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ZÁŘÍ 2005

ZNÁTE NOVOU ČLENKU ZASTUPITELSTVA?
Po smrti ing. B. Turka bylo nutno doplnit počet členů
Zastupitelstva města Příbora. Dne 9. srpna 2005 Rada města Příbora předala osvědčení o členství v zastupitelstvu
města dnem 17. 7. 2005 paní ing. Janě BUSKOVÉ. Požádali
jsme za naše čtenáře paní Buskovou o pár slov, kterými by
se vám představila a prozradila, jak si představuje práci
v nové funkci.
Zároveň ji vítáme mezi ostatní členy zastupitelstva
a přejeme hodně sil k této náročné a mnohdy ne zrovna
jednoduché práci.
1. Pokuste se našim čtenářům ve stručnosti prozradit,
kdo vlastně je ing. Jana Busková?
V současné době jsem především manželka a maminka dvouletého chlapečka. Po vystudování VŠB-TU
v Ostravě se v profesním životě věnuji oblasti lidských
zdrojů a personalistice.

Možná vás tento pohled na Příbor překvapí. Občas nás někdo musí upozornit, abychom
se na známé věci podívali netradičně. Tento a více netradičních pohledů na okolní
region vám nabídne kalendář Moravské Kravařsko 2006, ve které najdete i termíny
připravovaných kulturních a společenských programů v Příboře a okolí. Koupit jej
můžete v městském informačním centru.
Foto : Ing. J. Kavan

2. Co vaše politická kariéra?

Začala před třemi lety mým rozhodnutím kandidovat
v komunálních volbách, pokračovala prací ve finančním
výboru města Příbora. Vzhledem k tomu, že po volbách
jsem se stala první náhradnicí naší volební strany, bude
moje politická kariéra pokračovat dál v zastupitelstvu.

3. Kterou politickou stranu budete v Zastupitelstvu
města Příbora reprezentovat?

Stejnou jako reprezentoval pan ing. Bedřich Turek –
Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“.

4. Co byste ve městě ráda změnila nebo prosadila?

Mým cílem bude pokračovat v plnění a prosazování
našeho volebního programu k maximální spokojenosti občanů města Příbora i občanů integrovaných obcí
Hájova a Prchalova.

5. Proč zrovna funkce zastupitele?

Vyplynulo to z výsledku komunálních voleb konaných
v listopadu v roce 2002.

6. Jaké jsou vaše představy o této práci?

Jako představy někoho, kdo sleduje záznamy z konání
Zastupitelstva města Příbora a již třetím rokem spolupracuje s kolegy ve finančním výboru. A zda jsou tyto
představy totožné s realitou, mi ukáže teprve čas.
Děkuji za rozhovor.

Rekonstrukce pobočky České spořitelny v Příboře byla zahájena.
Do prosince budou klienti na osobní jednání jezdit do Kopřivnice, ale věříme, že nová úprava toto
nepohodlí vynahradí příjemnějšími a modernějšími bankovními prostorami.

Sudá
Čtyřikrát ticho zapletu do vlasů a přidám čtyři perly rosy.
Čtyřikrát zaklepu na okna chrámu, kolem tulák jde a čtvrtou dámu prosí.
Pak ve čtverci zaoblím hrany a počkám, až z nebe spadnou motýlí křídla.
Když ve čtyři odbijí kostelní zvony, divoký čardáš mi zatančí čtyři vločky barevného mýdla.
Vím, že mnou čtyřikrát zklamaný závan mlh touží po třech kamarádech z hloubi zaprášeného dolu.
Na oltáři z pavučin si ve čtvrtek slibuje věrnost se čtvrtým rytířem směšně kulatého stolu.
Eva Piškytlová, septima MGP
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PŘÍBOR – PRZEDBORZ
první dětský mezinárodní tábor v letním areálu koupaliště

Město Příbor uzavřelo v lednu letošního
roku partnerskou spolupráci s polským městem
Przedborz.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Za uplynulé období se rada města sešla s ohledem na prázdninové měsíce jedenkrát, a to na
své 83. schůzi rady města v mimořádném termínu 9. srpna 2005, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
Schválila po vyhodnocení výběrového řízení
pronájem areálu kotelny Nerudova včetně technologického zařízení a skladu na par. č. 224/2, garáže
na par. č. 223 v k. ú. Příbor, obec Příbor a příslušenství tepelného hospodářství organizaci Správa
majetku města Příbor s. r. o. se sídlem ul. Freudova
118, Příbor, IČ 26865327 za těchto podmínek:
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let s každoroční úpravou nájemného o inflační koeficient
výše nájemného dle nabídkové ceny činí Kč
490 000, - ročně (pronajímatel není plátcem DPH)
Schválila po projednání uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Příbor a Správou
majetku města s. r. o. k areálu kotelny Nerudova
s platností od 1. 9. 2005 ve znění podle projednaných úprav
Předala ing. Janě BUSKOVÉ, bytem Příbor,
nám. S. Freuda osvědčení o tom, že se dne 17. 7.
2005 stala členkou zastupitelstva města Příbora
Starosta informoval o dopisu p. Mgr. M. Šupové
s žádostí o finanční příspěvek ve věci otevření výstavy k tématice S. Freuda na KÚ MSK v Ostravě,
kdy RM konstatovala, že nejnutnější výdaje spojené s otevřením výstavy k tématice S. Freuda na
KÚ MSK v Ostravě budou uhrazeny ve spolupráci
s městem Příbor
Dne: 16. srpna 2005, Zpracoval: ing. Arnošt VANĚK

Pomůžete nám?
PhDr. M. Podolská
Město Příbor připravuje k vydání publikaci, jejíž pracovní název je Freudův Příbor. Kniha vyjde
v dubnu 2006 a určitě bude atraktivní pro obyvatele
i návštěvníky města. Naší snahou je vytvořit vysoce
reprezentativní publikaci s dvojjazyčným textem, která prolne historii Příbora s osudem S. Freuda. Bylo by
ideální, kdyby se v knize objevily dosud nepublikované materiály – fotografie, dokumenty, soukromé zápisy, citace vzpomínek předků, slovem vše, co může
přispět k pestrosti a zajímavosti knihy. Zvlášť období
kolem Fredova narození, tedy léta 1850 až 1860 je
pro autory velmi zajímavé. Máte-li nějakou památku,
kterou lze reprodukovat, můžete-li přispět zprostředkováním zajímavosti, vzpomínky, kontaktujte městské
informační centrum, které zajistí vaše setkání s redaktory a zpracovateli připravované publikace.

Prvopočátky vzájemné spolupráce však sahají
již o několik let zpět, kdy se obě města pokoušela
o první společné nesmělé kroky. Vzájemná setkání
představitelů obou měst jak v polském Przedborzi,
tak i v našem městě vyústila v konkrétní činy právě v letošním létě. V měsíci červnu, kdy se konala
akce pod názvem „DEN MĚSTA-DEN ZDRAVÍ“,
jsme měli možnost přivítat sportovce z partnerského města. Fotbalisté sehráli vzájemné utkání
a uskutečnili prohlídku našich sportovišť.
Nic už potom nebránilo tomu, aby se uskutečnila záležitost projednáváná od letošního jara,
a to výměnný pobyt našich a polských dětí.
Úkolem byla pověřena ředitelka DDM Lenka
Nenutilová. Dlouhodobá jarní příprava a snaha
všech zaměstnanců „Domečku“ o co nejpříjemnější a nejpřátelštější pobyt se nakonec minula
účinkem, neboť narazila jednak na nezájem příborských dětí vycestovat do Polska (přihlásilyse
pouze 3 děti) a jednak v konečné fázi při obhlídce místa nechtěla polská strana prožít svůj
tábor mimo naše město, tady v lesích v blízkosti
Vsetína, tak jak jej nabízel DDM.
3 týdny před stanoveným termínem ředitel
gymnázia z Przedborze p. Z. Kopec´projevil zájem o uskutečnění dětského tábora na městském
koupališti v Příboře.
I když to byl značně šibeniční termín, rozhodli jsme se s celým kolektivem, že tábor zajistíme, a to takovým způsobem, aby polské děti měly
opravdu na co vzpomínat….
Stačily dva @ dopisy , jeden telefonát a věděli
jsme, že koncem měsíce července přivítáme v našem městě 17 dětí a 2 dospělé, kteří mají zájem co
nejvíce poznat naše město a blízké okolí. Chtějí
ale především využít náš krásný areálu ke koupání, táboření a letním radovánkám.

25. července 12, 00 hod. - v pravé poledne
se na nábřeží RA objevil polský autobus se všemi
nahlášenými „pasažéry“. Již při prvním kontaktu
bylo zřejmé, že se jedná o veselé děti z przedborzského gymnázia ve věku 9-14 let.
Sluníčko nesměle vykukovalo, teplota vody
byla vcelku příjemná, a tak není divu, že první
kontakt s našim koupalištěm byl příznivý. Pokud
k tomu přidám domácí stravu a profesionální
odpovědný přístup pedagoga, věděl jsem, že děti
budou „naše“.
Program byl připraven jak pro dny teplé
a slunečné, tak také i pro případ dnů chladnějších
a deštivých.
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Na první den jsme zvolili prohlídku našeho
města spojenou s výkladem. Věděli jsme však, že
nás čeká pár horkých dní, a tak jsme ponechali
děti přímo v letním areálu a připravili pro ně soutěže, prostor ke slunění a radovánkám ve vodě.
Prvním připravovaným výletem byla návštěva
moravského betléma - městečka Štramberk. Výlet
na Trůbu a prohlídka náměstí v dětech zanechaly příjemný pocit, stejně jako pohledy do krajiny
z rozhledny na Bílé hoře.
V dalších dnech absolvovali děti výlet na
Hukvaldy, s obrovský ohlasem se setkala návštěva
ostravského letiště, spojená s prohlídkou hangárů
a zkušebních letů na trenažerech. Připravena byla
ale také naše sportoviště. Především škola npor.
Loma se mohla pochlubit novou tělocvičnou,
kde zazněla slova chvály s lehkou závistí v hlase.
Polské městečko, takovéto zařízení nemá. Právě
tam se poprvé uskutečnilo vzájemné setkání příborských dětí, zde se začaly navazovat první kontakty a přátelství. Po týdnu již sympatie přerostly
natolik, že polské děti navštívily i domácnosti
Příboráků. Večer samozřejmě nechyběl táborák
s „opékačkou buřtů“. Pobyt dětí byl zpříjemněn
o návštěvu policie z Nového Jičína, kdy bojové
ukázky spojené se světelnými a zvukovými efekty, roztáhly řádně oční panenky, především těm
nejmenším. Hezkým a příjemným zpestřením
byla oficiální návštěva místostarosty Stanislava
Janoty a vedoucí odboru CR paní Podolské.
Nechyběly ani záběry městské televize a v neposlední řadě společný oběd dětí se starostou města
Milan Strakošem.
Předposlední den návštěvy byl věnován oběma příborským kostelům spojený s výstupem
na věž kostela farního. A to bylo něco pro nábožensky věřící polské děti. To byla pastva pro oči
i pohlazení po duši. Výklad za pomocí slovníků
prezentovaný panem Richtrem v polském jazyce
působil opravdově a přesvědčivě.
Oficiální přijetí dětské delegace na půdě
městského úřadu se uskutečnilo v předposlední den jejich pobytu. Prohlídka radnice spojená
s malým občerstvením byla příjemnou oficiální
tečkou za pobytem dětí v našem městě.
Blížil se den odjezdu značně zesílili „nájezdy“polských dětí do příborských obchodů s blížícím se odjezdem, ale také byly zaznamenávány obavy z loučení.
Vždyť tady vzniklo tolik přátelství a sblížení.
Sobota 6. srpna 13, 00 hod.

