Měsíčník
města Příbora
ČERVEN 2005

KVĚTEN JE TRADIČNĚ PLNÝ SLAVNOSTNÍCH OKAMŽIKŮ.
Jako první připravil svým posluchačům silný zážitek Dechový orchestr mladých v čele s dirigentem I. Lacným a příborské mažoretky pod vedením
paní S. Ivasivy, které vyprovokovaly k tanci i část publika.

OSVOBOZENÍ PŘÍBORA
PŘED ŠEDESÁTI LETY
si město připomenulo oslavou konanou 5. května 2005. Nejslavnostnějším
okamžikem bylo předání medailí ministra obrany České republiky udělených účastníkům odboje k 60. výročí
ukončení II. světové války. Přímo na
slavnostním aktu byly medaile předány
paní Boženě Foltové, pánům Oldřichu
Tománkovi a Janu Dudkovi. V příštím
Měsíčníku se k tématu vrátíme rozhovorem s přímou účastnicí odboje paní
Marií Babincovou.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM
OD 1. DO 30. ČERVNA
Štěpánka Odstrčilová
Zdeňka Blažejovská
Anežka Toncrová
Karel Pustějovský
Růžena Drdová
Zdeňka Dufková
Emilia Vystrčilová

Helena Olšaníková, Ing.
Markéta Vachtová
Zdeňka Bílská
Eduard Mende
Štěpánka Tiahanová
Antonín Vyvial
Milan Kabát

Zdenka Zapletalová
Miroslav Tardon
Verona Vašatová
Otto Holáň
Jiřina Svobodová
Vlasta Jakubková
Anežka Kelnarová
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ČÍSLO 11
Dva lidé vedle sebe
a přesto každý sám
Měsíc si přidej a vyjde ti rok
Jedenáct vlků vyje jak zběsilých
A v jedenácti lahvích
sedá pivní mok
Hana Šimečková,
septima Masarykova gymnázia

Zajímá vás, jak město hospodaří? Tomuto tématu se dvěma příspěvky věnuje vedoucí finančního
odboru městského úřadu, Ing. K. Nenutilová.

Hospodaření města Příbora za rok 2004
Materiál týkající se hospodaření města Příbora za rok 2004 a schválení závěrečného účtu byl projednán na 26. zasedání zastupitelstva města dne 28. dubna 2005.
Současně na tomto zasedání byla projednána zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření našeho města za rok 2004, která je potřebná pro schválení závěrečného účtu zastupitelstvem města.
Přezkum hospodaření byl proveden výběrovým způsobem a byly ověřeny základní oblasti z činnosti
obce. Ověřením účetních dokladů a jejich náležitostí, inventarizace majetku města a závazků, kontrolou
vybraných akcí a smluv, ověřením vybraných položek výkazů a hospodaření s rozpočtem města nebyly
zjištěny věcně významné nedostatky.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát,
a to na své 75. a 76. schůzi rady města, kdy projednala
mj. tyto záležitosti:
Na 75. schůzi dne 3. května 2005 RM projednala 20 jednacích bodů různé problematiky, z nichž
vybírám:
Vzala na vědomí zápisy z komisí
Odvolala na vlastní žádost z komise prvence kriminality, mládeže a sportu p. Mgr. J. Veselého
Schválila směrnici RM Příbora č. 1/2005 o pravomoci zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle
zákona č. 40/2004 Sb.
Uložila zveřejnit na ÚD záměr města o pronájmu
nebytového prostoru v domě čp. 1337 na ul. Dukelské
v Příboře o ploše 48 m2 za účelem poskytování služeb,
kancelářské činnosti apod.
Projednala způsob technického a finančního zabezpečení provozu dopravního hřiště v Příboře
Vzala na vědomí zprávu o postupu realizace
Centra Sigmunda Freuda v souvislosti s vyhlášením II.
kola SROP, podopatření 4.2.1
Nedoporučila na základě vyhlášených podmínek
zapojit projekt Centrum S. Freuda do II. kola SROP,
podopatření 4.2.1 a seznámila se s alternativními návrhy na využití rodného domu S. Freuda s cílem zpřístupnit tento dům návštěvníkům v roce 150. výročí
narození S. Freuda
Uložila zveřejnit oznámení pro otevřené zadávací řízení k VZ „Nakládání s komunálním odpadem ve
městě Příboře a v osadách Hájov a Prchalov“, dle zákona č.40/2004 Sb. na centrální adrese
Na 76. schůzi dne 17. května 2005 RM projednala 17 jednacích bodů různé problematiky, z nichž
vybírám:
Vzala na vědomí zápisy z komisí
Uložila dále pokračovat ve zveřejnění pronájmu
nebytového prostoru (bývalá pizzerie)
Doporučila ZM schválit mimořádný příspěvek
z rozpočtu města ve výši Kč 100 tis. pro potřeby pečovatelské služby v Příboře středisku DIAKONIE ČCE
Vzala na vědomí návrh časového harmonogramu přípravy a realizace rekonstrukce rodného domu
Sigmunda Freuda
Doporučila zastupitelstvu města schválit 1. změnu
rozpočtu města Příbora na rok 2005
Projednala za přítomnosti zástupce fy Enterprise
Ostrava možnost zapojení projektu města souvisejícího s realizací muzea S. Freuda do dotačního programu
SROP podopatření 4.2.2 podpora regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu, který bude vyhlášen
Moravskoslezským krajem k 1.6.2005 a uložila zpracovat podkladový materiál pro rozhodnutí ZM o zapojení
projektu do tohoto dotačního programu
Schválila podmínky pro oznámení omezeného zadávacího řízení zakázky na tvorbu publikace zaměřené ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda v Příboře
směrnice č. 1/2005 města Příbora

Rekapitulace vývoje rozpočtu 2004:
Rozpočet 2004
Schválený rozpočet
První změna
Druhá změna
Třetí změna
Čtvrtá změna

Datum
11.12.2003
26.2.2004
24.6.2004
25.11.2004
16.12.2004

Příjmy v tis.Kč
88.823,00
90.821,50
141.441,50
144.563,10
145.162,10

Skutečnost plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2004:
Rozpočet 2004 po 4.změně
Skutečnost 2004

Datum
16.12.2004
31.12.2004

Výdaje v tis.Kč
84.323,00
96.496,50
147.366,50
150.488,10
151.087,10

Příjmy v Kč
145.162.100,00
148.035.760,32

Financování v tis.Kč
-4.500,00
5.675,00
5.925,00
5.925,00
5.925,00

Výdaje v Kč
151.087.100,00
141.896.115,74

Financování v Kč
5.925.000,00
-6.139.644,58

Hospodaření města Příbora za rok 2004 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a příslušnými
zákony (zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Rekapitulace příjmů 2004:
Daňové příjmy
- 59.502.928,38 Kč
Dotace
- 79.364.126,00 Kč
Nedaňové příjmy
6.337.389,66 Kč
Kapitálové příjmy
559.202,00 Kč
Ostatní příjmy
2.272.114,28 Kč
Celkem
- 148.035.760,32 Kč

Rekapitulace výdajů 2004:
Investiční výdaje
- 29.774.894,94 Kč
Opravy a údržba majetku 6.079.872,50 Kč
Ost. neinvestiční výdaje - 106.041.348,30 Kč
Celkem
- 141.896.115,74 Kč

Pozitivní pro hospodaření města v roce 2004 bylo obdržení účelových dotací ve výši 74.177.312,- Kč.
Účelové znamená , že byly poskytnuty na konkrétní účel a v případě nedočerpání finančních prostředků, se pak tyto vracejí do státního rozpočtu. Podmínkou poskytnutí účelové dotace je vždy podíl
vlastních finančních prostředků města.
Za zmínku stojí účelové dotace, které město obdrželo podle vyhlášky 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v částce 11.299.600,- Kč. Z těchto finančních
prostředků jsou pak financovány investiční výdaje města (např. rekonstrukce ZŠ Npor.Loma, regenerace
panelového sídliště Benátky, úprava prostranství před gymnáziem, dotace na rekonstrukci a propojení
chodníku na ul. Jičínská).
Velký podíl tvoří i dotace na poskytování sociálních dávek a dotace na mzdové náklady do oblasti
školství.

Rozpočet města Příbora na rok 2005
Rozpočet města Příbora na rok 2005 byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva města dne
24.února 2005. Na svém posledním loňském zasedání neschválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2005
a z toho důvodu se přistoupilo k rozpočtovému provizoriu. Tzn., že od 1. ledna 2005 do 24. února 2005
bylo povoleno pouze čerpání nezbytně nutných provozních výdajů a smluvně zajištěných dodávek.
Rozpočet na rok 2005 byl schválen v následujících objemech:
Schválený rozpočet na rok 2005

Datum Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
24. února
98.625,90
109.421,9

Financování v tis.Kč
10.796,00

Podrobný rozpočet je zveřejněn na www stránkách města www.pribor-mesto.cz.
V současné době se zpracovává a projednává v orgánech města první změna rozpočtu na rok 2005.
Na jednání zastupitelstva města bude na programu dne 2.června 2005 a následně bude rovněž zveřejněna na výše uvedených stránkách města.
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Pro zajímavost uvádíme tabulku – Přehled přijatých dotací v roce 2004 a vyúčtování:
p.č. Název dotace
1. Dotace na sociální dávky
Dotace na mzdové náklady do školství + na ostatní nein2.
vestiční náklady
3. Dotace na projekty P I - školství
4. Dotace na 7. třídy - školství
5. Dotace městské informační centrum
6. Dotace na zabezpečení pohotovosti hasičů
7. Hasiči-odborná příprava velitele a strojníků+zásahy
8. Hasiči
9. Dotace na volby do Evropského parlamentu
10. Dotace na projekt do knihovny
11. Dotace na Program prevence kriminality - neinvestice
12. Dotace na Program prevence kriminality - investice
13. Dotace na městskou památkovou rezervaci
14. Dotace na městskou pam. rezervaci - dotace na kostel
Dotace na válečné hroby – oprava památníku v parčíku
15.
u ZŠ Jičínská
16. Dotace na regeneraci panelového sídliště Benátky
17. Dotace na úpravu prostranství před gymnáziem
18. Dotace na rekonstrukci chodníku na ul. Jičínské
19. Dotace na zateplení ZŠ Školní
20. Dotace na projekt Centrum S.Freuda - kraj
21. Dotace na projekt Centrum S.Freuda - ministerstvo
22. Finanční příspěvek na zprac. lesního plánu v dig. formě
23. Obnova a zajištění lesních porostů
24. Výchova lesních porostů
25. Ošetření památného stromu Blažkova lípa
26. Dotace na S.Freuda - výkup RD SF
27. Dotace na volby do KÚ a senátu
celkem

k vrácení
do státního
rozpočtu
4 161 916,80

obdrženo

proúčtováno

25 983 000,00

21 821 083,20

31 616 080,00

31 616 080,00

0,00

89 000,00
21 920,00
47 500,00
150 000,00
19 100,00
2 400,00
262 000,00
5 000,00
87 000,00
470 000,00
1 800 000,00
350 000,00

89 000,00
21 920,00
47 500,00
150 000,00
19 100,00
2 400,00
175 140,00
5 000,00
87 000,00
470 000,00
1 800 000,00
350 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

119 700,00

119 700,00

0,00

4 480 000,00
1 285 000,00
715 000,00
4 000 000,00
500 000,00
700 000,00
56 612,00
74 070,00
17 400,00
11 530,00
1 000 000,00
315 000,00
74 177 312,00

4 480 000,00
1 285 000,00
715 000,00
4 000 000,00
500 000,00
700 000,00
56 612,00
74 070,00
17 400,00
11 530,00
1 000 000,00
252 323,00
69 865 858,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 677,00
4 311 453,80

Kompletní materiál k hospodaření města Příbora za rok 2004 včetně příloh je uveřejněn na www
stránkách města www.pribor-mesto.cz.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno: Ivo Lacný
Věk: 46 let
Stav: ženatý
Děti: ne
Dosažené vzdělání:
Konzervatoř
Povolání: ředitel
ZUŠ Příbor
Koníčky: dechové
orchestry, automobilový sport
V Příboře žije od:
roku 1980
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
Poctivost, upřímnost a pracovitost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Řízení auta.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Knihy o zvířatech (psi), film o přírodě a cestopisy,
hudba každá, ale musí být kvalitní.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Chtěl jsem hrát v tanečním a jazzovém orchestru.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
V dětství ne, ale na konzervatoři to byl náš v té
době nejlepší hráč na pozoun pan Zdeněk Pulec.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Rodiče mě přihlásili do hudební školy v Ostravě
Vítkovicích, kde jsem začal hrát na trubku. Později

jsem přešel na pozoun a u toho jsem zůstal.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Původem jsem z Ostravy. V roce 1980 jsem se tady
oženil a už jsem tady zůstal.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

Asi to bude budova piaristického kláštera, kde trávím většinu svého času. Mám tam svou práci, protože je tam umístěna základní umělecká škola.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nelíbí se mi chování některých poslanců, kteří
upřednostňují své osobní zájmy před potřebami ve
městě.

10. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Pokračování dechového orchestru mladých, který
jsem převzal po svém předchůdci panu Demlovi.
11. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Ano, ale nechci o ní hovořit.

12. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ano, nechtěl bych již pracovat v českém školství.
13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Aby dál podporovali svou přítomností na koncertech dechový orchestr mladých.

Děkuji za rozhovor a přeji do dalších let práce,
nejen s dechovým orchestrem mladých, hodně
úspěchů a nových posluchačů.
Ivana Bolomová
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo
jedenkrát, a to 28. dubna 2005, kdy projednalo řadu
témat s 29 hlasovacími akty a účast byla 21 členů ZM
Zastupitelstvo města odvolalo z finančního výboru zastupitelstva města ing. Radka Šajtara.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města
Příbora za rok 2004, zpracovanou auditorem ing. Luďkem Vondrou, Vlčnov 135, 742 31 Starý Jičín.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o výsledku finančních kontrol vykonaných v roce 2004.
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet
hospodaření města Příbora za rok 2004
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky
hospodaření příspěvkových organizací založených
městem, tj. Domovní správy Příbor, Základní školy Jičínská Příbor, v.č. školní družiny, Základní školy
Npor. Loma Příbor, vč. školní družiny a školní jídelny, Mateřské školy Kamarád Příbor, Mateřské školy
Pionýrů Příbor a Školní jídelny Komenského v Příboře
za rok 2004
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výroční
zprávu za rok 2004.
Zastupitelstvo města schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbora za
rok 2004.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přehled pohledávek města a jeho příspěvkových organizací (domovní správy a technických služeb) za rok 2003, 2004
a k 28.02.2005.
Zastupitelstvo města schválilo vymáhání peněžitého dluhu firmy Vantr trading s.r.o. (p. Tichánková)
ve výši 943.333,40 Kč exekucí prostřednictvím soukromého exekutora.
Zastupitelstvo města uložilo vypracovat projektovou dokumentaci přijatých změn systému organizace stravování v mateřských školách a Základní škole
Npor. Loma v Příboře.
V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva města
Příbora ze dne 31. března 2005 a 1. dubna 2005 o založení právnické osoby – společnosti s ručením omezeným pod názvem Správa majetku města Příbor s. r. o.
se sídlem Freudova č. p. 118, Příbor rozhodlo zastupitelstvo města dále takto:
1. obchodní firma (název): Správa majetku města
Příbor s. r. o.
3. předmět podnikání: • správa a údržba nemovitostí •
realitní činnost • výroba tepla • rozvod tepla • činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců • zprostředkování obchodu a služeb • velkoobchod • specializovaný
maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím •
technické činnosti v dopravě • kopírovací práce • pronájem a půjčování věcí movitých
4. základní kapitál: 200.000,- Kč
5. společník: Město Příbor, IČ : 00 29 83 28, sídlo:
Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19
6. vklad společníka: 200.000,- Kč
10. prvním jednatelem jmenován pan ing. Jiří Polášek
11. druhým jednatelem jmenován pan ing. Milan
Strakoš
13. zřizuje se dozorčí rada společnosti v tomto složení: JUDr. František Berger, Adalbert Küffer, Ivo Lacný,
Zastupitelstvo města schválilo podle § 84, odst.
2, písm. f/ zákona o obcích zakladatelskou listinu společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.
Zastupitelstvo města souhlasilo se zahájením
prací na vydání reprezentativní publikace ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda.
Zastupitelstvo města uložilo zabezpečit harmonogram prací a potřebu finančních prostředků pro realizaci osvětlení v učebnách ZŠ Jičínská Příbor podle
hygienických požadavků.

Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón v Moravskoslezském
kraji za rok 2004 patří Příboru.
Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
DUBEN/KVĚTEN 2005

Před měsícem se vám dostalo do rukou nové
barevné provedení Měsíčníku našeho města.
Měsíčník doznal změn nejen ve své grafické úpravě ale taky obsahově. Květnové vydání Měsíčníku bylo distribuováno takřka do
všech domácností a navíc zdarma. Na grafickou
i obsahovou náplň byly zaznamenány veškeré
kladné reakce. Vzhledem k tomu, že vydávání
Měsíčníku bude nadále směrováno z počátku
každého prvého měsíce, budou se i mé krátké
články dotýkat vždy konce předcházejícího měsíce a začátku měsíce nového.
Měsíčník města si klade za úkol především
informovat občany o dění ve městě a podávat
jim vysvětlení k záměrům, které přijímají uvedené orgány města (zastupitelstvo, rada) a záměrům, které se města dotýkají. Podobný úkol
plní rovněž pravidelné vysílání městské televize,
internetové stránky města, úřední deska, informační skříňky, městské informační centrum,
novinové články ap.
Přes spoustu podávaných informací však
často dochází k tomu, že mezi občany mnohokrát kolují zkreslené nebo nepřesné reprodukované názory.
V poslední době to byly především záležitostí týkající se připravované haly tělocvičny u Masarykova gymnázia nebo rozhodnutí
zastupitelstva města o dalším osudu kuchyní
v mateřských školách.
Pokud se týká výstavby tělocvičny znovu
tedy zdůrazňuji, že se jedná o stavbu, kterou
v plném rozsahu finančně připravuje a rovněž vlastní realizaci bude hradit Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Po dohodě s krajským
úřadem nebude nutno, aby město do této stavby vkládalo vlastní prostředky. Je však pravdou,
že v souvislosti se stavbou bude nutno upravit
chodníky a místní komunikace v okolí gymnázia, kde se očekává finanční podíl města.
Rozhodnutí o úpravách kuchyní a jídelen především v mateřských školách nesouvisí
s „volnou kapacitou vývařovny“ u základní školy
na Jičínské ulici, ale s nutností úprav a modernizací kuchyní ve zmiňovaných objektech, a to
především v souvislosti s hygienickými předpisy. Rekonstrukce kuchyní výrazně ovlivní
rozpočet příštího roku, neboť předpokládané
náklady budou pro město znamenat několik milionů korun.
V závěru měsíce dubna byli zástupci města
pozváni do Španělského sálu Pražského hradu,
kde převzali jako vítěz krajského kola soutěže
o cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace městských památkových rezervací za rok
2004, pamětní list.
5. května se sešli zástupci města, hosté a občané na příborském náměstí, aby si připomněli

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických sídel přišlo Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků.
Proto byla na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. 11. 1994 podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Poprvé byla Cena udělena v roce 1995 a vítěznému městu Svitavy byla předána v průběhu III. řádného sněmu SHS ČMS. Od roku 1996
je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které
je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. První
oslava MDPS se odehrála dne 18. dubna 1996 v Rytířském sále
Valdštejnského paláce v Praze. Od dubna 1997 je toto shromáždění díky pochopení a laskavosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu pořádáno ve Španělském sále
Pražského hradu všemi třemi zřizovateli Ceny - Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury
ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českým
národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky.
Město Příbor se v posledních letech pravidelně do této soutěže zapojuje a v roce 2003 se dostalo až mezi tři nejlepší města v rámci celé České republiky. Rovněž v letošním roce získal Příbor výrazné ocenění, kdy zvítězil v rámci
Moravskoslezského kraje. Tuto cenu převzal dne 27.4.2005 v rámci vyhlášení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ ve Španělském sále Pražského hradu starosta města ing.Milan Strakoš
z rukou předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Mgr.Petra Sedláčka, místostarosty
Kroměříže a 1.místopředsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Vladimíra Vihana, starosty
Prahy 1.
Ing. J. Šimíček, odbor ÚP,R,MPR,I MÚ Příbor

Centrum S. Freuda
Vraťme se do první poloviny loňského roku,
kdy byli obyvatelé města intenzivně informováni
o připravovaném projektu Centra S. Freuda. Byli
seznamováni s koncepcí a cíli celého projektu, do
kterého spadají rekonstrukce ulice Jičínské, kláštera, jeho zahrady, rodného domu S. Freuda a další
dílčí projekty. Nejživější diskuze se vedla nad architektonickým návrhem novostavby moderního
kongresového sálu navazujícího na rodný dům S.
Freuda.
Zrekapitulujme si základní východiska projektu
a dnešní stav, ve kterém se jeho realizace nachází.
Z pohledu obyvatele města bylo cílem projektu
zvýšit kvalitu veřejných prostranství a rekonstruovat některé objekty : piaristický klášter, rodný dům
S. Freuda a další dílčí kroky. Vybudovat sál, který
by nabídl špičkovou promítací techniku a nahradil
tak nevyhovující příborské kino. Vyrovnat dluh
vůči jednomu z nejvýznamnějších vědců a myslitelů, kterého středoevropský prostor světu dal, příborskému rodáku S. Freudovi .
Zároveň byl projekt promyšlen do podoby
ucelené nabídky pro turistu, tedy dalším cílem bylo
zajistit prudký nárůst cestovního ruchu ve městě,
tím stimulovat růst příjmů v soukromé i komunální sféře, jehož důsledkem měl být opět stavební
a ekonomický rozvoj města samého.
Podmínka, kterou si zastupitelstvo vymínilo, byla ta, že na koupi rodného domu S. Freuda,
jeho rekonstrukci a na stavbu multifunkčního sálu
město ze svého rozpočtu poskytne pouhý zlomek
celkových investic, ostatní peníze musí být získány
z jiných zdrojů. Proto se město přihlásilo do řízení
o získání dotace ze strukturálních fondů EU.
Projekt, kterým se město o dotaci z fondů
EU ucházelo, byl velmi kvalitní. Ing. V. Vavrečka,
CSc., ředitel firmy Enterprise plc, který patří ke
špičkovým odborníkům v oblasti rozvoje cestovního ruchu, se po konzultacích s hodnotiteli
projektů, které se o dotaci ucházely i s odborníky
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z profesních organizací zabývajícími se rozvojem
cestovního ruchu, vyjádřil, že projekt Příbora byl
vysoce ceněn pro promyšlenou koncepci a rozvojový potenciál jak pro cestovní ruch, tak pro ekonomiku a vzhled města. Dokonce propočetl, že
kdyby město naplnilo jedno z nejvýznamnějších
hodnotitelských kriterií, tedy kdyby rodný dům
S. Freuda byl kulturní památkou, získalo by jedno
z nejvyšších bodových hodnocení a tedy i finanční
prostředky. Bohužel, tato podmínka splněna nebyla a tím se Příbor mezi města, jejichž projekty EU
uhradí, nedostal.
Jaká je tedy situace dnes? Město vlastní rodný
dům S. Freuda a připravuje se jeho rekonstrukce
s termínem otevření pro veřejnost v roce 150. výročí narození S. Freuda – v květnu 2006. Stavbu
multifunkčního sálu rozhodlo město odsunout
a bude hledat další zdroje finančních prostředků
na její realizaci. Stále je nutno mít na paměti hlavní
cíl, pro který byl projekt Centra S. Freuda připraven, a to podnítit ekonomický rozvoj města. Proto
není možné omezit se pouze na rekonstrukci rodného domu S. Freuda a tím sice vytvořit zajímavý
exponát, ale bez zázemí pro návštěvníka. Naopak,
turistům je nutno nabídnout služby, které je udrží
ve městě déle, budou je vybízet k utrácení peněz
a v neposlední řadě přispívat k šíření dobré pověsti
města. Protože odsunutím stavby multifunkčního
sálu ztrácíme možnost nabízet tyto služby v novém objektu, musíme hledat provizorní řešení.
Například umístit informační a popularizační část
expozice do objektu jiného v bezprostřední blízkosti. Zde se přímo nabízí objekt č. 118 na ulici
Freudově. Pokud město přijme toto řešení, posílí
celkovou koncepci Centra S. Freuda, protože do
záměru oživit a rekonstruovat celou část centra
severozápadně od náměstí lze obnovu budovy
„Sklípku“ oprávněně zařadit.
PhDr. M. Podolská

