 
 
„MŮJ SEN“
V sobotu 29. 5. 2004 se konalo vyhodnocení 8. ročníku celostátní
soutěže „Můj sen“ a byl odstartován Freudův folklorní festival. Bylo to
příjemné odpoledne za přispění hudebníků a tanečního souboru Hlubina a souboru ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice. Velmi hezké bylo
vystoupení mladé cymbalistky Gabriely Jílkové z Kopřivnice. Bylo to
příjemně strávené sobotní odpoledne, kdy nás účinkující obohatili
o hezký zážitek a potěšili na duši. Poděkování patří Mgr. Marii Šupové
za práci na této akci, vedení města a spoluorganizátorům, že připravili
tento hodnotný program.
Děkuje Emilie Černochová
PROJEKT CENTRUM SIGMUNDA FREUDA – STIMUL ROZVOJE REGIONU
PD. M P,   IKCR
Město Příbor disponuje jednou světovou prioritou – je rodištěm Sigmunda Freuda, prvního člověka, který se systematicky věnoval výzkumu
lidské duše. Ovlivnil myšlení v euro-americké kulturní zóně do té míry, že
v žebříčcích uvádějících nejvýznamnější myslitele dvacátého století, případně nejvýznamnější středoevropské rodáky, se vždy umisťuje na čelných pozicích.
Město si je vědomo významu skutečnosti, že se zde S.Freud narodil
i jeho konstatování, že přes krátkost doby prožité v Příboře se cítil tímto
obdobím velmi ovlivněn. Proto vzniká v Příboře projekt, který by rozvíjením odkazu S.Freuda tuto okolnost připomínal naší i světové veřejnosti
mnohem důrazněji.
Pro tuto činnost je pochopitelně zapotřebí vytvořit materiální zázemí.
Zastupitelstvo města se rozhodlo koupit rodný dům S.Freuda od soukromých vlastníků. Spolu s tím je připravován projekt na jeho rekonstrukci a dobudování zázemí v podobě moderního centra, které by propojilo historickou expozici rodného domu s objekty, zprostředkovávajícími

Plavec

Širé moře,
modré moře,
nedostatek sil.
Černá ploutev
už se blíží,
řada zubů…
Širé moře,
rudé moře,
mrtvé moře.

Život
Spoušť
Let
Zeď

Skála

Studie řeší prostor bývalé ulice Zámečnické s ohledem na původní
dispozice objektů, ale moderní formou. Pohled od pošty.
Pokračování na str. 4 a 5

Je svědek dávných časů,
větrem obroušený,
slyšel milióny hlasů,
přesto zamlčený.
Zbyněk Sopuch (kvarta 2001, Masarykovo gymnázium, Příbor)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

OSLAVY 59. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA

I. A VANĚK –  MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to na své 45. schůzi, která
se uskutečnila dne 4. května 2004 a na
své 46. schůzi dne 18. května 2004. Rada
města projednala na svých schůzích mj.
tyto záležitosti:

P. B V
lých z I. a II. světové války a zdůraznil,
Dne 6. května se v 16.ººhod. sešli
že se na tom finančně podílí i Ministerobčané města na nábřeží Rudoarmějců
stvo obrany. Seznámil také občany s tím,
u památníku padlých sovětských vojáků,
že město za pomoci Vojenského sdružení
kteří zahynuli při osvobozování města.
rehabilitovaných a Svazu letců ČR přiToto datum je o to významnější, že tím
pravuje i památník čs. letců, kteří bojobyla anulována i Mnichovská dohoda,
vali za války v řadách R.A.F. za obnovu
podle které byl Příbor odtržen od ČesČeskoslovenska a těm příslušníkům lekoslovenska a připojen k nacistickému
tectva z Příbora, kteří zahynuli při výNěmecku. Osvobozením bylo toto měskonu služby. Památník příborských letců
to opět vráceno k ČSR. Po zahrání české
bude odhalen k Mezinárodnímu dni vestátní hymny položili k památníku věnce
teránů 11. listopadu 2004. Shromážděné
a kytice zástupci města, členové Českého
na závěr česky pozdravil také atašé Konsvazu bojovníků za svobodu, Vojenského
zulátu Ruské federace v Brně pan Alexej
sdružení rehabilitovaných a politických
Isačenko, který se oslavy zúčastnil i se
stran. Starosta města Ing. M. Strakoš uvísvojí manželkou.
tal přítomné a vysvětlil občanům, že letos oslavuje město
své osvobození na
tomto místě, což
se bude postupně
střídat u všech památníků. Místostarosta Ing. B. Turek
potom přednesl vyčerpávající projev
o příčinách válek
ve světě a v Evropě a o jejich hrozných důsledcích.
Připomenul také,
jak město pečuje
o památníky padFoto: Rudolf Jarnot

na 45. schůzi Rady města v Příboře
ze dne 4.5.2004
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Vzala na vědomí ústní informaci starosty o vývoji situace ve věci koupi rodného domku Sigmunda Freuda
n p. Majer požaduje vyřešit situaci s opakovaným jevem závad světelné signalizace
železničního přejezdu v Klokočově
n Vzala na vědomí písemnou žádost
p. O. Malachty o odstoupení z funkce předsedy stavební komise
n Uložila projednat obsazení funkce
předsedy stavební komise ve volebních
klubech
n Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací za období měsíců ledna, února a března roku 2004
dle předloženého návrhu
n Uložila na základě závěrů odborného
posouzení kuchyní školních jídelen mateřských škol vypracovat stavebně technickou studii potřebných oprav kuchyní mateřských škol Kamarád a Pionýrů
v souladu s platnými hygienickými zákony a se stanoviskem okresního hygienika
n Z důvodu nízkého počtu zájemců
o zapojení do podnikatelského orientačního systému za dosud navržených podmínek odložila konečné rozhodnutí o realizaci.
Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky
na zorganizování a kompletního zajištění
prodeje obytných domů a bytových jednotek z majetku města Příbora
na 46. schůzi Rady města v Příboře
ze dne 18. 5. 2004
n Odvolala na vlastní žádost členku komise pro kulturu p. Mgr. J. Šprochovou
n Udělila odměnu p. Mgr. J. Šprochové za
dlouholetou práci v oblasti kultury v Příboře dle předloženého návrhu
n Schválila rozšíření vysílání městské televize o stanici TA 3
n Starosta informoval o příspěvku státu
na sídliště Benátky z programu revitalizace
panelových sídlišť
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání RM předložené tajemníkem
n Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města odprodat nemovitost
parc. č. 1329/3, zahradu o výměře 3 m2,
k.ú. i obec Příbor z majetku města Příbora
– majetkoprávní vypořádání
n Uložila zpracovat podklady pro zadání
studie využití areálu bývalé ZŠ na ulici Lomené v Příboře
n Uložila zpracovat souhrnný materiál
potřeb oprav na ZŠ Jičínské
n Uložila předložit návrhy řešení problematiky přednesené vedoucími odborů

(pracovní a časovou vytíženost pracovníků úřadu, problematika domu č. 247, problematika manažera PPK, veřejné zakázky)
n Schválila dodavatelem zpracování žádosti o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů EU – projekt Centrum S. Freuda - stimul rozvoje regionu společnost
„Enterprise pls, s.r.o. Ostrava“
n Uložila předložit návrh smlouvy s firmou Enterprise pls, s.r.o. Ostrava podle
modelu č. 2 předloženého materiálu, tj.
s členěním ceny na základní a pobídkovou
n Schválila dodavatelem programu do
vysílání LOCAL TV – městská televize Příbor Mgr. I. Nedomovou, Palackého
709, Příbor
n Uložila rozpracovat variantu transformace DS na s.r.o., a to z pohledu ekonomické výhodnosti včetně termínů zpracování dílčích kroků k realizaci záměru
n Vzala na vědomí ústní informaci
Ing. Šimíčka o situaci na stavbě - přístavba tělocvičen ZŠ Npor. Loma (nedokončení fasády, terénní úpravy aj.)
n Neměla námitek proti návrhu na rozvázání smluvního vztahu s fy Stavitelství
OTA Ostrava

Dne: 31. května 2004
Zpracoval: tajemník A. Vaněk
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
NAROZENÝM OD 1. DO 30. ČERVNA

