 
 
INFORMACE O VOLBÁCH V PŘÍBOŘE
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 11. - 12. června 2004 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu.
Ve městě Příboře a přilehlých obcích Hájov a Prchalov bylo 10 volebních okrsků.
Volební okrsek č.1 a 2 na ZŠ Jičínská
Volební okrsek č. 3 až 5 na bývalé ZŠ Dukelská
Volební okrsek č. 6 až 8 na ZŠ Npor. Loma
Volební okrsek č. 9 na bývalé ZŠ Hájov
Volební okrsek č. 10 v místnosti Osadního výboru na Prchalově
Každý volič obdržel nejpozději 3 dny před zahájením voleb do Evropského parlamentu v doručovacích obálkách hlasovací lístky včetně informačního letáku.
Voliči přicházeli do volebních místností v průběhu pátku, tj. 11. 6. 2004 od
14.00 – 22.00 a v sobotu, tj. 12. 6. 2004 od 8.00 – 14.00 hodin. Po ukončení hlasování byly volební místnosti zapečetěny a členové okrskových volebních komisí
se sešli v následující den, a to 13. 6. 2004 ve 22.00 hodin, kdy bylo zahájeno sčítání
hlasovacích lístků.
Účast voličů v Příboře
Největší účast voličů byla v okrsku č. 1O, a to 45,7 %, nejmenší byla účast
v okrsku č. 7 a to 2O,4 %.
Celkové výsledky za celý volební obvod Příbor jsou následující:
CELKEM
10

OKRSKY
ZPR.
10

V%
100.00

POČET
VOLIČŮ

VYDANÉ
OBÁLKY

ÚČAST
V%

7 051

2 148

30.46

Kód

Název strany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

SNK sdruž. nez. a Evropští demokraté
Koruna Česká (monarch. strana)
Helax-Ostrava se baví
Česká str. sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokrat. socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjedn. Evropě
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
Komunistická str. Čech a Moravy
Str. venkova - spoj. občan. síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
„V. Kožený- Občan. feder. demokraté“
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ

ODEV
ZDANÉ
OBÁLKY
2 148

Platné hlasy
celk.
v%

171
6
6
194
2
565
4
1
52
2
2
5
1
3
1
4
18
13
14
279
21
10
16
534
4
5
18
1
2
12
170

8.00
0.28
0.28
9.08
0.09
26.45
0.18
0.04
2.43
0.09
0.09
0.23
0.04
0.14
0.04
0.18
0.84
0.60
0.65
13.06
0.98
0.46
0.74
25.00
0.18
0.23
0.84
0.04
0.09
0.56
7.95

PLATNÉ
HLASY
CELKEM
2 136

Poslední červnovou sobotu byla obnovena tradice přehlídek
dechových orchestrů v Příboře.
Ke kulturním a sportovním událostem června se vracíme
speciální přílohou uvnitř časopisu.

Předn.
hlasy

Přestože byl velký počet stran či hnutí, byly v Příboře všechny voleny, i když
některé obdržely třeba pouze jeden hlas.
Na podzim tohoto roku nás čekají další volby, a to budou volby do krajských
zastupitelstev a Senátu. Zuzana Fieberová

NŮŽKY

Šli vstříc své lásce,
drobnými krůčky.
Vplétajíc do života šálu nitě,
pak někdo použil nůžky.
Hana Šimečková
(studentka kvarty 2002 Masarykova gymnázia Příbor)

KDYŽ NĚKOHO MILUJEME
Když někoho milujeme,
vidíme ho barevněji.
Jeho zelené oči,
tmavé vlasy,
opálené ruce,
malé bílé nehty na nohou.
Je jako zrcadlový obraz – malý lhář.
Tak mi řekni, miláčku,
proč dnes v paměti mi zbyl
jen tvůj černobílý obraz?

Lucie Malchárková
(studentka sexty Masarykova gymnázia Příbor)

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Za uplynulé období se rada města sešla
čtyřikrát a to na své na své 47. schůzi dne
1. června 2004, na 48. mimořádné schůzi,
která se uskutečnila dne 8. června 2004, na
své 49. schůzi dne 15. června 2004 a na své
50. schůzi dne 29. června 2004. Rada města
projednala na svých schůzích mj. tyto záležitosti:
NA 47. SCHŮZI RADY MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE
DNE 1. 6. 2004
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Uložila v souvislosti s přijatými dotacemi státního rozpočtu, změnou DPH
a potřebnosti zpracování projektových
prací nutných k podání žádosti ze strukturálních fondů zpracovat změnu rozpočtu
města
n Vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace ve výši Kč 4 480 tis. ze strany
MMR ČR na regeneraci panelového sídliště Příbor Benátky
n Vzala na vědomí informaci podanou
Ing. Šimíčkem o potřebnosti financování
projektu Centrum S. Freuda - stimul rozvoje regionu v průběhu přípravy podání
žádosti a po případném schválení této žádosti ze strany MMR ČR
n Schválila na zorganizování a kompletní zajištění prodeje obytných domů a bytových jednotek z majetku města Příbora
firmu ISA Consult s.r.o. Frýdek–Místek
n Schválila Pravidla pro přidělování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Příbora v oblasti kultury, cestovního ruchu,
tělovýchovy a sportu včetně metodiky přidělování
n Schválila směrnici č. 2/2004 k zadávání
veřejných zakázek v předloženém znění
n Odsouhlasila po úpravách návrh
smlouvy mezi městem Příbor a firmou
Enterprise plc., s.r.o., Michálkovická 1810/
181, 710 00 Ostrava (pevný termín dokončení, sankce za nedodržení termínů, úprava názvu projektu aj.) na zpracování dokumentace žádosti o dotaci z programu
SROP pro připravovaný záměr „Centrum
S. Freuda - stimul rozvoje regionu“
NA 48. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI RADY MĚSTA
V PŘÍBOŘE ZE DNE 8. 6. 2004
n Doporučila ZM přesunout část finančních prostředků určených na stavební úpravy sociálních zařízení na ZŠ Jičínská na opravu a nátěr oken v budově školy,
zbývající část použít na jiné stavební práce
n Navrhla pro rok 2005 požádat o dotaci
ze státního rozpočtu na stavební úpravy ZŠ
Jičínská, které by zahrnovaly:
- rekonstrukci sociálních zařízení
- sanaci zemní vlhkosti a novou dešťovou
kanalizaci
- opravu krytiny a klempířských prvků
n Zrušila od 1. 7. 2004 komisi územního
plánování, výstavby a dopravy a komisi životního prostředí
n Odvolala z funkce předsedy komise životního prostředí Ing. Janu Svobodovou
n Odvolala z funkce předsedy komise
územního plánování, výstavby a dopravy

