
Mimořádná událost se odehrála 18.září, kdy součástí 
Dnů evropského dědictví bylo uložení pamětní schránky 

s dobovými dokumenty do věže farního kostela v Příboře.
Pozorní čtenáři naleznou obrys skřínky ve věži 

v okamžiku ukládání. 
Foto: Ing. M. Kavan

Kovářův krocan klusal ke Kateřině, 

kterou klovl kdesi ke kolenu. 

Kateřina kolosálně křičela. 

Kovář Karel kopl krocana ke konečníku, 

konejše Kateřinu: „Koukej, krocan kdesi kluše.“  

Křehká Kateřina křičela krátce.
Jana Monsportová,
Gymnázium Příbor, sekunda 2003/04

PRVNÍ ROČNÍK VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU ZAHÁJEN 
Naďa Střelková, MÚ Příbor

Dne 20.9.2004 proběhlo v aule Masarykova gymnázia v Příboře 
slavnostní zahájení 1. ročníku tříletého studia „Vzdělávání tře-
tího věku“ (V3V) . Celkem nastoupilo ke studiu 40 posluchačů, 
z nichž nejstaršímu je 84 let. Tématem odborných přednášek a se-
minářů prvního ročníku je osobnost příborského rodáka S.Freu-
da, Evropská unie, práce s počítačem a poslední téma odborných 
přednášek je zaměřeno na oblast zdraví. 

Cílem V3V je vytvoření základu pro zájmové vzdělávání seni-
orů, kteří mohou nalézt v této formě studia vyplnění svého volné-
ho času a program osobního rozvoje. Vedle tohoto poslání pomá-
há V3V naplňovat i společenskou funkci rozvoje kontaktů mezi 
lidmi a výměnu názorů a zkušeností.

NEZAPOMEŇTE PŘIPRAVIT LAMPIONY
Všem, kterým se líbila loňská oslava Dne válečných veteránů, 

připomínáme, že letos 11. listopadu budou mít děti v Příboře opět 
příležitost vyzkoušet své lampiony, zažít na náměstí ohňostroj 
a nechat se překvapit dalšími atrakcemi. Je tedy nutno zkontrolo-
vat, zda jsou ty loňské lampiony v pořádku ….

města příbora
říjen 2004

Cena: 5,- Kč

lidmi a výměnu názorů a zkušeností.

města příbora
říjen 2004
města příbora
říjen 2004
města příbora
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Pedagogický sbor ZŠ Příbor, Jičínská 
navštívil v posledním prázdninovém týdnu 
ZŠ Buchlovice v okrese Uherské Hradiště.
Vedení obou škol se dohodlo na spoluprá-
ci, výměně zkušeností, poznávání nových 
metod výuky a také nejbližšího okolí.

Po vzájemném přivítání jsme si prohléd-
li tamní školu a přilehlé sportovní hřiště. 
Pak jsme prezentovali naše projekty : Čes-
ká republika, Životní prostředí, Objevitelé 
a cestovatelé,Život v Egyptě, Zahradní ga-
lerie, České regionální a vlastní kroniky, 
práce o meteorologii, astronomii a energe-
tice.Následovala odborná diskuse, z níž vy-
plynuly další podněty pro spolupráci.

Dne 17. září v odpoledních hodinách 
přijeli na návštěvu ZŠ Příbor, Jičínská uči-
telé z Buchlovic.Přátelská akce, která na-
vazovala na srpnové setkání na jižní Mo-
ravě, byla pokračováním projektu Učíme 
se navzájem.

Po srdečném přivítání a obědě ve škol-
ní jídelně jsme se rozdělili do pracovních 
skupin.Učitelé 1. stupně se vzájemně se-
známili kontaktní hrou Předmět z mé ka-
belky. Následovaly ukázky z kurzu Čtením 
a psaním ke kritickému myšlení a prezen-
tace výukových metod: řízené čtení, volné 
psaní, insert , podvojný deník a posled-
ní slovo mám já . Z prvouky v 1.ročníku 
všechny zaujalo skládankové učení a pěti-
lístek. Pro geometrii v 3.ročníku byla při-
pravena kostka ( ano/ne ). Na závěr peda-
gogové zhlédli na videu netradiční zápis 
do 1. třídy motivovaný pohádkou, tak jak 
probíhal na naší škole. 

Učitelé 2.stupně se vzájemně před-
stavovali poznávací aktivitou Strom. 
Následovalo rozdělení do skupin podle 
předmětů. Matematici měli na progra-

OPRAVA: 
V minulém čísle Měsíčníku se wordovskému šotku podařilo zkomolit jméno ředitel-

ky Zvláštní školy v Příboře, která byla autorkou článku ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA ZÍSKALA  
TITUL „EKOŠKOLA ROKU 2004. Paní Mgr.Vlastě Gerykové se omlouváme.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla 
pětkrát, a to na své 54. až 58. schůzi, kdy 
projednala mj. tyto záležitosti:
NA 54. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI DNE 2. ZÁŘÍ 2004

 Vzala na vědomí informaci o průběhu 
veřejné zakázky „Úprava prostranství na uli-
ci Jičínská v Příboře“ předloženou hodnotící 
komisí
 Stanovila dle §65, odst. 1, písm a) zá-
kona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
dodavatelem stavby „Úprava prostranství 
na ulici Jičínská v Příboře“ firmu ODS, Do-
pravní stavby Ostrava,a.s., Starobělská 3040/
56, 704 16 Ostrava-Zábřeh
 Vzala na vědomí informaci o průběhu ve-
řejné zakázky „Nový vjezd na sídliště Benátky 
v Příboře“ předloženou hodnotící komisí
 Stanovila dle § 65, odst. 1, písm. a) zá-
kona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
dodavatelem stavby „Nový vjezd na sídliš-
tě Benátky v Příboře“ firmu SATES MORA-
VA, spol. s r. o., Jiráskova 13, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí
 Projednala problematiku financování 
dodávky a montáže skate překážek pro areál 
v Příboře
NA 55. SCHŮZI DNE 7. ZÁŘÍ 2004:

 p. místostarosta informoval o zahájení 
nového školního roku v rámci vzdělávání 
III. věku dne 20.9.2004
 Dohodla se, že TJ předá pro stanovení po-
dílu města na provozu tělovýchovných zaříze-
ní výsledky hospodaření za rok 2001 – 2003
 Dohodla se, že TJ zpracuje výhled po-
třeb velké údržby na léta 2005 až 2007
 Schválila, aby město Příbor zpracova-
lo „program zlepšování kvality ovzduší“ 
a uhradilo poměrné náklady na zpracová-
ní PZKO odpovídající rozloze katastrálních 
území patřících k městu Příbor
 Schválila upuštění od čtenářských po-
platků během Týdne knihoven v době od 4. 
do 8.10.2004
 Uložila realizovat zveřejnění na úřední 
desce MÚ Příbor záměr města odprodat ne-
movitosti – pozemek parc.č. 1681 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 105 m2, k.ú. i obec 
Příbor, včetně objektu č.p. 374 na pozemku 
parc.č. 1681, vše k.ú. i obec Příbor z majetku 
města s novým termínem, a to do doby podá-
ní první nabídky na odkoupení nemovitostí
 Projednala „Vyhodnocení hospodaření 
TS města Příbora za I. pololetí roku 2004“
 Projednala zprávu příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Kamarád, Frenštát-
ská 1370, 742 58 Příbor o plnění rozpočtu 
a schválených ukazatelů hospodaření za I. 
pololetí 2004
 Projednala zprávu příspěvkové organi-
zace Školní jídelna Komenského plnění roz-
počtu a schválených ukazatelů hospodaření 
za I. pololetí 2004
 Projednala žádost o změnu v použití re-
zervního fondu u příspěvkové organizace 

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ.
Eva Strakošová, ZŠ Příbor Jičínská 

Po obědě jsme se společně vyda-
li poznávat krásy okolí. Známý hrad 
Buchlov disponuje zajímavými sály 
a sbírkami. Z nejvyšší věže se nám ro-
zevřel nádherný pohled do širého kraje. 
V pozdním odpoledni jsme ještě na-
vštívili barokní zámek v Buchlovicích, 
který se nachází v rozsáhlém anglickém 
parku. Nemohli jsme také opomenout 
návštěvu vinotéky, tak typickou pro 
tuto část Moravy.

Při loučení jsme pozvali naše nové přá-
tele k nám do Příbora.Vzájemná spolu-
práce a výměna zkušeností může tedy po-
kračovat. 

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ POKRAČUJE …..

mu Pineboard / ježek /, pracovní desku 
pro usnadnění výuky geometrie a rozvoj 
dětské fantazie.Učitelé jazyků řešili, jak 
ještě více zlepšit zájem žáků o předmět, 
vzájemně hodnotili učebnice, s kterými 
pracují. Češtináři si vyměňovali zejména 
zkušenosti s výukou skladby, literární vý-
chovy a motivací hodin u starších žáků. 
Metodické sdružení výchov se zaměři-
lo na organizaci výuky, skupinové práce 
žáků, projekty a na vztah žáků ke školní-
mu prostředí a pomůckám.

Součástí celého odpoledne byla boha-
tá diskuse.Hostům jsme nabídli kávu, vý-
borné švestkové koláče a jablečné záviny 
od našich kolegyň. Po prohlídce odbor-
ných učeben a krátkém seznámení s na-
ším městem jsme se s hosty vydali do blíz-
kého Kunína na návštěvu zámku, který je 
po celkové opravě považován za barokní 
klenot.

Shodli jsme se, že toto druhé setkání 
bylo pro obě školy zajímavé a inspirativní. 
Zároveň ukázalo možnosti další spoluprá-
ce na tomto projektu.
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1. Které dobré vlastnosti jsi zdědil po 
svých rodičích? 

 Logické myšlení a smysl pro humor.
2. Tvoje nejoblíbenější činnost.
 Jídlo, spánek, rodinný život. 
3. Tvoje nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Moc nečtu, do kina nechodím, na tele-

vizi se nedívám a hudbu poslouchám 
pořád. V dětství se mi líbila knížka 
„Pásli ovce Valaši“, ale nikde ji nemů-
žu sehnat, tak nevím, jestli je pořád tak 
dobrá. Nejsilnější filmový zážitek byl 
asi „Muž, který spadl na zemi“ s Da-
videm Bowiem. Poslouchám ledacos 
a různí se to podle nálady. Poslední 
můj objev jsou islandští „Múm“. Z čes-
kých interpretů asi Jana Koubková. 

4. Čím jsi chtěl být jako dítě?
 Prý kuchař, herec a jednou jsem prohlá-

sil, že budu slavným bendžistou. Něco 
z toho tak trošku vyšlo, něco vůbec.

5. Měl jsi v dětství svůj vzor?
 Určitě taťka, někteří strejdové, ale jinak 

si nevzpomínám.
6. Co tě přivedlo ke tvému povolání?
 Náhoda? Osud? Kdo ví ...
7. Jaké jsou tvoje vazby na Příbor?
 Za ty roky se tu cítím jako doma.

... tentokrát jednoho z aktivních po-
řadatelů kulturních akcí v našem městě, 
konaných v místní čajovně.

Jméno: Adam Bajer
Věk: 25
Stav: svobodný
Dosažené vzdělání: zatím ZŠ, příští rok 

maturita
Povolání: čajovník
Koníčky: sbírám hračky z Kin-

der vajíček a mám 
celkem slušnou sbír-
ku mšic

V Příboře žije: odjakživa

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

8. Které místo ve městě máš nejraději?
 Je tu spousta krásných míst, ale nejlepší 

je to asi v čajovně.
9. Co se ti ve městě nelíbí?
 Penny Market (ale ta vinotéka je  

dobrá).
10. Máš s Příborem spjatý nějaký zají-

mavý zážitek?
 Ne.
11. Co bys uvedl jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
 Rozhovor pro příborský Měsíčník.
12. Napadá tě nějaká osobní životní  

prohra?
 Zatím jenom vyhrávám.
13. Kdyby to bylo možné, že by ses zno-

vu narodil, chtěl bys dělat něco jiné-
ho? Být někým jiným?