Štěpánka Odstrčilová
Miroslav Jalůvka
Anežka Tonerová
Karel Pustějovský
Marta Rašková
Markéta Vachtová
Štěpánka Tiahanová
Irena Syslová
Miroslav Hlúpik
Ludmila Bouchalová
Jan Wank
Zdeněk Demel
Marie Rečková
Karel Brchel
Jitka Kamenická
Vladimír Ukropec
Zdeněk Šimíček
František Roubínek
Marta Foltýnková
Vlasta Jakubková
Anna Klozíková
Libuše Čamborová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno:
Bohumil Vlach
Věk:
70
Stav:
vdovec
Děti:
tři
Dosažené vzdělání: vysokoškolské, VA
Brno
Povolání:
důchodce
Koníčky:
dějiny českého národa,
Československa, česká
a slovenská vojenská
historie
V Příboře žije: od roku 1993
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil
po svých rodičích?
Lásku k vlasti.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Studium historie.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film
a hudba.
Knihy jsou dvě, v dětství Kája Mařík a později v dospělosti Tolstého
Vojna a mír. Mé oblíbené filmy jsou
také dva, Cesta do hlubin študákovy duše a Škola základ života. Rád
poslouchám operní hudbu, operety,
šansony divadla Semafor, country
a v poslední době i dechovku.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Kominíkem!
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Pana učitele Horáka, ten byl dokonalý snad ve všem. Nebylo to však
jeho pravé jméno – byl to odbojář.
Gestapo ho zatklo přímo v naší třídě, zahynul v koncentráku. Jeho
skutečné jméno jsem neznal.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Mladická nerozvážnost a romantika. Toužil jsem po letadlech a modré uniformě.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Po rozpadu Československé federace jsem byl přeložen z Piešťan na
letiště Mošnov a ubytován v Příboře.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Čtyřhranné náměstí a městský
park. Také nábřeží kolem řeky Lubiny.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
V sobotu, v neděli a ve svátek je
město liduprázdné, žádný život ani
ruch. Na to jsem v Piešťanech nebyl
zvyklý.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký
zajímavý zážitek?
Smutný, loni mně zde zemřela
manželka. Dodnes se s tím nedokáži vyrovnat.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?
Že se nám v Příboře podařilo instalovat a odhalit pamětní desku obětem komunistického režimu.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
To bylo v roce 1970. S tím, že budu
muset z politických důvodů opustit
armádu jsem počítal, avšak s tím,
že mne postaví i před vojenský
soud – s tím NE.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se
znovu narodil, chtěl byste dělat
něco jiného? Být někým jiným?
Ano, chtěl bych být historikem
z povolání.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Aby byli hrdí na to, že jsou Češi nejen když získáme titul mistra světa
v ledním hokeji, ale stále. Historie
dokazuje, že máme být na co hrdi!
Děkuji vám za rozhovor a přeji do
budoucna hodně zajímavých poznatků nejen z historie naší republiky.
Ivana Šindlerová
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Z KALENDÁŘE STAROSTY
I. M S
1. květen, den, kdy se po mnoha letech
jednání stává Česká republika jedním ze států Evropské unie. Tento
den vyhrává v městském parku Dechový orchestr mladých a zástupci
KDU-ČSL a města Příbora sázejí
Strom republiky, lípu, která by měla
po mnoho příštích let tento den připomínat. Mezi hosty byl mj. přítomen senátor Jaroslav Šula a zástupce
hejtmana Moravskoslezského kraje
Jiří Carbol. Slavnost uvedl předseda místní organizace KDU-ČSL pan
Jan Monsport.
6. květen si příborští občané připomněli položením věnců a kytic
u pomníčku v parčíku na nábřeží
Rudoarmějců. Této připomínce 59.
výročí ukončení 2. světové války byl
přítomen atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně, pan
Alexej Isačenko s chotí.
V květnu pokračovaly práce spojené s přípravou nejdůležitějších rozvojových programů města. Rada města
vyhlásila výběrové řízení, na základě
kterého by měla být vybrána firma
(společnost), která se bude zabývat
prodejem obecního bytového fondu
v rozsahu schváleném zastupitelstvem
města. Zároveň byl vydán pokyn řediteli domovní správy, kterým mu bylo
uloženo zpracovat přesné prodejní
ceny jednotlivých bytů a domů.
Moravskoslezský kraj, který se stal
investorem stavby víceúčelové sportovní haly u Masarykova gymnázia, zahájil práce na projektové dokumentaci
stavby. Město Příbor bude v procesu
přípravy stavby zastupovat Ing. Jan
Černoch.
V závěru měsíce dokončila projekční kancelář ing. arch. Davídka z Brna
práce na urbanistické studii zástavby ploch u rodného domu S. Freuda a předala studii zástupcům města.
V průběhu května a června bude tato
studie představena veřejnosti.
Město Příbor obdrželo další finanční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, tentokrát ve výši 4,48 mil. Kč
určenou na revitalizaci sídliště Véska
– Benátky. V letošním roce tak mohou
být zahájeny práce na nové příjezdové
komunikaci do sídliště (přes parkoviště
u areálu bývalé Tatry), rozšíření parkovacích míst a úprav veřejných ploch.
V souvislosti s přípravou všech
těchto nových vstupů bude na zasedání
zastupitelstva v červnu 2004 předložen
zastupitelům návrh změny rozpočtu
města.

1.5.2004 zasazení Stromu republiky
v městském parku při příležitosti
vstupu České republiky mezi státy
Evropské unie
5.5.2004 jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje p. Evženem Tošenovským o projektu Příbor - Centrum Sigmunda Freuda a finanční
spoluúčasti kraje na vykoupení rodného domu S. Freuda
6.5.2004 návštěva atašé ruského konzulátu p. Alexeje Isačenka u příležitosti oslav ukončení 2. světové války
10.5.2004 jednání se zástupci společnosti ODIS Ostrava o možnosti rozšíření autobusové dopravy v Příboře
a v okolních obcích
12.5.2004 účast na jednání Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře, kde
byla projednána činnost společnosti v souvislosti s chystanými akcemi
společnosti v květnu letošního roku
13.5.2004 jednání s ministrem kultury ČR p. Pavlem Dostálem na téma
Příbor a S. Freud
13.5.2004 jednání se zástupcem České
psychonalytické společnosti p. Šebkem o podpoře projektu Centrum
Sigmunda Freuda
13.5.2004 jednání s tajemníkem Federace Židovských obcí v ČR, p. Tomášem Krausem o možné spoluúčasti na chystaném projektu Centrum Sigmunda Freuda
17.5.2004 jednání s prorektorem Masarykovy univerzity v Brně p. Janem
Slovákem a děkanem Palackého
univerzity v Olomouci p. Ivo Bartečkem ve věci využití připravované výstavby multifunkčního objektu
pro potřeby vysokých škol
19.5.2004 jednání se členy správní
rady Nadačního fondu Rodný dům
S. Freuda ve Vídni a návštěva vídeňského muzea S. Freuda
21.5.2004 účast na jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Příbor, kde bylo rovněž diskutováno
o možnosti převodu tělovýchovných zařízení na město Příbor
24.5.2004 účast na zahájení maturit na
Masarykově gymnáziu v Příboře
25.5.2004 jednání se zástupci Komerční banky a. s. ve věci zabezpečení finanční garance banky v případě realizace projektu Centrum S. Freuda
28.5.2004 slavnostní předávání maturitních vysvědčení abiturientům
Masarykova gymnázia v Příboře
28.5.2004 zahájení Freudových dnů
v Příboře přednáškou na téma
Freud a archeologie profesorkou
Bostonské univerzity v refektáři příborského muzea

SIGMUND FREUD – PŘÍBORSKÝ RODÁK
Město Příbor se může pochlubit
MUDr. S. Freudem, který se v městě
narodil 6.5.1856 mladé matce Amálii
Freudové, provdané za Jakuba Freuda,
obchodníka s textilem. O mladého Sigmunda se velmi pečlivě starala česká
chůva a vychovatelka, která zanechala
ve vědomí chlapce silné dojmy a zážitky,
které jej provázely po celý život a Sigmund Freud vždy rád na ně vzpomínal.
Byl jimi ovlivněn na celý život, což vyjádřil v dopise starostovi města Příbora
v r. 1931, v němž říká: „... hluboko ve
mně stále žije ono šťastné dítě, prvorozený syn mladé matky, který z tohoto
ovzduší, z této půdy přijímal nesmazatelné dojmy “.
Další Freudův život se utvářel ve
Vídni, kde získal základní vzdělání, vystudoval gymnázium, lékařství na universitě a vykonával též lékařskou praxi.
Po jmenování docentem na univerzitě
prohloubil si znalosti u významného
psychiatra prof. M. Charcota v Paříži
v r. 1885. Po návratu z Paříže se sblížil
se zkušeným neurologem a psychiatrem
Dr. J. Breuerem, s nímž ve spolupráci
vydal publikaci „Studie o hysterii“ v r.
1895. Je to stěžejní dílo, jímž S. Freud
otevřel cestu do nevědomí, v němž viděl motor působících pudů na lidský život. Dílo se tak stalo základem ke studiu
psychoanalýzy. Název psychoanalýza
byl poprvé použit v r. 1896. Spolupráce
v této oblasti se dále rozvíjela na mezinárodní úrovni. V r. 1910 bylo v Norimberku na mezinárodním kongresu ustaveno „Mezinárodní psychoanalytické
sdružení“ s prvním předsedou C.G. Jungem ze Švýcarska. Od té doby probíhají
Pokračování ze strany 1
multimediálními prostředky Freudovy myšlenky, nabízejícími možnost pořádání kongresů a dalších vzdělávacích a kulturních
aktivit.
Rozvojový záměr města Příbora, který je
prezentován pod pojmem Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu, v sobě
skloubil dílčí záměry, které jsou obsahem
Programu rozvoje města do roku 2006. Jde
o úkoly jako pokračování rekonstrukce piaristického kláštera, opravy místních komunikací, parkovišť, úpravy chodníků a veřejných
ploch před objektem České pošty a Masarykova gymnázia, dalšího provozování městského kina, organizačního propojení kulturních zařízení a organizací a zařízení cestovního ruchu ve městě, využití objektu rodného
domu S.Freuda, odkoupení rodného domu
S.Freuda, vznik jeho specifického muzea atd.
Projekt, který v sobě tyto úkoly zahrnuje svou provázaností a cílenou zaměřeností, povyšuje tyto jednotlivosti ve skutečný
rozvojový záměr, který bude mít dopad
v těchto oblastech:
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pravidelné kongresy v různých zemích,
zpravidla ve dvouletých cyklech. Už v r.
1930 dosáhl Freud obecného uznání
a ocenění Goethovou cenou.
Po obsazení Rakouska fašistickým
Německem v březnu 1938, S. Freud
opustil za značných obtíží Rakousko
a odjel s rodinou do Anglie. Musel zaplatit 12 000 holandských zlatých jako
daň za opuštění Říše. V Anglii se vážně
zhoršil jeho zdravotní stav a 23.9.1939
zemřel.
S. Freud byl ženat od 14.9.1886
s Martou Bernaysovou. V manželství
se narodilo 6 dětí (3 synové a 3 dcery).
Zvláště si oblíbil svou dceru MUDr. A.
Fredovou, která mu byla dlouholetou
asistentkou a rovněž se věnovala psychoanalýze mládeže.
V současné době se S. Freudovi
věnuje Společnost Sigmunda Freuda
v Příboře, založená 6. 4. 1990. Společnost uvítala rozhodnutí Rady města
Příbora o vykoupení rodného domku S. Freuda a zřízení v něm Muzea
S. Freuda, které tak může nahradit pamětní síň v městském muzeu, připomínající S. Freuda od 4.10.1969. Příbor by
se tak stal po Vídni, Londýně a Petrohradu čtvrtým městem v Evropě, které
by mělo Freudovo muzeum. To by nesporně pozvedlo jeho prestiž v očích
evropské veřejnosti.
Společnost S. Freuda tyto záměry
města plně podporuje a přeje všem činitelům hodně úspěchů.
PhDr. Ladislav Polášek, CSc.
člen výb. SSF v Příboře.
V Novém Jičíně, 30.4.2004
- ekonomický rozvoj města zvýšením turistického ruchu /návštěvníci centra SF, kongresová turistika/ generuje přímé příjmy
(vstupné, prodeje propagačních předmětů, služeb), nepřímé (daňové výnosy)
- rozvoj podnikání /obchodní aktivity,
služby/
- zvýšení zaměstnanosti /zaměstnanci
„centra“, druhotná zaměstnanost ve
službách města i podnikatelů/
- zvýšení atraktivnosti služeb pro obyvatele /kino, galerie, kongresové prostory/
- estetizace centra města
- příliv mladých návštěvníků /studentů/
- zvýšení atraktivity města pro přestěhovávání
Projekt v sobě zahrnuje koupi, rekonstrukci, vybavení rodného domu Sigmunda
Freuda, stavbu objektu pro multifunkční
sál, úpravu prostranství mezi RD S. Freuda a piaristickým gymnáziem, propojení
a úpravu zahrady piaristického gymnázia
a rekonstrukci prostor piaristického gymnázia.

