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NAŠE STAVBY
Koncem měsíce srpna si mohli chodci i ři-

diči všimnout, že probíhají povrchové úpravy 
silnice na ulici Místecké v Příboře. Práce, pro-
bíhající intenzivně pod záštitou Správy a údrž-
by silnic v Novén Jičíně, by měly být ukončeny 
počátkem září. 

První den školy má půvab i pro 
žáky mazáky. 

Ale to rozechvění prvňáčků….
Letos jich v Příboře do čtyř 

prvních tříd nastupuje kolem 
osmdesáti. Ostatní si budou 

zvykat na novinky třeba jako 
strávníci ve školní jídelně npor. 

Loma, kde začnou využívat nový 
způsob elektronické evidence 

stravování.
Foto : Lucie Ryšavá

Cena: 5,- Kč

Velkých stavebních akcí si všimne každý ko-
lemjdoucí. Ve městě ovšem probíhají i ty méně 
nápadné. Pro zajímavost přinášíme přehled 
staveb ať již větších nebo drobnějších, které 
v tomto roce město Příbor uskutečnilo, prová-
dí nebo připravuje.

Dokončeny byly stavební práce většího roz-
sahu na ZŠ Npor. Loma, které zahrnuly pří-
stavbu tělocvičen, částečné zastřešení a zatep-
lení budovy jídelny a družiny, opravu podhle-
du velké tělocvičny i podlah v tělocvičnách 
a vybudování bezbariérového WC.

města příbora
září 2004
města příbora
září 2004
města příbora
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Byly rekonstruovány chodníky na 
ulicích Místecké, Ostravské a ČSA . 
Ulice Ostravská a Hřbitovní byly ply-
nofikovány. Rozvody veřejného osvět-
lení i rozvody městského rozhlasu byly 
opraveny na ulicích Křivé, Tržní a Pod 
Hradbami a oprava rozvodů VO na uli-
ci se uskutečnila i na ulici Březinově. 
Byla postavena autobusová zastávka na 
Hájově - U Brusů a modernizováno vý-
letiště na Prchalově. Byly opraveny re-
vizní šachty kanalizace na ulicích Nové 
a Vrchlického, komunikace Na Nivách 
a odvodněna plocha na ulici Wolkero-
vě. Budova ZŠ Jičínské získala nový ná-
těr oken a v parku za ZŠ byl renovován 
památník padlých.

Právě se dokončuje instalace elek-
troohřevu okapového systému ŠJ Ko-
menského, který bude řešit zimní pro-
blémy se zatékáním do budovy. Probí-
hající stavební úpravy druhého podla-
ží budovy piaristického gymnázia jsou 
významnou etapou rekonstrukčních 
prací na této historicky cenné památ-
ce města. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města se-
šla dvakrát, a to na své 52. schůzi dne 24. 
srpna 2004 a na mimořádné 53. schůzi 
dne 26. srpna 2004. Rada města projed-
nala na schůzích mj. tyto záležitosti:

NA 52. SCHŮZI DNE 24. SRPNA 2004 RM:
 Schválila poplatky za internet 
v Městské knihovně Příbor od 1.9.2004 
následovně:
 Dospělí: 5,00 Kč za každých započa-
tých 15 min.
 Děti do 15 let po předložení čtenářské-
ho průkazu: ½ hod. týdně zdarma, potom 
5,00 Kč za každých započatých 15 min.
 Nezaměstnaní, důchodci a ZTP ob-
čané: l hodina týdně zdarma
 Stanovila zhotovitelem akce „Plyno-
fikace ulice Juraňovy“ firmu V+V SA-
VEKO s.r.o. Záhumenní 1346, Kopřivni-
ce
 Stanovila zhotovitelem akce „Oprava 
místní komunikace Kubínovy v Příboře“ 
firmu Stavby, opravy a údržba silnic, 
s.r.o. Velké Albrechtice
 Schválila dvě varianty postupu v pří-
padě bezplatného vyhrazování parkova-
cích míst pro tělesně postižené občany 
města Příbora
 Schválila pronájem obecní gará-
že v domě čp. 1303 na ul. Fučíkově 
v Příboře DIAKONII ČCE, středisko 
Příbor
 Vzala na vědomí průběžnou informa-
ci o prodeji obecního bytového fondu
 Souhlasila s předloženým zadáním 
veřejné zakázky pro zpracování nabíd-
ky na poskytovatele bankovního úvěru 
ve výši 170.000.000,- Kč vyhlášené pod-
le zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných za-
kázkách s projednanými úpravami
 Vybrala firmu RENO – Kubička, 
Praha 10 na zhotovení a dodávku ska-
teových překážek pro skateový areál 
v Příboře
 Vzala na vědomí informace o průbě-
hu prací stavební akce „Oprava a stavební 
úpravy piaristického kláštera – II. etapa“
 Vzala na vědomí změnu postupu 
prací na PK s tím, že přednostně budou 
provedeny práce na sanaci stropních 
konstrukcí nad prostory ZUŠ
 Stanovila zhotovitelem akce „PIETA-
-MIG 15“ firmu NOSTA, s.r.o. Svatoplu-
ka Čecha 13, 741 11 Nový Jičín 

NA MIMOŘÁDNÉ 53. SCHŮZI DNE 26. SRPNA RM:
 Projednala informaci o jednáních 
v advokátních kancelářích ve věci veřej-
né zakázky Centrum S. Freuda v Příboře 
– zpracování projektové dokumentace
 Vzala na vědomí informaci o jed-
náních v advokátních kancelářích ve 
věci veřejné zakázky Centrum S. Freuda 
v Příboře – zpracování projektové doku-
mentace

Ti z vás, kteří od konce srpna přišli 
na příborskou radnici, si na chodbách 
všech pater budovy překvapeně prohléd-
li autorskou výstavu fotografií Mgr. Mi-
lana Bureše, zástupce starosty Kopřivni-
ce. Ti z vás, kteří sem zavítají ze zájmu 
o fotografie zachycující detail, krajinu či 
tvář v okamžiku, který ozvláštnil jakoby 

BUDOVA RADNICE NABÍZÍ NETRADIČNÍ ZÁŽITEK
M. Podolská

všední momenty života, mají možnost 
výstavu zhlédnout do 16.září.

Výstava již byla instalována v Kop-
řivnici a po příborské veřejnosti se s ní 
seznámí příznivci výtvarného umění 
v Bílovci, Novém Jičíně a dalších měs-
tech.

Foto: M. Bureš - Listy

Do konce roku se opravy dočka-
jí i ulice Na Valše a Kubínova v Klo-
kočově, ulice Juraňova bude částečně 
plynofikována. V první dekádě lis-
topadu bude dokončena úprava pro-
stranství kolem letadla MIG-15 a do 
konce roku bude rovněž upraveno 
prostranství před poštou, gymnáziem 
a prodejnou potravin. Bude postaven 
nový vjezd na sídliště Benátky a cyk-
lostezka, která povede tímto sídliš-
těm.

Jistě budete souhlasit s konstato-
váním, že stavebně udržovat a rozví-
jet město není vůbec jednoduché. Po-
kusíme se tyto kusé informace v ná-
sledujících číslech Měsíčníku rozšířit 
články věnovanými některým stav-
bám.

Zdroj informací: odbor územního 
plánování, rozvoje, MPR a investic

Zpracovala : M. Podolská 
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Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
Ing. Milan Strakoš

Období prázdnin a dovolených bylo na 
události o něco chudší než ostatní měsíce 
roku, a proto i dnešní informace bude o něco 
stručnější.

Město Příbor podalo v termínu žádost 
o dotaci ze strukturálních fondů Evropské 
unie, směřovanou na výstavbu zamýšleného 
Centra Sigmunda Freuda v Příboře. Vlastní 
žádost byla velmi obsáhlá a byla doložena 
mnoha vyjádřeními a doporučeními růz-
ných organizací a institucí. Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, které žádosti soustřeďuje, 
obdrželo z celé ČR celkem 37 žádostí, z toho 
6 žádostí z Moravskoslezského kraje. Všech-
ny žádosti procházejí v současné době for-
mální kontrolou a v samém závěru budou 
předloženy celostátní komisi, která vybere ty 
nejúspěšnější. Podle objemu finančních pro-
středků, které jsou na tento program k dis-
pozici, se dá předpokládat, že dotaci obdrží 
maximálně 10 žadatelů z celé ČR. 

V průběhu srpna uskutečnilo město dvě 
větší výběrová řízení, na základě kterých bu-
dou vybráni dodavatelé staveb, a to generál-
ní opravy chodníku od Masarykova gymná-
zia po dům s pečovatelskou službou a druhá 
akce se bude týkat vybudování nového vjez-
du na sídliště Benátky a souvisejících úprav. 
Obě tyto akce by měly být dokončeny zhru-
ba do konce října letošního roku. 

V prázdninových měsících byly provede-
ny nátěry oken na ZŠ Jičínská a nátěry tělo-
cvičen na ZŠ Npor. Loma. Na této škole bylo 
rovněž vybudováno bezbariérové sociální za-
řízení. Drobné údržbářské práce probíhaly 
i na dalších školských zařízeních, a tak se dá 
říci, že školské budovy jsou připraveny znovu 
na otevření a zahájení nového školního roku.

Na Jičínské ulici zahájily Severomoravské 
vodovody a kanalizace výměnu kanalizač-
ního potrubí a přes zpoždění byla zahájena 
rovněž generální oprava povrchů na části 
Místecké ulice. 

Ve městě byly rozmístěny další nádo-
by na tříděný odpad, je však škoda, že ne 
všichni těchto služeb využívají a odpa-
dy končí v klasických sběrných nádobách. 
Tímto se celý systém likvidace odpadů zby-
tečně prodražuje a poplatek za odpady, kte-
rý hradíme všichni ve stejné výši, zvyšuje.

Frýdecko-místecká společnost ISA 
Consult, která zabezpečuje prodej čás-
ti obecních bytů, zpracovala cenové pod-
klady a rozeslala pozvánky ke schůzkám 
s občany. Všechny sporné případy výpočtu 
ceny budou postupně s uživateli a zájemci 
o koupi bytů projednány.

Rada města, která se sešla v srpnu dvakrát, 
přehodnotila své rozhodnutí o umístění kolo-
točů, a tak především z bezpečnostních důvo-
dů budou v letošním roce kolotoče umístěny 
ještě jednou v zahradě piaristického gymnázia.

Technické služby města zakoupily nový 
traktor se sekacím ramenem a tak věřme, 
že postupně změní i vzhled příkop okolo 
místních komunikací.

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po 
svých rodičích? 

 Po své mamince hlavně životní elán. 
Také pracovitost, cílevědomost, čino-
rodost. Chuť dělat něco pro druhé a ne 
si hrát jen na vlastním písečku. 

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Těch je hodně, mé zájmy jsou různoro-

dé. Nejradši však mám snad turistiku 
a cestování vůbec. 

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Nemám vyhraněný žánr. Literaturu 

čtu hlavně odbornou, tu která souvi-
sí s mou prací. V hudbě jsem hodně 
ovlivněna mládeží, takže mě oslovu-
je hudba rytmická, ta, která člověka 
doslova zvedne ze židle, jako je disko, 
rock, hip hop. Co však nemám ráda, 
to je dechovka. Z filmů sleduji hlavně 
psychologické, které řeší vztahové zále-
žitosti nebo různé lidské problémy. 