I. A VANĚK –  MÚ
pana Otakara Malachtu
n Ustavila komisi výstavby a životního
prostředí
n Jmenovala předsedou komise výstavby
a životního prostředí Ing. Janu Svobodovou
NA 49. SCHŮZI RADY MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE
DNE 15. 6. 2004
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Rozhodla o umístěním skateparku
v oploceném areálu v majetku města za
sběrnou surovin na Kamenci
n Rozhodla o umístění dětského hřiště
s plastovým hrazením na asfaltovou plochu v parku na nábřeží RA
n Vzala na vědomí informaci o národní
síti zdravých měst v ČR a uložila připravit program přistoupení města do Národní sítě „zdravých měst“ a návrh organizace
jeho funkčnosti ve městě Příboře
n Schválila Kontrolní řád města Příbora
n Vyhlásila grantové řízení pro oblast
kulturních a společenských aktivit rok
2005
n Jmenovala po projednání paní Zdenku
Pustějovskou členem komise k projednávání přestupků
n Schválila návrh mandátní smlouvy
o poskytnutí manažerských a konzultačních služeb na realizaci zajištění prodeje
obytných domů a bytových jednotek z majetku města s firmou ISA Consult s.r.o.,
Frýdek–Místek
n Odložila projednání návrhu organizačního řádu
n Vzala na vědomí stanovení ceny za
uložení jedné tuny biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně Točna – Příbor, a to 430,- Kč/t bez DPH
n Schválila dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č.
12/1002/ÚP na akci „Oprava a stavební úpravy bývalého piaristického gymnázia v Příboře- II. etapa“ předložený Ing. Šimíčkem
NA 50. SCHŮZI RADY MĚSTA V PŘÍBOŘE ZE
DNE 29. 6. 2004
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Projednala a schválila návrhy pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou na II. pololetí roku 2004
n Projednala za přítomnosti předsedů komisí, a to komise pro občanské záležitosti p. Mgr. Klaudové, sociální komise p. Myšky, komise prevence kriminality,
mládeže a sportu p. Nenutilové, komise bytové p. Lampy, komise pro výchovu a vzdělávání p. Lacného, komise pro regeneraci
MPR p. Monsporta, komise výstavby a životního prostředí pí. Ing. Svobodové a komise pro kulturu p. MUDr. Jurečky aktuální problematiku a zaměření činnosti ve
druhém pololetí letošního roku
n Jmenovala následující členy komise výstavby a životního prostředí: Lubomír SOPUCH, Alena BAČOVÁ, Lenka ČERNOŠKOVÁ, Lubomír JUREČKA, Ing. Jan MONSPORT, Tomáš KLADORUBA, Jan MALÍK,
Jiří MAYER, Josef JALUŠKA, Petr GALIA
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n Odvolala z komise kulturní na vlastní
žádost p. Zbyňka Machetance
n Neprominula SmVaK a.s. Ostrava
Nový Jičín poplatek za užívání veřejného
prostranství
n Odsouhlasila předložené zadání pro
zpracování nabídky na realizaci akce
„Oprava místní komunikace Kubínova
v Příboře“
n Projednala za přítomnosti ředitele fy
Slumeko, s.r.o. Kopřivnice p. Březiny a ředitele TS Příbor Ing. Kisze problematiku
návrhu spolupráce a využití služeb společností fy Slumeko Kopřivnice a města Příbora
n Oznámila otevřené řízení pro veřejnou zakázku „Centrum S. Freuda v Příboře
– zpracování projektové dokumentace“
n Oznámila otevřené řízení pro veřejnou
zakázku „Nový vjezd na sídliště Benátky
v Příboře“
n Oznámila otevřené řízení pro veřejnou
zakázku „Úprava prostranství na ulici Jičín
ská v Příboře“
n Jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise v následujícím složení: členové
– ing. arch. I. Domorák, O. Malachta, Ing. J.
Šimíček, Ing. J. Černoch, Ing. M. Strakoš,
náhradníci – J. Nenutil, Ing. J. Krčmářová, Ing. A. Rašková, RSDr. Mgr. S. Janota,
Ing. B. Majer
n Schválila návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o poskytnutí manažerských
a konzultačních služeb ze dne 28. 6. 2004
n Určila v souladu s mandátní smlouvou
dle čl. V., odst. 2 kontaktního pracovníka
za město pro řešení privatizace bytového
fondu s mandatářem vedoucí odboru správy majetku, školství, bytového a místního
hospodářství MÚ Příbor paní Věru Těšlíkovou.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
NAROZENÝM OD 1. DO 31. ČERVENCE
Věra Brusová
Marie Šmídová
Felix Dobiáš
Anna Onderková
Anna Netoličková
Alena Matulová
Josef Vároš
Božena Honková
Anna Štivarová
Vincenc Kladiva
Ludvík Filip
Alexandra Miháliková
Pavlína Nespěšná
Anna Černošková
Marie Konvičková
Alois Jurečka
Lubomír Hýbl
Bohumil Vlach
Ludmila Jarošová
Zdenka Foksová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno:

Markéta Hradilová

Věk:

83

Stav:

vdova

Děti:

dvě – dcera a syn

Dosažené vzdělání: Dvouletá
německá obchodní škola

Povolání: účetní
Koníčky:

zahrádkaření, vyšívání,
četba historických knih

V Příboře žije: od roku 1941

V tomto čísle vám představíme paní,
která patří i ve svém věku a přes zdravotní potíže mezi nejaktivnější přispěvatele do
Měsíčníku města Příbora.
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
Maminka mi vždycky říkala „Buď pravdomluvná, i když to vždycky nebude
příjemné, a miluj bližního svého a buď
pracovitá.“ Také mne naučila lásce
k přírodě a historii.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Výsadba květin v zahrádce, procházky
přírodou a hudba.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Nejraději mám Husitského krále od
A. Jiráska, také se mi líbí knihy od Tolstého a Feuchtwangera. Velice se mi líbil
film Lassie se vrací a ráda se podívám na
české seriály. Poslouchám hlavně vážnou hudbu, Stabat Mater od A. Dvořáka,
Vltavu od B. Smetany nebo od L. Janáčka Po zarostlém chodníčku. Dalším mým
oblíbeným žánrem jsou lidové písničky.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Když jsem začala brát rozum, tak jsem
snila o tom, že se stanu učitelkou.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Učitele češtiny Josefa Koudeláka. Byl
také spisovatelem, věnoval mi svou knihu Praděd ještě nespí s podpisem. Mým
největším vzorem byla ale maminka
a stařenka se staříčkem.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
To, že jsem se nedostala na gymnázium
v Příboře. Další nejbližší a finančně nejdostupnější škola byla dvouletá německá obchodní škola v Novém Jičíně. Ale
nelituji toho. Celý život jsem měla zaměstnání, kde jsem také poznala svého
manžela.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Po svatbě jsem se sem přistěhovala. Příbor se mi vždy velice líbil. Často vzpomínám na období během války, kdy jsme se
scházeli v cukrárně „U Přibylů“ na „Čaji
o páté“. Tam jsme debatovali, zpívali a těšili se, až konečně válka skončí.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Nejvíce se mi líbí náměstí, park a budova gymnázia. Pohled od farního kostela
na Lubinu je také krásný a vůbec cesta
kolem nábřeží až k „Orinoku“ je kouzelná. Pamatuji si ji, když byla ještě celá lemovaná akáty.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Opravdu se mi nelíbí lhostejnost lidí ke
svému okolí.
10.Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Velice ráda a s dojetím vzpomínám na
srpen roku 1946, kdy do Příbora přijel
pan prezident Beneš s manželkou. Náměstí bylo zaplněno lidmi a v mezi vítajícími byl také tehdejší starosta Hošek.
A ještě jednu pěknou vzpomínku mám
na divadelní amatérský spolek, který hrál vždy v Sokolovně české hry.
Vždycky bylo plno do posledního místa
a všichni jsme se výborně bavili.
11.Co byste uvedla jako svůj dosavadní
největší úspěch?
Vážím si hlavně toho, že i přes brzké
ovdovění jsem ve zdraví vychovala své
dvě děti v poctivé a řádné lidi a dala
jim patřičné vzdělání. V tom mi vydatně pomáhala babička Hradilová a také
manželova sestra.
12.Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Nejvíce mne mrzí to, že mi brzy zemřel
manžel.
13.Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ani ne.
14.Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Aby se jim nadále dařilo udržet Příbor
v pěkném stavu a aby se snažili zajistit
hospodářský rozkvět města.
Děkuji za rozhovor a přeji do dalších
let hodně zdraví, elánu a pěkných podnětů k psaní.
Ivana Šindlerová
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ
Za uplynulé období se ZM sešlo jedenkrát, a to na svém 14. zasedání, které se
uskutečnilo dne 24. června 2004 a projednalo mj. tyto záležitosti:
NA 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V PŘÍBOŘE ZE DNE 30. ČERVNA 2004
n Zastupitelstvo města uložilo radě
města zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města odprodat nemovitosti-pozemek parc. č. 1681 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 105 m2, k.ú. obec
Příbor, včetně objektu č.p. 374 na pozemku parc. č. 1681, vše k.ú. obec Příbor
z majetku města, formou výběrového řízení
n Zastupitelstvo města schválilo přesun
termínu konání zastupitelstva města ze
dne 15. 7. 2004 na den 19. 7. 2004
n Zastupitelstvo města schválilo přesun
termínu konání zastupitelstva města ze
dne 18. 11. 2004 na den 25. 11. 2004
n Zastupitelstvo města projednalo plán
práce zastupitelstva města na 2. pololetí
2004 a schválilo plán práce zastupitelstva
města na 2. pololetí 2004 včetně přijatých
změn
n Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
předložené zprávy o bezpečnostní situaci a veřejném pořádku ve městě Příboře,
přednesené vrchním strážníkem městské
policie panem Liborem Bolomem a vedoucím obvodního oddělení Policie České
republiky mjr. Luďkem Hudečkem
n Zastupitelstvo města schválilo přesun části účelové dotace z programu regenerace MPR určené na opravu domu
č. 32 na dofinancování oprav piaristického kláštera
n Zastupitelstvo města schválilo rozdělení účelové dotace z programu regenerace MPR v těchto objemech – částky jsou
vedeny v tis. Kč (viz tabulka na str. 4)
n Zastupitelstvo města schválilo návrh
na rozdělení finančních příspěvků na základě Pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům domů (fyzickým osobám)
v MPR Příbor vlastníkům těchto nemovitostí:
- rodinný dům č.p. 346, ul. Karla Hynka
Máchy, parc. č. 1649 k.ú. Příbor, vlastník paní Jaroslava Kaděrová 30 tis. Kč
- rodinný dům č.p. 408, ul. Řehoře Volného, parc. č. 71 k.ú. Příbor, vlastník
MUDr. Aleš Polách 30 tis. Kč
- dům č.p. 80, ul. Ostravská, parc. č.
1533/1 k.ú. Příbor, vlastník Helena Vlašicová 40 tis. Kč
- rodinný dům č.p. 404, ul. Řehoře Volného, parc. č. 63 k.ú. Příbor, vlastník
Alžběta Solanská 50 tis. Kč
- měšťanský dům č.p. 15, náměstí Sigmunda Freuda, parc. č. 104 k.ú. Příbor,
vlastník Richard Vantuch 40 tis. Kč
(hlasování č. 13)
n Zastupitelstvo města schválilo, aby
částka ve výdajové části 2. změny rozpočtu
města Příbora na rok 2004 v kapitole 2140
byla zvýšena v objemu 1.800.000,--Kč