Snídaně, sbalení kufrů, poslední okoupání a přichází to, co i my dospělí nemáme rádi.
Loučení s prostředím, loučení s novými přáteli,
loučení… první slzičky, obavy o to, zda se ještě
někdy setkáme. Těsně po obědě, se již ale objevuje

“pan řidič“ a gesta jsou nesmlouvavá. Nakládáme
a budeme odjíždět. Ještě poslední předání drobných dárků, poslední vřelé stisky rukou, u těch
odvážnějších i letmé polibky.

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Věra Jařabáčová

Je několik málo minut po třinácté hodině a já
se dívám s příjemným pocitem na záď autobusu,
kde je velkými písmeny napsáno PRZEDBORZ
- POLSKO.

Dnes na sebe našim čtenářům něco prozradí
paní ředitelka mateřské školy Pionýrů.
Věk:
ročník 1951
Stav:
vdaná
Děti:
dvě
Dosažené vzdělání: Střední pedagogická
škola - učitelství pro mateřské školy
Povolání:
ředitelka MŠ
Koníčky:
literatura, turistika
V Příboře žije: od narození

Těchto krásných 12 dnů by se nemohlo nikdy
uskutečnit, kdyby ty, které jsem oslovil, nedělali svoji práci s láskou a nadšením, bez ohledu na
čas, peníze a rozmary počasí. Patří jim můj velký
DÍK:
Děkuji především Mgr. Lidmile Janotové, která
svým profesionálním pedagogickým přístupem
zpříjemnila chvíle polským dětem, po celou dobu
se o ně vzorně starala a připravila program.
Děkuji své manželce, která se po celých 12 dnů
od rána do večera starala o“ hladové krky“.

Děkuji řediteli školy npor. Loma Jánu Drtilovi,
který umožnil vstupy do tělocvičen ve škole

Děkuji polici ČR z Nového Jičína pp. Steculovi
a Jeličovi, kteří připravili zajímavý program.
Děkuji p. faráři Dvořákovi a p. Richtrovi,
že umožnili prohlídku obou kostelů a p.
Monsportovi, který zprostředkoval možnost
výstupu na kostelní věž.
Děkuji starostovi Milanu Strakošovi a místostarostovi Stanislavu Janotovi za vzornou reprezentaci a přátelský přístup k celé výměnné akci.

Děkuji městské televizi manželům Nedomovým
za zájem o natočení reportáže.
Děkuji vedoucí odboru p. Podolské za profesionální jednání při řešení situace na prvopočátku Děkuji soukromým přepravcům z Kopřivnice fa- Duda.
Děkuji personálu letecké školy Mošnov
„LET´S FLY“ a p. Lubojackému, který
umožnil prohlídku s výkladem

Děkuji všem sponzorům, od kterých jsme obdrželi dárky a dárečky pro polské děti.
Děkuji městskému zastupitelstvu a městské
radě, která dala zelenou družebnímu styku.

Co říci na závěr. Jestliže se zpočátku objevily
obavy, kdo a jak celou akci profesionálně zorganizuje, finančně zaštítí a dovede do zdárného konce, jestliže se objevovaly obavy, zda a kolik dětí
z Polska projeví zájem o návštěvu našeho krásného města, mohu dnes zodpovědně za všechny,
kteří se na celé akci podíleli říci: „reprezentovali
jste naše město zodpovědně a svědomitě“. O tom,
že si i polská strana odváží stejný pocit, svědčí děkovné dopisy přímo z vedení polské Przedborze
a opětovný zájem v dalších letech ve spolupráci
pokračovat. Možností je opravdu mnoho!
Do budoucna se rozplynula i moje poslední
obava, kolik dětí projeví zájem vycestovat do polské Przedborze. Nebudou zcela jistě 3 (slovy tři).
Bude nám stačit autobus?
To však již ponechám na samotných dětech, které si zcela jistě za dlouhých zimních večerů vymění
několik dopisů. Vlastně proč dopisů, v módě jsou přece SMS-ky a telefony pípaly pár minut po odjezdu…
P. S. Celá výměnná akce byla plně financována z polských zdrojů.
provozovatel městského koupaliště, Korčák Rudolf

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
Rodiče žili spořádaně, byli pracovití, slušní, měli rádi přírodu, hory a turistiku. Řekla
bych, že v něčem po nich opravdu jsem.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Procházky po turistických značkách přírodou, relaxace u knihy, poznávání památek
v různých koutech naší republiky.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Ke knihám se většinou nevracím, čtu ráda rozličné žánry od historie po detektivky. Líbily se
mi všechny knihy Jamese Heriota, který s láskou a porozuměním píše o zvířatech. V hudbě
je to podobné, mohu poslouchat vše od folku
po vážnou hudbu a zaujmou mě hlavně melodické věci.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
To už je dost dávno, konkrétní představy jsem
neměla.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ne.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Vždy mě bavily spíš humanitní obory, hrála
jsem několik let na housle a klavír a ještě byla
Pedagogická škola blízko, v Novém Jičíně.
Samozřejmě se mi líbilo i učitelské povolání
a přáli si to i mí rodiče.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
V Příboře žiji celý život, jenom jsem změnila ulici. Nejdéle bydlím na Lesní ulici v Klokočově.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Samozřejmě svůj dům a zahradu, výhledy na
dominantu kostela nejen z nábřeží RA, ale
i ze všech okolních míst, městský park.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nevím, kdo je majitelem lesu Osičina a má se
o něj starat, ale každopádně se rok od roku
mění k horšímu. Stromů ubývá a les řídne,
přibývají plochy s náletovými rostlinami.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Stále se něco děje, ale konkrétní zážitek vám
neuvedu.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Za profesní úspěch považuji svou práci v mateřské škole na ulici Pionýrů. Jsem v dobrém
pracovním kolektivu, ale vadí mi neustále
přibývající administrativní práce. Myslím, že
dětem připravujeme s ostatními pedagogy zajímavý a podnětný výchovně-vzdělávací program, provozní pracovníci se starají o hezké
a čisté prostředí, paní kuchařky o dobré jídlo.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Ne. Určitě se mi nesplnily všechny životní sny,
ale v osobním životě jsem spokojená, důležité
je zdraví celé rodiny.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Nerada odpovídám na otázky typu co by se
stalo, kdyby… Záleží na době, podmínkách
a možnostech.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Protože jsem pedagog, přála bych všem
dětem a čtenářům naplnění moudra J. A.
Komenského: “Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky. „
Děkuji za rozhovor a přeji příjemné zážitky při toulkách
přírodou a radost z práce s dětmi. Ivana Bolomová

Hudební podvečer
Je mezi námi hodně lidí, obdařených různými
cennými i zvláštními vědomostmi a znalostmi, málokdo z nich je však ochoten podílet se jimi nezištně, a to
s kýmkoliv.
V Příboře je dobře známá paní učitelka, dlouholetá
ředitelka zdejší ZUŠ, paní Milada Hnitková. Ta, nejen
že se ještě jako důchodkyně věnuje hudbě, obor sólový
zpěv, ale radost ze zpěvu rozdává plnými hrstmi i mimo školu. U nás v Příboře uskutečnila se svými žáky již
mnoho zdařilých hudebních vystoupení.
To poslední, nazvané Hudební podvečer se uskutečnilo dne 17. června 2005 v 17. 00 hod. v sále městského muzea. Plně obsazený sál (nemohu říct vyprodaný
– vstupné bylo dobrovolné), dýchal zvláštní atmosférou,
jako když se děti těší na dárky o štědrovečerním svátku.
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Bohatý hudební program uváděla pí učitelka Hnitková,
klavírní doprovod bravurně podala pí učitelka Pahýlová.
Žáci ze třídy pí učitelky Hnitkové a jejich hosté přednesli melodie a písně hudebních klasiků i autorů populárních melodií. V první části programu zazněly skladby
V. Blodka, L. Janáčka, V. Nováka, ve druhé pak skladby
a písně J. Ježka a překrásné melodie z českých i světových muzikálů. Perličkou tu bylo i vystoupení desetileté Adélky z Ostravy. Z hostů jmenuji alespoň Kristýnu
Káňovou, studující varhanní školy v Opavě.
Mohutný aplaus a usmáté tváře vyjadřovaly radost
z krásného zážitku. Všem, kteří se o tento krásný podvečer přičinili, patří veliký dík od vděčných posluchačů,
příznivců pěkných melodií.
Vladislava Dobiášová
Život plyne jak voda…

Příbor otevřel novou cyklotrasu Příborský okruh
PhDr. M. Podolská, foto z otevření cyklotrasy ing. J. Kavan

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
červenec – srpen 2005
Ing. Milan Strakoš
Letošní léto připomíná ta minulá zřejmě pouze názvy
svých měsíců. Počasí je každý den jiné, slunné dny se střídají s chladnými a taky deštivého počasí je více než jindy.
„Prázdniny“ mají rovněž členové zastupitelstva a rady
města. Jejich zasedání a schůze jsou naplánovány až na závěr srpna a začátek září tohoto roku. Rada města se přesto
sešla na mimořádné schůzi a dne 9. 8. 2005 se zabývala
především pronájmem areálu kotelny na Nerudově ulici,
kdy by měla od 1. 9. 2005 zahájit výrobu tepla nově vzniklá
organizace Správa majetku města Příbor s. r. o. Na tomto
zasedání rady města bylo předáno osvědčení nové člence
zastupitelstva města pí ing. Janě Buskové, která nastoupila
na uvolněné místo po p. ing. Bedřichu Turkovi.

Trasa okruhu má celkem 10 km a překonává výškový rozdíl 47 metrů. Začíná u severozápadního
rohu náměstí S. Freuda, v ulici U Brány. Pokračuje směrem k parkovišti Penny-marketu. Tuto část je
nejlépe překonat pěšky a nasednout na kolo až po přechodu komunikace. Dále trasa pokračuje jednosměrně ulicí Lidickou do ulice Masarykovy. Na jejím konci, podjezdu pod silnicí E 642, opouští město
a pokračuje k Prchalovu. V přímém směru lze z tohoto místa po cca 500 metrech navázat na trasu KČT
6039 a okruh „Kravařsko“. Vyvýšená poloha Prchalova nabízí výhled na Příbor a celé panorama Beskyd.
Po průjezdu osadou trasa opět klesá až k říčce Sedlnici. Za benzínovou pumpou se stáčí pod těleso
silničního mostu a za ním vede po místní silničce k parkovišti před Boroveckými rybníky. V tomto místě naváže na trasu naučné stezky okolo Boroveckých rybníků a pokračuje po zpevněné silnici zpátky
k Příboru, kam vstupuje ulicí Kpt. Jaroše. Okruh se krátce spojí s cyklotrasou KČT 6039 (Rodištěm
S. Freuda) a následně je vedena k nádraží ČD pro cyklisty, kteří využijí vlakovou dopravu. Po přechodu
lávky přes Lubinu se napojuje na Radhošťskou stezku z Ostravy do Frenštátu p. R. , na novou cykloturistickou trasu Hukvaldy – Příbor nebo na další trasy KČT. Trasa okruhu poté stoupá k farnímu
kostelu Narození P. Marie, jehož silueta je logem celého okruhu. Závěr trasy tvoří průjezd náměstím S.
Freuda k místu svého počátku.