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Už jako malá jsem byla hodně činoro-

dá. Nejdříve jsem toužila stát se vojač-
kou, později jsem už ale chtěla být uči-
telkou, jelikož jsem věděla, že v tomto 
oboru se uplatním asi nejvíce.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 Vyhraněný ani ne. Velmi jsem si rozu-

měla s otcem. Jinak jsem obdivovala 
u každého člověka, především u učitelů 
ve škole, něco jiného.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Asi moje aktivní povaha a dobré orga-

nizační schopnosti. 
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 V Příboře jsem se doslova narodila 

a moje rodina zde již dlouhé roky žila, 
jsem velký patriot. Město je u mne na 
vysokém stupni žebříčku, i když ne-
jsem spokojena se vším. Snažím se ale 
dělat něco pro zlepšení a ne jen nadá-
vat a stěžovat si.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Mám velice ráda pohled z kopce od 

pošty směrem na náměstí a také po-
hled od řeky Lubiny na město.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Dost mě mrzí, že se najde vždycky ně-

jaký vandal, který ničí a znečišťuje 
město. Trápí mě, že je zde hodně roz-

V tomto čísle se seznámíte se ženou, 
která stála u zrodu klubu, kde mohou ak-
tivně vyplnit svůj volný čas nejen naši 
mladší spoluobčané.

Jméno: Vlasta Trojčínská
Věk: 61 
Stav: vdaná
Dosažené vzdělání: Pedagogická škola pro 

vzdělání učitelů národních 
škol v Novém Jičíně 

Povolání: ředitelka BAV klubu
Koníčky: BAV klub – práce s dět-

mi a mládeží
V Příboře žije: od narození

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

šířené užívání drog. Taky je škoda, že 
se zábava mladých lidí omezuje na pití 
alkoholu a kouření. Chyba však není 
vždy jen v dětech, ale také v některých 
rodičích, kteří nemají snahu podporo-
vat koníčky svých ratolestí.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zají-
mavý zážitek?

 Řekla bych, že většina mých zážitků je 
spojena s městem. Spoustu malých ra-
dostí, když se něco podaří a naopak zá-
rmutek nad něčím, co nevyjde.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní 
největší úspěch?

 V osobním životě jsem šťastná, že jsme 
k sobě našli cestu s vnoučaty, které vy-
chovávám po smrti dcery. A také po-
važuji za velký osobní úspěch znovu 
obnovený vztah se synem. Z profesní-
ho hlediska jsem hrdá, že se mi poda-
řilo téměř z ničeho vybudovat soukro-
mé zařízení, jediné v republice, které je 
schopno nabízet kvalitní volnočasové 
aktivity nejen občanům tohoto města.

12. Napadá vás nějaká osobní životní 
prohra?

 Řekla bych, že můj život se řídí doslova 
pořekadlem:“Jednou jsi dole jednou na-
hoře.“ A když se s odstupem času dívám 
na některé prohry, tak si říkám, že vše zlé 
je pro něco dobré. A nakonec i ty prohry 
mne vedly k mému životnímu krédu:“Co 
mne nezlomí, to mne zocelí.“

13. Kdyby to bylo možné, že byste se 
znovu narodila, chtěla byste dělat 
něco jiného? Být někým jiným?

 Ne, nechtěla. Takový plný život bych 
chtěla znovu prožít i s dobrým i zlým. 

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

 Dětem a mládeži, ať si rozhodně vybe-
rou nějaký pěkný koníček, který může 
jejich život obohatit. A rodičům, aby 
děti podporovali v jejich dobrých záli-
bách. A i když děti neexcelují ve škole, 
mohou vyniknout v docela jiné oblasti, 
což podpoří také jejich psychiku.
Děkuji vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna hodně elánu, pohody a radosti 
z vašich „odchovanců“.

Ivana Šindlerová

užel jen částečně) a po matce hlavu 
(taky jen částečně). Je to však jen můj do-
had. 

2. Tvoje nejoblíbenější činnost.
 Věnovat se své přítelkyni. To je to, co 
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Co se dělo přes léto v Příboře?!
To jistě mnozí z vás zjistili na vlastní kůži, 
když navštívili nějakou kulturní akci, jiní 
zase ani nevěděli, že se v Příboře vůbec něco 
konalo. Mnohdy se setkáváme s názory, že 
se „tady nic neděje“ a že je vůbec nedostatek 
kulturního dění v Příboře. Co si o tom myslí 
pořadatelé, zástupci města či vy, jako řado-
ví občané? O tom se dočtete v následujícím 
článku.
V letošním roce se v Příboře během letní 
sezony konalo opravdu velké množství ať 
už kulturních či sportovních a jiných spo-
lečenských událostí. Rozhodla jsem se pro-
to přiblížit vám trochu kulturní dění v na-
šem městě a seznámit vás jak s názory po-
řadatelů, tak s názory zúčastněných diváků 
ohledně kvality akcí či jejich návštěvnosti. 
Požádala jsem tedy některé pořadatele vý-
znamnějších či větších programů, zda by se 
mohli vyjádřit k jejich průběhu a zhodnotit 
je z hlediska úspěšnosti. Pro srovnání byly 
vybrány akce většího charakteru či častěji 
se opakující, a abychom byli objektivní, byla 
uspořádána anketa, kdy jsem se tázala růz-
ných lidí přímo v terénu na jejich názory či 
požadavky na místní kulturu. Jak jistě sami 
zjistíte, výsledky byly zajímavé a mnohdy 
velice přínosné. Pro rozhovor jsem si tedy 
vybrala tyto pořadatele: Ondřej Šedivý, Mila-
da Podolská – Město Příbor, Ladislav Hanze-
lka – Sbor dobrovolných hasičů Příbor, Ka-
rel Rubáč – Agentura Radost, Zdeněk Puko-
vec – Sdružení hudebníků Příbor, Jan Vese-
lý, Rudolf Korčák – Koupaliště Příbor, Adam 
Bajer – Čajovna ve staré kovárně.

ROZHOVOR S POŘADATELI AKCÍ
1. Jaké akce jste během letní sezony po-

řádali a jak byste zhodnotili jejich 
úspěch? 

2. Myslíte si, že kulturní dění v Příboře 
vzhledem k různorodosti akcí je dosta-
čující? 

3. Co by vás jako občana města lákalo, 
jaký druh akce byste sám navštívil/la

Ondřej Šedivý 
1. Hudební festival Music Freud, který se 

uskutečnil 19. června. Kdyby nezaprše-

„AKCE LÉTO 2004“
Lucie Ryšavá

lo a lidi by zůstali minimálně o 3 hodi-
ny déle, mohli jsme více vydělat. Jinak 
po organizační stránce jsme spokojeni, 
i když mírné nedostatky samozřejmě 
byly z důvodu změny organizátorů. My 
jsme to letos dělali poprvé, protože mi-
nulí organizátoři odstoupili.

2. Není. Jedním slovem nedostačující. 
Různorodost akcí zde určitě není, lidé 
nejsou zvyklí na omezování ve smyslu 
prodloužení nočního klidu apod. Lidé 
moc nechtějí, aby se akce tohoto typu 
v Příboře vůbec konaly. To je zde vel-
ký problém. Akcí pro lidi nad 50 let je 
však dost.

3. Určitě Hudební festival Music Freud 
2005. Jinak, v návaznosti na předcho-
zí otázku, město bohužel není ochot-
no věnovat více tisíc korun na kulturní 
akce, takže i kdyby organizátoři chtě-
li, tak se bohužel tyto akce nemohou 
uskutečnit. 

Milada Podolská – Město Příbor
1. V období od konce května do začátku 

září město Příbor pořádalo vystoupení 
mexického folklórního souboru Tanala-
matl (21. června), Regionální přehlídku 
dechových hudeb Příbor 2004 (26. červ-
na) a Filmové léto s Kinematografem 
bratří Čadíků (11. – 15. srpna). Spo-
lu s dalšími subjekty se podílelo orga-
nizačně, případně přispělo finančně 
k uskutečnění vyhlášení vítězných pra-
cí výtvarné soutěže „Můj sen“, majálesu 
Masarykova gymnázia, festivalu Mu-
sic Freud, výstavy Ze světa loutkové-
ho divadla v Muzeu Novojičínska a III. 
Radostného festu. Bezprostředně při-
pravujeme Příborské rockování a Pří-
borskou pouť. V odpovědi se omezím 
na akce, pořádané výhradně městem. 
Hodnocení úspěchu je asi dáno kriterii 
návštěvnosti a ohlasů. Příjemně v obou 
směrech překvapilo vystoupení soubo-
ru Tanalamatl. Mne osobně zklamal 
počet diváků na přehlídce dechovek 
a mažoretek, i když ohlas na kvalitu vy-
stoupení a organizaci přehlídky byl po-
zitivní. Je na místě poděkovat městské 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE ZA 
MĚSÍC SRPEN 2004

Dne 2. 8. 2004 přijala hlídka MP v ranních 
hodinách telefonické oznámení od občana P.S. 
z Příbora, že z tenisových kurtů v Příboře byly 
odcizeny dvě tenisové sítě, které byly odstřiženy 
přímo ze stojanového zařízení. Ke krádeži došlo 
pravděpodobně v nočních hodinách, a to mezi 
23.00 - 07.30 ráno.Tato nezvyklá krádež sportov-
ního zařízení byla na místě předána k dalšímu še-
tření P ČR Příbor a pachatel tohoto činu je zatím 
neznámý. 

Dne 8. 8. 2004 přijala hlídka MP Příbor v 11.40 
hodin telefonické oznámení od občanky města, že 
před malou chvílí viděla svého souseda, jak leze 
do svého domu sklepním oknem a následně nato 
se ozvala velká rána, jako by spadl. Měla proto dů-
vodné podezření, zda se sousedovi něco nestalo. 
Hlídka proto vyjela na místo, kde bylo zjištěno, 
že pan R.Š. z místní části Klokočov, je v podna-
pilém stavu se spoustou krvavých oděrek na tváři 
i po těle následkem pádu, ale bez žádného vážné-
ho zranění. Na dotaz, proč lezl do domu sklepním 
oknem, odpověděl, že má porouchaný zámek na 
dveřích a ty nejdou otevřít. Mladému muži bylo 
doporučeno, aby se trochu vyspal a o celé událos-
ti byl vyrozuměn odbor sociálních věcí a preven-
ce kriminality při MÚ Příbor, neboť právě město 
Příbor je tomuto muži určeno opatrovníkem.

Dne 9. 8. 2004 v 16.15 hodin přijala hlídka te-
lefonické oznámení, a to od majitelky prodejny 
na ulici Politických vězňů, že asi před 20 minu-
tami měla v prodejně dva romské občany a teď si 
všimla, že jí z prodejny bylo odcizeno jedno plato 
zlatých náramků v hodnotě asi 35-40 tisíc korun.
V krátkosti byl zjištěn popis možných pachatelů, 
kteří byli ihned intenzivně vyhledávání po kata-
stru města, bohužel však od náhodných svědků 
bylo po krátké chvíli zjištěno, že mladící s prchají-
cím lupem byli již zřejmě mimo město. Celá udá-
lost byla následně předána OO PČR Příbor jako 
trestný čin.

Dne 22. 8. 2004 ve 22.10 hodin spatřila hlídka 
u prodejny Penny-marketu mladíka, který kopal 
do kontejneru na odpady a následně do litinového 
odpadkového koše. Hlídka z tohoto důvodu mla-
díka dostihla, přičemž zjistila, že se jedná o 21-le-
tého J.K. z Příbora , který byl pod vlivem alkoho-
lu či jiných návykových látek. Dále bylo zjištěno, 
že došlo k poškození odpadkového koše, a proto 
bude celá událost následně po vyčíslení škody po-
stoupena komisi pro projednávání přestupků při 
MÚ Příbor.

Dne 24.8.2004 ve 13,20 hodin přijala hlídka te-
lefonické oznámení od občanky města, že na ulici 
Štefánikově u pekárny leží nějaký muž, který nere-
aguje na vnější podněty. Na základě tohoto ozná-
mení se hlídka okamžitě vydala na uvedené mís-
to, kde muž ležel .Ten nereagoval na slovní dotazy, 
proto byly zjištěny jeho životní funkce, které byly 
v pořádku. Při tomto se muž náhle probral a začal 
být mírně agresivní. Byl zjevně v podnapilém sta-
vu a na hlavě měl drobné zranění. Vzhledem k je-
ho stavu byla 39-letému S.V. z Příbora přivolána 
zdravotnická pomoc, která se po chvíli na místo 
dostavila a muže za asistence strážníka převezla 
na vyšetření do nemocnice v Novém Jičíně.
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policii, technickým službám a školní 
jídelně Komenského za nadstandardní 
přístup k organizaci. Snad účast sníži-
la přestávka v konání přehlídek i to, že 
příznivce tohoto žánru najdeme spíše 
mezi starší generací. Naopak jedno-
značně uspěl Kinematograf bratří Ča-
díků.