n Zastupitelstvo města schválilo druhou
změnu rozpočtu města Příbora na rok
2004 v následujících objemech:
- příjmy - 141.441,50 Kč, což je zvýšení
oproti schválené první změně rozpočtu
o 50.620,00 tis. Kč
- výdaje - 147.366,50 Kč, což je zvýšení oproti schválené první změně rozpočtu o 50.870,00 tis. Kč - financování
- 5.925,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené
- první změně rozpočtu o 250,00 tis.
Kč, v členění a finančních částkách
dle předloženého materiálu „Návrhu
2. změny rozpočtu města Příbora na
rok 2004
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarád na přímé
náklady na vzdělávání ve výši 4.013,00
tis.Kč
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci
Mateřská škola Pionýrů na přímé náklady
na vzdělávání ve výši 2.026,00 tis. Kč
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci
Základní škola Jičínská na přímé náklady
na vzdělávání ve výši 10.123,00 tis. Kč
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor. Loma na přímé náklady
na vzdělávání ve výši 12.342,00 tis. Kč
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna Komenského na
přímé náklady na vzdělávání ve výši
1.751,00 tis. Kč
n Zastupitelstvo města schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora ve
výši 7.050,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku
o 50,00 tis. Kč. Částka ve výši 50,00 tis.
Kč je účelově vázána na opravy sloupů
VO na náměstí (opravy el. vedení, jističů
a kabeláže) a bude podléhat finančnímu
vypořádání s rozpočtem zřizovatele za
rok 2004
n Zastupitelstvo města schválilo odvod Domovní správy města Příbora do
rozpočtu zřizovatele ve výši 832,00 tis.
Kč. Částka je účelově vázána na úhradu
nákladů spojených s prácemi na vestavbě v půdních prostorách domu č.p. 637
na ul. Masarykově v Příboře, kterou má
v pronájmu Policie České republiky
n Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu Technických služeb města Příbora.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI OCENĚNI
I. B T
Stalo se již osvědčenou tradicí ocenit
Zvláštní škola Příbor
Miroslav Géci - 8. třída, 14 let
na konci školního roku práci těch žáků
Za vzornou reprezentaci školy s brejkoa studentů příborských škol, kteří kromě
vými vystoupeními, za 1. místo v oblastní
učiva úspěšně zvládli ještě něco navíc.
soutěži ve stolním tenise, 1. místo v příslušVe spolupráci komise pro občanské záné kategorii výtvarné soutěže Můj sen a za
ležitosti a městského úřadu se tak stalo
výbornou reprezentaci školy v celostátním
i letos. Dne 16. června 2004 se v obřadní
finále ČR soutěže Debatování
síni radnice sešli zástupci škol i se svými
Martin Kotonský - 9. třída, 16 let
učiteli, aby vyslechli slova uznání a obdrZa vzornou reprezentaci školy v přírodoželi malý dárek. Za komisi jim poděkovědných soutěžích a péči o projekt Školní
vala a popřála paní učitelka ..., za městzookoutky
Josef Kandra - 4. třída, 11 let
ský úřad paní Pustějovská a za město
Za vzornou reprezentaci školy v oblasti
pan starosta a místostarosta. K ocenění
sportovní, dramatické a výtvarné
vybrali ředitelé škol tyto žáky:
Masarykovo gymnázium Příbor
Základní škola Příbor Jičínská
Bohdan Kněžek a Marek Piškytl, oba stuPetra Hovězáková - 9. A, 15 let
denti kvarty, 15 let
Za vzornou práci a reprezentaci školy
Za 2. místo v krajském a 4. místo v republiv soutěžích a olympiádách
kovém kole soutěže Eurorebus
Václav Gillar - 7. A, 14 let
Jaromír Gumolec - 3. ročník, 18 let
Za účast v matematických soutěžích
Za činnost při grafickém zpracování digia olympiádách
tálních fotografií a za aktivní podíl při reaRobert Mužný - 5. A, 12 let
lizaci kulturních akcí
Za reprezentaci školy v matematických
Monika Bajerová a Kateřina Koňaříková,
soutěžích a za 4. místo v okresním kole
obě studentky 3. ročníku, 18 let
matematické olympiády
Za soustavnou a odpovědnou práci na
Základní škola Příbor Npor. Loma
projektu Socrates Comenius a za 3. místo
Ondřej Cienciala - 7. B, 13 let
Za 1. místo v okresním kole zeměpisné
v krajské přehlídce SOČ s prací Moderní
olympiády a za 11. místo v krajském kole
je nekouřit.
téže soutěže
Kateřina Plocová - 9. C, 15 let
Jak je zřejmé, je mezi našimi dětmi
Za 7. místo v okresním kole zeměpisné
a studenty dost takových, kteří svou pílí
olympiády
přispívají k budování dobrého jména naMichaela Drtilová - 5. A, 11 let
šich škol a našeho města. Za to jim paZa 7. místo v krajském kole dopravní soutěže
tří poděkování a přání dalších úspěchů
Družstvo košíkové dívek
v životě.
Za 4. místo v republikovém kole košíkové

Dne: 30. června 2004
Zpracoval: tajemník A. Vaněk
TABULKA ROZDĚLENÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z PROGRAMU REGENERACE MPR V TĚCHTO OBJEMECH  ČÁSTKY JSOU VEDENY V TIS. KČ
č.p.

vlastník nemovitosti

předmět opravy

50

Město Příbor

Piaristický klášter-stavební úpravy ZUŠ

Římskokatolická církev

dokončení oprav střech

kostel
Celkem

dotace MK

vklad města

3 300

3 550

vlastní prostředky

náklad celkem
6 850

350

100

50

500

3 650

3 650

50

7 350
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MÁTE ZÁJEM O KOUPI MĚSTSKÉHO BYTU?
Vážení občané,
naše společnost ISA CONSULT s.r.o.
byla městem Příbor vybrána k realizaci prodeje obytných domů a doprodeje bytů a nebytových prostor v majetku města Příbora.
V souvislosti se zahájením prodeje si
vás dovolujeme informovat o tom, co vás
v nejbližší době čeká. První etapa prodeje
domu je příprava a kompletace podkladů
pro zpracování nabídky ke koupi. Tyto nabídky vám budou rozeslány v druhé polovině měsíce srpna a od měsíce září budete
zváni po jednotlivých domech na informační schůzky. Na těchto schůzkách vám

sdělíme podrobnosti k prodeji obytných
domů, způsobu prodeje, harmonogramu
prodeje a možných způsobů financování
a dofinancování. Naše společnost se vás
bude snažit úspěšně provést celým procesem prodeje od samého počátku až do
okamžiku, kdy se stanete majitelem domu
nebo bytové jednotky. Jsme připraveni reagovat na vaše dotazy, které jsou s touto
problematikou spojeny.
Od druhé poloviny měsíce srpna bude
pro vás otevřeno kontaktní místo v přízemí domu na ulici Freudově 118 v Příboře
(sídlo Domovní správy).