pokračování ze strany 1,4
Doprovodnými projekty, financovanými ze soukromých zdrojů, by měly
být projekty navyšující ubytovací kapacitu ve městě.
V letošním roce je již zajištěna realizace úpravy prostranství mezi rodným domem S. Freuda a piaristickým gymnáziem (ulice Jičínská) a částečné
rekonstrukce piaristického gymnázia (prostory ZUŠ).
Stěžejní část projektu, zahrnující rodný dům S. Freuda a navazující objekt, kam je plánováno umístění multifunkčního sálu, byla zpracována urbanistickou studií, jejímž zadáním bylo navrhnout „obnovu“ bývalé ulice
Zámečnické.
V průběhu zpracovávání studie byl původní záměr - dobudovat pouze
objekt pro multifunkční sál - kvalitativně povýšen na vybudování malého
kongresového centra, které by návštěvníkům poskytovalo kvalitní služby
/centrální informační pracoviště, jednací a kuloárové prostory, odborná
a studijní pracoviště, restaurační služby, prodej literatury, upomínkových
předmětů/ v jednom místě. Takto pojaté centrum je schopné úspěšně konkurovat v oblasti nabídky tohoto typu služeb a rozšiřuje zdroje pro získávání příjmů v oblasti kongresové turistiky.
Činnosti, kterými by se kongresové centrum zabývalo:
Nabídka pro turistický ruch
- návštěvnický provoz – prohlídková a informační nabídka
- specializované akce přivádějící návštěvníky
Rozvíjení odkazu Sigmunda Freuda
- realizováno v rodném domě (uvedeném do stavu z roku 1856)
- v galerijních a kuloárových prostorách v novostavbě, v odborné
knihovně a studovně
- v multifunkčním sále (projekce pro návštěvníky muzea, kongresy, semináře)
Kongresová činnost
- odborné akce ve vztahu k SF
- komerční pronájmy firmám pro firemní prezentace, školení
- videokonference
Služby obyvatelům města
- večerní programy : kino, komorní hudební a divadelní představení
- informační služby
- zasedání a semináře
- komerční pronájmy jednacích místností
Využití objektu školskými institucemi
- centrum výuky společenských věd, prostor pro realizaci distančních
forem studia (ve spolupráci s vysokými školami)
- videokonference
Služby městu
- turistické informační centrum
- agenturní činnost v oblasti kultury
- rozvoj cestovního ruchu
- další aktivity, které dnes vyvíjí městský úřad
Komerční služby občanům i návštěvníkům
- restaurační služby
- prodeje (propagační a upomínkové předměty, umělecké předměty, vše
tematicky navazující na činnost „centra“).
Rekonstrukce rodného domu S. Freuda a stavba nového objektu je finančně mimořádně náročný projekt. V současnosti se rýsuje možnost získat
na jeho uskutečnění finanční dotace ze strukturálních fondů Evropské unie.
Znamená to do konce července 2004 předložit Ministerstvu pro regionální
rozvoj tak kvalitní projekt, aby měl šanci na zařazení mezi úspěšné projekty
rozvíjející cestovní ruch z celostátního pohledu.
V případě úspěchu žádosti o dotace v první etapě předkládání projektů
by nejpozději v srpnu 2006 musely být stavby dokončeny. Z toho je lehce
představitelné, pod jakým časovým tlakem je projekt připravován a v případě úspěchu v procesu získávání dotací bude muset být uskutečněn. Na
zpracování projektu intenzivně pracují odborné útvary města spolu s architekty, odborníky v marketingu cestovního ruchu a dalšími. Podporu tomuto
projektu vyjadřují lidé z oblastí muzejnictví, cestovního ruchu, podnikání
i vysokých škol.
Veřejnost v Příboře měla již několik možností seznámit se s urbanistickou
studií obnovy bývalé ulice Zámečnické. Návrh jde cestou prolnutí historické části města s moderním pojetím, které respektuje atmosféru památkové rezervace.
Rodný dům S. Freuda je zakomponován do komplexu a je na něj kladen důraz
jako na „hlavní exponát“ budoucího Freudova památníku.

Návaznost rodného domu SF a budoucího objektu

Malé náměstí otvírá pohled na dnešní zajímavé domy

Urbanistická studie pochopitelně ještě projde úpravami na základě vyjádření památkářů i ve fázi zpracování
studie jednotlivých objektů.
Nejprve ovšem musí zastupitelstvo města učinit klíčová rozhodnutí:

- bude Příbor pokračovat na přípravě projektu rekonstrukce rodného domu S. Freuda a stavby nových
budov na ulici Zámečnické?
- rozhodne se město realizovat dostavbu ulice Zámečnické v celém nebo částečném rozsahu?
Znovu zdůrazním: pokud EU projekt přijme a vloží do
něj finanční prostředky, musí být uskutečněn v roce 2006.
Nabízí se tedy možná neopakovatelná příležitost velmi
rychle posílit ekonomiku i prestiž města.
K dotažení celého projektu do cílové podoby by bylo
v další etapě připravováno dokončení rekonstrukce piaristického gymnázia a napojení zahrady piaristického
gymnázia (včetně úpravy zahrady) na centrum města.

M  P 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 26.4.2004 přijala hlídka MP Příbor
oznámení od občana M.C. z Příbora, že kolem 14.00 hodin byl při procházce z Kopřivnice do Příbora přes místní část Paseky
přepaden dvěma neznámými mladíky ve
věku kolem 20 let, kteří mu odcizili OP
a peněženku s hotovostí 3200 Kč. K přepadení došlo v blízkosti můstku přes Kopřivničku, kam muž sešel asi 10 m z polní cesty
vykonat osobní potřebu. Při cestě zpět se na
něj vrhli již zmiňovaní mladíci a následně
jej odtáhli asi ještě 30 m po směru toku, kde
ho přivázali ke stromu a do úst mu vložili
plátěný roubík. Poté z místa utekli. Poškozenému muži se asi po hodině podařilo z provazu vyprostit a ihned odešel vše oznámit
do Příbora na policii. Od oznamovatele byl
zjištěn popis obou mladíků a ihned začalo
intenzivní pátrání v této lokalitě. Zároveň
byla celé věc předána OO PČR s podezřením na spáchání trestného činu. Pátrání
bylo toho dne ovšem již bez úspěchu..
Dne 28.4.2004 v 17:30 hodin byla při
pochůzkové činnosti spatřena v městském
parku 22-letá mladá žena z Příbora při
snaze vstát z lavičky, kdy ovšem upadla na
zem a při pádu ještě shodila odpadkový
koš. Nebyla schopna samostatné chůze, viditelně byla pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek. V městském parku se
nacházela ve společnosti několika mladíků, kteří byli vyzváni, aby se o jmenovanou
ženu postarali a doprovodili ji do místa
bydliště. Během doprovodu však byla hysterická a mladíkovi, který ji doprovázel se
snažila vytrhnout. Toto se jí povedlo a poté zcela bezhlavě začala pobíhat po vozovce.Byla proto vzhledem k obavě o její život
či zdraví následně hlídkou zadržena. Žena
však začala být ještě více hysterická, po
chvíli zůstala bezvládně ležet na zemi a nekomunikovala.Z tohoto důvodu jí byla přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která ji
převezla do nemocnice v Novém Jičíně.
Dne 30.4.2004 v 19:15 hodin přijala
hlídka MP Příbor telefonické oznámení
od prodavačky z prodejny Večerka na náměstí, že ji zde bezdůvodně slovně napadl
neznámý mladík . Hlídka se proto dostavila
na místo, kde byl podezřelý mladík zadržen.Bylo zjištěno,že výtržníkem je 24-letý
D.M. z Příbora, který v podnapilém stavu
nezvládl své chování a slovně zaútočil na
prodavačku a poté ze vzteku rozbil sklenicí od piva reklamní tabuli umístěnou před
prodejnou. Toto se událo před několika
svědky, u kterých byla na místě provedena
kontrola totožnosti Pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví byla na
místo přivolána hlídka OO PČR Příbor,
která si následně celou událost převzala
k dalšímu šetření .
Dne 8.5. 2004 v 01.00 hodin přijala hlídka telefonické oznámení od občana města,
že na náměstí S.Freuda po ukončení akce
s názvem „příborské hokejové chmelení“

