystoupení jednotlivých
škol, brejková skupina ZvŠ, romská hudební
skupina „JILORO“, soutěže, tanec, přednáška
policistů – p. Bolom a p. Barvík a beseda
s psycholožkou Mgr. Helenou Pýchovou
„Ranec rad do života.“
Poděkování patří všem, kteří se na
projektu a víkendovém setkání dětí podíleli – všem pedagogům zvláštní školy,
která projekt realizovala, studentům VŠ
– Natálii Petříkové a Davidu Stančíkovi,
kolektivu Školní jídelny Komenského,
kteří o víkendu pro děti výborně navařili
i pí Palové a pí Adámkové ze zvláštní školy,
které připravily v prostorách školy klidné
spaní a domácí prostředí. Budova zvláštní
školy se tak stala pro děti na 3 dny jejich
„domovem“ se vším všudy – jídlem, spánkem, s tvůrčí prací i aktivní zábavou.
Dík patří i ředitelstvím jednotlivých škol
města, která náš projekt podpořila a umožnila žákům svých škol účast v netradičních
a moderních formách vzdělávání. Věříme,
že jednotlivé školy s námi
budou
spolupracovat
i v novém projektu, který
připravujeme.
Velký dík závěrem
však patří dětem za vzorné
chování po celou dobu
víkendové akce. Odnesly si
z ní nezapomenutelné zážitky, nová přátelství a při
společné práci a zábavě se
poznaly a byly bezvadnými kamarády bez jakýchkoli předsudků a konfliktů.
Alespoň tyto prozatím
naplnily název akce, že
svět je opravdu místem pro
všechny bez rozdílu a že se
dá jít „životem po správné
straně cesty.“
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VELKÉ PAVLOVICE 4.1.2004
F B
Vážení,
předem dopisu přijměte srdečný
pozdrav a zároveň mi úvodem dovolte, abych se představil. Jmenuji se
František Bílek a jsem z Velkých Pavlovic, okres Břeclav. Mimo jiné jsem
velkým příznivcem dechové hudby.
Nedávno jsem také sledoval v televizním pořadu „...a tuhle znáte?“
Dechový orchestr mladých z Vašeho
města. I když není ryze dechový, velmi
mne zaujal a skladby v jeho podání se
mi moc líbily, rovněž tak i přiblížení
orchestru jeho zakládajícím i současným dirigentem.
Je vidět, že dobrá práce s mládeží
Vám přináší ovoce v podobě vynikajících výsledků. Široký repertoár, celá
řada úspěchů a ocenění na mnoha
festivalech a soutěžích nejen u nás,
ale i v zahraničí hovoří o kvalitách
orchestru, který také patří mezi naše
nejlepší. Já osobně také moc fandím
mládežnickým orchestrům, protože
jsou nám příslibem do budoucnosti.
Je mi také známo, že ve Vašem
městě máte vynikající kapelu Borovanku, která byla založena mladými
muzikanty odchovanými Dechovým
orchestrem mladých, a která také
dosáhla vynikajících úspěchů koncem
minulého století (3x finále soutěže
Polka-Fest a v r. 2000 získala prvenství a stala se v Holandsku mistrem
Evropy ve své kategorii.)……
……….Závěrem bych Vám, dirigentům i všem z obou orchestrů chtěl
do nového roku popřát hodně zdraví,
štěstí, pracovních úspěchů i úspěchů
v osobním životě a Dechovému orchestru mladých i Borovance, aby pak
ještě po dlouhá léta rozdávaly hezkými skladbami a písničkami mnoha
lidem radost a dobrou pohodu ať už
u nás doma nebo v zahraničí.
/redakčně kráceno/

CHCEŠ BÝT TAKÉ SPOLUTVŮRCEM TÉTO SOUTĚŽE O SIGMUNDU FREUDOVI?
Není nic jednoduššího!!! K správně zakroužkovaným odpovědím přilož kresbu,
vtip, fotografii, krátký příběh nebo postřeh
z četby či filmu, který se váže na naše téma
– Sigmund Freud. Bude-li tvůj příspěvek
zajímavý, určitě se s ním setkáš v literárně
výtvarné II. části soutěže.
Ze správných odpovědí budou v každém kole vylosováni v obou kategoriích
3 výherci, kteří obdrží peněžní poukázku
na zboží v hodnotě 100.- Tato dílčí výhra
nebude překážkou pro jejich zařazení do
závěrečného slosování o hodnotné věcné

Z  SSF M. M Š, 
ceny, které proběhne dne 29. května 2004
POVÍDÁNÍ S PANEM FREUDEM
u příležitosti slavnostního vyhlašování
Koukám Pánu Bohu do oken a převýsledků 8. ročníku celostátní výtvarné
mýšlím, zda „náš pan Freud“, který nás
soutěže „MŮJ SEN“. Seznam výherců bude
určitě pozoruje z některého z nadýchaných
průběžně uveřejňován v Měsíčníku města
obláčku, může klidně spát. A konstatuji,
Příbora.
že nyní už zřejmě ano. Na obzoru se totiž
Na vaše odpovědi a zajímavé postřehy
ukazuje jako reálná možnost, že se dočká
se těší autorka projektu Mgr. Marie Šupoinformačních tabulí před vjezdem do
vá spolu s těmi, kterým otázka turismu
svého rodiště, které budou nezasvěcené
a prosperity našeho města není lhostejná.
turisty a zvědavce informovat, se kterým
Připojuji poděkování PhDr. Lenértové
velikánem se to vlastně mohou v našem
z Gymnázia T.G. Masaryka v Příboře za
půvabném historickém městě potkat. Je to
odbornou konzultaci.
dobrá zpráva nejen pro pana Freuda, ale