JAKÝCH LIDÍ SI VÁŽÍM
H M
Mám ráda každého odvážného člověka,
laskavého srdce, spravedlivého a poctivého.
Vážím si všech výkonných sportovců,
kteří svou pevnou vůlí, vytrvalostí a snahou na sportovním poli dobré výsledky
dosahují a své zemi tak dobrý ohlas činí.
Vážím si všech objevitelů různých zemí
a ostrovů, badatelů, výzkumníků, kteří stále nové a nové léky hledají, které by lidstvo
zhoubných zákeřných nemocí zbavilo.
Vážím si také všech vynálezců, kteří
svými vynálezy celému lidstvu prospívají.
Také všech umělců, kterékoliv profese si
vážím. Mám ráda všechny lidi, kteří ke své
práci zodpovědně přistupují.
Vážím si každého, kdo v člověku člověka vidí.
Vážím si všech odborných lékařů, kteří
nemocné léčí a uzdravují.
Vážím si všech lékařů a misionářů, kteří pracují v dalekých rozvojových zemích
za těžkých podmínek, někdy i své vlastní
zdraví i život v sázku dají. Tyto pracovníky
bych nazvala apoštoly Ježíšovými, jelikož

se řídí jeho přikázáním, které zní: „Kdokoliv co dobré nemocnému a potřebnému
učiní, jako by mně samotnému učinil.“
Vážím si všech vychovatelů, učitelů,
profesorů, kteří svým žákům, učňům, studentům vědomosti a znalosti předávají,
kteří je svědomitě pro jejich budoucí povolání připravují. A rádi je připravují pro
některé sportovní i kulturní soutěže.
Vážím si všech rodičů, které svým dětem dobrý příklad dávají.
Vážím si také prezidentů, vládců, králů, kteří
ve svých zemích mír a pokoj udržují, války zavrhují. Pro své občany lepší životní podmínky
a prostředí vytvářejí a se všemi ostatními zeměmi v dobrém přátelství a spolupráci jsou.
Vážím si každého člověka, kdo v Boha
věří a kdo ho nezradí. Kdo v Pannu Marii,
její ochranu a pomoc věří.
Vážím si všech hodných, laskavých, pracovitých lidí na světě z kterékoliv země.
Vždyť všechny nás na této planetě jeden
Bůh stvořil a smrtí svého jediného Syna na
kříži nám věčný život připravil.

SLUNÍČKOVÝ DEN NA ZŠ JIČÍNSKÁ
M. I F ZŠ P , J 
Pomoc druhému člověku je nejušlechtilejší věc na světě. Naše škola již má
dlouholetou tradici v tom, že pomáháme
jiným lidem. Každým rokem přispíváme
na hnutí Stonožka, které je vždy zaměřeno na jinou oblast. Především jsou to
nemocnice a jejich zařízení, školy postižené povodněmi, podílíme se na zakoupení
nových sanitek.
V letošním školním roce 2003/2004
jsme uspořádali sbírku plyšových hraček
pro dětské domovy. Malí i velcí žáci přinesli velmi zachovalé plyšové hračky, aby
udělali radost jiným dětem.
V neposlední řadě jsme se letos
v červnu spojili s občanským sdružením

s názvem „Život dětem“ a ochotně s touto organizací spolupracujeme.
Dostali jsme 100 kusů přívěsků se
symbolem sluníčka. Minimální hodnota jednoho přívěsku je 40 Kč. Podpořili
jsme tuto sbírku a všechna tato krásná
sluníčka si žáci i učitelé zakoupili. Částkou 400 Kč jsme pomohli dětským oddělením nemocnic.
Za vstřícnost dostaly děti ke každému
zakoupenému přívěsku od školy malou
sladkou odměnu. Děkujeme všem za příspěvek na kliniku dětského a dorostového
lékařství FN Univerzity Karlovy v Praze.
Zdraví je vzácné, proto se o ně starejme
již od útlého mládí.
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Z KALENDÁŘE STAROSTY
MĚSTA ČERVEN 2004
I. M S
n V první polovině června se v celé
České republice uskutečnily první volby
do Evropského parlamentu. K volebním
urnám přišlo v Příboře 31,37% občanů, kterým zákon umožňuje volit. Přes
tentokráte velmi nízkou účast lze konstatovat, že účast voličů ve městě byla
nejvyšší ve srovnání s ostatními městy
okresu Nový Jičín.
n Zastupitelstvo města se sešlo na zasedání 24. 6. 2004 a mimo jiné projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu na
letošní rok. Tato změna byla vyvolána
především nutností zapracovat do rozpočtu přijaté dotace od krajského úřadu
a ministerstev a změnou zákona o DPH,
která vyvolala potřebu navýšení finančních prostředků především u investičních akcí města. V průběhu června byly
městu odsouhlašeny další dotační prostředky, tentokrát ve výši 700 tis. Kč ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na zpracování projektů souvisejících s připravovanou stavbou Centra
Sigmunda Freuda a příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč na
vykoupení rodného domu Sigmunda
Freuda.
n Změnou zákona o DPH došlo k navýšení částky, kterou požaduje ostravská firma OZO za svoz a likvidaci
odpadů. Toto navýšení bude rozhodnutím zastupitelstva pokryto z rezerv
rozpočtu města, čímž v letošním roce
nedojde k úpravě poplatku od občanů
za tuto službu. Jiná bude zřejmě situace v roce 2005, kdy se očekává zvýšení
ceny za uložení odpadů na skládkách,
které se již bude muset v ceně poplatku projevit.
n Zastupitelstvo města se sešlo mimořádně na pracovním setkání (3. 6. 2004),
a to u příležitosti veřejného projednání projektu Centrum S. Freuda s občany města. Představení projektu proběhlo za přítomnosti jeho zpracovatelů
v městském kině a zúčastnilo se ho asi
30 občanů. V průběhu měsíce byl záměr výstavby projednáván v mnoha organizacích, včetně zahraničních velvyslanectví. Dá se říct, že projekt získává
stále větší podporu, což je důležité pro
jeho úspěšnost a získání finančních prostředků na realizaci.
n Členové rady města obdrželi písemný návrh Tělovýchovné jednoty Příbor,
který by se měl stát podkladem pro jednání o užší spolupráci města a sportovců především v oblasti údržby sportovních zařízení.

