 
 
PŘÍBOR – CENTRUM SIGMUNDA FREUDA
I. M S
Současný Příbor je charakteristický zejména městskou památkovou
rezervací, jejíž nejvýznamnější stavby
jsou zapsány v seznamu nemovitých
památek Ministerstva kultury ČR.
V několika posledních letech bylo
vynaloženo na obnovu historického
centra města mnoho desítek milionů korun, bylo zachráněno mnoho
budov a prvků drobné architektury.
Dny města Příbora 27.4.- 9. 5. 2004
Toto úsilí města a jeho obyvatel bylo
„ZA FREUDEM DO EVROPY“ oceněno při vyhlašování výsledků
Program:
celostátní soutěže o nejlepší regeneraci památkových rezervací v roce
CESTA KOLEM ANAPURNY
Ing. L. Hollý– zážitky, dokumenty z cest 2002, kdy se Příbor dostal mezi první
Čajovna ve staré kovárně
tři města ČR a jeho pozitivní přístup
27.4.04 v 19.00 hodin
byl oceněn Ministerstvem kultury
ČR a Ministerstvem pro místní rozPRVOMÁJOVÝ KONCERT DECHOVÉHO
voj ČR.
ORCHESTRU MLADÝCH A VYSTOUPENÍ
V samém centru městské paMAŽORETEK ZUŠ PŘÍBOR
Amfiteátr městského parku
mátkové rezervace, v těsné blízkosti
1.5.2004 v 9.30 hodin
náměstí S. Freuda zůstal zachován
rodinný domek, ve kterém se v roce
VÝSTAVA ZAHRADNÍ TECHNIKY
1856 narodil později slavný a celootevření autokempu městské
světově známý psychoanalytik Sigkoupaliště Příbor
mund Freud. Tento dům již mnoho
2.5. 2004 v 9.00 - 17,00 hodin
desítek let přitahuje do Příbora turisty
Koncert P. S. Ondráš Nový Jičín,
z České republiky a celého světa. Jeho
Sdružení hudebníků Příbor
současný vzhled a využití jsou však
ORATORIUM STABAT MATER
terčem kritiky většiny návštěvníků
A.Dvořák,
kostel sv. Valentina 2.5.2004 v 17.00 hod města i jeho obyvatel.
Z těchto důvodů rozhodlo současDivadelní představení
né Zastupitelstvo města Příbora o jeKRAKONOŠŮV KLOBOUK
ho odkoupení od současných vlastníKatolický dům, pro MŠ
ků, kteří s tímto vyjádřili souhlas.
3.5.2004 v 9.30 hodin
Odkoupení objektu je jedním
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ
z řady dalších kroků, které se postupMASARYKOVA GYMNÁZIA
ně stávají součástí projektu pod pravernisáž výstavy,
covním názvem Centrum Sigmunda
Muzeum Novojičínska Příbor
Freuda. Projekt je postaven přede6. 5. 2004 v 17.00 hodin
vším na myšlence rozvoje cestovního
ruchu ostravského regionu a je přiII. PŘÍBORSKÉ SETKÁNÍ BÁSNÍKŮ
Restaurace Armanka
pravován v souladu s koncepcí roz7. 5. 2004 v 17.00 hodin
voje Moravskoslezského kraje. Cílem
projektu je zpřístupnit rodný dům
veřejnosti.
Fajné, Radostné, Extra,
Ujeté, Dobrodružné
Podobně jako ve Vídni a Londýně, kde Freud žil a působil, se měsPŘÍBORSKÉ HOKEJOVÉ CHMELENÍ
to chystá otevřít v tomto domě spe6., 7. a 9. 5. 2004
cifické muzeum, dobudovat okolí
Náměstí S. Freuda v době konání
v návaznosti na městskou památkozápasů MS v hokeji Pouť s Rádiem
Čas, Náměstí S. Freuda 8-9.5. 2004
vou rezervaci a vybudovat, případně
NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V souvislosti s dnem, kdy náš stát vstoupí do Evropské unie, si připomínáme, že
rodáci tohoto regionu se stali součástí
nejen evropské, ale světové kultury a vědy. K Příboru patří Freud, proto na přelomu měsíců dubna a května mají obyvatelé
Příbora příležitost využít pestré nabídky
akcí pořádaných v rámci Dnů města Příbora na téma Za Freudem do Evropy.

pokračování na str. 2

Dne 29.3. 2004 udělil ministr obrany
ČR Záslužný kříž III. stupně řediteli ZŠ
npor. Loma Mgr.Jánu Drtilovi za spolupráci
s hnutím Na vlastních nohou. Více v dopisu
paní B.Jensen uvnitř časopisu.

NĚKDE UPROSTŘED
Mám rád ten sníh, co lampy vanou.
Máš ráda ten sníh, co kryje parapet.
Plamínek svíce stává se mi branou,
jež od všeho střeží můj plachý svět.
Proč mosty se smějí svým klenutím,
když vráží proudům řek svůj protiklad.
Proč když psaní voskem pečetím,
vím, že budu lhát.
Nejraději bych vyměnil zlatou minci za
kousek dřeva.
Nemám víc sil plody plnit mrtvý sad.
Jen touha, ta nikdy neumdlévá.
Touha, kterou ona vdechne snad.
Jak jen tvé oči snadno přehlíží
bolest, pláč a mnohem víc,
že milejší jsou mi suky na kříži,
než drahý kov tvých náušnic.
Ondřej Kotrc
student Masarykova gymnázia Příbor
(septima 2004)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla třikrát, a to na své 40. schůzi, která se uskutečnila dne 9. března 2004, na své 41. mimořádné schůzi dne 16. března 2004 a na
své 42. schůzi, která se uskutečnila dne 23.
března 2004. Rada města projednala na
svých schůzích mj. tyto záležitosti:
NA 40. SCHŮZI RADY MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE DNE 9.3.2004
g Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
g Vzala na vědomí kontrolní zprávu
o výsledku hospodaření ZŠ Jičínská a ZŠ
Npor. Loma za rok 2003
g Vzala na vědomí návrh Osadního výboru Hájov na použití finančních prostředků osadního výboru na opravu povrchu přístupové cesty k rodinným domům
č.28 a 81 na Hájově
g Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města odprodat nemovitost
část parc. č. 1688 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 18 m2 – dle
zákresu na situačním snímku, k.ú. i obec
Příbor z majetku města Příbora
g Uložila zmapovat realizované prodeje
pozemků ve městě z hlediska místa a ceny
za období let 2001, 2002 a 2003
g Schválila přijetí neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
Kč 150 000,- na zabezpečení pohotovosti
členů sboru dobrovolných hasičů a zmocnila starostu k podpisu této smlouvy
g Projednala závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření a plnění závazných
ukazatelů příspěvkové organizace Základní
škola Příbor, Jičínská 486 za rok 2003
g Doporučila po projednání ZM přidělit
příspěvky následujícím organizacím:
g Společnost přátel DOM Příbor celkem
Kč 86 000,- (v tom: účast na festivalu Kč
38 000,- materiál Kč 48 000,-)
g DDM Luna Příbor – činnost, akce
Kč 20 100,g Schválila poskytnutí dotací pro rok
2004 následujícím subjektům: viz tabulka
na straně 11
g Projednala kontrolu plnění hlavních
úkolů Programu rozvoje města Příbora do
r. 2006
g Projednala závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření a plnění závazných
ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 za
rok 2003
g Schválila pronájem nebytových prostor
v objektu PG pro Úřad práce Nový Jičín,
jako zřizovatele kontaktního místa státní
sociální podpory s termínem od 1.4.2004
za podmínek uvedených v návrhu nájemní
smlouvy a přílohy č. 1 k této smlouvě
NA 41. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI RADY
MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE DNE 16. 3. 2004
g Souhlasila s použitím finančních prostředků z kapitoly „3635 – Projekty“ na
projekční práce schválené programem
rozvoje města dle předloženého materiálu
a na dílčí projekty připravovaného projektu „Centrum S.Freuda-stimul rozvoje regionu“ tj. projekt rekonstrukce rodinného

Fotografie rodného domu S. Freuda se v poslední době často objevuje v celostátních médiích

zrekonstruovat další objekty, které by
umožnily pořádání sympozií, konferencí, kurzů a seminářů, výstav
apod. a umožnily i laické veřejnosti
nahlédnout do života a díla Sigmunda Freuda.
Vzhledem k rozsáhlosti celého
projektu a jeho významu, hodlá město Příbor získat finanční prostředky
na realizaci z tzv. strukturálních fondů
Evropské unie, které jsou určeny především na vyrovnání ekonomických
rozdílností jednotlivých států a regionů
Evropské unie. Bez těchto prostředků
by byl projekt v celém rozsahu nerealizovatelný.
Skladba projektu není náhodná
a vychází z těchto dílčích projektů :
- vykoupení rodného domu S. Freuda
- rekonstrukce domu do podoby specifického muzea S. Freuda
- výstavba objektu v blízkosti rodného domu S. Freuda s víceúčelovým
konferenčním a promítacím sálem,
který by nahradil současné městské
kino
- úprava komunikací a chodníků
v centru města v návaznosti na
městskou památkovou rezervaci a piaristické gymnázium (především ulice Čs. armády, Jičínská,
K. Čapka, Nádražní aj).
- úprava zahrad piaristického kláštera
- dokončení oprav piaristického kláštera, především prostor, které využívá Muzeum Novojičínska
Souběžně s těmito projekty je uvažováno i s rozšířením ubytovacích
a stravovacích kapacit a dalších, scházejících služeb, a to podnikatelskými
subjekty.
Nejnáročnější částí projektu je
výstavba víceúčelového objektu, která je podmíněna získáním dotačních
prostředků ze zmiňovaných fondů
Evropské unie. Všechny ostatní čásM  P 

ti projektu jsou součástí dlouhodobých koncepčních záměrů města, lze
je realizovat samostatně za spoluúčasti účelových dotací státního rozpočtu. V letošním roce proto byly
již zaslány žádosti na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje o finanční
spoluúčast na zpracování celkového
projektu Centra Sigmunda Freuda
a na vykoupení rodného domu. Na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
byly zaslány žádosti o finanční prostředky na zpracování jednotlivých
projektů a na generální opravu části
Jičínské ulice od Masarykova gymnázia po náměstí.
Možnost se podílet na vykoupení
rodného domku je otevřena i podnikatelským subjektům, kteří jsou o tomto
záměru postupně informováni.
Rok 2006 bude rokem 150. výročí narození S. Freuda. Právě k tomuto
datu je směřována i první část projektu, a to otevření muzea v jeho rodném
domě. V tomto roce bude se vší pravděpodobností uspořádáno v České republice mezinárodní setkání psychoanalytiků v souvislosti se 150. výročím
narození S. Freuda a lze proto očekávat
zvýšený zájem návštěvníků a turistů
i o naše město.
Smyslem a cílem celého projektu
není pouze otevření muzea a zviditelnění nejslavnějšího příborského rodáka, ale taky doplnění scházejících služeb, oživení města, vytvoření nových
pracovních míst, dokončení oprav
komunikací a chodníků v centru města nebo taky větší nabídka kulturního
a společenského života.
V minulosti patřil Příbor k nejvýznamnějším městům severovýchodní
Moravy. Všichni bychom si jistě přáli, aby se mezi nejvýznamnější města
opět zařadil. Snad právě tento projekt
by ho tam mohl opět alespoň přiblížit.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno:

Milada Hnitková

Věk:

65

Stav:

vdova

Děti:

2

Dosažené vzdělání:
Vyšší hudebně pedagogická škola Ostrava
Povolání:

učitelka hudby

Koníčky:

samozřejmě práce
a také chataření

V Příboře žije: 38 let

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
Pracovitost a skromnost. Tatínek byl
dlouhá léta horníkem a maminka dělnicí.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Ze všeho nejraději učím.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Kdysi byla mou nejoblíbenější knihou
Růže na úvěr od E. Trioletové. V současnosti čtu ráda životopisy lidí, které
znám. Nejvíce na mne zapůsobila kniha o Miloši Kopeckém - Já. Filmů se
mi líbí více, ale nejvíce snad o Leoši Janáčkovi - Lev s bílou hřívou. A hudbu
mám ráda každou, která je dobře provedena. Nemám vyhraněný hudební
směr.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Chtěla jsem vždycky pracovat ve zdravotnictví a pomáhat lidem. Byla jsem
již přihlášena na střední zdravotnickou
školu, ale když byla zřízena v roce 1953
vyšší hudebně pedagogická škola (pozdější státní konzervatoř), automaticky
a tehdy i proti mé vůli, mně přeřadili na tuto školu. Celá naše rodina byla
velice hudebně činná, takže usoudili, že
by byla škoda, kdybych se místo hudby
věnovala zdravotnictví. Dnes si myslím, že to bylo dobře.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Víte vzory se v dětství hodně mění. Nějaký vyhraněný jsem nikdy neměla.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Po studiích jsem měla v úmyslu jít k divadlu. Měla jsem již nastoupit do Českých Budějovic. Shodou okolností jsem
se však seznámila s mým manželem,
který byl vojákem z povolání a pracoval v Žatci. Šla jsem tedy za ním a začala se věnovat pedagogické činnosti.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Žiji v Příboře 38 let, vytvořila jsem
si zde rodinné zázemí. A také škola,
ve které učím, mi přinesla maximální
uspokojení v životě.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Nejraději mám náměstí, protože si
myslím, že je duší Příbora. Vzhledem
k tomu, že mám ráda lidi, líbí se mi, jak
život na náměstí pulzuje.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
Myslím, že pro Příbor již bylo uděláno hodně. Ale město by se mělo více
zaměřit na činnost s mládeží. Měli bychom do ní investovat co nejvíce, protože je naší budoucností.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Dlouho jsem byla ředitelkou Základní umělecké školy a měla jsem tedy
možnost dost cestovat jak s dechovým
orchestrem mladých, tak s jinými hudebními tělesy. S nimi jsem prožila nepřeberné množství zajímavých chvil, ať
veselých tak smutných a na ně vzpomínám vždy ráda. Také jsem dostala příležitost setkat se se známými a slavnými lidmi, se kterými bych se asi jinak
nesetkala.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní
největší úspěch?
Osobně považuji za nejdůležitější,
že mám zdravou rodinu. Vnučka jde
v mých šlépějích, vnuci se věnují sportu. Vycházíme spolu dobře a stále si
máme co říct. Za úspěch považuji také
to, že jsem své děti při své pracovní vytíženosti dokázala vychovat ve slušné
a pracovité lidi.
12. Napadá vás nějaká osobní životní
prohra?
Nenapadá. Já říkám, že život je veliký
graf. Jednou jste dole, jednou nahoře.
Každý si musí uvědomit, že život není
jen růžový. Musíme se naučit žít s výhrami i prohrami.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco
jiného? Být někým jiným?
V žádném případě.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
I když to asi bude znít jako fráze, chtěla
bych všem popřát hodně zdraví, protože to sebou přináší i štěstí. A také bychom měli mít více pochopení jeden
pro druhého.
Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně
zdraví a energie do dalších let vaší bohaté
pracovní činnosti.
Ivana Šindlerová

M  P 

domku Sigmunda Freuda, studie zástavby
parkoviště, úpravy chodníků na Jičínské
ulici a investiční záměr technologie multifunkčního objektu
g Vzala na vědomí informaci o průběhu
přípravy zahájení stavby „Oprava a stavební úpravy Piaristického gymnázia v Příboře“ předloženou odborem ÚP, rozvoje
a MPR
g Vzala na vědomí informaci o průběhu
přípravy zahájení stavby „Zastřešení části ZŠ Npor.Loma v Příboře“ předloženou odborem ÚP,rozvoje a MPR