VYSOKÉ VYZNAMENÁNÍ PŘÍBORSKÉHO OBČANA
. J L,  ÚO VSR P
Známý aktivista Vojenského sdružení rehabilitovaných v Příboře – plk. Bohumil Vlach byl u příležitosti 85. výročí
tragické smrti prvního československého ministra války, divizního generála
PhDr. Milana Rastislava Štefánika dne
2. května 2004 v Brezové pod Bradlom
na Slovensku vyznamenán
- Pamětním Komandérským křížem
gen. Štefánika s meči
- Medailí M. R. Štefánika 1. stupně a
- Pamětní medailí Milana Rastislava Štefánika a Louise Weissové.
Je to nejen velká pocta vyjádřená
plk. B. Vlachovi za jeho dlouholetou
propagaci památky M. R. Štefánika, ale
i ÚO VSR v Příboře a samotnému městu
Příbor. Blahopřejeme!

EKOLOGIE TROCHU JINAK
M. I F, ZŠ P, J 
Člověk je součástí přírody, tak jako nepřeberné množství živočišných a rostlinných druhů.
Zkusme se na chvíli zastavit a pohladit
laskavou rukou naše životní prostředí a něco pro ně udělat.
Na naší škole již tradičně probíhal program pod názvem loukotě, k ochraně životního prostředí, který byl nabídkou pro
všechny žáky, malé i velké. Akci připravila
paní Marie Janečková z ekologického sdružení.
Děti poznávaly přírodu všemi smysly,
dověděly se jak vypadá rok na statku v různých ročních obdobích a samozřejmě nechybělo povídání o zvířatech a rostlinách.
Všichni se také zapojili do výtvarného projevu a diskutovali o bohatství naší přírody.
Poutavé byly i názorné ukázky chráněných
rostlin a vyhynulých druhů zvířat.
Putování kapky Matyldy, pod tímto názvem se skrývá program o koloběhu vody

v přírodě, co je v rybníce, řece, ale i v moři.
Formou soutěží a skupinových prací se
i malí žáci naučili něco o neživé, ale velmi
důležité tekutině, bez níž by život na této
planetě neexistoval.
S programem máme velmi dobré zkušenosti, líbil se nejen žákům, ale i vyučujícím,
protože je nejen poučný, ale i zajímavý.
Naše modrá planeta je pro nás domovem, proto k ní nezůstávejme lhostejní.

dochází k rušení nočního klidu.Na místo se hlídka po chvíli dostavila společně
s příslušníky OO PČR Příbor.Bylo provedeno zjištění totožnosti dotyčné osoby,
která bubnovala na bubínek a rušila tím
noční klid. Tento přestupek byl následně
na místě vyřešen.V tom okamžiku na adresu zasahujících strážníků a policistů začal
pokřikovat nějaký podnapilý mladík vulgární nadávky.Byl proto vyzván, aby slezl
ze stolu, na kterém seděl, a prokázal svou
totožnost. Obojí odmítl a uchopil zasahujícího strážníka za uniformu. Byl opětovně
vyzván, aby prokázal svou totožnost a aby
pustil uniformu, což neučinil, a snažil se
strážníka polít pivem. Vzhledem k hrozícímu útoku na veřejného činitele bylo proti
němu použito donucovacích prostředků.

Poté si pro podezření z trestného činu celou událost na místě převzala hlídka OO
PČR Příbor k dalšímu šetření.V mladém
muži byl následně zjištěn 20-letý M.B. ze
Skotnice.
Dne 22.05.2004 v 07,00 hodin oznámil
hlídce občan bydlící na sídlišti „U Tatry“,
že od čtyř hodin nemohl spát, jelikož z bytu jednoho ze sousedů v panelovém domě
ho rušil značný hluk, způsobený zřejmě
konáním nějaké párty. Toto oznámení bylo
vzhledem k podezření z rušení nočního
klidu hlídkou prověřeno. Od majitele bytu,
z kterého byl rušen noční klid, pak bylo
zjištěno, že nadměrný hluk byl způsoben
tím, že si do bytu pozval dvě slečny, které při sexuálních hrátkách nezvládly své
emoce.
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PŘÍBORSKÉ POUTĚ
První příborskou poutí v roce byla
vždy Valentinská pouť, která se konala
14. února před kostelem sv. Valentina.
Dříve, před druhou světovou válkou se
jezdilo po všech ulicích oběma směry,
a tak vůbec nevadilo, když byl provoz
v této ulici zastaven. Jelo se jinou ulicí.
Ostatně provoz hlavně v zimě byl minimální. V polovině února bývaly velké
mrazy a hodně sněhu a tomuto období
se říkalo „valentinská zima“. Na stáncích se prodávalo perníkové pečivo zvané šifle. Poutníci si mohli koupit drobné
voskové nohy a ruce, které pak obětovali
v kostele, aby se jim vyhýbaly nemoci. Na
Valentinskou pouť přijížděli hodně Němci z okolních německých vesnic (Sedlnice, Mošnov, Skorotín, Bartošovice, Kunín) na saních.
Další malou poutí byly „porciunkule“
nebo nářečně též „porcinkule“. Porciunkula byla kaple jižně od Assisi, kde měl
sv. František z Assisi nebo též Serafinský
(1182 – 1226) 2. srpna vidění. Vybudoval
zde pak řádový františkánský klášter. 2.
srpna každého roku věřící navštěvovali kapli a jejich putování bylo spojeno
s udělením odpustků. To se později přeneslo na všechny kostely zasvěcené sv.
Františku a nejen sv. Františku z Assisi.

L L
A protože v Příboře máme kostelík sv.
ší pouť vůbec byla v roce 2002, kdy na
Františka Serafínského, bývaly 2. srpna
náměstí a v přilehlých ulicích stálo téměř
malé poutě i tady. Bývalo to jen pár stán230 stánků.
ků, které stály před vchodem na starý
Jistým druhem pouti je i klokočovhřbitov. Prodávaly se svíčky, svaté obrázský krmáš. Ten se ale konal v hostincích.
ky, růžence apod. Tato pouť se dodržovaRáno odcházeli Klokočovjané v průvodu
la ještě v třicátých letech min. století.
do kostela a po mši sv. se zastavili pro
Hlavní příborská pouť se konala vždy
příborského starostu a vzali ho do Klo8. září. Nepřesouvala se na neděli. Nekočova s sebou. Definici krmáše jsem
bylo to třeba, protože 8. září byl svátek
v naučném slovníku nenašel, ale myslím,
Narození Panny Marie a tedy den volže je to moravská obdoba hodů nebo pona. Na pouť přicházela procesí hlavně
svícení.
z Valašska, z Bečev,
Zubřího, Zašové. Přišlo-li procesí již den
před poutí, přespávali
poutníci na faře nebo
v rodinách příborských občanů. Pouť
obyčejně připadla na
některý den v týdnu a v tom případě
se konala následující
neděli malá pouť, tzv.
oktáv. Příborské poutě
byly i v době totality, ale to se s dřívějšími nebo s poutěmi
po roce 1989 nedá
srovnat. Snad největ- Letos bude dokončena oprava střech na kupolích farního chrámu.

STAVÍME S LEGEM

VŽDYŤ TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE…

Dne 27.4.2004 se na malotřídní
škole v Mošnově konalo okresní kolo
soutěže „Stavíme s Legem“. V předcházejících ročnících bylo vždy zvoleno jedno téma.
Letošní rok bylo téma libovolné,
záleželo na dětech, co si vyberou. Při
soutěži nezáleží jen na tom, co děti
postaví, ale jak svou práci dokáží obhájit. Pětičlenná družstva staví jednu
a půl hodiny a pak musí své dílo prezentovat.
Vítězem letošního ročníku se stalo
družstvo ZŠ Npor. Loma v Příboře,
které si zvolilo téma „ Využití volného
času dětí “. Na druhém místě skončili
žáci ZŠ Petřvald s tématem „ Zelenec
a Šedivec “ (příroda versus technika)
a třetí místo získalo domácí družstvo
z Mošnova s tématem „ Atény – olympiáda 2004 “.
Soutěž byla velmi nápaditá, vzorně
připravená a všem se moc líbila. Vítězové i poražení byli odměněni věcnými cenami a sladkostmi. Všichni se
těší na další ročník.
Alena Mičkalová
ZŠ Npor. Loma Příbor