2.  Každý z nás má asi jiné očekávání, pro-
to je těžké odhadnout, co už je dosta-
čující a co ještě ne. Mne moc těší, že se 
objevují nové nápady, které lidé, a to 
i mladí, uskutečňují. Podle mne by ide-
ální stav nastal v okamžiku, kdy by lidé 
ve městě vnímali kulturu jako příleži-
tost k vzájemnému setkávání a měli zá-
jem připravit si kulturní a společenské 
události z větší části sami. V „naku-
pované“ kultuře může Příbor s tech-
nickým a finančním zázemím, které je 
dnes k dispozici, těžko soupeřit s větší-
mi městy.

3. Mé vnímání kulturních akcí v Příboře 
je ovlivněno tím, že kultura je zde 
mou pracovní záležitostí. Proto odpo-
vím trošku jinak: velmi by mne lákalo 
přivést do Příbora některý z projektů 
v duchu Laterny Magiky nebo divadla 
Continuo.

Ladislav Hanzelka – Sbor dobrovolných 
hasičů Příbor

1. Tři Benátské noci (BN I. – 26.6., BN 
II. – 24.7., BN III 28. srpna) – na prv-
ní z nich byla účast 500 lidí, na druhé 
700 lidí.(BN III. se konala po uzávěr-
ce Měsíčníku, pozn. redaktora). K dis-
pozici bylo bohaté občerstvení – 520 
porcí guláše, 200 krkoviček na roštu, 
800 bramborových placků, 10 kg párků. 
A jinak jsem byl spokojen.

2. Lidé říkají, že by mohlo být více vy-
stoupení dechovek a lidoveckých. Mys-
lím si, že pro mladé je zde akcí dost, ale 
pro starší lidi je jich málo.

3. Spíše dechovky. Ale jako důchodce ne-
mám čas navštěvovat i ostatní akce. Co 
mohu říci je, že lidé si žádají více akcí 
v hasičárně.

Karel Rubáč – Agentura Radost
1. 3. července - III. Radostný fest. Drama-

turgie byla silná jako každý rok, ale spí-
še přišlo málo lidi. Celkově jsme spo-
kojeni, i přesto, že letos přišlo méně lidí 
než předchozí roky. Jinak si myslím, že 
po organizační a dramaturgické strán-
ce je úroveň vysoká. Hlavní však je, že 
to děláme pro lidi.

2. Vím, že v létě se na náměstí v Příboře 
koná hodně akcí, ale chce to trpělivost, 
lidé se nenaučí chodit hned. Bude to 
několik let trvat, takže to chce vydr-
žet. Co do počtu diváků je návštěvnost 
ovlivněna také počasím.

3. Dobrá je rozmanitost akcí, ale bu-
doucnost mají především akce bez 
vstupenek nebo jenom s minimálním 
vstupným, protože lidé nechtějí platit 

za vstupné. Chce to více dotací a více 
sponzorů.

Zdeněk Pukovec – Sdružení hudebníků 
Příbor 

1. V neděli 11. července - Večer plný hudby. 
Tato akce se konala v městském parku, 
byl to večer světových muzikálových 
hitů, hrály dva orchestry – Swingový 
orchestr Bedřicha Pukovce a symfo-
nický orchestr Příbor, dohromady asi 
50 hudebníků. Bylo to velkolepé, jeli-
kož nás svou návštěvou a vystoupení-
mi poctili příborský Elvis Presley a ta-
ké jedna ze superstar slečna Lenertová 
z Frenštátu pod Radhoštěm. Zúčastnilo 
se plno lidí, takže návštěvnost byla ve-
liká. Akce se po všech stránkách vyda-
řila, jediná smůla byla, že začalo pršet, 
avšak lidé zůstali. To nás velmi potěši-
lo.

2. Já si myslím, že ano. Paní Podolská, 
vedoucí odboru IKC, říká, že je toho 
v Příboře někdy až moc, jelikož se to 
pak projeví na návštěvnosti. Lidé už 
pak tolik nechodí. Jinak co se týče růz-
norodosti, je na tom Příbor určitě dob-
ře. 

3. Jelikož jsem hudebník, pozoruji pře-
devším hudební scénu, a myslím si, že 
koncertů je zde dost. Ať už popových či 
beatových a jiných. Avšak uvítal bych 
například skupinu Čechomor, jejichž 
koncert by se mohl konat v parku. To 
by bylo super. Ačkoli je pravda, že je 
to dražší skupina, ale svým zaměřením 
velice zajímavá.

Jan Veselý 
1. Dne 31. července původní akci „Noční 

turnaj v plážovém volejbale“, která do-
stala letos název „Příborská plážovka“ 
a uskutečnila se přes den. Je to turnaj 
smíšených trojic (tedy 2 muži a 1 žena). 
Určitě jsme byli spokojeni, co jsem sly-
šel i lidem se to líbilo. Počasí vyšlo, po 
herní stránce byla akce kvalitnější než 
loni, zúčastnila se družstva, co se umís-
tila vloni na 1. – 8. místě a také další 
nová. Letos byl také bohatší doprovod-
ný program než minulé roky, což bylo 
dobré hlavně pro návštěvníky koupa-
liště. Lidé byli spokojeni, jelikož pro ně 
byly uspořádány různé soutěže o zají-
mavé ceny.

2. Nevím. Mám málo času, takže nesledu-
ji kulturní dění, spíše sportovní. Napo-
sledy jsem byl vloni na koncertu J. No-
havicy.

3. Možná nějaký dobrý koncert, něco 
jako byl ten Nohavicův. Kdyby se zde 
konalo něco takového zajímavého, tak 
bych asi přišel. 

Rudolf Korčák – Koupaliště Příbor
1. Poprvé od otevření koupaliště tedy od  

r. 1992 jsme začali postupně měnit 
a rozšiřovat využití městského kou-
paliště i jinak než za účelem koupání 

a kulturních či sportovních akcí. Vsa-
dili jsme na trend klidné a levné ro-
dinné rekreace, na školní výlety, školy 
v přírodě s ubytováním a stravováním 
ve spojitosti s poznáním Příbora a blíz-
kého okolí. Chceme v tomto trendu 
pokračovat i v příštích letech. Nabídli  
jsme a nabízet budeme návštěvníkům 
pouze akce menšího rozsahu. Vysoce 
hodnotím v letošním roce noční turnaj 
v plážovém volejbale „Příborská plá-
žovka“, kterou pořádali dne 31. červen-
ce manželé Veselí z Příbora.Velkému 
zájmu se těšily dětské tábory „Vodní-
ček“. Ostatní akce musely být z důvodu 
špatného počasí zrušeny. Připravujeme 
proto na úplný závěr sezony pro mla-
dou a střední generaci rozloučení s let-
ní sezonou 2004.

2. Různorodost a počet akcí je podle 
mého názoru dostačující. Problém vi-
dím především v tom, že v průběhu 
prázdnin dochází ke křížení termínu 
několika akcí, což se potom projevuje 
na úkor návštěvnosti. Spolky a organi-
zace odvádějí velký kus práce právě na 
poli společenského a kulturního dění 
ve městě.

3. Bezpochyby městu schází vlastní kul-
turní stánek, kde by se i za nepříznivé-
ho počasí daly konat akce na odpoví-
dající úrovni. Schází zde moderní kino, 
společenský sál s odpovídajícím záze-
mím či prostory  pro pořádání akcí pro 
mladou generaci. Jsem ale přesvědčen, 
že v blízké době bude i tento problém 
vyřešen a že stavba multifunkčního za-
řízení v centru města dostane zelenou.

Adam Bajer – Čajovna ve Staré kovárně 
1. Dne 5. srpna Stříbrňáskův Šamanský 

buben. Tahle akce vyšla pěkně. Do-
padlo to velice dobře, lidí bylo dost 
a tudíž jsme byli velice spokojeni.

2. Ze stran pořadatelů určitě ano, ze stran 
účastníků však již bohužel ne. Vše-
obecně na kulturní a jiné akce chodí 
málo lidí, což maří snahu pořadatelů. 
To je škoda pro všechny.

3. Určitě by pro mě bylo zajímavé lano-
vé centrum, což je inspirace z prázd-
nin, které jsem strávil na Máchově je-
zeře, kde toto centrum mají. Moc se 
mi tam líbilo, ale vím, že pro Příbor 
je to zřejmě těžko uskutečnitelná zá-
ležitost.

ANKETA
1. Navštívil/a jste v Příboře během léta ně-

jaké kulturní akce?
2. Byl/a jste z pohledu účastníka spoko-

jen/a s průběhem této akce?
3. Jaký druh zábavy vám v našem městě 

chybí? Jakou změnu byste v oblasti kul-
tury uvítal/a?

Skála Z., 25 let, dělník
1. Byl. Na festivalu Music Freud a na Ša-

manském bubnu.
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2. Určitě. Užil jsem si to.
3. Ani nechybí, ale je malá návštěvnost. 

Obzvláště kino. Kolikrát se vůbec ne-
hraje kvůli málo lidem.

Hrubá M., 63 let, důchodkyně a Kopřiva 
J., 67, důchodce

1. Filmové léto, byli jsme tam oba dva 
spolu.

2. Ano, byli jsme na jednom filmu a líbil 
se nám.

3. pí Hrubá – Kdysi zde byla H. Růžičko-
vá, takový večer s ní, nebo třeba Š. Rak, 
obě akce jsem bohužel nestihla, takže 
bych určitě něco takového navštívila. 
V Kopřivnici se takových akcí děje hod-
ně, ale tady toho moc není. To je ško-
da., p. Kopřiva – Trampské akce, zpívání 
a opékání u ohně a tak podobně.

Dobiáš J., 11 let, student
1. Akorát jsem byl na koupališti, jinak ni-

kde.
3. Třeba nějaké soutěže, závody na kolech, 

nebo třeba s autíčkama na dálkové 
ovládání nebo něco takového.

Polášková D., 19 let, dělnice
1. Filmové léto.
2. Určitě, bylo to pěkné.
3. Hospod je tady dost, tak asi nic. Ale ji-

nak maximálně na koupališti postavit 
tobogán, nebo třeba opravit ten zelený 
rozpadající se dům na náměstí.

Daněk T., 22 let, účetní
1. Ne. Trávil jsem celé léto buďto v práci, 

nebo jsem zde vůbec nebyl, byl jsem na 
cestách.

3. Asi žádnou. Kulturní oblast využívám 
minimálně, to, co momentálně je, je 
dostačující. 

Džanková M., 18 let, studentka
1. Filmové léto.
2. Jistě. Já jsem byla spokojená.
3. Nevím. Nemám čas někam chodit.
Plišová K., 18 let, studentka
1. Filmové léto a jinak jsem byla na kou-

pališti.
2. Filmové léto se mi líbilo, akorát jsem 

čekala lepší filmy. Ohledně koupaliště 
jsem taky spokojená.

3. Nevím, přes léto jsem pryč a přes školu 
se učím, takže nemám čas.

Jílová A., 20 let, studentka
1. Byla jsem na Benátské noci a na Filmo-

vém létu.
2. Ano. Hudba se mi líbila, jinak jsem byla 

také spokojená.
3. Více zábavy pro mladé, přes víkend by 

mělo promítat i kino. Více sportovních 
akcí, přes zimu zde není žádné vyžití, 
nemáme zde žádný krytý bazén. Koupat 
se můžeme jedině v létě na koupališti.