MINIPORTRÉTY NAŠICH SPONZORŮ
Představuji Vám první sponzorku naší
soutěže. Vylosovaní výherci 1. kola obdrží
poukázku v hodnotě 100.- na výběr zboží
v prodejně OBUV na příborském náměstí.
Platnost poukázky – do 31.8.2004
Paní Alena POLÁČKOVÁ
– majitelka prodejny Obuvi na náměstí
S. Freuda v Příboře
Bydliště – Hukvaldy – rodiště našeho
„téměř rodáka“Leoše Janáčka
Stav – vdaná
Děti – 2 / 1 a půl a čtyři roky /
1. Můžete nám prozradit vaše koníčky?
Mým hlavním koníčkem je dosud zájem o vylepšování estetického vzhledu
prodejny a zajištění co nejzajímavějšího sortimentu pro naše zákazníky.
Vzhledem k péči o dvě malé ratolesti
mi už moc dalšího času na pěstování
koníčků prozatím nezbývá.
2. Proč jste se rozhodla podpořit náš
projekt směřovaný k propagaci
S. Freuda?
Vzhledem k tomu, že jsem matkou,
tak mi je sympatické, že je soutěž

směřována hlavně k dětem, i když jsou
ke spolupráci vybízeni i ti „dříve narození“. Soutěž určitě zajímavě obohatí
dětem jejich poznatky ze školy a třeba
je i podnítí k samostatnému pátrání po
dalších faktech. Člověk nikdy neví….
3. Kdy jste se vy sama setkala poprvé se
jménem našeho slavného rodáka?
Během studia na odborném učilišti
v Olomouci jsem se s jeho jménem
nesetkala. Poprvé jsem se o Sigmundu
Freudovi dozvěděla až zde v Příboře
a o jeho osobnosti a odkazu - až při
vašem vyprávění během setkávání
příborských podnikatelů.
4. Co se vám zde v Příboře nejvíce líbí?
Je sympatické, že město spolu s majiteli
pečuje o hezký vzhled fasád v centru
města a rovněž se mi líbí i krásné dláždění na vašem náměstí.
5. Co by jste chtěla změnit, vylepšit atd.?
Snažíme se neustále vylepšovat náš
interiér, udržet širokou nabídku zboží,
vytvořit příjemné prostředí pro spokojený nákup. Rozšířili jsme službu pro
naše zákazníky o sběrnu oprav obuvi.

Přála bych si, aby zde bylo dostatek
práce pro všechny příborské občany,
abychom mohli mít větší tržby a mohli
více investovat do vylepšování interiéru a služeb – ale to je určitě i přání
všech příborských podnikatelů.
Přeji vám brzké splnění vašich vyslovených i tajných přání a děkuji za rozhovor.

FREUDOVA UNIVERZITA JAKÉHOKOLIV VĚKU
A   : M. M Š

ODPOVĚDNÍ KUPON

„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“
– 1. KOLO - ÚNOR 2004
(Správné odpovědi a svou kategorii zakroužkuj)
1. a 2. a 3. a 4. a
b
b
b
b
c
c
c
c
d
d
d
d
Připiš otázku, o které si myslíš, že by neměla chybět v dalším kole soutěže:
Kategorie A (od 6 – do 16 let)
Kategorie B (od 16 do 116 let)
Jméno a příjmení: __________________
________________________________
Adresa: _________________________
________________________________
Telefon: ____________ PSČ: _________

Máš rád hry, soutěže, adrenalinové aktivity? Pozor! Neváhej a přidej se k nám!
Dotazníková soutěž, která si klade za
cíl podnítit nejen žáky, ale i „odrostlejší
absolventy“ škol k získávání informací
o světoznámé osobnosti - Sigmundu Freudovi právě začíná….
Dotazníková soutěž: „Sigmund
Freud – známý neznámý“
1. Ve kterém městě se Sigmund Freud
narodil?
a / Londýn
b/ Vídeň
c/ Příbor
d/ Fulnek
2. Jak dlouho Sigmund Freud ve svém
rodném městě pobýval?
a / 3 měsíce
b / 3 roky
c / 13 let
d / 1 rok
M  P 

3. Ve kterém roce se Sigmund Freud
narodil?
a / 1856
b / 1911
c / 1904
d / 1908
4. Ve kterém oboru lidské činnosti se
Sigmund Freud proslavil?
a / architektura
b / sport
c / psychologie
d / hudba
Své tipy vhoďte prosím do schránky
Městského informačního centra v Příboře, nebo zašlete na adresu: Společnost
Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58
Příbor. Pokud si přejete být zařazeni do
měsíčního i do závěrečného slosování,
pak vaše odpověď musí být porotě k dispozici nejpozději předposlední pracovní
den příslušného měsíci.