Ve stanoveném termínu 31. 7. 2005 se podařilo
zpracovat a odevzdat žádost města o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie na projekt Centrum Sigmunda
Freuda. Tato žádost by měla být vyhodnocena Krajským
úřadem MSK do konce letošního září. Věřme, že se městu podaří získat potřebné dotace a ještě v letošním roce
se započne s opravou rodného domu Sigmunda Freuda.
V průběhu srpna přišlo oznámení z Ministerstva kultury
ČR, že rodný dům je zapsán mezi kulturní památky České
republiky.
Většina z nás ví, že rok 2006 je rokem 150. výročí narození Sigmunda Freuda. Pomalu se již začíná rýsovat plán
oslav a doprovodných akcí. Hlavní oslavy jsou plánovány
na dny 26. 5. – 28. 5. 2006 a mělo by se jich zúčastnit mnoho tuzemských i zahraničních hostů. V současné době jednáme i o možné návštěvě prezidenta republiky.
Období dovolených nijak nepoznamenalo stavební
ruch ve městě. Spíše naopak. Dokončují se především práce na budovách využívaných školskými zařízeními, které
by měly být ukončeny ještě před zahájením nového školního roku. Jedná se o budovu ZŠ Jičínská, kde se prováděly
generální opravy sociálních zařízení a sanace vlhkosti části
objektu a budovu piaristického gymnázia, kde je před samým závěrem generální oprava všech prostor, které využívá základní umělecká škola. Na Mateřské škole Frenštátská
se dokončuje oprava oken.
Podařilo se rovněž přesunout dlouhodobě špatný
chodník na křižovatce u kostela sv. Valentina a tím vyřešit
i problém možné kolize chodců s projíždějícími auty. Na
sídlišti Benátky byla dokončena cyklistická stezka a chodník, které propojují ulici Myslbekovou s komunikací na
nábřeží Rudoarmějců. Rovněž Povodí Odry s. p. pokračovalo na pracích souvisejících s protipovodňovou ochranou.
Převážná část pravobřežních hrázek je dokončena, zbývá
dokončit protipovodňové ochrany na území Klokočova.
V závěru srpna byla uzavřena pobočka České spořitelny a.
s. v budově radnice a byly zahájeny práce související s modernizací těchto prostor. Rovněž v této souvislosti se stále intenzivněji uvažuje s možností osazení výtahu v budově radnice, který by především starším občanům usnadnil
pohyb po budově. Rekonstrukcí prostor České spořitelny
získá radnice v přízemí budovy novou kancelář, která bude
otevřena přímo naproti pracoviště informačního centra.
Již vícekrát bylo jednáno s ředitelem Muzea Novojičínska
v Příboře o možném využití refektáře v piaristickém kláštěře pro svatební obřady a společenské záležitosti, které pořádá a organizuje město. Rozhodnutí o využití některých prostor, které v současné době užívá muzeum, by
mělo být přijalo v co nejkratší době.

Výročí stěžejního díla příborského rodáka

Letos si připomínáme 105 let od vydání knihy Sigmunda Freuda – Výklad snů.
Ing. J. Kavan /zpracováno podle internetových materiálů/
Sigmund Freud, lékař, vědec, zakladatel
autorem tzv. katarzní metody při léčení hysterie.
a tvůrce psychoanalýzy, se narodil 6. května
Freud to považoval za významný krok k psycho1856 v Příboře na Moravě. Tam prožil necelé tři
analýze, katarzní metodu přeměnil v metodu
roky, neboť roku 1859 se rodina přestěhovala do
volných asociací. Z původní hypnózy vlastně
Vídně. Zde také Freud strávil téměř celý život.
zůstala jen poloha v leže na lůžku, která se zaDo svého rodného města se pak vrátil jen krátce
chovává v psychoanalytické léčbě dodnes. Přišel
roku 1872, jako šestnáctiletý. Až na závěr života,
na to, že u člověka existuje konstantní množství
poslední rok, byl nucen emigrovat před nacisty
tzv. psychické energie, která, nenajde-li ventil, je
do Anglie. Jeho rodný dům v Zámečnické ulici č.
zadržena a projeví se jako patologický příznak.
117 stojí v Příboře dodnes, visí na něm pamětní
Koncem 90. let se Freud pokusil sám
deska, která byla odhalena roku 1931. Nedaleko
na
sobě
o tzv. autoanalýzu (započatou roku
rodného domu je umístěna i jeho busta.
1897). Některé fragmenty z ní, hlavně rozOd října 1885 strávil Freud 19 týdnů se svým
bor snů, publikoval ve spise „Výklad snů“
velkým vzorem profesorem J. M. Charcotem,
(Traumdeutung) z roku 1900. Toto dílo se pak
který Freudovi zprostředkoval přechod od neustalo pravděpodobně nejvýznamnější psychorologie k psychopatologii. Freud se pokoušel odlogickou knihou 20. století. Analýza snů se pro
povědět na otázku – jak to, že lidé onemocní bez
něho stala hlavní metodou autoanalýzy a pozděskutečného poranění či nemoci? Pochopil, že
ji při formulování psychoanalytické metodiky.
existují hlubiny lidského nevědomí a začal zkouK topografickému modelu psychiky (vědomí,
šet metodu hypnotické sugesce dr. H. Bernheima
předvědomí a nevědomí) dospěl Freud studiem
jako formu terapie a překvapivě již v prvních
snů, chybných výkonů a výroků, vtipů a neurotýdnech zaznamenal několik rychle vyléčených
tických příznaků.
případů. Hypnotické nevědomé jevy se mu staly
metodickým východiskem na objevitelské cestě
za poznáním hlubin lidské duše. Podstatný vliv
na další vývoj Fredových názorů měla spolupráce s dr. Breuerem, židovským neurologem. Byl
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Freudova kniha „Výklad snů“ se stala základem psychoanalýzy a snad nejcitovanějším
dílem v oboru psychologie a psychiatrie ve 20.
století na celém světě.

Poznamenejte si do kalendáře
PhDr. M. Podolská, ilustrační foto z roku 2004 Ing. J. Kavan
Možná jste letos v Příboře postrádali tradiční prázdninové zastavení Kinematografu bratří Čadíků.
Je nám to líto stejně jako vám, ale kinematograf si v letošním roce pro svá představení vybral pouze
místa velikosti bývalých okresních měst. A to zatím Příbor není. Smůla pronásledovala i další připravenou zajímavost – vystoupení bubenické skupiny Jumping drums. Je pochopitelné, že hudebníci nechtěli riskovat zkázu nástrojů v nepříznivém počasí, ale je méně pochopitelné, že odvolání koncertu přišlo
půl hodiny před jeho zahájením.
Proto se všem, které vytrvalý déšť neodradil a na náměstí přišli, ještě jednou omlouváme za to, že
nebylo v našich možnostech informovat o zrušení vystoupení v časovém předstihu.
A teď pohled na akce připravené městem, případně ve spolupráci s našimi partnery, na měsíc září,
kdy se „sezona“ opět dostává do obrátek.
10. 9. 2005 – Příborské rockování – III. ročník festivalu, amfiteátr městského parku začátek v 1800 hod
10. , 11. 9. 2005 – Výstava mladých chovatelů, chovatelsko středisko u sokolovny, 8. 00 – 1700 hod
11. 9. 2005 – Pouť farního kostela Narození Panny Marie
Podle momentálně platné dohody dojde v letošním roce ke změně umístění kolotočů. Je pro ně
vyhrazeno místo na ulici Štramberské u sportovní haly, stánky zůstávají dále na náměstí.

Kulturní program
náměstí
9. 00 hod – Wessani a jejich hosté, brakdance
9. 45 hod - Divadlo Trakař, představení Písně starých kozlů
11. 30 hod - Divadlo Trakař, představení Písně starých kozlů,
12. 00 hod - Wessani a jejich hosté, brakdance
14. 00 hod - Divadlo Trakař, představení Písně starých kozlů,
14. 45 hod - Wessani a jejich hosté, brakdance
amfiteátr městského parku
10. 30 hod. – pouťový promenádní koncert Swingového orchestru B. Pukovce
17. 9. 2006 - Dny evropského kulturního dědictví - Den otevřených dveří
Procházky městem:
Sraz u Muzea Novojičínska
09. 00 - průvodce pan L. Loukotka
11. 00 - pan PhDr. Jurok, CSc.
14. 30 - paní ing. Janečková
Zpřístupnění objektů 9. 00 – 17. 00 hodin
Kostely Narození Panny Marie, sv. Valentina, sv. Františka a kaple Sv. kříže.
V kostele sv. Františka bude instalována výstava archeologických nálezů, prohlídku kostela
Narození Panny Marie návštěvníkům mezi 16. 00 a 17. 00 hodinou zpříjemní živá hudba.
Piaristické gymnázium
Můžete využít dne otevřených dveří Muzea Novojičínska a prohlédnout si expozici mapující
rekonstrukci budovy gymnázia.
Radnice
Chodby budovy nabídnou výstavu fotografií Petra Sikuly.
29. 9. 2005 Koncert vážné hudby, refektář Muzea Novojičínska, začátek v 19. 00 hodin
APOLLON KVARTET /Pavel Kudelásek – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys –
viola, Pavel Verner – violoncello/
Progam
Chevalier de Saint - George - Smyčcový kvartet F dur op. 1
Josef Suk - Meditace na chorál Sv. Václave
Zdeněk Lukáš - Smyčcový kvartet č. 5 „Contrasti per quatro“
Carl Nielsen - Smyčcový kvartet f moll op. 5
Kvarteto Apollon koncertuje od roku 1993, vedle klasických děl má ve svém repertoáru i skladby
jazzové. Spolupracuje s řadou českých skladatelů, a to jak v oblasti klasické hudby (Z. Lukáš, P. Trojan,
O. Kvěch), tak v jazzu (K. Růžička, E. Viklický, V. Eckert). Se souborem úzce spolupracuje Česká televize i Český rozhlas.
Mezi úspěchy Apollon kvarteta patří vítězství v mezinárodní Beethovenově soutěži, kde získal i cenu za nejlepší
provedení díla L. van Beethovena a účast ve finále mezinárodní soutěže v Düsseldorfu. Soubor vystupoval na mnoha
prestižních festivalech, např. Bruckner festival v Karlsruhe, Festival komorní hudby v Bolzanu, Festival Mitte Europa,
Festival soudobé hudby v Bregenzu, jazzový festival v Salzburgu atd. Absolvoval turné po Anglii, Japonsku, Španělsku,
Belgii, Rakousku a dalších zemích. Kudelásek - housle Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner
- violoncello, Chevalier de Saint - George - Smyčcový kvartet f dur op. 14, Josef Suk - Meditace na chorál Sv. Václave,
Zdeněk Lukáš - Smyčcový kvartet č. 5 „Contrasti per dua, Carl Nielsen - Smyčcový kvartet f moll op. 5
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Dne 19. 7. 2005 ve 12:15 hod. přijala hlídka

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

MP telefonické oznámení od hosta restaurace Oáza, že se zde nachází polonahá žena,
která obtěžuje hosty restaurace. Po příjezdu na
místo bylo hlídkou zjištěno, že se uvedená žena
v pivnici již nenachází a odešla neznámo kam.
Žena, v které byla následně zjištěna 40-ti letá Š.
C. z Příbora, byla po chvíli spatřena u restaurace Rebel, kdy seděla na venkovní zahrádce, měla
přes sebe přehozené pouze prostěradlo, přičemž
však ňadra měla vystavena na obdiv. Vzhledem
k tomu, že budila veřejné pohoršení, byla hlídkou převezena ke svému známému pro oděvy
a následně byla propuštěna. Své neobvyklé chování odůvodnila tím, že je krásný letní den a je jí
šíleně vedro.
Dne 4. srpna 2005 bylo hlídkou MP přijato
oznámení od podnikatele, že v jeho prodejně,
ve které je dnes sám, bylo před malou chvílí 5
romských občanů. Po jejich odchodu zjistil, že
mu odcizili 10 000 Kč v hotovosti, které měl připravené k uhrazení zednických služeb a bohužel
je měl viditelně položené v regálu na prodejně.
Následně se podařilo zjistit, že pachatelé odjeli bílou Škodou-Favorit zaparkovanou před
Katolickým domem. Podařilo se také zjistit registrační značku tohoto vozidla. Po získání těchto informací byla ihned vyrozuměna Policie ČR
a hlídka MP Kopřivnice a MP Nový Jičín, aby
prověřili silnice vedoucí od Příbora a případně
zastavili vozidlo s podezřelými muži. Pachatele
se však bezprostředně nepodařilo zajistit, a proto je celý případ v šetření Policie ČR.