 To asi možné je, ale zatím nevím, kým 
budu a co budu dělat. 

14. Chceš čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

 Slunce v duši.

Díky za rozhovor a přeji ti hodně štěs-
tí nejen při shromažďování dalších exem-
plářů do tvých sbírek.

Ivana Bolomová

Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Ko-
menského čp. 458
 Projednala zprávu příspěvkové organizace 
MŠ Pionýrů o plnění rozpočtu a schválených 
ukazatelů hospodaření za I. pololetí 2004
 Projednala zprávu příspěvkové orga-
nizace Základní školy Příbor, Jičínská 486 
o plnění rozpočtu a schválených ukazatelů 
hospodaření za I. pololetí 2004
 Projednala předloženou zprávu o plnění 
plánu výnosů a nákladů a schválených uka-
zatelů DS Příbor za 1. pololetí 2004
 Projednala zprávu příspěvkové organiza-
ce ZŠ Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres 
Nový Jičín o plnění rozpočtu a schválených 
ukazatelů hospodaření za I. pololetí 2004
 Projednala zprávu o hospodaření města 
Příbora k 30.6.2004
 Vzala na vědomí stanovisko vnitřní kon-
troly ke zprávám o plnění rozpočtu a schvá-
lených ukazatelů příspěvkových organizací
 Projednala návrh projektu zániku Do-
movní správy Příbor, příspěvkové organi-
zace a vzniku firmy Domovní správa Příbor, 
spol. s.r.o., a to včetně rozpracovaných pří-
loh projektu
 Vzala na vědomí informace o aktuál-
ním stavu dokončování stavební akce „ Pří-
stavba tělocvičen ZŠ Npor. Loma“ a odsou-
hlasila předložený návrh odboru ÚP, rozvo-
je a MPR na dokončení celé stavby zadáním 
dosud nedokončených prací (dokončení fa-
sády, chodníky a zpevněné plochy, klempíř-
ské práce, terénní úpravy) více firmám
NA 56. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI DNE 16. ZÁŘÍ 2004 

 Byla seznámena s výsledky veřejné za-
kázky na akci Centrum S. Freuda v Příboře 
– zpracování projektové dokumentace
 Schválila dodavatelem projektových 
prací na akci Centrum S. Freuda v Příboře 
– zpracování projektové dokumentace ucha-
zeče ing. arch. Petra Davídka, Mendlovo ná-
městí 907/1a, 603 00 Brno
NA 57. SCHŮZI DNE 21. ZÁŘÍ 2004:

 Jmenovala další členy komise pro kultu-
ru p. Karlu Hrdou, p. Kateřinu Bukovjano-
vou, paní Sylvu Bahnerovou a p. Evu Krato-
chvílovou
 Schválila pro realizaci akce „Nátěr dve-
ří v budově MÚ“ firmu SVOSR, Rožnovská 
347, 744 01 Frenštát p. R
 Projednala záměr města zveřejnit pro-
dej obytných domů v rozsahu dle přílohy dle 
schválených Pravidel pro prodej obytných 
domů v majetku města Příbora
 Vzala na vědomí zprávu vedoucího od-
boru ÚP, rozvoje a MPR o stavu plnění sta-
vebních akcí města v roce 2004
 Byla seznámena s postupem plnění úko-
lu „Programu rozvoje města Příbora na ob-
dobí let 2002 - 2006“ předložené tajemní-
kem týkající se průzkumové studie potřeb-
nosti rozšíření dopravní obslužnosti
 Projednala předložené zadání pro zpra-
cování nabídky na realizaci akce „Stavba 
chodníkového tělesa s cyklostezkou na síd-
lišti Benátky v Příboře“

Pukovcová Věra
Hanušová Eva
Pavlíková Hedvika
Malíková Libuše
Dvořáková Růžena
Šmídová Marie
Bradáč Jaroslav
Nováková Alžběta
Lindušková Drahomíra
Krupíková Františka
Hanzlíková Štěpánka
Bajer Jaromír

Šimíček Antonín
Chvíla Aloiz
Filipová Božena
Foltýnek Dušan
Huvarová Irena
Dvořáková Vlasta
Holubová Ludmila
Frýdecká Vlasta
Bolomová Ludmila
Pracuch František
Kurfűrst Milan, Ing.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. – 31. ŘÍJNA
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ZAJÍMAVÝ PŘÍBOR
Lubomír Loukotka

Poštěstilo se mi získat několik zajímavých pohlednic a fotografií přibližně z let 1916 
až 1925. A tak mohu zase pokračovat v sérii článků o zajímavém Příboře aspoň ve třech 
dalších číslech Měsíčníku.

Na první pohlednici vidíme pomník „Svobody“. Stál před sokolovnou (už jsem o něm 
kdysi psal) od konce roku 1916. Tento snímek je z počátku dvacátých let min. stol., pro-
tože tam již nejsou pušky, bodáky, granáty atd., které „zdobily“ pomník za války. V roce 
1928 byl pomník nahrazen pomníkem padlých, který nyní stojí vedle ZŠ Jičínské. Od so-
kolovny se podíváme dále Masarykovou ulicí a zastavíme se tam, kde odbočuje ul. Hřbi-
tovní. To místo vidíte na druhém snímku. Na konci ulice Masarykovy byla v roce 1912 
postavena budova hospodářské školy. V nedávných letech tu byl dům dětí a mládeže 
a dnes je zde depozitář Muzea Novojičínska.

 Nominovala místostarostu Ing. Bedři-
cha Turka (náhradník Mgr. Stanislav Jano-
ta) do hodnotitelské komise pro periodické 
hodnocení ředitelky příspěvkové organizace 
kraje – Dětský domov, Příbor, Masarykova 
607, paní Miluše Petřekové
NA 58. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI DNE 16. ZÁŘÍ 2004 

 Zrušila na základě následného kontrol-
ního zjištění své usnesení pod bodem č.52/
14/2 z 24.8.2004 o výběru firmy, protože vy-
braná firma ve své nabídce finančně nezo-
hlednila celý poptávaný rozsah a po vyzvání 
firma nepředložila příslušný certifikát
 Schválila dodavatelem skate překážek fir-
mu Mystik construktions, s.r.o., Římská 26, 
120 00 Praha 2, která jako jediná splnila pod-
mínky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., o shodě

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

 Za uplynulé období se zastupitelstvo 
města sešla dvakrát, a to na svém 16. a 17. 
zasedání zastupitelstva města, kdy projedna-
lo mj. tyto záležitosti:
NA 16. MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ DNE 2. ZÁŘÍ 2004

 Vzalo na vědomí informace o průběhu 
prací stavební akce „Oprava a stavební úpra-
vy piaristického kláštera – II. etapa“
 Odsouhlasilo změnu postupu prací na PK 
s tím, že přednostně budou provedeny práce na 
sanaci stropních konstrukcí nad prostory ZUŠ
NA 17. ZASEDÁNÍ DNE 2. ZÁŘÍ 2004:

 Schválilo přijetí nabídky – darování ne-
movitosti – pozemku parc.č. 13/5 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 136 
m2, k.ú. Hájov, obec Příbor, od pana Aloise 
Kabáta, bytem Příbor, Hájov č.p. 81, do ma-
jetku města Příbora
 Schválilo přijetí nabídky – darování ne-
movitosti – pozemku parc.č.26/2 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 157m2, 
k.ú. Hájov, obec Příbor, od manželů Vlasti-
mila a Ludmily Matulových, bytem Příbor, 
Hájov č.p.27, do majetku města Příbora
 Schválilo přijetí nabídky – darování ne-
movitosti – pozemku parc.č. 14/4 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 137 
m2, k.ú. Hájov, obec Příbor, od paní Naděž-
dy Rojanové, bytem Příbor, Hájov č.p.28, do 
majetku města Příbora
 Schválilo prodej vodohospodářské-
ho zařízení Severomoravským vodovodům 
a kanalizacím Ostrava a.s. za nabídkovou 
kupní cenu ve výši 1 450 065,- Kč ve třech 
ročních splátkách ve výši 483 355,- Kč 
 Schválilo přijetí daru do vlastnictví měs-
ta Příbora od manželů ing.Lumíra a Evy Ko-
řenských, bytem Nový Jičín-Loučka, Na Lani 
č.p.213 a manželů Radka a Lenky Vítkových, 
bytem Nový Jičín, Sportovní 2, veřejnou část 
plynovodní přípojky na pozemku města na 
části par. č. 222/1 v k. ú. Prchalov, obec Pří-
bor pro RD na pozemku par. č. 112/20 v k.ú. 
Prchalov, obec Příbor v délce 9 m a v pořizo-
vací hodnotě 33 000,- Kč
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Ve čtvrtek 2.září jsme na ZŠ v Příboře 
,Jičínská přivítali folklorní africkou skupi-
nu.Její členové pocházejí z Konga a Zaire. 
Studovali na VŠ báňské a nyní žijí a pra-
cují v Ostravě.

Mbunda znamená buben.A také celé 
vystoupení pěti černošských hudebníků 
vycházelo z afrických rytmů a hry na jed-
noduché rytmické nástroje. Slyšeli jsme 
nejrůznější bubínky,xylofony,rumba koule 
a dřívka. Hudebníci předvedli, že hrát se 

dá i na láhve, zvláštní zvuky vydávaly ná-
doby obalené do sítěk z korálků. Ve zpěvu 
se vystřídali všichni účinkující a součástí 
jejich vystoupení byl také tanec. Během 
programu si žáci i učitelé vyzkoušeli, za-
haleni do stylových barevných šátků, af-
rické taneční rytmy.

Koupili jsme CD této skupiny a dově-
děli se, že tím přispíváme na česko-afric-
kou humanitární pomoc, která podporuje 
africké děti.

14. září přijal po-
zvání naší knihovny 
náš nejznámější spiso-
vatel Michal Viewegh. 
Jeho autorské čtení 
bylo pro jeho přízniv-
ce velkým lákadlem. 
120 zejména mladších 
čtenářů zaplnilo refek-
tář muzea v Příboře, 
který jsme měli k dis-
pozici. Pan Viewegh 
četl ze své nové knihy 
Vybíjená. Potom ná-
sledovala beseda o li-
teratuře a spisovatel-
ském životě a na závěr 
autogramiáda

21. září malovaly děti v knihovně na sklo. Také jsme četli z nových knížek, hráli 
hry a na závěr vylosovali výherce pohádkových hádanek.

Sylvie Bahnerová, Městská knihovna Příbor.