1. 6. 2004 členové rady se seznámili
s provozem venkovních skateboardových parků v Ostravě-Výškovicích
a v Porubě
2. 6. 2004 účast na konferenci, kterou
pořádala Komerční banka v Brně, za
přítomnosti francouzských partnerů,
kteří představili praktické možnosti
čerpání prostředků ze strukturálních
fondů EU
3. 6. 2004 slavnostní zakončení nultého
ročníku univerzity 3. věku na příborském Masarykově gymnáziu
4. 6. 2004 účast na poradě starostů obcí
Moravskoslezského kraje v Ostravě,
na které hejtman kraje Ing. Evžen
Tošenovský informoval o chystaných
změnách, především v oblasti hospodaření obcí
7. 6. 2004 jednání s generálním konzulem Ruské federace v Brně, Victorem
Sibilevem ve věci podpory projektu
Centrum S. Freuda (CSF)
10. 6. 2004 jednání s velvyslancem státu Izrael v ČR, Arthurem Arnonem,
který byl seznámen s projektem CSF
a požádán o jeho podporu
10. 6. 2004 jednání s ředitelem odboru
regionalistiky Petrem Kratochvílem
na České centrále cestovního ruchu
v Praze s cílem získat podporu chystaného projektu CSF
13. 6. 2004 jednání s prvním náměstkem Ministerstva pro místní rozvoj
ČR ve věci projektu CSF
14. 6. 2004 účast na jednání finančního
výboru, na kterém byli jeho členové
seznámeni s návrhem 2. změny rozpočtu města
16. 6. 2004 přivítání vybraných žáků základních škol na radnici v Příboře
25. 6. 2004 účast na vyhodnocení nejlepších vybraných prací žáků ZŠ Jičínská na téma Centrum S. Freuda
a předání drobných cen
28. 6. 2004 jednání s velvyslancem Rakouské republiky v ČR p. Klasem
Daublebsky a kulturním radou Rakouska v ČR p. Walterem Persché na
téma Freud a Příbor a možné pomoci rakouské strany při realizaci projektu CSF
28. 6. 2004 jednání s velvyslankyní Velké Británie a Severního Irska pí Anne
Pringle o možné spolupráci a podpoře projektu CSF
28. 6. 2004 jednání s náměstkem Ministerstva zahraničí ČR pro unijní záležitosti p. Vladimírem Műllerem za
účelem informovanosti ministerstva
o současných krocích města a podpory projektu CSF

PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ PŘIJATÝCH ROZPOČTEM MĚSTA V ROCE 2004
F 
Dotace na sociální dávky
Dotace na přímé náklady na vzdělávání do školství
Dotace na financování Projektu P I – informační gramotnost pro školy a předškolní zařízení
Dotace na zpracování lesního plánu v digitální formě
Dotace pro potřeby a rozvoj městského informačního centra
Dotace na zabezpečení pohotovosti jednotky SDH
Dotace na volby do Evropského parlamentu
Dotace na realizaci projektu v městské knihovně
Dotace na realizaci Programu prevence kriminality
Dotace na městskou památkovou rezervaci
Dotace na válečné hroby – oprava pomníku
Dotace na regeneraci panelového sídliště Benátky
Dotace na úpravu prostranství na ulici Jičínská
Dotace na zateplení ZŠ Npor. Loma na ul. Školní
Dotace na projekt Sigmund Freud – stimul rozvoje regionu (poskytnuto z rozpočtu kraje)
Dotace na projekt Sigmund Freud – stimul rozvoje regionu (poskytnuto z MMR)

25 983 000,00
30 255 000,00
89 000,00
56 612,00
50 000,00
150 000,00
262 000,00
5 000,00
557 000,00
3 300 000,00
126 000,00
4 480 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
500 000,00
700 000,00

Rozpočet města pracuje s dotacemi z rozpočtů státu a kraje. V letošním roce se kromě
„povinných“ dotací na sociální dávky, školství, státní správu apod. daří vysokým nasazením zpracovatelů a předkladatelů žádostí získávat i dotace další. Dotace na sociální dávky
je součásti finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor na rok 2004 v celkové hodnotě 30 553 500,00 Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvek na výkon státní správy ve
výši 3 158 600,00 Kč a příspěvek na školství ve výši 1 411 900,00 Kč (příspěvky nepodléhají
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem). Pro zajímavost přinášíme přehled, který
ještě není zcela úplný, protože město předpokládá přidělení dotace na koupi rodného domu
S. Freuda z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Všechny výše uvedené dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace (kraj, státní rozpočet).

PARADISUS JUVENTUTI  RÁJ MLÁDEŽE
Všechno najdeš na internetu, tak co ti
může dát školní akademie?
V menším městě je stále ještě vystoupení dětí kulturní záležitostí pro rodiny
našich žáků. Rodiče, prarodiče a další příbuzní přišli a bohužel, do sálu se
všichni nevešli.
Program jsme sestavili z výstupů celoročního projektu o městech v okolí
Příbora.
Angličtí turisté v podání páťáků projeli náš kraj
a
ochutnali
štrambeské
uši, nahlédli do pravěku v jeskyni
Šipka, projeli
se tatrovkou
a vyzkoušeli si
klobouky v Tonaku. Světla
svatojánských
broučků nahradila světla
z
Autopalu.
Příborská kapela vyhrává
často a všem,
pak diváci nahlédli do miM  P 

nulosti piaristického gymnázia. V souhrnném opakování se rychle střídaly
písně o všech městech v okolí. Na našich akademiích se stalo tradicí závěrečné vystoupení všech učitelů a na to se
naši žáci těší. A tak se ve stínohře přešli všichni vyučující v kloboucích i bez
nich a se všemi se rozloučil Komenský.
Nabízí se slovo přežitek. Ale zážitky
z nácviku i samotného představení zůstávají v paměti dlouho.

SMLOUVA UZAVŘENÁ MIMO PROVOZOVNU
Na předváděcí akci jsem si zakoupila drahý kuchyňský robot, který zde
byl prezentován. Po příchodu domu
se mi však celá věc rozležela v hlavě,
a cena kterou jsem zaplatila se mi zdála neúměrná kvalitě výrobku, a proto
jsem chtěla výrobek vrátit. Bylo mi
však sděleno, že na vrácení peněz nemám nárok.
U spotřebitelských smluv uzavřených mimo provozovnu, mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele,
popř. nemá-li dodavatel žádné místo k podnikání, může spotřebitel od
smlouvy písemně do 7 dnů od jejího
uzavření odstoupit. Zvláštním rysem
smluv uzavíraných mimo obchodní
provozovnu prodávajícího (dodavatele) je, že jednání o smlouvě zpravidla
vyvolává prodávající a spotřebitel na
ně není připraven nebo jej neočekává.
Spotřebitel často není schopen porovnat kvalitu a cenu nabídky s jinými
nabídkami. Prvek překvapení existuje nejen u smluv uzavíraných při domovním obchodě, ale i u jiných druhů smluv uzavíraných prodávajícím
mimo jeho obchodní provozovnu.
V souladu s ustanovením §57 občanského zákoníku spotřebitel je
oprávněn odstoupit od takto uzavřené smlouvy bez udání důvodů a bez
ohledu na to, zda má zboží vady. V takovém případě není spotřebitel stíhán
žádnou sankcí. Lhůta, která je dána

spotřebiteli pro odstoupení, je však
lhůtou hmotněprávní, tzn. nestačí
poslední den lhůty odeslat oznámení
o odstoupení, nýbrž písemné oznámení o odstoupení musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro
odstoupení.
Zákon zároveň ukládá dodavateli
povinnost písemně upozornit spotřebitele na možnost odstoupení od
spotřebitelské smlouvy nejpozději při
uzavření smlouvy. Písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit,
včetně bydliště či sídla takové osoby.
V případě, že by dodavatel spotřebitele písemně neupozornil na možnost
odstoupení, nezpůsobuje to neplatnost takové spotřebitelské smlouvy.
Sankcí za porušení povinnosti dodavatele písemně upozornit spotřebitele
na právo odstoupit od spotřebitelské
smlouvy je prodloužení lhůty až na
dobu 1 roku od uzavření spotřebitelské smlouvy. Po řádném odstoupení
od smlouvy má spotřebitel právo na
vrácení zaplacené ceny.