i pro členy Společnosti Sigmunda Freuda,
kteří nutnost takovéto základní informace
spolu s dalšími občany města dlouhodobě
připomínají. A určitě již zaregistroval
i krásný nový informační panel před naší
radnicí a poutač před svým rodným domem. Ve fázi příprav jsou i další úpravy…
Členové SSF potřebu účinné propagace nejen pasivně připomínají, ale pro
propagaci města Příbor aktivně odvádějí
každoročně také značný kus práce. Zde
je k nahlédnutí stručný výčet akcí, které
proběhly v roce 2003:
g Odstartování putovního maratonu
1. ročníku celostátní fotografické soutěže
„SIGMUND FREUD – VČERA, DNES,
ZÍTRA“ zaměřené na propagaci zakladatele psychoanalýzy mezi širokou veřejností.
Výstižně to při pražské vernisáži této
soutěže vyjádřil pan starosta Ing. Milan
Strakoš konstatováním: „Konečně se otázka Sigmunda Freuda dostala na vládní úroveň“. Mimo uvedených vládních činitelů
však zde byli přítomni i čelní představitelé
psychoanalýzy u nás, členové mezinárodní
psychoanalytické asociace, velvyslanci,
zástupci magistrátu Prahy.
g Vytvoření 3 dokumentárních videosnímků z putovní cesty souboru vítězných
fotografií – z Prahy, Ostravy, z FrýdkuMístku – autorem je PhDr. Eduard Mocek.
Jeho zdařilý snímek z pražské akce získal
na celostátní přehlídce amatérských tvůrců
v Litomyšli cenu poroty.
g Květen 2003 - 7. ročník mezinárodní
výtvarné soutěže „MŮJ SEN“. Porota vybírala vítěze z téměř 800 prací. Předávání cen
doprovázelo opět temperamentní a kultivované vystoupení folklorního souboru
„Ostravička“.
g Jarní sympozium 2003 – přednáška
PhDr. Milana Krankuse na téma „Psychoanalýza a výtvarné umění“ – akci prozatím
sponzorovala předsedkyně SSF Mgr. Marie
Šupová.
g Návštěva Muzea Sigmunda Freuda ve
Vídni - ve spolupráci s Obchodní akademií
ve Frýdku-Místku.
g Prosinec 2003 – návrat putovního fotografického souboru z Bratislavy zpět do
Příbora. /viz. doprovodné foto/. Dohoda
se SUŠ v Ostravě o digitalizaci vítězných
a zdařilých prací z této fotosoutěže pro
potřeby tvorby propagačních www stránek.
g V uplynulém roce jsme neprožívali
jen pozitivní události. Bolestné nejen pro
nás bylo v měsíci červnu 2003 rozloučení
s panem Jaromírem Štěrbou - úspěšným
předsedou SSF, nadšeným propagátorem
jeho odkazu, vtipným a taktním spolupracovníkem, vynikajícím odborníkem, který
mj. inicioval kontakty s žijícími potomky
S. Freuda a podílel se na badatelské činnosti o S. Freudovi.
Mnoho zdraví, štěstí, pohody a poděkování všem, kteří nám pomáhali v loňském
roce s tak malým finančním objemem realizovat úspěšně tak veliké akce.
Mgr. Marie Šupová – předsedkyně SSF

A CO JSME SI VLASTNĚ
„NALINKOVALI“ PRO
TENTO ROK 2004
FREUDOVO JARO
g Připomenutí 100. výročí druhého nejvýznamnějšího Freudova díla – „Psychopatologie všedního života“ - PhDr. Krankus
Milan – překladatel této knihy
g Profesorka Diane Ó Donoghue z Bostonu /USA/ - důležitost raného dětství, vztah
mezi archeologií a psychoanalýzou.
g Start, výběr a slavnostní vyhodnocení
8. ročníku celostátní výtvarné soutěže
s mezinárodní účastí „MŮJ SEN“. Doprovodný program – úspěšný folklorní soubor
Hlubina z Ostravy tentokrát pohybově
ztvární Lašské tance Leoše Janáčka.
g FREUDOVA UNIVERSITA jakéhokoliv věku - soutěž otázek a odpovědí
„Sigmund Freud – známý neznámý“.
g Odstartování www stránek se zveřejněním výsledků a úspěšných prací soutěží „MŮJ SEN“ a „SIGMUND FREUD
– VČERA, DNES A ZÍTRA“. Obě soutěže
jsou zaměřené k aktivní propagaci osobnosti a díla Sigmunda Freuda daleko za
hranice našeho regionu.
g Zpracování obrazových kronik mapujících propagaci Sigmunda Freuda a města
Příbora v jazykových mutacích.
g Presentace souboru výtvarných prací
na výstavišti Černá louka v Ostravě.

FREUDOVO LÉTO
g Rokový festival „PINK FREUD“
- aktivní spolupráce při obohacení akce
pořádané uskupením mladých příborských
hudebníků o výtvarné aktivity.
g Autobusový zájezd – „Kulturní Vídeň“
s návštěvou Muzea Sigmunda Freuda.
g Freudovo výtvarné léto – spolupráce
s mladými výtvarníky.

FREUDŮV PODZIM
g Připomenutí 65. výročí úmrtí S. Freuda
g
Vyhodnocení II. části projektu
„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“
g Odstartování II. ročníku celostátní
fotografické soutěže „SIGMUND FREUD
– VČERA, DNES, ZÍTRA“
g vyhodnocení prací odbornou porotou
g slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
g start putovní cesty vítězného souboru
fotografií II. ročníku soutěže
Realizace a šíře akcí těchto aktivních
forem propagace je mj. závislá na finančním přispění města. Vzhledem k rozsahu
a mezinárodní účinnosti předpokládáme
větší finanční spoluúčast města a místních
podnikatelů na těchto pro rozvoj města
prospěšných propagačních aktivitách.
M  P 

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC BŘEZEN 2004
Středa 3. 3. v 17: 30 a ve 20 hodin