MBUNDA
Eva Strakošová, ZŠ Příbor, Jičínská

 Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Osad-
ního výboru Hájov, Prchalov, kontrolního a fi-
nančního výboru města za I.pololetí 2004
 projednalo zprávu o plnění rozpočtu 
města Příbora k 30.6.2004
 Ukládá kontrolnímu výboru provede-
ní prověrky na financování projektové do-
kumentace a projektových prací na akci  
„Centrum Sigmunda Freuda“ v termínu do 
příštího zasedání zastupitelstva města
 projednalo zprávu o hospodaření příspěv-
kových organizací města za 1. pololetí 2004
 vzalo na vědomí zprávu o hospodaření 
příspěvkových organizací za 1. pololetí 2004

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
 Dne 1. 9. 2004 hlídka při pochůzkové čin-
nosti v dopoledních hodinách spatřila hustý 
černý dým v zahradě domu na ulici Bezručově. 
Po příchodu namísto zjistila, že v ohništi opa-
luje elektrické kabely 57 letý M. D. z Příbora. 
Svým nezodpovědným chováním, kterým ob-
těžoval ostatní spoluobčany kouřem a zápa-
chem a porušením vyhlášky města se dopus-
til přestupku, za který mu byla udělena bloko-
vá pokuta. Oheň byl bezprostředně po výzvě 
strážníky uhašen.
 Dne 3. 9. 2004 ve 21.40 přijala hlídka tele-
fonické oznámení, že v prodejně motocyklů 
u benzinové stanice na ulici Ostravské někdo 
rozbil výlohu prodejny. Hlídka se po chvíli do-
stavila na místo, kde zjistila, že sklo výlohy bylo 
nejdřív naříznuto a až potom pachatel sklo roz-
bil v místě naříznutí. Hlídka po vyslechnutí ob-
sluhy čerpací stanice provedla kontrolu podezře-
lé osoby, která se v té době pohybovala po okolí. 
Zajistila místo činu a pro podezření z trestného 
činu přivolala na místo hlídku Policie ČR.
 Dne 10. 9. 2004 ve 23.00 hlídka na ulici 
ČSA spatřila tři dívky, které pokřikovaly a ruši-
ly noční klid. Hlídka je proto následovala a po 
chvíli je vyzvala, aby dívky zastavily a mohl tak 
být vyřešen přestupek. Na tuto výzvu nereago-
valy a daly se na útěk. Hlídka po chvíli jednu 
z dívek zastavila na ulici Frenštátské, kdy zjisti-
la, že se jednalo o mladistvé dívky, které požily 
alkoholické nápoje, podané 21-letým mladým 
mužem z Příbora. Mladistvé budou následně 
řešeny za neuposlechnutí výzvy veřejného či-
nitele a mladý muž za podávání alkoholických 
nápojů mladistvým.
 Dne 11.9.2004 přijala hlídka MP Příbor 
v 17.35 hod. oznámení od občana města, že 
před malou chvíli byl fyzicky napaden v restau-
raci Oáza jistým R.Š. z Kopřivnice, který jej měl 
uchopit za krk a asi třikrát mu udeřil hlavou 
o zeď a poté, co spadl na zem, ho ještě několikrát 
udeřil do tváře.K celému incidentu došlo kvůli 
výhernímu automatu. Muž, který oznamovate-
le napadl, hrál na tomto automatu a poté, co mu 
došly peníze z restaurace odešel. Vzápětí se však 
vrátil a zřejmě psychicky neunesl, že na automa-
tu již hrál právě oznamovatel. Útočník po na-
padení z restaurace utekl, dle výpovědi svědků 
však bylo zjištěno, že se jedná o známou osobu, 
zdržující se trvale ve městě.Věc proto byla pře-
dána OO PČR, včetně svědků události, s pode-
zřením na spáchání trestného činu výtržnictví.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘÍBOŘE PRO ČTENÁŘE PŘIPRAVUJE LÁKAVOU NABÍDKU - MICHAL VIEWEGH
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 V tomto vydání Měsíčníku zahaju-
jeme novou rubriku. V ní se vždy bu-
deme zabývat různými tématy, ať už 
vážnými či nevážnými, které vás zají-
mají a o kterých byste se chtěli něco 
dozvědět. K těmto článkům připojíme 
také krátkou anketu, v níž se budeme 
tázat místních občanů na jejich názo-
ry a zkušenosti týkající se aktuálního 
tématu.

Tímto vám také dáváme možnost 
posílat i vaše dotazy či náměty na dal-
ší články. Kontaktní adresou je Měst-
ské informační centrum Příbor, ná-
městí Sigmunda Freuda 19 (příze-
mí budovy radnice). Volat můžete na 
tel. 556 455 444, 556 455 442 nebo 
psát elektronickou poštou na e-mail: 
mic@pribor-mesto.cz 

 DNES NA TÉMA „DEN BEZ AUT“
Děti Země na středu 22. září vyhlá-

sily již 12. ročník celostátní akce DEN 
BEZ AUT. Smyslem dne bez aut je as-
poň jednou za rok si naplánovat celý 
den tak, abychom ke své jízdě nepotře-
bovali automobil. Hlavním cílem bylo 
naplnit motto „Budoucnost patří šetrné 
dopravě!“, nechat své auto doma a tak 
systematicky, masově a mediálně upo-
zornit na trvalé poškozování našeho 
zdraví a života automobilovou dopravou 
ve městech. 

Mediálně zajímavou aktivitou 
v rámci DBA (Den bez aut) je jízda 
v prostředcích MHD zdarma. Popr-
vé se mohli takto svézt obyvatelé Ho-
donína, Zlína a Otrokovic v pátek 5. 
listopadu 1999. V roce 2003 se počet 
měst s jízdou v MHD zdarma zvýšil na 
16, z toho polovina se týkala českého 
DBA a polovina evropského DBA. Le-
tos mohli jet v prostředích MHD zdar-
ma obyvatelé 14 měst, a to ve středu 
22. září. Až na pět měst tuto akci za-
jistila města, která podepsala Chartu 
Evropského týdne mobility či Chartu 
Evropského DBA.

V letech 1991-1993 byla pro Evropu 
koordinátorem Dne bez aut nizozem-
ská organizace EYFA. Od roku 1995 
akci v ČR vyhlašují Děti Země samy. 
Na čtvrtek 21. září 2000 vyhlásily radi-
kální ekologické organizace první roč-
ník Světového dne bez auta, komisaři 
Evropské komise pak na 22. září 2000 
první ročník Evropského dne bez auta. 
První ročník Evropského týdne mobili-
ty proběhl od 16. do 22. září 2002. Le-
tos na základě výzvy Evropské komise 
proběhl 22. září také 5. ročník Evrop-
ského dne bez aut (EDBA), mottem 
bylo „Bezpečné ulice pro děti“. K loň-
ské výzvě se připojilo 1.498 měst (po-
depsaly Chartu s řadou opatření proti 

autům, přičemž někteří vrcholní poli-
tici jeli do zaměstnání na bicyklu nebo 
veřejnou dopravou). Další velké množ-
ství měst uspořádalo své akce bez pod-
pisu Charty k EDBA.

 Kdo z nás vlastně ví, kolik emisí 
vyfukují automobily na ulici, kde byd-
lí, jaká je intenzita hluku, kolik nehod 
automobily zavinily a jaké jsou příči-
ny? Zde jsou některé neradostné údaje 
o nehodovosti v ČR za rok 2003: V prů-
měru každé necelé 3 minuty byla nahlá-
šena nehoda, každých 17 minut byl při 
nehodě lehce zraněn člověk a každých 
100 minut těžce, téměř každou 6,6 ho-
dinu zemřel při nehodě člověk, každou 
1 hodinu byla způsobena hmotná ško-
da přesahující 1 milion korun. Z dnů 
v týdnu je nejvíce nehod v pátek.

 A jaká jsou konkrétní čísla za rok 
2003: Celkem bylo nahlášeno 195.851 
nehod (190.718 nehod v roce 2002), 
při kterých bylo 1.319 osob usmrceno 
(1.314 osob v roce 2002), z toho 36 dětí 
(44 dětí v roce 2002), 5.253 osob bylo 
těžce zraněno (5.492 osob v roce 2002) 
a 30.312 osob zraněno lehce (29.013 
osob v roce 2002). Odhad způsobené 
hmotné škody je ve výši 9,33 miliard 
korun (8,9 miliard korun v roce 2002). 
V roce 2003 tedy připadalo na 1 milion 
obyvatel v ČR 140 usmrcených osob, 
přičemž toto číslo je 2-2,5x vyšší než 
hodnota v zemích západní Evropy. Na 
silnicích v ČR tedy umírá ročně o 600-
700 lidí více, než je stávající průměr 
nejlepších zemí západní Evropy. Řidiči 
by tak měli skutečně zvážit, zda jejich 
jízda autem je po městě nezbytná. Urči-
tě ne tolik, aby Den bez aut museli opět 
„prožít“ se svým automobilem. 

Ke Dni bez aut se může přihlásit 
kdokoliv, komu není lhostejný nega-
tivní vliv dopravy na životní prostře-
dí a např. uspořádá nějakou akci pro 
veřejnost.

„CO VÍME A NEVÍME“
Lucie Ryšavá, Ivana Bolomová

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
září 2004, Ing. Milan Strakoš

 Ve středu 1. září byly po letních prázdni-
nách znovu otevřeny základní a střední školy, 
které otevřely své třídy, jako každoročně, i no-
vým žákům a studentům. Na všech příbor-
ských školách byli v tento den přítomni i zá-
stupci města, kteří společně s učiteli přivítali 
především nové návštěvníky, prvňáčky.
 V prázdninových měsících probíhaly na 
většině škol větší opravy a údržba a došlo k od-
stranění závad z minulého školního roku.
 Na program se znovu dostala problema-
tika prodeje obecního bytového fondu. Na 
schůzkách s občany se diskutovalo především 
o kvalitě a stavu prodávaných domů a bytů, 
v mnoha případech byly vzneseny připomín-
ky k výpočtu cen za jednotlivé byty, případ-
ně zařizovací předměty. Znovu bych tímto 
chtěl ubezpečit jednotlivé uživatele bytů, že 
před vlastním prodejem a stanovením ko-
nečné ceny budou všechny jejich připomín-
ky projednány a nesrovnalosti vyřešeny. Rov-
něž bych chtěl připomenout, že město, jako 
vlastník tohoto bytového fondu, činí uživate-
lům pouze nabídku a nikoho ke koupi nenu-
tí. Každý sám si musí zvážit výhody, případně 
nevýhody tohoto kroku. Musí si zvážit, jest-
li se chce na správě domu podílet jako plno-
hodnotný vlastník nebo je pro něho dostaču-
jící užívat byt jako nájemník za podmínek, 
které nabízí město a správce bytového fondu 
Domovní správa Příbor.
 V průběhu měsíce září byly podepsány 
smlouvy se stavebními firmami, které budou 
provádět práce na sídlišti Benátky a na rekon-
strukci chodníku na Jičínské ulici. Konkrétní 
informace o chystaných pracích jsou k dispo-
zici na informačních tabulích, případně pří-
mo v kanceláři u Ing. Šimíčka na odboru ÚP, 
rozvoje a MPR.
 Na zastupitelstvu města byla opětovně 
otevřena otázka, jak dál s alejí lip na měst-
ském hřbitově. Vzhledem k tomu, že mezi 
zastupiteli nevládne jednotný názor, zda lípy 
ponechat nebo alej odstanit, bylo by vhodné, 
kdyby se k této záležitosti vyjádřila větší část 
obyvatel města. Své názory můžete sdělit po-
mocí internetu nebo vhozením lístku do poš-
tovní schránky na dveřích městského úřadu.
 Ještě před příborskou poutí byla prove-
dena generální oprava povrchu Místecké uli-
ce, která byla dokončena po krátké přestáv-
ce v závěru měsíce. Severomoravské vodovo-
dy a kanalizace zahájily práce na Masaryko-
vě ulici s cílem přepojit tuto část města sběra-
čem na městskou čistírnu odpadních vod.
 Zřejmě naposledy byly v letošním roce 
umístěny kolotoče v zahradě piaristického 
gymnázia. Od příštího roku by mělo být je-
jich umístění směrováno na volnou plochu 
mezi nádražím a sportovní halou na Štram-
berské ulici. I organizace pouti tak dozná 
určitých změn.
 Na městském úřadě se začíná pracovat 
na návrhu rozpočtu příštího roku. Každý 
občan má právo se k návrhu rozpočtu vy-
jádřit. S připomínkami se nejlépe pracu-
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FOTOREPORTÁŽÍ ING. M. KAVANA SE VRACÍME K LETOŠNÍ POUTI

POUŤ NABÍDLA TRADIČNÍ LÁKADLA …

POPULÁRNÍ POUŤOVÝ KONCERT SDRUŽENÍ  HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR A VÝSTAVU CHOVATELŮ…

je v době, kdy se návrh připravuje. Využij-
te proto svého práva se na tvorbě rozpoč-
tu podílet a předejte své připomínky pře-
devším potom k drobným záležitostem na 
finanční odbor nebo do poštovní schránky 
MÚ. 

1.9.2004 slavnostní zahájení školního 
roku

2.9.2004 jednání na Ředitelství silnic 
a dálnic v Ostravě ve věci přípravy 
realizace obchvatu města na Kopřiv-
nici. Město Příbor na tomto jednání 
uplatnilo další připomínky souvisejí-
cí s přechody přes chystanou komu-
nikací.