CO VY NA TO
V souvislosti s kulatým výročím události z roku 1945, které si letos připomněla celá Česká republika,
nainstaloval odbor IKCR v podloubí na náměstí S. Freuda fotografickou výstavu. O fotografie, které připomínají osvobození města Příbora v květnu roku 1945, byl obrovský zájem především ze strany pamětníků, kteří období osvobozování prožívali na vlastní kůži ať už jako děti nebo ti, kteří nějakým způsobem
přispěli ke zdaru. My jsme trošku vyzpovídali náhodné kolemjdoucí, kteří se na chvíli zastavili u panelů
a zavzpomínali si.
1. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1945 a osvobození města Příbora?
2. Myslíte si, že je důležité připomínat dalším nastupujícím generacím tyto historické události?
1. Já si na tuhle dobu nepamatuji. Něco málo o tom vím spíše
z vyprávění babiček a pamětníků.
2. Určitě. Každá válka je špatná a myslím, že děti by na to neměly zapomínat.
1. Já jsem to zažil. Pomáhal
jsem nosit trámy na stavbu mostu,
který sovětští vojáci dávali dohromady. Ráno ve 4.00 hod. jsme se
vzbudili, vydali se ke klokočovskému mostu, kde jsme potkali samopalníky.Pomáhali jsme odklízet
zátarasy proti tankům. A z bývalé Flussovy fabriky, kde byl tehdy stolař Němec, jsme nosili trámy,
aby se udělal částečný průjezd. Stavba se postupně zdokonalovala i kmeny stromů, aby se dalo po
mostě jezdit.
2. Já myslím, že to je nanejvýš nutné, protože
pro ty mladé to už nic neznamená. Nic jim to neříká, přece jen je to už 60 let.

�

1. To je těžké odpovědět.
Tenkrát jsem ještě nežila. Hlavně
vyprávění rodičů a fotografie.
2. Myslím, že ano. Jsou to dějiny a je třeba si je připomínat, aby
se zase neopakovaly chyby, které se udělaly.

Jaro

Přijde jaro, přijde, zase bude máj. Paní Zima se už
opravdu vzdala své vlády a přenechala své žezlo nejkrásnějšímu ročnímu období – jaru.
Svátky velikonoční byly tohoto roku již koncem
března, ale počasí bylo úměrné. Pak přišel měsíc duben. V tomto měsíci byly celé dny prozářeny sluncem,
teploty vystupovaly na 15° C, 17° C a 20° C, avšak bohužel noci byly chladné a studené, často i pod bod mrazu,
což zapříčinilo, že poškodilo v některých místech naše
jabloně, které omrzly. Ale obyvatelé v tomto měsíci již
často vycházeli k posezení na terase a také do naší pergoly. V měsíci dubnu byla také první velká bouře. Hrom
burácel, blesky se křižovaly a spustil se velký liják, který
naší přírodě prospěl, protože ji očistil od zimní nečistoty.
Měsíc máj je již poněkud chladnější a každý den skoro prší, takže obyvatelé nemohou posedět na lavičkách
v zahradě.
Teď bych se chtěla zmínit, co se uskutečnilo v našem
domově tohoto jara. O velikonocích byl ve městě velikonoční jarmark. Tam se opět postarala o odprodej výrobků sestřička Bohuška Podešvová.
V dubnu někteří obyvatelé našeho domova zajeli
do Českého Těšína na výstavu výrobků z různých domovů. Na této výstavě umístila i naše obyvatelka paní
Babincová tři krásné výkresy s krajinkami. Věříme, že se
budou líbit.
Mnoho obyvatel si zašlo do Katolického domu na pořad mateřských školek „Veselé zpívání“. Pořad se všem
velmi líbil. Děti tancovaly, zpívaly, přednášely, takže
všichni, kdo tam byli, si z tohoto pořadu odnesli překrásný dojem.
I Příborský pan farář přišel v měsíci dubnu do našeho Domova, aby s našimi věřícími odsloužil pobožnost

�

1. Já jsem tady při osvobozování nebyl. Vrátil jsem se až koncem května z hor, z Dlhého Pole na
Slovensku, kde se rozpustila sovětská partyzánská skupina. Potom
jsem hned přešel do Mošnova, což
byla tehdy německá vesnice. A tam jsem už zůstal.
2. Víte co? Rád bych věděl, kolik dětí ze škol
a učitelů se tady přijde podívat. Nikoho tu nevidím a je to škoda.
1. Mně hodně, protože v poslední době se tomuto tématu
hodně věnuji. Samozřejmě jsou to
vzpomínky mých rodičů a prarodičů, se kterými jsem o tom ještě
mohl diskutovat. Takže nějaké takové základní informace o tom, co
se odehrálo v Příboře mám. Vybaví se mi hlavně
konec války a utrpení, ale na druhé straně i radost
a oslavy.
2. V každém případě si myslím, že to je dobře,
protože ten, kdo se s tím blíže seznámil, ví, co to
znamená. A ti, kteří si tím neprošli, by si tuto událost měli v každém případě nějakým způsobem
připomínat.
Fotografie pro výstavu byly v roce 1945 pořízeny pány Josefem Vítou a Mojmírem Vítou.
Ivana Bolomová

a podal Svaté přijímání. Protože můj zdravotní stav nebyl tak dobrý, abych se mohla této pobožnosti zúčastnit, přišel pan farář za mnou na pokoj, povykládal si se
mnou a rozloučil se s tím, že mi udělal křížíček na čelo
a popřál mi, aby se mi můj zdravotní stav zlepšil.
Takovým největším pořadem byl papučový bál. Pro
tento bál byla připravena i bohatá tombola. Každý los
něco vyhrál. Sestřička Bohuška získala od různých
sponzorů krásné dary, které pro tento den upotřebila.
Na tomto bále se podávalo dobré občerstvení (zákusek,
káva, víno). Přišly mezi nás i posluchačky zdravotní školy z NJ. Tančilo se, zpívalo a veselilo až do pozdních hodin. Pro tento bál byla zajištěna i krásná hudba – bratři
Monsportovi.
I obyvatelky naší pracovní dílny, mají v těchto dnech
hodně práce. Připravují pro organizaci UNICEF krásné
panenky, jak tomu bylo v loňském roce. Věříme, že se
i letos zalíbí, že je někdo koupí a peníze za tyto panenky
budou upotřebeny na další očkovací látky pro děti do
rozvojových zemích.
Hodně práce přibylo našemu údržbáři panu Kičurovi.
Ten se postaral o to, aby zahrada i pergola byla uvedena
do pořádku, vyhrabal všechno listí, ostříhal keříky, vynesl do zahrady lavičky a ještě mnoho jiných prací, aby se
zahrada všem zalíbila a cítili se v ní spokojeni a dobře.
Také bych se ráda zmínila o naší uklízečce paní
Michné, která v těchto dnech vysadila do truhlíků 160
muškátů a jiných květin. Protože počasí je dosud studené, jsou truhlíky umístěny na terase pod střechou, aby je
mráz nepoškodil. Až se počasí zlepší, budou umístěny
na venkovních parapetních deskách, na terase a jiných
místech. A pak náš domov bude zářit svou krásou do
celého okolí.

Markéta Hradilová
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60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození našeho města. Této vzpomínkové akce se na
rozdíl od jiných měst zúčastnilo mnoho našich
občanů, za což jim srdečně děkuji.
V polovině měsíce května se uskutečnila
valná hromada Tělovýchovné jednoty Příbor
a do čela výkonného výboru organizace byl na
období dalších čtyř let zvolen jako předseda
p. Pavel Sattek.
Ve druhé polovině května byly zahájeny maturity studentů Masarykova gymnázia.
V letošním roce končí studium na této střední
škole studenti tří tříd.
27. 4. 2005
- Účast na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže
Programu regenerace městských památkových
rezervací na Pražském hradě
- Jednání na Ministerstvu kultury ČR o registraci
rodného domu S. Freuda mezi kulturní památky
České republiky
2. 5. 2005
- Jednání se zástupci společnosti ISA Consult
o situaci ve věci prodeje nabízeného bytového
fondu

4. 5. 2005
- Závěrečné jednání na Masarykově gymnáziu
za přítomnosti projektantů nad projektem výstavby tělocvičny

5. 5. 2005
- Oslavy 60. výročí osvobození města Příbora.
Na tomto setkání jsem přednesl hlavní projev

9. 5. 2005
- Přivítání dětí, které se zapojily do projektu organizovaného Zvláštní školou v Příboře. Tento
den byla zahájena alternativní příprava dětí
předškolního věku, které nedocházejí do mateřských škol. Projekt potrvá do konce letošního
roku.
10. 5. 2005
- První setkání nad obsahem knihy ke 150. výročí narození S. Freuda, která by měla být vydána
v roce 2006

11. 5. 2005
- Se zástupci Svazu bojovníků za svobodu jsme
předali vyznamenání Ministerstva obrany ČR,
určené k 60. výročí osvobození vyznamenaným
příborským občanům
13. 5. 2005
- Účast na valné hromadě Tělovýchovné jednoty
Příbor
16. 5. 2005
- Účast na zahájení maturit na Masarykově gymnáziu v Příboře

18. 5. 2005
- Jako člen výběrové komise jsem se zúčastnil
zasedání této komise, jejímž úkolem bylo vybrat
ředitele vznikající společnosti Správa majetku
města Příbor s. r. o. Do této funkce navrhla komise ing. Bohuslava Majera
19. 5. 2005
- Jednání s ředitelem společnosti PRIMUS v Příboře o situaci ve společnosti a uvedení nového
výrobku na trh

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
PŘÍBOR ZA MĚSÍC DUBEN
Dne 11.4.2005 v 19:30 hodin přijala hlídka telefonické oznámení od nájemníka bytu
v činžovním domě na ul. Švermově, že jeho
asi 85letá sousedka volá z bytu o pomoc.
Hlídka proto okamžitě vyjela na místo, kde
zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě.
Vstupní dveře do bytu byly uzamčeny a zevnitř na ně bouchala žena a volala o pomoc.
Hlídka se pokusila ženu kontaktovat, ale
vzhledem k tomu, že nereagovala na žádné
dotazy, bylo hlídkou rozhodnuto o využití
oprávnění strážníka k otevření bytu. Toto
bylo již za přítomnosti přivolaných dobrovolných hasičů bezprostředně provedeno vyražením dveří. Po zpřístupnění bytu byla žena
nalezena na chodbě za dveřmi, přičemž nebyla v bezprostředním ohrožení života, byla
při vědomí a neměla na sobě známky nějakého zranění. Chovala se však zjevně zmateně,
a proto byla po chvíli převezena přivolanou
RZS do nemocnice v NJ. Následně pak byla
vyrozuměna domovní správa, aby zabezpečila otevřený byt.
Dne 21.4.2005 přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na Pasekách se pohybuje
podezřelé osobní vozidlo bílé barvy, asi Opel
s posádkou dvou romských občanů. Po příjezdu k domu oznamovatele, bylo zjištěno,
že ten svým osobním vozem odjel od svého
domu a asi za 5 minut poté k jeho domu přijelo již jmenované vozidlo. Jeden z posádky vysedl z vozidla a vešel do neuzamčené
místnosti v domě, kde byl vyrušen přítelkyní
oznamovatele, která se v tu dobu zdržovala
v domě. Muž, když ji spatřil, znejistěl a začal
se vyptávat na cestu ke kapličce. Poté odběhl
zpátky k vozu, nasedl do něj a spolu se svým
spolujezdcem odjeli. Bohužel přítelkyni oznamovatele se nepodařilo zapamatovat registrační značku vozidla. Hlídka přesto prohledala přilehlé okolí, aby podezřelou posádku
vozidla zkontrolovala, ale vozidlo již nebylo
nikde spatřeno .
Vzhledem k této události žádáme občany,
aby podobné případy bezprostředně hlásili
policii, zapsali si registrační značku vozidla
a zapamatovali si co nejvíc popis osob.
Dne 2.5.2005 ve 12,45 hod.přijala hlídka telefonické oznámení od občanky města,
že jí bylo před malou chvílí odcizeno starší
dámské kolo modrostříbrné barvy, které měla
umístěné ve stojanu na kola před kadeřnictvím U Tatry. Hlídka vyjela na místo, kde bylo
od náhodných svědků zjištěno, že jízdní kolo
odcizil hlídce MP známý mladík z Příbora,
který poté s odcizeným jízdním kolem zajel do prostoru nového sídliště za restauraci
Břežný. Mladík byl hlídkou ihned vyhledáván
na katastru celého města, kde však bohužel
nebyl nikde nalezen.Ve večerních hodinách
pak byla hlídka telefonicky informována majitelkou kola, že mladík kolo sám dobrovolně
vrátil. I přes toto se mladík dopustil přestupku proti majetku, za který bude následně řešen a postižen.