V D
Kdo navštívil 7. května t. r. vinárnu
Pauzy mezi střídáním přednášejícím
Armanku, kde se konalo 2. příborské sevyplnil hrou na kytaru Pepík Špaček
tkání básníků našeho kraje, ten nelitoval.
z Kopřivnice.
Paní Mgr. Ireně Kopecké se za finančAtmosféra mezi posluchači svědčila
ní pomoci MěÚ podařilo přesnou orgao tom, že se plně soustředili na obsah
nizací soustředit v nevelkém sále účinkupřednášeného. Snad je také ovládlo vějící i velký počet posluchačů, takže prodomí, jak bohatý a krásný je náš jazyk,
gram měl bezvadný průběh.
jímž se dají vyjádřit ty nejintenzivnější
Pozvaní básníci recitovali v určeném
city. Paní Mgr. Ireně Kopecké, která má
pořadí některou báseň z vlastní tvorby.
na tomto kulturním zážitku největší poPříbor zastupovala paní Mgr. Irena Kodíl, patří obdiv i dík.
pecká s ukázkou ze své bohaté sbírky
Tato zdařilá akce zavdala příčinu k jabásní. I ostatním příborským básníkům,
kémusi klání dvou táborů, řekněme dvou
třeba teprve počínajícím, byla tu dána
dobových období. Jedno před 50 lety,
možnost pochlubit se svou libou literární
které bojovalo s těmito argumenty: Na
činností a přednést některou svou báseň.
školách se věnovalo více času předneByli to: Richard Sopuch, Tomáš Hanuš,
su a rozboru básní, které budily žáky ke
Fabiana Tetamenti. Dokonce i MUDr. Jikrásným duševním zásadám (jako lásce
ří Prokeš nechal svým vystoupením naa úctě k rodičům-člověku vůbec, k dohlédnout do své soukromé tvorby. Předmovu, vlasti atd.) Nebyl ten svět lepší?
nesem krásné básně spoluúčinkovali pan
Nynější doba se směje: Nač básně se
MUDr. Mořic Jurečka a paní Ludmila
svou sentimentalitou? Jsme doba pokroHanáková zase spolumoderovala celý
ku, vynálezů, neomezených možností
pořad. Po Příboře následovalo vystoudobývání vesmíru, sjednocování států.
pení básníků-hostů. Literární klub Petra
K čemu jsou city?
Bezruče z Frýdku Místku reprezentoval
Zatím však nejsme stroje a lidé jsou
pan profesor Oliva a pak další hosté:
lidmi se svými city.
Alena Tannenbergová z Velkého Týnce,
Paní Mgr. Irena Kopecká skládá i milé
Zdeněk Knebl ze Šenova u Nového Jipohádky, jimiž děti potěší na jednom říjčína, Jaroslav Merenda z Nového Jičína
novém pohádkovém odpoledni.
a Mgr. Věra Kopecká až z Broumova.
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HÁTA OPĚT PŘILETĚLA
30.4. si daly na školním dvoře ZŠ Příbor, Jičínská sraz všechny čarodějnice.
Letos již pošesté. Opět měly důležité rozhodování, která z nich obdrží titul MISS,
která přiletí na nejzdařilejším dopravním
prostředku, která se bude nejvíce kroutit
při čarodějnické hudbě a získá titul Disko
čarodějnice.
Krásné počasí přilákalo přes stovku dětí, podívat se tentokráte přišli i ve
větším počtu rodiče, babičky, dědečkové.

M. T D
Čarodějnice i čarodějové řádili po dvoře, zkoušeli své schopnosti a dovednosti
v různých sportovních disciplínách, pokoušeli se naházet šipkami daný počet
bodů. Ti větší si vyzkoušeli své znalosti
v ovládání motorových košťat, z dopravních předpisů platících ve vzdušném
prostoru a pokud vše bez chyb zvládli,
obdrželi řidičák na létající koště, létající vysavač či jiný čarodějnický dopravní
prostředek.

Pokud někomu vyhládlo, posilnil se čarodějnickým gulášem, menší čarodějnice
zase stále chodily mlsat různé sladkosti. Na
závěr si každý mohl opéci špekáček.
Háta před svým odletem mohla konstatovat, že v Příboře jsou opravdu šikovné
čarodějnice a že jsou dobře připravovány
na svoji budoucí kariéru. Ještě se naposledy
rozloučila závěrečným letem nad hlavami
všech přítomných, zakoulela očima a spokojeně odletěla. Tak zase za rok!

SUPERSTAR
M. T D.
Svoji SuperStar na ZŠ Příbor, Jičínská už
teď známe. A jak je to možné?
Deváťáci se totiž rozhodli pro zájemce
uspořádat školní soutěž této dnes oblíbené
televizní soutěže. Před mnoha týdny měli
možnost zpěváci předvést své výkony před
porotou složenou z žáků 9. ročníku. O titul
celkem soutěžilo 45 zájemců z celé školy.
Výkony
byly
zdařilé i méně zdařilé a do semifinále
se nakonec prozpívalo 8 nejlepších.
Porota
hodnotila
nejenom zpěv, ale
samozřejmě i projev, taneční kreace,
schopnost navázat
kontakt s publikem.
Fandili jim a jejich

výkony samozřejmě podporovali spolužáci ze třídy.
A bylo se na co dívat. Zaujaly nejenom
taneční kreace Bětky Ressnerové, která svůj
vzhled vylepšila kloboukem s krásnou slunečnicí. Publikum asi nejvíce získal svým
osobitým kouzlem Marek Znamenáček, který si vysloužil největší ovace.
Závěrečného finále se po dlouhé poradě odborné poroty nakonec zúčastnili 4
soutěžící.
1. místo bylo po prudké výměně názorů některých porotců uděleno zástupkyni
5.A Andrei Matejové, která jen o vlásek
připravila největší favoritku Bětku Ressnerovou z 5. B o vítězství. Bětka si do
finále zvolila svižnější píseň, která jí více
seděla, avšak na Andrein zvláštně zabarvený hlas to nestačilo. 3. příčku si zaslouženě vybojovala Alena Juřenová z 6. B,

která nakonec předstihla diváky milovaného Marka Znamenáčka.
A tak již máme svoji SuperStar. A nejenom ji. Máme taky super deváťáky. Celou akci sami zorganizovali, sami uváděli.
Výkon obou moderátorů – Katky Černé
a Honzy Jurka byl srovnatelný s výkony
moderátorů v televizi. Poděkování dále
patří Petře Hovězákové a Lucce
Mladěnkové a především
Zuzce Rojíčkové,
která byla pomyslnou hlavou celé
soutěže.Všem
deváťákům přejeme super start na
střední škole.

„POZNEJ A CHRAŇ“
Na Zvláštní škole v Příboře proběhl již
14. ročník oblastní přírodovědné soutěže
„Poznej a chraň“. Soutěž zahájila ředitelka
školy Mgr. Vlasta Geryková, úvodní slovo
měla zástupkyně MÚ v Příboře Ing. Andrea
Nováková.
Soutěže se zúčastnilo 30 žáků z deseti
škol oblasti Moravskoslezského kraje. Žáci
soutěžili v teoretických a praktických znalostech a dovednostech na téma „Les“. Prokázali velmi dobré znalosti v praktickém
poznávání listnatých a jehličnatých stromů,
ze zoologie především plazů a znalostí jejich
životního prostředí a vůbec významu lesa.

M. J Č, ZŠ P
Výsledky soutěže:
Kategorie A:
1. Kristýna Hromadová, ZvŠ Frenštát pod
Radhoštěm
2. Alena Kašparová, ZvŠ Příbor
3. Michal Kamas, ZvŠ Kopřivnice
Kategorie B:
1. Stanislav Zachar, ZvŠ Příbor
2. Lukáš Tuček, Speciální školy Nový Jičín
3. Veronika Gebauerová, ZvŠ Studénka
Tito žáci převzali pěkné věcné odměny, které
získali od místních sponzorů z města Příbora.
Poděkování patří:
ELKOL – p. Machala
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Kromvel – p. Eliáš
Alpicentrum – p. Vantuch
Elektrocentrum – p. Anlauf
Papírnictví – pí Kavanová
Akvahol – p. Holáň
Lonka s. r. o.
Drogerie – pí Karbanová
Městský úřad Příbor
Poděkování za přípravu a průběh této
soutěže také patří kolektivu učitelů ZvŠ
Příbor.
V průběhu soutěže komise učitelů rozhodla téma pro příští jubilejní 15. ročník,
a to: Rostliny a živočichové žijící ve vodě,
u vody a v blízkosti vod.

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE
Dne 12.května 2004 se žáci tříd 8.A
a 8.C Základní školy Npor.Loma v Příboře zúčastnili v rámci výuky přírodovědných předmětů poznávací exkurze.
Jejím cílem byla návštěva ruční papírny
ve Velkých Losinách a přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
Ráno toho dne se žáci se svými učiteli
shromáždili před školou, nasedli do přistaveného autobusu a krásný výlet s nezapomenutelnými zážitky mohl začít.
Po téměř tříhodinové cestě jsme dojeli na místo určení. V ruční papírně ve
Velkých Losinách jsme si prohlédli muzeum. To ve svých expozicích seznamuje
návštěvníky s historií papíru a jeho výroby od nejstarších dob do současnosti.