8.9.2004 jednání s ředitelem České 
spořitelny v Novém Jičíně o chysta-
ných úpravách pobočky spořitelny 
v Příboře. Na jednání bylo hovořeno 
rovněž o společném zájmu bezbari-
érově zpřístupnit občanům budovu 
radnice a pobočku spořitelny. Jed-
nání na Masarykově univerzitě v Br-
ně o ochraně autorských práv v sou-
vislosti s výstavbou Centra S. Freuda 
v Příboře

16.9.2004 schůzky s občany, kterým 
byla podána nabídka koupi obecní-
ho bytu. V tento den proběhly dvě 
schůzky, kterých se zúčastnilo zhruba 
200 občanů.

17.9.2004 návštěva žáků 4. třídy ZŠ 
Npor. Loma na radnici a krátká bese-
da o historii města

20.9.2004 zahájení 1. ročníku univerzity 
třetího věku na příborském gymná-
ziu. Slavnostnímu zahájení byly rov-
něž přítomny členky komise pro ob-
čanské záležitosti a ředitel gymnázia.

21.9.2004 jednání na Krajském úřadě 
v Ostravě s náměstkyní hejtmana pí 
Wenigerovou ve věci výstavby tělo-
cvičny u Masarykova gymnázia, kte-
rou připravuje krajský úřad a s je-
jíž realizací by mělo být započato již 
v příštím roce 

24.9.2004 další jednání na krajském 
úřadu na stejné téma

29.9.2004 jednání s ředitelkou střediska 
Diakonie v Příboře o problémech ve 
spojitosti s provozováním domu s pe-
čovatelskou službou 

30.9.2004 další schůzky s občany, kte-
rým byla učiněna nabídka prodeje 
obecních bytů 

V sobotu večer jste se moh-
li pobavit na předpouťovém 
festivalu Příborské rockování 
v městském parku …

A OBJEVILY SE I NETRADIČNÍ PRVKY JAKO VYSTOUPENÍ HIP HOPOVÉ SKUPINY WESANI, KE KTERÉMU SE POSTUPNĚ PŘIDÁVALI I DIVÁCI…
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Nadále jsme svědky kulturního rozma-
chu v životě seniorů v Domově důchod-
ců v Příboře. Je tomu tak pro mimořád-
né a úspěšné pochopení zájmu a intelek-
tuálního myšlení vedení našeho ústavu. 
Jedná se tudíž o podílu krásy na utváření 
všedního i svátečních dnů, jejich umělec-
ké a hluboce lidské prožití. Víme, že život 
nemá každodenní pointu, přináší i starosti 
a bolesti. 

Hlavním základem spokojenosti nás pře-
stárlých a nemocných je sebeúcta. Může-
me ji uskutečňovat prostřednictvím kultu-
ry v našem společném Domově. Dostává se 
nám houfně citové a sociální podpory.

Jsme vděčni řediteli, panu Josefu Škro-
bánkovi, v řízení jeho moudrého vedení za-
bezpečujícího kvalitu života k naší spoko-
jenosti a jeho plnosti. Řídící orgán domo-
va soustavně usiluje, abychom se vzájemně 
měli rádi, respektovali jeden druhého a cho-
vali se k sobě slušně. 

Abychom se radovali z každého nového 
zážitku, rozhodli jsme se společně dobro-
volně k prostému posezení, které se usku-
tečnilo ve čtvrtek 26. 8. 2004 v nádherném 
areálu restaurace „u Žabáka“ v obci Skot-
nici v blízkosti řeky Lubiny. Organizačně 
proslulé naše vedení nás spořádaně odvez-
lo na místo určení. Tamní zaměstnanci nás 
vlídně přijali, profesně zdatně obsloužili. 
Veškeré úkony prováděli promtné, prostě 
na úrovni.

K našemu překvapení o náš zářivý den 
se starala taktéž šarmantní starostka, váže-
ná paní Anička Mužná i další funkcionářky 
hrdé obce, která v celostátní soutěži ve vý-
sledcích práce získala ve své kategorii pr-
venství s oceněním v Praze loňského roku. 
Oprávněný úspěch tamních občanů a jejich 
nejvyšší představené skromné pí starostky 
zdobí i dnes úsilí o další rozvoj i úsměv pro 
plné pochopení. 

Abychom měli srdce otevřená lásce a po-
rozumění, se nejčastěji stará námi všemi mi-
lovaná Liduška Adamcová, vždy svým skvě-
lým hudebním projevem. Má naši plnou dů-
věru; je známa skvělými vystoupeními s har-
monikou nebo v muzejním prostředí hrou 
na klavír. Pozvedává naši lidskou důstojnost. 
Tak se i stalo ve Skotnici. K našemu potěšení 
tam vystřídala paletu rolí, v klasickém vese-
lo-denním repertoáru.

Tato půvabná žena je posláním zdravot-
ní sestra. Stejně ušlechtile léčí i její nesmír-
ný hudební talent. Tóny a rytmus jsou těžiš-
těm její tvorby; krásné nádvoří, restaurace 
se rozléhalo lidovými a národními písnička-
mi. Jako třešničku na dortě s úsměvem při-
dala i evergreen. Zajisté je rovněž milovní-
ci rocku, jazzu, zná všestranně díla význač-
ných velkých skladatelů i módních proudů 
v hudbě. Její touha a láska přináleží znalos-
tem hudbě klasické. V domově důchodců 
má vděčné posluchače.

Umělkyně, ctěná Liduška, přehrávala 
jednu krásnější melodii za druhou, doved-

la vybízet k spontánnosti ve zpěvu, v němž 
je sama zářným příkladem. Její rytmus vy-
cházel z přesvědčení, uvolněnosti a rados-
ti. Ozvěnou k uznanému muzikantovi byla 
taktéž znalost obsahu milovaných písniček 
od všech přítomných. Vůdčími osobnostmi 
z našich řad v projevu slov a zpěvu jsou tr-
vale paní Mařenka Sukupová a Libuše No-
votná, z mužů vyniká zejména pan Václav 
Sobotík.

Vše probíhalo v obsahu a rytmu nejkrás-
nějšího pozdravu na světě – „ať jsou všichni 
lidé šťastní!“ Hýřili jsme radostí, k dobré ná-
ladě přispívaly zástupkyně zastupitelského 
orgánu obce s autoritou její přítomné sta-
rostky. Nesmírně si vážíme její pozornosti, 
jejího intelektuálního a kultivovaného vy-
stupování i procítěného jednání. 

Prostředí tedy souznělo s kulturním poje-
tím včetně tanečních vystoupení. Naše nad-
míru přičinlivá, velmi talentovaná Liduška 
Adamcová, dovedla jako vždy nadchnout, 
pobavit i pohladit naši reprezentaci. Jsme ji 
opětně vděčni za její kulturní poslání a přá-
telské vystoupení. Je zároveň výtečnou zpě-
vačkou. Její harmonika rozzářila naše řady. 
Tanec pak byl výsledkem a poděkováním za 
krásu a půvab života. Takto my již starší a již 
neduživí prožíváme chvíle života. 

Vrcholné umění drahé Lidušky získané 
talentem i velkou dřinou je zdrojem k po-
hledu do radostného života. Nelze např. 
zapomenout na její hudební doprovod na 
klavír uskutečněný v muzeu v Příboře. Její 
virtuozita je úchvatná, akordy zaznívají do 
výšin, její hudba krášlí náš život. Její dušev-
ní rozměr je velkolepý. Je to vždy prožitek 
dokonalosti. Hlavním aktérem je Liduščina 
duše, kamarádský vztah a laskavost k obča-
nům. Tak ji známe a v pokloně opětně sr-
dečně děkujeme. 

Prožívali jsme v daný čtvrtek pohodu 
a mnoho hezkého kolem.

Pokračujeme v kulturním obohacování. 
Za šťastný výsledek děkujeme taktéž organi-
zátorům rozmanité činnosti našeho vedení. 
Tyto hodnoty a zážitky z takových setkání 
a koncertů obohacují náš život. Některým 
je hudba a zpěv vášní, dodává nám pohyb 
a dychtivě se díváme na virtuozní osobnosti 
při různých a četných příležitostech. Taková 
kultura nás povznáší, je výsledkem intelek-
tuálního snažení. Jeho výsledek je i v tom, 
že v našem krásném domově důchodců se 
vzájemně jako obyvatelé můžeme kdykoli 
potkat, podívat se do očí, podat si ruku, po-
hovořit. 

V té naší výchově jde tudíž i o to, aby-
chom se měli rádi a jak již bylo mnoho v té-
to písemnosti sděleno, respektovali jeden 
druhého a chovali se navzájem slušně. Jsou 
to hodnoty velké a záslužné! Proto nechť na-
dále máme opravdu silnou citovou vazbu 
k hudbě, zpěvu a k české řeči!

Zážitky ze společného posezení v krásné 
obci Skotnici jsou fantastické!! 

Sokol Drahomír

PŘÍSPĚVKY A POMOC STARÝM  
A TĚŽCE ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝM OBČANŮM 
Michal Jalůvka, Odbor sociálních 

věcí a prevence kriminality

Na žádost občanů města jsme se rozhod-
li vás opětovně stručně informovat o nej-
běžnějších dávkách sociální péče a službách 
starým a těžce zdravotně postiženým ob-
čanům, o kterých rozhoduje nebo je zpro-
středkovává Městský úřad Příbor, odbor so-
ciálních věcí a prevence kriminality.
 Faktická pomoc starým a těžce zdra-
votně postiženým občanům je legislativně 
upravena zejména vyhláškou MPSV č. 182/
1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z to-
hoto právního předpisu zmíníme nejčastěji 
využívané dávky (příspěvky):
 § 32 odst. 1 – Jednorázové peněžité 
a věcné dávky
Jedná se dávku fakultativní (nenárokovou) 
o jejímž poskytování rozhoduje obec v pře-
nesené působnosti (tzn. každá obec pouze 
pro své občany) a může být poskytnuta těž-
ce zdravotně postiženým občanům a starým 
občanům na úhradu mimořádných nutných 
nákladů, které nemohou uhradit ze svých 
běžných příjmů, avšak za podmínky, že tito 
občané jsou sociálně potřební. Výše dávky 
není právním předpisem stanovena ani ni-
jak omezena.
Termín sociální potřebnost by se dal zjed-
nodušeně vysvětlit jako stav, kdy občan není 
schopen svými příjmy zabezpečit své ná-
klady na výživu a ostatní základní osobní 
potřeby a nezbytné náklady na domácnost 
a dostatečné zajištění těchto nákladů mu ne-
umožňují ani jeho celkové sociální a majet-
kové poměry.
 § 37 – Příspěvek na individuální dopra-
vu
Tento příspěvek je obligatorní (nárokovou) 
jednorázovou peněžitou dávkou, která je 
přiznávána na období jednoho roku obča-
nům nebo jejich zákonným zástupcům při 
splnění zdravotních kritérií. 
Příspěvek se poskytuje 
a) občanům s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí, 
b) občanům úplně nebo prakticky nevido-
mým,
c) rodiči nezaopatřeného dítěte, které je lé-
čeno na klinice fakultní nemocnice pro one-
mocnění zhoubným nádorem nebo hemo-
blastosou. 
U skupin občanů uvedených pod písmeny 
a) a b) je podmínkou pro poskytnutí pří-
spěvku, aby příslušná okresní správa sociál-
ního zabezpečení (dále jen OSSZ) posoudi-
la a potvrdila pro účely příspěvku zdravotní 
postižení občana.
O poskytnutí příspěvku na individuální do-
pravu rozhoduje obec v přenesené působ-
nosti a výše příspěvku činí 6000,- Kč, pokud 
občan splňuje podmínky nároku na příspě-
vek po celý kalendářní rok. 
U tohoto příspěvku je vyloučen souběh 

NAŠE SNAŽENÍ!
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Tiskařský šotek se tentokrát potutelně umí-
val… Podařilo se mu zdárně propašovat do 
pozvánky na vernisáž fotografií příborských 
fotografů i jejich přátel z 1. ročníku Freudova 
folklorního festivalu a do titulku článku o star-
tu výstavy mezinárodní výtvarné skupiny STIR 
UP – informaci, že se celá akce koná k Freudovu 
narození…

Pozorní čtenáři, převážně z okruhu studentů 
University třetího věku v Příboře, se nenecha-
li mystifikovat a jeho počínání včas odhalili… 
Bylo jim jasné, že šlo o zpestření „okurkové se-
zony“, zvláště když následující text uváděl věc na 
pravou míru, a to, že dne 23. září si připomene-
me uplynutí 65 let od úmrtí našeho věhlasného 
rodáka – Sigmunda Freuda. 