NA 42. SCHŮZI RADY MĚSTA
V PŘÍBOŘE ZE DNE 23.3.2004
g Uložila organizačně připravit vznik rad

škol na ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma od začátku školního roku 2004-2005
g Jmenovala od 1.4.2004 členem komise
pro výchovu a vzdělávání p. Ivanu Bučkovou, bytem Příbor, náměstí S. Freuda 6
g Vzala na vědomí sdělení p. Miroslava
Olšaníka k činnosti některých komisí rady
města
g Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání RM předložené tajemníkem
g Uložila dopracovat rozbor čerpání rozpočtu města za rok 2003 ve vztahu k obcím
Prchalov a Hájov v plném rozsahu všech
paragrafů v přepočtu na počty obyvatel
g Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů
g Uložila prověřit majetkové vztahy na
pozemcích dětského hřiště na Větřkovské
ulici (u Žaludů) a předložit návrh na opravu tohoto hřiště
g Doporučila předsedům OV informovat
občany o bezplatném internetu v obou obcích
g Uložila připravit prezentační akci grafického informačního programu AMEBA
a jeho naplnění pro členy ZM, RM, komisí
a výborů a pracovníky MÚ
g Doporučila ZM schválit Směrnici č. 1/
2004 k udělování Cen obce a čestného občanství v předloženém znění
g Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitosti - pozemek parc.č. 180 ostatní plocha o výměře 178 m2 a parc.č. 3287/6 ostatní plocha
o výměře 648 m2, k.ú. i obec Příbor, k užívání jako zahradu, na dobu neurčitou
g Projednala závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření a plnění hlavních závazných
ukazatelů příspěvkové organizace školní jídelny Komenského Příbor za rok 2003
g Projednala závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření a plnění hlavních závazných ukazatelů příspěvkové organizace
MŠ Pionýrů za rok 2003
g Vzala na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol u těchto příspěvkových organizací:
- MŠ Příbor, Pionýrů 1519
- MŠ Kamarád, Frenštátská 1370
- Školní jídelna Komenského, Příbor
- DS Příbor
- TS Příbor
g Projednala výroční zprávu o výsledku
hospodaření DS Příbor za rok 2003
g Uložila v souvislosti s možnou transformací
příspěvkových
organizací

zabezpečujících správu majetku města
zpravovat schéma předmětů činnosti nově
vzniklé organizace a její právní formy
g Uložila zveřejnit na ÚD pronájem nebytových prostor v domě č. 1487, ul. U Tatry v Příboře s upozorněním, že uvedené
prostory jsou bez sociálního zařízení
g Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti dle zák. 200/1990Sb.,
o přestupcích, s obcí Skotnice
g Uložila zpracovat alternativní návrh na
vybudování a provozování podnikatelského orientačního systému městem
g Projednala výroční zprávu Technických služeb města Příbora za rok 2003
g Projednala závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření a plnění hlavních závazných ukazatelů příspěvkové organizace
MŠ Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, za
rok 2003
g Odsouhlasila návrh dodatku č. 7
smlouvy o dílo č. 12/2002/ÚP na stavbu
„Oprava a stavební úpravy piaristického
gymnázia v Příboře“
g Souhlasila za předpokladu souhlasu majitelů pozemků p. č. 128 a 129 v k.ú.
Klokočov s předlažbou chodníkového tělesa města na těchto pozemcích před domy
čp. 1117 a čp. 1118
g Uložila jednat s MF ČR o uvolnění finančních prostředků na stavbu „Zastřešení
ZŠ Npor. Loma v Příboře“

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
I. A VANĚK –  MÚ
g Jak jsem slíbil v minulém čísle, před-

kládám nyní informaci z jednání ZM č.
11 ze dne 26. února 2004 a protože se ZM
do dnešního dne sešlo ještě jednou, a to
na svém 12. zasedání, které se uskutečnilo
dne 25. března 2004, předkládám přehled
i o tomto jednání.
NA 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE DNE 26.2.2004
g Zastupitelstvo města předalo „CENY
OBCE“ těmto občanům:
- Jiřímu Slanému, nar. 26.3.1943, bytem
Příbor, Místecká 39
- Vladimíru Feixovi, nar. 6.7.1942, bytem
Příbor, část Hájov 93
g Zastupitelstvo města jmenovalo do
kontrolního výboru ZM paní Alenu Čapkovou, bytem Příbor, Lidická čp. 480
g Zastupitelstvo města schválilo smlouvu
o poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč na
postupné dokončení přístavby sauny na ul.
Štramberské čp. 1361 za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, mezi městem Příbor a Tělovýchovnou jednotou Příbor
g Zastupitelstvo města schválilo koupi
budovy č.p. 117 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 115/2 a parc.č. 117 v k.ú.
Příbor od manželů Stanislava a Ivany Matulových za celkovou kupní cenu 4 mil. Kč
a uložilo starostovi města projednat podmínky kupní a zajišťovací smlouvy a tyto
předložit na příštím zasedání zastupitelstva
města
g Po dohadovacím řízení zastupitelstvo
města schválilo rozdělení finančních prostředků Ministerstva kultury ČR a města
dle varianty č. 4 s dodatkem. Zastupitelstvo

PŘECHYLOVÁNÍ PŘÍJMENÍ JAKO PROBLÉM SPOLEČENSKÝ A JAZYKOVÝ
Z P - 
Poměrně často se objevují dotazy, proč
se v češtině příjmení přechyluje, proč se aspoň neodlišují příjmení česká a cizí. Objevují se názory, že přechylování příjmení je
jev náležející do minulosti, příjmení se jim
prý komolí a mají s ním, pokud žijí v cizině problémy. Mnozí například očekávají,
že po vstupu České republiky do Evropské unie nastane v přechylování příjmení
změna. Ti, kteří v tuto možnost doufají si
ale musí uvědomit, že jde o záležitost jazykového systému, tj gramatickou a nikoliv
záležitost politickou. Každý jazyk si totiž
začleňuje cizí jméno a příjmení do svého
jazykového systému tak, aby je mohl skloňovat a vyslovovat. Vždyť i my bereme za
fakt, že v cizích jazycích z našich příjmení mizí háčky a čárky, že jsou skloňována
a vyslovována jinak, než jsme zvyklí, že se
mění jejich grafická podoba. Tak se například z pana Hlaváčka stane v ruštině Glavaček, v maďarštině Hlavcsekkel a pod..
Přechylování příjmení je charaktersitickým rysem českého mluvnického systému, který se vyvíjel od nejstarších dob. Již
v roce 1430 se vyskytují zápisy s příjmením
„Elška Ettlová, Dorota Chřenová“. O vývoji našich příjmení vznikaly i zákony, které
upřesňovaly zápisy příjmení do oficiálních
dokladů. Základním právním ustanove-

ním se tak stal „Dekret dvorské kanceláře“ z roku 1826 a na něj potom navazovaly
další předpiy až po poslední zákon č. 301/
2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
A v něm se v § 69 opět praví „Příjmení žen
se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice“, což v praxi znamená, že se nadále příjmení přechyluje.
Pokud se občanky České republiky
provdají za cizince a ponechají si českou
národnost, do oddacího listu jim může být
zapsána podoba přechýlená i nepřechýlená, např. Hana Nováková/Novák.
Pokud se týká občanek cizích států,
které v České republice uzavřou sňatek je
jedinou možností, jak jim ulehčit situaci
v cizině, že se v oddacím listu do poznámek se uvede:
„Tvar Nováková je ženská podoba
příjmení utvořená podle pravidel české
mluvnice od mužského příjmení Novák“.
Je potom na překladateli dokumentu do
příslušného cizího jazyka, zda uvede podobu přechýlenou nebo nepřechýlenou (která
nebude v rozporu se zákony dané země).
Zákon o matrikách usměrňuje výlučně
zápis příjmení do matrik a záleží už tedy
potom na občance samotné, jakou formu
příjmení se rozhodne používat v běžné veřejné a společenské komunikaci.

Z DOPISU PANÍ BĚLY JENSEN, PŘEDSTAVITELKY NADACE NA VLASTNÍCH NOHOU
( ) S    B J

….jak víte, tak stonožkové školy patří
mezi absolutně špičkové školy v ČR. Dělají
nádherné jméno České republice po celém
světě a jsou příkladem všem školám na světě. To prosím nepřeháním, byla jsem na 4
kontinentech a viděla jsem školy, které byly
materiálně bohatší, ale ne výchovně a ne
svojí náplní.
Již třetí rok pořádá Ministerstvo obrany
a generální štáb slavnost u příležitosti Dne
učitelů. Při této příležitosti se minister Kostelka a náčelník gen. štábu rozhodli udělit
letos 5 křížů a 2 medaile Přemysla Otakara
II. nejvýznamnějším pedagogům a spolupracovníkům Stonožky v ČR a pozvat dalších 33, aby tak poděkovali za vynikající
spolupráci hnutí Na vlastních nohou OOOOOOOOOO s mírovými jednotkami AČR.
Každý, kdo se letos zúčastní si to maximálně zaslouží. Jenom za letošní rok dokázaly
stonožkové děti pod vedením svých vynikajících pedagogů zázraky. To, že se úplně
rekonstruovala škola v Doberdolu v Kosovu
a pomohlo dětem ve 12 kosovských školách s učebními pomůckami, nabývá mnohem důležitějšího významu bohužel právě
v těchto dnech, kdy děti na Balkáně se opět
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stávají obětmi lidského šílenství a absurdity.
Pocit, že je přece jenom někde někdo má
rád, myslí na ně a snaží se jim trochu pomoci, musí patřit mezi těch málo útěch, které
mohou mít v té hrůze, kterou prožívají.
V pondělí 29.3. v 17 hodin ministr
obrany udělí 5 stononožkovým pedagogům
Záslužný kříž v 17 hodin v Praze ve vojenském klubu a NGŠ Štefka 2 medaile Přemysla Otakara II.
Vyznamenáni budou: Jan Drtil, řed. ZŠ
Npor. Loma, Příbor, Miloslava Kubátová, ZŠ
Spálené Poříčí, Milena Plecháčová, 15. ZŠ
Plzeň, Kateřina Vávrová, ZJŠ Kladska, Praha 2, Milada Fojtíková, MŠ, Kostelec nad
Labem, MUDr. Iva Hodková, Dětská psychiatrická léčebna, Opařany a redaktorka
Jaroslava Štefflová, Učitelské noviny.
Čeští pedagogové a čeští vojáci svojí
prací dokazují, jak vzácnou kulturu má český národ, jaký mimořádný smysl pro zodpovědnost, jak je štědrý,jaký smysl má pro
lidské utrpení a jak nezištně dokáže pomáhat těm, kteří to potřebují……. Kdo na světě
se vlastně kdy zamyslí nad tím, že v tom 21.
století stále ještě dovolíme vzít dětem to nejcennější právo, právo na dětství.

V          
–        
  M N.

JEDEME DO EGYPTA
S.F, ZŠ J P

Dne 16. února 2004 žáci 6.A cestovali do starověkého Egypta. Tomuto dni
předcházela pečlivá příprava.Na nástěnce
se objevil zvací dopis tajemné vyslankyně
nejvyššího egyptského boha RE. Z něho se
žáci dozvěděli podmínky, jež budou muset
splnit. Mohli se stát členy vědecké skupiny,
která měla za úkol hledat poznatky o životě
ve starém Egyptě. Mimo jiné si museli vyřídit pas/ psaný v egyptském písmu/, vlastnoručně vyrobit malý dáreček k uctění
bohů/aby neměli problémy při vstupu do
pyramid/ a připravili si vhodné oblečení,
aby se nelišili od starých Egypťanů.
Před samotnou cestou ještě společně
vypracovali pravidla, podle kterých se budou během projektu řídit.Mezi nejdůležitější patřila tato pravidla: Zapojí se všichni
společně, budou tolerovat druhé, nebudou
si ničit výrobky, nadávat si, budou si pomáhat atd. Vesměs to byly projevy chování,
které tuto třídu nejvíce pálí.
A již je tady očekávaný den! Po vstupu
na území Egypta se museli prokázat platným pasem. Našlo se však několik jedinců,
kteří je zapomněli a museli si je urychleně
sehnat. Dárky byly obětovány bohům a již
se vědci zapojují do bádání. Vypočítávají
počty stavebních dílů, ze kterých postavili pyramidu, určují typ matematického
tělesa, řeší objemy jednotlivých dílů i celé
pyramidy. Počítají obvod Cheopsovy pyramidy a výsledek zapisují v tehdejší měrové
jednotce-v loktech/1 loket = 52,3 cm. Matematiku, jednu z nejdůležitějších věd,zvládla většina badatelů.
Po krátkém oddychu se vědci konečně setkali s tajemnou vyslankyní. Ta je
pozvala k řece Nilu, po projížďce bárkou
vstoupili na břeh a dali se cestou k pyramidám. Přivítala je starobylá sfinga, strážkyně
hrobky faraónů. Dostali se až ke vchodu.
Paprsek slunce se dotknul vrcholu pyramidy, začal pracovní den. Dovnitř však vědci
nemohli vstoupit, protože neznali egyptské
písmo a neuměli vyluštit nápisy. Čekal je
tedy další úkol, seznámit se s hieroglyfy,
rozluštit text a také jméno tajemné průvodkyně, které bylo na zvacím dopise.
Druhý úkol byl ještě zajímavější.Vzali byste si za muže svého dědečka? Tak to
byl problém, který musela řešit vdova po
faraonu Tutanchamónovi. Vědci jí v tom
museli pomoci. Život v Egyptě byl opravdu
pestrý. To si žáci ověřili i v dalším bádání –
Co víme o Egyptu? Zjistili mnoho zajíma-