M.I B, ZŠ N.L P
Součástí prohlídkové trasy je i detailní
pohled na celý výrobní postup a návštěva stěžejních pracovišť provozu výroby
ručního papíru. V budově je také otevřena reprezentační prodejna s bohatým sortimentem veškerých losinských
výrobků z ručního papíru. Toho žáci ve
velké míře využili.
Další zastávkou po cestě malebnými
Jeseníky byla přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Mnohé její objekty
jsou umístěny do podzemí a objekty na
povrchu jsou ohleduplně začleněny do
okolní přírody. Elektrárna byla uvedena
do provozu v roce 1996. Žáci se dozvěděli, že pro svou funkci využívá elektrárna přebytku elektrické energie zpravidla

ZLATÁ SVATBA
Z P, 

v nočních hodinách a mezi špičkami
k čerpání vody z dolní nádrže do horní.
V době zvýšené spotřeby se pak v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie.
Autobusem se dál pokračovalo až
k horní nádrži, která je umístěna ve výšce 1350m nad úrovní moře. Vzdušnou
čarou 5km se odtud tyčí Praděd, nejvyšší
hora Jeseníků.
Na zpáteční cestě někteří zpívali, jiní
odpočívali a další si vyprávěli historky
z uplynulého dne. Z této exkurze si žáci
odnesli nejen nové informace, ale také
krásné vzpomínky na úchvatnou krajinu Jeseníků.
A co žáci třídy 8.B? Ti se této exkurze
zúčastní během svého třídního výletu.

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC ČERVEN 2004
556 725 200, 556 725 182, 556 722 101

Pondělí 14. 6. v 18.00 a ve 20.00 hodin
ZTRACENO V PŘEKLADU
Středa 16. 6. v 18.00 a ve 20.00 hodin
GOTHIKA
Pondělí 21. 6. v 17.00 a ve 20.00 hodin
NÁVRAT DO COLD MOUTAIN
Středa 23. 6. v 18.00 a ve 20.00 hodin
NA PLNÝ PLYN
Pondělí 28. 6. v 18.00 a ve 20.00 hodin
21 GRAMŮ
Středa 30. 6. v 17.30 a ve 20.00 hodin
OHNIVÝ OCEÁN

Dne 24.04.2004 si v obřadní síni Městského úřadu v Příboře podruhé řekli své
„ano“ manželé Lubomír a Marie Hýblovi.
Poprvé si je řekli před padesáti lety před
Městským úřadem v Krnově. Manželé
Hýblovi dne 24.04.2004 oslavili krásné
výročí - padesátiletou cestu společným
životem - zlatou svatbu. Že se nejedná
vždy o cestu lehkou, by manželé Hýblovi určitě potvrdili. Ale pokud je mezi
dvěma lidmi láska, porozumění a shovívavost - jak často bývá zdůrazňováno při
svatebních obřadech - tak se ta společná
cesta životem dá ujít.
Ještě jednou manželům Hýblovým
blahopřejeme a přejeme jim, abychom se
v obřadní síni potkali za deset let u svatby diamantové.
Chtěla bych touto cestou zároveň sdělit všem manželům, kteří také kráčí půl
století společným životem a chtěli by
si tuto významnou událost zopakovat
v obřadní síni Městského úřadu v Příboře, aby se přihlásili na matričním úřadě.

Pracovnice matričního úřadu nemá totiž možnost - pokud byl sňatek uzavřen
mimo matriční obvod Městského úřadu
v Příboře - zjistit, že mohou mít manželé
XY zlatou svatbu.
A závěrem bych vás chtěla seznámit
s daty jednotlivých výročí sňatku:
1. výročí - svatba bavlněná
2. výročí - papírová
3. výročí - kožená
4. výročí - květinová
5. výročí - dřevěná
10. výročí - cínová
15. výročí - křišťálová
20. výročí - porcelánová
25. výročí - stříbrná
30. výročí - perlová
35. výročí - korálová
40. výročí - rubínová
45. výročí - safírová
50. výročí - zlatá
55. výročí - smaragdová
60. výročí - diamantová
70. výročí - platinová
M  P 

HRAJEME PRO MŠ:
V pondělí 7. 6. v 9.30 hodin
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY
Zveme i rodiče s malými dětmi!

OD 12. 7. 2004 DO 20. 8. 2004
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ!
Pronájem kinosálu: 200 Kč / 1 hod.
Promítání reklamy: 150 Kč / 1 měsíc.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
BUDE 21.6. DO 2.7.2004

UZAVŘENA

Z DŮVODU REVIZE
KNIHOVNÍHO FONDU.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

SETKÁNÍ S LORDEM ROBERTSONEM
M.J D,  ZŠ N.L P

11.května 2004 se uskutečnilo na
15.ZŠ T.Brzkové v Plzni setkání stonožkových škol s bývalým generálním
tajemníkem NATO lordem Robertsonem,který se stal jedním z patronů stonožkového hnutí.
V roce 2000, kdy probíhal summit
NATO v Praze, byla vyhlášena literární
soutěž pro stonožkové školy na téma:
„Co bych dělal,kdybych byl generálním tajemníkem NATO.“ Tuto soutěž
vyhrál David Hodan, žák 15.ZŠ v Plzni,který se sešel s lordem Robertsonem
v Praze a pozval ho na návštěvu jeho
školy. Lord Robertson souhlasil a přijel do Plzně právě 11.května společně
s Bělou Gran Jensen, zakladatelkou
„Hnutí na vlastních nohou“.
Bývalý žák naší školy Michal Ondrejka se do této soutěže rovněž zapojil
a vypracoval esej na dané téma. Setkání
v Plzni se spolu s ním a ředitelem školy
zúčastnila i paní učitelka Danuše Staniová, která na naší škole se stonožkou
začala,a děvčata z 9. třídy Jana Lukešová a Alena Filipová. Setkání probíhalo
v aule školy, kde Michal předal lordu
Robertsonovi svou práci,Jana Lukešo-

vá svůj obraz Příbora a ředitel školy
upomínkové předměty.
V tělocvičně školy pak probíhala beseda žáků školy s lordem Robertsonem
a vystoupení pěveckého sboru. Na závěr

se nad hlavami všech přítomných rozezněla píseň „Never be alone“, která prolínala i naší akademií, a která je povzbuzením pro všechny,kteří stonožkové děti
potřebují: „Nikdy nebuď sám …“

DEN ZEMĚ
M.D S, ZŠ N.L P

Letošní oslavy Dne Země začaly
na naší škole už koncem března. Děti
4. a 5.ročníků se zapojily do přírodovědné soutěže „Rostliny pro krásu i pro
zdraví“, zaměřené na využití rostlin při
tvorbě životního prostředí i při upevňování zdraví každého z nás.
Všichni účastníci soutěže si nejdříve
z internetu, encyklopedií či odborné literatury vybrali některou rostlinku, která je zaujala a nejzajímavější poznatky
o ní i s obrázkem „zvěčnili“ na papír.
Na chodbě I.stupně vznikla rozsáhlá
expozice tvořená pracemi dětí, nástěnnými obrazy s tématikou různého využití rostlin, vitrínami s materiály z časopisů a herbáři dětí z minulých let. To
vše bylo k dispozici dětem jako zdroj
informací,které děti využívaly v odpovědích na otázky ve třech soutěžních
kolech. Nejúspěšnější žáci byli vyhodnoceni a odměněni drobnými cenami.
Kromě toho se všechny děti, které soutěž zdárně dokončily, zúčastní výletu
do arboreta ve Štramberku.
Jako doplněk tohoto projektu proběhly ve všech třídách I.stupně besedy
o rostlinách v našem nejbližším okolí,
na sídlišti i doma, spojené s vycházkou.
Na ní děti poznávaly, co kolem nich
roste, jaký význam tyto rostliny mají

pro jejich život a zdraví. Na závěr těchto besed tvořily ve skupinách návrhy
na to nejkrásnější místo k bydlení, plné
stromů, keřů a květin, hřišť a relaxačních zákoutí.
Toto však nebylo vše, čím naše děti
Den Země oslavily. Nezapomněly samozřejmě ani na své živé kamarády zvířátka. 22.dubna si do školy přinesly
své mazlíčky, ze kterých jsme jako každoročně, vytvořili naše minizoo. A tak
se na parapetech na chodbě vedle sebe
octli křečci, králíčci, morčátka, andulky,
želvy i myšky. A protože jsme vše nestihli během jednoho dne, pokračovali jsme v oslavách i 27.dubna. Ten den
si prvňáčci vyšli na procházku naším
městem a pozorovali, co se jim líbí a co
ne,co by chtěli, aby se změnilo. Svou
výzkumnou činnost zakončili na hřišti,
kde si od všech starostí světa odpočinuli hrou.
Druháci a třeťáci si k vycházce ještě
kromě pozorování přidali i plnění různých úkolů a řešení otázek, týkajících
se přírody a životního prostředí.
Děti ze čtvrtých tříd se při besedě
s včelařem seznámily s životem a prací
pilných včelek a páťáci se nejen dozvěděli mnoho zajímavostí o koních při návštěvě stájí, ale také si na koni zajezdili.
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Doufáme, že všechny tyto aktivity
přispějí ke splnění toho, co je napsáno
na bráně jedné americké ZOO: „Všichni chráníme to, co máme rádi. Rádi
máme to, co dobře známe. A dobře
známe to, co nás naučili“.

Příspěvek některých obyvatel města
ke zlepšení jeho vzhledu je někdy dost
kuriózní.