Mgr. Lukáš Jansa, advokát
Ostrava, Nový Jičín, tel. 596 11 22 33
advocatius@advocatius.cz
www.advocatius.cz,

KDE BYDLEL SIGMUND FREUD
L L

Kde bydlel Sigmund Freud, když
v roce 1872 jako student navštívil
svého přítele Emila Flusse?
V roce 1989 provázel dr. J. Sainer
zájemce „po stopách Sigmunda Freuda“. Na náměstí označil dům č. 20
jako Flussův dům, v němž prý Sigmund Freud v roce 1872 byl na návštěvě. Není to pravda. Ignác Fluss
měl sice v majetku v Příboře 14
domů, ale žádný nebyl na náměstí. Dům č. 20 patřil v letech 1868 až
1882 Josefině Grossmannové a pak
ho koupili František a Rosa Luleyovi.
Sigmund Freud nebydlel při své
návštěvě ani v č. 286 ani v 488, neboť oba domy získal Ign. Fluss až 14.
12. 1888. Tehdy potřebovalo město parcelu pro stavbu školy, dnešní
ZŠ Jičínské. Vhodným místem byla
Flussova zahrada. Ign. Fluss dal městu zahradu v ceně 2 000 zl. a za to
dostal dům č. 286 (na Místecké ul.
před mostem) a č. 488 (zbourán),

oba v ceně 14 000 zl. Musel tedy ještě 12 000 zl. doplatit. V č. 286 byla
do roku 1891 dívčí škola a Ign. Fluss
musel čekat, až se budova uvolní.
V č. 488 byla dříve palírna.
Kde tedy Sigmund Freud bydlel?
Zbývá ještě č. 393 v bývalém areálu
Flussovy soukenické továrny (Nádražní ul., vchod u sochy sv. Jana) a č.
287. Dům č. 393 byl však dříve využíván spíš jako hospodářská budova. V roce 1868 tam bylo přistaveno
1. poschodí, které pak sloužilo jako
skladiště a sušárna příze. Dole byla
barvírna a kovářská dílna. Myslím, že
tento objekt nebyl k obývání vhodný.
A tak zbývá dům č. 287 na Místecké ul. před mostem, kdysi hostinec
U Zlaté hvězdy a pak i pošta v letech
1835-62, nyní …
To byla správní budova Flussových podniků a tady Flussovi bydleli. A věřím, že tady prožil Sigmund
Freud své prázdniny v roce 1872.
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Z HLÁŠENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
n Dne 3. 6. 2004 při pojížďkové činnosti po
katastru města byla v 18.20 hodin hlídkou na
ulici Sv. Čecha spatřena podezřelá osádka
motorového vozidla zn. Škoda 120, přičemž
řidič tohoto vozidla zcela zjevně řízení motorového vozidla neovládal. Bylo zřejmé, že nezvládá ani dopravní značení a pravidla silničního provozu. Toto vozidlo bylo proto krátce
sledováno a po chvíli bylo vzhledem k ohrožení bezpečnosti silničního provozu zastaveno na ulici Palackého. Následně byla provedena kontrola celé pětičlené posádky vozidla
a bylo zjištěno, že řidičem je mladistvý 17
letý mladík, který vůbec nevlastní řidičský
průkaz a navíc u sebe neměl ani žádný jiný
doklad. Dále bylo zjištěno, že vozidlo odcizil
své matce, která o zběsilé jízdě neměla žádné
tušení. Vozidlo bylo na místě zajištěno proti
odjezdu a následně byla přivolána hlídka OO
PČR Příbor, která si událost převzala k dalšímu šetření.
n Dne 4. 6. 2004 při pochůzkové činnosti
po centru města byla ve 22.40 hodin spatřena
v blízkosti autobusové zastávky u nádraží ČD
mladá dívka v silně podnapilém stavu v doprovodu neznámého mladíka. Hlídkou byla
provedena kontrola totožnosti obou osob
a bylo zjištěno, že dívka není schopná hodnověrně prokázat svou totožnost. Z tohoto důvodu byla následně předvedena na OO PČR
Příbor, kde bylo zjištěno, že se jedná o teprve 14 letou dívenku z Kopřivnice. Vzhledem
k její nezletilosti byla proto na místo přivolána sociální pracovnice MÚ Kopřivnice a celá událost pak byla vyřešena PČR. Kde a kdo
dívce umožnil požití alkoholických nápojů,
se však nepodařilo zjistit.
n Dne 18. 6. 2004 přijala hlídka MP Příbor
telefonické oznámení od občanky města, že
za domem, kde bydlí, se pohybuje neznámý
mladík, který jako by se schovával za křovím
a přitom něco pokřikuje na venku si hrající
děti a ona má strach, jelikož neví, zda muž
není pod vlivem alkoholických nápojů nebo
jiných návykových látek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno dle již předchozího popisu
Policie ČR, že se jedná o podezřelého mladíka, kterého již hlídka policie vyhledávala po
katastru města pro trestnou činnost, kterou
páchal toho dne v našem městě. Jednalo se
o L. K. z Nového Jičína, u něhož byla zajištěna
finanční hotovost 20 000 Kč, která měla být
použita na nákup zřejmě kradených mobilních telefonů. Tyto finanční prostředky toho
dne vylákal od neznámých mladíků, kteří na
inzerát přijeli do města pro zmiňované telefony. Ty se však ke svým novým majitelům
nedostaly, jelikož mladý muž s finanční hotovostí uprchl. Muž byl proto předán vyšetřovacím orgánům PČR.
n Dne 26. 6. 2004 přijala hlídka MP oznámení od občana města, že na ulici Na Kamenci v blízkosti plynové čerpací stanice
hoří oheň a jde z něj hustý kouř. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že zde hoří suché štěpky a suché stromky nedaleké zahrádkářské
firmy, které někdo zapálil. U ohně se nikdo
nenacházel a hořelo asi na 70 metrech čtverečních. Bylo prověřeno u operačního důstojníka hasičů v NJ, zda je nějaké pálení ohlášeno. Žádné hlášení neměli, a proto vyjeli na
místo oheň uhasit. Po uhašení požáru si celý
případ k prošetření převzala PČR Příbor.

„ SVATOJÁNEK 2004“
Víte, kdy rozkvétá zlaté kapradí, kdy
se otevírají poklady a kde létají čarodějnice?
Kdo přišel 18. června 2004 k Mexickému splavu a prošel celým pohádkovým lesem až na Orinoko, potkal nejen
čarodějnice, ale i vodní víly, druidy a dokonce se posilnil kouzelným lektvarem.
Proč právě Svatojánek? Křesťané zasvětili 24. červen Janu Křtiteli. My jsme

 DDM LUNA K. B
chtěli připomenout spíše ty pohanské
zvyky: oslava „Svatojánské noci“- na počest letního slunovratu - schází se čarodějnice
- rozkvétá zlaté kapradí
- otevírají se poklady
- rostliny získávají léčivou moc
- skáče se přes oheň
- házejí se věnce do vody
Nejen děti, ale i dospělí zažili pěkné

odpoledne, které jsme zakončili opékáním a posezením na Orinoku.
V příštím roce budeme akci pro velký zájem opakovat a pár věcí ještě vylepšíme.
Doufám, že ti, co ochutnali náš kouzelný lektvar, budou po celé léto ochráněni nejen od zlých věcí a lidí, ale také
od úrazů. Přejeme vám také pěkné počasí
a čas strávený tak, jak jste si představovali.

Local TV Příbor – MĚSTSKÁ TELEVIZE
U termínů premiér nedochází ke změnám!!!
Premiéry uvedeme: v červenci: 8. 7. a 22. 7. a v srpnu: 5. 8. a 19. 8.
Z programu zpravodajské relace 8. 7. - 22. 7. vybíráme:
ZKRATKA
- J. Sláma versus město – odvolání proti rozhodnutí soudu
- vyhlášení grantů na rok 2005
DOTAZY DIVÁKŮ
- kanalizační řad na soukromých pozemcích – ul. Palackého
- vjezd na sídliště U Tatry
- nová střecha na ZŠ Npor. Loma – proč?
- průvodcovská služba – měl kurz smysl?
DALŠÍ
- nové smlouvy na hrobová místa
- zasedání ZM
- Regionální přehlídka dechových orchestrů
- žáci 9. C ZŠ Npor. Loma – v 1. a v 9. třídě
- Centrum S. Freuda v modelech dětí
- tenisový turnaj