vostí, které je překvapily. Například že Nil
je dlouhý 960 km, kdybyste rozlámali Velkou pyramidu na metrové desky 30 cm silné, postavili byste z nich zídku kolem celé
Francie. Egypťané neměli přesná měřicí
pásma, přesto největší chyba činí pouhých
20 cm na straně dlouhé 230 metrů. A tak
bychom mohli pokračovat dále.
Po přestávce pokračovalo praktické
poznávání sportovních aktivit egyptských
dětí.Uspořádali jsme,, podivné“běžecké závody, při kterých si soutěžící nesmí sundat
při běhu ruce z kolenou, nosili břemena
k cíli a zpět. Hra s Kozou na zemi se dětem
taky líbila. Dva hráči sedí s nataženýma
nohama proti sobě a ostatní přes ně skáčou. Nesmí se nechat chytit jejich rukama,
jinak střídají.
V dílnách stavěli pokusné pyramidy.
Práci dokončí v dalších hodinách pracovních činností, potom do nich vloží sýr
a budou sledovat, jestli se objeví plíseň na
sýru uvnitř pyramidy dříve než na kousku
mimo ni.
Asi největší zájem byl o kuchyni. V ní
připravovali speciální egyptskou pochoutku - pečivo se speciální pomazánkou, vše
zapečené v troubě.Pomazánka obsahovala
kečup, koření a velké množství česneku.
Ten byl v Egyptě dáván do jídla z důvodu
prevence proti nemocem. Zejména otroci
si ho užívali nadmíru.
Přiblížil se závěr projektu a s ním
i hodnocení. Převažovaly kladné reakce,
každému se líbilo něco jiného,záleželo na
zájmu. Připomínky byly k práci některých
jedinců, třída se shodla, že ne všichni plnili určená pravidla. Celkové hodnocení bylo
pozitivní.
A ještě na závěr. Do projektového dne se
časově nedostalo výtvarné umění. Proto po
domluvě s paní učitelkou výtvarné výchovy
proběhlo dvouhodinové malířské umění
v následujícím dni. Výzdoba stěn pyramidy
byla uskutečněna sice vodovými barvami,
ale s vlastnoručně zhotovenými štětci. A jak
jsme je vyrobili? Pevné pruty jsme nařezali
na části velikosti dnešních štětců, kladívkem
rozdrtili jeden konec a pak už jen malovali.
Samozřejmě podle předloh – postavy měly
pohled a dolní končetiny do strany a obě
ramena čelně. Přesně dle obrazových materiálů. Techniku malby žáci zvládli, práce
s takovýmto štětcem pro ně byla zajímavá.
Uvidíme, jak si poradí v dalším projektu
s řeckou kulturou.
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města se zavazuje při další změně rozpočtu města a případném nedostatku schválených prostředků na rekonstrukci piaristického gymnázia zajistit potřebnou zbývající
část
g Zastupitelstvo města schválilo v souvislosti s nutným doplněním finančních
prostředků do příjmové části rozpočtu na
nezbytné podíly města v rámci Programu
regenerace MPR na rok 2004 odprodej
podílových listů z majetku města ve výši
2 430 000,-Kč
g Zastupitelstvo města schválilo navýšení
výdajů pro účel sběru a svozu komunálního odpadu, platbu firmě OZO Ostrava a.s.
o 100 tis. Kč
g Zastupitelstvo města schválilo 1. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2004
v následujících objemech :
PŘÍJMY - 90.821,50 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému
rozpočtu o 1.998,50 tis. Kč
VÝDAJE - 96.496,50 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému
rozpočtu o 12.173,50 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ - 5.675,00 tis. Kč, což
je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
o 10.175,00 tis. Kč
g Zastupitelstvo města schválilo podle
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů § 85, písmeno c) dotaci Tělovýchovné jednotě Příbor ve výši
500 tis. Kč na částečné dokrytí nákladů
spojených s postupným dokončením sauny
u objektu TJ Příbor, č.p. 1361 na Štramberské ulici v Příboře
g Zastupitelstvo města vyhlásilo v souladu s ustanoveními vyhlášek města č.13/
97 a 1/98, výběrové řízení pro poskytnutí úvěrů na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 2004 a uvolnilo pro
tento účel z fondů rozvoje bydlení částku
1 600 000,-Kč
g Zastupitelstvo schválilo komisi pro
vyhodnocení žádostí o úvěry na opravy
a modernizaci bytového fondu ve složení :
Ing.Nenutilová, Ing.Šimíček, L.Habdasová,
člen finančního výboru Ing. Polášek, člen
komise výstavby,ÚP a dopravy p. O. Malachta
g Zastupitelstvo města schválilo předložené projekty Komplexního součinnostního
programu prevence kriminality pro rok 2004
g Zastupitelstvo města uložilo předložit
schválené projekty na Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
g Zastupitelstvo města na základě doporučení Ing. Poláška schválilo navýšení prostředků pro TJ Příbor o 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu města
g Zastupitelstvo města schválilo přidělení dotací z rozpočtu města Příbora na rok
2004 následujícím subjektům:
a) TJ Příbor – činnost, provoz, údržba
360.000,- Kč + 100.000,- Kč
b) Basketbalový klub – účast na turnajích
53.900,- Kč - pronájem tělocvičny 98.000,- Kč
c) BAV klub – provoz 51.600,- Kč
g Zastupitelstvo města schválilo převod
účelových prostředků z par. 3429 – zájmová činnost, příspěvky společenským organizacím na par. 6171 – OV Hájov ve výši:
- OV Hájov, sportovní klub 12.200,- Kč
- OV Hájov, Liga žen 2.100,- Kč
- OV Hájov, klub důchodců 12.000,- Kč
Celkem: 26.300,- Kč

g Zastupitelstvo města Příbora projed-

nalo předložený materiál Návrh projektu
S. Freuda
g Zastupitelstvo města uložilo radě města zahájit práce na projektu „Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“
v předloženém rozsahu a technickém řešení pro uplatnění žádostí o dotační tituly ze
strukturálních fondů EU
g Zastupitelstvo města schválilo členství
Města Příbora v honebních společenstvech
Příbor – Hájov a Příbor I.
NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE DNE 25. BŘEZNA
2004
g Zastupitelstvo města předalo „Cenu
města“ p. Ludvíku Monsportovi, nar.
1.8.1940, bytem Příbor, část Prchalov 15
g Zastupitelstvo města schválilo návrh
p. Mocka určit pořadí plynofikace ulic
g Zastupitelstvo města schválilo návrh
p. Olšaníka vypracovat plán družební činnosti s městy Przedborz, Rehlingen-Siersburg a zvážit jeho trvání na základě finančních možností
g Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole Programu rozvoje
města
g Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou zprávu o plnění koncepcí
rozvoje školství, kultury a cestovního ruchu
g Zastupitelstvo města schválilo kupní
smlouvu a smlouvu o zajišťovacím převodu práva mezi městem Příbor a manžely
Stanislavem a Ivanou Matulovými, bytem
Příbor, Zámečnická 117 dle předloženého
návrhu k nemovitostem č.p. 117 budova
a parc.č. 115/2 a parc.č. 117
g Zastupitelstvo města schválilo přidělení dotací z rozpočtu města Příbora na
rok 2004 následujícím subjektům:
a) Společnost přátel DOM
- účast na festivalech 38.000,- Kč
- materiál
48.000,- Kč
celkem
86.000,- Kč
b) DDM Luna
- činnost, akce
20.100,- Kč
Dne: 1. dubna 2004
Zpracoval: tajemník A. Vaněk

I s touto pozoruhodností se setkáte v Příboře…
Autor zachytil situaci o prvním jarním dnu
na ulici Dukelské. Foto: Ing. M.Kavan

HÁJOVŠTÍ HASIČI
J M
Valná hromada sboru dobrovolMladší žáci ze 12 kolektivů obsadili 1.
ných hasičů Hájov se konala 18. ledna
místo a starší ze 20 kolektivů 4. místo.
2004 v sále kulturního domu. Kromě
Blahopřejeme k dosaženým výsledkům
členů a hostů se tohoto jednání zúčasta věříme, že se bude dařit i nadále.
nili v hojném počtu i žáci z mládežnicZprávu o činnosti jednotky SDH
kých kolektivů našeho sboru.
v Hájově podal velitel p. Ladislav MaStarosta SDH p. Vladimír Feix ve
tula. Výcvikový rok 2003 zhodnotil
své zprávě hodnotil rok 2003 jako celjako příznivý. V katastru naší obce
kově úspěšný.
nedošlo k žádnému požáru, ani jiné
Informoval, že členské příspěvky
mimořádné události. Členové jednotbyly okresnímu sdružení odvedeny za
ky zařazení do sportovního družstva
rok 2004 včas. 7. listopadu se konalo
úspěšně reprezentovali náš sbor i okrv Závišících shromáždění představisek v okresním kole požárního sportu.
telů SDH našeho okresu, na kterém
Okrskové kolo v požárním sportu se
rezignoval na funkci starosty a člena
uskutečnilo 7. června 2003 v Příbovýkonného výboru Okresního sdružeře. Náš tým soutěž vyhrál a postoupil
ní hasičů Nový Jičín p. Miroslav Skledo okresního kola, které se konalo 28.
novský. Tajným hlasováním byl zvolen
června na letním stadionu v Kopřivniokresním starostou Stanislav Kotrc. ci. Zde jsme navázali na úspěch z roku
Výbor našeho sboru se schází pravi1997 a znovu obsadili 3. místo na okredelně jedenkrát za měsíc. Tradičně
se Nový Jičín. Na této soutěži se ukázapořádáme hasičský ples, který byl i tenlo, jakým handicapem je pro náš tým
tokráte hojně navštíven a Floriánkové
sériový stroj PPS – 12. Všechna ostatposezení při guláši. Pro dospělé jsme
ní družstva mají k dispozici upravené
připravili třídenní turistický zájezd do
stroje se zvýšeným výkonem motoru.
Vysokých Tater a termálního koupališTo je v současné době nezbytné, abytě v Bešeňové, který se všem moc líbil. chom byli v soutěžích úspěšní. ÚpraPro děti jsme připravili čtyřdenní stava stroje bude proto hlavním úkolem.
nový tábor na Červeném kameni, záV listopadu proběhlo námětové cvičejezd na bazén a na zimní stadion. V lení na stolařství p. Sýkory. Jednotka vytošním roce připravujeme naší největší
jela do 8 minut v počtu 9 lidí. Cvičení
akci, a to obecní výlet, na kterém nám
znovu ukázalo, že jednotka je akcebude hrát dechová hudba „Vonička“
schopná a svůj úkol splnila.
z Mikulčic z jižní Moravy. Na jaře jsme
V závěru výroční valné hromaprovedli sběr železného šrotu, ale hlavdy poděkoval starosta za spolupráci
ně byla naše brigádnická činnost zaměosadnímu výboru, městskému úřadu
řena na úpravu překážkové dráhy pro
a všem, kteří byli nápomocni hájovpřípravu mládežnických družstev i doským hasičům. Zdůraznil, že naším prspělých na soutěže. Návoz a úpravu zevořadým úkolem bude zajistit co možminy dokončíme na překážkové dráze
ná nejvíc finančních prostředků pro
v letošním roce. Také přípravě vozidla
zakoupení upraveného stroje PPS – 12,
na technické prohlídky a údržbě techabychom byli lépe konkurence schopni
niky bylo věnováno mnoho brigádnicpři soutěžích požárního sportu. Dále
kých hodin. Od městského úřadu jsme
starosta připomněl, že v letošním roce
obdrželi na zakoupení vybavení a činkončí volební období, jak našemu, tak
nost našich mladých hasičů 4 000,- Kč, i okrskovému a okresnímu výboru.
které byly řádně proúčtovány. Byly za
Bude proto potřeba této situaci věnoně zakoupeny hadice na útok CTI, a tavat pozornost a v průběhu oslovovat
ké nové hadice ke džberovým stříkačhlavně mladší členy sboru a získávat je
kám. Za finanční prostředky obdržepro tuto činnost .
né z osadního výboru jsme dovybavili
Místostarosta Ing. Bedřich Turek
naši klubovnu.
ve svém vystoupení zdůraznil činnost
Do činnosti mládežnických kolekspolků na kulturním, veřejném a zátivů našeho sboru se v letošním roce
jmovém dění v obci. Zároveň popřál
zapojily dva kolektivy dětí.. V mladších
hájovským hasičům všechno nejlepší
žácích do 11 let je 11 dětí a v kategorii
a úspěchy v práci s mládeží i v letošním
do 15 let je také 11 dětí. Činnost na dva
roce. Dále v diskuzi vystoupil předseda
okruhy a sice na využití volnočasových
osadního výboru pan Vlastimil Matuaktivit a druhým bylo soutěžní zaměla, který přítomné seznámil s celkovým
ření dle platných směrnic CTIF, což je
děním v obci a s tím, co se připravuje
mezinárodní cvičební řád platný pro
v letošním roce. Dále ocenil práci hasimládežnické kolektivy. Vedoucími mláčů jako nejaktivnější složky a podpořil
deže jsou Miroslav Štefek a Vladimír
připravovaný obecní výlet při dechovce.
Feix st. Po horších výsledcích v minuS přáním úspěchů i v letošním roce
lém roce přišlo zlepšení na podzimním
ukončil řídící valné hromady místostabranném závodě konaném v Tísku. rosta pan Josef Chromčák.
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DÍVČÍ BASKETBAL NA ZŠ NPOR. LOMA
L. Z  T, ZŠ N. L

Tak jako v předešlých ročnících
i letos se naše škola zúčastnila dívčí basketbalové ligy starších žákyň.
A stejně jako v předešlých ročnících
děvčata nezklamala a prošla všemi koly
„bez ztráty kytičky„.
Průběh turnaje:
1.kolo se hrálo doma a všechny
školy (ZŠ Příbor Jičínská, Gymnázium
Příbor a ZŠ Bílovec Komenského) naše
dívky porazily a postoupily do semifinále. To se odehrálo v Bartošovicích 8.3.
2004 a i zde všechny týmy (Gymnázium
Příbor, ZŠ Bartošovice a ZŠ Frenštát)
lehce zvládly a postoupily do okresního
finále, které se odehrálo 10.3.2004 v Odrách na ZŠ Pohořská. Ani v novojičínském finále nenašly naše dívky přemožitele. Vysoko porazily jak domácí školu,
tak ZŠ Nový Jičín Komenského a potřetí
i Gymnázium Příbor, čímž si vybojovaly
postup do regionálního finále, které se
uskutečnilo 18.3.2004 v Havířově. Zde
se střetlo 6 škol, rozdělených do dvou
skupin, z nichž vyšli semifinalisté a poté finalisté. Ve skupině B, kam jsme byli
nalosováni, proběhly boje takto:
Příbor – Frýdek – Místek 66 : 8
Příbor – Opava
55 : 21

a bez problému jsme postoupili do
semifinále, kde jsme se utkali s Bruntálem a pěknou hrou jsme ho porazili
54 : 22. Tím jsme se dostali do finále,
kde nás čekaly žákyně ze ZŠ Karviná,
U Studánky. Soustředěnou hrou a lepší kondicí i disciplinou jsme zvítězili
poměrem 69 : 19! a vybojovali si účast
na republikovém finále, které proběhne
koncem května.
Děkujeme žákyním 8. a 9. ročníku: Petře Hudecové, Evě Koďouskové,
Daně Lupińské, Janě Nedomové, Lucce Rektoříkové, Janě Rosíkové, Veronice Tinkové a Nikol Vašutové za jejich
skvělé výkony a přejeme jim, aby se jim
v republikovém klání dařilo a ukázaly
všem, že v Příboře se stále hraje dobrý
basketbal.
Rovněž děkujeme žákyním 7.ročníku: Zuzce Monsportové, Katce Běčákové a Kláře Pavlačíkové, které v prvních
dvou kolech také pomohly k postupu.
A co vy, naši spoluobčané, myslíte
si, že by si naše děvčata nezasloužila
nějakou podporu do republikového
finále i od představitelů města? Třeba
jako dar, nějaké pěkné teplákové soupravy?

„DO KNIHOVNY NA INTERNET - PO INTERNETU DO KNIHOVNY“
S B, ..