Pro zvídavé i zvědavé čtenáře připojuji, že 
problematika chybných úkonů a zásahů z hlubin 
nevědomí provázela osobnost Sigmunda Freuda 
již při jeho narození… Tedy nejen na stránkách 
Měsíčníku města Příbora, ale již od jeho první-
ho zápisu v příborské kronice…. Ředitel Onp. 
František Beneš, člen komitétu pro organizování 
slavnostního odhalení 1. pamětní desky na Freu-
dově rodném domě ve svém řečnickém příspěv-
ku uvádí: „V příborské matrice je poznamenáno, 
že se Freud narodil 6. března. Před 75 lety vedla 
se matrika německy a zanášeni byli do ní i jino-
věrci. Tím se stalo, že matrikář zaměnil „Mai“ za 
„März“. Anebo se jedná o jinou shodu okolnos-
tí. Když jsme mistru na tuto okolnost poukázali, 
ohradil se proti tomu, aby jej někdo dělal o dva 
měsíce starším“… Tolik dobové prameny …

Vraťme se však zpět do současnosti – první 
návštěvníci této výstavy „ HOMMAGE Á SIG-
MUND FREUD - K POCTĚ SIGMUNDA 

FREUDA“ – odcházeli spokojeni… Paní Klasni-
ková, jedna z účastnic vernisáže podotýká: „Byl 
to moc prima nápad pozvat na festival více foto-
grafů. Reportáž tím získala na pestrosti a zajíma-
vosti. Bylo zajímavé si všímat „rukopisu“ jednot-
livých autorů…. Moje vnoučata se aktivně věnu-
jí folkloru, takže jsem byla na tomto 1. Freudově 
folklorním festivalu osobně přítomna. Akce se 
mi velmi líbila, a přesto mě ani nenapadlo, že se 
zde dají získat tak zajímavé snímky. Musím kon-
statovat, že oči umělců jsou vnímavější …“

Chtěla bych všem těmto nezištným milovní-
kům dobré fotografie vřele poděkovat za jejich 
sportovně pojaté zápolení, tvůrčí zaujetí. Panu 
Rudolfu Jarnotovi patří veliký dík za profesio-
nální pomoc a obětavost při výběru fotografií 
i instalaci vybraných prací. Chtěla bych touto 
cestou pozvat nejen letošní autory, ale i jejich 
přátele a známé na příští setkání s folklorem na 
poslední květnovou sobotu v roce 2005.

Veliký dík patří i paní Miladě Hnitkové za 
přitažlivě sestavený hudební repertoár a jejím 
kolegyním i nadaným žákyním za procítěný 
a profesionálně bezchybný výkon, kterým zkráš-
lily start těchto obou výstav v našem muzeu. 
Naši mladí muzikanti pod vedením pana Vla-
dana Jílka se vernisáže z organizačních důvodů 
nemohli tentokrát zúčastnit, ale těším se, že na-
přesrok se toto „setkání dvou žánrů“ podaří…

Poděkování patří i městu Příbor za dlouho-
letou podporu mezi výtvarníky již populární vý-
tvarné soutěže „MŮJ SEN“ – v rámci které bylo 
toto Freudovo folklorní notování a fotografické 
zápolení letos odstartováno.

Kulturní rada Rakouského velvyslanectví 
a ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze 
pan Mgr. Walter Persché i členové jeho pracov-
ního kolektivu nemohou při tomto výčtu spo-
luorganizátorů chybět. Jim patří vřelý dík za ak-
tivní pomoc i za propagaci této kulturně zajíma-
vé akce. Právě jejich zásluhou se město Příbor 
mohlo v pozitivním světle zviditelnit daleko za 
hranicemi našeho regionu… A to je v současné 
době „soubojů o turistu“ veliká deviza. Věřím, 
že tato akce i tato spolupráce bude do budoucna 
připravovanému Centru Sigmunda Freuda vel-
kým přínosem.
Mgr. Marie Šupová – autorka a organizátorka projektu „FFF“

SIGMUND FREUD –TENTOKRÁT NA NÁVŠTĚVĚ U TISKAŘSKÉHO ŠOTKA s příspěvkem na provoz motorového vozi-
dla (dle § 36 zmiňované vyhlášky), protože 
se jedná o dvě principielně téměř identické 
dávky. O poskytnutí příspěvku na provoz 
motorového vozidla rozhoduje obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, pro Příbor 
tedy Městský úřad Kopřivnice.
 § 42 odst. 4 – Příspěvek na zvýšené ži-
votní náklady
Uvedený příspěvek je fakultativní měsíčně se 
opakující peněžitou dávkou, kterou mohou 
pověřené obecní úřady poskytovat občanům 
používajícím trvale ortopedické, kompen-
zační nebo jiné pomůcky na zvýšené výda-
je související s používáním těchto pomůcek. 
Výše příspěvku je omezena maximální výší 
200,- Kč měsíčně pro jednoho občana, a to 
bez ohledu na to, zda má pomůcku jednu či 
několik. 
 § 43 – Příspěvek na provoz telefonní 
účastnické stanice
Jedná se také o fakultativní měsíčně se opa-
kující peněžitou dávku, kterou mohou po-
věřené obecní úřady poskytovat sociálně 
potřebným těžce zdravotně postiženým ob-
čanům nebo občanům starším 70 let, kteří 
žijí osaměle. Příspěvek může být poskytnut 
až do výše plné úhrady základní měsíční 
sazby za používání telefonní stanice.
 § 45 – Příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže
Tento příspěvek je obligatorním opakujícím 
se peněžitým příspěvkem, který pověřený 
obecní úřad poskytuje občanům s těžkými 
vadami nosného nebo pohybového ústro-
jí a občanům úplně nebo prakticky nevido-
mým, kteří užívají bezbariérový byt. Výše 
příspěvku je taxativně stanovena na 400,- 
Kč měsíčně. Podmínkou pro poskytnutí pří-
spěvku je posouzení zdravotního stavu ob-
čana OSSZ.
Občanům, kterým je poskytován příspě-
vek na úhradu za užívání bezbariérového 
bytu může pověřený obecní úřad poskyto-
vat příspěvek na úhradu za užívání garáže. 
Tento příspěvek je opět dávkou fakultativ-
ní a výše příspěvku je omezena maximální 
výší, která činí 200,- Kč měsíčně.
Článek bude pokračovat v dalším čísle Měsíčníku.

ŘÍJEN 2004
přijímáme přihlášky do všech kroužků
provoz veřejné hudební - rockové zkušebny
pondělí - úterý - středy - pátky – neděle
Příležitost pro všechny !
pátek 1.10./8.10./15.10/29.10 vždy od 16:30 h
KURZ TANCE
V Zrcadlovém sále na ulici Dukelské v Příboře.
pátek 8.10./15.10./29.10. vždy 16:30 – 19:30 h
DANCE PÁRTY PRO NÁCTILETÉ
V Junior baru v BAV klubu na ul. Masarykově.
pondělí 18.10.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
zahájení organizační schůzka v 17:15 hod.
V Zrcadlovém sále na ul.Dukelské v Příboře.

BAV KLUB PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.,
 Masarykova 489, tel.: 556 723 778 mobil: 724 244 467 

úterý 19.10.
Zájezd do divadla J.M. v Ostravě na operetu
„ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA“ 
 Emerich Kálmán
Odjezd v 17:30 hod. od kina v Příboře.
pátek 22.10.
GASTROLEKCE 
frekv. kurzu tance
Od 16:30 hod. v BAV klubu na ul. Masarykově
pondělí 25.10.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE v 17:15 hod. 1. lekce
středa 27.10. – pátek 29.10.
Barevné prázdniny v BAV klubu
S NOČNÍM PŘECHODEM JAVORNÍKA  
A SPOUSTOU DALŠÍ ZÁBAVY

Přijímáme přihlášky na :
ZIMNÍ TÁBOR – ŘEKA, TĚŠ. BESKYDY
14.2.-18.2.2005 - jarní prázdniny okr. Nový 
Jičín
MRAZÍK – MUZIKÁL NA LEDĚ
11.11.2004 v Ostravě

Připravujeme:
5.11.2004 – PŮLKOLONA KURZU TANCE
JAZYKOVÉ KURZY – ANGLIČTINA, RUŠTINA
Nabízíme :
prostory BAV klubu pro oslavy, večírky,  
srazy, kurzy, školení apod.
El. šipky, billiard, stolní tenis.
Zájemci, přihlaste se v BAV klubu
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� Dukelská 1346, 742 58  P�íbor � 556 725 029 � 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz        internet: http://web.quick.cz/ddmluna

PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ PO�ADY
STOLNÍ TENIS

 POND�LÍ až PÁTEK      15:00 – 17:00                      v DDM LUNA 
                                                                                                          Vstup zdarma.

KERAMIKA
�TVRTEK     17:00 – 19:00        keramická dílna v DDM LUNA 

 PÁTEK           16:00 – 18:00      keramická dílna v DDM LUNA 
                                           Vstupné: d�ti 30 K�/hod, dosp�lí 40 K�/hod.

                            Pro �leny keramického kroužku sleva 10 K�/hod!

POZOROVÁNÍ VE�ERNÍ OBLOHY
 POND�LÍ      19:30 – 21:30    hv�zdárna na ul. Ji�ínské                     
 Vstupné: 10 K�             Informace na tel.  556 725 029 nebo 737 311 810. 
                          Pro �leny Astronomického klubu LUNA vstup zdarma!

HRÁTKY S PO�ÍTA�I
�TVRTEK         15:00 – 18:00                u�ebna v DDM LUNA 
 PÁTEK          15:00 – 18:00                   u�ebna v DDM LUNA 
                                                                                                            Vstupné: 15 K�

INTERNET PRO VE�EJNOST
  PÁTEK          18:00 – 20:00            u�ebna v DDM LUNA 
                                          Vstupné: d�ti 20 K�/hod, dosp�lí 30 K�/hod.