Z programu zpravodajské relace 22. 7. – 5. 8. vybíráme:
- zasedání ZM z 19. 7. – Centrum S. Freuda
- prostranství před školou – ul. Jičínská
- „gulášové“ léto
(včelaři, myslivci Příbor i Hájov, hasiči Příbor i Hájov)
- výstava loutek v muzeu Příbor (M. Beran a J. Kostelník)
- III. Radostný revival fest
- basketbal – zhodnocení sezóny a další
Vysílání zasedání ZM:
19. 7. proběhne zasedání Zastupitelstva města Příbora,
na kterém se bude hovořit o Centru S. Freuda a také
rozhodovat
Jeho záznam uvedeme v sobotu a neděli 24. a 25. 7.
– podle délky jednání - pravděpodobně vždy od 16 hodin

I o prázdninách můžete posílat své dotazy:
tel.:
776 559 196, 608 738 793, 776 725 909
e-mail: duyvis@tiscali.cz nebo televize-pribor@seznam.cz
písemně: stačí vhodit dotaz v obálce do schránky na dveřích MěÚ nebo podsunout pod dveře naší provozovny
osobně: Jičínská 12 (náměstí) – každé všední odpoledne
Přejeme vám nádherné léto, ještě hezčí dovolenou a hlavně pohodu a klid - ať už se sluníčkem nebo bez něho!!! A i v létě si najděte čas na naše vysílání.
Mgr. Irena Nedomová
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SKVĚLÝ ÚSPĚCH PŘÍBORSKÝCH BASKETBALOVÝCH MINIŽÁKŮ
J S –  BK P
Družstvo minižáků BK Příbor (chlapci
ročník 1992/93) startovalo v sezoně 2003/
2004 v oblastním přeboru Moravskoslezkého kraje. V této věkové kategorii soutěžilo
celkem 13 družstev, která byla rozdělena do
dvou skupin. Ve skupině „A“ to byla družstva BK Opava, BCM Lokomotiva Intex
Krnov, BK Snakes Ostrava, TJ TŽ Třinec, TJ
Hlučín, BK NH Ostrava A, TJ Start Havířov
a ve skupině „B“ pak BK NH Ostrava B, TJ
Frenštát, BC Nový Jičín, SBK Valašské Mezíříčí, TJ Gymnázium Hladnov a BK Příbor.
V mistrovských utkáních v základní
skupině podávali naši minižáci velmi dobré sportovní výkony, pouze 3x byli poraženi a spolu s družstvem BK NH Ostrava B
si vybojovali účast na závěrečném turnaji
o přeborníka Moravskoslezkého kraje.
Finálový turnaj, který měl rozhodnout
o nejlepším družstvu v Moravskoslezkém kraji v kategorii mladších minižáků,
se uskutečnil v Ostravě 5. 6. 2004 za účasti
těchto celků: BK Snakes Ostrava,
BCM Lokomotiva Intex Krnov, BK
NH Ostrava B a BK Příbor. Turnaj
byl hrán systémem semifinalových
a finalových zápasů.
Naši chlapci se v prvním semifinalovém utkání střetli s domácími minižáky BK Snakes Ostrava.
Zápas byl vyrovnaný a domácí si
až do konce 3. čtvrtiny udržovali
stále mírný bodový náskok.Výborným výkonem v závěrečné čtvrtině si postup do finále zajistilo
naše družstvo vítězstvím 59:56.
Výsledky v jednotlivých čtvrtinách
dokumentují dramatický průběh

utkání 1. čt – 14:21, 2. čt – 15:9, 3. čt – 9:14
a 4. čt – 19:12.
Vítězství a postup do finále turnaje povzbudil a motivoval naše hráče k dosažení
historického úspěchu.
Druhé semifinalové utkání nám určilo
finálového soupeře, kterým bylo družstvo
BCM Lokomotiva Intex Krnov. Přestože
jsme s tímto družstvem před měsícem na
mezinárodním turnaji v polském Žyrardowu prohráli, byli hráči rozhodnutí bojovat a oplatit soupeři tuto porážku v utkání
o první místo v kraji.
Od začátku se pro nás zápas vyvíjel příznivě. Již v první čtvrtině jsme získali 7 bodový náskok, který jsme v dalších čtvrtinách
postupně zvyšovali. Vývoj zápasu jsme měli
stále pod kontrolou a dobrým doskakováním pod oběma koši, aktivní obranou nejlepších hráčů soupeře, kolektivním pojetím
útočných kombinací a rychlými protiútoky
jsme porazili minižáky z Krnova 52:39.

Průběh finálového utkání v zrcadle výsledků jednotlivých čtvrtin - 1. čt – 17:10,
2. čt – 13:9, 3. čt – 13:12 a 4. čt – 12:7.
Konečné pořadí finálového turnaje
mladších minižáků o přeborníka MS kraje:
1. BK Příbor - přeborník MS kraje
2. BCM Lokomotiva Intex Krnov
3. BK Snakes Ostrava
4. BK NH Ostrava
Na dosaženém úspěchu mají svůj podíl všichni hráči družstva, které k zápasům
nastupovalo v této sestavě: Čáslavský Pavel, Dobeš Filip, Drtil Petr, Moravčík Jan,
Nguyen David, Novák Vojtěch, Piškytl Libor, Rečka Ondřej, Říčka Martin, Slaný Marek, Slaný Petr, Slovák Radek, Švrčina Jakub
– kapitán, Teršl Adam, Tománek Michal
a Velart David. Trenéři družstva Slaný Milan a Slaný Jiří, technický vedoucí družstva
Slovák Radomír.
Radost z dosaženého úspěchu kalí jen
organizační chyba České basketbalové federace, která termín Mistrovství ČR
v této kategorii stanovila na 15. 5.
2004, v době kdy ještě o titulu přeborníka MS kraje nebylo rozhodnuto. Na tento turnaj o mistra ČR
delegovala za náš kraj družstvo
BK Snakes Ostrava, které na tomto turnaji obsadilo 2. místo.
Závěrem chci poděkovat hráčům za vzornou reprezentaci
města i generálního sponzora firmu PNEUSERVIS – Jindřich Dobeš a rovněž rodičům a příznivcům, kteří nás přijeli do Ostravy
na turnaj povzbudit.

19. června jste se s mladými basketbalisty mohli setkat i v ulicích města

ÚSPĚŠNÝ VÍKEND PŘÍBORSKÉHO BASKETBALU
J S

Již několikrát jsme informovali veřejnost o výborných výsledcích příborských
mládežnických družstev, jak v mistrovských soutěžích, tak i na různých tuzemských či mezinárodních turnajích. Mimořádně úspěšný byl pro naše hráče uplynulý
víkend, v jehož průběhu prokázali, že patří
mezi nejlepší družstva v kraji a zvítězili ve
třech významných turnajích.
V sobotu 5. 6. absolvovalo družstvo mladších minižáků BK Příbor (ročník 1992-93)
závěrečný finálový turnaj v Ostravě, na kterém se rozhodovalo o titulu přeborníka MS
kraje. Výbornými výsledky v základní části
soutěže, ve které startovalo celkem 13 družstev, si vybojovali naši minižáci účast v závěrečném turnaji o první místo v MS kraji, společně s družstvy BK Snakes Ostrava, BK NH
Ostrava a TJ Lokomotiva Intex Krnov. Naší
chlapci podali na turnaji ve všech zápasech
velmi dobré výkony a porazili postupně BK
Snakes Ostrava 59:56 i družstvo TJ Lokomo-