Stejné motto jako v minulých letech
jsme využili také v letošní kampani Březen – měsíc internetu, kterou vyhlásilo
sdružení BMI, a které jsme se již třetím rokem zúčastnili. Během března měli všichni
uživatelé půl hodiny na internetu zdarma,
čehož hojně využívali. Všechna čtvrteční
dopoledne patřila zájemcům o práci s internetem. Překvapil nás mimořádně velký
zájem veřejnosti. Na dvou stanicích v oddělení pro dospělé se postupně vystřídalo
25 lidí asi všech věkových kategorií, z nichž
mnozí nebyli žádní začátečníci, ale potřebovali pouze doplňkové informace. Doufám, že se nám podařilo pomoci jim při
komunikaci s počítačem.
23. března jsme uspořádali přednášku s MUDr. Radimem Uzlem, CSc. o sexualitě a rodičovství. Měli jsme možnost
využít krásných prostor refektáře muzea
v Příboře. Přesvědčili jsme se, že pan doktor je skutečně vynikající odborník, řečník
a hlavně bavič.
Děti luštily různé vědomostní kvízy.
Kromě toho každý týden odpovídají na
jednoduchou otázku ze známých pohádek. V úterý 16. března bylo uspořádáno
Pohádkové úterý, kdy byli tři vylosovaní
výherci pohádkových hádanek odměněni.
Pohádkové úterky jsou akce, které nahradily loňský cyklus s názvem Odpoledne
s kocourem, zaměřený na dramatickou výchovu dětí. Menší čtenáře mohou doprovázet rodiče nebo prarodiče. Naším cílem
v Pohádkových útercích je kromě práce
s pohádkou a textem provokování dětské

fantasie. Děti hrají psychologické, pohybové a kreativní hry. Kromě toho se čtou pohádky, básničky, hádají se hádanky a tvoří
různé výrobky a obrázky z papíru i jiných
materiálů. V dubnu budeme vyrábět dárečky ke Dni matek.
Již druhým rokem prožijí děti
v knihovně pohádkový večer. V pátek 2.
dubna 2004 proběhne Noc s Andersenem
v mnoha městech i vesnicích - všude tam,
kde knihovnice připraví lákavý program
pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tato společná akce Klubu
dětských knihoven SKIP a sdružení BMI
ukončí kampaň Březen měsíc internetu.
Organizátoři chtějí připomenout také svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha
zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. V loňském roce akce proběhla v 152 místech naší vlasti. Internet nám
pomohl při vzájemné komunikaci a při
přípravě soutěží, kvízů a programů v jednotlivých knihovnách u nás, na Slovensku
a v Polsku. Díky internetu víme, co se kde
dělo. V knihovnách se hrály hry, soutěžilo
se, podnikaly strašidelné výpravy, pomocí
společné elektronické konference se psala
oslavná báseň, ale hlavně se nezapomnělo na čtení pohádek. Na společné spaní se
letos přihlásilo 27 čtenářů od 6 do 12 let.
Přečíst dětem pohádku přijde také pan
starosta. Cílem našeho „nocování“ je vzbudit v dětech zájem o četbu a také předvést
knihovnu jako místo, kam můžeme chodit
za zábavou.
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Z KALENDÁŘE STAROSTY
MĚSTA - BŘEZEN 2004
g Rada

I. M S

města Příbora projednávala
v průběhu měsíce března několik větších
veřejných zakázek, s jejichž zahájením je
uvažováno v průběhu měsíce dubna. Největší stavební zakázkou letošního roku
bude bezesporu generální rekonstrukce
další části piaristického kláštera, kterou
bude provádět stavební firma Nosta s.r.o.
Nový Jičín. V rámci této zakázky o rozsahu cca 6 mil. Kč budou postupně opraveny
veškeré zbývající prostory, které v současné
době užívá základní umělecká škola. Město Příbor získalo na tuto zakázku 50% prostředků ze státního rozpočtu v rámci programu regenerace městských památkových
rezervací.
g Druhou největší stavební akcí letošního roku potom bude zastřešení a zateplení pavilonů jídelny a družiny při škole
Npor. Loma. Dodavatelem této akce byla
stanovena stavební firma Pozimos a.s. Zlín
a cena dodávky představuje něco více jak
5 mil. Kč. Na tuto akci obdrželo město mimořádnou státní dotaci ve výši 4 mil. Kč.
g V průběhu měsíce března byly zahájeny další stavební akce, připomněl bych zde
např. plynofikaci části ulice Ostravské včetně předlažby chodníku nebo opravu chodníku na Místecké ulici směrem k bývalému
areálu Tatry.
g Rada města projednávala v březnu především výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jako jsou školská a předškolská zařízení, technické služby nebo domovní správa. Ve většině případů skončilo
hospodaření těchto organizací drobným
ziskem.
g Zastupitelstvo města se zabývalo především kontrolou dlouhodobých rozvojových programů města, které byly přijaty
pro současné volební období. S konečnou
platností schválilo zastupitelstvo města
rovněž smlouvy o koupi rodného domu
Sigmunda Freuda v Příboře.
g K samému závěru se blíží práce komise
pro stanovení podmínek privatizace části
bytového fondu v majetku města. Komise
zpracovala materiály, které hovoří o způsobu a podmínkách prodeje, navrhla prodejní ceny a doporučila rozsah domů, které
budou nabídnuty zájemcům ke koupi. Takto zpracované materiály budou předloženy k diskuzi dubnovému jednání zastupitelstva města. Podrobné informace budou
zveřejněny po projednání v zastupitelstvu
města.
g V měsíci březnu rovněž pokračovaly
soudní spory o určení vlastnictví ke kulturnímu sálu na Hájově a k pořádání kulturních akcí ve večerních hodinách v městském parku. V prvém případě vyzněl zatím
rozsudek okresního soudu v neprospěch
města (sál není majetkem města), druhý
soudní spor není ukončen. V tomto soudním sporu se jedná o omezení pořádání
kulturních akcí v městském parku po dvacáté druhé hodině večerní.
1.3.2004 zasedání finančního výboru, na
kterém jsem podal obšírnou informaci
o rozsahu chystaného projektu „Centrum
S. Freuda v Příboře“

3.3.2004 jednání s TJ Příbor a zhotovitelem přístavby sauny o rozsahu prací letošního roku. Město vyčlenilo ve svém rozpočtu 500 tis. Kč na postupné dokončení
sauny
3.3.2004 zasedání mediální komise, která
se zabývala především rozvojem cestovního ruchu v Příboře
8.3.2004 schůzka komise pro privatizaci
bytového fondu (jednání o pravidlech prodeje bytů a domů)
15.3.2004 jednání finančního výboru, na
kterém bylo projednáváno plnění dlouhodobých rozvojových programů města
17.3.2004 další schůzka komise pro privatizaci bytového fondu. Na této schůzce byla přijata dohoda o cenách domů
a bytů.
18.3.2004 společně s vedoucí finančního
odboru Ing. Nenutilovou jsme se zúčastnili
instruktážní schůzky, kterou pořádala Komerční banka na téma „Pomoc Komerční
banky při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie“.
24.3.2004 schůzka komise pro privatizaci bytového fondu, na které bylo dosaženo dohody o pravidlech prodeje obecních
domů
25.3.2004 tohoto dne se v Příboře v restauraci U Zlaté hvězdy konalo setkání okresních ředitelů Policie ČR Moravskoslezského kraje, na kterém jsem v jeho začátku
přítomné seznámil krátce s nejnovějšími
aktualitami z Příbora.
31.3.2004 jednání se zástupkyní hejtmana Moravskoslezského kraje o chystané
výstavbě víceúčelové haly u Masarykova
gymnázia a možné finanční spoluúčasti
při rekonstrukci prostor základní umělecké školy.

MLADÍ HUDEBNÍCI OPĚT V REFEKTÁŘI MUZEA
J Š
V pátek 16. dubna 2004 od
hraje na housle. V roce 2000 byl přijat
19.00 hod. si budeme moci vyslechke studiu na Janáčkovu konzervatoř,
nout další z koncertů konaných v rekde v současné době studuje 4. rokem
fektáři muzea. Tentokrát to budou
hru na housle u prof. Václava Krůčka.
naši příborští hudebníci – studenti
V tomto čase se rovněž připravuje
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
k maturitní zkoušce. Je také členem
– houslista Petr PUKOVEC a trumklavírního tria, se kterým absolvoval
petista Petr ŠTĚPÁN, hobojistka
řadu vystoupení.
Hana ŠEDIVÁ, studující na brněnHobojistka Hana Šedivá absolské JAMU a studentka Ostravské
vovala konzervatoř v Ostravě v roce
univerzity, houslistka Daniela PU2003 a v současnosti studuje prvním
KOVCOVÁ. Výborné domácí murokem na Janáčkově akademii v Brně
zikantské „podhoubí“ našeho města
ve třídě doc.Josefa Bartoníka. Během
neustále vychovává nové hudebníky
studia se zúčastnila soutěžní přehlída je dobré, že si u vás získávají obliky konzervatoří v Teplicích /čestné
bu. Vždyť koncerty těchto mladých
uznání/ a v soutěži C.Ditterse z Ditjsou nejvyhledávanějšími.
tersdorfu ve Vidnavě získala v roce
Studenti spolu se svými korepe2001 druhé a v roce 2002 třetí místo.
titory – klavíristy zahrají skladby od
V dechovém orchestru mladých hraje
Bacha,Vivaldiho, Saint-Saënse, Cóna,
9 let a rovněž vyučuje hře na hoboj
Lala, Kalivody a Francka.
a zobcovou flétnu na ZUŠ Z.Buriana
A zde je malá vizitka hudebníků:
v Kopřivnici.
16 letý trumpetista Petr Štěpán ze
Houslistka Daniela Pukovcová
Skotnice je absolventem ZUŠ v Přístuduje třetím rokem Ostravskou uniboře, nyní posluchačem 1.ročníku
verzitu ve třídě prof. L.Capa, hraje
Jan.konzervatoře v Ostravě ve třídě
v orchestru Slezského divadla v OpaMgr.R.Buchala. V roce 2003 získal
vě a její krásně zabarvený hlas znají
v celostátním kole soutěže ZUŠ 2.mísvšichni posluchači Swingového orto a je členem dechového orchestru
chestru B.Pukovce.
mladých.
Věřím, že si tento hudební záPetr Pukovec pochází z hudební
žitek nenecháte ujít. Na shledanou
rodiny, je vnukem flétnisty a dirigenta
s vámi se těší organizátoři tohoto
Bedřicha Pukovce. Od svých osmi let
koncertu.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Chceme vám naší pravidelnou malou „poradnou“ pomoci orientovat se
v některých právních problémech. Dokonce můžete městskému informačnímu centru adresovat i své dotazy. Samozřejmě s ohledem na vydavatelskou
lhůtu Měsíčníku a kapacitu advokátní
kanceláře.
Právník radí…
Po vstupu naší země do EU vznikne
našim státním orgánům povinnost vydávat řidičské průkazy podle vzoru Evropského společenství. Nové řidičské
průkazy budou mít podobu plastové
karty s emblémem EU a rozlišovacím
znakem státu, který dokument vydal.
Nové průkazy budou vydávány s omezenou platností na dobu deseti let, poté
je však bude možno na příslušném
úřadě jednoduše vyměnit.
Současné řidičské průkazy budou
uznávány na celém území EU, a to
i když se občan přestěhuje na území
jiného členského státu natrvalo. Hostitelský členský stát však může na držitele průkazu uplatňovat své vnitrostátní
předpisy o době platnosti průkazu, lékařských prohlídkách, a může do prů-

kazu zaznamenat jakékoliv údaje nezbytné pro správní účely.
Stávající řidičské průkazy však budou postupně vyměňovány. Výměna
má probíhat ve třech etapách. V první
etapě si o nový průkaz budou muset
požádat majitelé průkazů vydaných
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, a to nejpozději do 31. prosince 2007. Ve druhé
budou měněny dokumenty vydané od
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, a to do 31.
prosince 2007, ve třetí etapě pak průkazy vystavené od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004, a to nejpozději do konce roku
2013.
V současnosti se v EU zvažuje i zakotvení další jednotné právní úpravy
týkající se řidičských průkazů. Například každý řidič starší 65 let by musel
projít jednou za 5 let zdravotní kontrolou, povolení řídit motorku by platilo
od 16 let a žádná ze zemí by už nevydávala tzv. věčné průkazy.
Mgr. Lukáš Jansa
Nový Jičín, tel. 604 321 443
advocatius@advocatius.cz,
www.advocatius.cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD V PŘÍBOŘE
KULTURNÍ KOMISE
OKRESNÍ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V NOVÉM JIČÍNĚ
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ SIGMUNDA
FREUDA V PŘÍBOŘE

POŘÁDAJÍ

KOMORNÍ
KONCERT
MLADÍ HUDEBNÍCI

účinkují:
Petr ŠTĚPÁN – trubka
Petr PUKOVEC – housle
Hana ŠEDIVÁ – hoboj
Daniela PUKOVCOVÁ –housle
spoluúčinkují:
Barbora Dvořáková, Emilie Spasojevičová a Radana Kubíčková –
klavír /Jan.konzervatoř a Ostravská univerzita/ a Renata Talpová
Pátek 16.dubna 2004 v 19.00 hod.
refektář muzea v Příboře

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
J M
V neděli 29. února 2004 se uskutečnávštěva ostravských divadel. Také
nila v klubu, v prostorách bývalé školy, jsme pořádali tři zájezdy po blízkém
výroční schůze hájovských důchodců. okolí, ples v sále Kulturního domu. Na
Z celkového počtu 53 členů chyběli jen
Svatodušní svátky jsme usmažili vaječiti, kterým to nedovolil zdravotní stav.
nu ze 130 vajec a k 1. květnu postavili
Předsedkyně pí Barbora Zárubová
máj. Kácení máje jsme spojili s příjemve svém vystoupení zhodnotila činnost
ným posezením při harmonice, zpěvu,
klubu za minulý rok a hlavně poděkodobrém jídle a pití, protože nám oplavala přítomným za velmi dobrou účast
tili návštěvu naši přátelé z Francovy
při pravidelných středečních setkáních. Lhoty. Dbát o pořádek kolem budovy
Právě na účasti je vidět, že máme proč
a přilehlých prostor je už samozřejse scházet, popovídat si, čtenářky si
mostí, takže byla i nějaká ta brigáda.
vzájemně vymění knížky. Měli jsme
Také nás paní Kubečková seznámitaké malou výstavu ovoce a výpěstků
la s připravovanými akcemi pro letošní
z našich zahrad včetně degustace destirok.
látů, nezapomínáme popřát všeho nejVěříme, že bude nejméně tak úspěšlepšího při narozeninách, manželé Vojný, jako byl rok minulý. O pokladnu se
těch a Marie Jalůvkovi oslavili zlatou
nám moc dobře stará paní Ludmila Zásvatbu a bylo i několik kulatých výrorubová , jak jsme se dozvěděli z pokladčí. Pěknou výzdobou naší společenské
ní správy, kterou nám na schůzi předmístnosti si zpříjemníme období Velinesla. V letošním roce zatím přibyli dva
konoc a příchodu jara a hlavně Vánoc, noví členové klubu.
kde máme pod stromečkem i krásný
Za osadní výbor vystoupil v diskubetlém. Celý rok nám kvetou na okzi předseda osadního výboru Vlastimil
nech pelargonie, o které se vzorně stará
Matula. Využil tohoto jednání, aby sepí Julie Žabenská.
známil spoluobčany s činností osadníV průběhu roku jsme měli i několik
ho výboru a s tím, co se podařilo v mipřednášek se zdravotní tematikou.
nulém roce vykonat a co je v plánu leNejstarší členka, která chodí pravitos. Mimo jiné nás informoval, že se na
delně každou středu, je pí Drahomíra
červen připravuje obecní výlet při dobFilipová. Letos oslaví 79 let.
ré dechovce na výletišti za účasti všech
Předsedkyně poděkovala za sposložek v obci. Organizačně budou tuto
lupráci a přízeň Městskému úřadu
akci zajišťovat místní hasiči.
v Příboře, osadnímu výboru a ostatním
Paní Ludmila Matulová, která řídisložkám v obci.
la toto výroční jednání, popřála v záPaní Alena Kubečková, která se stavěru všem hodně zdraví, elánu, životrá o kulturu, nás seznámila o kulturního optimismu a také hodně nápadů
ních a společenských akcích. Pravidlem
a inspirace, aby se nám všem v klubu
se stala, především v zimních měsících, líbilo.

BÍLÁ STŘEDA NA ZŠ JIČÍNSKÁ
M. I F, ZŠ P, J 
Barvy ovlivňují náš život. Vyvolávají nejrůznější pocity. Je jich tolik , že
je nedokážeme všechny pojmenovat.
Podle antropologů ani jedna řeč nemá
dostatečné množství výrazů k dokonalé identifikaci barev. Černá a bílá
jsou také první dvě barvy, které lidé ve
výčtu barev obvykle uvádějí. Blížící se
konec zimy jsme na naší škole oslavili bílou barvou. Na určený den se žáci,
učitelé, ale i ostatní zaměstnanci oblékli
do něžné čisté barvy. Všichni prohlédli
své šatníky a přinesli nejen oděvy, ale
i řadu doplňků / např. korále, spony
mašle a jiné / . Třídy byly velmi originální. Nejvíce se to bělalo ve třídě 4. B,
kde bylo 369 kusů oblečení a doplňků.
Hodnotíme všechny žáky, kteří měli
snahu přispět k netradičnímu pojetí zajímavého dne, zároveň děkujeme
i učitelům a ostatním zaměstnancům
za vstřícnost.