PÁN PRSTENŮ – NÁVRAT KRÁLE

USA – Nový Zéland, 201´, č. tit., přístupný.
Konec všech věcí je tu. Velkolepý válečný velkofilm
– otec všech velkofilmů. Triumfální zakončení série je
tím nejlepším, co ve fantasy žánru dosud vzniklo.
Pátek 5. 3. v 17 hodin

APOKALYPSA

Válečné drama USA, 197´, č. tit., mládeži nepřístupný.
Nejpodivnější a nejrůznější aspekty válečného pekla
– kapitán je pověřen, aby v džungli našel a zlikvidoval
amerického plukovníka, který dezertoval a s oddanými domorodci vede soukromou válku proti Vietnamcům i Američanům.
Středa 10. 3. v 18 a ve 20 hodin

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI

Komedie ČR, 120´, přístupný.
Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka…
…trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny
a neštěstí i důvod k životu.
Pátek 12. 3. v 18 a ve 20 hodin

KAMEŇÁK II.

Komedie ČR, 90´, přístupný.
Zázračný erektivní pramen vyschl, zatímco babka
Kropáčková sexuálně likviduje jednoho mladíka za
druhým! Policejní náčelník Pepa Novák má v bláznivé
komedii Zdeňka Trošky znovu hlavu plnou starostí.
Středa 17. 3. v 18 a ve 20 hodin

NESNESITELNÁ KRUTOST

Romantická komedie USA, 100´, č. tit., od 12 let.
Příběh úspěšného rozvodového advokáta, který se po
úspěchu v jednom rozvodovém řízení neočekávaně
ocitne v zápletce jedné rozvodové hry. Přechytračí rozvodová profesionálka nejlepšího advokáta ve městě?
Pondělí 22. 3. v 18 a ve 20 hodin

LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI

Rodinný film USA, 90´, č. dabing, přístupný.
Jedná se o kombinaci kreslených postaviček s reálnými herci, osobně jako ve filmu Space Jam.
Středa 24. 3. v 18 a ve 20 hodin

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

Akční komedie USA, 95´, č. tit., od 12 let.
Bacha na tchána! Agent CIA Michael Douglas má
před sebou dva smrtelně nebezpečné úkoly – zachránit svět a oženit syna. Co bude těžší?
Pondělí 29. 3. v 17: 30 a ve 20 hodin

POSLEDNÍ SAMURAJ

Historický film USA, č. tit., 154´, od 12 let.
„Ten, který tančí s mečem“. Jako americký voják v Japonsku se Tom Cruise ocitá v rukou svých nepřátel,
aby nakonec bojoval na jejich straně za čest, pokoru
a respekt: „Poslední samuraj“.
Středa 31. 3. v 18 a ve 20 hodin

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ

Komedie USA, č. tit., 113´, od 12 let.
Od tvůrců „Něco na té Mary je“. Patří k sobě a drží
spolu – Bob a Walt jsou siamská dvojčata. Sdílejí
spolu práci, zábavu i milostný život.

HRAJEME PRO MŠ:

Pondělí 15. 1. v 9: 30 hod.

HLEDÁ SE PAN TAU

Zveme i rodiče s malými dětmi!

PŘIPRAVUJEME:

LIDSKÁ SKVRNA
ÚSMĚV MONY LISY
MEDVĚDÍ BRATŘI
PIKOVÁ TROJKA
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU
KILL BILL II.
DRŽ HUBU
POROTA
Rezervace vstupenek a místenek na telefonech:
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní
556 725 200 – kino
Pronájem kinosálu k různým akcím: 200 Kč/1 hodina.
Promítání reklamy v kině: 150 Kč/1 měsíc.

INFORMACE O POPLATCÍCH ZA NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
I. L V,   
V listopadu r. 2003 vydalo zarozdílně, a to ve výši odpovídající poadrese) a v místě rekreačního objekstupitelstvo města obecně závaznou
platku za 1 osobu. Toto se týká mimo
tu nepožadují přistavení popelové
vyhlášku č. 7/2003 o místním poplatku
jiné i majitelů zahrádkářských chat.
nádoby. Město tyto osoby osvobodilo,
za provoz systému shromažďování, 3) Kdo je osvobozen?
protože předpokládá, že svůj odpad
sběru, přepravy, třídění, využívání
Osvobozeni jsou poplatníci, kteří
ze zahrádek případně jiný komunála odstraňování komunálních odpadů
mají ve městě hlášen trvalý pobyt,
ní odpad budou odnášet do nádob
(OZV). Ustanovení této vyhlášky jsou
ale žijí v zahraničí po dobu delší než
u trvalého bydliště, případně využijí
podobná jako u vyhlášky loňské, přesto
1/2 roku. Tuto skutečnost však musí
dalších možností městského systému
se ale liší v některých ustanoveních. doložit potřebnými doklady. Doklady
nakládání s odpady. Z uvedených
Rádi bychom tímto podali občanům
je nutno doložit v úřední řeči (tedy
skutečností tedy vyplývá, že majitelé
některé informace.
přeložené do češtiny překladatelem
zahrádek, kteří v Příboře nebydlí, jsou
1) Poplatek
s licencí). Za takový doklad se navšichni povinni platit poplatek a po- byl letos stanoven v sazbě 306 Kč
příklad považuje pracovní smlouva, žadovat přistavení nádoby.
za osobu a rok.
potvrzení o studiu v cizině atd., který
4) Splatnost poplatku
2) Kdo je poplatníkem?
se předkládá správci poplatku (městPoplatek je možno uhradit jedPovinnost platit poplatek mají
skému úřadu odboru vnitřních věcí). norázově do 31.5.2004 nebo ve
všechny osoby, které mají ve městě
Dalšími osvobozenými jsou občané
dvou stejných splátkách 153 Kč,
hlášen trvalý pobyt. Dále pak občané, mající hlášen trvalý pobyt na ul. Maprvní do 31.5.2004, druhou splátku
kteří vlastní stavbu určenou nebo
sarykově č.p. 542 (domov důchodců). do 30.9.2004. Pokud se osoba stane
sloužící k individuální rekreaci, ve
Třetí osvobození se týká vlastníků nepoplatníkem (získá trvalý pobyt nebo
které není k trvalému pobytu hlášemovitostí určených nebo sloužících
se stane vlastníkem rekreačního objekna žádná fyzická osoba; má-li k této
k rekreaci. Z těch město osvobozuje
tu) po 31.3.2004 je poplatek splatný
stavbě vlastnické právo více osob, jsou
vlastníky, kteří mají zároveň ve
jednorázově, vždy do 60 dnů ode dne,
povinny platit poplatek společně a neměstě hlášen trvalý pobyt (na jiné
kdy se stala poplatníkem.
P   S  P, 
  .     P   . .