Pondělí

RYBÁŘI I 16:00 350,- Ladislav Lupík

RYBÁŘI II 16:00 350,- Zdeněk Pařízek

ANGLIČTINA pro pokročilé 16:45 1 000,-/děti  1 300,-/dospělí Zuzana Knězková

ANGLIČTINA - konverzace 18:30 1 000,-/děti  1 300,-/dospělí Zuzana Knězková

KALANETIKA I 18:30 450,-/15,- vstup Sylva Pavlačíková

VOLEJBAL II/ mládež,dospělí 19:30 450,- Roman Beseda

mimo DDM

BASKETBAL/ mini žáci 15:15 Milan Slaný

BASKETBAL/ žáčky 16:45 Mirek Slovák

BASKETBAL/ mini žačky 16:45 Petr Hejtmánek

Úterý

KLUB ZVONEČEK 9:30 250,- Jaroslava Lupíková

MÍČOVÉ HRY 15:00 450,- Jaroslava Lupíková

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 16:00 450,- Jaromír Kavan

ANGLIČTINA mírně pokročilí 16:15 1 000,-/děti  1 300,-/dospělí Zuzana Knězková

ANGLIČTINA/ začátečníci 16:30 1 000,-/děti 1 300,-/ dospělí Mária Maťátková

VOLEJBAL I/ děti 17:00 450,- Roman Beseda

ANGLIČTINA střed. pokročilí 18:00 1 000,-/děti  1 300,-/dospělí Zuzana Knězková

Mimo DDM

BASKETBAL/ mini žáci 15:30 Milan Slaný

BASKETBAL/ mini žačky 17:00 Petr Hejtmánek

BASKETBAL/ dospělí 18:30 Luděk Nývlt

Středa

KALANETIKA II 18:00 200,-/15,-vstup Jaroslava Lupíková

FLORBAL IV/ dospělí 19:00 450,- Bohumír Pargáč

Mimo DDM

BASKETBAL/ mini žačky 15:15 Petr Hejtmánek

BASKETBAL/ žačky 15:30 Mirek Slovák

Čtvrtek

KERAMIKA III 10:00 40,-/hod Kateřina Bukovjanová

HRÁTKY s počítači 15:00 15,-/vstup Jaromír Kavan

AEROBIK 15:00 450,- Jaroslava Lupíková

CHOVATELÉ 16:00 450,- Dagmar Kíčurová

ŠACHOVÝ KLUB 16:00 450,- Petr Pargáč

ANGLIČTINA mírně pokročilí 16:00 1 000,-/dítě  1 300,-/dospělí Mária Maťatková

KERAMIKA II 17:00 150,-   20,- 30,-    30,- 40,-/hod Jitka Palatová

ASTRONOMICKÝ KLUB 17:30 300,- Alexandr Slatinský

NĚMČINA - mírně pokročilí 17:30 1 000,/děti   1 300,-/dospělí Mária Maťatková

Mimo DDM

BASKETBAL/ žačky 15:30 Miroslav Slovák

BASKETBAL/ mini žačky 16:45 Petr Hejtmánek

BASKETBAL/ mini žáci 17:00 Milan Slaný

Pátek

HRÁTKY s počítači 15:00 15,-/vstup Jaromír Kavan

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ 16:00 450,- Zdeněk Tvrzník

FLORBAL I 15:00 450,- René Klemens

KERAMIKA II 16:00 150,-    20,- 30,-     30,- 40,-/hod Renáta Kološová

KLUB LUNA 16:00 450,- Kateřina Bukovjanová

DIVADELNÍ KLUB LUNA 16:00 450,- Jaromír Kostelník

FLORBAL II 17:00 450,- René Klemens

FLORBAL III 19:00 450,- René Klemens

Mimo DDM

BASKETBAL/ žačky 15:30 Mirek Slovák

BASKETBAL/ mini žačky 16:45 Petr Hejtmánek

BASKETBAL/ dospělí 18:15 Luděk Nývlt

Do uvedených kroužků se můžete přihlásit i v průběhu  školního roku. 

  DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA 
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

�ÍJEN 2004 
8.10.
pátek

15:00-18:00
DDM Luna

DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í
aneb " S LUNOU SE NENUDÍTE !"

Chcete v�d�t, kde a s kým tráví Vaše dít� volný �as?
Jedine�ná možnost navštívit kroužky a seznámit se s vedoucími. 

Akce pro d�ti, rodiny s d�tmi a ve�ejnost.
Informace: J. Lupíková

12.-16.10
út -  so 

9:00-18:00
DDM Luna 

VE SPOLUPRÁCI S �ESKÝM ZAHRADKÁ�SKÝM SVAZEM

PODZIMNÍ VÝSTAVA 
ovoce, zeleniny, r�zných výrobk�, výstava obrázk�, prodej sušin a 

konifer ( malé jehli�nany ). 
Sout�ž o nejhez�í namalované nebo vyrobené jablí�ko.

Akce pro školy, rodi�e s d�tmi a ve�ejnost.
Vstupné dobrovolné 

                                                                                                  Informace: K. Bukovjanová 

23.10.
sobota

odjezd v 7:00 
od DDM Luna 

návrat v 18:00 

ZÁJEZD DO KROM��ÍŽE
prohlídka zámku, m�sta, Kv�tné a Podzámecké zahrady

Akce pro d�ti, rodi�e s d�tmi, a ve�ejnost.
Cena: dít� do 6 let –100,- K�, dít� od 6 do 15 let – 150,- K�

dosp�lí – 200,- K�
P�ihlásit se m�žete (i telefonicky) do �tvrtku 21. 10. v DDM Luna. 

                                                                                                           Informace: J. Lupíková

27.10.
st�eda

9:00-12:00

14:00-17:00
DDM Luna 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
� Dopolední sportování v t�locvi�n� se sladkou odm�nou

( sportovní hry, sout�že )
� Barevné odpoledne ( patlání s barvami a lepidlem )

                                                                              Informace: J. Lupíková, K. Bukovjanová 

28.10.
st�eda

3:00 – 7:00 
Hv�zdárna

ÚPLNÉ ZATM�NÍ M�SÍCE
Pouze za p�íznivých meteorologických podmínek. 

                                                                                                           Informace: J. Lupíková

V posledním srpnovém týdnu jednoho 
dne odpoledne přivedla Liduška Adamcová 
ke mně na návštěvu svou tetu p. Netoličko-
vou. Paní Netoličkové je dnes již 97 let. Chodí 
sice s francouzskou holí v doprovodu některé 
osoby, paměť má stále výbornou, tvář krás-
ně vyhlazenou bez vrásek. Nikdo by jí tolik 
let nehádal. Obdarovala mně kytičkou kvě-
tin a mléčnou čokoládou. Já se posadila na 
postel. Paní Netoličkovou jsem posadila do 
svého křesla. A pak jsme společně vzpomí-
nali na své mládí, na zážitky a různé prožit-
ky až do dnešního dne. Rozpovídali jsme se 
také o tom, jaký byl Příbor za našich mladých 
let, jak se Příbor rozrostl do své krásy a co se 
všechno v něm vybudovalo. Vzpomněli jsme 
také svých dětí, vnuků a pravnuků, a tu jsme 
si obě posteskly, že jsme svá vnoučata, prav-
noučata nenaučily být více skromnými. 

Paní Netoličková má dvě dcery: Lidušku 
a Magdu a syna Vojtěcha. Všechny její děti 
se o ni pečlivě a laskavě starají a snaží se jí vy-
plnit každé její přání. Vzpomněli jsme všech 
našich známých dosud žijících a všech, kteří 
již zemřeli. Vzpomněli jsme také svých uči-
telů. Já si vzpomněla na učitele češtiny Josefa 
Koudeláka, na ředitele dívčí měšťanské ško-
ly v Novém Jičíně pana Krumploviče, který 
mě také učil a byl rodákem z Příbora – Klo-
kočova. Paní Netoličková vzpomněla svého 
oblíbeného učitele Mülbergra, který je naučil 
mnoha krásným písním. A tak si začala zpí-
vat: „Když se večer stmívá, dříve než jdu spát“ 
a další píseň: „Častokrát si myslím v tiché jas-
né noci“. A protože i já obě tyto písně znám, 
tak jsem se přidala k jejímu zpěvu a společně 
jsme si obě písně zazpívaly z plných plic. Pak 
také mezi nás přišla paní Tichánková, a tak 
vzpomínání a rozprav nebylo konce.

Paní Netoličková nám vyprávěla dvě pří-
hody, které zažila a ze kterých měla velikou 
radost. Když jednou šla náměstím zamíři-
la k jednomu obchodu. Před jeho vchodem 
však byl velký schodek, nemohla se dovnitř 

dostat. Tu k ní přikročil mladý hoch a po-
mohl jí vstoupit na schodek. A pomyslela 
si: „I mezi dnešní mládeži jsou takoví, kteří 
se uctivě a slušně chovají ke starým osobám 
a snaží se jim v jejich nesnázích pomoci.

Další příběh, který nám vyprávěla a způ-
sobil jí radost, byl tento: Když se jednou pro-
cházela náměstím a po chvíli pocítila únavu, 
zamířila k soše Panny Marie, u které stojí ně-
kolik laviček. Na opěradle jedné lavičky sedě-
la mladá dívka a nohy v zablácených botách 
spustila na lavičku. A tak jí pověděla, že by 
měla z lavice nohy sundat a lavičku očistit. 
Když to slyšel vedle sedící mladý muž povstal 
a mladé dívce pověděl: „ Tato paní má prav-
du. Souhlasím s jejím názorem“. 

Tak při rozpravě a povídání čas rychle 
uběhl a v 16.30 si Liduška Adamcová pro 
svou tetu přišla, aby ji odvedla. Já se s paní 
Netoličkovou rozloučila s těmito slovy. „Pře-
ji vám hodně zdraví, štěstí, božího požehná-
ní, a abyste se v takovém svěžím stavu dožila 
vašich 100-letých narozenin a abyste se stala 
osobností Příbora.“

Když odešla, já si pomyslela: „ Tak jako paní 
kněžna nazvala babičku Boženy Němcové vzác-
nou ženou, tak i já si o paní Netoličkové pomys-
lela totéž a nazvala ji rovněž „vzácnou ženou.“ 

 Hradilová Markéta

NEČEKANÁ RADOSTNÁ UDÁLOST

O tradiční kvalitu procházek městem ke 
Dnům evropského dědictví se postarali prů-
vodci pan L. Loukotka a paní A. Janečková.
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Příznivce vážné hudby zve město Příbor na koncert souboru

MUSICA AMOEBA -
 - členové Janáčkovy filharmonie Ostrava spolu s koncertním mistrem Ivanem Hřebabetzkým

Refektář Muzea Novojičínska
 v pátek 29.10.2004 v 19.00 hodin

Program koncertu: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Duo pro housle a violu 

Maurice Ravel: Duo pro housle a violoncello 
Ludwig van Beethoven: TrioOp.9,č.1 G dur pro housle, violu a violoncello Adagio. 

Allegro con brio Adagio, ma non tanto Scherzo. Allegro presto 
Bohuslav Martinů: Tři madrigaly pro housle a violu

Wolfgang Amadeus Mozart:  Divertimento III - F dur /KWV 138/ Allegro - Andante – Presto
Účinkují:

Musica Amoeba
Ivan Hřebabetzký, Roman Mžik - housle

Alena Ondrišíková - viola
Judita Šprochová - violoncello

Ivan Hřebabetzký /housle/ je prvním hráčem Janáčkovy filharmonie v Ostravě. Bohatou  
činnost koncertního mistra doplňuje sólovými koncerty s orchestrem, klavírem nebo  

prováděním komorní hudby. Je rovněž členem Ostravského tria.
Roman Mžik /housle/ je absolventem Janáčkovy akademie v Brně a v současné době členem  

Janáčkovy filharmonie ve skupině I.houslí. Hraje také v komorním orchestru Camerata Janáček.
Alena Ondrišíková /viola/ studovala na Janáčkově konzervatoři a Ostravské univerzitě. Během 
studií se stala laureátkou soutěže O cenu Beethovenova Hradce. Nyní zastává funkci zástupce 

vedoucího skupiny viol Janáčkovy filharmonie.
Judita Šprochová /violoncello/ absolvovala hudební fakultu AMU v Praze.Hraje rovněž  

v Janáčkově filharmonii a vyučuje hru na violoncello na konzervatoři v Ostravě.  
Intenzivně se věnuje komorní hudbě i v souboru M-trio.