Královská cesta s panem Freudem
Ve čtvrtek 19. 5. 2005 byla v refektáři muzea zásluhou Společnosti Sigmund
Freud Art a Společnosti S. Freuda v Příboře a především její předsedkyní Mgr. Marií
Šupovou zorganizována jedinečná přednáška. Naše město navštívil Frank F. Scherer,
profesor Oddělení sociologického a politického myšlení Univerzity York v Torontu (Kanada). Veřejnost měla možnost přijít a poslechnout si přednášku na téma
„Královská cesta nevědomí“ (Via Regia) v anglickém jazyce se simultánním překladem. My jsme panu Schererovi položili pár otázek, týkajících se jeho návštěvy a potažmo také oboru, kterým se zabývá.
1. Můžete čtenářům Měsíčníku říct něco
málo o sobě?
Jsem absolventem univerzity York v Torontu, v Kanadě. Tam také žiji se svou rodinou.
Jsem ženatý a mám tři děti. V současné době
pracuji na svém doktorátu, který jak doufám
tento rok dokončím. Jedna z kapitol mé práce
je nazvána „Královská cesta nevědomí“. Příbor
jsem chtěl navštívit, abych se přímo spojil
s lidmi, kteří zde žijí a jsem opravdu rád, že
mi paní Marie Šupová pomohla tento záměr
uskutečnit.
2. Předpokládám, že jste v Příboře poprvé...
Ne, byl jsem tu již na krátké návštěvě vloni
v červnu, pamatuji si že bylo moc hezké počasí. Byla to krátká exkurze z Vídně, kde jsem
pobýval více dnů, u vás jsem však měl možnost
být jen jeden den.
3. Proč jste si pro svou práci vybral zrovna
téma psychoanalýzy?
Mnoho lidí přikládá psychoanalýze pouze
klinický nebo terapeutický význam. Já chápu psychoanalýzu v prvé řadě jako proces
výkladu snů, příznaků, jako jazyk neurózy.
Elementárně je to proces výkladu, o který se
velice zajímám. Zejména o to, jak vyložit vše,
co lidé říkají, ale na hlubší úrovni. A to je také
práce, kterou dělám na svém akademickém
poli v Kanadě. Freud a jeho psychoanalýza
mi pomáhají upřesnit mé vlastní chápání, co
vlastně celý proces výkladu je. Myslím, že lidská komunikace vůbec je jakýmsi způsobem
výkladu.

4. Kdybyste měl příležitost setkat se s panem
Freudem osobně, na co byste se ho zeptal?
To je velmi dobrá otázka! Myslím však, že bych
potřeboval hodně času, abych na ni opravdu
důkladně odpověděl. Ale určitě bych se ho zeptal „Jaký by byl následující krok po teoriích,
které jste vyvinul?“ Zeptal bych se prostě, kde
by šel dál, co by udělal „potom“?
5. Co máte rád na Freudovi?
Mám na něm rád hlavně jeho hluboký smysl
pro pochopení, zejména úzkého spojení negativ a pozitiv, které jsou v člověku hluboce za-

kořeněny. Druhou věcí, kterou na něm mám
rád, je ta, že vůbec zavedl pojem psychoanalýzy, která pochází z velmi starých technik studia terapie. Tento pojem je velice důležitý pro
práci na univerzitním poli. On vyvinul proces,
který je vysoce sofistikovaný a já ho za to nesmírně obdivuji.

6. Jaké je téma vaší dnešní přednášky a jakému publiku je určena?
Téma dnešní přednášky je nazváno Freudova
Královská cesta nevědomí. Je to vlastně cesta
kapitolou evropské kulturní historie. Je velice stará a je nejdelším a nejstarším východozápadním spojením od Kyjeva po Paříž. A já
bych rád pozval mé dnešní publikum na takovou malou procházku touto cestou. No a jaké
publikum očekávám? Doufám, že pestré, rád
bych mluvil k publiku nejen na akademické
úrovni. Myslím, že lidé jsou vůči Freudovi stále rezervovaní a nejlepší obrana proti tomu je
v otevření určitého příběhu a ve způsobu jeho
vyložení. Rád bych, aby si posluchači na konci
řekli: „Hm, může být zajímavé přečíst si některé Freudovo dílo.“ A půjdou a přečtou si je.

7. Dala vám příprava tohoto tématu hodně
práce nebo jste si to „užíval“?
Já jsem si to užíval. Většinu práce jsem dělal
v noci. Mám tři děti a ve dne je všude hluk, ale
když všichni spí, to mohu pracovat. Nicméně
si pamatuji, že tyto noci uběhly velmi rychle,
protože jsem tímto tématem opravdu fascinován.
8. Těšíte se na české posluchače?
Velice! Příbor je vlastně jen pár desítek kilometrů od mé „Královské cesty“. Už jsem byl
v Německu a Polsku, abych se přiblížil lidem,
kteří jsou s místem pobytu S. Freuda a touto
historií přímo spjati. Víte, tady mi lidé mohou
klást otázky, na které se mě Američané nikdy
nezeptají.

9. Našlo se tady něco, co vás zaujalo?
Můj hlavní zájem směřoval k Freudovi. Tady
v Příboře jsem si vychutnával procházky uličkami. Ale co jsem si opravdu užíval, byly silnice, nemyslím hlavní - dálnice, ale cesty přes
obce a malá města. Mohu zde vidět krajinu,
která se během relativně krátkého časového
úseku velice změnila. Měl jsem příležitost poznat krásný český jazyk, českou pohostinnost.
To jsou osobní zkušenosti, které v žádné knize
nenajdete, knihy jsou vždycky řečí někoho jiného. Musíte prostě jít a zkusit si to.
Rozhovor byl volně přeložen z anglického jazyka,
proto omluvte některá slovní spojení, která se
týkají zejména odborné oblasti.
Ivana Bolomová
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Majitelé garáží na Točně se dočkali!
V měsíci květnu byla realizována oprava povrchu hlavní příjezdové komunikace k řadovým garážím v lokalitě Točna, což jistě s potěšením přijali majitelé garáží, kteří uvedenou opravu několik let
nárokovali.
Neméně potřebné byly i opravy poškozených úseků místní komunikace na Pasekách, která je hojně
využívána cyklisty jako součást cyklotrasy č.6039 Rodištěm Sigmunda Freuda.
Stavební práce na obou místních komunikacích provedla firma ALPINE z Valašského Meziříčí.

Ještě jsme nestačili zapomenout na Den města, kdy jsme uvítali kardinála Dietrichštejna,
a už nás čeká další – tentokrát zaměřený k tématu zdraví a volný čas.

Pojďte se 25. června 2005 opět bavit pod heslem

Buď fit a dováděj, po Příboře uháněj
Čeká vás pestrá nabídla aktivit, od sportu téměř profesionálního, přes relaxaci, dobré jídlo
i možnost vyzkoušet si svou zručnost a kondici v běhu „Jednou jsi dole, jednou nahoře“, který povede strmými uličkami kolem farního kostela. Jeho sponzorem je příborský pivovar pana Lichtenberga
a úspěšní borci se skutečně mohou těšit na Freudovo pivo. Misijní organizace připravují v parku
odpoledne pro děti, s klubem turistů se budete mít možnost projít kolem Boroveckých rybníků
a z orientačních tabulí naučné stezky se seznámit se zajímavosti této lokality. A určitě přijdete podpořit příborské fotbalisty v mezinárodním utkání s mužstvem Przedborze.
Program :
8.00
Jandův turnaj v malé kopané
stadion TJ TATRA Příbor
9.00 – 17.00

Den otevřených dveří - Sportovní hala – Fit centrum
s možností prohlédnout si stavbu sauny
dopoledne a odpoledne dvouhodinový blok aerobiku – bezplatný vstup

9.00

Koupaliště RICCO
Volný vstup na sportoviště areálu, nabídka pokrmů v souladu s pravidly zdravé
výživy a další zajímavosti

9.00

„Jednou jsi dole, jednou nahoře“ - běh pro Freudovo pivo
start, cíl : náměstí

13.00

Túra k Boroveckým rybníkům
sraz turistů a cykloturistů na náměstí

14.30

slavnostní otevření naučné stezky Borovecké rybníky
Borovec

14.30

Dětské zábavné odpoledne
loutkové divadlo, různé soutěže, nafukovací skákací hrad a také je pro všechny děti
připravena malá odměna.
Amfiteátr městského parku, bezplatný vstup

17.00

utkání mužů fotbalových klubů TJ TATRA Příbor
a partnerského města Przedborz
stadion TJ TATRA Příbor

Sledujte programy informačního centra, plakáty a www stránky /pribor-mesto.cz/, kde budete informováni podrobněji.
PhDr. M. Podolská, odbor informatiky, kultury a sportu.
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INFORMACE Z ODBORU SPRÁVY
MAJETKU, ŠKOLSTVÍ, BYTOVÉHO
A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
• Začátkem měsíce května letošního roku byla
zahájena jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, odbor - odloučené pracoviště
Nový Jičín ve věci převodu nemovitosti - části pozemku parc.č. 130, k.ú. obec Příbor z majetku státu
do majetku města Příbora. Získání uvedeného pozemku do vlastnictví města je prioritou, na které závisí i další postupy, vedoucí k naplnění záměru města,
směřující ke zlepšení dopravně bezpečnostní situace
v lokalitě vymezené prodejnou potravin „Zetka“, mateřskou školou, areálem gymnázia a k lepší obsluze
okolních pozemků. Jedná se především o rozšíření
místní komunikace a parkovacích ploch jak pro mateřskou školu, tak i pro další dlouhodobě plánované
aktivity města např. Centrum S.Freuda - I. etapa.
 Z podnětu Osadního výboru Prchalov - Příbor
byl odborem SMŠBMH MÚ Příbor předložen návrh
a radou města dne 3.5.2005 vysloven souhlas zahájit jednání s vlastníkem pozemku parc.č. 113/3, k.ú.
Prchalov, obec Příbor, Jednotou, spotřební družstvo
Nový Jičín, o převodu části tohoto pozemku do majetku města Příbora. Na požadované části pozemku,
vymezené kaplí a štítem budovy prodejny, až dosud
užívaná jako obratiště autobusů a místní komunikace, je v „Programu obnovy venkova - Prchalov“
počítáno s celkovou úpravou veřejného prostranství
v centru osady, a to především s vybudováním nového chodníkového a komunikačního tělesa, parkovými
úpravami v místech přiléhající ke kapli.
• Zápisem vkladu vlastnického práva k nemovitosti dne 5.5.2005, ve prospěch města Příbora, došlo
k ukončení řízení o převodu pozemku parc.č. 486/1,
k.ú. Hájov, obec Příbor, nacházející se pod autobusovou čekárnou U Brusů v Příboře - Hájově, přičemž
dárcem nemovitosti byl Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě. Hodnota převáděné nemovitosti, stanovená na základě účetní hodnoty nemovitosti, činila částku 11.300,- Kč.
• Zápisem v katastru nemovitostí bezúplatných
smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích soukromých vlastníků paní Jany Kotrcové, Evy Bolomové
a Hleny Vlašicové, pro stavbu podzemního vedení nízkotlakého plynovodu PE 110 v lokalitě ul.
Ostravská a Hřbitovní, která je vlastnictvím města, je
již z velké části realizováno majetkoprávní vyrovnání.
Připraveny k podpisu jsou i další tři smlouvy, přičemž
smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je již ve
stádiu podání vkladu práva u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový
Jičín.
• Dne 29. 4. 2005 proběhla přebírka domu čp.
117 na ul. Zámečnické v Příboře. Jedná se o rodný
dům S. Freuda, který město vykoupilo od manželů
Matulových.
• V dnech 2. a 16. 5. proběhla na odboru dvě
jednání s firmou ISA CONSULT s.r.o. pověřenou
prodejem bytového fondu města, zástupci města
a Domovní správou Příbor ve v ěci upřesnění podkladů pro doprodej bytů ve vytypovaných domech dle
zákona č. 72/94 Sb. v platném znění a prodeji domů.
• Dne 13.5.2005 byl v notářské kanceláři JUDr. Jana
Dudka podepsán „Notářský zápis“ zakladatelské listiny o založení obchodní společnosti s ručením omezeným Správa majetku města Příbor s.r.o. O vzniku
této obchodní společnosti s cílem zahájení činnosti
k 1.7.2005 rozhodlo Zastupitelstvo města Příbora na
svém 25. zasedání dne 31. 3. 2005.
• Ve dnech 9.5., 11.5. a 12.5. byl na Základní škole
Npor. Loma a Masarykově gymnáziu v Příboře slavnostně ukončen první ročník Vzdělávání třetího věku,
který je organizován pod záštitou města a příborského gymnázia. Čtyřiceti posluchačům vzdělávání bylo
předáno „Osvědčení“ o absolvování prvního ročníku.
Vzdělávání druhého ročníku bude zahájeno v měsíci
říjnu 2005.
MÚ Příbor, Alena Gachová