Honč T., 21 let, nezaměstnaný
1. Filmové léto, Music Freud.
2. Každopádně s festivalem, ale filmy se 

mi vůbec nelíbily, ty byly fakt hrozné.
3. Více festivalů a podobných akcí.
Krumplovičová M., 76 let, důchodkyně
1. Regionální přehlídka dechových hudeb.
2. Byla. Až na to, že pršelo, jinak to bylo 

bezvadné. Oni se snaží.

3. Velké požadavky nemám. Akorát jed-
nou za čas zajdu do kina. Jinak mi to 
postačuje.

Foltýnková M., 70 let, důchodkyně
1. Večer plný hudby. 
2. Jistě. Byla.
3. Více akcí pro starší generaci, ať už kla-

siku, ta mi zde vůbec chybí, nebo třeba 
populární písničky 60. let.

Váňa J., 65 let, důchodce
1. Ano, na Ranči u Michálků na koních 

a také na akci komunistů na Mexiku.
2. Byl. U koňů ano. Na Mexiku také, ako-

rát mám pozn.: více pozornosti nabíze-
nému občerstvení.

3. Je to zde celkem bohaté. Každá genera-
ce má na výběr, jsou zde plesy v zimě, 
atrakce na konci školního roku, kon-
certy, v létě koupaliště.

Všem děkuji za rozhovory a mnohdy pří-
nosné názory. Pořadatelům za objektivi-
tu a občanům za ochotu odpovídat. 

Můžete tedy sami posoudit, jaké akce 
se konaly, které jste propásli, či které měly 
největší úspěch anebo naopak. Pokusím 
se o stručné shrnutí letošní letní sezony, 
ať už z pohledu návštěvníků či z pohle-
du pořadatelů a organizátorů. Vězme, že 
různorodost a bohatost kulturního dění 
nelze jednoznačně a objektivně posoudit. 
Je pravdou, že mnozí jsou s programo-
vou náplní spokojeni, avšak na druhou 
stranu je zde také množství nespokojen-
ců, kterým v Příboře schází různá zába-
va ať už kulturního či sportovního cha-
rakteru. Někdy je také problém v tom, 
že někteří si bohužel nedostatečně vší-
mají plakátovacích ploch a pak si neprá-
vem stěžují na nekonání některých udá-
lostí. Přitom se ve skutečnosti konají. To 
je jedna strana mince, kterou není dobré 
přehlížet. Avšak i z pohledu mladé gene-
race, která nemá problém se získáváním 
informací, jsou zde námitky. A proč? Pří-
bor je vesměs město s procentuálně pře-
važujícími staršími občany, a tak se není 
čemu divit, když se objeví spousta stíž-
ností na konání některých akcí pro mla-
dé, obzvláště v areálu příborského parku, 
nemluvě o porušování nočního klidu. 
Napadá mě jedna známá věta od našeho 
spisovatele Jana Nerudy, kterou si trochu 
upravím, Co s tím? Chce to především tr-
pělivost, dostatečnou míru tolerance ze 
všech stran, důležitou součástí jsou také 
dotace a sponzorství, jelikož vše si žádá 
své. Bude to jistě ještě nějakou dobu tr-
vat, než se ponaučíme z nadělaných chyb, 
které nám dopomohou ke zkvalitnění 
kultury po všech stránkách. Záleží na po-
řadatelích, jak se zhostí svého úkolu, ale 
také na vás, občanech a potencionálních 
účastnících, jestli přijdete a přispějete tak 
ke kulturnímu ruchu našeho města. Tak 
uvidíme, co zajímavého nás čeká v příš-
tím roce a co nás, doufám že mile, pře-
kvapí!

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM 
NAROZENÝM OD 1. DO 30. ZÁŘÍ

Drahomíra Jarošová
Irena Šmídová
Věra Krušinová
Adéla Michajlová
Miloslav Blažek
Marie Svobodová
Marie Dvořáková
Božena Potiorová
Jaroslav Pasternák
Marie Ludková
Vladimír Kučera
Věra Grasgruberová
Rajmund Zemánek
Zdeněk Kotouč
Františka Kutáčová
Kristina Svačinová MUDr.
Eliška Tobiášová
Ludmila Bittnerová
Irena Parmová
Václav Sobotík
Ludmila Ollová
František Gillar
Karel Jezdínský
Václav Limberk

ANDERSENŮV POHÁDKOVÝ ROK
Začal nový školní rok a s ním přichá-

zejí i nové nápady pro zpestření výuky. 
 Kdo by si nepřál pohádkovou školu? 

Že je to jen sen, fantazie či blábol …? Vů-
bec ne. 

 Učitelé ZŠ Npor. Loma přišli po 
prázdninách opravdu s pohádkovým ná-
padem. V těchto dnech vytvářejí společ-
ně projekt – Andersenův pohádkový rok. 
Proč právě Andersenův? 

 Vždyť v roce 2005 uplyne už 200 let 
od jeho narození (2.4.1805) a 130 let od 
jeho úmrtí (4.8.1875). 

 Myslíme si, že si tento severský autor 
zaslouží pozornost právě od dětí – pro 
které napsal tolik pohádek. Právě jeho 
pohádky, postavičky z nich se budou 
prolínat ve všech předmětech, stejně jako 
země Dánsko, ve které žil.

 Nápadů k realizaci tohoto projektu 
mají učitelé hodně – jen čekají na pří-
chod žáků a jejich fantazii, bez které by 
se to jistě neobešlo.

 Andersen učil pomocí svých pohádek 
být i užitečný svému okolí a všemu lid-
stvu. Věříme, že probudí tyto vlastnosti 
i u našich žáků.

Mgr. Libuše Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor



Měsíčník města Příbora 7

V naší malé školičce o 5 třídách a 51 
žácích děláme velké ekologické věci již 
mnoho let. Zapojujeme se i do projektů 
ekologického sdružení Tereza Praha.

Jedním z takových projektů je i soutěž 
o získání titulu EKOŠKOLA. Má velmi 
náročná kritéria – zpracování plánu en-
vironmentální výchovy, zařazení ekolo-
gických témat do učebních osnov, vlastní 
projekty školy, zapojení do jiných ekolo-
gických projektů a aktivit, šetření energií, 
eko-konference a další. My jsme zjistili, 
že většinu těchto kritérií splňujeme. Proč 
tedy nezúročit naši dlouhodobou práci 
s dětmi v oblasti ekologie? Odeslali jsme 
proto obsáhlou zprávu, dokumentaci vý-
sledků, fotografie a v červnu 2004 jsme 
s radostí obdrželi zprávu, že jsme titul 
EKOŠKOLA ROKU 2004 získali jako jedi-
ná speciální škola z 21 škol z celé republi-
ky, které titul získaly. Navíc jsme obsadili 
i 4. místo v soutěži o vlastní školní dlou-
hodobý eko-projekt „Poznej a chraň“- ob-
lastní přírodovědná soutěž pro žáky spe-
ciálních škol, dále čestné uznání poroty 
za výborné výsledky v práci na projektu 

Terezy „Živá voda pro obec“ a za přední 
umístění v projektu „Les ve škole-škola 
v lese“.

Za jaké konkrétní výsledky nám byl 
udělen hlavní titul EKOŠKOLA ROKU 
2004? Dovolujeme si vás seznámit se zprá-
vou o naší činnosti, kterou prezentovala 
ředitelka školy a 2 žáci 9.ročníku Martin 
Kotonský a Kamil Daněk na slavnostním 
vyhlášení v Praze při představování jed-
notlivých škol, které titul získaly.

Prezentace:
Dlouhodobý projekt „Zookoutky-ne-

dílná součást výuky přírodopisu ve zvlášt-
ní škole“ probíhá od roku 1996 a trvá do-
dnes. V „zookoutcích“ tříd a ekologické 
učebně školy chováme nejrůznější zvířata 
/křečky, ptáky, ryby, plazy, hmyz/. O tato 
zvířátka pečujeme, krmíme je, čistíme je-
jich ubikace, pozorujeme jejich život, pe-
čujeme o mláďata především v hodinách 
pěstitelských prací, přírodovědy, přírodo-
pisu a v přírodovědném kroužku. Vše si 
zapisujeme do chovatelských deníků, fo-
tografujeme. O zvířata se staráme i v době 
víkendů a prázdnin ve svém volném čase. 
Taky zveme k prohlídce naší malé zoo-

logické zahrady děti MŠ a ostatních škol 
města. Vše si mají možnost prohlédnout 
i účastníci oblastní přírodovědné soutěže 
„POZNEJ A CHRAŇ“ pro žáky speciál-
ních škol Moravskoslezského i Zlínského 
kraje.Tuto soutěž naše škola každoročně 
pořádá již 14 let. Soutěží se v ní v bota-
nice a zoologii, píše se test a v druhé části 
se prakticky poznávají vzorky přírodnin, 
rostliny v suchém stavu, vycpaná zvířata, 
obrázky živočichů nebo diapozitivy. Ví-
tězové soutěže pokaždé obdrží jako cenu 
i odchované zvířátko z našeho chovu. Taky 
plníme zajímavý projekt „ZACHRAŇ-
ME ZEMI PŘED ODPADY“, kdy třídí-
me odpad, zpracováváme odpadový ma-
teriál a vyrábíme z něj výrobky do výuky, 
pro hru či výzdobu školy. Organický od-
pad využíváme pro krmení našich zvířá-
tek. Taky sbíráme starý papír -akce Zelený 
strom, snažíme se šetřit vodou a energií. 
Celá naše škola je vyzdobena množstvím 
krásných květin s popiskami jejich názvů, 
květiny máme i ve třídách.Na školním po-
zemku pěstujeme zeleninu a okrasné keře 
a dřeviny, které jsou i v okolí školy a před 
hlavním vchodem. Ekologie nás prostě 

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA ZÍSKALA TITUL „EKOŠKOLA ROKU 2004“ 
Mgr.Vlasta Berylová, ředitelka Zvláštní školy Příbor

Dne 23. září 2004 si připomeneme, že 
uplynulo již 65 let od úmrtí našeho vě-
hlasného rodáka – Sigmunda Freuda. 
Věřím, že důstojným připomenutím to-
hoto kulatého data bude i vernisáž vý-
tvarných a fotografických prací, které 
mají osobu a odkaz Sigmunda Freuda 
připomínat. 

Ke zhlédnutí zde budou v prostoru re-
fektáře i chodeb vedoucích k síni Sigmun-
da Freuda práce surrealisticky orientova-
né skupiny ostravských výtvarníků, sdru-
žených ve skupině „STIR UP“ a fotografie 
ze soutěže o nejlepší fotografický snímek 
z prvního ročníku „FREUDOVA FOLK-
LORNÍHO FESTIVALU“. Tento byl od-
startován v sobotu 29. května 2004 v rám-
ci vyhlašování vítězů 8. ročníku celostát-
ní výtvarné soutěže „MŮJ SEN“, smě-
řované k popularizaci osobnosti našeho 
regionu - Sigmunda Freuda mezi mláde-
ží a širokou veřejností. 

Diváci na tomto setkání s folklorem 
zhlédli Lašské tance Leoše Janáčka v po-
dání ostravského folklorního souboru 
HLUBINA a potěšili se výkonem žákovské 
folklorní cimbálové kapely ze ZUŠ v Kop-
řivnici, kterou vede vynikající muzikant 
a milovník folkloru pan Vladan Jílek. Po-
věstnou „třešničkou na dortu“ byla osobní 
účast autorky choreografie Lašských tan-
ců – paní Zdeny Kyselé, která letos oslavi-
la své 85. narozeniny a pro kterou byl vý-
razový tanec od mládí velkou doménou. 
Dalším vzácným hostem našeho folklor-

ního mini-festivalu byla přítomnost pro-
fesorky PhD. Diane O´Donoghue z Bos-
tonu. Ta zde přišla nejen prezentovat svou 
zajímavou studii „V zemi psychoanalýzy: 
topografie a paměť ve Freudových meta-
forách o archeologii“, ale i vypátrat odpo-
vědi na některé otázky o naší lidové písni. 
V této oblasti jí podal zasvěcené informa-
ce odborník jistě nejpovolanější – redak-
tor ostravského rozhlasu, muzikant a hu-
dební vědec pan Jan Rokyta, který takto 
zprostředkovaně také stál u zrodu našeho 
minifestivalu, neboť v době naší akce byl 
vázán povinnostmi na folklorní přehlídce 
ve Strážnici…

Výtvarná skupina Stir up je teoreticky 
vedena uměleckým historikem, pracovní-
kem ostravského muzea, PhDr. Václavem 
Pajurkem. Název „Stir up“ – má několik 
významů. V podstatě znamená neklid, 
rozruch, nepokoj, vyvolávání a rozdmý-
chávání vášní atd. Tato skupina vznikla 
po rozpadu výtvarné skupiny LACOSTE 
/pojmenování pochází od legendárního 
hradu markýze de Sade/, která vystavova-
la v Příboře svá díla již v roce 1969 u pří-
ležitosti připomínky 30. výročí Freudova 
úmrtí. 