SEČENÍ ZELENÝCH PLOCH VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
I. J. K,  TS P

Na základě četných připomínek občanů města Příbora, proč se neseče na
sídlišti směrem od ulice Fučíkovy až
po ulici Štramberskou, sdělujeme, že
systém sečení je založen na postupném sečení ploch navazujících v lokalitách za sebou. Sečení se každý rok
nezahajuje na stejném místě. Proto sečení v této sezoně pracovníci TS města
Příbora zahájili na sídlišti U Tatry. Bylo
vyhověno rovněž požadavkům občanů
Hájova a Prchalova, kde se zelené plochy sekaly vždy až na konec. Při sečení trávy se klade prvořadý důraz na

plochy v centru města, plochy kolem
pomníků, parky a městský hřbitov. Důležitý faktor při sečení zelených ploch
sehrává i vliv počasí, za deště je sečení
problematické.
V současné době je posečeno na sídlišti U Tatry, centrum, park, hřbitov a začíná se sekat na ulici Lidické, postupně se
přejde na Okružní, Fučíkovou a sečení
bude zakončeno na ulici Štramberské.
Mimo to se musí kosit plochy, kde se
provádějí rekonstrukční práce na panelových domech, případně plochy, kde dojde k haváriím podzemních vedení.

ZASADILI JSME „STROM REPUBLIKY“
J M
U příležitosti významného mezníku
v historii České republiky – vstupu do
Evropské unie se 1. května 2004 uskutečnil v městském parku v Příboře slavnostní akt – zasazení „Stromu republiky“. Připravila Městská organizace KDU – ČSL
Příbor ve spolupráci s městem Příbor.
Slavnosti se zúčastnili významní hosté:
zástupce hejtmana Moravskoslezského
kraje Ing. Jiří Carbol, senátor Ing. Jaroslav Šula, starosta města Ing. Milan Strakoš, místostarosta města Ing. Bedřich
Turek, předseda krajského výboru KDU
– ČSL Moravskoslezského kraje pan Pavol Lukša i Ing. Vladimír Gelnar – kandidát pro volby do evropského parlamentu, Ing. Václav Pomikálek místopředseda
okresního výboru KDU – ČSL a člen
zastupitelstva moravskoslezského kraje, Ing. Dana Forišková – kandidát pro
volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, paní Ivana Žárská
členka Rady města Příbora.
Slavnostní akt byl zahájen evropskou
hymnou – Ódou na radost, kterou zahrál
Dechový orchestr mladých Příbor, pod
vedením pana Iva Lacného.
Evropská hymna vysoce umocnila
slavnostní okamžiky. V projevech hos-

tů zazněla slova o významné události
dnešního dne – vstupu do Evropské unie.
Tak jako se dnes rozrostla Evropská unie
o další členské státy, tak aby tato zasazená
lípa rostla a mohutněla, odolávala nepřízni počasí a připomínala dalším generacím dnešní slavnostní den. Bylo vysloveno přání, aby v koruně stromu nacházeli
útočiště ptáci, aby si zde spokojeně hrály
děti se svými rodiči, aby v jeho stínu nacházeli odpočinek spokojení občané.
Slavnostní akt – zasazení „ Stromu
republiky “ byl zakončen státní hymnou
a chorálem „ Svatý Václave “.
Po ukončení proběhlo přátelské setkání členů výboru MěO KDU – ČSL Příbor
s hosty v banketce Katolického domu.
Děkuji touto formou všem hostům za
jejich účast, děkuji všem občanům, kteří se slavnostního aktu zúčastnili, děkuji
Dechovému orchestru mladých Příbor
pod vedením pana Iva Lacného za hudební obohacení celé slavnosti.
Poděkování si zasloužili všichni, kteří
slavnostní akt připravili a velké poděkování patří pracovníkům Technických
služeb města Příbora, kteří připravili
městský park, aby se zaskvěl v jarním
sluníčku v plné kráse.

DDM LUNA PŘÍBOR POŘÁDÁ

pátek18.6.
Mexický splav - směr Orinoko pravý břeh Lubiny

„ZA POKLADEM SVATOJÁNKA ANEB SVATOJÁNEK 2004“
zábavná pohádková hra¨

Co vás čeká - přejít pohádkovým lesem a splnit úkoly pohádkových bytostí
Cílem je - nalézt a stát se Svatojánkem
Ukončení - Orinoko - opékání špekáčků, občerstvení

Akce ve spolupráci s firmou Orinoko.
Informace: K. Bukovjanová
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
LUNA PŘÍBOR
Dukelská 1346, 742 58 Příbor
Telefon: 556 725 029
Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz

web.quick.cz/ddmluna

DDM LUNA PŘÍBOR POŘÁDÁ
ve spolupráci s CK LERO TOUR s.r.o.
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost
27.8. – 5.9.2004
pobytový zájezd do

CHORVATSKA
na ostrov LOŠINJ

CENA: poukaz polopenze celkem
Děti do 6 let, bez nároku na postel
2 000,- Kč 500,- Kč 2 500,- Kč
Děti do 6 let
3 900,- Kč 500,- Kč 4 400,- Kč
Děti do 15 let
4 050,- Kč 1 000,- Kč 5 050,- Kč
Mládež
4 150,- Kč 1 000,- Kč 5 150,- Kč
Dospělí
4 400,- Kč 1 000,- Kč 5 400,- Kč
V ceně poukazu je:
doprava, ubytování v penzionu,
lázeňská taxa.
Odběr stravy není povinný !
Bližší informace a přihlášky získáte
v DDM Luna Příbor.
LÉTO 2004
11. – 24. července

LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“

Malá Bystřice
hry, sportování, soutěžení, zábava,
turistika, celotáborová hra
Pro děti 7 - 15 let, cena 2 950,- Kč
Zajišťuje: L. Nenutilová
Sourozenci 2750,- Kč/za jednoho
9. – 22. srpna
SPORTOVNÍ letní tábor v Klokočově
aneb Olympiáda se blíží …
Cykloturistika, základy horolezectví,
hry, soutěže, celotáborová hra
Pro děti od 8 – 18 let
Cena 2 800,- Kč
Zajišťuje: P. Bobko

II. ROČNÍK REGIONÁLNÍ TANEČNÍ PŘEHLÍDKY „O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU
PŘÍBOR“ ANEB JAK ZRCADLOVÝ SÁL OPĚT PRASKAL VE ŠVECH
R  BAV  P

V sobotu 22. května 2004 už od 8:00 hod. ráno se ze
širokého okolí sjížděly autobusy i auta k Zrcadlovému
sálu BAV klubu na II. ročník regionální taneční přehlídky „O zlatý pohár BAV klubu Příbor“.
Ze Slavkova u Opavy přijelo 28 vystupujících v kategorii rodiče a děti. Úplně nejmladšímu soutěžícímu
tanečníkovi Andreáškovi byly pouhé 3 roky. Z TJ Sokol Stará Bělá přijeli naopak „nejdříve narození“ – 6
manželských párů ve věku od 33 do 43 let. Velmi nás
potěšilo, že i tato věková kategorie našla cestu do Příbora předvést své country tance. Z největší dálky přijeli se třemi skladbami soutěžící z Lipníku nad Bečvou.
V průběhu soutěže se na parketu dále střídali tanečníci
z Frenštátu pod Radhoštěm ať už z DDM ASTRA nebo
z Taneční školy RK Rytmus, z kopřivnického souboru Mega dance a ASPV (Asociace sportu pro všechny), z DDM Štramberk, týmů základních škol v Dobré
u Frýdku-Místku a Jistebníku, i ze Školního sportovního klubu Bartošovice.
Celkem se v 5 kategoriích vystřídalo v 19 soutěžních
skladbách téměř 200 vystupujících. Kdyby nemuseli někteří i 3x převlékat kostýmy, bylo by jich v součtu jednotlivých vystoupení neuvěřitelných 246, k tomu doprovod a diváci, takže Zrcadlový sál BAV klubu opravdu „praskal ve švech“. Atmosféra byla fantastická. Vždy,
když po každé kategorii probíhala hodnotící porada
poroty, vyrazili soutežící na parket a taková diskotéka
se 100 – 200 tanečníky, kteří milují rytmus a pohyb, to
byl teda „NÁŘEZ“!
A kdo si z letošního ročníku odvezl „ZLATO“?
1. kategorie: Showdance – mladší: Greatčata z Lipníku
n/B, za skladbu „Vinetou 2010“
2. kategorie: Showdance – starší:
Greatčata
Junior
z Lipníku n/B, za skladbu „Anděl a ďábel“
3. kategorie: Discodance – mladší: DDM
ASTRA
z Frenštátu p/R, za skladbu „Modrá a bílá“
4. kategorie: Discodance – starší: Mega dance z Kopřivnice, za skladbu „Trochu mixu do těla“
5. kategorie: Rodiče a děti:
TJ Sokol
Slavkov u Opavy, za skladbu „Indiánský tanec“
Celému týmu pracovníků BAV klubu se podařilo
opět Příbor zviditelnit touto pěknou regionální akcí.