Zoologická zahrada

Ostrava

Jestli vás zklamalo letošní léto, můžete využít
pozvánky ostravské zoo na výlet.
/redakčně kráceno/
Ostravská zoologická zahrada založená v roce
1951 se rozkládá na ploše 100 hektarů. Převážná
část současného areálu zahrady je tvořena porosty
listnatého lesa zejména buky, duby, habry, olšemi
a vrbami. Významným prvkem je rovněž soustava
čtyř rybníků, které umožňují chov mnoha druhů
vodních ptáků. Na rybnících se nachází několik
ostrovů, které slouží jako letní výběhy lemurů
a gibonů. Návštěvnická trasa je doplněna řadou
zajímavých zahradnických a botanických prvků
a na jaře tvoří krásnou kulisu řada rozkvetlých
rododendronů.
Mezi výrazně zastoupené skupiny zvířat patří
ze savců jelenovití, kočkovité šelmy, primáti (opice) a z ptáků pak vrubozobí, dravci, sovy a papoušci. Poměrně velikou kolekci kočkovitých šelem reprezentují kupříkladu lvi, levharti nebo tygři, ale
k vidění jsou také naše kočky divoké, rysi, servali

Mezinárodní projekty a poznávací zájezdy na MGP ve školním roce 2004/2005

Projekt Socrates-Comenius na MGP
Již několik let je MGP zapojeno do projektu Socrates-Comenius, který studentům umožňuje prostřednictvím mnoha aktivit (překladatelská činnost, práce s počítačem a digitální kamerou tvorba internetových stránek) připravit se na budoucí povolání.
V rámci tohoto projektu se studenti a učitelé příborského gymnázia pravidelně účastní výměnných
pobytů mezi partnerskými školami: únor 2001 – stud. a vyuč. MGP v Anglii,
říjen 2001-stud. a vyuč. z Anglie na MGP,
únor 2002-stud. a vyuč. z Itálie na MGP,
říjen 2002-stud. a vyuč. MGP v Itálii.

Letos, 25. 4. -1. 5. 2005, navštívili ředitel školy PhDr. Jiří Maťa, Mgr. Božena Kalová, Mgr. Kamila
Matláková, Petr Havlík (student 3. roč. ) a Miroslav Mužný (student sexty) partnerskou školu v Basauri
(Bilbao) ve Španělsku.

Projekt Bild der anderen
Tento projekt byl zahájen mezi finskou školou a MGP ve školním roce 2004/05 a předcházely mu
četné dopisovací aktivity.

29. 5. – 2. 6. 2005 navštívilo se svými učiteli Masarykovo gymnázium devět finských studentů.
Společně se svými hostiteli (studenty MGP z Kopřivnice, Libhoště, Mniší) se Finové účastnili výuky,
prohlédli si Příbor a jeho okolí.
Studenti MGP se ke svým přátelům do Finska vydají v tomto školním roce.

Copernicus projekt
V rámci tohoto projektu, který je podporován EU (sekce programy pro evropskou mládež), se ve
dnech 23. 6. -30. 6. 2005 zúčastnilo osm našich studentů (Marie Huvarová, Andrea Kállaiová, Bohdan
Knězek, Václav Kocián, Luděk Nývlt, Jakub Stromšík, Anna Ulrichová, Lucie Vidličková) a dva pedagogové (Lucie Novotná a Silvie Dryáková) pracovních setkání na téma „Problémy, kterým mladí lidé musí
čelit“ v irském městě Athlone.
Společně s nimi se na projektu podílí školy z Irska, Rakouska, Litvy a Polska.
Poznávací zájezd studentů francouzského jazyka do Paříže
Uskutečnil se ve dnech 16. 4. -21. 4. 2005 (47 studentů a vyučující – Hana Le Folgocová a Lenka
Veřmiřovská)
Novinkou pro rok 2005 je možnost běžkování v zimních měsících. ZOO je otevřena každý den po celý rok
Spojení přímo k vstupní bráně zajišťují
z centra města trolejbusy č. 101 a 104

apod. Pavilonu opic dominuje skupina šimpanzů.
Velice si ceníme chovných skupin afrických kočkodanů Dianiných a indických makaků lvích. Oba
druhy opic jsou v přírodě vážně ohroženy a jsou
zařazeny do záchranného programu evropských
zoologických zahrad (EEP). V roce 2004 obohatil naši kolekci primátů pár velmi vzácného poddruhu madagaskarských lemurů lemur Sclaterův,
kterého v zemích střední a východní Evropy chová pouze naše zoo. Z dalších výrazných druhů
savců lze v ostravské zoo vidět kupříkladu žirafy, hrochy, medvědy ušaté, klokany či velbloudy
a samozřejmě nelze zapomenout ani na skupinku
3 slonů indických. Nový pavilon slonů byl slavnostně otevřen v listopadu 2004. V roce 2005 byly
na jaře otevřeny 3 nové prostorné voliéry pro severské druhy sov a v červenci první průchozí expozice v Zoo Ostrava – Čínská zahrada.
Aby měli návštěvníci možnost se dozvědět
více zajímavostí ze života našich zvířat, a také aby
poznali něco z jejich životních projevů, lze se s výjimkou zimních měsíců zúčastnit komentovaného
krmení vybraných druhů zvířat (např. hrochů,
velkých šelem, žiraf). Krmení provádí ošetřovatel
v určenou hodinu přímo ve výběhu. Vše je doprovázeno zajímavým povídáním o zvířatech a je zde
také prostor pro dotazy.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakt: Zoologická zahrada Ostrava,
Michálkovická 197, 701 00 Ostrava,
www.zoo-ostrava.cz,
e-mail: info@zoo-ostrava.cz,
tel.: 596 241 269

Blahopřejeme jubilantům narozeným
od 1. – 30. září
František Surovec
Miloslav Blažek
Alois Chromčák
Ludmila Vyvialová
Josef Michna
Ludmila Plachká
Marie Bittnerová
Marie Holaňová
František Borák
Ludmila Jurečková
Ludmila Rašková
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Františka Kutáčová
Rudolf Novák
Marie Štěrbová
Anna Volná
Bohumila Neusserová
Josef Richter
Vladislava Jankovičová
Bruno Zaoral
Vladimír Zálešák, ing.
Katarina Hermannová
Ludmila Pustějovská

Tepelným zdrojem, který dodává do domu n�kolikanásobn� více energie,než odeberete
z elektrické sít� / a kterou zaplatíte / je tepelné �erpadlo.Vzduch,zem�, voda – t�i
nejd�ležit�jší sou�ásti našeho života. V budoucnu však pro nás mohou znamenat ješt� víc.
Jsou totiž,aniž bychom si to pocitov� uv�domovali,zdrojem obrovského množství tepelné
energie – tepla, které je však b�žným zp�sobem nevyužitelné.Nyní již máme díky rostoucímu
technickému pokroku �ešení,jak toto teplo využít a zhodnotit.
Je to TEPELNÉ �ERPADLO,které za pomoci elektrické energie dokáže od�erpat jinak
nevyužité teplo z okolního prost�edí a p�evést je na teplo vhodné pro vytáp�ní a p�ípravu teplé
vody.To vše hospodárn� a neškodn� pro životní prost�edí.
Zne�išt�ní životního prost�edí a nedostatek energetických zdroj� se v sou�asné dob� stávají
tématy,jimž
v�nujeme
v�tší pozornost
a to p�edevším
v p�ípadech,kdy
se rozhodujemeo
o nízkém tlaku přijalo přes výparník z primárního okrury nákladů
na stále
vytápění.
V praxi
tyto úspory
představují
zp�sobu vytáp�ní. Tepelné �erpadlo v porovnání s jinými klasickými tepelnými zdroji,p�ímo
hu
teplo a nyní je stlačeno v kompresoru, čímž prudce
částky
v
řádu
desetitisíců
korun
ročně.
Tepelné
čerpa�i nep�ímo výrazn� snižuje tvorbu škodlivých emisí a šet�í primární energetické
zdroje.M�žeme rovn�ž �íci,že tepelné �erpadlo zajiš�uje,,recyklaci ,,p�írodního tepla.
naroste jeho teplota. Ohřáté chladivo putuje do výmědlo
už
není
luxus.
Což
dokazuje
následný
graf.
Rozhodnutí o po�ízení tepelného �erpadla je velkým celospole�enským p�ínosem pro zlepšení
životního prost�edí,který je dnes ocen�n státní podporou pro instalaci tepelného �erpadla a níku – kondenzátoru, kde zkapalní a odevzdá teplo
Tepelné
je jediný
který
která m�že
dosáhnoutčerpadlo
až 30% z vložené
investicezdroj,
u fyzických
osobpodstatnou
a až 70% u státních
topnému systému. Cyklus končí na expanzním ventilu,
budov.
část energie čerpá z okolního prostředí jako je vzduch,
V úvaze jaký zdroj tepla zvolit,jsou vedle ekologického hlediska i dv� nejd�ležit�jší
kde zchlazené kapalné medium prudce sníží tlak a tím
ekonomické
otázkyvoda.
: cena po�ízení
a ro�ní
provozní energie
náklady. je vcelku jedzemě nebo
Princip
přenosu
Z principu tepelného �erpadla vyplývá,že pom�r topného výkonu a elektrického p�íkonu,takse silně ochladí. A může zpět do výparníku převzít teplo
noduchý
a popisuje
schéma
oběhu
zvaný
topný faktor,je
vždy v�tšího
nežnásledující
jedna.Topný výkon
tepelného
�erpadlavnitřje vždy v�tší než
jeho elektrický p�íkon.V praxi tato výhodnost m�že znamenat,že nap�íklad z 1 kW dodané z okolního prostředí.
ního chladiva /média/
elektrické energie dokáže tepelné �erpadlo za ur�itých podmínek vyrobit 4 až 5 kW energie
Tepelné čerpadlo už není luxus. Ale než začnete uvatepelné.Tím se výrazn� snižuje spot�eba energie pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody,v souvislosti
Teplo
z okolního
prostředí
z vevenkovního
s ní i provozní
náklady
na vytáp�ní i celkové
náklady/ zatzn.
energie
vytáp�ném objektu.
žovat poraďte se s odborníky. Dobrá investice přináší zisk.
P�ivzduchu,
optimálním �ešení
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s
tepelným
�erpadlem
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tak
dosáhnout
až
nebo ze zemních vrtů nebo kolektorů, je při70% úspory náklad� na vytáp�ní. V praxi tyto úspory p�edstavují �ástky v �ádu desetitisíc�
Každá dobrá investice by měla přinést svůj zisk,
korun
ro�n�.Tepelné
�erpadlo užvýměníku
není luxus.Což-dokazuje
následný .graf.
vedeno
do prvního
výparníku
Chladivo

Teplo příjemně a hospodárně – teplo pro váš domov. I. část
Dobrá investice přináší zisk.
Pohodu domova přináší řada vlivů. Z těch objektivních, lidskou vůlí neovlivnitelných, je nejvýznamnější
teplo. Je to možná překvapivé, ale vědecké pokusy ukázaly již v 60 létech, že člověk snáze přežije dlouhodobou
izolaci, nedostatek světla i jiné nepříjemné okolnosti,
avšak podmínka je jediná – musí mít teplo.
Budete li se tedy zamýšlet nad tím, jak zajistit ve
svém nově postaveném nebo rekonstruovaném domě
teplo, budete se zabývat tím nejdůležitějším.
Totéž platí i pro technické budovy, jako školy, nemocnice, hotely, výrobní haly a další.
Hned první úvahou o topení ve vašem domě je jaký
zdroj tepla využijete.
Tepelným zdrojem, který dodává do domu několikanásobně více energie, než odeberete z elektrické
sítě /a kterou zaplatíte/, je tepelné čerpadlo. Vzduch,
země, voda – tři nejdůležitější součásti našeho života.
V budoucnu však pro nás mohou znamenat ještě víc.
Jsou totiž, aniž bychom si to pocitově uvědomovali,
zdrojem obrovského množství tepelné energie – tepla, které je však běžným způsobem nevyužitelné. Nyní již máme
díky rostoucímu technickému pokroku řešení, jak toto
teplo využít a zhodnotit. Je to TEPELNÉ ČERPADLO,
které za pomoci elektrické energie dokáže odčerpat jinak
nevyužité teplo z okolního prostředí a převést je na teplo
vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody. To vše hospodárně a neškodně pro životní prostředí.
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Rozhodnutí o pořízení tepelného čerpadla je velkým celospolečenským přínosem pro zlepšení životního prostředí, který je dnes oceněn státní podporou pro
instalaci tepelného čerpadla a která může dosáhnout
až 30% z vložené investice u fyzických osob a až 70%
u státních budov.

Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že poměr
topného výkonu a elektrického příkonu, tak zvaný topný
faktor, je vždy větší než jedna. Topný výkon tepelného
čerpadla je vždy větší než jeho elektrický příkon. V praxi
tato výhodnost může znamenat, že například z 1 kW dodané elektrické energie dokáže tepelné čerpadlo za určiTepelné �erpadlo je jediný zdroj,který podstatnou �ást energie �erpá z okolního prost�edí jako
týchnebo
podmínek
vyrobit
až 5jekW
energie
tepelné.
Tím
je vzduch,zem�
voda.Princip
p�enosu 4
energie
vcelku
jednoduchý
a popisuje
ho
následujícíse
schéma
ob�husnižuje
vnit�ního spotřeba
chladiva /média/
výrazně
energie pro vytápění a ohřev
Teplo z okolního prost�edí / tzn.z venkovního vzduchu,nebo ze zemních vrt� nebo kolektor�,
teplé
vody,vým�níku
v souvislosti
s ní.Chladivo
i provozní
náklady
na vytápěje p�ivedeno
do prvního
- výparníku
o nízkém
tlaku p�ijalo
p�es výparník
z primárního
teplo náklady
a nyní je stla�eno
v kompresoru,�ímž
prudceobjektu.
naroste jeho
ní okruhu
i celkové
za energie
ve vytápěném
teplota.Oh�áté chladivo putuje do vým�níku – kondenzátoru, kde zkapalní a odevzdá teplo
topnému systému.Cyklus kon�í na expanzním ventilu,kde zchlazené kapalné medium prudce
Při optimálním řešení celého vytápěcího systému
sníží tlak a tím se siln� ochladí.A m�že zp�t do výparníku p�evzít teplo z okolního prost�edí.

s tepelným čerpadlem lze tak dosáhnout až 70% úspo-

19-Září-05
pondělí

20-Září-05
úterý

21-Září-05
středa

22-Září-05
čtvrtek

23-Září-05
pátek

24-Září-05
sobota

26-Září-05
pondělí

27-Září-05
úterý

29-Září-05
čtvrtek

30-Září-05
pátek

Tepelné �erpadlo už není luxus. Ale než za�nete uvažovat pora�te se s odborníky.
Dobrá investice p�ináší zisk.
Každá dobrá investice by m�la p�inést sv�j zisk,a� už se jedná o zisk ve form� hmotné �i
nehmotné.Investice do tepelného �erpadla pro vytáp�ní a oh�ev vody je opravdu dobrou

Zpracoval Josef Lukašík, luky. fin@tiscali. cz

Technické služby města
Příbora, Harmonogram
svozu VOK - září 2005

Znečištění životního prostředí a nedostatek energetických zdrojů se v současné době stávají tématy, jimž
věnujeme stále větší pozornost, a to především v případech, kdy se rozhodujeme o způsobu vytápění. Tepelné
čerpadlo v porovnání s jinými klasickými tepelnými
zdroji, přímo či nepřímo výrazně snižuje tvorbu škodlivých emisí a šetří primární energetické zdroje. Můžeme
rovněž říci, že tepelné čerpadlo zajišťuje, „recyklaci“ přírodního tepla.

V úvaze jaký zdroj tepla zvolit, jsou vedle ekologického hlediska i dvě nejdůležitější ekonomické otázky:
cena pořízení a roční provozní náklady.

ať už se jedná o zisk ve formě hmotné či nehmotné.
Investice do tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev
vody je opravdu dobrou investicí. Za cenu energií, které
dnes platíte jiným, /za teplo ze vzduchu, slunce ze země
nebo vody neplatíte. /Získáte nejen komfortní zdroj tepla s nejnižšími provozními náklady, ale i nižší finanční
závislost na stále rostoucích cenách energií a další výhody. Investujte do budoucnosti a vezměte si zisk do svých
rukou.

STANOVIŠTĚ

15. oo-18. oo

Jiráskova x Šafaříkova

15. oo-18. oo

Švermova X Dukelská

15. oo-18. oo

Šmeralova x Gagarinova

15. oo-18. oo

Okružní u záříar. Nádob

15. oo-18. oo

Tyršova x Svat. Čecha

15. oo-18. oo

Jičínská x sídliště

15. oo-18. oo

Lidická - u Kat. domu

15. oo-18. oo

Masarykova x Hřbitovní

15. oo-18. oo

Oáza - u veř. WC

15. oo-18. oo

Stojanova x Smetanova

15. oo-18. oo

Smetanova x K. H. Máchy

15. oo-18. oo

O. Helmy

15. oo-18. oo

Na Valše u kurtů

15. oo-18. oo

Na Hrázi

15. oo-18. oo

Štramberská x Bezručova

9. oo-11. oo

Hájov, u pomníku

9. oo-11. oo

Prchalov, u obchodu

9. oo-11. oo

Příbor - Paseky u Jurečky

15. oo-18. oo

Pod Haškovcem

15. oo-18. oo

Větřkovská x Sušilova

15. oo-18. oo

Vrchlického x Za Vodou

15. oo-18. oo

Wolkerova x U trati

15. oo-18. oo

Komenského pod letadlem

15. oo-18. oo

J. V. Choráze za obchodem

15. oo-18. oo

Vrchlického u hřiště

15. oo-18. oo

Dr. Čejky x Myslbekova, kotelna

15. oo-18. oo

Myslbekova x U Čecha

15. oo-18. oo

9. května x brána býv. TATRY

15. oo-18. oo

9. května x Osvobození

15. oo-18. oo

B. Němcové x Hluboká
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OKÉNKO RADNÍHO
„Na světě je pouze jediná věc horší,
než když se o člověku moc mluví,
a to když se o něm nemluví vůbec„ O. Wilde
Vážení občané, vážení podnikatelé, milí
známí, jakožto městský radní a zastupitel, bych
vás chtěl oslovit touto cestou a požádat o spolupráci s redakční radou MĚSÍČNÍKU.
V našem městě se v průběhu celého roku
uskuteční spousty akcí, setkání, význačnějších
událostí. Odehrají se zde příhody veselé i smutné,
navštíví nás osobnosti známé a zajímavé. Naše
město žije, i když ze spousty setkání především
s mladými lidmi se dozvídám o opaku. Máme přece ve městě spousty zajímavých míst, do kterých
přijíždějí v průběhu roku nejen turisté, ale také
známé osobnosti kulturního a společenského života. Mnozí z nich se v našem městě ubytují, nakoupí, využijí služeb místních podnikatelů.
Jindy zase vy, kteří pracujete ve „kšeftě“ uslyšíte připomínky, náměty, nápady nebo třeba i zdrcující kritiku. Mnozí z nás se již téměř dva roky
setkáváme na společných schůzkách: podnikatel
-zastupitel-občan. Padají zde desítky podnětných
nápadů, padá zde kritika na zastupitele, radní, vedoucí odboru.
O tom všem se přece dá napsat článek a pokud bude trošku „čtivý“, zcela jistě se objeví v Měsíčníku, třeba i na titulní stránce. Mnohokrát jsem
zaslechl povzdechnutí, ať už od vedoucí odboru
PhDr. Podolské nebo i členů mediální komise, že
schází příspěvky a články. Vyjádření vedoucích
odborů a pracovníků úřadu jsou sice poučná, nicméně občané mají rádi články, reportáže či statě
i jiného charakteru.
Ve městě přece nemáme jen Bav Klub,
Domeček, Společnost S. Freuda, či sportovní
zařízení!
Rudolf Korčák

Výsledky příborských basketbalistů v mistrovských soutěžích v sezoně 2004/2005.
Příborský mládežnický basketbal i v uplynulé sezoně výborně reprezentoval naše město a svými výsledky se zařadil mezi nejlepší basketbalové oddíly
v Moravskoslezském kraji. Počtem družstev i výkonnostní úrovní je schopen
konkurovat podstatně větším basketbalovým oddílům z velkých městských
aglomerací jako je Ostrava , Havířov, Nový Jičín, Val. Meziříčí a p. Zvláště družstva děvčat patří ve všech věkových kategoriích ke špičce MS kraje a v ligových
soutěžích poráží družstva z Prahy, Brna, Pardubic, HR. Králové a p. , která jsou
zařazena a profesionálně trénovaná v Centrech talentované mládeže
V uplynulé soutěžní sezoně 2004/2005 startovalo v mistrovských soutěžích
České basketbalové federace v barvách Basketbalového klubu Příbor celkem 12
družstev. Z toho 3 družstva hrála ligové soutěže ČR a dalších 9 družstev startovalo v soutěžích Moravskoslezského kraje.
Značné komplikace vznikly v souvislosti s rozhodnutím VV ČBF, který zakázal hrát ligová utkání mladších dorostenek a starších žákyň v Příboře v tělocvičně ZŠ npor. Loma ( nevyhovující rozměry hrací plochy ) a bylo nutné zajišťovat pronájem tělocvičen na tyto zápasy v Novém Jičíně nebo Ostravě. Ostatní
domácí zápasy byly odehrány v tělocvičně ZŠ npor. Loma v Příboře, kde všechna družstva basketbalového klubu trénují.
Soutěže byly zahájeny v září 2004 a mimo krátkou přestávku v průběhu
Vánoc hrála družstva své zápasy každou sobotu a neděli až do konce dubna
2005. V průběhu května a června se družstva zúčastnila významných národních
a mezinárodních turnajů a ve dvou kategoriích se s úspěchem zúčastnila bojů
o titul mistra ČR.
Hodnocení družstev – krajské soutěže :
1) muži – družstvo bojovalo ve své soutěži se střídavými úspěchy. Družstvo nemá stálého trenéra ani konsolidovanou hráčskou základnu a to se odráží v nízké úrovni tréninkového procesu. Konečné umístění družstva odpovídá jeho současné výkonnostní
úrovni.
Sdružený okresní přebor sk. „A“ [muži] Konečná tabulka
1. Bílovec
12 10 2 925:827
22
2. JBOYS Valmez B
12 9 3 1044:835
21
3. Hranice
12 9 3 892:814
21
4. Příbor
12 6 6 937:926
18
5. Rožnov
12 5 7 873:904
17
6. SBK Val. Meziříčí
12 2 10 762:919
14
7. Frenštát
12 1 11 796:1004
13
2) ženy - družstvo tvoří mladé hráčky, odchovankyně našeho basketbalového klubu.
Trenér L. Nývlt je přesvědčen o možnosti dalšího výkonnostního růstu družstva, to však
záleží na jednotlivých hráčkách a jejich zájmu trénovat a zlepšovat svoji basketbalovou
výkonnost.
Oblastní přebor [ženy] Konečná tabulka
1. Vsetín
16 13 3 898:742
29
2. Orlová B
16 10 6 980:918
26
3. Příbor
16 9 7 1173:911
24
4. Slezan Opava
16 6 10 994:917
22
5. Frýdek-Místek dkyst 16 2 14 783:1340
18
3) starší dorostenci – trenér M. Sýkora měl k dispozici pouze úzký kádr hráčů, z nichž
většina ještě patřila do kategorie mladších dorostenců.
Oblastní přebor [starší dorostenci] Konečná tabulka
1. Nový Jičín
24 23 1 2061:1276 47
2. SBK Val. Meziříčí
24 19 5 2071:1655 43
3. Snakes Ostrava
24 16 8 1974:1761 40
4. TBS Přerov
24 13 11 1814:1713 37
5. Příbor
24 6 18 1708:2143 30
6. Gymn. Zábřeh
24 6 18 1626:1951 30
7. Orlová
24 1 23 1300:2055 23
4) mladší dorostenky – družstvo mladších dorostenek si po skvělých výkonech vybojovalo titul přeborníka Moravskoslezského kraje. Pod vedením trenérů ing. Petra Rosíka
a Miroslava Sýkory v průběhu soutěže prohrálo pouze jedno utkání a zajistilo si postup
do ligy starších dorostenek.
Oblastní přebor [mladší dorostenky] Konečná tabulka
1. Příbor
28 27 1 2591:1629 55
2. Bruntál
28 23 5 2235:1619 51
3. SBŠ Ostrava žkyst
28 17 11 1952:1600 45
4. Krnov
28 12 16 1750:1877 40
5. Start Havířov
28 11 17 1794:1773 39
6. SBŠ Ostrava B
28 9 19 1463:1812 37
7. Slavia Havířov žkyst 28 7 21 1640:2094 35
8. EMOS Přerov žkyst
28 6
22 1537:2558
34
5) starší minižáci - družstvo starších minižáků se výkonnostně zařadilo mezi nejlepší
družstva MS kraje. Pod vedením trenéra Milana Slaného si vybojoval výborné 3. místo
v MS kraji. Jeho další výkonnostní růst je limitován stabilizací hráčské základny družstva
a přístupem hráčů k tréninkovému procesu.