Z HLÁŠENÍ MP PŘÍBOR
V MĚSÍCI BŘEZNU 2004
g Dne 1.3.2004 v 17.30 hodin přijali

strážníci MP Příbor telefonické oznámení
od mladého muže z Příbora,který oznámil,
že společně s několika kamarády ve věku
10-16 let sáňkuje na kopci a obtěžuje je
podnapilý muž. Vulgárně jim nadává a dělá jim sexuální přednášku, se spoustou peprných výrazů. Na místě strážníci zajistili
podnapilého 54letého muže z Příbora, kterého poté převezli do místa bydliště a předali manželce. Po vystřízlivění bude za přestupek proti veřejnému pořádku následně
předvolán na služebnu MP Příbor.
g Dne 13.3.2004 přišel v 8.40 hodin na
služebnu MP řidič, který právě parkoval
před prodejnou zeleniny na náměstí a zásoboval ji. Během této doby mu na vozidlo
Renault Kango ze střechy přilehlého domu
spadl velký kus ledu a způsobil promáčknutí přední kapoty s poškozením laku. Na
tuto situaci byla ihned upozorněna majitelka domu, která zajistila místo tak, aby nedošlo k dalšímu poškozování vozidel, popř.
k úrazu procházejících chodců. Majitelka
domu byla srozuměna s tím,že pokud škodu neuhradí pojišťovna /řidič byl pojištěn/
, bude řidič úhradu škody vymáhat po ní.
Škoda na vozidle nepřesáhla 10 000 korun.
g Dne 23.3.2004 přijala hlídka MP v 8.45
hodin telefonické oznámení od majitelky
novinového stánku paní M.J., že ji slovně
napadá cizí neznámý muž. Přímo u stánku
ji před ostatními zákazníky velmi vulgárně
urážel a nadával. Muž rozhazovat vystavený tisk po zemi a obtěžoval ostatní kolemjdoucí taháním za rukávy. Jednoho muže
měl dokonce shodit z jízdního kola.Výtržník byl v silně podnapilém stavu a pokračoval směrem na náměstí.Podle zjištěného
popisu hlídka zahájila okamžité vyhledávání muže a po pěti minutách ho zadržela v prostorách u DPS. V zhledem k tomu,
že hodnověrně neprokázal svoji totožnost
a věc nešla vyřešit na místě , byl předveden na služebnu MP Příbor. Muž, v němž
byl následně zjištěn 47 letý P.K. ze Vsetínska, byl krátce nato převezen na záchytnou
stanici do FM a celý případ byl předán OO
PČR Příbor k dalšímu šetření.
g Dne 22.3.2004 přijala hlídka MP telefonické oznámení od občanky města, že před
10 minutami její syn viděl asi čtyřicetiletého
neznámého občana romské národnosti, jak
se snaží velkým šroubovákem vypáčit jejich
uzamčenou kůlnu v prostoru za nádražím
ČD v Příboře. Když si neznámý muž všiml,
že je sledován, zanechal svého jednání a dal
se na útěk. Ihned po oznámení bylo prověřeno celé okolí kolem nádraží ČD a přilehlá
prostranství. Možného pachatele se však již
nepodařilo nikde nalézt. Na dveřích zámku ani na majetku nevznikla žádná škoda.
O případu byla vyrozuměna PČR Příbor.
Vážení čtenáři, omluvte prosím chybu, ke
které bohužel došlo v minulém čísle Měsíčníku. Ve článku Paříž – Dakar, věnovaném
letošnímu Rallye Paříž – Dakar bylo chybně uvedeno, že pan Tomáš Tomeček dojel
se svým týmem i přes technický zádrhel na
krásném 10. místě. Správně mělo být uvedeno, že dojeli na ještě krásnějším 6. místě!
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ROK 1713 – POSLEDNÍ MOROVÁ RÁNA PRO PŘÍBOR - (POKRAČOVÁNÍ)
Císař Josef I. v mnohém povznesl
svoji říši; zavedl větší pořádek do financí i do soudního řízení, např. omezením
práva útrpného (= mučení). Dlouholetý odboj v Uhrách byl potlačen a válka
s Francií byla vítězná. Stalo se však to,
co si nikdo v monarchii nepřál. V roce 1711, ve svých 33 letech, císař Josef
náhle zemřel na neštovice. Když umíral,
rozloučil se nejprve se svým nejvěrnějším přítelem princem Evženem a potom teprve s chotí a dcerami. Tohoto
císaře bylo skutečně škoda. O mnoho
Habsburcích se to říci nedalo….
Nový císař Karel VI. nedosahoval
nejen schopností a úrovně svého zesnulého bratra Josefa, ale dokonce ani svého otce Leopolda. Do historie se zapsal
především jako otec pozdější císařovny
Marie Terezie a vyhlášením pragmatické sankce. Kromě (u Habsburků obvyklé) lásce k hudbě se zajímal o numismatiku a všude s sebou vozil svou
sbírku mincí. V Klatovech slíbil roku
1712 českým stavům, že se dá korunovat na českého krále; tento svůj slib však
vyplnil až v září 1725. V době vlády svého mladšího bratra Josefa v dědičných
rakouských zemích se měl stát - jako
Karel III. Habsburský – panovníkem
ve Španělsku. Smrt Josefa však zkomplikovala politickou situaci v Evropě. To,
že nyní Karel dosedl na trůn rakouský,
změnilo celkovou situaci ve válce o dědictví španělské. Dokud se soudilo, že
Karel bude pouze králem španělským,
byla jeho spojencem Anglie. Když však
měl být pánem i ve Vídni, vyvstala obava, že spojením habsburských a španělských zemí by byla porušena evropská
rovnováha, a tak Anglie opustila dosavadního spojence. Již v říjnu 1711
byly v Londýně dojednány předběžné
podmínky příměří mezi Anglií a Francií a v dubnu 1713 byl podepsán v Utrechtu mír, podle něhož zůstal králem
Španělska Filip V. z Anjou. Podmínkou
tohoto míru bylo ale ustanovení, že Španělsko se nespojí s Francií. K míru se
připojily i Prusko a Savojsko a Karel VI.
byl tak opuštěn od spojenců. Anglie získala v této válce Gibraltar, baleárský ostrov Menorku a některé državy v Americe. Francie si zachovala svoje hranice,
Prusko dosáhlo mezinárodního uznání
královského titulu a Portugalsko získalo
nevelké území v Brazílii. Karel VI. se ale
nechtěl po všech těch vítězstvích, které
mu v posledních deseti letech dobyl Evžen Savojský, smířit s nepřítelem, ale politická převaha byla nyní na straně francouzské a sám princ Evžen radil císaři,
aby rozhodně mír uzavřel. Nakonec se
habsburská monarchie k tomuto míru
připojila smlouvou s Francií. Jednání
trvalo déle než tři měsíce a výsledkem

I J
byla smlouva, podepsaná v Rastattu
v březnu 1714. Habsburkové získali ze
španělského dědictví Neapolské království, Milánsko, Sardinii, část Toskánska
a Španělské Nizozemí (Belgii). Karel VI.
se však musel zříci nároku na Španělsko a za jeho krále uznat svého soupeře.
V této souvislosti nutno připomenout,
že také Švédsko, nejvýznamnější spojenec Francie, bylo v severní válce (17001721) poraženo Petrem Velikým a ztratilo nadvládu nad Baltským mořem.
Výsledkem válek v prvních dvou desetiletích 18. století byla změna poměru sil
ve prospěch Anglie, Ruska a habsburské
monarchie. Připočteme-li k rakouskému výsledku vítěznou válku s Turky
v letech 1716-1718, kdy Evžen Savojský
„vyčistil“ temešský Banát a velkou část
Srbska, Bosny a Malé Valachie od muslimů, lze konstatovat, že mezinárodní postavení habsburské monarchie se zlepšilo takovým způsobem, že se z ní stala
opravdová evropská velmoc. Zásluhu na
tom má (v našem slavném školství nedoceněný) princ Evžen Savojský.
Evžen nebyl militaristou jako rodící se generálové pruští; vždy dával
přednost vyjednávání před válkou. Ve
svém sídle, zámku Belvedere ve Vídni, soustředil skvělé umělecké sbírky
a rozsáhlou knihovnu. Nikdy se neoženil ani neměl děti. Veškerou svou
osobu, své schopnosti a um oddal zájmům mocnářství a země, ve které našel svůj nový domov. Byť dostal několikrát nabídky od cara Petra Velikého,
aby vstoupil do ruských služeb, vždy je
zdvořile odmítl.
Na rozdíl od Karla VI. uvítali v jeho
zemích konec války o dědictví španělské s velikou radostí. V Praze, v Brně
a ve všech městech v Čechách a na
Moravě to bylo oslavováno bohosluž-
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bami, střelbou z moždířů i slavnostními průvody ozbrojených sborů a cechů. A protože byla na ústupu i velká
epidemie morová, počalo se se stavbou
mariánských soch a sloupů.
Epidemie vypukla roku 1711 v Istanbulu (seldžučtí Turci v čele s Mehmetem II. dobyli v roce 1453 dobyli
Cařihrad a přejmenovali jej na Îstanbul - od této události bychom proto
měli nazývat město novým názvem).
Nejprve se epidemie dostala do Uher
a do Štýrska, ale zároveň také do Polska, takže se k našim hranicím blížila
z několika stran současně. V průběhu
roku 1712 pronikla z Uher až do Dolních Rakous a do samotné Vídně, odkud ji přenesli obchodníci s dobytkem
na Moravu a do Čech. Do Vídně zavlekl nákazu jeden turecký kupec. Zde na
chvilku naše povídání přerušíme.
Před rokem 1683 by se to onomu
kupci pravděpodobně nebylo bývalo
povedlo. Turecká hrozba, která trvala
od konce 14. století, napomohla během
16. a 17. století zformovat habsburskou
monarchii jako podunajské soustátí, jež
tvořilo hráz pronikání islámských hord
do Evropy. Tomu také odpovídalo postavení Vídně jako pevnosti, která patřila mezi nejstřeženější města starého světa. Výše uvedený cestovatel Fynes Moryson uvádí ve svém cestopise, že když
přicestoval k branám Vídně, byl strážnými vyzpovídán a podroben důsledné
prohlídce. A jakmile se ubytoval, hostinský si všechno o něm znovu sepsal
a údaje poslal „na ouřad“. (Osobně jsem
toho názoru, že z tehdejší nutnosti neustále evidovat a kontrolovat osoby dlící
ve Vídni /včetně jejích stálých obyvatel/,
tedy z prevence před možnými tureckými žháři a špicly, se postupem času
vyvinula ona pověstná byrokracie rakouských a samozřejmě českých úředníků monarchie, která se vzápětí rozšířila mimo vládní město, podporovaná
zároveň absolutistickým způsobem
panovníkovy vlády.) Situace se změnila
po zdrcující porážce Turků roku 1683
u Vídně. Město se sice ještě dlouho nestalo tzv. otevřeným, ale bezprostřední
ohrožení střední Evropy arabským živlem bylo (snad) navždy zažehnáno.
Novinkou tohoto posledního moru
bylo, že mu nepodléhali pouze lidé, ale
i hovězí dobytek, který zpočátku nákazu také nepozorovaně rozšiřoval. Takovou podobu epidemie Evropa dosud
nezažila, a proto se nákaza začala šířit do
všech sousedních zemí mnohem rychleji
a snadněji než kdykoli předtím. Od poslední velké epidemie moru u nás, v roce
1680, vyrostla celá jedna generace, která
vůbec nepoznala takovou hrůzu a bezmocnost lidí.
(příště dokončení)

AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
I Š

Od 1. 1. 2003 zavedlo město Příbor
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) vnitřní kontrolní systém. Tento
je nedílnou součástí systému řízení. Pro
výkon vnitřního kontrolního systému
byl k uvedenému dni zřízen útvar vnitřní kontroly. Jedná se o specializovaný
a funkčně nezávislý orgán podřízený starostovi města. Na základě této změny byla
od 1. ledna 2004 přijata nová pracovnice
městského úřadu paní Eva Srněnská.
Za naše čtenáře jsme se zeptali v čem
spočívá její funkce.
Mohla byste, prosím, popsat čtenářům ve zkratce vaši pracovní náplň?
Předmětem mé činnosti je organizování a provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městem, žadatelů
a příjemců veřejné finanční podpory, kontrola účinnosti a přiměřenosti vnitřního
kontrolního systému.
Co to pro vás znamená v praxi?
V praxi je to nepřeberné množství činností. Namátkově: provádění kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u příspěv-

kových organizací a organizačních složek
zřízených městem, vyhodnocování průběžných a závěrečných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřízených
městem, finanční kontrola u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu
města, přezkoumávání a ověřování vnitřního kontrolního systému, zjišťování, zda jsou
právní předpisy a přijatá opatření a stanovené postupy v činnosti města dodržovány,
kontrola hospodárnosti, zpracování návrhů
střednědobého a ročního plánu kontrol (auditů), zjišťování, zda jsou plněna provozní
a finanční kritéria stanovená zákonem o finanční kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelovost při výkonu veřejné správy.
V mé kompetenci je také případná namátková kontrola finančních transakcí, chodu
pokladny MÚ a také kontrola dodržování
efektivnosti práce u jednotlivých pracovníků městského úřadu.
Co se dále děje s výsledky jednotlivých kontrol?
Výsledky kontrol jsou souhrnně uváděny podle § 31 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.
v tzv. „Protokolu“. S výsledky jednotlivých
kontrol je vždy senámen starosta města.
Výsledky veřejnosprávních kontrol prováděných u organizací zřízených městem
a u žadatelů a příjemců veřejné finanční
podpory jsou předkládány také Radě města Příbora.
Prozradíte čtenářům, jaké konkrétní
úkoly vás ještě čekají v tomto roce?
Mimo veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města Příbora,
jako jsou mateřské školy, základní školy,
technické služby města, domovní správa,
školní jídelna mě čeká také vnitřní finanční kontrola.

POSKYTNUTÍ DOTACÍ PRO ROK 2004

 

%
#
0
2
3
6
/
8
$

%
#
0
2
3
6
/
8
%$
%
%%

  
! "
 & &' ()*
+,-, 
" " !1
" " !1
)4-, 
7" !
) !(  1
) !(  1
97:;:<
4:)?
+"! !(' !(1
7@  (
;= !(! "
@ !"   (
;9A B
) !(  1>4:
C !(! "9:*D
A?  -
' "  "
;)9
G ! 

  


! .
2.! .
!
5
'

'
'"=> 
 
' =
"'   "

 
'! "=
'= !>(=
(=E  F
!" " & '=
!
7 !=!=

  

#$$$
%$$$
/$$$
0$$$
3$$$
2$$$
##$$$
#0$$
8$$$
#8$$$
%%$$
/0$$
30$$
02$$
##$$
%62$$
30$$
/#$$
2$$
/#$$
#%$$
%2%0$$

M  P 

Ta bude zaměřena zejména na dodržování obecně závazných předpisů, vnitřních
předpisů a stanovaných postupů v činnosti
města, hospodaření dle schváleného rozpočtu města, schvalování rozpočtových
změn a jejich řádná evidence, účelné, efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými
prostředky, zejména pak s dotacemi, porovnání významných příjmových a výdajových položek s předchozím obdobím,
kontrola pohledávek a jejich vymáhání,
kontrola místních poplatků, prověření
vnitřního kontrolního systému, schvalovací postupy, zatřídění příjmů a výdajů dle
platné rozpočtové skladby a další. To jsou
jedny z hlavních úkolů pro letošní rok.
Mohou se na vás obracet také občané
města s dotazy či případnými problémy?
Pokud se týká chodu samotného městského úřadu a jim zřízených organizací,
doporučuji občanům, aby své případné
podněty podali písemně panu starostovi. V rámci své funkce a kompetencí a po
dohodě se svým nadřízeným, což je pan
starosta, mohu tyto podněty prověřovat
a zabývat se jimi.