4.10.v pondělí v 18 a ve 20.00 hod.
MOTÝL
Tragikomedie, Francie, 85 ,́ české tit.,př. Od 12 let
Poetický příběh o hledání vzácného motýla 
a nalezení cenného přátelství,přátelství mezi 
osamělou holčičkou a uzavřeným vdovcem-
-sběratelem motýlů,bručounským staří-
kem,kterému je její společnost zprvu na ob-
tíž. Matka holčičky se domnívá ,že její dce-
ra byla unesena-myslí , že všichni sběratelé 
motýlů jsou potencionální zločinci.
6.10. ve středu v 18 a ve 20.00 hod.
50X A STÁLE POPRVÉ
Komedie USA, 99´, č. tit., přístupný
Představte si, že svou dívku musíte získávat 
každý den znovu a znovu. Henry se rozhod-
ne zanechat života,který žil dosud, kdy stří-
dal přítelkyně každý den,ale zjistí, že získat 
srdce té ,která se mu líbí, není jednoduché.
11.10. v pondělí v 18. A ve 20.00hod.
ZRŮDA
Drama USA, 109´, č. tit., př. Od 15 let
,,Skutečný příběh masové vražedkyně“ –
A.Wuomosové, která byla v roce 2003 na 
Floridě popravena.
13.10. ve středu v 18 a ve 20.00 hod.
HŘÍŠNÝ TANEC II
USA, 85´, č. tit., př. Od 12 let
Volné pokračování úspěšného známého fil-
mu – Hříšný tanec.
18.10.v pondělí v 18 a ve 20.00 hod.
SPRÁVCE STATKU
Rodinný film ČR,78´, přístupný
,,Každý den zázrak“ Hrají: O. Trojan, B. Troja-
nová, D. Bonaventura. Kameraman M Duda 
spolu se svou ženou, se svými dětmi a svými 
kamarády natočili film, který zaujme diváka 
svým pozitivním pohledem na svět.
20.10. ve středu v16 a v 18.00 hod.
U NÁS NA FARMĚ
Animovaný film z dílny Walta Disneye.
76´, český dabing, přístupný
25.10. v pondělí ve 20.00 hod. 
NIČEHO NELITUJI
ČR, 83´,přístupný
Otče můj, matko má……. řízená tragikome-
die Theodory Remundové ze života. Ničeho 
nelituji, je krédo jedné valašské babičky,kte-
rá bez zábran vypráví o tom co ji život dal 
a vzal a hrdě předvádí,co všechno jí navzdo-
ry tomu ještě zbylo.
27.10. ve středu v 18 a ve 20.00 hod.
HOREM PÁDEM
ČR, komediální drama, 108´, do 15 let ne-
přístupný
Komedie, která nás rozpláče. Drama, kte-
ré nás rozesměje. Vzájemně se prostupující 
tragikomické příběhy o osudovém ztráce-
ní a nalézání lásek,přátelství, rodin, rodičů 
a dětí navzájem.
Hrají: P. Forman, E. Vašáryová, J. Tříska,J. 
Macháček,J. Dušek a další…..
HRAJEME PRO MŠ:
5.10. v úterý v 9.30 hod
 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
 Zveme i rodiče s malými dětmi!!!!!!
PŘIPRAVUJEME:
Můj soused zabiják II, Pánská jízda , 
Shreck II, Den poté, Post coitum,  
Spider - man II, Holky to chtějí taky II…

ČAJOVNA VE STARÉ KOVÁRNĚ PŘÍBOR
Dne 28. 10. 2004 v 19.00 hod.

Přední český neortodoxní bubeník a avantgardní muzikant.

PAVEL FAJT
Se svým sólovým projektem „DRUM TREK“ přináší výzvu bubeníka. S bicími nástroji, 

perkusemi, elektronikou i hračkami a vlastním hlasem úspěšně provádí nemožné: Více než 
hodinové koncertní sólo, které nejenže nenudí, ale zní jako celá regulérní kapela. Rozezní-
vá blány, rantly, činely, plechy, chrastítka, vzduch v místnosti, vlastní hlavu,  tvoří melodie 

na různě naladěné ocelové struny či kombinuje rozličné elektronické smyčky.
Vstupné: 80 Kč, předprodej v čajovně.

Dne 28. 11. 2004 v 18.00 hod.
vystoupí

SESTRY STEINOVY
Karolína a Lucie, se více než po roce vracejí na naše pódia. Jsou obdivuhodné svou bezpro-
středností, v textech někdy veselé, ale i zoufající. Nejosobnější výpovědi, které abys v našem 

folku pohledal. Krátké nálady, spleť obav a otázek podávaných s vlastním kytarovým do-
provodem jasným a v rytmu pevným zvukem.

Vstupné: 80 Kč, předprodej v čajovně.
Tel.: 607 253 304

POSLEDNÍ SOBOTU V ZÁŘÍ ROZEZVUČELA PŘÍBORSKÉ NÁMĚSTÍ HUDBA, KTERÁ SE ZDE NESLYŠÍ ČASTO. 
PROBÍHALA PŘEHLÍDKA DJ PŘÍBOR SYSTÉM.

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR  
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2004
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Ve všech oblastech současného života mu-
síme čelit stále vyšším psychickým a fyzic-
kým nárokům.

Stále více lidí trpí stresem, nervozitou, 
psychickou nerovnováhou a nedostatkem fy-
zického pohybu.Nevyřešené rozpory a pro-
blémy často vedou k mentálnímu a fyzické-
mu napětí a následně nemocem.Moderní ži-
votní styl nás oddaluje od přirozeného způ-
sobu života a harmonickému vztahu k sobě 
i ke společnosti.

Žít šťastně a v souladu sám se sebou 
a se svým okolím je přáním každého člově-

ka. Toho můžeme dosáhnout harmonizací 
těla, mysli a duše. Jendou z cest, která nám 
k tomu napomáhá je JÓGA V DENNÍM 
ŽIVOTĚ. Jedná se o ucelený systém, jehož 
autorem je Ind Paramhans svámí Mahé-
švaránanda, který patří mezi uznávané du-
chovní mistry a učitele jógy. Je známou au-
toritou na celém světě.

Tento systém zohledňuje poznatky medi-
cíny a vědy. Je přizpůsoben mentalitě, potře-
bám a životnímu stylu dnešního člověka. 

V Příboře se vyučuje od září do června na 
dvou místech:

PROČ JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ?
Marta Legerská (Buchlovská) 

18.9. – 19.9.04 kvalifikace ml. žákyň 1. kolo - Hradec Králové
25.9. – 26.9.04 kvalifikace st.. žákyň 1.kolo - Nový Jičín
Datum Čas Soutěž         Kolo Domácí Hosté čís.     Utkání rozhodčí
so 25.9.  9,00 OP mžkyst 1 Příbor Hranice 3, Horák, Houšková 
so 25.9.  11,00 OP mžkyst 1 Příbor Hranice 4
so 25.9.  13,00 OP mžcist 1 Příbor BK OPAVA 11
so 25.9.  15,00 OP mžcist 1 Příbor BK OPAVA 12
ne 3.10  16,00 DL dkyml 1 Příbor  Hradec K. B ( Nový Jičín )
pá 8.10.  20,00 SOP muži  3 Příbor  SBK V. Mez 12, Pospíšil Z., Pospíšil T.
so 9.10.  8,30 OP mžcist 3 Příbor Nový Jičín 33 Štefánek,Bičan,
so 9.10.  10,30 OP mžcist 3 Příbor Nový Jičín 34
so 9.10.  12,30 OP mžkyst 3 Příbor Javorník 13 Bičan, Konvička
so 9.10.  14,30 OP mžkyst 3 Příbor Javorník 14
pá 15.10.  20,00 SOP A muži 2 Příbor Rožnov 5 Pospíšil Z., Pospíšil T.
so 16.10.  17,0 0 OP ženy 1 Příbor Vsetín 3  Jurda A., Pospíšil T.
ne 17.10.  8,00 OP mžkyml 1 Příbor B SBŠ A 7 Kateřiňák
ne 17.10.  9,30 OP mžkyml 1 SBŠ A -Krnov 8 Bencalík
ne 17.10.  11,00 OP mžkyml 1 Krnov - Příbor B 9 Gebek
pá.22.10.  20,00  SOP A 5 Příbor  - Bílovec 19 Opletal , Válek
so 23.10.  9,00 OP dkyml 3 Příbor Start Havířov 25  Pospíšil Z., Pokluda J
so 23.10.  11,00 OP dkyml 3 Příbor Start Havířov 26 
so 23.10.  13,00 OP mžkyst 4 Příbor Krnov 23 Pospíšil Z., Dvorský
so 23.10.  15,00 OP mžkyst 4 Příbor Krnov 24 Pokluda J., Dvorský
so 23.10.  17,00 OP ženy x Příbor FM  Pospíšil Zd., Pokluda J.
čt 28.10.  9,00 OP mžkyml 2 Příbor B SBŠ B 16 Halamík
čt 28.10.  10,30 OP mžkyml 2 SBŠ B Havířov 17 Slaný L.
čt 28.10.  12,00 OP mžkyml 2 Havířov Příbor B 18 Kubáň
so 30.10.  13,00 OP mžcist 5 Příbor INTEXT Krnov 55 Konvička, Houšková
so 30.10.  15,00 OP mžcist 5 Příbor INTEXT Krnov 56 
so 30.10.  17,00 OP ženy 3 Příbor Orlová B 6 Maceček, Válek
so. 30.10.  17,00 DL dkyml x Příbor Brno ( Nový Jičín )
ne 31.10.  9,00 OP dcist 3 Příbor Val. Meziříčí 23 Válek, Maceček
ne 31.10.  11,00 OP dcist 3 Příbor Val. Meziříčí 24
ne 31.10.  13,00 OP ženy 4 Příbor Slezan Opava 9
so 6.11. 9,00 OP mžkynml 2 Příbor Krnov 7
so 6.11. 10,30 OP mžkynml 2 Příbor Krnov 8
so 6.11. 12,00 OP dkyml 5 Příbor Bruntál 43, Horák, Řeháček
so 6.11. 14,00 OP dkyml 5 Příbor Bruntál 44
so 6.11.  ŽL žkyml 1
so 6.11 15,00 DL dkyml x Příbor  Přerov ( Nový Jičín ) 
ne 7.11. x ŽL žkyml 1
ne 7.11. 10,00 DL dkyml  x Příbor Kroměříž ( Nový Jičín )
pá 12.11.  20,00  SOP A muži 7 Příbor - Rožnov 26 Kašparová, Pospíšil Z.

Datum Čas Soutěž         Kolo Domácí Hosté čís.     Utkání rozhodčí
so 13.11.   ŹL žkyst 1
ne 14.11.   ŽL žkyst 1
pá 19.11.  20,00 SOP A muži 8 Příbor Hranice  32 Grác, Cásek
so 20.11.  9,00 OP mžcist 7 Příbor Gymn Hladnov 77 Kovička, Labaj
so 20.11.  11,00 OP mžcist 7 Příbor Gymn Hladnov 78
so 20.11.  13,00 OP mžkyst 7 Příbor Start Havířov 41 Konvička , Houšková
so 20.11.  15,00 OP mžkyst 7 Příbor Start Havířov 42
so 20.11.  ŽL žkyml 2
so 20.11.  19,00 DL dkyml Příbor - Pelhřimov ( Nový Jičín )
ne 21.11.  ŽL žkyml 2
ne 21.11.  10,00 DL dkyml Příbor - Humpolec ( Nový Jičín ) 
so 27.11.  ŽL žkyst 2
ne 28.11.  9,00  mžkyml 4 Příbor A SBŠ B 28 Halamík
ne 28.11. 10,30  mžkyml 4 SBŠ B  Krnov 29 Bencalík
ne 28.11  12,00  mžyml 4 Krnov Příbor A 30 Gebek
ne 28.11.  ŽL žkyst 2
so 4.12.  9,00 OP dkyml 7 Příbor SBŠ Ostrava 61 Jurda L., Konvička
so 4.12.  11,00 OP dkyml 7 Příbor SBŠ Ostrava 62
so 4.12.  13,00 OP dcist 5 Příbor Snakes Ostrava 37 Jurda L., Válek
so 4.12.  15,00 OP dcist 5 Příbor Snakes Ostrava 38 
so 4.12.  ŽL žkyml 3
ne 5.12.  ŽL žlyml 3
pá 10.12.  20,00  SOP A muži 11 Příbor  JB Val. Mez. B 42 Labaj, Snopek Mir.
so 11.12.  9,00 OP mžcist 9 Příbor NH Ostrava A 99 Horák , Houšková
so 11.12.  11,00 OP mžcist 9 Příbor NH Ostrava A 100
so 11.12.  ŽL žkyst 3
ne 12.12.  11,00  OP mžkyml  5  Příbor A Havířov 43 Halamík
ne 12.12.  12,30  OP mžkyml  5   Havířov SBŠ D 44 Nývlt
ne 12.12.  14,00  OP mžkyml  5   SBŠ D  Příbor A 45 Kubáň
ne 13.12.  ŽL žkyst 3
so 18.12.  9,00 OP mžkynml 4 Příbor SBŠ Ostrava 19
so 18.12.  10,30 OP mžkynml 4 Příbor SBŠ Ostrava 20
so 18.12.  12,00 OP dkyml 8 Příbor EMOS Přerov 79 Pokluda, Staš
so 18.12.  14,00 OP dkyml 8 Příbor EMOS Přerov  80
so 18.12.  16,00 OP mžkyst 10 Příbor SBŠ Ostrava 57 
so 18.12.  18,00 OP mžkyst 10 Příbor SBŠ Ostrava 58
so 18.12.   ŽL žkyml dvojička 
ne 19.12.  10,00 DL dkyml Příbor Olomouc ( Nový Jičín )
pá 7.1.  20,00 SOPA muži 13 Příbor Frenštát 51 Cásek, Labaj
so 8.1.05  ŽL žkyst dvojička
Soupeři mladších a starších žaček budou doplnění po rozlosování žákovské ligy !!
aktualizováno: 27.9.2004