Oblastní přebor [starší minižáci] Konečná tabulka

1. Snakes Ostrava
36 36 0 2872:1187 72
2. NH Ostrava B
36 30 6 2190:1493 66
3. Příbor
36 25 11 1910:1634 61
4. Nový Jičín
36 22 14 1832:1662 58
5. Start Havířov
36 19 17 1809:1817 55
6. Kroměříž
36 16 20 1776:1797 52
7. Frenštát
36 14 22 1492:1723 50
8. Hala Opava
36 12 24 1501:1804 48
9. NH Ostrava A
36 4 32 1228:1973 40
10. INTEXT Krnov
36 2 34 1141:2661 38
6) starší minižačky – družstvo více než polovinu soutěže bojovalo s družstvem minižaček SBŠ Ostrava o titul přeborníka MS kraje. Několik nevydařených utkání v závěru soutěže odsunulo naše družstvo na 2. místo v konečné tabulce se značným náskokem před družstvem Krnova, které se umístilo jako třetí. Zisk druhého místa zajišťoval
našim hráčkám účast na kvalifikačním turnaji o postup na závěrečný turnaj o titul
mistra ČR v této věkové kategorii. Kvalifikační turnaj se hrál v závěru dubna v Praze
a naše děvčata po výborných výkonech turnaj bez porážky vyhrála a tím si otevřela
cestu na mistrovství ČR.
Závěrečný turnaj o titul mistra ČR se hrál ve dnech 5. 5. až 8. 5. 2005 ve Strakonicích
za účasti šesti nejlepších českých družstev v této kategorii. Naše děvčata po skvělých
výkonech si nakonec vybojovala stříbrné medaile a titul vicemistryň ČR. Trenéři ing.
Miroslav Slovák a Ivo Nedoma odvedli skvělou práci a dovedli hráčky výborně připravit
na rozhodující utkání sezony. Družstvo je perspektivní a má potenciál dalšího výkonnostního růstu. Bude záležet na samotných hráčkách , aby si uvědomily, že pokud chtějí
obhájit vybojovanou pozici, musí se dále zlepšovat ve všech herních činnostech.

Oblastní přebor [starší minižákyně] Konečná tabulka

1. SBŠ Ostrava
40 37 3 2913:1185 77
2. Příbor
40 33 7 2479:1433 73
3. Krnov
40 23 17 2147:1912 63
4. Start Havířov
40 15 25 1962:1894 55
5. Javorník
40 8 32 1206:3182 48
6. Hranice
40 4 36 1320:2421 44
6) mladší minižákyně – široká hráčská základna v této věkové kategorii umožnila přihlásit do soutěží dvě družstva. Družstvo „A“ pod vedením trenéra P. Hejtmánka
a družstvo „B“ pod vedením B. Večeře a P. Zlevorové. Družstvo „A“ podávalo v průběhu
celé soutěže výborné výkony a v konečné tabulce obsadilo skvělé 2. místo v MS kraji.
Družstvo „B“, za které hrála děvčata, která basketbalem začínala později a nebo podstatně mladší, skončilo v tabulce na 7. místě. Důležité je, aby děvčata měla stále radost ze
hry a zájem se neustále zlepšovat.

Oblastní přebor [mladší minižákyně] Konečná tabulka

1. Krnov
24 23 1 2112:589
47
2. Příbor A
24 21 3 2325:631
45
3. SBŠ Ostrava A
24 19 5 1868:827
43
4. Start Havířov
24 12 12 1097:1333 36
5. Hranice
24 12 12 1374:959
34
6. SBŠ Ostrava D
24 7 17 766:1639
31
7. Příbor B
24 6 18 796:1651
30
8. SBŠ Ostrava B
24 4 20 368:1835
28
9. SBŠ Ostrava C
24 4 20 532:1774
26
7) nejmladší minižákyně – byly největším překvapením tohoto ročníku a nejúspěšnějším družstvem Basketbalového klubu Příbor. V mistrovské soutěži nemělo konkurenci a bez porážky vyhrálo svoji věkovou kategorií a hráčky se staly přebornicemi MS
kraje. Tímto umístěním si vybojovalo účast na Festivalu minibasketbalu v Kroměříži,
který byl organizován jako oficiální mistrovství ČR. V konkurenci nejlepších družstev
z ČR si družstvo po skvělých výkonech pod vedením trenérů P. Hejtmánka a O. Buska
vybojovalo 1. místo a získalo titul mistra ČR. Prezentací rychlého a bojovného basketbalu si získalo přízeň přítomných basketbalových odborníků i diváků, kteří ve finálovém
zápase svým povzbuzováním vytvořili našemu družstvu domácí prostředí. V družstvu
je řada výrazných basketbalových talentů, jejich další výkonnostní růst je však podmíněn
přístupem hráček k tréninkovému procesu.

Oblastní přebor [nejmladší minižákyně] Kon. tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příbor
Kroměříž
SBŠ Ostrava
Hranice
Krnov
Bruntál

20
20
20
20
20
20

20
15
13
7
5
0

0
5
7
13
15
20

1703:228
1012:585
924:705
670:1005
675:1068
154:1547

Hodnocení družstev – ligové soutěže :

40
35
33
27
25
20

1) Mladší dorostenky – dorostenecká liga, družstvo odehrálo v ligové soutěži řadu výborných zápasů. V průběhu náročné sezony se muselo vyrovnat s tím, že domácí utkání
muselo odehrát ve sportovní hale v Novém Jičíně ( ve které však z finančních důvodů
nemohlo trénovat) a že v základní sestavě družstva byla řada hráček které věkově patřily
do kategorie st. žaček. Přes tyto problémy si družstvo vedené trenérem ing. P. Rosíkem
vybojovalo z 12 účastníků 8. místo a tím si zajistilo účast i v příštím ročníku dorostenecké ligy.
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KONEČNÁ TABULKA SKUPINY „B“ LIGY MLADŠÍCH DOROSTENEK:

KONEČNÁ TABULKA LIGY MLADŠÍCH ŽAČEK:

1. BŠM Kroměříž
22 21 1
2012:1119
43
2. SOKOL Hradec Králové „B“ 22 17 5
1848:1357
39
3. VALOSUN IVES KP Brno 22 16 6
1694:1242
38
4. BASKETSPORT EMOS Přerov 22 15 7
1638:1302
37
5. TJ SOKOL Pečky
22 14 8
1586:1315
36
6. SK ARITMA VITTEL Praha 22 13 9
1526:1335
35
7. BK Brandýs nad Labem
22 12 10
1621:1441
34
8. BK Příbor
22 10 12
1589:1432
32
9. BK Prosek
22 8 14
1359:1580
30
10. ŠBK Pelhřimov
22 4 18
1150:1689
26
11. TJ JISKRA Humpolec
22 1 21
906:2004
23
12. SK UP Olomouc
22 1 21
910:1983
23
2) Starší žačky – žákovská liga, družstvo, v jehož řadách hraje několik hráček, které
jsou zařazeny v reprezentaci MS kraje, mělo v podzimní rozřazovací části soutěže smůlu, když nešťastně prohrané dva zápasy (Sparta, Přerov), je odsunuly z možnosti hrát ve
skupině o 1. až 8. místo a pokusit se obhájit titul vicemistra ČR z minulých let. V jarní
části ve skupině o 9. až 16. místo nemělo vážného soupeře a bez problémů si vybojovalo
1. místo v této skupině. Družstvo trénoval a vedl ing. P. Rosík a startovaly v něm i některé
hráčky z SBŠ Ostrava.

1. Valosun KP IVEs Brno
14 13 1
999 : 705
27
2. Basket Slovanka
14 12 2
1200 : 819
26
3. B. A. Sparta
14 8 6
1032 : 897
22
4. SBŠ Ostrava
14 8 6
851 : 933
22
5. BCM Sokolov
14 8 6
911 : 770
22
6. ŠBK Pelhřimov
14 4 10
809 :1022
18
7. TJ Start Havířov
14 2 12
834 :1127
16
8. BK Příbor
14 1 13
759 :1082
15
V průběhu mistrovských soutěží odehrála družstva BK Příbor celkem 268 mistrovských utkání.
Mimo účasti v soutěžích řízených ČBF se zúčastnila družstva různých věkových
kategorií řady tuzemských i zahraničních turnajů, a to převážně s medailovými výsledky. Významným úspěchem bylo vítězství družstva dorostenek na mezinárodním turnaji v Rakousku. Basketbalový turnaj se uskutečnil v rámci „Světových her mládeže“
ve dnech 17. 6. až 19. 6. 2005 pod patronací UNESCA v Klagenfurtu. Naše družstvo
vedené trenérem ing. P. Rosíkem, v této kategorii reprezentovalo Českou republiku a
dokázalo v konkurenci kvalitních evropských a amerických týmů, skvěle reprezentovat
český basketbal i naše město.
Uznáním úspěšné práce našich trenérů ze strany vedení ČBF SM , bylo jmenování
ing. P. Rosíka do funkce hlavního trenéra krajské reprezentace ml. dorostenek, která reprezentovala náš kraj na „Olympiádě mládeže“ v Brně, která byla organizována Českým
olympijským výborem a které se zúčastnilo 5 000 mladých sportovců.
Dosažené výsledky dokumentují výbornou sportovní úroveň příborského mládežnického basketbalu a jsou skvělým zhodnocením dlouhodobé a obětavé práce všech trenérů. Zvášť v dívčích kategoriích patří naše družstva mezi nejlepší v MS kraji a ligových
soutěžích prokazují své kvality mezi nejlepšími celky ČR. Členská základna basketbalového klubu, ve které je registrováno 176 dětí, je zárukou, že dívčí a ženský basketbal
má v Příboře skvělou perspektivu. Postavení nové sportovní haly u Masarykova gymnázia umožní hrát všechna ligová utkáníí na regulérním hřišti v Příboře, před domácím
publikem, což určitě přispěje k výraznější propagaci basketbalu v našem městě a bude
motivovat další děti k pravidelným sportovním aktivitám.
Poděkování za dosažené úspěchy patří 13 obětavým trenérům, všem hráčkám
i hráčům jednotlivých družstev a řadě rodičů, kteří naší práci fandí a jsou ochotni nám
pomáhat.
Významný podíl na dosažených výsledcích měli naši pracovní partneři a sponzoři
mezi něž patří především vedení ZŠ npor. Loma, Městský úřad Příbor, PRIMUS CE s. r. o,
SME a. s. , Lonka a. s. , PTN-VESTRA s. r. o, Pneuservis J. Dobeš a řada dalších, kteří
v uplynulé sezoně svým vstřícným přístupem a finančními příspěvky pomohli zabezpečit činnost Basketbalového klubu Příbor a start našich družstev v krajských i ligových
soutěžích.