BAV KLUB PŘÍBOR
  , ...
Masarykova 489, Příbor 742 58
Tel.: 556 723 778, mobil: 724 244 467
LETNÍ TÁBOR NA MORÁVCE
pro děti a mládež od 8 let
Termín: 12. 7. – 17. 7. 2004
Ubytování: v pokojích valašské dřevěnice (penzion), kterou máme jen pro sebe.
V chalupě je spol. místnost s krbem, kuchyň (s naší vlastní kuchařkou), soc. zařízení včetně sprch. Areál se nachází v krásném prostředí Beskyd pod Visalajemi (cca
700 m n. m.), ze všech stran obklopen loukami a lesy. K dispozici je hřiště pro různé hry, ohniště, sauna i bazén. Ke koupání
může sloužit i přehrazený tok říčky Morávky pod blízkým splavem. Okolní příroda
a lesy přímo vybízí k dobrodružným denním i nočním hrám, ke sportování a výpravám např. na známé Visalaje, Bílý kříž,
Slavíč, Lysou horu apod.
Program:

„VÝPRAVY ZA POKLADY LESNÍHO MUŽE ...“

Plnění úkolů celotáborové dobrodružné
hry o ceny, hodně zábavných her a soutěží,
sportování, vycházky a túry do okolí, poznávání přírody, koupání, diskotéky, posezení u ohně, vaření v kotlíku, výtvarné
a tvůrčí práce s přírodními materiály
a spoustu další zábavy.
Cena 1880,- Kč zahrnuje: dopravu tam
i zpět, ubytování, stravu 5x denně, sportovní potřeby, výtvarné pomůcky a materiál pro činnost, odměny a ceny, práce pedagogů, přítomnost u dětí 24 hod. denně.
Náš tábor je jen pro 20 dětí, tedy spíš
rodinného typu, proto se přihlaste včas!

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ OVZDUŠÍ A MALÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ
I. L V,   
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI:

Rádi bychom upozornili občany na
některá ustanovení zákona č. 86/2002
o ochraně ovzduší. V §3 tohoto zákona jsou uvedeny všeobecné povinnosti právnických i fyzických osob
při ochraně ovzduší.
§ 3 odst. 4, říká, že spalování látek, které nejsou palivy určenými
výrobci jejich zařízení, je zakázáno.
Uveďme tento zákaz do souvislosti se
skutečným otápěním kotlíků v rodinných domcích, případně v některých
drobných provozovnách. Z tohoto
ustanovení vyplývá, že v kotli není
možno spalovat nic jiného, než palivo
předepsané výrobcem. Poměrně dosti
často je možno podle zápachu z komínů ještě i dnes usoudit, že v některých
domácnostech i provozovnách se tento
zákaz stále porušuje.
Dále § 3 odst. 5 říká, že v otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec má pravomoc
upravit nařízením podrobnosti při
spalování suchých rostlin. Takovéto
nařízení však město Příbor nevydalo,
proto platí přesně to, co říká zákon,
totiž, že je možno kdykoliv v ohništi spalovat suché rostlinné materiály,
nesmí však tím být narušeno klidné
občanské soužití, což zase stanovuje občanský zákoník (například není
možno obtěžovat sousedy nadměrně
kouřem).
Za velmi důležité považujeme také
ust. 3 § odst. 8: Právnické i fyzické
osoby jsou povinny, je-li to pro ně
technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při
změnách stávajících staveb využít
centrálních zdrojů tepla, popřípadě
alternativních zdrojů.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sponzorům,
kteří nám přispěli finanční částkou nebo dárkem do naší tomboly. Tombola byla součástí Papučového bálu, který se konal 25. 3.
2004 v domově důchodců.
obyvatelé a zaměstnanci DD
Příbor, Masarykova 542

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ:

Podle zákona č. 86/2002 Sb. se dělí
zdroje znečišťování ovzduší na mobilní
a stacionární.
Mezi mobilní zdroje patří pohyblivá zařízení vybavená spalovacími
motory znečišťujícími ovzduší. Například uvedeme: dopravní prostředky
– silniční vozidla, drážní vozidla, stroje,
letadla, plavidla, dále např. kompresory,
přemístitelné stavební stroje, lesnické
stroje, buldozery, sekačky, pily atd.
Podmínky ochrany ovzduší před
znečišťováním mobilními zdroji jsou
upraveny zvláštními zákony, např.
o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích, o drahách, o plavbě,
o civilním letectví, o odpadech. Všechny spalovací motory podléhají technickým kontrolám. Tyto kontroly by
měly zaručit zároveň, aby nedocházelo k nadměrným únikům zplodin do
ovzduší.
Za stacionární zdroj se považuje
zařízení spalovacího nebo jiného procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší. Patří sem například
kotle na spalování tuhých kapalných
a plynných paliv, skládky, kompostárny,
šachty, lomy, sklady paliv a podobně.
Stacionární zdroje se podle míry
svého vlivu na znečištění ovzduší dělí
na zvláště velké, velké střední a malé.
Z HLEDISKA TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ SE DĚLÍ NA

1) spalovací zdroje (otápěné kotle)
2) spalovny odpadů
3) ostatní
Protože do pravomoci obcí spadá
povinnost zajišťovat dodržování předpisů u malých zdrojů znečišťování, budeme informovat zejména o nich.
Mezi malé zdroje – zařízení spalovacího procesu – se řadí spalovací
kotle do jmenovitého výkonu do 0,2
MW, jsou to tedy všechna běžná topidla vytápějící rodinné domky a provozovny, pokud tyto nejsou napojeny na
centrální zdroj.
Spalovny odpadů sem nespadají
a z „ostatních“ zdrojů jsou to všechny,
které nejsou vyjmenovány ve vyhlášce
č. 353/2002 Sb.
Provozovatelem zdroje je každý
(právnická i fyzická osoba), kdo skutečně provozuje zdroj, není–li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje. (Provozovateli jsou tedy
nejen podnikatelé, ale i fyzické osoby).
Povinnosti provozovatelů malých
zdrojů znečišťování jsou stanoveny v §
12 zákona o ochraně ovzduší. Tady bychom opět připomněli některé z těchto
povinností, např. jsou provozovatelé
povinni:
M  P 

§ 12 odst. 1 a)
uvádět do provozu a provozovat
malé zdroje v souladu s podmínkami
pro provoz -upozorňujeme na souvislost s všeobecnou povinností podle § 3
odst. 4 – viz výše – spalovat pouze paliva určená výrobcem,
§ 12 odst. 1 b) – umožnit obecním
úřadům a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem provedení
kontroly (to neplatí pro provozovatele
malých zdrojů v bytech a rekreačních
domcích),
§ 12 odst. 1 c) oznámit zdroj, který vypouští těkavé látky, vést evidenci
těkavých látek. Tato povinnost se týká
provozovatelů tzv. „ostatních“ zdrojů
(nespalovacích). Mezi těkavé látky patří např. organická rozpouštědla a další
látky uvolňující do ovzduší organický
uhlík (např. benzín, nafta).
§ 12 odst. 1 e) dodržovat přípustnou tmavost kouře – toto ustanovení
se týká také fyzických osob, měřením
tmavosti kouře Ringlemannovou stupnicí je možno stanovit, že majitel zdroje znečišťuje ovzduší i tehdy, když kontrolní orgán nemá přístup ke zdroji.
Míra tmavosti kouře převyšující stupeň
2 je důvodem k zahájení přestupkového řízení.
§12 odst. 1 písm. f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské
činnosti, a to nejméně 1x za 2 roky,
a odstraňovat zjištěné závady. Tuto
povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva
od jmenovitého výkonu 11 kW. Za
oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Protože zákon je účinný od 1.6.2002,
neuplynula dosud lhůta 2 let, ve které
je povinen každý podnikatel provozující zdroj splnit tuto povinnost. Provozovatel sám nebo prostřednictvím
oprávněné osoby (kominíka) je povinen, až lhůta uplyne, tj. po 1.6.2004,
oznámit MěÚ, že tuto povinnost splnil.
Upozorňujeme provozovatele malých
zdrojů, že porušení této povinnosti je
pro kontrolní orgány dobře zjistitelné
a za její nesplnění je možno uložit, stejně jako za porušení dalších povinností
§ 12 a § 3, pokutu do výše od 500,- do
150 000,- Kč.
Tolik pro informaci o ustanoveních
zákona o ochraně ovzduší.

PŘÍBORSKÉ JARMARKY A TRHY
Po úspěšné „premiéře“ Valentinské
pouti mají příborští podnikatelé zájem
obnovit i tradici jarmarků, totiž uspořádat během roku více jarmarků než
dosavadní velikonoční a vánoční. Jaký
význam měly výroční trhy čili jarmarky v minulosti, jsem psal v příborském
Čtvrtletníku v červnu 1991. Protože za
dva měsíce uplyne od té doby již 13 let,
myslím, že je vhodné o tom opět něco
napsat.
Jarmark býval jedinou možností
velkého výběru zboží a styku mnoha
řemeslníků a obchodníků s kupujícími.
Proto na příborské jarmarky přijížděli trhovci a kupující nejen z blízkých
měst a vesnic moravských a slezských,
ale též slovenských a polských. Na výročních trzích mohli kupující získat
zboží kvalitní a jiné, než třeba znali ze
svého bydliště. Tím samozřejmě netvrdím, že by ve svém městě byli nuceni
kupovat zboží nekvalitní. Výroční trhy
byly významnou událostí společenskou
a byly vydatným zdrojem městských
příjmů. Purkmistr, konšelé, městský
písař, školní rektor, kněží, panská čeleď,
dostávali o jarmarcích příplatek, tzv.
jarmarkáles, aby si mohli na trhu něco
pěkného koupit.
Právo udělovat výroční trhy patřilo panovníkovi. První dva trhy udělil
Příboru král Vladislav II. Jagelonský 3.
12. 1493. Výsadu udělování jarmarků
si však přisvojovali i církevní hodnostáři, a tak další dva trhy povolil městu
biskup olomoucký Marek Kuen roku
1560. Tehdejší jarmarky trvaly osm
dní a na počátku 17. století si měšťané
vymohli dokonce 14 dní. Za třicetileté
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války v roce 1621 a 1626 byl Příbor při
přepadení cizími vojsky vydrancován
a vypálen. Aby byly obrovské škody na
majetku aspoň trochu nahrazeny, udělil biskup olomoucký, kardinál Dietrichštejn, velký příznivec Příbora, našemu městu v roce 1628 další čtyři trhy.
Tím dosáhl Příbor největšího počtu
jarmarků na Moravě, tj. osm, a nebyl
v tomto počtu nikdy předstižen. V 18.
stol. se počet trhových dní omezil ze
14 na jeden, a to pondělí. Jarmarky se
tedy až do roku 1938 konaly v pondělí
před Hromnicemi (2. 2.), před sv. Filipem a Jakubem (1. 5.), po sv. Vítu (15.
6.), před sv. Annou (26. 7.), po svátku
Narození P. Marie (8. 8.), před sv. Hedvikou (17. 10.), po sv. Martinu (11. 11.)
a poslední v pondělí po sv. Juditě (5.
12.). Každý trh trval až do večera.
O jarmarcích bylo náměstí plné
„štantů“, tj. bud a stánků. „Štanty“ byly
stavěny tak, že tvořily uličky kolmo na
silnici vedoucí přes náměstí. V těch
starších dobách se smělo prodávat jen
na náměstí. Později v 2. pol. 19. stol. byl
povolen prodej i v ulici U Brány (zde
prodávali ševci) a v ulici ke Katolickému domu (tu byli hrnčíři). Tržní řád
rozlišoval, prodával-li trhovec na stole
nebo na stánku, měl-li jen stánek nebo
krytou boudu, a kolik prostoru zabíral.
Podle toho se platil poplatek do městské kasy.
Aby byla pokud možno zajištěna
bezpečnost kupujících i trhovců, musel
každý řemeslnický cech ozbrojit na jarmareční dny určitý počet tovaryšů. Též
obec najímala na tyto dny „pacholky
zbrojné“ a žoldnéře, kteří hlídali a dba-

li o pořádek nejen ve městě, ale i před
branami města, neboť považte, i tehdy
se kradlo zboží i peníze.
Součástí jarmarků byly i dobytčí trhy, které se konaly na „trhovisku“
(dnes je na tom místě parkoviště, část
hřbitova a obřadní síň). Dokud v Příboře kvetlo řemeslo soukenické, pořádaly se dvakrát do roka speciální výroční trhy na vlnu.
Kromě výročních trhů se konaly na
náměstí každý týden sobotní trhy. Na
nich měl každý prodávající vyhrazeno
určité místo. Ve starších dobách (19.
stol.) se před domy č. 1 – 3, tj. u kostela,
prodávala drůbež a vejce, před č. 4 – 10
ovoce, zelenina, brambory, před č. 11
– 15 máslo, mléko, sýry, sádlo, před č.
19 – 234 obilí a sláma, před č. 43 až 48
prkna a dříví. Při deštivém počasí bylo
možno prodávat na podloubí.
A teď mám ještě malou poznámku
k tomu, co zaznělo ve vysílání městské
televize v povídání o Valentinské pouti.
Nebývalo přesně určeno, že by podél
silnice před kostelem sv. Valentina muselo být 6 stánků a na protější straně
2 stánky. Bylo jich tolik, kolik přijelo
nebo přišlo trhovců. Mám obraz Valentinské pouti z roku 1930 a na něm
je na jedné straně 8 a na druhé 5 stánků. A jak přijížděli návštěvníci pouti?
V polovině února bývala velká zima
a hodně sněhu. Proto z okolních vesnic
přijížděli na saních. Typickým zvukem
toho dne bylo cinkání rolniček a zvonečků na krku koní. Stalo-li se v některých letech, že přece jen bylo sněhu
málo, pak ovšem jezdili i v kočárech.
A to už je o jarmarcích a trzích vše.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
  .  . 