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
O  , ,
   
V pátek 23. ledna 2004 proběhl
v příborských základních školách
zápis do prvních tříd. Na děti a jejich
rodiče čekaly slavnostně vyzdobené
třídy a spousta dárečků, které pro ně
vyrobily děti z vyšších ročníků. Celkem se zapsalo do 1. tříd základních
škol 92 prvňáčků, z toho na Základní
školu Npor. Loma 41 dětí a Základní
školu Jičínská 51 dětí. Ve školním roce
2004/2005 se předpokládá otevření
čtyř prvních tříd. Přejeme nastávajícím školákům na jejich cestě vzdělání
mnoho úspěchů.

Dne 20. února od 1000 hod.
pořádá hostinec U Čechů

ZABIJAČKOVÉ
HODY

Harmonikář bude hrát od 1700 hod.

Hostinec U Čechů pořádá
v sobotu 28. února malý
country bál od 1900 hod.
Hraje kapela Kondor Band,
tombola.
Vstupné 50Kč.
Rezervace na tel.čísle

556 723 772
M  P 

MĚSÍČNÍK NA INTERNETU
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OD ROKU 2004 MĚSÍČNÍK TISKNE FRANTIŠEK PAVELKA, SVATOPLUKA
ČECHA
743, PŘÍBOR.
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NOVÁ ČÍSLA MĚSÍČNÍKU MĚSTA PŘÍBORA SI MŮŽETE STÁHNOUT NA ADRESE:
http//www.fpavelka.com
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BAV KLUB PŘÍBOR��������������������������
- STŘEDISKO
VOLNÉHO
S.R.O.
NÁRODNÍ DIVADLO
��������
����� �����
������ČASU,
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���������������������������������������
M , P�
 T.:       
MORAVSKOSLEZSKÉ UVÁDÍ
�������� ������� ����� ��� ��������� �����
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ZVE ŽENY A
DÍVKY NA DALŠÍ KURZ
KONCERT PRO 56 STRUN
������� ������� ��� ������� ������ ����
�������� ���������� ������� �������� ���
Ve čtvrtek 19. února v Divadle Antonína Dvořáka
������������������������� ���������������
v 19.00 hod.
�������� ��������� ���������������������
Kdy:
16. února – 10. května,
12 lekcí á 1,5 h = �����������������
18 h cvičebního času
Účinkují violoncellisté Janáčkovy filharmonie
��������������������
Ostrava a orchestru opery Národního divadla
prostory k dispozici
vždy
v
pondělí
17:15
–
19:15 h včetně času
�����������������������������������������
moravskoslezského
������������������������������������������
pro převlékání a přípravu
= 24 h celkového času
�������������������
Sólo zpěv: Zuzana Fišerová
Cena:
1 cvičební hodina ���������������������
= 50,- Kč, 18 hodin = 900,Kč
����������
����������������������������������
Uvádí: Jan Fišar
Kde:
v tanečním Zrcadlovém
sále BAV
klubu, na ul. Dukelské v Příboře
��������������������������� ������������
Koncert má podtitul S violoncellem převážně vážně
Lektorka: mistr REIKI – Pavlína
Jemelíková
Lipníka n./Bečvou)
��������
����� (z����������
����� ���������
od baroka po jazz.
�����������
��������
������
���
������� �����
Nechceme tímto koncertem seznamovat pu� ���������������������������������
Orientální
břišní
tanec
je
velmi
prospěšný
pro
zdraví
ženy:
blikum s violoncellem na odborné úrovni.Rádi
��� ����������
����������
��������������
je vhodný pro všechny věkové
kategorie
- je vhodný
i pro ženy
bychom předvedli posluchačům širokou škálu výji�����������
��������
����������
� �zmírňuje
������
s
nadváhou
–
šetrně
odstraňuje
napětí,
blokády,
bolesti
páteře,
mečných možností tohoto nástroje, který je vybaven
�����
�����������
���������
�
��������������
klimakterické potíže – stimuluje činnost žaludku a střev, upravuje zažívací
velkým tónovým rozsahem, nádhernou barvou tónu
���������
problémy – napravuje špatné
držení ������������������������������
těla – nepřetěžuje dolní končetiny
a velkým množstvím výrazových prostředků.
���������������� ���������� ������ � ����
–
naučí
pohybovat
celým
tělem,
svůdně
a přitažlivě
– naučí i�������
jinak dýchat,
������ �����������
������������
�����
Violoncello je jediný nástroj, který se nejvíce přicož
je
vhodným
tréninkem
šedé
kůry
mozkové
–
je
vhodný
i
pro
nastávající
�������������� ����������� � ��������
bližuje lidskému hlasu. Stejně jako lidský hlas může
maminky – umožní estetický������������������������������
tvořivý projev a sebevyjádření pohybem.
������������
znít sólově, sólo s doprovodem, nebo v různých
V
kurzu
možno
zakoupit
i
spec.
oděv
a
doplňky
pro
orient.
tance
���������
�����������������������������
kombinacích od dua až po sbor čtrnácti violoncell.
� ������������������������������� ����
Jako lahůdka budou uvedeny dvě části ze skladby
�� ����� ��������������
��������
BAV KLUB PŘÍBOR������
- STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU,
S.R.O.
Hectora Villy – Lobose pro soprán a orchestr violon������� ��������� ������ � ����� ���������
cell Bachianas Brasileiras.
Office: Masarykova 489, Příbor
742 58 Privat: Okružní 1419, Příbor
��������������������������������������
Program koncertu jsme se snažili sestavit tak, aby
742 58, Tel.: 556 723 778,
mobil: 724 244 467, Tel.: 556 725 061
��������������������������
byl zajímavý a atraktivní pro široké posluchačské
���������������������������������������
únor
- duben
spektrum od profesionálních hudebníků až po zvě�������������������������������� ����
davého posluchače, který neměl ještě nikdy možnost
���������������������������������������
��������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������
slyšet tento nástroj sólově.
���������� A DOSPĚLÉ PÁRY
Vzhledem k celkové náročnosti organizace této
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
akce není možné vidět a slyšet takový koncert často.
�������������
8 lekcí, vždy v sobotu
od 14:00 do����������������������
16:00 hod.
Jedná se proto o ojedinělý hudební počin, který
������������
v Zrcadlovém sále na ulici Dukelské v Příboře.
opravdu stojí za to navštívit.
Cena 800,- Kč/osoba.
�������� ����� ������� �
Celým večerem bude provázet
Přihlášky
a informace v BAV klubu.
Jan Fišar – člen činohry NDM.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