KONEČNÁ TABULKA LIGY STARŠÍCH ŽAČEK:

1. B. A. SPARTA Praha
14 12 2
1143:874
26
2. BASKETSPORT EMOS Přerov 14 11
3 1087:894 25
3. SOKOL Hradec Králové
14 9 5
1125:990
23
4. BASKET SLOVANKA Praha 14 8 6
999:869
22
5. TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou 14 8 6
1026:1045
22
6. BSK TATRAN Kraslice
14 3 11
859:1011
17
7. BCM Sokolov
14 3 11
741:1092
17
8. BK VEJROSTEK Most
14 2 12
1001:1206
16
9. BK Příbor
14 14 0
1194:772
28
10. TJ SOKOL Nusle Praha
14 12 2
1044:741
26
11. BK LOKOMOTIVA Trutnov 14 7 7
887:823
21
12. BK APPIAN AB plus Strakonice 14 7 7
836:901
21
12. VALOSUN IVES KP Brno 14 6 8
856:811
20
13. DDM Česká Lípa
14 5 9
849:1003
19
15. BK Tábor
14 3 11
775:1216
17
16. SK BASKETBAL Tišnov
14 2 12
802:975
16
3) Mladší žačky – žákovská liga, družstvo pod vedením trenérů ing. M. Slováka a I.
Nedomy si vybojovalo v pozimní kvalifikaci postup do ligové soutěže. Přesto, že ve svém
středu mělo řadu hráček věkově příslušících do kategorie starších minižaček, prokázalo
svoji výkonostní úroveň a v konkurenci nejlepších 16 družstev ČR obsadilo v konečné
tabulce výborné 8. místo.

Zpracoval : J. Slaný _ BK Příbor
Datum : 28. 7. 2005

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ZÁŘÍ
Jedna z dalších forem turistiky je organizování dálkových a turistických pochodů. Dálkový pochod je výkonnostní turistická akce. Cílem je prověřit osobní zdatnost účastníků intenzivní chůzí
po připravené trase dle předem daných propozic.
Délka dálkového pochodu je 50km a více (limit 12
hodin), maximálně 100km v časovém limitu do 24
hodin. Organizátoři zajišťují vyznačení trasy, pořadatelskou a zdravotní službu, občerstvení, upomínkové předměty, případně i jiné služby (ubytování, turistickou zábavu, exkurzi apod. ).
Turistický pochod je typ organizované akce
základní turistiky, podobné dálkovému pochodu , ale s trasami do 49km. Dálkové a turistické
pochody se konají po celém území naší vlasti.
Jedním z nejznámějších je pochod Praha – Prčice,
kde počet účastníků v roce 1997 dosáhl rekordních 40 tisíc účastníků.
V našem regionu se konají pravidelně turistické akce v Kopřivnici, Bílovci, Mořkově, Rybím,
Frenštátě pod Radhoštěm nebo na Hukvaldech.
Přehled všech veřejně dostupných akcí je obsažen
v Kalendáři turistických akcí pro příslušný rok,
který je možno vždy koncem roku objednat prostřednictvím našeho klubu turistů.
V Příboře zorganizovali turisté první pochod
v roce 1972 pod názvem Janáčkovy chodníčky. Za

dobu více než 30 let (v roce 1994 – 1995 se pochod nekonal) se „chodníčků“ zúčastnilo několik
tisíc nejen místních milovníků přírody, ale přijeli
i turisté ze vzdálených míst naší vlasti. Nejméně
účastníků bylo v roce 1996 (40 turistů), rekordní
účast byla v roce 1978 – organizátoři uvítali 262
turistů.

sách můžete plnit podmínky turistických soutěží
Olympijské kilometry a Toulavý náprstek.
Zveme všechny – poznáte, že i Příbor má velmi pěkné okolí. Kupony odevzdejte na městském
informačním centru.

Sponzorem celé soutěže je ALPISPORT
Příbor a restaurace U ZLATÉ HVĚZDY/fa
Jeník/.

17. září 2005 se bude konat již 29. ročník
Janáčkových chodníčků.
Příborští turisté
připraSout�žní
kupon
IV. kola
sout�že
Výhercem
2. kola soutěže je pan Miroslav
vili pěší trasy 10km, dvě trasy 15km, 25km a pro
Martínek, Jičínská 79, Příbor. Blahopřejeme!
„dálkoplaze“ 50km. Pro cyklisty jsou dvě trasy
30km a 60km.
Poprvé bude
M�sí�ník m�sta P�íbora SRPEN 2005
zařazena nová
trasa jako turisticko-orientační soutěž
Sout�žní úkol:
pro posádky
automobilů.
Odhadn�te a napište do
Start je od 6. 30
kuponu celkový po�et
do 9. 00 hodin
ú�astník�
Janá�kových
na nádraží ČD.
za všechny
chodní�k�
Časový rozvrh
ro�níky
/v�etn�
roku 2005/
na jednotlivé
trasy je uveden
Platnost zá�ijové sout�že
na plakátech.
Na všech trado 15. 10. 2005

SOUT�ŽNÍ KUPON K�T

MĚSÍČNÍK
MĚSTAodevzdejte
PŘÍBORA na
9 M�stském informa�ním centru.
Kupony

KROUŽKY, KURZY
ROK 2005-2006
KROUŽEK - KURZ:

DEN:

CENA:

KLUB PLASTIKOVÝ MODELÁŘ „TORA“

Pátek

500 Kč/rok

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Úterý

500 Kč/rok

RYBÁŘI I,II

Pondělí

400 Kč/rok

ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“

Pondělí

500 Kč/rok

CHOVATELÉ A KLUB PSÍCH KAMARÁDŮ

Čtvrtek

500 Kč/rok

VOLEJBAL I - DĚTI

Úterý

500 Kč/rok

VOLEJBAL II DOSPĚLÍ

Pondělí

20 Kč/hod

FLORBAL I,II,III,IV - DĚTI

Po,Čt,Pá

500 Kč/rok

FLORBAL V – DOSPĚLÍ

Středa

20 Kč/hod

MÍČOVÉ HRY

Úterý

500 Kč/rok

AEROBIC

Čtvrtek

500 Kč/rok

KALANETIKA – MLÁDEŽ, ŽENY

Po, St

20 Kč/hod

BASKETBAL - DÍVKY
BASKETBAL - CHLAPCI

400 Kč/rok
TAI-ČI

Středa

500 Kč/rok

BŘIŠNÍ TANCE – MLÁDEŽ, ŽENY/ 10 lekcí

Středa

550 Kč

KERAMIKA I,II,III

Út,Čt,Pá

150 Kč/rok+vstupné

KLUB „ZVONEČEK“

Úterý

300 Kč/rok

DIVADELNÍ KLUB GONG

Pátek

500 Kč/rok

LUNA KLUB – MLÁDEŽ

Pátek

100 Kč/rok

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI,POKROČILÍ

Po,Út,St

2 000 Kč/rok/dosp

PODMÍNKY
Převážná část zájmových kroužků je určena dětem
od 7 let.
Přihlášku získáte v DDM Luna Příbor v MIC Příbor
a každé dítě obdrží v ZŠ náborový leták včetně
přihlášky.
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo odevzdejte
v DDM LUNA Příbor do 20. 9. 2005. V případě
nepřítomnosti pracovníka v DDM, přihlášku vhoďte
do schránky na dveřích DDM LUNA.
Zápisné můžete hradit celoročně nebo pololetně.
Dětem, které mají zájem navštěvovat více kroužků,
poskytujeme slevu na zápisném.
První kroužek zaplatí v celé částce /kromě keramiky,
klub Luna/ a u dalších zaplatí polovinu zápisného.
Vzhledem k tomu, že DDM Luna nedostává dle nového
školského zákona žádné dotace na dospělé, museli
jsme zvýšit cenu zápisného pro dospělé.
Dukelská 1346, 742 58 Příbor
556 725 029
736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz
internet: http://web.quick.cz/ddmluna

1 000 Kč/rok/děti
NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ

Čtvrtek

2 000 Kč/rok/dosp
1 000 Kč/rok/děti

Dům dětí a mládeže Luna Příbor uspořádal
v letošním roce pro děti dva letní tábory, které se
uskutečnily na Malé Bystřici a Lačnově.
Celkem se obou táborů zúčastnilo 72 dětí.

Radegast slaví 35 let
Velkolepé oslavy zahájí II. ročník Radegastova reje v sobotu 10. září na třech různých místech najednou
Programově propojí všechny lokality – Pustevny, Zlín, Olomouc – soutěž o zajímavé ceny Radegasta s názvem „Radegastův pětiboj: - hod míčkem do hlavy
Radegasta - opičí dráha s krýglem v ruce - kuželky s plechovkami - zdvihy 15 l sudu za 60 sekund - přeskládání obsahu bedny.
Pustevny - v sídle boha Radegasta
Zahájení
10, 00-10, 15
Camerata
10, 15-11, 15
Jumping drums
11, 30-12, 00
Vojvoda
12, 30-13, 30
Kočko & Orchestr
14, 00-15, 00
Jumping drums
15, 15-15, 45
Vyhlášení pětiboje
15, 45-16, 00
Dan Bárta
16, 30-18, 00

Zlín - na parkovišti před Velkým kinem
Zahájení
10, 00-10, 15
Kajkery
10, 15-11, 15
Jablkoň
11, 30-12, 30
Robson
12, 45-13, 45
Čadi
14, 00-15, 00
TUT
15, 15-16, 15
Koňaboj
16, 30-17, 30
Vyhlášení pětiboje
17, 30-17, 45
Prouza
18, 00-19, 15

Olomouc - prostory Envelopy
Zahájení
10, 00-10, 15
Dětské hvězdy - E. Farná, B. Lakota 10, 15-11, 15
Nevím
11, 30-12, 30
Filip M.
12, 45-13, 30
O5&Radeček
13, 45-14, 45
Najzar
15, 00-16, 00
Revival Cranberies
16, 15-17, 15
Vyhlášení pětiboje
17, 15-17, 30
Priessnitz
17, 45-19, 00

Z dalšího programu: Integrovaný záchranný systém(ukázky práce se psy, bojové sporty, zvedací plošina), zajímavé atrakce, bohaté občerstvení
Pustevny- středověká mučírna u sochy Radegasta, šermířská a herecká společnost Kelti, Zlín-Tatra Dakar, promítání kina -11. 00 – pásmo krátkých filmů pro
děti KYTICE POHÁDEK II. , 13. 00 - PŘÍBĚH ŽRALOKA, 15. 00 – MADAGASKAR, NA VŠECHNY AKCE VSTUP ZDARMA
Bližší informace www. beskydy. cz, www. infocesko. cz, www. radegast. cz
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Horolezecký oddíl Příbor

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR

R a b š t e j n (ili) - Víkendovým pobytem na Rabštejnu
v Jeseníkách završili instruktoři Horolezeckého oddílu
Příbor roční práci s mládeží. Akce, která se uskutečnila ve
spolupráci s Horolezeckým oddílem Studénka, byla finančně podpořena dotací z komise pro mládež Českého horolezeckého svazu.
„Na Rabštejně si mohli všichni nejen otestovat lezení na
žulových skalách, ale ve spolupráci s oddílem ze Studénky
vzniklo i zdravé rivalské prostředí, které podněcovalo k lepším výkonům,“ zhodnotili úspěšnost akce přítomní horolezeční instruktoři. Pro většinu malých adeptů, jejichž věk
se pohyboval v rozmezí od 7 do 18 let, mělo své neopakovatelné kouzlo pro některé i premiérové stanování ve volné
přírodě včetně samostatné přípravy jídla.
„Dětem a mládeži se věnujeme druhým rokem, kdy se
nám podařilo v rámci boje proti kriminalitě mládeže vybudovat umělou lezeckou stěnu v tělocvičně na ulici Dukelské,“
vzpomíná na začátky práce se čtyřicítkou lezeckých adeptů
předseda příborských horolezců Stanislav Burgár. Dětem se
dvakrát týdně v tělocvičně věnuje šest instruktorů, od jara se
lezecké aktivity rozšířily o vápencové stěny ve Štramberku
a celodenní měření nabytých dovednosti v lokalitách, jako
je například Kružberk nebo Sulov. Finančně náročnou výzbroj pro mladé lezce zajistil horolezecký oddíl z dotačního
programu boje proti kriminalitě a drogám Městského úřadu
v Příboře.

ve spolupráci

s TANEČNÍ ŠKOLOU „SYREK“
pořádá

TANEČNÍ

Kurz společenského tance a výchovy
každý pátek od 9. 9. 2005 v 17:30 – 20:00 hodin v sále
restaurace Mexico
Kurz je určen mládeži od 15 let, má 12 lekcí
(závěrečná kolona 2. 12. 2005)
Co se naučíte? No prostě tančit!
Standartní a latinsko-americké společenské tance,
národně-společenské, tance, country a zábavné tance, také
vám už nebude cizí společenské chování, to vše vás naučí
manželé Syrkovi, kteří vyučují podle osnov a pravidel Svazu
učitelů tance České republiky, ve kterém jsou registrováni.
Kurzovné činí 1200 Kč,
pro páry a sourozenecké dvojice je cena 1000 Kč.
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Luna Příbor,
MIC Příbor, telefon 556 725 029, e-mail: ddmluna@quick. cz.