Anděla Dvoroková
Marie Holášková
Stanislav Onderka
Božena Horychová
Anastazie Jurásková
Eugenie Jeřábková
Julie Pustějovská
Alena Hutyrová
Božena Růžičková
Jiří Žalud
Božena Klečková
Jaroslav Hřeblo
Rudolf Žárský

Wladyslava Dobiášová
Ludmila Raganová
Alois Žabenský
Vilma Přibylová
Stanislav Vacek
Jaroslav Trtek
Julie Kodadová
Ludmila Stašová
Karel Dostál, Ing.
Václav Váńa
Anastázie Strakošová
Ladislav Piecha
Helena Rozsívková

MĚSTO PŘÍBOR
Zve všechny občany i návštěvníky města na

VELIKONOČNÍ
JARMARK
V sobotu 10. dubna v dopoledních hodinách
na náměstí S. Freuda.
Přijďte se podívat, možná i něco nakoupit
a společně přivítat svátky jara!
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PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC KVĚTEN 2004
pondělí 3. 5. v 18 a ve 20 hodin
VELKÁ RYBA
Drama USA, č. tit., 125´, přístupný.
Bloom byl odjakživa vášnivým vypravěčem historek, v nichž vystupují obři, vlkodlaci, zpívající
siamská dvojčata, čarodějnice apod.
středa 5. 5. v 18 hodin
PÁN PRSTENŮ - NÁVRAT KRÁLE
Repríza úspěšného třetího - posledního dílu trilogie Pán prstenů, 205´, č. tit., přístupný.
pátek 7. 5. v 18 a ve 20 hodin
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Repríza úspěšného českého filmu. Pátý díl
úspěšných básníků, 120´, přístupný.
pondělí 10. 5. v 18 a ve 20 hodin
TORQUE - OHNIVÁ KOULE
USA, 83´,č. tit., od 12-ti let.
Film ve stylu snímku Rychle a zběsile, ovšem na
motocyklech. Rychlá jízda, plno akce…
Středa 12. 5. v 18 a ve 20 hodin
KAMEŇÁK II
ČR, 90´, přístupný.
Repríza úspěšného českého filmu Zdeňka Trošky.
Pondělí 17. 5. v 18 a ve 20 hodin
VERONICA GUERIN
Thriller USA, 92´, č. tit., od 15-ti let.
Skutečný příběh příliš odvážné novinářky. Hledání pravdy obětovala vše…
Středa 19. 5. v 17:30 a ve 20 hodin
KRAJINA STŘELCŮ
Western USA, 145´, č. tit., od 12-ti let.
Čtyři přátelé bojují proti tyranskému šerifovi ve
jménu zachování svobody, cti a spravedlnosti.
Komerčně úspěšný návrat Kevina Costnera.
Pondělí 24. 5. v 18 a ve 20 hodin
ŠKOLA RO(C)KU
Komedie USA, 108´, č. tit., od 12-ti let.
Učení je až na druhém místě…
Jako nový učitel z klasického školního orchestru
vytvoří novou rockovou kapelu a vydává se bojovat do vysněného „Souboje kapel“.
Středa 26. 5. v 18 a ve 20 hodin
KILL BILL 2
Akční film USA, 120´, č. tit., od 15-ti let.
Velké finále nejnovějšího filmu Quentina Tarantina.
Pondělí 31. 5. v 18a ve 20 hodin
KRÁL ZLODĚJŮ
Drama SR-ČR-Francie-Německo –Rakousko,
101´, č. tit., od 12-ti let.
Novodobý příběh Olivera Twista.
Hrajeme pro MŠ: Pondělí 3. 5. V 9:30 hod.
MYŠKA A SOVA
Zveme i rodiče s malými dětmi!

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
4. května 2003 ve večerních hodinách
nastane první ze dvou úplných zatmění Měsíce v letošním roce. Zatmění je u nás viditelné. Velikost zatmění v největší fázi dosáhne v jednotkách měsíčního průměru 1,31.
Měsíc vychází ve 20h 12min. Začátek
částečného zatmění je ve 20h 48,6min, začátek úplného zatmění je ve 21h 52,5min,
střed zatmění (největší fáze) nastane ve
22h 30,2min, konec úplného zatmění je ve
23h 07,9min a konec částečného zatmění je
5. května v 0h 11,8min (časy jsou uvedeny
v SELČ).
Hvězdárna bude otevřena od 20:00
hodin do 00:15 hodin. V úvodu je možno
pozorovat východ Měsíce v úplňku nad
městem a planety Venuši, Jupiter a Saturn,
později zatmění v celém svém průběhu. Během úplného zatmění lze pozorovat různé
objekty jarní oblohy. Máte-li doma triedr,
vezměte jej s sebou!
Vstupné je 10 Kč. Hromadné návštěvy
hlaste předem na tel. 556 725 029.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
D ,   P, ./:   , :   ,
-: @., : : //../

POHÁR DDM LUNA PŘÍBOR

Dům dětí a mládeže Luna Příbor se dne 6. března 2004 stal dějištěm sportovního klání
ve florballu. Na turnaji „O pohár DDM Luna Příbor“ se sešla celkem čtyři
družstva starších žáků ze Základní školy Hukvaldy, Domu dětí a mládeže Kopřivnice, pobočky Štramberk a dvě družstva z našeho „domečku“. Celkem se turnaje
zúčastnilo 37 hráčů, proběhlo 7 zápasů a nastřílelo 220 gólů. Celý turnaj byl velmi
vyrovnaný a bylo složité uhádnout konečné pořadí. Po těžkých zápasech se na 4.
místě umístilo naše „béčko“, na třetím místě skončilo družstvo z DDM Kopřivnice,
pobočky Štramberk, na druhém místě se umístilo naše „áčko“ a vítězem celého turnaje se stalo družstvo ze ZŠ Hukvaldy. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhodnocen Jiří Macášek ze ZŠ Hukvaldy a nejlepším střelcem se stal Petr Svrčina z DDM
Luna Příbor. Blahopřejeme vítězům a děkujeme sponzorům akce – ALPISPORT
Příbor, MUDr. Krkošková, lékárna PANACEA, nábytek MAX ORION Příbor.
Za DDM Luna Příbor, Lenka Nenutilová

KARNEVAL V DDM LUNA PŘÍBOR

V sobotu 6. března 2004 od 14.00 hodin jsme přivítali v „domečku“ Luna
děti, rodiče i babičky na dětském karnevalu. Sál byl zaplněn do posledního místa a my jsme se snažili děti i rodiče pobavit a pohostit. Také děti se podílely na
programu. Každá maska měla své kouzlo – některá je vypracovaná, jiná zajímavá,
roztomilá, ale všem tleskáme. Přesto byla vybraná maska – blížící se symbol jara
– malý motýlek. Doufáme, že jaro tím co nejdříve přivoláme.
Touto cestou ještě jednou děkujeme sponzorům.
Za DDM Luna Příbor, Kateřina Bukovjanová

VELIKONOCE S LUNOU
8. dubna od 9:00 hodin v DDM LUNA
Zdobení velikonočních vajíček různými
technikami, výroba velikonočních ozdob.
S sebou vezměte vajíčka (možno i vyfouknutá)
a nůžky.
Akce pro děti. Vstupné 20 Kč.
Informace: Katka Bukovjanová

ZÁJEZD NA BAZÉN
9. dubna sraz v 11:15 nádraží v Příboře
Prázdninová návštěva krytého plaveckého
bazénu v Kopřivnici. Akce pro děti.
Vstupné 60 Kč (zahrnuje jízdné, vstupné
a zálohu na šatnu).
Informace: Jaroslava Lupíková

SOUSTŘEDĚNÍ MODELÁŘŮ
16. - 17. dubna pátek od 16:00 hodin v DDM
Pravidelné soustředění pro členy Kpm
TORA Příbor.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE CHOVATELŮ
23. - 24. dubna pátek od 16:00 v DDM
Akce pro členy chovatelských kroužků.

SOUTĚŽ V LOVU RYB NA PLAVANOU
24. dubna od 7:00 hodin na hrázi nádrže
v Kateřinicích
Akce pro členy rybářských kroužků.
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1. JARNÍ CYKLISTICKÝ VÝLET
24. dubna sraz 9:00 před DDM LUNA

1. jarní výlet na kolech kolem Příbora. Trasa bude vedena v rovinatém terénu po vedlejších komunikacích. Kola musí splňovat
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Děti do 15 let musí mít přilbu.
Akce pro děti, mládež a dospělé. Vhodné
i pro rodiny s dětmi.
Informace: Lenka Nenutilová

REJ ČARODĚJNIC
30. dubna od 15:00 v DDM LUNA
Zábavné odpoledne, hry a soutěže pro
malé čarodějnice. Soutěž o nejhezčí
masku! Akce pro děti a mládež.
Vstupné: masky 5 Kč, bez masky 15 Kč.
Informace: Katka Bukovjanová

VÝŠLAP NA LYSOU HORU
1. května sraz v 7:15 na žel. st. v Příboře
(odj. 7:27)
Jarní výšlap na nejvyšší horu Beskyd. Jde
se po červené turistické značce od nádraží
v Ostravici. Sestup po modré do Frýdlantu
nad Ostravicí.
Pro větší děti, mládež a dospělé.

MINIPORTRÉTY NAŠICH SPONZORŮ

Představuji vám třetího přispívajícího do soutěže, která si klade za cíl
propagovat Sigmunda Freuda mezi širokou veřejností. Její zboží se pro mnohé z nás stává na jedné straně nezbytností, na druhé straně je však i vítaným
módním doplňkem.
Pavla Jílková - majitelka oční optiky s půvabným názvem Zornička optik
v budově domovní správy na ul. Freudově 118 v Příboře, bydliště - Hukvaldy
Stav - vdaná
Děti - dcera Gabriela (10 let)
Můžete nám prozradit své koníčky?
Tak už to na světě chodí, že když se
narodíte, stojí vám u kolébky tři sudičky. I u té mé kolébky stály. První z nich
mi dala do vínku radost z činností,

které dělám pro svou rodinu, to je pro
manžela a pro naši dcerku Gabrielu.
Druhá sudička mi přisoudila hezkou
a zajímavou práci očního optika, kterou jsem vystudovala a kterou mám
také moc ráda. No a ta třetí mi nad kolébkou zazpívala krásnou lidovou moravskou písničku... a na peřinku položila malé housličky. A tím byl můj život
dost jasně vymezen.
Říkáte rodina, práce a lidové písničky? Tak to si určitě doma i v práci
pořád zpíváte?
I tak by se to dalo říct. Zpívám si
opravdu ráda a často. Jako studentka
jsem mnoho let hrála a zpívala v cimbálové muzice. Vlastně vše začalo už na
základní škole. Dnes k tomu vedeme se
svým manželem naši dceru. Přináší mi
hodně radosti, když Gabrušku slyším
hrát na cimbál, když si můžeme společně zazpívat, když ji vidím vystupovat.
Vaše optika má hezký název. Jak
se ten nápad zrodil?
Nápad dát mé optice název »Zornička optik“ byl vcelku spontánní.
Vždyť zornička je součást lidského oka,
která přímo souvisí s kvalitou našeho
vidění. Dobrý zrak bez dobré zornič-

ky a celého optického systému oka je
nemyslitelný. A kdo s ním má trošku
problémy, tomu mohu já pomoci. Takže pro mé zákazníky jsem tak trošku
i jejich „zorničkou“.
Proč jste se rozhodla podpořit
náš projekt směřovaný k propagaci
S. Freuda?
Už to budou skoro dva roky, co jsem
se rozhodla otevřít svou provozovnu
právě tady, v Příboře. Příbor se tak vlastě
stal takovým mým druhým domovem.
Na Hukvaldech, kde bydlím, máme Janáčka. Tady v Příboře máme Freuda.
A já si velice vážím lidí, kteří svůj život
zasvětili pro blaho druhých. Pan Freud
k těmto lidem bezpochyby patří. Proto
si pokládám za čest, že se mohu podílet
na tomto krásném projektu.
A co by jste si přála do budoucna?
Přeji si, abychom se my lidé měli
navzájem rádi. Abychom tam, kde žijeme, byli všichni šťastní a spokojení. Příbor je krásné, řekla bych téměř
rodinné město. Město s bohatou historií, krásnou přítomností a slibnou
budoucností. A já jsem ráda, že tady
mohu pracovat a tím přispívat ke štěstí,
radosti a spokojenosti všem ostatním.

POVÍDÁNÍ S PANEM FREUDEM
Paní profesorka Bostonské university Diane O´ Donoghue, která má
v letošním roce vystoupit na tradičním květnovém sympoziu /28.5.2004/,
projevila zájem o poznání lidových
písní našeho kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že Sigmund Freud zde prožil první tři nejdůležitější roky svého
života, obrátila se na mě s prosbou
o zprostředkování informací o lašské lidové písni – tedy o hudbě, která
mohla – a určitě i působila na malého
Freuda prostřednictvím jeho české
chůvy. Začala jsem své pátrání na katedře hudební výchovy na Ostravské
universitě a v naší knihovně, pokračovala jsem pátráním po odbornících
specializovaných na folklor našeho
kraje… Brzy mi však bylo jasné, že
tudy cesta nevede, neboť vzhledem
k výši finančního příspěvku SSF na
aktivity k propagaci pana Freuda mezi
širokou laickou veřejností je přes 90 %
mé duševní i fyzické energie blokováno sháněním peněz na finanční pokrytí důstojného průběhu akcí a že
tedy nemohu věnovat tolik času studiu teorie… Bylo stále jasnější, že musím najít efektivnější způsob, jak řešit
zajímavou žádost paní profesorky…
Vzpomenu si na Komenského
a „jsem doma“. Což takhle dát si místo špenátu trochu názoru? Když lido-

vá píseň, pak je tu k ruce další velikán
našeho kraje – Leoš Janáček a jeho
Lašské tance. To je nápad! Ale jak ho
realizovat? Tuto nádhernou hudbu
máme jednoduše zakonzervovanou na
nosičích prostřednictvím špičkových
odborníků Janáčkovy filharmonie –
ale co s tancem? Nastudovat kvalitně
choreografii Lašských tanců není úkol
na pár dnů…
Pátráním po programu folklórních skupin našeho regionu jsem
zjistila, že Lašské tance má v současné době na repertoáru ostravský folklorní soubor Hlubina v choreografii
naší přední odbornice - pani profesorky Zdeňky Kyselé. / Ta v loňském
roce oslavila své 85. narozeniny/.
Teď ještě navštívit internet, sehnat
kontaktní údaje, zablokovat alespoň
s půlročním předstihem termín…
Přemýšlím nad programem a pátrám
po dalších hudebnících… Co takhle
zpestřit program vystoupením dětí?
Dozvídám se o talentované cimbalistce Gabriele Jílkové /10 let/, která
již v loňském roce obohacovala program Dády Patrasové v pražském televizním studiu spolu s dalšími členy
cimbálové muziky působící při Základní umělecké škole Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Jsou ochotni potěšit
svou muzikou i nás. Další talent – GiM  P 

larová Naďa – žačka Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí…
A tu zahloubá červík … Když už
se sejde taková řádka odborníků a milovníků cimbálové muziky, proč konečně neodstartovat již přes tři roky
plánovaný a z finančních důvodů stále
odkládaný 1. FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL – tedy -1.FFF? Proč
namísto dosavadního dopoledního
oceńování vítězů celostátní výtvarné
soutěže „MŮJ SEN“ raději nezorganizovat odpolední akci s cimbálovou
muzikou a tancem? Jsem přesvědčena,
že při této hudbě by se i pan Freud cítil mezi námi jako doma.
A jak festival pojmenovat? V tomto byste, milí čtenáři, mohli pomoci
vy. Vaše náměty budou vítány…
Vystoupení uzavře převážně na
lidovou notu skupina naše osvědčená,
romská skupina Jiloro – Srdíčko. Teď
již zbývá pouze maličkost - domluvit
u svatého Petra hezké počasí … Vy
všichni, kteří máte rádi cimbálovou
muziku, držte prosím palce.
Oprava : v informaci o výhercích minulého kola soutěže došlo k nepřesnému
uvedení jména. Výherkyní se stala slečna
Zuzana Loužilová. Organizátoři soutěže
se omlouvají.