DDM LUNA PŘÍBOR POŘÁDÁ

v sobotu 19.6.2004
BUBLA CITY RANČ POD BÍLOU HOROU

„BABY A KILLER 2004“

Ve spolupráci s horolezeckým oddílem Příbor - test zdatnosti na kolech pro všechny od 8 do 18 let
Baby - všichni, kteří si chtějí ověřit, jak jsou fyzicky zdatní, převýšení 220 m
Killer - vyznavače adrenalinu, kteří mají dost najeto a jsou starší 18 let, převýšení 612 m
Startovné - do 18 let - 15 Kč, nad 18 let - 25 Kč

Všichni startují na vlastní nebezpečí.
Informace: J. Lupíková
M  P 

Český svaz včelařů ZO Příbor
vás zve dne 19.6.2004 na

ÚSPĚCH PŘÍBORSKÉHO BASKETBALU

VČELAŘSKÉ
ODPOLEDNE,

které proběhne v areálu příborského
koupaliště. Pro návštěvníky bude připravena medovina, medové perníčky,
voskové svíčky a guláš. První porce
guláše bude podávaná ve 14.ºº hodin.
Srdečně zve výbor ZO ČSV Příbor

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
pořádá dne 3. července v 15 hodin
na místním výletišti

OBECNÍ VÝLET

K tanci a poslechu hraje
Vonička z Nikolčic
Srnčí guláš, douzované klobásy,
koláče
Kolo štěstí pro děti i dospělé
Vstupné dobrovolné.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

ADOPTUJTE SI SVŮJ ZÁMEČEK
Chcete pomoci konkrétnímu dítěti z dětského domova? Občanské sdružení Duha vydává s podporou Nadace Terezy Maxové pro
děti ze všech DD v České republice měsíčník
Zámeček. Najdou v něm nejen zábavu, ale
i praktické poučení např. o dětských právech,
o drogách nebo o tom, co je čeká, až opustí
brány dětského domova, a v neposlední řadě
také díky možnosti prezentace vlastních výtvorů a názorů také možnost seberealizace.
Na stránkách www.zamecek.net můžete předplatit časopis pro konkrétní dítě z vámi zvoleného dětského domova. Pomůžete dobré
věci a navíc budete vědět, komu jste pomohli.
Nesmírně vám děkuji.
Vladislav Sobol, šéfredaktor časopisu

30.4. – 2.5.2004 se uskutečnil v Ostravě „ Festival minibasketbalu“ nejmladších minižákyň za účasti deseti
družstev z celé ČR.
BK Příbor pod vedením trenérů
pana Hejtmánka a pana Bukovjana
skončil na výborném 3. místě.
Družstvo odehrálo pět zápasů s následujícími výsledky:
BK Příbor – Praha Prosek
39 : 33
BK Příbor – SBŠ Ostrava B 90 : 3
BK Příbor - Pardubice
40 : 6
BK Příbor – Jiskra Kyjov
12 : 28
BK Příbor – Krnov
44 : 28

Konečné pořadí do šestého místa:
1. místo – Jiskra Kyjov
2. místo – Slovanka Praha
3. místo – BK Příbor
4. místo – Krnov
5. místo – Praha Prosper
6. místo – Loko Klatovy
Sestava družstva zleva nahoře:
A. Šimíčková, B. Šťastná, L. Baroňová, M. Palatová, R. Bzirská, Ž. Caderová, Z. Sorková, T. Vlčková, A. Richterová, P. Večeřová, J. Pařilová, V. Fialová,
L. Šťastná, V. Ryndová, K. Busková a L.
Machetanzová.

PRÁVNIK RADÍ
Budou po vstupu do EU zcela otevřeny hranice s ostatními členskými
státy?
Se vstupem do EU se ČR zapojí do
jednotného vnitřního trhu EU, což
znamená, že zboží na hranicích už
kontrolováno nebude. Hraniční kontroly osob však okamžitě nezmizí. To
souvisí s fungováním tzv. Shengenského informačního a bezpečnostního
systému, který je velmi složitý. V rámci
EU existují státy, které se původně dohodly na postupném odstranění vnitřních hranic a vytvoření společného
prostoru. Mezi tyto státy nepatří Spojené království, Irsko a částečně Dánsko.
Po vstupu ČR do EU budou občané ke vstupu do ostatních členských
zemí potřebovat jen občanský průkaz.
Dětí, které ještě nemají občanský průkaz použijí český cestovní pas nebo se
předpokládá cestování s rodiči. Během
několika let bude Schengenský systém
M  P 

zaveden úplně a kontroly na hranicích
budou zcela odstraněny a omezení budou postupně odstraňována.
Jednou z výhod vstupu ČR do EU je,
že v EU platí celní unie, což znamená,
že veškerý pohyb zboží bude uvnitř EU
ode dne vstupu ČR do EU oproštěn od
jakéhokoliv cla a na hranicích nebude
zboží procházet žádnou celní kontrolou. Zapojením do vnitřního trhu EU
budou nejen cla, ale i jiná omezení obchodu mezi členskými státy zrušena.
V ČR bude existovat jen už asi 7 vnitrostátních celnic, které budou proclívat
dovozy z nečlenských států. Na dovoz
ze třetích zemí se bude vztahovat společný celní sazebník.
Lukáš Jansa, advokát
Ostrava, tel. 596 11 22 33
Nový Jičín, tel. 604 321 443
advocatius@advocatius.cz,
www.advocatius.cz

V sobotu 19. června 2004

HUDEBNÍ FESTIVAL - MUSIC FREUD
V amfiteátru městského parku od 12.00 hod.
V programu:
Priessnitz
100ºC, POST-IT
ELEKTRICK MANN
VERTIGO, HC3
KULIČKY ŠTĚSTÍ, BUGABOO
SBIRANICO
Provázet vás bude MILAN 105 KG KRAJČÍ.
Vstupné: 120 Kč v předprodeji / 180 Kč na místě.
Tělesně postižení a děti do 1m výšky vstup zdarma.
Informace na: www.BUGABU.CZ/MUSICFREUD

P�ije�te na týdenní pobyt
anglické konverzace spole�n�
s lektory z USA.
Pro za�áte�níky a pokro�ilé,
to ve v�etn� rekreace, sport� a
her poblí ermanické p�ehrady!

V pondělí 21. června

Kapacita je
omezená, volejte
co nejd�íve!

MEXICKÝ TANEČNÍ SOUBOR TONALAMATL

Vás srdečně zve od 18.00 hod. na náměstí Sigmunda Freuda,
kde proběhne
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Za nepříznivého počasí se bude vystoupení konat pod podloubím

Od 24. do 31. �ervence 2004
Vhodné pro vechny v�kové skupiny
(i pro rodiny s d�tmi)!
Dosp�li: 2 700 K�
D�ti od 3 do 12 let: 2 000 K�
Místo: Penzion Mosta� v Lu�in� u ermanické p�ehrady
Zavolejte si pro p�ihláku! 605 124 792 603 867 368

Ve středu 23. června 2004
Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře a město Příbor
vás zve od 17.00 hod. do nového sálu muzea na vernisáž výstavy

ZE SVĚTA LOUTKOVÉHO DIVADLA
Výstava příborských loutkářů potrvá
do 20. září 2004.
V sobotu 26. června 2004
Město Příbor

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH
HUDEB
A VYSTOUPENÍ MAŽORETEK,

kterého se zúčastní:
Dechový orchestr mladých Jistebník
Dechový orchestr ZUŠ Hranice
Dechový orchestr ZUŠ V. Kálika Opava
Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor
Dechový orchestr Štramberk
PROGRAM:
v 10.00 hod. zahájení průvodu orchestrů městem (ul Nerudova, Palackého, Fučíkova, 28. října, Komenského, Jičínská, nám. S. Freuda)
od 11.00 hod. koncert na náměstí

VINOTÉKA

v Příboře - v budově Penny Marketu
KVALITNÍ SUDOVÁ VÍNA
– 12 DRUHŮ
*JAKOSTNÍ * PŘÍVLASTKOVÁ
*ARCHIVNÍ * ZAHRANIČNÍ
DÁRKOVÉ KOŠE, BALÍČKY
KRÁLOVSKÁ MEDOVINA
- 8 DRUHŮ
VÍNA PRO RODINNÉ OSLAVY
A FIREMNÍ VEČÍRKY
ZAJISTÍME ŘÍZENOU
I NEŘÍZENOU DEGUSTACI

Telefon:

556 713 717, 603 873 157, 603 873 158
Otevřeno:
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po
út-pá
so

13.00 – 17.30
9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
8.30 – 11.30
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Čínský obchod, textil – obuv
Příbor, Karla Čapka 58
Celý rok mimořádně výhodné ceny!

Ponožky 5 párů ......................................................................14 Kč
Vložky do bot .................................................................. od 10 Kč
Tričko pánské, dámské .................................................... od 50Kč
Kalhotky ........................................................................... od 10Kč
Deky ................................................... 70Kč, 120Kč, 150Kč, 350Kč
Kalhotky kapsáče dětské ................................................. od 90Kč
Kalhoty kapsáče pánské ................................................ od 150Kč
Noční košile ..................................................................... od 60Kč
Halenka ............................................................................ od 20Kč
Teplákovky dětské .......................................................... od 100Kč
Teplákovky dospělé ....................................................... od 250Kč
Košile ................................................................................ od 59Kč
Boty dětské ....................................................................... od 90Kč
Boty dámské ................................................................... od 140Kč
Cukle pánské, dámské ..................................................... od 45Kč
Sandále pánské ............................................................... od 100Kč
Akční ceny každý den!
Velký výběr dalšího zboží za výhodné ceny.

K nákupu možno získat zákaznickou kartu!
M  P 

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

VÝHODNÉ CENY V MĚSÍCI ČERVNU
*
*
*
*
*
*

59,00 Kč
7,50 Kč
35,00 Kč
10,50 Kč
4,90 Kč
189,00 Kč

Makrela mražená NOWACO 1200g
Ruská zmrzlina smet., karamel.
Slovenský salám 1kg
Korunní perlivá, neperl. 1,5l PET
Pivo Klasik 0,5l
Termomísa 2l

82,50
11,30
47,00
12,50
6,40
360,00

nakoupíte v prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín

Eva Bojková

PŘESTĚHOVÁNA
Tel: 604 97 00 86

z pasáže vedle Bonveru na ul. K. Čapka vedoucí od tržnice k Penny Marketu.

Pracovní doba: pondělí až pátek
8.ºº - 12.ºº 12.³º - 17.ºº
Nacházíme se naproti prodejny Sklo-porcelánu.

MĚSÍČNÍK
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