BASKETBALOVÝ KALENDÁŘ DRUŽSTEV BK PŘÍBOR – PODZIM 2004

1. MŠ Pionýrů na Benátkách od 17.30 do 
19.00 hod.

 Kontakt na cvičitele 776 704 411 (Oskar)
2. MŠ Frenštátská  od 18.00 do 19.30 hod.
 Kontakt na cvičitele 776 877 170 (Oskar), 

556 725 852 (domů)
Obsahuje tělesné a dechové cvičení, re-

laxaci, koncentraci a meditaci. Je vhod-
né pro začátečníky i pokročilé,bez rozdílu 
věku a zdravotního stavu. Je jednoduché 
a efektivní a přináší pozitivní účinek pro 
každého.

Za: Český svaz Jóga v denním životě
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PENÍZE IHNED!!!

OPROTI ZÁSTAVĚ 
MOBILNÍ TELEFONY, ZLATO, ELEKTRONIKA ATD.

„ZASTAVÁRNA – BAZAR“
NOVĚ OTEVŘENO 18. 10. 2004

PŘÍBOR, NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA č. 20

(VEDLE MĚSTSKÉHO ÚŘADU)

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ 8.00 – 16.00

PŘIJĎTE SE TŘEBA JEN PODÍVAT.

ZVEME VÁS DO PRODEJEN

NÁBYTEK
MÍSTEK NÁMĚSTÍ - PODLOUBÍ - 1.p.

(NAD PORCELÁNEM)
TELEFON: 558 436 387

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
OBCHODNÍ DŮM OMMA
TELEFON: 558 675 865

AKČNÍ CENY! AKČNÍ SLEVY! AKČNÍ CENY!

Na výborné sportovní vý-
sledky v mistrovských soutě-
žích, které dosahovala naše 
družstva v uplynulém soutěž-
ním období, se podařilo na-

vázat i v úvodu nové sezony.V kvalifikačních 
turnajích o účast v ligových soutěžích 2004 
– 2005, dokázala naše děvčata se ve třech vě-
kových kategoriích probojovat mezi 16 nejlep-
ších družstev České republiky.

Již v květnu si zajistilo účast v lize družstvo 
mladších dorostenek. V září pak proběhly dva 
turnaje o postup do žákovské ligy. Družstvo 
mladších žaček pod vedením ing. M. Slováka 
si vybojovalo účast v lize na turnaji v Hradci 
Králové (19.9.2004), kde po výborných výko-
nech porazilo jak domácí Sokol Hradec Králo-
vé, tak i druhého účastníka TJ Sokol Rudná.
Výsledky kvalifikačního turnaje ml. žaček:
BK Příbor - TJ Sokol Rudná 109 : 2
BK Příbor - Sokol Hr. Králové  72 : 45
Sokol Hr. Kr. - TJ Sokol Rudná 135 : 10

Konečné pořadí v turnaji :
1. BK Příbor
2. Sokol Hradec Králové
3. TJ Sokol Rudná

Pořádáním kvalifikačního tur-
naje starších žákyň byl pověřen BK  
Příbor. Turnaj se uskutečnil ve dnech 25.9. 
a 26.9.2004 ve Sportovní hale BC Nový Jičín.
Mimo zápasu se Šumperkem byla všechna 
utkání vyrovnaná a dramatická a dosažená 
vítězství potvrdila výbornou sportovní vý-
konnost družstva starších žaček, které tré-
nuje ing. P. Rosík.

Výsledky kvalifikačního turnaje:
BK Příbor.-.TJ Šumperk 113 : 34
KP Brno - BK Trutnov 62 : 72
BK Příbor - BK Trutnov 68 : 59
TJ Šumperk - KP Brno 19 : 117
BK Trutnov - TJ Šumperk 106 : 25
BK Příbor - KP Brno 66 : 57

Konečné pořadí v turnaji :
1. BK Příbor
2. BK Trutnov
3. KP Brno
4. TJ Šumperk

Účast tří mládežnických družstev 
z Příbora v ligových soutěžích ČR do-
kumentuje kvalitu příborského mládež-

B A S K E T B A L O V Ý   K L U B   P Ř Í B O R
Úspěchy příborských basketbalových družstev v kvalifikačních turnajích.

nického basketbalu, která má své kořeny 
v dlouholeté profesionální práci trenérů 
a zodpovědném přístupu hráčů k trénin-
kovému procesu.

Radost z úspěchů však kalí skuteč-
nost, že vzhledem k tomu, že v Příboře 
není k dispozici tělocvična, která by svý-
mi rozměry vyhovovala pravidlům basket-
balu, musíme kvalifikace a ligová utkání 
mladších dorostenek odehrát ve sportov-
ní hale BC Nový Jičín.Pro podzimní ligo-
vá utkání mladších a starších žaček se po-
dařilo získat od vedení České basketbalo-
vé federace výjimku, která umožňuje tato 
utkání sehrát v tělocvičně ZŠ Npor. Loma 
v Příboře.Pokud se probojují naše druž-
stva v jarní části do bojů o titul mistra ČR, 
budeme muset tato utkání sehrát zřejmě 
také v Novém Jičíně.

Závěrem bych chtěl pozvat příborskou 
veřejnost a všechny příznivce basketba-
lu na mistrovská utkání podzimní části 
soutěže, která se budou hrát jak ve spor-
tovní hale v Novém Jičíně (mladší doros-
tenky), tak v tělocvičně ZŠ Npor. Loma 
v Příboře.

Zpracoval : J. Slaný – BK Příbor
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Daewoo 
Matiz
• 5 dvefií
• Pûtimístn˘
• Velmi nízké provozní 

náklady
• 3 letá záruka a asistence 

zdarma
• Záruka kvality General Motors

Daewoo má pro vás 
skvûlou nabídku.

Matiz!

Daewoo Matiz od 189 900 Kã

Daewoo má pro vás skvûlou nabídku, Daewoo Matiz. âeká
na vás speciálnû v˘hodná cena od 189 900 Kã. Navíc získá-
te 3 roky záruku nebo 100 000 km a asistenãní sluÏbu zdar-
ma. To v‰e s garancí kvality General Motors. Volejte info-
linku 800 150 140 nebo si pfiímo u va‰eho dealera Daewoo
Auto Horeãka objednejte zku‰ební jízdu.

Auto Horeãka, autorizovan˘ prodejce
742 53  Kunín 444 u Nového Jiãína,
tel. 556 749 251,  556 749 414,  608 040 421
e-mail: horecka@daewoo-horecka.cz,
www.daewoo-horecka.cz

Matiz 180x112 bw  10.9.2004  12:25  Stránka 1    (K-ãerná/Process Black plát)

AUTODÍLY PŘÍBOR
PODĚKOVÁNÍ

FA MIROSLAV ČERNOCH – PRODEJ AUTODÍLŮ 
A AUTODOPLŇKŮ NA VEŠKERÉ TYPY VOZIDEL, 

DĚKUJE VŠEM ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ SVÝM  
NÁKUPEM PODPOŘILI TŘÍLETÉ TRVÁNÍ  

PRODEJNY V PŘÍBOŘE NA ULICI O. HELMY 134, 
NAPROTI HOTELU U NÁDRAŽÍ („ROŽEK“).

PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI V MĚSÍCI ŘÍJNU BUDE  

SLEVA NA VYBRANÉ DRUHY AUTODÍLŮ VE VÝŠI 10%.

TELEFON DO PRODEJNY 
556 723 611, 777 174 691

PRACOVNÍ DOBA: 
PO – PÁ 

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
MIROSLAV ČERNOCH

!!! SUPER CENA!!!
CHOV DRŮBEŽE ZÁVIŠICE

(ROZCESTÍ KE ŠTRAMBERKU)

PRODEJ JATEČNÝCH KRŮT
CENA 50 Kč/kg

KAŽDOU SOBOTU OD 8.00 - 10.00 hod
INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 

556 856 091, 728 280 859

AKCE OPRAV ŠICÍCH STROJŮ  V BYTECH ZÁJEMCŮ V PŘÍBOŘE
V SOBOTU 23. ŘÍJNA 2004

DOPOLEDNE I ODPOLEDNE.  
VOLEJTE MEZI 20. AŽ 21. HODINOU.

 553 628 936
VÝHODY:

 OPRAVÍM V BYTĚ ZÁJEMCŮ, PŘÍPADNĚ VEZMU STROJ DO DÍLNY.
 PONECHÁVÁM NA STROJI TRVALÝ KONTAKT NA SEBE PRO  
 PŘÍPADNÝ DALŠÍ SERVIS. 
 ZÁRUKY ČASOVĚ TÉMĚŘ NEOMEZUJI. 
 PŘI ÚČTOVÁNÍ BERU OHLED NA  
 NEZAMĚSTNANÉ APOD.
 BENZIN PŘI TÉTO AKCI NEÚČTUJI.
 PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ.
 PŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKY I NA JINÉ TERMÍNY. 

VÁŠ MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ MILAN MILLER Z OPAVY
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Jen málokdo ví, že teprve 13. století přináší prv-
ní doložené zprávy o výrobě brýlí a brýlových skel. 
I když první skleněné předměty se objevují už v po-
lovině 4. tisíciletí před naším letopočtem v Egyptě, 
ale pouze jako šperky. Římský filozof Plinius starší 
se ve svém díle „Historia naturalis“ zmiňuje o Nero-
nově smaragdu, který císař v prvním století našeho 
letopočtu používal ke sledování gladiátorských zá-
pasů. Ale ne jako korekci krátkozrakosti, nýbrž jako 
ochranu proti slunečním paprskům. Smaragd je ze-
lený drahokam – odrůda nerostu berylu, ze které-
ho byla broušena skla. Odtud zřejmě pochází název 
brýlí (Beryl – „Bril“).

Pavla Jílková – váš oční optik.

 

VÝHODNÝ NÁKUP V ŘÍJNU
* Trvanlivé mléko polotuk KUNÍN 1l TP 12,90 13,90
* Radegast Originál 0,5l sklo 6,90 8,40
* Pro Linie 3 příchutě 1,5l PET 10,90 13,90
* Rybí prsty 250g  16,90 22,50
* Uzená rolovaná plec 1kg 89,00 110,00
* Čokoláda na vaření 100g 9,90 16,50

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

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

VAŠE OČNÍ OPTIKA
V BUDOVĚ DOMOVNÍ SPRÁVY

FREUDOVA 118, PŘÍBOR

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
UTERÝ 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
STŘEDA 8.00 - 13.00
ČTVRTEK 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
PÁTEK 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
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