Spolu s ostravskými autory předsta-
ví své práce rovněž členové internacio-
nální surrealistické skupiny Phases a ra-
kouské skupiny Fantaskního realismu. 
A proč jsou prezentovány v souvislosti se 
Sigmundem Freudem právě surrealistic-
ká výtvarná díla? Surrealismus – ať již ve 

výtvarném umění, v literatuře, v hudbě, 
představuje vstup do lidského podvědomí 
- zobrazuje především magický a tajemný 
svět snů ….

Pro milovníky folklorního notování 
bude jistě příjemným překvapením, když 
se při vernisáži budou moci potěšit nejen 
fotografiemi mladých hudebníků z LŠU 
z Kopřivnice, ale i jejich hudbou pod ve-
dením pana Vladana Jílka. Budou si moci 
vizuálně porovnat jejich živé vystoupení 
s jejich fotografiemi z květnového noto-
vání….

Podařilo se mi docílit, aby tato naše 
kolektivní výstava obrazů a fotografií 
s mezinárodní účastí byla zařazena do 
programu Rakouského kulturního fóra 
v Praze. Akce je tudíž prezentována na 
propagačních materiálech Rakouské-
ho kulturního fóra v rámci rozvoje kon-
taktů v kulturní oblasti. Tento výtvarně 
přitažlivě řešený plakát je rozesílán po 
informačních a kulturních centrech na 
území celé naší republiky a vybraných 
kulturních institucích Rakouska, takže 
bude zcela jistě vynikajícím příspěvkem 
pro účinnou a širokou propagaci města 
Příbora i pro podporu fungování pláno-
vaného Centra Sigmunda Freuda. 

Srdečně zvou pořadatelé:
Muzeum Novojičínska

Muzeum a pamětní síň Příbor
Výtvarná skupina Stir Up Ostrava

Společnost Sigmunda Freuda Příbor
Město Příbor

23. ZÁŘÍ 2004 - 65. VÝROČÍ FREUDOVA NAROZENÍ
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LAŠSKÁ BRÁNA BESKYD

V reprezentativním provedení na 152 stranách a v trojjazyčné 
textové mutaci budou v knize, jejíž název vidíte na obrázku, pu-
blikovány krásné staré pohlednice z let 1895 – 1945 ze Štram-
berka, Hukvald, Příbora, Kopřivnice a dalších 15 přilehlých obcí. 
Příbor bude v knize zastoupen 56 reprodukcemi pohlednic. Kni-
ha vyjde v listopadu tohoto roku. Zájemci o tuto krásnou publi-
kaci a případný krásný vánoční dárek se mohou přihlásit na na-
šem informačním centru do konce září 2004. Cena knihy bude 
460,-Kč.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ V PŘÍBOŘE BUDE UZAVŘENO 15.ZÁŘÍ 2004

V SOBOTU 11.ZÁŘÍ OD 1900-0100 HOD. AKCE

 „LOUČENÍ S LÉTEM NEB TANČÍME 
V JAHODOVÉ PĚNĚ“

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZÁSOB 
-NEJNIŽŠÍ CENY,SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO MLADOU A STŘEDNÍ GENERACI.

UVÁDÍ MODERÁTOŘI RÁDIA KISS MORAVA.
R. KORČÁK, FY RICCO.

baví, spolupracujeme s ekologickými sdruženími Tereza Praha i Vita Ostrava, do jejichž 
projektů se zapojujeme. Máme taky školní ekologické projekty vlastní, které pro nás při-
pravují naši učitelé. Tak se toho naučíme o přírodě a její ochraně víc, než kdybychom to 
slyšeli jen v hodinách přírodopisu nebo si to přečetli.

Ocenění titulem EKOŠKOLA ROKU 2004 jsme převzali ve dnech 14.-15.června v Zr-
cadlovém sále MŠMT v Praze z rukou zástupců Ministerstva školství, Ministerstva život-
ního prostředí a hnutí Tereza. Absolvovali jsme rovněž zajímavý doprovodný program 
- pobyt v Labyrintu - sídle Terezy s ekologickými hrami a aktivitami,výměnou zkušeností 
dětí i pedagogů, noční prohlídku Prahy a nádhernou exkurzi po nejkrásnějších pražských 
zahradách.

Jak tedy získat titul EKOŠKO-
LA? Stačí k tomu šikovné děti, 
nadšení pedagogové a dovednost 
umět zúročit výsledky své práce. 
To všechno u nás ve škole máme. 
Proto si troufáme říci, že nám oce-
nění titulem EKOŠKOLA právem 
náleží.
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Ve čtrnáctideníku NÁRODNÍ 
OSVOBOZENÍ č.16/2004 mne za-
ujala informace o vydání publikace 
o Novém Jičíně pod názvem TAJEM-
STVÍ PÍSKOVNY, jejímž autorem je 
místní občan Antonín Pavlín. Publi-
kace formátu A5 o 66 stránkách, do-
plněná fotografiemi, dokumentačním 
materiálem a edičními poznámkami, 
líčí otřesné události posledních měsí-
ců poněmčeného města Neutitschein, 
které bylo v letech 1938 až 1945 při-
pojeno k nacistickému Německu. Na-
cistický režim si zde vybavoval účty 
s těmi příslušníky wehrmachtu, kte-
ří již další boj považovali za zbyteč-
né prolévání krve. To je nesporně zá-
služná práce. Město Nový Jičín pod-
pořilo vydání této knížečky a přispělo 
na ni i finančními prostředky v rámci 
grantového řízení. Potud je všechno 
v pořádku.

Mne však napadá, proč se měs-
to Nový Jičín nezachovalo stejně po 
výzvě Československé obce legionář-
ské k připravované akci o čs. legioná-
řích bývalého novojičínského okre-
su, který se týkal i legionářů na Pří-
borsku. Tato akce tehdy probíhala ve 
všech okresech České republiky s cí-
lem zaznamenat a zmapovat všechny 
v tom čase již nežijící legionáře. Ru-
kopis o novojičínském okrese byl od-
povědně zpracován a připraven k vy-
dání. Byl doplněn fotografiemi, do-
kumentačním materiálem i edičními 
poznámkami. Navíc byl doplněn ba-
revnými přílohami o stejnokrojích 
a symbolice ruské, francouzské a ital-
ské legie, čs. domobrany v Itálii, 
ale i čs. domácího vojska z let 1918 
- 1919, jehož dva prapory vznikly 
i v Příboře a které se zasloužily o na-
stolení čs. státu ve zdejším regionu, 
který patřil do tzv. Sudetenlandu. Po-
dobnými přílohami se nemohl poch-
lubit ve stejných publikacích žádný 
tehdejší okres ČR. Na tuto publikaci 
byly vyčleněny i finanční prostředky, 
ale kam se poděly? Osoby zodpověd-
né za tento projekt jsou však známé! 
Tato publikace o bývalém novojičín-
ském okrese nebyla vydána a město 
Nový Jičín se tak zařadilo mezi těch 
několik okresů, které se nedokáza-
ly tohoto úkolu důstojně zhostit, což 
není právě příznivá vizitka Nového 
Jičína. Avšak nedivme se tomu. Měs-
to, které dokáže každoročně velkole-
pě oslavovat generála Laudona, který 
tam zemřel, zcela zapomnělo na své-
ho velkého rodáka majora Roberta 
Lva Melče - nejvyššího velitele legio-
nářského letectva v Rusku. Zapomně-
lo na člověka, který bojoval za vznik 

Československa, bez jehož existence 
bychom dnes již možná ani nehovořili 
česky. Město Nový Jičín nedokázalo 
pojmenovat ani jednu ulici v Loučce, 
kde se narodil, jeho jménem.

Dne l. srpna 2004 jsem na 2. kaná-
lu polské televize sledoval oslavy 60. 
výročí Varšavského povstání. Byla to 
velice důstojná slavnost ve Varšavě 
za přítomnosti polského prezidenta, 
polské vlády, sejmu, katolického kléru 
a významných zahraničních hostí, ja-
kými byli německý kancléř a ministři 
zahraničních věcí USA, Velké Brita-
nie a Francie. Na oslavě bylo masově 
zastoupeno polské obyvatelstvo všech 
věkových skupin - od dětí přes polské 
harcery, což jsou skauti, kteří v Pol-
sku existovali i za komunistického 
režimu, mladé lidi, občany středního 
věku, až po ty docela staré. Ti star-
ší byli většinou v historických stejno-
krojích (asi šlo o přímé účastníky 
povstání) a nebo měli na oděvu svá 
vyznamenání a na hlavách aspoň vo-
jenské čapky se všemi symboly, včet-
ně svých vojenských hodností. Všich-
ni Poláci však měli na svých oděvech 
polské národní barvy, buď jako stužky 
na klopách, pásky na nadloktí rukávů 
a nebo jako šerpy přes prsa a všichni 
drželi v rukou polské vlaječky. Mezi 
jednotlivými projevy významných 
osobností a politiků vystupovali po-
přední polští umělci koncertní hud-
bou, sborovými i sólovými zpěvy za 
velmi pozorného sledování všech pří-
tomných. Se svými projevy vystoupili 
i zahraniční hosté a ať to byl němec-
ký kancléř Schröder, nebo ministr za-
hraničních věcí USA Colin Powell, či 
britský a francouzský ministr zahra-
ničí, všichni vysoce hodnotili pol-
ský národ za jeho hrdinství v boji za 
národní samostatnost. Colin Powell 
nezapřel v sobě bývalého čtyřhvěz-
dičkového generála a na závěr svého 
vystoupení vzdal Polákům vojensky 
čest. Když zazněl chorál na počest 
Varšavského povstání - všichni pří-
tomní vstali. Polští harceři rozdávali 
všem zapálené kahance. Nejdříve pre-
zident a s ním zahraniční hosté a po 
nich ostatní kladli tyto zapálené ka-
hance k památníku obětí Varšavského 
povstání. Takto hrdým a uznávaným 
národem jsou Poláci.

V našich popředních denících se 
objevuje kritika dekretů prezidenta 
Beneše a odsuzuje se odsun sudet-
ských Němců z republiky a v mno-
ha případech se označuje za etnickou 
čistku. Mnozí naši poslanci, ale zvláš-
tě senátoři pochybují o zásluhách 

dr. Edvarda Beneše o československý 
stát a dávají se fotografovat s Bern-
dem Posseltem. Různí restituenti 
z Argentiny najednou mají česká jmé-
na, i když česky vůbec neumí a soudí 
se o zabavený majetek. Pan Edmund 
Stoiber v Mnichova a jemu podob-
ní v Rakousku hrozí České repub-
lice i v Evropské unii. Všichni však 
jaksi zapomínají, že nebýt Mnichova 
v roce 1938, rozbití Československa 
a okupace českých zemí a následující 
2. světové války, za kterou jsou Němci 
přímo zodpovědní - tyto problémy by 
NEEXISTOVALY! Potom, co Něm-
ci napáchali, nebylo soužití Čechů 
a Němců v jednom státě reálné a je-
jich odsun bylo jediné možné řešení. 
Z 3 500 000 Němců žijících za 1. ČSR 
na našem území, bylo po roce 1945 
odsunuto jen milion 600 tisíc. Ostat-
ní bud odešli sami ještě před koncem 
války nebo padli. V ČSR zůstalo asi 
30 tisíc Němců. Z Polska však bylo 
odsunuto víc jak 9 milionů Němců 
a žádná organizace odsunutých Něm-
ců z Polska si nedovolí to, co vůči Če-
chům Sudetendeutsche Landsmanns-
chaft. Jakým národem jsme tedy my 
Češi a jakým Poláci? 

NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ 
SVÝCH HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NE-
BUDE ŽÁDNE MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNE POTŘEBOVAT!

JAKÝM NÁRODEM JSME MY ČEŠI?
Plk. Bohumil Vlach

POZVÁNKA NA 
VERNISÁŽ

 K 65. VÝROČÍ 
FREUDOVA 
NAROZENÍ

MGR. MARIE ŠUPOVÁ

KDY:
 23. ZÁŘÍ 2004 V 17.00

KDE:
 MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ SIGMUNDA 

FREUDA V PŘÍBOŘE
KDO:

 OSTRAVSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA STIR 
UP SE ZAHRANIČNÍ SPOLUÚČASTÍ

 VOLNÉ SDRUŽENÍ FOTOGRAFŮ PŘÍBOR 
A JEJICH PŘÁTELÉ

 SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA
 MĚSTO PŘÍBOR
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Naproti radnice stojí jeden z nej-
výstavnějších domů na náměstí. Dům 
byl v majetku starého příborského 
rodu Knurů nebo též německy Knaue-
rů. V letech 1682 – 1718 byl majite-
lem domu František Karel Knur, ma-
líř a v letech 1714 – 18 primátor měs-
ta, syn Jakuba Knura, obchodníka vl-
nou. V roce 1700 se zde narodil David 
Knur. Studoval na piaristickém gym-
náziu, vstoupil do řádu, přijal řádo-
vé jméno Heliodor a působil pak ve 
Strážnici. Věnoval se architektuře. Ve 
Strážnici vedl v letech 1747 – 55 stav-
bu nové piaristické koleje. V roce 1757 
se vrátil do Příbora a byl zvolen rek-
torem koleje (1757 – 60 a 1763 – 66). 
Vypracoval plány na přestavbu koste-
la sv. Valentina a řídil jeho stavbu v le-
tech 1760 – 66. Zemřel v roce 1777 
jako senior koleje a děkan provincie. 

František Karel Knur zemřel v ro-
ce 1718 a dům pak patřil nejméně do 
roku 1727 jeho vdově.

V šedesátých letech a až do r. 1776 
bydlel v domě kroměřížský malíř An-
tonín Wolný (+ 16. 3. 1776), jehož 
rodiče pocházeli z Příbora. Antonín 
Wolný namaloval v roce 1772 velký 
obraz sv. Isidora a pak stejně velký ob-
raz sv. Vendelína. Oba obrazy jsou na 
bočních stěnách před oltářem farní-
ho kostela. Jsou prý na nich zobrazeni 
i někteří tehdy žijící měšťané. 

Nejméně v letech 1812 – 1831 
byl majitelem domu Antonín Knur 
(+1831) a pak vdova Barbora. 7. 2. 
1815 se v domě narodil Josef Ulrich, 
syn sládka. Studoval na piaristickém 
gymnáziu v Příboře a absolvoval ví-
deňskou malířskou akademii. Nama-
loval mimo jiné obraz sv. Josefa s Je-

Článkem plk. Vlacha se vracíme k mi-
nulému číslu Měsíčníku, ve kterém jsme in-
formovali o ukončení renovace památníku 
padlých.

Autorem příborského památníku pad-
lých je známý místní sochař František JU-
RAŇ /25. 11. 1870 - 7. 9. 1939/. Původně 
byl Památník v roce 1928 umístěn před 
sokolovnou. Ideově byl koncipován jako 
vděk obyvatel Příbora svým občanům, 
kteří padli v řadách čs. legií v boji za vznik 
Československé republiky, jejichž jména 
byla na památníku uvedena. Byl však také 
chápán jako památník všem padlým obča-
nům Příbora, kteří v této VELKÉ VÁLCE 
/jak se l. světová válka označovala/ položi-
li své životy při plnění své povinnosti bez 
ohledu na armádu, ve které sloužili i bez 
ohledu na národnost. Byla na něm uve-
dena také jména těch padlých příslušníků 
dvou příborských dobrovolnických prapo-
rů čs. domácího vojska, kteří v roce 1918 
ve zdejším regionu pomáhali konstituovat 
československý stát.

Po připojení Příbora koncem roku 
1938 k nacistickému Německu musel být 
památník odstraněn a po rozebrání byl 
uložen v atelieru sochaře Juraně. Po osvo-
bození a obnovení Československa v roce 
1945 byl pomník opět sestaven a umístěn 
na dnešním místě vedle ZŠ na Jičínské 
ulici. Památník byl doplněn jmény ob-
čanů Příbora, kteří položili své životy za 
obnovu ČSR jak v zahraničním, tak v do-
mácím odboji, jmény popravených, těch, 
kteří zahynuli ve věznicích a v nacistic-
kých koncentračních táborech i těch, kteří 
na následky tohoto věznění krátce po ná-
vratu domů zemřeli. Jsou na něm uvedena 
i jména těch, kteří při osvobozování města 

zahynuli. Památník tak dostal všeobecný 
charakter PADLÝCH příborských občanů.

Po roce 1948 byl jeho význam úmyslně 
zanedbáván, nebyl udržován a za uplynu-
lých 40 let byl již značně zdevastován. Zce-
la nepochopitelný byl projev vandalismu 
po 11. září 2001, kdy byl památník postří-
kán a pomalován červenou a žlutou bar-
vou. Zásluhou Územní organizace Vojen-
ského sdružení rehabilitovaných v Příboře 
byly na Ministerstvu obrany získány fi-
nanční prostředky ve výši 126 000,- Kč na 
jeho opravu a vedení města zadalo jeho 
restaurování Mgr. arch. Jakubu Gajdovi 
z Ostravy, o čem byl i šot v místní televi-
zi. Opravy památníku začaly letos v květ-
nu a dne 29. července 2004 byl památník 
předán komisi města, kterou tvořili Ing. B. 
Turek, Ing. A. Rašková a zástupce VSR B. 
Vlach. Památník je očištěn, jsou obnove-

ny všechny nápisy, některá jména byla na 
přání příbuzných opravena a byl opraven 
také celý podstavec, na kterém památník 
stojí. Celé sousoší bylo nastříkáno ochran-
ným izolačním prostředkem proti nepříz-
nivým povětrnostním vlivům. Zástupce 
VSR zjistil, že na památníku chybí dvě 
jména - pilot RAF František BÖNISCH, 
který havaroval se svojí stíhačkou nad 
kanálem poblíž britského pobřeží v roce 
1942 a zahynul a Jaroslav LOHRER-LOM, 
který padl v roce 1943 při obraně Sokolo-
va v SSSR. Podle rozhodnutí vedení města 
budou obě jména na památníku dopsána. 
Územní organizace VSR v Příboře bude 
usilovat o získání finančních prostředků 
od Ministerstva obrany i na opravu pa-
mátníku v Klokočově, jehož autorem je 
rovněž F. Juráň.

Foto: původní instalace památníku

O DOMĚ Č. 11
Lubomír Loukotka

PAMÁTNÍK PADLÝCH V PŘÍBOŘE JE OPRAVENÝ
Plk. Bohumil Vlach

žíškem na rukou. Obraz je lemován 
sedmi malými pohledy, které zobrazu-
jí vpád Švédů do Příbora v r. 1643. Je 
v kapli sv. Urbana ve farním kostele. 

V letech 1846 – 61 patřil dům Pe-
tru Knurovi, synu Antonína Knu-
ra. Dům pak dědil Kazimír Knur 
(psal se Knauer), městský ranhojič.  
V sedmdesátých letech byl v přízemí 
hostinec pronajatý Leopoldu Kulko-
vi. Roku 1891 zde měl hostinec Fran-
tišek Ebel a na počátku 20. století až 
do r. 1918 Julie Schöntal. V některých 
listinách je dokonce uváděn jako ho-
tel Schöntal. 

V roce 1919 koupil dům František 
Vokáč, který zde místo hostince zří-
dil obchod střižným zbožím a koberci. 
Předtím měl obchod v č. 1 u kostela. 
Nyní patří dům paní Jaroslavě Přikry-
lové, rozené Vokáčové. 



Měsíčník města Příbora 11

„Posláním letního filmového puto-
vání Kinematografu bratří Čadíků je 
pobavit lidi ve všech koutech naší re-
publiky a přenést je zpět do atmosfé-
ry letních kin, která jsou již bohužel 
minulostí…“

Idea promítat filmy z pojízdných 
maringotek vznikla před třinácti lety, 
tj. v roce 1991, v hlavách bratří Čadí-
ků. Od té doby mělo možnost zhléd-
nout české filmy velké množství di-
váků, kteří přišli na náměstí ve svém 
městě. Kinematograf cestoval za divá-
ky v letních měsících a objel tak téměř 
celou Českou republiku.

V roce 2004 jsou v rámci Filmo-
vého léta deníků Bohemia a Moravia 
naplánované čtyři trasy: severní a vý-
chodní Čechy, střední Čechy a již-
ní Morava, jižní a západní Čechy, se-
verní Morava. Předpokládaný počet 
měst, která navštíví mobilní marin-
gotka, se pohybuje kolem 55. První 
maringotka se vydala za diváky 24. 6. 
do Olomouce a sezonu slavnostně za-
končí promítání 2. 9. na Střeleckém 
ostrově v Praze.

Výběr filmů probíhal podle ohla-
sů z měst. Mezi nejžádanějšími filmy 

bylo Pupendo nebo Mazaný Filip.
Filmové léto přináší nejen zába-

vu, ale zároveň formou dobrovolné-
ho vstupného přispívá na charitu. Ga-
rantem využití finančních prostředků, 
které se pohybují kolem 1.000.000,- 
Kč ročně, se stala nadace paní Ven-
duly Svobodové – KAPKA NADĚJE. 
Nadační fond se zaměřuje na pomoc 
dětem s poruchou krvetvorby (leuké-
mie).

V rámci naplánované trasy po se-
verní Moravě se zastavil Kinematograf 
také v našem městě. Diváci si hlasová-
ním v městském informačním centru 
zvolili pořadí filmů od středy 11. 8. do 
neděle 15. 8. vzestupně podle počtu 
přidělených hlasů. 

Začalo se promítáním filmu Děv-
čátko s účastí okolo 150 diváků. Dále 
následovaly filmy Kruté radosti, Mu-
sím tě svést a Mazaný Filip s prů-
měrnou účastí 200 diváků. Největší 
úspěch však slavil film Pupendo vy-
sílaný v neděli, který si diváka přilá-
ká již pouhým vyslovením svého ná-
zvu. Na něj se přišlo podívat okolo 
300 lidí.

 V pondělí 16. 8. se rozpečetila po-

kladnička, do které zúčastnění moh-
li přispívat libovolným finančním 
obnosem. Pořadatelé spočítali, že 
v  Příboře se za pět vysílacích dnů vy-
bralo 14.321,50 Kč. Jen pro zajímavost 
můžeme uvést, že v Novém Jičíně byla 
průměrná návštěvnost během jedno-
ho představení cca 150 diváků, kte-
ří dohromady za čtyři promítací dny 
přispěli částkou 10.000,- Kč. Dozvě-
děli jsme se také, že prozatím největ-
ší částka v letošním roce činila zhruba 
16.000,- Kč.

Myslím si, že Příbor, ač je menším 
městem s nemalou nezaměstnanos-
tí, je také městem s občany solidární-
mi, kteří nemyslí jen na svou zábavu, 
ale také na pomoc potřebným. Proto 
si dovolím jménem města Příbora, ale 
také jménem provozovatelů Kinema-
tografu poděkovat všem, kteří přispěli 
jakoukoliv finanční částkou. 