Pobočka České spořitelny v Příboře – rekonstrukce, nikoliv uzavření
Spekulacím se člověk nikdy neubrání, může jim však účinně předcházet tím, že získá včasné a faktické informace. Do dohadů a otázek o uzavření se v poslední době dostala také pobočka České spořitelny v Příboře. Proto jsme požádali vedoucí pobočky ČS v Příboře Martinu Štefkovou, aby nejasnosti šířící se mezi
veřejností uvedla na pravou míru.
Mezi lidmi se povídá, že se bude se pobočka ČS v Příboře rušit. Je to pravda?

N

ikoliv. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku se chystá pouze její rekonstrukce. Česká
spořitelna tak chce prostředí pobočky více přizpůsobit potřebám klientů
a zvýšit komfort při obsluze tak, aby se klienti v České spořitelně cítili co nejlépe.
Jak bude dlouho trvat rekonstrukce pobočky?

P

lánujeme, že rekonstrukce bude trvat maximálně dva až tři měsíce.
O přesných termínech zahájení a ukončení oprav budeme klienty, ale

i ostatní včas informovat.
Co bude s klienty ČS po dobu rekonstrukce pobočky v Příboře?

K

lientům i ostatním zájemcům o služby České spořitelny bude k dispozici
pobočka v nedaleké Kopřivnici. Zde jim bude poskytnut kvalitní servis, na
který jsou zvyklí z pobočky v Příboře. Přiznám se však, že se již nyní upřímně
těším na to, až budeme moci po rekonstrukci přivítat klienty i ostatní veřejnost
v novotou zářících prostorách pobočky v Příboře.
Česká spořitelna a.s.

Ošetřování stromů v Příboře
Na městských pozemcích je několik volně rostoucích stromů, které si
zaslouží, aby o nich občané města věděli, a pečovali o ně. Oddělení ŽP MÚ
Příbor připravuje pro občany informační brožurku o významných stromech
v Příboře.
V letošním roce je nabídce dotačních titulů Ministerstva životního prostředí – fondu „Péče o krajinu“ - také ošetření významných a památných
stromů. Z fondu je možno čerpat příspěvek ve výši až 100% nákladů. Město
využilo této možnosti a požádalo o dotaci na ošetření některých dřevin.

LÍPA V PARKU
je dalším ze stromů, na jejichž ošetření se vztahují žádosti o příspěvky. Jedná
se taktéž o vitální strom, který však potřebuje ošetřit zejména ránu po ořezu
velké větve a menší vznikající dutinky. Lípa je napadena dřevokaznými houbami, a proto je vhodné posílit její vitalitu Boraxem.

ALEJ LIP U STARÉHO HŘBITOVA

rostou vedle chodníku u vstupu do Katolického domu. Jedná se o dominantní stromy, které jsou dosud velmi vitální, jsou však napadeny dřevokaznými
houbami. Koruny stromů jsou zabezpečeny proti pádu popruhy, které byly
instalovány v roce 1995. Vzhledem k tomu, že životnost těchto zabezpečovacích popruhů je 10 let, nastala právě doba, kdy je nutno je vyměnit.

- stromy rostou podél Juraňovy ulice, mají kmeny o průměrech 60 až 90 cm.
Svými rozměry tvoří významnou dominantu, kterou je vidět při příjezdu do
města vlakem od Studénky, tak ze silnice ve směru od Ostravy. Stromy je zapotřebí ošetřit zdravotním a bezpečnostním ořezem a odstraněním co největšího množství jmelí. Jedna z lip, v blízkosti pneuservisu je proschlá více
než ostatní, tu bude nutno ošetřit radikálnějším ořezem.
Ing. Libuše Volná, MÚ Příbor

Lípa v parku

Lípy u Katolického domu

LÍPY U KATOLICKÉHO DOMU
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Město Příbor na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů § 39, odst. 1 předkládá veřejnosti záměr města

pronajmout nebytový prostor v domě č.p.
1340 na ul. Dukelské v Příboře za účelem
poskytování služeb, kancelářské činnosti
nebo prodeje
za těchto podmínek:
• platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem
• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností
každoročního navýšení ročního nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok
• nabídku doručte v zalepené obálce s označením „NP č.p. 1340
– ul. Dukelská – Příbor na Domovní správu, ul. Freudova 118,
Příbor
• minimální nájemné 400,-- Kč/m2/rok - bez služeb
• nebytový prostor je možno užívat od 1.6.2005
Bližší informace získáte na:
Domovní správě v Příboře,
tel. 556 723 787, 556 723 788

Od června 2005 rozšiřujeme provozní dobu knihovny
v oddělení pro dospělé čtenáře:
8-12
8-12
8-12

14-18
14-18
14-18

Provozní doba v oddělení pro děti zůstává stejná:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

Město Příbor zahájilo provoz veřejného skateového areálu. Nedílnou součástí provozních
podmínek je Provozní řád veřejného skateového areálu v Příboře, který určuje, jak celý areál bezpečně využívat.
Doporučuji rodičům, aby si tento provozní řád pečlivě prostudovali a své děti, které se aktivně věnují jízdě na skateboardu, BMX kolech a bruslích, vybavili přilbou, chrániči kolen, loktů a zápěstí tak, jak určuje provozní řád. Dodržováním pravidel bezpečnosti se tak předejde případným
úrazům a zraněním. Dbejte na to, aby se vaše děti řídily všemi pokyny provozního řádu a pokyny
osoby, která vykonává funkci správce areálu.
Mnoho sportovních zážitků a co nejméně odřenin přeje
Radek Kladiva, manažer ppk

SKATEPARK PŘÍBOR

Areál byl vybudován městem Příbor za přispění Ministerstva vnitra České republiky v rámci
Komplexního součinnostního programu prevence kriminality

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO SKATEPARKU V PŘÍBOŘE
Vstup a využití celého areálu skateparku pouze na vlastní nebezpečí!
I. Podmínky pro užívání skateparku v Příboře

Informace pro čtenáře
Městské knihovny Příbor

Úterý
Čtvrtek
Pátek

PROVOZ SKATEPARKU ZAHÁJEN

13-15
13-17
13-17

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon/fax: 556 725 029
e-mail: ddmluna@quick.cz • http:// web.quick.cz/ddmluna
pořádá ve spolupráci s městem Příbor

1.8. – 7.8.2005
letní tábor pro děti

POLSKO PRZEDBÓRZ
PROGRAM
prohlídka města, výlety do okolí – Czestochowa,
Olsztyn, návštěva a prohlídka památek, jeskyně,
koupání, jízda na koni, hry, soutěže
CENA POUKAZU 2 100 Kč
Bližší informace a přihlášky získáte v DDM Luna Příbor.

1. Zařízení je určeno především pro mládež starší
než 15 let.
2. Děti ve věku 6 -10 let mohou zařízení využívat
pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené
rodiči, starší 18 let.
3. Dětem do 6 let věku je vstup na sportovní plochu
a překážky zakázán.
4. Skatepark je určen pro skateboarding, in-line
bruslení, a BMX kola podle DIN 79105.
5. Na sportovní plochu i překážky je vstup povolen
pouze aktivním uživatelům.
6. Každý uživatel skateparku musí bezpodmínečně
používat přilbu na ochranu hlavy, chrániče kolen,
holení, loktů, dlaní a zápěstí.
7. Za jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech
způsobenou v areálu skateparku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
8. V případě zranění je nezbytné nechat se okamžitě ošetřit u lékaře.
9. Povinností všech uživatelů je udržovat v celém
areálu skateparku čistotu a pořádek.
10. V případě zjištění závady na překážkách či jiné
závady v areálu skateparku, jsou uživatelé povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli (městu Příboru) nebo technickému správci
skateparku (Technickým službám města Příbora).
11. V areálu skateparku je zakázáno:
• Jezdit v areálu sám/sama (z důvodu přivolání
pomoci v případě úrazu).
• Jakýmkoliv způsobem zasahovat do jízdy nebo triků ostatních jezdců. Pozor na ostatní uživatele.
• Jezdit v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, sněžení a mrazu,
mokrého, zmrzlého nebo vlhkého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami, nebo za tmy
a v čase snížené viditelnosti.
• Zdržovat se v areálu za bouřky.
• Kdekoliv na sportovní ploše a překážkách odkládat oblečení nebo jiné věci.
• Jakýmkoliv způsobem poškozovat areál a jeho
veškeré zařízení – donášet, přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty (pneumatiky, trámy, kameny aj.).
• Poškozovat areál a překážky graffiti.
• Používat klasická jízdní kola (včetně horských).
• Užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné či
psychotropní látky. V celém areálu skateparku
rovněž platí zákaz kouření.
• Vstup pod vlivem alkoholu a jiných omamných
či psychotropních látek.
• Vodit do areálu jakákoliv zvířata.
12. Za předpokladu respektování výše uvedených
podmínek provozního řádu je využívání skateparku pro všechny zájemce bezplatné.
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13. Provozovatelem a vlastníkem skateparku je město Příbor se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19,
742 58 Příbor.
14. Skatepark je možné užívat jen ve stanovené provozní době a jen při dodržování zde stanovených
podmínek.
15. Vstup a využívání skateparku jen na vlastní nebezpečí.
16. Provozní řád skateparku byl schválen usnesením
Rady města Příbora č. 75/12/1 ze dne 3.5.2005
Překážky vyrobila a dodala firma Mystic
Constructions. Jednotlivé překážky jsou opatřeny
certifikátem TUV, splňují všechna bezpečnostní
a technická kriteria platná pro Evropskou unii.
II. Správa areálu skateparku
1. Technickou údržbu areálu a odvoz odpadků zajišťují Technické služby města Příbora (technický správce) se sídlem Štramberská 483, 742 58
Příbor.
2. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zejména městská policie. Běžné kontroly provádí
městská policie, Policie ČR a provozovatel skateparku (nebo jím pověřená osoba). Uzamykání
objektu zajišťuje městská policie a provozovatel
skateparku (nebo jím pověřená osoba) dle provozní doby.
3. V případě nedodržování tohoto provozního řádu
budou uživatelé z areálu skateparku vykázáni.
4. Záruční i pozáruční servis bude provádět dodavatel skateových překážek firma Mystic
Constructions, Římská 26, Praha 2.
III. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
V období od 1.dubna do 31.října
Všední dny:
14.00 hod. – 20.hod.
Soboty, neděle a svátky:
9.00 hod. – 20.hod.
Období letních školních prázdnin: 9.00 hod. – 21.hod.
V období od 1.listopadu do 30.března je areál uzavřen.
Za nepříznivých klimatických podmínek je areál skateparku pro veřejnost uzavřen!