PŘÍJEM LOCAL TV PŘÍBOR - MĚSTSKÉ TELEVIZE
POZOR ZMĚNA! V NĚKTERÝCH ČÁSTECH
MĚSTA SI MUSÍTE MĚSTSKÉ VYSÍLÁNÍ LOCAL
TV PŘÍBOR NALADIT ZNOVU!!!
Vysíláme denně 7.30 - 8.30 a 16.00 - 18.00 hod.
I. Zpravodajství – zprávy, reportáže, publicistika – premiéra: čtvrtek
16.00 hod.
II. Archivní pořady – odvysíláme i vaše zajímavé snímky z archivu, so
a ne od 17.00 hod.
III. Záznamy ZM Příbora – vždy celý záznam – o víkendu po čtvrtečním zasedání.
Vysílač je umístěn na radnici. Naladíte nás podle místa svého bydliště.
1. BYTOVÉ DOMY (domovní správy i OSBD)
HS ul. Dukelská č. 1346 – bývalá ZŠ III. pásmo, kanál S 14
• ul. Dukelská, ul. Fučíkova, ul. Sv. Čecha, ul. Kpt. Jaroše, ul. Švermova
• ul. Palackého č 791, 792, 793, a rodinné domy čp. 605, 617, 569, 572,
571, 566
• ul. Jiráskova – rodinný dům čp. 512
HS ul. Frenštátská č. 1369
III. pásmo, kanál S 14
• ul. Frenštátská 1366, 167, 1368, 1369, rodinný dům čp. 409
• ul. ČSA 1362, 1363, 1364, 1365, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383
• ul. ČSA č. 1381, 1382, 1372
HS ul. Npor. Loma č. 1409
III. pásmo, kanál S 14
• ul. Npor. Loma č. 1386, 1391, 1392, 1399, 1400, 1401, 1404 - 1410
• ul. Šafaříkova č. 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1402, 1403
• ul. Štramberská 1299, 1350 – 1360, 1384, 1385, 1389, 1390
• MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – ul. Šafaříkova 1388 a Npor. Loma
HS ul. Jičínská čp. 79
III.pásmo, kanál S 13 (247,25 MHz)
• ul. Jičínská č. 78, 79, 93, 94, 787, 788, 235, 236, 237
• MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD –ul. Jičínská 98 a 99 (domy OSBD)
HS J. V. Choráze čp. 1491
kanál E 3, 54,85 MHz
• celé sídliště U Tatry, kromě domů čp. 1508 a 1509
• MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – č. 1508, 1509
2. RODINNÉ DOMY
IV. – V. pásmo, 44. kanál
Anténa musí být nasměrována na vysílač (na radnici).
Máte-li dobrý výhled, pak Local TV Příbor naladíte i v Hájově, na
Prchalově, v Lubině!!!
Zajímá vás cokoli k projektu Centrum S. Freuda – posílejte nám své
dotazy!!! Odpovíme!
Kontakt: I. Nedomová, tel. 776 599 196, zázn. 556 725 344,
odpol. 556 725 211,
osobně provozovna náměstí 12 po – pá 13.30 – 17.00 hod.

MUDr. KONŮPKOVÁ HELENA
DNE 1.3. 2004 OPĚT ZAHAJUJE

STOMATOLOGICKOU AMBULANČNÍ
PRAXI - ZMĚNA ORDINACE
KOPŘIVNICE - ZÁHUMENÍ 832 (ŽLUTÁ BUDOVA-PROFIDENT 832)

ZMĚNA TEL. ČÍSLA: 556 843 337, 721 144 088

společnost s ručením omezeným
Masná 3a, 702 00 Ostrava(CZ)
tel./fax: 595 136 828
http://www.rengl.cz
e-mail: ostrava@rengl.cz
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás informovat o změně sběrového místa ve
městě Příboře. Nově se plakáty shromažďují na adrese:

CESTOVNÍ AGENTURA ZARS, LIDICKÁ 512, PŘÍBOR
K dispozici jsou tu seznamy ploch, ceníky, objednávkové
tiskopisy apod. Zůstává zachována i možnost hotovostní úhrady.
Jistě pak uvítáte rozšíření provozní doby - pondělí až pátek
od 8:30 hod. do 17:00 hod.
Uzávěrka příjmu plakátů zůstává v pátek ve 12.00 hod.
Po telefonické dohodě je možný výlep i v jiném termínu.
Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem,
Pavel Růžička, obchodní ředitel

„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“ 3. KOLO DOTAZNÍKOVÉ SOUTĚŽE
A    M. M Š
Kategorie A / 18 odpovědí/:
1. Ve kterém roce bylo v Norimberku zaAkce byla podpořena městským úřadem
1. Klára Holubová, Příbor , ulice Pionýrů
loženo „Mezinárodní psychoanalytické
v Příboře v rámci projektu podpory kultu2. Kája Veselská, Příbor, ulice Šafaříkova
sdružení“, jehož prvním předsedou byl
ry a cestovního ruchu
3. Marek Znamenáček, Příbor, ulice Frenzvolen švýcarský psychoterapeut a psyštátská
chiatr C.G.Jung?
Kategorie B /138 odpovědí/:
a/ 1856 b/ 1886 c/ 1870 d/ 1910
1. Pavel Bilík, Příbor, ulice npor. Loma
2. Muzeum Sigmunda Freuda ve Vídni
„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“
2. Christine Ludviková, Soběšovice, okr. F-M
můžete navštívit na ulici:
– 1. KOLO - ÚNOR 2004
3. Martina Vítková, Střední zdravotnická
a/ Berggasse b/ Burggasse c/ Penzinger Str.
(Správné odpovědi a svou kategorii zaškola Frýdek-Místek
d/ Mariahilfer Str.
kroužkuj)
Děkuji všem, kteří se soutěže dosud zú3. Město Příbor jako projev úcty umisťu1. a 2. a 3. a 4. a
častnili. Doufám, že vás toto pátrání po
je svému slavnému rodákovi na jeho rodb
b
b
b
informacích o Sigmundu Freudovi obohaný dům pamětní desku ještě za jeho životilo o nové poznatky, které se vám podaří
ta, a to v roce:
c
c
c
c
uplatnit ve vašem životě. Věřím, že i vaší
a/ 1872 b/ 1885 c/ 1908 d/ 1931
d
d
d
d
zásluhou budou turisté z našeho regionu
4. Pro svůj židovský původ se Sigmund
Připiš otázku, o které si myslíš, že by neodjíždět spokojení a určitě doporučí náFreud s nástupem fašismu přestává v Raměla chybět v dalším kole soutěže:
vštěvu našeho kraje i svým známým…
kousku cítit bezpečně a z tohoto důvodu
Kategorie A (od 6 – do 16 let)
Závěrečné losování o ceny proběhne
se stěhuje do Londýna. Zde umírá v roce:
v rámci oceňování vítězů 8. ročníku celoa/ 1939 b/ 1930 c/ 1920 d/ 1886
Kategorie B (od 16 do 116 let)
státní výtvarné soutěže“MŮJ SEN“ v soboOdpovědi zašlete prosím: MIC Příbor
Jméno a příjmení: __________________
tu 29. května 2004 v 15.00 na náměstí Signebo: Společnost Sigmunda Freuda, Slád________________________________
munda Freuda v Příboře.Vystoupí taneční
kova 1447, 74258 Příbor
soubor HLUBINA“z Ostravy, cimbálová
Do druhého kola dotazníkové soutěže přiAdresa: _________________________
muzika ze ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivšlo celkem 156 odpovědí.
________________________________
nice, romský soubor JILORO – SRDÍČKO“
Peněžní poukázku na výběr zboží ve firmě
z Příbora a další. Srdečně zvu vás i vaše
„Cukrárna
u
radnice“
v
hodnotě
100
Kč
Telefon: ____________ PSČ: _________
přátele.
obdrží tito vylosováni soutěžící:

ODPOVĚDNÍ KUPON
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REGISTRACE JÍZDNÍCH KOL

HLÁŠENÍ PORUCH

P  

 
  
Údržbu a opravy veřejného osvětlení
a místního rozhlasu v Příboře, na Hájově a Prchalově zajišťují Technické
služby města Příbora prostřednictvím
firmy SLUMEKO s. r. o., Kopřivnice.
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu hlaste na tato telefonní čísla:
556 725 046, 737 245 981 - kancelář
TS města Příbora
556 802 100 - ústředna SLUMEKO s. r.
o., Kopřivnice

Bezpečnostním problémem našeho i jiných měst jsou časté krádeže jízdních kol.
Vypátrání odcizeného kola je velmi komplikované, jelikož často končí v zastavárnách v jiných městech či krajích. Pomoci
může preventivní aktivita v rámci programu prevence kriminality, která by usnadnila dohledání odcizených jízdních kol a tou
je registrace jízdních kol u Městské policie
v Příboře.
Takto zaregistrované jízdní kolo bude
v případě odcizení vedeno v databázi odcizených kol na území České republiky ,
a to již od roku 2005. Tento systém usnadní
identifikaci kola při náhodných kontrolách
a případné předání původnímu majiteli.
Do tohoto registru bude mít přístup jak
městská policie, tak policie státní z ce-

lé ČR. Registrace bude zahájena v květnu
2004 na služebně Městské policie v Příboře,
kde o tuto službu bude moci požádat každý
plnoletý občan bydlící v katastru našeho
města bezplatně. Za děti pak takto učiní
jejich rodiče.
Vaše kolo bude vyfotografováno digitálním fotoaparátem, popsáno v evidenčním průkazu jízdního kola, bude mu přiděleno evidenční číslo a bude opatřeno nálepkou o registraci u městské policie.
Co budete k registraci potřebovat:
- občanský průkaz
- doklad o nabytí jízdního kola (paragon, záruční list, faktura)
- jízdní kolo
Klidné a bezpečné cyklistické vyjížďky
vám přeje manažer PPK R.Kladiva

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR

     Š 17. dubna 2004

SEMINÁŘ AEROBIKU
S
TEREZOU SAT TKOVOU

Profi cvičitelkou – licence „A“ IFAA, malý diplom na dance, step, bodystyling, power
stretch, „NIKE“ kongres 2003 Švédsko.
Účastnice březnového kongresu aerobiku a NEW Yorku – USA 2004.

PROGRAM:

8.00 – 9.00
9.00 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 12.00

prezentace
dance aerobik
prodej oblečení na aerobik
step dance aerobik

Cena: 130,- Kč platba na místě
Oblečení sponzoruje fa. MONI STILE
Tombola. Je možné zakoupení kvalitních čajů, posilovacích gum a overballů. Po celé
dopoledne zajištěno občerstvení ve „fit – baru“.
Přihláška předem zajišťuje účast cvičení na stepech (50 ks).
KONTAKT: Drahomíra Statková, Štramberská 1360, 742 58 Příbor
Tel.: 556 722 528 (po 20. hodině) mobil 606 932 447 (Tereza)

SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR

vás zve v sobotu 17. dubna 2004 v 19.30 hod. na

JARNÍ KONCERT

Swingového orchestru Bedřicha Pukovce.
Koncert se koná ve velkém sále Katolického domu v Příboře
V novém programu vystoupí:
Sólisté:
Trio MELODY GIRLS
zpěv
MOŘIC JUREČKA
zpěv
ROMAN BUCHAL
trubka
Jako host večera se vám představí vítězka televizní soutěže DOREMI
Silvie LEHNERTOVÁ z Frenštátu pod Radhoštěm.
Program nastudoval a orchestr řídí Zdeněk PUKOVEC. Vstupné 80,- Kč.
Předprodej vstupenek Sklo – porcelán pí Věra Volná tel.: 556 722 737
M  P 

TECHNICKÉ SLUŽBY
 P
oznamují, že budou přistavovat občanům zapojeným do systému města
velkoobjemové kontejnery na ukládání netradičního (nikoliv komunálního)
velkoobjemového odpadu z domácností, a to v lokalitách a termínech od
13. dubna 2004 do 23. dubna 2004
v Příboře od 15.oo hodin do 18.oo
hodin. Na Hájově,Prchalově a v Příboře - Paseky U Jurečky od 9.oo hodin do 11.oo hodin. Harmonogram
svozu VOK a seznam stanovišť bude
uveřejněn ve vývěsních skříňkách, na
IC, v Příborské televizi, na TS města
Příbora.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
–   
Připomínáme občanům, že mají
možnost předávat dobře vytříděný papír, případně další suroviny pro výkup
firmě PARTR s.r.o. Zlín, provozovně
sídlící v Příboře ul. Na Kamenci. Od
začátku tohoto roku jsou služby této
firmy zařazeny do městského systému
nakládání s odpady.
Pracovní doba:
Pondělí až čtvrtek 8,00 až 12,00
13,00 až 17,00 hod.
Pátek
8,00 až 12,00
13,00 až 14,00 hod.
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje soutěž pro kuřáky Přestaň a vyhraj.
Hlavní cenou této soutěže je zahraniční zájezd. Přihlášku a další informace
o soutěži obdržíte v Informačním centru města Příbora. Myslím, že je to dobrý start pro lidi, kteří uvažují o tom, že
skoncují s cigaretou. Nevíte si rady, jak
přestat? V Novém Jičíně, v Kopřivnici je bezplatná poradna pro odvykání
kouření.
Objednávka na tel.: 556 870 282

CHEMICKÁ ČISTÍRNA A PRÁDELNA

„LENKA“
741 01 Nový Jičín, Svatopluka Čecha 13
(areál NOSTA mezi finančním úřadem a Policií ČR)

OZNAMUJE VŠEM OBČANŮM, ŽE JE
NOVĚ OTEVŘENA ČISTÍRNA A PRÁDELNA
NABÍZÍME VÁM TYTO SLUŽBY:

Čištění oděvů, praní prádla, žehlení, mandlování,
čištění kůží a kožešin
Ve sběrně je k nahlédnutí podrobný ceník služeb prádelny a čistírny

SBĚRNÉ MÍSTO PRO PŘÍBOR JE:
Čalounictví Štůsek, Jičínská 475, Příbor

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí, úterý, středa, pátek: 8.00 – 15.00
Čtvrtek: 8.00 – 16.30

AKČNÍ NABÍDKA

Od 15. 3. 04 do 30. 6.
Od vyčištění tří kusů stejného oděvu za cenu dvou kusů.
Jedná se o všechny druhy oděvů mimo kůží a kožešin.
Zimní bunda: 1 kus / 115,- Kč
3 kusy / 230,- Kč
Pánský oblek: 1 kus / 145,- Kč
3 kusy / 290,- Kč
Kalhoty:
1 kus / 75,- Kč
3 kusy / 150,- Kč
Kontakt na čísle: Nový Jičín
602 815 525
Příbor
556 725 182
Možnost expresního vyčištění za 25 % příplatek.

Firma RICCO informuie :
V neděli 2. května 2004 v době od 9,00 - 17,00 hod.
se uskuteční v prostorách městského koupaliště výstava zahradní a zemědělské techniky spojená s prodejem květin,
sazeniček, zahrádkářských potřeb. Představí se vám i nové
automobily značky HYUNDAY, prezentovat se bude
firma KOT ANYI s ochutnávkou svých výrobků,
dále prodej medoviny, medu a jiných domácích výrobků.
Součástí výstavy je také otevření ubytovacích kapacit
v nových stylových dřevěných chatkách.
Připraveno bude již kompletní občerstvení včetně
kotlíkových gulášů. V případě hezkého počasí otevřen
i malý bazén pro děti. Vstupné se neplatí!
Srdečně zvou zaměstnanci letního areálu.
Z důvodu velkého zájmu otevíráme v letošním roce
III. turnus plaveckého tábora pro děti ve věku 6 - 12 let.
Uskuteční se od 16. - 21. července 2004.
Veškeré informace získáte na naší nové internetové doméně:

www.vodnici.cz

nebo na te1. 777 100 007.
Připomínky a náměty nám také můžete psát na
e-mail: lvodnici@ricco.cz
Areál letního koupaliště bude letos otevřen
v sobotu 22. května od 9.00 hod.
Kompletní seznam připravovaných akcí najdete
na internetových stránkách:

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

VÝHODNÉ CENY V MĚSÍCI DUBNU
*
*
*
*
*
*

Uzená rolovaná plec 1kg
Poličan, Herkules 1kg
Tuzemák 38% 0,5l
Ondrášovka multivitamín 1,5l
Cukr moučka 1kg
Palmex m. síla 9kg+Perwoll zdarma

85,00 Kč
119,00 Kč
79,90 Kč
9,90 Kč
18,90 Kč
399,00 Kč

134,169,89,12,50
22,50
540,-

nakoupíte v prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín
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MĚSÍČNÍK
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