Zároveň patří velký dík pořada-
telům akce, obzvláště panu Rudolfu 
Korčákovi, který byl městu nápomo-
cen při její organizaci.

Přinášíme malou fotoreportáž 
z průběhu filmového léta.

Foto: Ing. J. Kavan 

„FILMOVÉ LÉTO 2004“ V PŘÍBOŘE
Ivana Šindlerová
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Velkolepý hudební projekt dozrává 
v současné době v Ostravě ke svému usku-
tečnění. Je určen pro co nejširší publikum, 
ke kterému chtějí jeho tvůrci proniknout 
prostřednictvím duchovní hudby, interpre-
tované v církevních stáncích nejen v Ostra-
vě, ale ve všech větších městech Moravsko-
slezského kraje. Tímto novým a ojedině-
lým projektem je Svatováclavský hudební 
festival, jehož první ročník je připraven na 
dobu mezi dvěma významnými svátky čes-
ké historie – 28. zářím a 28. říjnem.

O smyslu, zaměření, interpretech a vý-
běru skladeb hovoříme s duchovním ot-
cem a předsedou občanského sdružení 
Svatováclavský hudební festival (SHF), hu-
debníkem Igorem Františákem.

V čem je SHF nový a odlišný od jiných 
hudebních festivalů?

„Především jde o festival duchovní hud-
by, který v našem regionu doposud chyběl. 
Jsme přesvědčeni, že právě ona dokáže za-
ujmout nejen tradiční milovníky tohoto 
druhu umění, ale i takové posluchače, kteří 
běžně do koncertních síní nechodí. Snažili 
jsme se přijít za nimi co nejblíže. Proto se 
koncerty konají nejen v kostelech a modli-
tebnách krajského města, ale i v  nejvzdále-
nějších městech našeho regionu, kam běž-
ně příliš mnoho významných interpretů 
nezavítá. Žádné z míst jsme neošidili, na 
všech jsme vsadili na kvalitu umělců i vol-
bu repertoáru. Přiblížit se širokému publi-
ku znamená také zajistit dostupnost kon-
certů. I to se nám podle mého názoru po-
dařilo, vstupné by mělo být dostupné všem 
zájemcům. Záštitu nad festivalem jsme na-
šli jak u hejtmana Moravskoslezského kra-
je Evžena Tošenovského, tak u biskupa os-
travsko-opavské diecéze Františka Václava 
Lobkowicze a biskupa Slezské církve evan-
gelické a. v. Vladislava Volného. Festival je 
záležitostí široce ekumenickou a odehrává 
se v církevních prostorách církve katolické, 
evangelické i husitské.

Hovoříte za skupinu organizátorů. Kdo 
je to „my“?

Pro projekt se podařilo získat několik 
zapálených nadšenců z řad významných 
uměleckých osobností. Uměleckou ředi-
telkou festivalu je vynikající sopranistka, 
dvojnásobná držitelka Thálie Eva Dřízgo-
vá-Jirušová, výkonným ředitelem akade-
mický malíř Karel Haruda, členy sdružení 
muzikolog Ivo Stolařík, ale také kytarový 
virtuóz Štěpán Rak nebo herec Alfred Strej-
ček a mnoho dalších zajímavých osobností. 
Není tajemstvím, že mnohé z výše jmeno-
vaných budou mít možnost poslechnout si 
účastníci svatováclavských koncertů. 

Jaké další významné a atraktivní inter-
prety máte pro festival připraveny?

Je jich mnoho, protože i koncertů je cel-
kem ve všech 18 městech 31. Výběr bude 
rozmanitý, ale velice kvalitní. Především 
to budou samozřejmě naši umělci – Eva 

Dřízgová-Jirušová vystoupí s Janáčkovým 
komorním orchestrem v Českém Těšíně, 
Hlučíně a v Ostravě. Na závěrečném kon-
certu festivalu v katedrále Božského Spa-
sitele ji uslyšíme zpívat společně s Janou 
Sýkorovou, Jaroslavem Dvorským a Mar-
tinem Gurbaľem za doprovodu Janáčko-
vy filharmonie Ostrava v úžasném díle A. 
Dvořáka Stabat mater. Tento koncert bude 
dle mého názoru patřit mezi největší ozdo-
by 1. ročníku festivalu.

Lahůdkou bude jistě vystoupení světově 
uznávané sopranistky Martiny Jankové na 
zahajovacím koncertu v Opavě nebo před-
stavení Alfreda Strejčka a Jitky Molavcové 
v Bohumíně, Příboře, Ostravě a Fulneku. 
Pana Strejčka společně s Janáčkovým kvar-
tetem si navíc budou moci vyslechnout ná-
vštěvníci havířovského koncertu, kde bude 
provedeno Posledních sedm slov Ježíše Kris-
ta na kříži J. Haydna. Já jsem připravil spo-
lečně s Wallingerovým kvartetem koncertní 
vystoupení v Bruntále a Frýdku-Místku. Ve 
stejných místech vystoupí s velice atraktiv-
ním programem Collegium Marianum, kte-
ré je specialistou na starou hudbu, interpreto-

vanou na historických nástrojích, a studium 
dobových tanců. Autentickou hudbou z doby 
baroka a raného klasicismu se zabývá ve špič-
kové kvalitě komorní orchestr Slovenské fil-
harmonie Musica Aeterna, který se představí 
obecenstvu v Ostravě, Karviné a Třinci. Stře-
dověké a renesanční tance uvidí návštěvníci 
festivalu v Krnově a Ostravě. V Orlové, Čes-
kém Těšíně a Stonavě zahraje dnes ve Švý-
carsku žijící skvělý varhaník Martin Kovařík 
a podobně. V repertoáru vystupujících uměl-
ců budou díla zahraničních i českých sklada-
telů, chceme však dát prostor také soudobým 
českým autorům.

Hodně prostoru věnujete staré autentické 
hudbě. Myslíte si, že přitáhne diváky na kon-
cert?

Věřím, že ano. Je velice krásná a výše 
jmenovaní interpreti i další účastníci festi-
valu, například Jan Kvapil, Rudolf Měřinský 
a Marcel Vlček, kteří na historické nástroje 
hrají hudbu 14. až 16. století, publikum určitě 
nadchnou. Jsem přesvědčen, že se návštěvníci 
1. ročníku Svatováclavského hudební festiva-
lu mají na co těšit. Podrobnější informace na-
leznete na www.shf.cz

KRÁSA HUDBY MŮŽE OSLOVIT KAŽDÉHO ČLOVĚKA
Začíná nová hudební tradice

Vystoupení Smrt a oráč v podání Alfreda Strejčka a Jitky Molavcové budete mít možnost shlédnout 
5.10.2004 v kostele sv. Valentina. Předprodej vstupenek bude od poloviny září zahájen v MIC.
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Od 1. září 2004 došlo k výrazné sle-
vě poplatků za internet. Dospělí zaplatí 
za každých započatých 15 min. práce na 
internetu jen 5 Kč. Mládež do 15 let po 
předložení čtenářského průkazu může 
využít ½ hod. týdně zdarma. Důchodci, 
nezaměstnaní a ZTP občané mají stále  
1 hod. týdně zdarma. 

Knihovna rozšiřuje své služby o do-
nášku knih do bytu handicapovaným 
spoluobčanům, kteří mají o literatu-
ru zájem, ale běžně se do knihovny ne-
dostanou. Knihy vám doručíme zdarma 
1x měsíčně ve smluvený den až do bytu. 
V případě zájmu nás kontaktuje na tel. 
čísle 556725037.

Knihovna přichází s nabídkou hlídání 
dětí předškolního věku rodičům, kteří 
si potřebují vyřídit něco neodkladného. 
S dětmi ale mohou přijít i maminky, kte-
ré chtějí trávit dopoledne ve společnosti. 
S dětmi budeme číst pohádky, hrát hry 
a malovat. Na vaši návštěvu se budeme 
těšit každé pondělí od 8 do 11 hod.

14. září v 17 hod. vás zveme na autor-
ské čtení s naším nejčtenějším spisova-

telem Michalem Vieweghem, které se 
uskuteční v refektáři muzea v Příboře. 

A TEĎ NĚCO PRO DĚTI
Vyhlašujeme soutěž pro žáky všech 

základních škol
Staň se ilustrátorem své oblíbené 

knihy
Vyrobte jakoukoli výtvarnou techni-

kou obal na svoji oblíbenou knihu a do-
neste jej do knihovny do 30.11.2004. Vy-
hodnocení a ocenění nejlepších výtvarní-
ků proběhne 14.12.2004 v 16 hod. 

21. září od 16 hod. budeme v dětském 
oddělení malovat na sklo. Barvy i obráz-
ky děti dostanou u nás. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR INFORMUJE

Rozvedl jsem se a nemohu se s bývalou 
manželkou dosud dohodnout na tom, jak 
si rozdělíme majetek (dům, zahrada, náby-
tek). Jaké mám možnosti, tedy, na co všech-
no mám nárok?

Společné jmění manželů tvoří ma-
jetek nabytý některým z manželů nebo 
jimi oběma společně za trvání manžel-
ství, s výjimkou majetku získaného dě-
dictvím, darem, majetku nabytého jed-
ním z manželů za majetek náležející do 
výlučného vlastnictví tohoto manžela, 
věcí sloužících osobní potřebě jedno-
ho z manželů, věcí vydaných v restituci 
majetku jednoho z manželů, který měl 
vydanou věc ve vlastnictví před uzavře-
ním manželství a nebo jemuž byla věc 
vydána jako právnímu nástupci původ-
ního vlastníka, závazky, které některému 
z manželů nebo oběma manželům spo-
lečně vznikly za trvání manželství, s vý-
jimkou závazků týkajících se majetku, 
který náleží výhradně jednomu z nich, 
a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru 
přiměřenou majetkovým poměrům man-
želů, které převzal jeden z nich bez sou-
hlasu druhého. Stane-li se jeden z man-
želů za trvání manželství společníkem 
obchodní společnosti nebo členem druž-
stva, nezakládá nabytí podílu (včetně 
akcií, ani nabytí členských práv a po-
vinností členů družstva) účast druhého 
manžela na této společnosti nebo druž-
stvu, s výjimkou bytových družstev.

Po rozvodu by mělo dojít k majetko-
vému vypořádání mezi manžely, a to buď 
na základě dohody mezi manžely, nebo 
na návrh některého z manželů může vy-
pořádání provést soud.

Dohoda o vypořádání společného 
jmění manželů musí mít písemnou for-
mu. Jestliže do společného jmění man-
želů náleží nemovitost, je taková doho-
da účinná vkladem do katastru nemovi-
tostí.

Nedošlo-li do tří let od zániku spo-
lečného jmění manželů k jeho vypořá-
dání dohodou nebo nebyl-li do tří let 
od jeho zániku podán návrh na jeho 
vypořádání rozhodnutím soudu, platí 
ohledně movitých věcí, že se manželé 
vypořádali podle stavu, v jakém každý 
z nich věci ze společného jmění man-
želů pro potřebu svou, své rodiny a do-
mácnosti výlučně jako vlastník užívá. 
O ostatních movitých věcech a o nemo-
vitých věcech platí, že jsou v podílo-
vém spoluvlastnictví a že podíly obou 
spoluvlastníků jsou stejné, přičemž to-
též platí přiměřeně o ostatních majet-
kových právech, pohledávkách a závaz-
cích manželům společných.

 
Ostrava, tel. 596 11 22 33
advocatius@advocatius.cz,
www.advocatius.cz

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Petra Hermannová, odbor organizační 

a vnitřních věcí MÚ Příbor 

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhra-
dili poplatek za svoz tuhého komunálního 
odpadu, na skončenou splatnost této po-

hledávky dne 31. 5. 2004.
Úhradu poplatku lze provézt příkazem na 

bankovní účet nebo v pokladně MÚ Příbor.