Důležitá telefonní čísla:

 Záchranná služba 155
 Pohotovost Kopřivnice 556 812 444
 Pohotovost Nový Jičín 556 711 381
 Policie ČR 158
 Obvodní oddělení PČR 556 722 218
 Městská policie 556 725 111
 Městský úřad Příbor 556 455 455
 Technické služby města Příbora 556 725 046,
556 723 432
Ing. Milan Strakoš, starosta

Dost často je slyšet komentáře k práci Technických služeb
města Příbora. Tentokrát je slyšet hlas technických služeb
k některým jevům ve městě.

Vandalové mají zelenou?
Stává se již pomalu pravidlem, že jakmile se v našem městě objeví jakákoliv nová věc, stane se prvně terčem pozornosti vandalů,
ať už je to nově postavená zídka nebo vysazený strom.
V předloňském roce neušly pozornosti nově vysazené vzrostlé stromy u Katolického domu vandalovi, který z nám neznámého
důvodu (snad si měřil síly) 1 strom poškodil a 2 zcela zničil. Policii
se jej sice podařilo zajistit, ale dodnes neuhradil vzniklou škodu na
majetku.
Letos jsme se s naší snahou ozelenit město Příbor zaměřili (v rámci možností) na částečnou obnovu aleje javorů na ulici
ČSA. Sotva byly tyto stromy vysazeny, zjistili to nenechavci, kteří
pro změnu asi zkoušeli pevnost jejich opor a polámali je. To jim
však v měření sil asi nestačilo a vyvrátili elektrický rozvaděč pod
Domovní správou. Možná ani netušili, jaké nebezpečí jim hrozí
- také dětem, které by na obnažené dráty sahaly.
Ve výčtu zničeného majetku ve městě bychom mohli pokračovat, ale to není naším záměrem.
Je nám jasné, že promlouvat do duše ničemníků prostřednictvím tohoto článku by nemělo smysl, protože jej pravděpodobně
ani nebudou číst. Naopak doufáme, že vzbudíme zájem lidí, kterým
není lhostejné, jak naše město vypadá. Snad se každý z vás dokáže
vžít do osoby, která vezme do rukou strom a s láskou jej zasadí a na
druhý den mu jeho dílo někdo zmaří.
Jak máme něco vytvářet s chutí, když se pomalu stává pravidlem, že to přijde vniveč ?
Chápeme, že městská policie nemůže být vždy na více místech současně , proto prosíme ty občany, kteří se stanou svědky
řádění vandalů, aby se neotočili zády a přivolali policii.
Přece jim jejich zločinnost nebude jen tak
procházet ?!
Co říci na závěr ?
Právě jsme obdrželi telefonát, že někdo rozbil
lampu pouličního osvětlení při vjezdu do nového areálu skate-parku za
sběrnou surovin.

„Nefunkční kašna“ a opět vandalové
Zajisté všem občanům města Příbora neuniklo, že dosud
není v provozu kašna na náměstí, která tryskající vodou z fontány zpříjemňovala posezení na lavičkách kolem ní. Všichni si ještě
budeme muset nějakou chvíli počkat, protože v noci z 2.5.2005 na
3.5.2005 neznámý vandal svým konáním ulomil pitítko litinové
fontány. Minulý týden v pátek se dostavil pan Brodecký František
z firmy Umělecké kovářství z jižní Moravy, který demontoval na
fontáně ulomenou část. Předběžná cena za opravu se odhaduje na
částku cca 10.000,-- Kč.
Ptáme se tedy neznámý vandale, je vám dobře, když jste způsobil svým počínáním škodu za cca 10.000,-- Kč a cena za opravu
nepůjde z vaší kapsy? Nebo máte radost, že jste ulomený mosazný
kohoutek v hodnotě 1.400,-- Kč zpeněžil ve sběrných surovinách
za 30,-- Kč?

Příborský hřbitov – ráj zlodějů
Kromě toho, že se potýkáme s vandalstvím v našem městě,
jsme nuceni vynakládat značné finanční prostředky na opětovné
pořizování odcizeného majetku. Tento problém se týká hlavně
místního hřbitova. Dne 22.4.2005 byly zakoupeny 4 nové konve,
které již druhý den někdo odcizil. V loňském roce byly konve ze
hřbitova odcizeny jedenkrát, v letošním roce již potřetí. Přece
není možné, aby si občané nevšimli, že někdo odchází ze hřbitova s označenou konví? Návštěvníci hřbitova, co vy na to? Nebo se
máme připravit na to, že konve budeme dokupovat do té doby,
než se všichni jimi doma zásobí ?

Technické služby města Příbora děkují
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení ZŠ Příbor
–Jičínská a všem žákům, kteří se účastnili 21. dubna 2005 akce
„Den Země“. Sesbíranými 130 kg směsného komunálního odpadu
z města tak přispěli k jeho očistě. Za jejich pomoc jim Technické
služby města Příbora děkují.

Hudební festival MUSIC FREUD ´05
Tak. A je to tu opět. Pro někoho den
hluku, ale doufám, že pro většinu den
hudby. Ano. Už je to tak. Blíží se den, kdy
v amfiteátru v městském parku proběhne
rockově zaměřený hudební festival pořádaný kapelou BUGABOO ve spolupráci
s městem Příbor. Festival, který se už zabydlel v kulturní nabídce nejen pro občany našeho města. Jde o hudební festival
MUSIC FREUD ´05. Ten se uskuteční dne
18. června 2005 od 12:00 hodin.

Mimo jiné vystoupí od 15:00 skupina
BUTY, která se dle vlastního vyjádření na
festival odkazující na našeho slavného rodáka už moc těší. Mezi další zajímavé kapely, které nás poctí svým vystoupením, určitě
patří pražská partička bláznů COCOTTE
MINUTE, jejíhož frontmana určitě znáte z pořadu Pomeranč vysílaného na ČT,
nebo už zmiňovaní místní BUGABOO,
kteří během vystoupení pokřtí svoji novou
desku Dotek látek, která vyšla 16. 5. 2005

u Popronu. Určitě vás nezklamou ani ostravští ROBSON, pražští POST- IT a JOLLY JOKER & PBU, valašsko-meziříčští
ELEKTRÏCK MANN, zlínští ŠUFUNKY
GANG, kopřivničtí NESSELSDORF,
olomoučtí HAZYDECAY, či sokolovští
ETERNAL FIRE.

Vstupenky lze zakoupit v předprodejích
až do 10. 6. 2005 v informačních centrech
v Příboře a Novém Jičíně, v klubu NORA
café a v pokladně kina v KD Kopřivnice, a to
za cenu 160,- Kč. Cena vstupenek na místě
v den konání akce bude 220,- Kč. Také je lze
vyhrát při soutěžích na informačním serveru www.fan-tom.cz. Veškeré informace naleznete na WWW.MUSICFREUD.COM.

Takže jménem pořadatelů všechny zvu
18. června 2005 na den rockové hudby ve
městě Příboře. Už se na vás moc těšíme.
Jídla a pití bude dost. Pršet NEBUDE 
osch

Pestré dění v našich školách
Omlouváme se našim dopisovatelům,
kteří nám poslali zajímavé příspěvky, ale
pro nedostatek prostoru jsme je nemohli
uveřejnit. Proto jen telegraficky:
• V květnu 2005 ukončili příborští senioři
1. ročník „Vzdělávání třetího věku“.
Všichni přihlášení zájemci o vzdělávání
třetího věku úspěšně zvládli studium
a všem bylo předáno osvědčení o absolvování prvního ročníku. Blahopřejeme!

• Dům dětí a mládeže Luna Příbor se stal
v měsíci dubnu vítězen Webparády, soutěže www stránek pro děti a mládež v kategorii Sdružení dětí a mládeže. Posuďte
sami: http:/web.quick.cz/ddmluna. Blahopřejeme!
• Dům dětí a mládeže Luna Příbor pořádal
10.4. 2005 turnaj 1. – 6. tříd ve florbalu
„O Pohár DDM Luna Příbor“. Zúčastnilo
se 6 družstev z Příbora a okolních
měst a obcí. Po tvrdém souboji získalo první místo družstvo DDM Luna.
Blahopřejeme!
• 14.4. 2005 turnaj pokračoval mini turnajem pro nejmenší žáky Zúčastnilo se
5 družstev z Příbora
• 17.4. 2005 turnaj skončil kategorií 7. – 9.
tříd. Zúčastnilo se 5 družstev z Příbora a okolních měst a obcí, první místo získalo opět družstvo DDM Luna.
Blahopřejeme!

• Zvláštní škola Dukelská uspořádala
20.5.2005 při příležitosti Dne Země jubilejní 15. ročník přírodovědné soutěže
„Poznej a chraň“. Soutěže se zúčastnili
žáci devíti škol Moravskoslezského kraje.
Umístění: Kategorie-mladší žáci: 1. místo: Michal Bargel, Příbor, kategorie-starší
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žáci: 1. místo: Stanislav Zachar, Příbor
Blahopřejeme!
• Základní škola Npor. Loma ohlásila celou řadu aktivit: Den země a Den zdraví
si žáci připomněli exkurzí do štramberského arboreta, do třídírny odpadů
OZO Ostrava, chráněné krajinné oblasti
Poodří, návštěvou výstavy „Krásy moří,
přírodovědnou soutěží, poučili se o zdravotní prevenci i o chování v přírodě
Žáci školy se zúčastnili 12. 5. 2005 atletické soutěže Poháru rozhlasu, který se konal ve Frenštátě pod Radhoštěm. Mladší
dívky se 4 002 body obsadily 2. místo
a starší chlapci rovněž 2. místo s 5 112
body. Blahopřejeme !
27. dubna 2005 se konala soutěž ve zpěvu
„DOREMI“. Z mladší kategorie 2. a 3. tříd
porota odměnila Lumíra Španihela
(4. místo), Markétu Leblochovou (3. místo), Reného Kowalika (2. místo) a Hanu
Veselou, která si vyzpívala 1. místo. Ze
starší kategorie 4. a 5. tříd se umístila Adéla Šimíčková (4. místo), Johana
Šabacká (3. místo), Alžběta Šimíčková
(2. místo) a 1. místo si vyzpívala Maria
Šabacká. Blahopřejeme !
18. května 2005 se čtrnáct žáků pátých
ročníků ze ZŠ Npor. Loma v Příboře zúčastnilo akce Policie ČR a zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
Měli připraveny dva druhy vymalovaných
autíček, a to úsměvné a zamračené.
Úsměvné autíčko znamenalo pro řidiče
pochvalu a zamračené autíčko domluvu.
Za celou akci bylo úsměvných dárků 47
a zamračených jen 13.

Dětská prázdninová soutěž

„JAK VIDÍM JÁ PŘÍBOR“
PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO DĚTI
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Účastníci soutěže: Soutěž je určena pro děti ve
věku 6 -10 a 11-15 let (tedy děti, které věkově
spadají do prvního a druhého stupně základních
škol). Soutěžní témata jsou společná pro první
i druhý stupeň základních škol.
Zpracování zadaných témat: Soutěž je zaměřena na zručnost a výtvarné umění dítěte. Úkolem
dětí je vytvoření libovolného díla na zadaná témata. Zpracování závisí zcela na dětech, na jejich
fantazii a nápadech (např. kreslení, modelování,
lepení). Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr
0,5 x 0,5 m. Trojrozměrná díla mohou
mít maximální rozměr 0,5 x 0,5 x 0,5 m.
Každé dílo musí obsahovat název díla, jméno dítěte, věk, třídu, adresu a telefon na rodiče.
Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže.
Podmínky soutěže: Účastí v soutěži převádí
účastník veškerá práva související se zaslaným
výtvarným či textovým dílem na organizátora
soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo
využíváno v projektech firmy JUST, a aby bylo pro
tyto účely rozmnožováno (§13), aby rozmnoženiny
díla byly rozšiřovány (§14), aby rozmnoženina díla
byla půjčována (§16) či vystavována (§17), a aby
dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo
výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora
a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.