tiva Intex Krnov 52:39, obsadili 1. místo a stali se přeborníky MS kraje v kategorii mladších minižáků v soutěžní sezóně 2003/2004.
Družstvo nejmladších minižaček BK
Příbor (ročník 1993-94) vedené trenéry
P. Hejtmánkem a P. Bukovjanem dosáhlo
významného úspěchu na mezinárodním
turnaji BADEM Žilina 2004 (SR), který se
konal ve dnech 4.–6. 6. 2004. V silné konkurenci 14 družstev ze Slovenska a České
republiky vybojovala příborská děvčata
skvělé 1. místo.
Po výhrách v základní skupině ( Košice
64:3, Svitem 53:3) a těsnou porážkou s domácí Žilinou 32:34, zvítězilo družstvo BK
Příbor ve čtvrtfinále nad Popradem 47:14
a v semifinále nad Ostravou 49:17 a ve finále, kde se znovu utkalo se Žilinou, po velmi
dramatickém průběhu zvítězilo 42:41. Hráčky BK Příbor A. Šimíčková a Ž. Caderová
byly nominovány do nejlepší pětky turnaje.
Tímto vítězstvím družstvo navázalo na řadu
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prvenství, která příborská basketbalová družstva na tomto turnaji v minulých létech vybojovala.
Ve dnech 5. 6. a 6. 6. se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Npor. Loma v Příboře turnaj starších minižaček (ročník 1991-92) za účasti
družstev z Krnova, Přerova, Hranic a našich
minižaček. Po dvoudenních dramatických
bojích si první místo v turnaji zajistily naše
hráčky, které postupně porazily TJ Panterky
Hranice 73:37, BS Přerov 61:42, a TJ Lokomotiva Krnov ve skupině 70:59 a ve finále 68:48.V průběhu turnaje se uskutečnily
i soutěže družstev v disciplinách zaměřených na fyzickou zdatnost a basketbalovou
dovednost jednotlivých hráček.
Svými výkony v mistrovských utkáních
krajských a ligových soutěžích i na tuzemských a mezinárodních turnajích příborský
mládežnický basketbal výborně reprezentuje naše město i sponzory, kteří podporují
basketbalové aktivity příborských dětí.

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC ČERVENEC 2004
OD 12. 7. 2004 DO 20. 8. 2004
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ
Pátek 2. 7. v 18 a ve 20 hodin
DVANÁCT DO TUCTU

Rodinná komedie USA, č. tit., 95´, přístupný.

Čím víc, tím hůře… komedie o početné rodině sportovního trenéra Toma.
Statistika v Americe 1,9 dětí na rodinu,
Tom jich má dvanáct. Kate je chápavá
manželka, milující matka, ale i spisovatelka. Trable rodiny začnou, když Kate musí
odcestovat ohledně vydání její knihy do
New Yorku. Tom to určitě zvládne…
Pondělí 5. 7. v 18 a ve 20 hodin
TAJEMNÉ OKNO

Thriller USA, 96´, č. tit., od 15 let.
Spisovatel. I v tomhle povolání může
jít o život. V hlavní roli Johny Depp (Rainey). Když už si Rainey myslí, že se nemůže nic horšího stát, když není schopen
dát dohromady snad ani jedinou větu
– tehdy se v jeho chatě objeví psychopatický cizinec, obviní Raineyho z krádeže
jeho příběhu a požaduje náhradu. Cizinec je stále víc neodbytný – je vyšinutý,
je schopen i vraždy.
Středa 7. 7. v 18 a ve 20 hodin
MISTŘI

Komedie ČR, 83´, od 12 let.
Když se Češi rojí, celý svět se bojí! Pije
ředidlo a benzin a jako jediný ví, jak dopadne světový šampionát v hokeji. Komedie na tenkém ledě, ze které mrazí.
Film zachycuje, co je za kulisou všedního
života.
Promítání reklamy v kině:
150,- Kč / 1 měsíc.
Pronájem kinosálu:
200,- Kč / 1 hodina.
Rezervace vstupenek a místenek je
možná na telefonech:
556 725 200 – kino
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní

PROVOZ KNIHOVNY
V DOBĚ PRÁZDNIN
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ:
ÚTERÝ:
8.00  12.00 14.00  18.00
ČTVRTEK:
14.00  18.00
PÁTEK:
8.00  12.00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
ÚTERÝ:
ČTVRTEK:

13.00  17.00
13.00  17.00

REKLAMACE VĚCI
Jaká jsou kritéria pro reklamaci věci?
Mám u věci s vadou nárok na slevu?
Věci s vadami, které nebrání tomu,
aby mohlo být danou věc užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen
za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci. Kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde,
není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo
o věci použité, odpovídá prodávající za
vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční
době. Prodávající odpovídá za vady, které
má prodaná věc při převzetí kupujícím.
U věcí použitých neodpovídá za vady
vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.
Záruka se nevztahuje na opotřebení
věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se
záruka nevztahuje na vady, pro které byla
nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité,
neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,
které měla věc při převzetí kupujícím.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit,
má kupující právo, aby byla bezplatně,
včas a řádně odstraněna, a prodávající
je povinen vadu bez zbytečného odkladu
odstranit. Není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen
součásti věci, výměnu součásti. Není-li

to možné, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit
a která brání řádnému užívání věci jako
věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice
o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě nebo pro větší počet vad věc
řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci,
má kupující právo na přiměřenou slevu
z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením
věci do provozu, bude považována za
vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní
smlouvě a byly provedeny prodávajícím
nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí i tehdy, kdy montáž
nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě
nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do
provozu.
Mgr. Lukáš Jansa, advokát
Ostrava, Nový Jičín, tel. 596 11 22 33
advocatius@advocatius.cz
www.advocatius.cz,

1. ROČNÍK PŘEDPRÁZDNINOVÉHO SPORTOVÁNÍ
Z DDM L L N

Dne 25. června 2004 připravil Dům
dětí a mládeže Luna Příbor pro děti
1. ročník předprázdninového sportování. Akce proběhla v rámci projektu
prevence kriminality, který zpracoval
manažer prevence kriminality Radek
Kladiva. Do akce se zapojilo 256 dětí
a 15 učitelů ze Základní školy Npor.
Loma a Zvláštní školy v Příboře.
Děti měly možnost změřit své síly
v několika disciplínách - v běhu s batohem, házení na basketbalový koš,
v driblování, v překážkovém běhu, jízdě na kárách a v sumu.
Soutěžící, kteří absolvovali všechny disciplíny, se zúčastnili hlavního
slosování o poukázky v hodnotě 400,Kč, za které si mohli zakoupit zboží
v Alpisportu.
Závěrem děkujeme ALPI SPORTU
v Příboře a městskému úřadu za pomoc při organizování této akce.
Všem dětem přejeme krásné prožití
letních prázdnin, hodně sluníčka, vody
a hezkých zážitků.
M  P 
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Vyhlášení výběrového řízení
na odprodej areálu bývalé
Oční léčebny ve Štramberku

MĚSTO ŠTRAMBERK

zveřejňuje nabídku odprodeje areálu bývalé
Oční léčebny ve Štramberku, ul. K Očnímu

V případě vašeho zájmu o nabízené
nemovitosti je nutné zaslat přihlášku
do výběrového řízení s uvedením
nabízené ceny, účelem využití,
v termínu do 15. 7. 2004
na adresu MěÚ Štramberk,
Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Nabídky nutno doručit v uzavřené
obálce, označené v levém horním rohu
zřetelně slovy „Oční“
Případné informace na tel.: 556 812 094
p. Jan Kozlovský
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UBYTOVÁNÍ
v centru Příbora

ve dvou a třílůžkových
pokojích
(WC, sprcha, kuchyňský kout)

Informace na tel:

723 172 292
556 715 638

M  P 

MASNA Trojanovice
zpracovatel masa a výrobce uzenin oznamuje,
že otevřel novou prodejnu v Příboře
na ul. Nerudově 580 v řeznictví

Na Rybníčkách, tel. 556 725 810

!! NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ CENY PŘÍMÉHO VÝROBCE
A PRAVIDELNÉ CENOVÉ AKCE !!
Srdečně zveme k návštěvě našeho nového obchodu
a věříme, že budete mile překvapeni
Jan Mička, řezník - uzenář
JEDNOTA, s.d. v Novém Jičíně
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jičín

VÝHODNÝ NÁKUP V ČERVENCI
* Kuřecí stehna mražená 1kg
49,90 Kč
* Herkules, Poličan 1kg
119,00 Kč
* Klobása ke grilování 1kg
6 9,00 Kč
* Rajec j. sycená, nesycená 1,5 l PET 9,90 Kč
* Radegast Originál 0,5 l sklo
6,90 Kč
* Trenčanské jemné párky s fazolí 21,90 Kč

62,00
182,00
94,00
11,50
8,40
28,90

415g +20% zdarma

nakoupíte v prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín

MĚSÍČNÍK
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