KURZU TANCE

M  P 

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU PŘÍBOR - MĚSTO
POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU ING. TECLOVÉ
Z KRÁSNÉHO POLE O PĚSTOVÁNÍ PAPRIKY.
Přednáška se koná
13. března ve 14.00 hod.
V KLUBU DŮCHODCŮ NA NÁMĚSTÍ
(vedle restaurace Slávie)

VSTUP VOLNÝ!
SRDEČNĚ ZVE VÝBOR ZOČZS
INFORMACE P. GALIA NA TEL.: 556 725 549

VÁŽENÍ PODNIKATELÉ,
PŮSOBÍCÍ V PŘÍBOŘE
O IKCR
Město Příbor ve svém programu
rozvoje schválilo záměr vybudovat
v letošním roce podnikatelský orientační systém ve městě. Nabízí se
několik variant řešení, máme proto
zájem co nejvíce přiblížit představy
města a podnikatelů již ve fázi přípravy
zadání systému. Zveme všechny na
informativní setkání 18. února v 1730
hod do přednáškového sálu piaristické koleje /II.patro/.

MĚSTO PŘÍBOR A ČAJOVNA
Ve staré kovárně zvou příznivce
automobilového sportu na besedu
s Tomášem Tomečkem na téma

PAŘÍŽ – DAKAR

2004,

která se koná 25.2.2004
od 17.00 hodin.
Besedu zahájíme prohlídkou
závodního automobilu, který bude
parkovat v nejbližší části náměstí
a pak vás uvítáme v čajovně Ve staré
kovárně v Příboře, Místecká 256.

DOMOVNÍ SPRÁVA PŘÍBOR K PROBLEMATICE POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ BYTOVÝCH DOMŮ
Domovní správa Příbor v 7. měsíci roku 2003 provedla vyhodnocení
bytových domů a dalších objektů ve
své správě podle požárního nebezpečí.
Vyhodnocení bylo provedeno dle §
4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně a v souladu se zněním zákona
č. 67/2001 Sb. Vlastní začlenění bytových domů provedl specializovaný
pracovník v oboru požární ochrany.
Ze zpracované dokumentace vyplývá,
že bytové domy jsou dle platných
zákonů zařazeny do kategorie – bez
zvýšeného požárního zatížení. Na

I. S D –  DS
základě vyhodnocení bytových domů
a doporučení požárního specialisty
provedla Domovní správa Příbor
v závěru roku 2003 instalaci hasicích
přístrojů v 2/3 bytových domů ve své
správě. Do konce ledna 2004 byla
provedena instalace ve zbývajících
bytových domech v majetku města. Ke
dni vydání tohoto Měsíčníku můžeme
prohlásit, že všechny objekty ve správě
Domovní správy Příbor jsou vybaveny
protipožárním zařízením, protokoly
o vybavení jsou založeny na Domovní
správě Příbor.