K

Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn: Hodnotící komise bude vytvořena z pracovníků firmy JUST. Za firmu Just Jiří Jurečka
odmění nejlepší díla jednotlivých vyhlášených
témat 1. a 2. stupně. Během měsíce září budou
osloveni všichni výherci soutěže, a to nejpozději
do 11.září prostřednictvím školy a budou pozváni do firmy JUST, kde je přijme zástupce firmy
a předá ceny osobně.
Nejlepší díla budou vystavena ve FIRMĚ JUST
a případně na jiných místech v Příboře. Pravidla
a vyhodnocení soutěže najdete také na http://
just.pribor.cz
Termíny: Projekt „JAK VIDÍM JÁ PŘÍBOR“ probíhá od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005.
Jednotlivé práce je nutné předat přímo firmě JUST na ulici Místecká 283 v Příboře do
31.8.2005. Později doručené zásilky nemohou být
do soutěže zařazeny.

Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční
15.září.
Odměny: Pro výherce soutěže bude odměnou
nejen jejich tvůrčí činnost a zjištění nových informací, ale také věcné dárky.
PRO 1.STUPEŇ
1.místo CD počítačová hra PINK PANTHER
+ MOŘSKÉ PŘÍHODY
2.místo CD počítačová hra FOOTBALL
GAME FOR PC + JEČÍCÍ KOJOT
3.místo CD počítačová hra SUPREME
SNOWBOARDING + HONZÍK
MEZI DINOSAURY
4.místo CD počítačová hra JAZZ
JACKRABBIT 2 + TEDDY BEARS
5.místo PUZZLE NA SKLÁDÁNÍ
6.-10.místo Nanuk od firmy ALGIDA
PRO 2.STUPEŇ
1.místo CD počítačová hra NEW WORLD
ORDER+5 HODIN ZDARMA
INTERNET
2.místo CD počítačová hra TONY VOČKO +
MAX KIDS
3.místo DIÁŘ S KALKULAČKOU + TEDDY
BEARS
4.místo Pouzdro na 24 ks CD
5.místo CD počítačová hra ROBIN HOOD
6.-10.místo Nanuk od firmy ALGIDA
Komunikační adresa pro průběžné zasílání
nebo předání osobně soutěžních děl:
Firma JUST, Místecká 283, 742 58 Příbor
Do rohu obálky heslo: „JAK VIDÍM JÁ PŘÍBOR“

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – KČT

lub českých turistů Příbor by chtěl prostřednictvím Měsíčníku města Příbora
představit svoji činnost, turistické aktivity a zajímavosti a prostřednictvím soutěže zapojit i občany města Příbora. Seriál asi 6 článků by byl
zakončen soutěžní otázkou nebo úkolem. Každé
kolo by mělo výherce, závěrem by se všechny odpovědi slosovaly o tyto ceny:
- zájezd s KČT dle výběru v ceně 200,- Kč
- sportovní a turistické suvenýry
- propagační předměty
- vítěz každého kola dárkové předměty
Pokud se najdou sponzoři, je možnost hodnoty výher navršit.
Za Klub českých turistů: Bilík Pavel, Npor.
Loma 1409, Tel.: 605 126 090

K

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním
přihlášených výtvorů po dobu 5 let od ukončení
soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.

lub českých turistů – KČT, je první celonárodní česká turistická organizace, založena v roce 1888 v Praze. Prvním předsedou
byl zvolen Vojta Náprstek. Klub ve své bohaté
činnosti zřizoval turistické ubytovny, turistické
cesty a značení, stavěl rozhledny a turistické

chaty, organizoval ochranu přírody a historických
památek. Školil turistické průvodce a zajišťoval
výhody a slevy při provozování aktivní turistiky.
Klub českých turistů působil v prvních letech
své existence převážně v Čechách, na Moravě
a Slezsku začal působit později. První odbory turistiky vznikly v roce 1895 ve Štramberku a v roce
1899 v Moravské Ostravě. Svoji úlohu v regionální turistice sehrála i Pohorská jednota Radhošť.
Byl to první český turistický spolek, založený již
v roce 1884 ve Frenštátě pod Radhoštěm a působil v Beskydech a na Valašsku. Skutečné počátky
M�sí�ník m�sta P�íbora

�ERVEN 2005

SOUT�ŽNÍ KUPON K�T
Sout�žní úkol:

P�íborem prochází n�kolik
cyklostezek,
absolvujte
n�kterou z nich a do
kuponu si dejte razítko
z trasy do vyzna�eného
obdélní�ku.
Platnost �ervnové sout�že do
15. 7. 2005
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turistiky v Příboře nebyly nikdy přesně evidovány. Příborští zájemci o turistiku byli organizováni
ve štramberském KČT, později v Kopřivnici.
Novodobá historie turistiky začíná v roce 1971
založením odboru turistiky při Tělovýchovné jednotě TATRA Příbor, od roku 1995 jsou příborští
turisté samostatným klubem KČT.
Aktivita turistů, mimo krátkých jednodenních akcí, je založena i na vícedenních zájezdech po celé naší vlasti, kdy turisté již poznávali
Šumavu, Krušné hory, Krkonoše, Lužické hory,
Českomoravskou vysočinu, byli na Slovensku ve
Vysokých Tatrách a ve Slovenském ráji. Letošní
aktivita je zaměřena k červnovému zájezdu
do Dolomitů, srpnovým zájezdům do oblasti
Slavonicka a Dačické kotliny.
V KČT Příbor je v současné době registrováno 87 turistů nejen z Příbora, ale i blízkého
okolí. Činnost klubu můžete sledovat ve vývěsní
skříňce u sokolovny Příbor, v městském informačním centru nebo na internetových stránkách http://kctpribor.wz.cz .

Mladí příborští lezci bodovali
v Lanex cupu v Orlové
Poslední dubnovou sobotu se uskutečnil další závod série Lanex cup,
tentokrát v Orlové. Pro šestici mladých lezců pod vedením instruktorů
Horolezeckého oddílu Tatra Příbor účast znamenala premiérové vystoupení,
kterým byla zúročena dvouletá příprava. „Pro naše svěřence byla účast v Orlové prvním závodem mimo naše město. Soutěžní křest si odbyli v závěru
minulého roku na Příborském pavúkovi, který sice nebyl pouze oddílovou
záležitostí, ale výhoda domácího prostředí byla nesmírnou pomocí,“ vyjádřil se k počátkům soutěžního lezení dětí a mládeže na umělé stěně předseda
příborských horolezců Stanislav Burgár.
V konkurenci pětasedmdesáti soutěžících se mladí lezci rozhodně neztratili. Nejvýrazněji se prosadil šestnáctiletý Michal Rek, který v nejsilněji
obsazené kategorii vybojoval čtvrté místo, a třináctiletá Eliška Fialová, která si dokonce sáhla na stříbrnou pozici. „Pro mě jsou potěšující i výkony
Martina Lampy, Ondřeje Fily, Tomáše Martínka i Kristýny Burgárové, protože se nikdo na stěně neztratil,“ nedal na výkony svěřenců dopustit Standa
Burgár.

Kristýnka Burgárová v kvalifikační cestě „A“

Horolezecký oddíl Příbor se výchově nejmladší generace věnuje za finanční podpory města druhým rokem, kdy v rámci prevence boje proti kriminalitě byla vybudována umělá lezecká stěna na ulici Dukelské. Čtyřicítce
dětí se šest instruktorů bezplatně věnuje dvakrát týdně, letos přibyly tréninky
na cvičných skalách ve Štramberku a nejméně jednou měsíčně lezení chtiví
mládežníci vyrážejí na víkendové pobyty do okolních lezeckých center jako
jsou např. Kružberk, Helfštýn, Velký Rabštejn...
Ilona Hoffmannová, HO Tatra Příbor

Vinotéka
Helia

znovu otevřená vinotéka
u Penny marketu v Příboře

zve všechny milovníky vína na
12 druhů sudových vín z jižní Moravy,
Rakouska, Makedonie, Argentiny, Chile.
Dále nabízí: široký výběr jakostních
i přívlastkových vín, alkoholických nápojů
v dárkovém balení, dárkových košů apod.
Možnost zajištění vína pro firemní oslavy, svatby aj.

tel.: 605 912 195

Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

zavřeno
13.00 -17.30
13.00 -17.30
9.00 -12.00
9.00 -12.00
8.30 -11.30

Eliška Fialová obsadila druhé místo v kategorii dívek „C“ ročník 1993 - 1992.

Kamenictví, výroba terasa
Hynek Karásek

Nabízíme vám kvalitní služby
za velmi p�íznivé ceny :
� výroba pomník� a hrob� z dovozových
i tuzemských žul a mramor�
� výroba žulových kuchy�ských a
parapetních desek, žulových schod�
a žulových a terasových podlah
� oprava nápis�, p�isekávání písma,
zlacení, st�íb�ení, sekání
� p�ebrušování terasa moderní
technologií

Sleva na kompletní zakázky
Možnost prodeje na splátky
Záruka 3-10 let
13.00 -17.30
13.00 -17.30

kontaktujte nás na tel. 608 775 258,
rádi za vámi p�ijedeme
adresa: areál Cihelny, Místek-Bahno,
email: KamenictviKarasek@seznam.cz
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JEDNOTA, s.d. v Novém Jièínì
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jièín

VÝHODNÝ NÁKUP od 25.5. – 14.6.2005
* Mineral drink citron, limeta 1,5 l PET
* Primus 0,5 l sklo
* Hello Kečup jemný, ostrý 500 g
* Buřtíky 1 kg
* Tavený sýr plátkový - 3 druhy 100 g
* Prostředek k mytí nádobí - 2 vůně 500 ml

8,90
5,90
13,90
49,00
9,90
13,90

13,00
7,40
17,50
70,00
11,80
19,90
do vyprodání zásob

zakoupíte ve všech našich prodejnách
kompletní nabídku akčního zboží naleznete na www. jednota-nj. cz
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 13

Kalos+Lacetti 180x112 bw v3

5/16/05

12:16 PM

Stránka 1

Chevrolet Kalos jiÏ od 214 500 Kã

Kalos. Máte ho mít!

Chevrolet Lacetti jiÏ od 318 333 Kã

Vyberte si vÛz pro vás.

JARNÍ AKCE

+ V˘hodné vyuÏití financování od spoleãnosti GMAC

NA MODELY KALOS A LACETTI
AUTO HOREâKA, 742 53 Kunín 444 u Nového Jiãína, tel. 556 749 251, 556 749 414, 608 040 421
e-mail: info@auto-horecka.cz, www.kalos.cz, www.lacetti.cz
Chevrolet Kalos emise CO2: 159 - 175 g/km, prÛmûrná spotﬁeba paliva: 6,6 - 7,5 l/100 km • Chevrolet Lacetti emise CO2: 171 - 218 g/km, prÛmûrná spotﬁeba paliva: 7,1 - 9,1 l/100 km
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v Příboře na Štramberské ulici
počet účastníků omezen kapacitou restaurace,
reservaci je možno zajistit na tel. 556 722 013 nebo osobně u personálu

Z programu na měsíc červen:
4. 6.

Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase od 19:30
Joe After Trio (jazz, blues, pohoda)

7. 6.

Degustace moravských vín řízená sommelierem z Vinných
sklepů Lechovice od 17:00
(tentokrát o snoubení pokrmů s vínem )

11. 6.

Sobotní večer u klavíru od 19:30

(dle počasí v interiéru nebo na terase )

10. - 12. 6. Steakový víkend - vedle klasické nabídky
(opakování velice úspěšné březnové a dubnové akce)

14. 6.

Seminář o liberalismu jako možném řešení ekonomickospolečenských poměrů od 17:00
(téma vyplyne z diskuse na www.vinorestaurant.cz)

18. 6.
25. 6.

Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase od 19:30
Kopřivnická skupina KONDOŘI (country, folk, dobrá nálada)
Sobotní večer u klavíru od 19:30

(dle počasí v interiéru nebo na terase )

24. - 26. 6. Speciality italské kuchyně - vedle klasické nabídky
(Itálie není jenom pizza - přesvědčte se)

30. 6.

Akce pro děti. Přines vysvědčení s vyznamenáním a dostaneš
jahodový koktejl.

Další informace o Víno restaurantu Terra Libera na www.vinorestaurant.cz
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - ČERVEN 2005
Program kina Úsměv
červen 2005
středa 1. 6. v 17 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

dobrodružná komedie USA, 120´, česká verze,
přístupný. Hrají: A. Schwarzenegger, J. Chan, S.
Coogan, …

pondělí 6. 6. v 18 a ve 20:10 hod.
KREV ZMIZELÉHO

drama - ČR, 126´, od 15-ti let.
Výpravná historická sága s Vilmou Cibulkovou a
Ester Geislerovou v hlavních rolích.

středa 8. 6. v 18 a ve 20 hodin
ROMÁN PRO ŽENY
komedie ČR, 100´, od 15-ti let.

pondělí 13. 6. v 17:30 a ve 20 hod.
MILLION DOLLAR BABY
Drama USA, 137´, č. titulky, od 12-ti let.

středa 15. 6. v 18 a ve 20 hodin
VELKÁ VODA

Drama ČR - Makedonie - Německo - USA, 93´,
č. titulky, od 12-ti let.

pondělí 20. 6. v 18 a ve 20 hodin
TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ
POLICAJT

akční loutkový film USA, 94´, č. titulky, od 15 let.
První akční loutkový film od tvůrců South Park.

středa 22. 6. v 18 a ve 20 hodin
XXX: NOVÁ DIMENZE

akční film USA, 110´, č. titulky, přístupný.
Další nebezpečné akce agenta xXx.

pondělí 27. 6. v 17 a ve 20 hodin
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

válečný film SRN, 150´, č. titulky, přístupný.

Hrajeme pro MŠ:
pondělí 6. 6. v 9:30 hod.
PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA
Zveme i rodiče s malými dětmi!

V měsících červenci a srpnu bude kino uzavřeno!
Příjemně prožitou dovolenou vám přejí zaměstnanci kina Úsměv Příbor.
REZERVACE VSTUPENEK A MÍSTENEK JE
MOŽNÁ NA TELEFONECH:
556 725 200 - kino
556 725 182 - vedoucí
556 722 101 - pokladní
Pronájem kinosálu k různým akcím: 200,- Kč /
1 hodina.
Promítání reklamy v kině: 150,- Kč / 1 měsíc.

DDM LUNA
Pravidelné týdenní pořady
STOLNÍ TENIS
PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00
v DDM LUNA. Vstup zdarma.

KERAMIKA

ČTVRTEK 16:30 – 18:30 keramická dílna
v DDM LUNA
PÁTEK 6:00 – 18:00 keramická dílna
v DDM LUNA
Vstupné: děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod.
Pro členy keramického kroužku sleva 10 Kč/hod!

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

PONDĚLÍ 20:30 – 22:30 hvězdárna na ul.
Jičínské
Vstupné: 10 Kč, Informace na tel. 556 725 029

nebo 737 311 810. Pro členy Astronomického
klubu LUNA vstup zdarma!

HRÁTKY S POČÍTAČI

ČTVRTEK 15:00 – 18:00 učebna v DDM LUNA
PÁTEK 15:00 – 18:00 učebna v DDM LUNA
Vstupné: 15 Kč

INTERNET PRO VEŘEJNOST

ČTVRTEK 15:00 – 18:00 učebna v DDM LUNA
PÁTEK 15:00 – 20:00 učebna v DDM LUNA,
Vstupné: děti 20 Kč/hod, dospělí 30 Kč/hod.

červen 2005
3.6. pátek, od 9 hod. v DDM LUNA

SATURN, JEHO PRSTENCE A
MĚSÍCE

Přednáška formou prezentace s bohatým fotografickým materiálem informuje o Saturnu, jeho
prstencích a měsících, zejména Titanu.
Akce pro žáky 9. tříd.
Informace: K.Bukovjanová

4.6. sobota, sraz v 8 hod. v DDM LUNA,
návrat v 17 hod.

ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ

CENA: dítě do 15 let – zdarma, mládež a dospělí - 100,- Kč
Vstupné do ZOO si hradí každý sám. Akce pro
děti, rodiny s dětmi a veřejnost.
Přihlásit se můžete do pátku 3.6. 2005.
Informace: J. Lupíková

10.6. pátek, od 17 hod. v DDM LUNA

ZÁVĚREČNÁ PORADA
EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ

Informace: L LNenutilová

24.6. pátek

„ZA POKLADEM SVATOJÁNKA“

zábavná pohádková hra, start 17 hod.
MEXICKÝ SPLAV (směr Orinoko pravý břeh
Lubiny), ukončení 20:00 ORINOKO
Co vás čeká - projít pohádkovým lesem a splnit
úkoly pohádkových bytostí, naleznout poklad
a stát se Svatojánkem. Ukončení na Orinoku,
opékání špekáčků (špekáček a chleba s sebou),
občerstvení. Akce pro děti, rodiče s dětmi, členy
kroužků a příznivce DDM Luna Příbor. Akce ve
spolupráci s firmou Orinoko.
Startovné: 10 Kč
Informace: K. Bukovjanová

24.6. pátek - hry, soutěže, zábava

LOUČENÍ SE ŠKOLOU

Akce pro žáky 2. třídy ZŠ Npor Loma
Informace: J. Lupíková

V měsíci červnu se uskuteční organizační schůzka vedoucích a instruktorů
jedoucích na LT Malá Bystřice

ČERVEN VE MĚSTĚ
Čtvrtek 2. 6. od 15.00 hod.

DEN DĚTÍ

Zveme všechny děti na odpoledne plné her, soutěží a hádanek. Přesvědčíme se, jak znáte pohádky a otestujeme vaši paměť!
Městská knihovna Příbor

Sobota 4. 6. od 19.30 hod.

JOE AFTER TRIO

Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase
(jazz, blues, pohoda).
Víno Restaurant Terra Libera

Úterý 7. 6. od 17.00 hod.

DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN

řízená sommelierem z Vinných sklepů Lechovice.
Víno restaurant Terra Libera

Sobota 11. 6. od 19.30 hod.

SOBOTNÍ VEČER U KLAVÍRU
Víno restaurant Terra Libera

Úterý 14. 6. od 17.00 hod.

SEMINÁŘ O LIBERALISMU

jako možném řešení ekonomicko-společenských
poměrů.
Víno restaurant Terra Libera

Sobota 18. 6. od 19.30 hod.

KONDOŘI

Informace: ing. Suchánek, tel: 606 711 135,
556 722 198, e-mail: emil.suchanek@quick.cz
KČT Příbor

Sobota 25. 6. od 19.30 hod.

SOBOTNÍ VEČER U KLAVÍRU
Víno restaurant Terra Libera

Středa 29. 6. od 17.00 hod.

MICHAEL THONET

Vernisáž výstavy v Refektáři muzea v Příboře.
Výstavu zahájí ing. Ivo Otáhal, ředitel MNJ.
V kulturním programu zazní písně 30. let 20.
stol. Výstava dřevěného originálního nábytku
z Rakouska. Výstava potrvá do 25. 9. 2005
Muzeum Novojičínska, Muzeum a pamětní síň
S. Freuda a Rakouské kulturní fórum v Praze

Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase
(country, folk, dobrá nálada).
Víno restaurant Terra Libera

Čtvrtek 30. 6.

Sobota 18. 6. od 12.00 hod.

Přines vysvědčení s vyznamenáním a dostaneš
jahodový koktejl.
Víno restaurant Terra Libera

MUSIC FREUD

Hudební festival. Vystoupí BUTY, COCOTTE
MINUTE, POST-IT, BUGABOO, JOLLY JOKER a PBU,
ELEKTRICK MANN, ROBSON, ETERNAL FIRE,
SUFUNKY GANG, HAZYDECAY, NESSELSDORF.
V amfiteátru městského parku.
Vstupné 160,- Kč v předprodeji, 210,- Kč na místě.

Neděle 19. 6. od 7.00 hod.

VIZOVICKÉ VRCHY II.

„Vizovice – Luhačovice“

Odjezd: Příbor „Sokolovna“
Informace: ing. Suchánek, tel: 606 711 135,
556 722 198, e-mail: emil.suchanek@quick.cz
KČT Příbor

Sobota 25. 6. od 8.00 hod.

DEN MĚSTA - DEN ZDRAVÍ

Buď fit a dováděj, po Příboře uháněj

8.00 Jandův turnaj v malé kopané
- stadión TJ TATRA Příbor
9.00 – 17.00 Den otevřených dveří
- Sportovní hala – Fit centrum s možností
prohlédnout si stavbu sauny, dopoledne a
odpoledne dvouhodinový blok aerobiku – bezplatný vstup
- Koupaliště RICCO - Volný vstup na sportoviště areálu, nabídka pokrmů v souladu s pravidly
zdravé výživy a další zajímavosti
9.00 „JEDNOU JSI DOLE, JEDNOU NAHOŘE“
- běh pro Freudovo pivo (start, cíl na náměstí)
13.00 TÚRA K BOROVECKÝM RYBNÍKŮM
- sraz turistů a cykloturistů na náměstí
14.30 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ
STEZKY BOROVECKÉ RYBNÍKY
DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
- loutkové divadlo, různé soutěže, nafukovací
skákací hrad a také je pro všechny děti připravená malá odměna. Amfiteátr městského parku,
bezplatný vstup.
17.00 UTKÁNÍ MUŽŮ FOTBALOVÝCH
KLUBŮ TJ TATRA PŘÍBOR A PARTNERSKÉHO MĚSTA PRZEDBORZ
- stadion TJ TATRA Příbor
Město Příbor

Sobota 25. 6. od 8.00 hod.

OKOLO PUNTÍKU

Sraz účastníků turistické akce u sokolovny.
Trasa: Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Rybí,
Závišice, Příbor.. Délka trasy: 30 km
Vybavení kol a účastníků musí odpovídat platným předpisům.

AKCE PRO DĚTI

Vysílání LTV Příbor

ZPRAVODAJSKÉ RELACE:
Pondělí – Neděle:

7.00 – 8.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
22.00 – 23.00 hod.
Přijímáme vaše tipy: DUYVIS VIDEO Příbor,
nám. S. Freuda 12,  556 725 211,
608 738 793, 776 599 196
E-mail: televize-pribor@seznam.cz

Pravidelné akce

DRAČÍ ZUBY
O KŮZLÁTKÁCH

Každou středu v měsíci hrajeme pohádku pro
děti. Od 17.00 hod.
Loutkové divadlo Beránek

CVIČENÍ AEROBIKU
Info na tel.: 606 932 447, 556 722 092
Pondělí: 20.00 - 21.00 aerobic bodystyling
- TEREZA. (posilování)
Úterý: 16.00 - 17.00 MIX AEROBIC
– TEREZA
Středa: 9.00 - 10.00 MIX AEROBIC
– TEREZA
18.45 - 19.45 DANCE AEROBIC
– TEREZA
20.00 - 21.00 BODY BALL,
OVERBALL – DRAHA
Čtvrtek: 20.00 - 21.00 - bodystyling
LENKA a TEREZA
Pátek: 17.45 - 18.45 step aerobik
TEREZA

CVIČENÍ JÓGY

Každé úterý na dvou místech:
MŠ Frenštátská od 18.00 hod.
 556 725 852, 776 877 170
MŠ Pionýrů od 17.30 hod.
 606 508 891

Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň Sigmunda
Freuda v Příboře
ŠACHOHRÁTKY PAVLA KLOSE,
KERAMIKA KATEŘINY
V Novém sále muzea.
Výstava potrvá do 10. 7. 2005

KRÁSY ČÍNY
V Refektáři muzea.
Výstava potrvá do 19. 7. 2005

města Příbora
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