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR  
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2004

Středa 1. 9. v 18 a ve 20 hodin
STARSKY A HUTCH
Akční komedie USA, 101´, české titulky, pří-
stupný. Když si lotr o to říká, chytíme ho za 
pytlíka. V hlavních rolích Ben Stiller a Owen 
Wilson. Nesourodá dvojice policajtů musí 
použít mazanost, dovednost, nejhrubší finty 
a dobrý vzhled, aby zločiny vyřešili.
Pondělí 6. 9. v 19 hodin
TŘINÁCTKA
Příběh USA, 96´, české titulky, od 12 let.
Děje se to tak rychle… Příběh dvou dospí-
vajících dívek o konfliktu s identitou v do-
spívání. Nebezpečné nástrahy, rychlé prožit-
ky, drogy, erotické zkušenosti.. 
Středa 8. 9. v 19 hodin
UMUČENÍ KRISTA
Drama USA, 127´, české titulky, od 15 let.
„Smutná je duše má až k smrti“, řekl Je-
žíš Nazaretský, potom odešel zemřít za ty 
naše. Mel Gibson dopověděl Příběh příbě-
hů a drasticky navyprávěl evangelium, aby-
chom pochopili, co všechno musel vytrpět 
za nás, za hříšné.
Středa 15. 9. v 18 a ve 20 hodin
BABA NA ZABITÍ
Černá komedie USA, 93´, české titulky, od 12 
let. Alex a Nancy si mysleli, že našli dům svých 
snů. Roztomilá stařenka jim ho však promění 
v peklo na zemi. Režie Dany DeVito.
Pátek 17. 9. v 18 hodin
JÍZDA
Film ČR, 90´, od 15 let. Kultovní snímek Jana 
Svěráka o klikatých cestách jednoho horkého 
léta znovu v kinech.
Pondělí 20. 9. v 17 a ve 20 hodin
TROJA
USA, 163´, české titulky, od 12 let. Brad Pitt 
coby rychlonohý Achilles bojuje a trpí za svou 
lásku před branami pyšného města, na jehož 
dobytí prý dávní Řekové potřebovali deset let.
Pondělí 27. 9. v 17 hodin
PETR PAN
Pohádka USA, 117´, český dabing, 
Jedna z nejkouzelnějších pohádek všech dob 
se vrací ve velkorozpočtové hrané adaptaci.
Středa 29. 9. v 16 a v 19 hodin
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Velká Británie-USA, 150´, český dabing, pří-
stupný. „Slavnostně přiznávám, že jsem při-
praven ke každé špatnosti.“ Třetí návštěva 
Bradavic a přilehlých kouzelnických i mud-
lovských atrakcí má konečně ten správný 
magický říz.
Rezervace vstupenek a místenek:
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní
556 725 200 - kino

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA NA DOTAZ …
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘÍBOR

Pořádá

MÍSTNÍ VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ 

A OKRASNÉHO PTACTVA

V sobotu 11. a v neděli 12. září 2004 
v chovatelském středisku v Příboře 

„za sokolovnou“

Otevřeno:
sobota a neděle

od 8.00 do 17.00 hod.

Vstupné:
dospělí 15,- / děti od 6 let 5,- Kč

Občerstvení, guláš, bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé.

MEDITAČNÍ SETKÁNÍ SE STŘÍBRŇÁSKEM PRŮZRAČNÝM

ČAJOVNA PŘÍBOR
Povídání o duchovní stezce, partnerství, lásce a meditaci spojené s jednoduchými me-

ditačními cvičeními s českým mystikem 
Stříbrňáskem Průzračným, zakladatelem Centra osobní transformace Číčov, 

členem šamanské hudební skupiny Shiva Shakti Dance.

V případě zájmu možnost otevření pravidelného docházkového kurzu.
Místo: Příbor, Čajovna ve Staré kovárně

Termín: sobota 18. září, 10.00 – 12.00 hod.
Příspěvek: 30 Kč
Info: 605/005 619

Poslední červencový víkend patřil na 
příborském koupališti opět plážovému vo-
lejbalu.

Uskutečnil se zde již 4. ročník turnaje 
v plážovém volejbale smíšených trojic pod 
názvem

PŘÍBORSKÁ PLÁŽOVKA.
 V sobotu 31.7.2004 se od 9 hodin do-

poledne začala sjíždět družstva na příbor-
ské koupaliště. Díky krásnému počasí se 
do turnaje přihlásilo celkem 13 týmů včet-
ně loňských medailistů (Koki team, Kore 
alias Hvězdná pěchota a Pavelka team).
Od 10 hodin začaly boje ve skupinách, 
které vyvrcholily kolem 18 hodin.Úspěš-
nější družstva pak pokračovala v bojích 
o celkového vítěze, zatímco nepostupující 
družstva si to rozdala o konečné umístění.

Návštěvníci příborského koupaliště 
měli možnost zhlédnout opravdu nádher-
né zápasy plné dramatických výměn. Do 
semifinále postoupilo družstvo loňských 
vítězů Koki team pod novým názvem, 
pak loňští finalisté Hvězdná pěchota, pří-
borský Pavelka team a překvapení turna-
je Viki team. Nejnapínavějším semifiná-
lovým utkáním byl souboj mezi Hvězd-
nou pěchotou a Pavelka týmem. Utkání 
skončilo 1:1 a o postupujícím do finále 
rozhodly jednotlivé míče, na které po-
stoupila Hvězdná pěchota. Zklamáni byli 
nejen bratři Pavelkové, ale zejména jejich 

fanoušci, kterých se na tomto utkání se-
šlo asi dvacet. Druhé semifinále vyznělo 
jednoznačně pro Koki team, který přehrál 
družstvo Viki team 2:0.

V zápase o třetí místo hledal Pavel-
ka team těžko motivaci, ale brzy ji našel 
a zvítězil nad Viki teamem 2:0. Finálové 
utkání bylo opět dramatické a rozhod-
lo o tom, že Koki team neprodlouží svou 
vítěznou sérii a skončí na druhém místě. 
Hvězdná pěchota měla trochu více spor-
tovního štěstí a na míče zvítězila, neboť 
utkání skončilo 1:1(13:15,15:9).Tyto po-
slední zápasy se dohrávaly již za umělého 
osvětlení a poslední hvizd rozhodčího za-
zněl kolem půlnoci.

Pak již následovalo slavnostní vyhlá-
šení vítězů a předání cen. Pro všechna tři 
vítězná družstva byly připraveny dárkové 
koše, kosmetické baličky od firmy Kawar 
(dovozce produktů z Mrtvého moře), 
trička s emblémem turnaje, ceny od fir-
my Radegast a Valašského království.
Zkrátka neodešel žádný z účastníků tur-
naje. Pro všechny byly připraveny upo-
mínkové předměty s emblémem turna-
je, poukázka na občerstvení, vstupenka 

na koupaliště, minerální voda a balíček 
od Valašského království.Tradiční byla 
také tombola, ve které si každý z účast-
níků vylosoval cenu. Součástí tomboly 
bylo také losování o poukaz pro 2 osoby 
k moři (Chorvatsko nebo Itálie), který 
získal člen družstva Koki team Libor Ho-
řínek z Ostravy. Bohatý byl také dopro-
vodný program turnaje. Připraveno bylo 
hřiště na vodní kopanou a nafukovací 
horolezecká stěna. Bojová umění a vý-
zbroj předvedli příslušníci Policie České 
republiky. Návštěvníci se mohli nechat 
krátkodobě tetovat nebo si zakoupit vý-
robek jednoho ze sponzorů turnaje firmy 
Kawar-kosmetika z  Mrtvého moře. Od 
19 hodin pak hrála pro všechny návštěv-
níky koupaliště country kapela Condor 
band. K tomu všemu samozřejmě koupá-
ní, slunění a speciality na roštu od firmy 
Kotányi nebo kotlíkový guláš pana Kor-
čáka. Celý tento turnaj by se neobešel 
bez partnerů, kteří nám pomohli.Velký 
dík patří městu Příbor, cestovní kanceláři 
Omega tour z Přerova, kosmetice Kawar, 
Valašskému království, firmě Lonka a.s., 
Frensportu, Ruprosportu, firmám Rade-
gast, Kotányi, Coca cola a také firmě Ric-
co koupaliště.

Na mnoho dalších volejbalových zá-
žitků na 5. ročníku Příborské plážovky se 
těší organizátoři Ivana a Jan Veselí.

PŘÍBORSKÁ PLÁŽOVKA 4. ROČNÍK TURNAJE V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE SMÍŠENÝCH TROJIC 31. 7. -1. 8. 
Jan Veselý

POMNĚNKA PRŮZRAČNÁ

ČAJOVNA PŘÍBOR
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: RODINNÉ KONSTELACE

Spojená s ukázkou – jeden z přítomných má možnost si postavit konstelaci!
Harmonizace rodinných, partnerských a pracovních vztahů, nalézání pokory, soucitu 

a pochopení osudových okamžiků života skrze hluboký vnitřní prožitek osobní konstelace.
Systematická hlubinná terapie, která umožňuje nahlédnout skutečnou podstatu na-

šich vztahů a uvést je tak do harmonie a rovnováhy.
Místo konání: Čajovna Příbor

Termín: sobota 2. října, od 10.00 hod.
Vstupné: 30 Kč

Info: 723/954 687
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PPP POHOŘÍLKY, S. R. O., 
POHOŘÍLKY 2, 742 45 FULNEK

„PĚSTITELSKÁ PÁLENICE POHOŘÍLKY“

VYKUPUJE ZRALÁ JABLKA KE 
ZPRACOVÁNÍ NA ŠPIČKOVOU 

PÁLENKU ZA 
BEZKONKURENČNÍ CENU.

SOUČASNĚ PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA PÁLENÍ VAŠICH 

OVOCNÝCH KVASŮ A PRODÁVÁ PRAVOU SLIVOVICI

TELEFON: 
556 410 107
605 294 335

„PO TELEFONICKÉ DOHODĚ JSME SCHOPNI 
ZAJISTIT ODVOZ.“

Městské informační centrum v Příboře 
nabízí samolepku s nápisem „Prosíme 
nevhazujte reklamní materiály“. Pokud 
vás obtěžují nevyžádané reklamní materi-
ály vhazované do vaší domovní schránky, 
pak je pro Vás tato samolepka řešením. Dle 
zákona č.138/2002, kterým se mění zákon 
O regulaci reklamy číslo 40/1995 Sb., se 
totiž zakazuje šíření nevyžádané reklamy, 
v případě, že tato reklama adresáta obtěžu-
je. Právě nalepením zmiňované samolepky 
na vaší schránku můžete dát distributorům 
reklamních letáků vědět, že si vhazování re-
klam do vaší domovní schránky nepřejete.

NABÍZÍME !

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
50.000 – 500.000 KČ

INFORMACE NA TEL.: 777/ 818 036

 

VÝHODNÝ NÁKUP V ZÁŘÍ
* Kuřecí čtvrtky mražené 1kg 46,90 58,00
* Lázeňské cigáro 1kg 55,00 84,00
* Olla oříšky s vanilk., kakaovou náplní 100g 12,90 21,90
* Pivo Klasik 0,5l sklo 4,90 5,50
* Limonáda AQM 3 příchutě 2l PET 6,90 9,50
* Prací gel Mika Duopack – black, color 1,5l 99,90 149,90

zakoupíte ve všech našich prodejnách

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

PRODEJ SAMOLEPKY „PROSÍME NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY“
Samolepku si můžete nyní zakoupit 

v MIC Příbor od pondělí do pátku od 8.00 
do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.30 
hod. za 10 Kč. Jejím zakoupením přispě-
jete nejen ke snížení množství zbytečně 
vyrobeného a potištěného papíru, ale i na 
pěstování a výsadbu původních a dnes 
často již vzácných druhů dřevin v České 
republice. Výsadbu nových stromků do 
krajiny bude zajišťovat nezisková orga-
nizace Společnost přátel přírody v rámci 
programu „Stromy pro naše děti“.

Samolepka je vhodná i pro venkovní 
použití.
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