Samostatnou kapitolou zůstává
otázka, jak dlouho toto zařízení zůstane v jednotlivých domech. Uvádíme to
z toho důvodu, že v dřívějším období
byly na sídlišti „Benátky“ revidovány
a doplněny požární hydranty, výbava
požárních hydrantů však vydržela na
svém místě asi 1 měsíc, pak došlo k odcizení všech požárních hadic včetně
proudnic. Z uvedeného důvodu bych
chtěl apelovat na občany města Příbora, aby si více všímali svého okolí a případné odcizení požárního zabezpečení
ohlásili na Domovní správu Příbor.

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA O UKLÁDÁNÍ ODPADŮ
NA DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2004
Technické služby města Příbora
oznamují občanům, kteří jsou zapojeni
v systému OZO s.r.o. Ostrava, že s platností od 1.1.2004 budou na dvoře TS
přijímány bezúplatně od občanů tyto
odpady:
1) nebezpečný – rozpouštědla,kyseliny, zásady, fotochemikálie,pesticidy, zářivky, výbojky, lednice,
barvy tiskařské s NL, nepoužitelná
léčiva, televize, obrazovky, odpadní
barvy a laky, práškové barvy, jiné
motorové oleje, absorpční činidla,
plastové, skleněné a kovové obaly
od barev a laků, olejové filtry, olověné akumulátory a monočlánkové
baterie
2) objemný –odpad, který se nevejde
do popelnic – nábytek, skříně, stoly,
lavice, židle, postele, peřiny, matrace, sport.vybavení – lyže, sáně
3) ostatní – kovy, pneumatiky bez disků a vyřazený elektr. a elektronický
materiál bez nebezpečných látek
Za poplatek dle ceníku je možno
na dvůr TS uložit tento odpad:
1) stavební odpad – směsi nebo
oddělené frakce betonu (stavební

suť), cihly, tašky nebo keramické
výrobky, směsné stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné
látky a bez NL, asfaltové směsi
2) Směsný komunální odpad – veškerý odpad z domácností, který se
vejde do popelnic ( staré ošacení,
boty, hadry, noviny, časopisy, knihy
apod. ), sklo bílé a barevné a plasty
včetně PET lahví se od 1.1.2004 již
na dvoře TS bezúplatně nepřijímají.
Občané mohou sklo a plasty včetně
PET lahví ukládat do nádob k tomu
určených na stanovištích ve městě,
Hájově i Prchalově. Směsný komunální
odpad z domácností, který se vejde
do popelnic, mohou občané uložit do
zeleného kontejneru o obsahu 1100
litrů od firmy OZO s.r.o. Ostrava, který
je umístěn před budovou TS na parkovišti vedle nádob na plasty a sklo, a to
kdykoliv během týdne.
Dále upozorňujeme všechny
občany, aby nám nehromadili o sobotách po 12.oo hodině a během
týdne odpady před bránu TS. S těmito
odpady bude nakládáno jako s černou
skládkou.
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Po celý rok 2004 jsou přijímány
výše uvedené odpady od občanů města
na dvoře TS v těchto dnech:
Čtvrtek:
v době od 8.oo do 11.oo hod.
v době od 12.oo do 16.3o hod.
Sobota:
v době od 8.oo do 12.oo hod.
Případné další vaše dotazy, týkající
se uložení odpadu na TS volejte na
tel. číslo: 556725046 nebo 737245986
- Zárubová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
P H,     
Upozorňujeme občany na povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu
neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy,
obecnímu úřadu příslušnému k jeho
vydání. Za porušení této povinnosti lze
uložit pokutu dle § 42b zák. č. 200/1999
Sb., o přestupcích.

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV BK PŘÍBOR - JARO 2004
datum

hodina

kategorie

ne 1.2.04

11, 30 h

ŽL ml.žačky

pá 6.2.04

19, 00 h

muži

so 7.2.04

17, 00 h

ŽL - st.žačky

so 7.2.04

9, 00 - 11, 00

ml.dorci

so 7.2.04

13, 00 -15, 00

ne 8.2.04

9, 00 - 13, 00

ne 8.2.04

11, 00 h

so 14.2.04
so 14.2.04

BK Příbor - Ostrava
40

BK Příbor - Trutnov
103, 104,

BK Příbor - Přerov A

x

ml.minižáci

35, 36,

BK Příbor - Val. Mez.

x

mlminižačky

59, 60,

BK Příbor - SBŠ B

ŽL st.žačky

BK Příbor - Hr. Králové

ml.dorci

117, 118,

BK Příbor - Přerov B

13, 00-15, 00

ml.dorky

77, 78,

BK Příbor - Bruntál

66

BK Příbor - Bruntál

x

70

BK Příbor - Olomouc B

x

ženy

x

ŽL ml.žačky
11, 00 h

ženy

13, 00-15, 00 ml. minižačky 69, 70,
19, 00 h.

so 21.2.04
so 21.2.04

Bílovec - BK Příbor

9, 00 - 11, 00

ne 15.2.04

pá 20.2.04

soupeři

ŽL ml.žačky

17, 00 h
ne 15.2.04

č.utkání

muži

42

ŽL st.žačky

BK Příbor - SBŠ C

ePravidelné týdenní pořady.