Vážení zákazníci,

nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kanceláø Nový Jièín
Štefánikova 2, 741 01

V zákaznické kanceláøi SMP vyøídíte:

Otevírací doba
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

Pondìlí 8.00 - 12.00
žádosti o pøipojení k distribuèní soustavì
Úterý
8.00 - 12.00
nebo žádosti o dodávku zemního plynu
Støeda
8.00 - 12.00
Ètvrtek 8.00 - 12.00
nové smlouvy na dodávku zemního plynu
Pátek
zavøeno
pøepisy odbìrných míst
reklamace
veškeré informace ve vìci odbìru zemního plynu
veškeré zmìny ve stávajících kupních smlouvách
(úpravy záloh, platebních podmínek,
fakturaèních adres, kontaktních údajù apod.)
odeèty pro fakturaci
ní
nebo pøi zmìnì ceny plynu
lex

Zákaznická linka SMP 840 111 115

(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239

(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz
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POZVÁNÍ
NA KURZ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ,

který se koná v Příboře, od září do července 2006
1) v mateřské škole ul. Frenštátská 1370
v úterý od 17. 15 – 18. 45 hod.
vede Marta Legerská
2) v mateřské škole ul. Pionýrů 1519
v úterý od 17. 30 – 19. 00 hod.
vede Ludmila Höhnová

Městské koupaliště v Příboře
bude uzavřeno v neděli 11. září v 19, 00 hod.

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ JSTE V LETOŠNÍM KRÁTKÉM LÉTĚ

TOTO ZAŘÍZENÍ NAVŠTÍVILI.

Program cvičení:
-

relaxace
ásány
dechové cvičení
meditace
Ásány jsou psychosomatická cvičení,
která mají pozitivní vliv na tělo, mysl a duši.
Mohou z nich mít užitek všichni bez ohledu na věk,
zdravotní stav a náboženskou příslušnost.

Přijďte, budete vítáni
Informace:

KB Perf puj

TEPELNÉ ČERPADLO

Technologie třetího tisíciletí - ekologické vytápění pro váš dům
Nabízíme vám:
- bezplatné poradenství
– prodej
– montáž a servis
– zajištění financí

Cena: 600 Kč

556 725 852
776 877 170
775 084 815
Pribor A5 18.8.05 11:24 Stránka

Chcete ušetřit až 2/3 nákladů na topení – Pořiďte si

Kontaktujte nás:

1

WLT s. r. o. Pohoř 88 Odry 742 35
Tel: 605 764 023 p. Lukašík; 603 520 313 p. Volný;
603 434 985 p. Veber, E: mail – luky. fin@tiscali. cz

S Perfektní půjčkou od Komerční banky
si splníte svá přání ihned
• Do 24 hodin Vám půjčíme 30 000 až 120 000 Kč i bez ručitele
• Minimální splátka již od 639 Kč po dobu 6 let
• Zdarma pojištění proti nesplácení úvěru z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání
• Zdarma Vám poradíme a povedeme Váš úvěrový účet
Potřebujete více peněz, popřípadě více informací? Kontaktujte nás!

Komerční banka, a. s., pobočka:
Příbor, náměstí Sigmunda Freunda 10,
tel.: +420 556 722 289, 556 722 336

infolinka 800 162 576
www.kb.cz
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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

13. 00 -17. 30
13. 00 -17. 30

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
kontaktujte nás na tel. 608 775 258,
rádi za vámi p�ijedeme
adresa: areál Cihelny, Místek-Bahno,
email: KamenictviKarasek@seznam.cz
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 13
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - ZÁŘÍ 2005
Přehled společenských akcí
Čtvrtek 1. 9. od 15.00 hod.

VERNISÁŽ

Zdařilé práce mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen budou
vystaveny v budově Krajského úřadu v Ostravě.
Společnost Sigmunda Freuda

Sobota 3. 9. od 19.00 hod.

„EXPEDICE APALUCHA“

Blues-beatová ostravská skupina ukončí prázdninové víkendové
hraní na terase restaurace.
Víno restaurant Terra Libera

Středa 7. 9. v 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PETRA SIKULY

Fotografie z cest
V galerii v radnici. Výstava potrvá do konce října.
Město Příbor a Sdružení fotografů Příbor

Pátek 9. 9. od 19.00 hod.

PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA

Hraje EXIT RF a jako host vystoupí Arena z Valmezu.
Zahradní restaurace Za Vodou

Neděle 11. 9. od 9.00 hod.

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ

Na náměstí proběhne:

od 9.00, 12.00 a ve 14.45 hod. vystoupení skupiny Wesani
(breakdance)
od 9.45, 11.30 a ve 14.00 hod. představení Divadla Trakař - Písně
starých kozlů

Sobota 17. 9. od 9.00 hod.

JANÁČKOVY CHODNÍČKY

Pochod okolím Příbora a Hukvald.
Trasy pro pěší (10, 15, 25, 50 km), cyklo (30, 60 km), orientační jízda autem (30 km), pochod pro nejmenší Za 12 měsíčky
(10 km).
Odjezd v 9.00 od vlakového nádraží.
Cíl v restauraci U Čechů, kde účastníci obdrží občerstvení,
diplom a samolepku.
KČT Příbor

ODPOLEDNE S KOCOUREM

Kocour Čenda cestuje po Evropě, tentokrát po Nizozemí - zemi
tulipánů, větrných mlýnů, jízdních kol - o tom všem si budeme povídat, vyrobíme si vlastní větrník nebo „větrnou čepici“
a zahrajeme hry!
Městská knihovna Příbor

Sobota 24. 9. od 20.00 hod.
Hraje EXIT RF a jako host vystoupí Arena z Valmezu.
Restaurace Neptun

Sobota 24. 9. od 6.00 hod.
Zájezd vlakem. Polanka n. Odrou, Košatka, Petřvaldík, Studénka
(15 km).
Odjezd v 6.27 z vlak. nádraží v Příboře.
Info: p. Bilík tel. 737 375 203
Restaurace Neptun

Čtvrtek 29. 9. od 19.00 hod.

KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ

Na hřišti v Klokočově.
Očerstvení a hudba k tanci i poslechu zajištěny. První porce guláše se podává od 14.00 hod.
Občanské sdružení Klokočov

Sobota 17. 9. od 9.00 – 17.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KULTURNÍCH
PAMÁTEK

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví si můžete prohlédnout historické jádro města Příbora a jeho památky zevnitř.
Sraz zájemců je v 9.00, 11.00 a ve 14.30 hod. před muzeem.
Průvodci zajištěni.
Město Příbor

TÝDEN KNIHOVEN

Městská knihovna Příbor
Muzeum Novojičínska
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
MICHAEL THONET
Výstava dřevěného originálního nábytku z Rakouska.
V refektáři muzea v Příboře.
Výstava potrvá do 25. 9. 2005.

Pondělí 12. 9. v 17.30 a ve 20.00 hod.

STARS WARS: EPIZODA III. - POMSTA SITHŮ

Středa 14. 9. v 18.00 a ve 20.00 hod.

ONG - BAK
KRUH II

Pondělí 26. 9. v 18.00 a ve 20.00 hod.
Středa 28. 9. v 18.00 a ve 20.00 hod.

VÁLKA SVĚTŮ

K 1. 10. 2005 KONČÍ PROVOZ KINA ÚSMĚV!

Oddělení pro dospělé:

Úterý, čtvrtek, pátek:
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00

Oddělení pro děti:

Pondělí:
13.00 – 15.00
Úterý, čtvrtek: 13.00 – 17.00

CVIČENÍ JÓGY
Úterý: 17.15 – 18.45 MŠ Frenštátská
(556 725 852, 776 877 170)
Úterý: 17.30 – 19.00 MŠ Pionýrů
(775 084 815)

FITCENTRUM
Info na tel.: 556 722 092
Po – Pá: 9.00 - 13.00

STŘÍPKY ŽELEZNIC
Unikátní výstava ze soukromých sbírek. Nový sál Muzea
v Příboře.
Výstava potrvá do 13. 11. 2005.

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace:
Pondělí – Neděle:

Středa 7. 9. v 17.30 a ve 20.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

APOLLON KVARTET

3. – 9. 10.

Pondělí 12. 9. od 14.00 hod.

JARMARK MARNIVOSTI

PROTI ZDI

POVODÍM LUBINY

Sobota 10. 9 a neděle 11. 9.

U příležitosti 100. výročí založení.
Od 8.00 – 17.00 v chovatelském středisku v Příboře (za sokolovnou).
Připraveno občerstvení, bohatá tombola, guláš.
Vstupné: dospělí 15,-/děti 5,- Kč
Český svaz chovatelů, ZO Příbor

Pondělí 5. 9. v 17.30 a ve 20.00 hod.

Středa 21. 9. v 18.00 a ve 20.00 hod.

TANEČNÍ ZÁBAVA

od 10.30 hod. Pouťový promenádní koncert Swingového orchestru B. Pukovce
Stánky s pouťovým zbožím budou umístěny na náměstí a kolotoče na ul. Štramberské.
Město Příbor

OKRESNÍ VÝSTAVA MLADÝCH CHOVATELŮ
A MÍSTNÍ VÝSTAVA
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

556 725 200, 556 725 182,556 722 101

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Úterý 20. 9. od 15.00 hod.

Koncert vážné hudby v refektáři muzea.
Vystoupí: Pavel Kudelásek, Radek Křižanovský – housle, Pavel
Ciprys – viola, Pavel Verner – violoncello
Zazní skladby Ch. de Saint George, Josefa Suka, Zdeňka Lukáše,
Carla Nielsena.
Město Příbor a kulturní komise

V amfiteátru městského parku zazní:

Program kina Úsměv
na září 2005

7.00 – 8.00
17.00 – 18.00
22.00 – 23.00

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

14.00 - 21.00

CVIČENÍ AEROBIKU
Info na tel.: 606 932 447, 556 722 092
Po: 20.00 - 21.00 aerobic
Út: 16.00 - 17.00 mix aerobic
St: 9.00 - 10.00 mix aerobic
18.45 - 19.45 dance aerobic
20.00 - 21.00 body ball, overball
Čt: 20.00 - 21.00 bodystyling
Pá. 17.45 - 18.45 step aerobik

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
1. 4. – 31. 10.:
Pondělí – pátek:
Soboty, neděle, svátky:

14.00 – 20.00
9.00 – 20.00
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