BK Příbor - Třinec
Ostrava - BK Příbor

9, 00 - 11, 00

nejminižačky

39, 40,

BK Příbor - Krnov

x

13, 00- 15, 00

stminižačky

81, 82,

BK Příbor - Krnov

x

8, 30 - 10, 30

mlminižačky

77, 78,

BK Příbor - NH Ostrava

12, 15 - 14, 15

mldorci

125, 126,

BK Příbor - Šumperk

ne 29.2.04

9, 00 - 11, 00

mlminižáci

39, 40,

BK Příbor - NH Ostrava

13, 00 h

ženy

ČP

BK Příbor -

pá 5.3.04

19, 00 h.

muži

47

BK Příbor - Val. Mez. B

so 6.3.04

9, 00 - 11, 00

nejminižačky

47, 48,

BK Příbor - Hranice

13, 00 - 15, 00

st.dorky

89, 90,

BK Příbor - Krnov

9, 00 - 11, 00

mldorci

135.136

BK Příbor - Orlová

76

BK Příbor - Opava

stdorky

93.94

BK Příbor - Orlová

mlminižačky

83, 84,

St. Havířov - BK Příbor

51

BK Příbor - Frenštát

147, 148,

BK Příbor - Gy. Zábřeh

so 28.2.04

so 13.3.04

13, 00 h
15, 00 - 17, 00
ne 14.3.04

ženy

pá 19.3.04

19, 00 h

muži

so 20.3.04

8, 30 - 10, 30

mldorci

12, 30 - 14, 00

nejminižačky

49, 50,

BK Příbor - Kroměříž

15, 30 - 17, 00

mlminižáci

45, 46,

BK Příbor - Frenštát

ne 21.3.04

10, 00 - 12, 00

stminižačky

99, 100,

BK Příbor - SBŠ Ova A

so 27.3.04

10, 30 - 13, 00

mldorky

99, 100,

BK Příbor - Jeseník

ne 28.3.04

10, 00 - 12, 00

mlminižačky

95, 96,

BK Příbor - Krnov

po 29.3.04

15, 30- 16, 45

nejminižačky

59, 60,

SBŠ Ova A - BK Příbor

pá 2.4.04

19, 00 h

54

BK Příbor - Hranice

so 3.4.04

9, 00 - 11, 00

mlminižáci

53, 54,

BK Příbor - N. Jičín

13, 00- 15, 00

stminižačky

109, 110,

BK Příbor - SBŠ Ova B

82

BK Příbor - Lipník

17, 00 h
ne 4.4.04
so 17.4.04
so 17.4.04
so 24.4.04

muži

ženy

x

x

x
x

x
x

BK Příbor - Krnov

x

13, 00 - 15, 00

stdorky

107, 108,

BK Příbor - Bruntál

x

mldorci

169, 170,

BK Příbor - N. Jičín

97.98

BK Příbor - Hranice

9, 00 - 11, 00

mlminižáci

55.56

G.Hladnov - BK Příbor

mldorky

119, 120,

Krnov - BK Příbor

mlminižačky

11, 112,

SBŠ A - BK Příbor
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KERAMIKA
pondělí
16: 30 – 18: 30
v DDM LUNA
Vstupné: děti 30 Kč/
hod, dospělí 35 Kč/hod,
pátek
16: 00 – 18: 00
v DDM LUNA
(pro členy kroužku
sleva 10 Kč/hod)
HRÁTKY S POČÍTAČI
čtvrtek a pátek
15: 00 – 18: 00
v DDM LUNA
Vstupné: 15 Kč
INTERNET PRO VEŘEJNOST
pátek
18: 00 – 20: 00
v DDM LUNA
Vstupné: děti 20 Kč,
dospělí 30 Kč

PORADA EXTERNÍCH
PRACOVNÍKŮ

12. února 16:00hodin DDM Luna
Akce pro externí pracovníky DDM Luna
Příbor.

HVĚZDÁRNA PŘÍBOR
ÚNOR, 2004

153, 154,

mlminižačky

15: 00 – 17: 00
Vstup zdarma.

pondělí
18: 00 – 20: 00
na hvězdárně
Vstupné: 10 Kč
(více viz Hvězdárna Příbor)

mldorci

9, 00 - 11, 00

STOLNÍ TENIS
pondělí až pátek
v DDM LUNA

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

9, 00 - 11, 00

13, 00 - 15, 00

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

Průzkumné vozidlo americké sondy Spirit
na Marsu.
Jičínská 247, Příbor
(pošta: DDM LUNA, Dukelská 1346,
742 58 Příbor)
Kontakt: A. Slatinský, tel. 737 311 810
nebo DDM LUNA, tel. 556 725 029
http://web.quick.cz/ddmluna/
hvezdarna.htm

MUDR. KONŮPKOVÁ HELENA
DNE 1.3. 2004 OPĚT ZAHAJUJE

STOMATOLOGICKOU AMBULANCI

ZMĚNA SÍDLA ORDINACE
KOPŘIVNICE - ZÁHUMENÍ 832
(ŽLUTÁ BUDOVA-PROFIDENT 832)

TELEFON: 556 810 510
PRONAJMU GARÁŽ (1 AUTO)
A KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V PŘÍBOŘE, HŘBITOVNÍ 620.

CENA DOHODOU !
TEL.: 556 725 845

JEDNOTA, s.d. v Novém Jičíně
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jičín

VÝHODNÉ CENY V MĚSÍCI ÚNORU
*
*
*
*
*
*

Mléko trvanlivé polotuk 1l PET
Dobrá voda perlivá 1,5l PET
Pomazánkové máslo COOP 150g
Kuřecí točený salám 1kg
Kuřecí játra mražená 500g
Ruská zmrzlina - sendvič 180ml

12,50 Kč
8,50 Kč
11,50 Kč
34,90 Kč
20,90 Kč
6,90 Kč

13,90
11,50
13,00
45,00
27,50
9,40

nakoupíte v prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín

MĚSÍČNÍK
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