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Měsíčník
města Příbora

KVĚTEN 2005

PROCHÁZKA, Starostovi Příbora
Tadeusz Michalski
Příbor poznamenaný starostřešním záznamem
vonící omítkou holubí bělosti
utkaný režnou zelení stromů
s příznivou horskou ozvěnou
korunovanou patinou věže farního kostela
plný maloměstské  víry
s nezbytnou krajinou řeky Lubiny
šumící zpěvným přízvukem české řeči
s voláním staré dlažby
vyzvánějícím lásku toho městečka
když se procházíš jeho tajemnými uličkami
napříč náklonností obyvatel
každé zákoutí je tu milé
s hledáčkem záletných podloubí
v pozadí se sluneční legendou náměstí
muzicírujícího barevnými fasádami domů
stojících čelem k člověku
bez současnosti hříchu
se svébytným kelímkem lásky
lákající k návratům. 

Návštěva v partnerském

P r z e d b o r z i
Potřeba definitivně dohodnout spolupráci mezi part-

nerskými městy vedla k návštěvě zástupců Příbora v Przed-
borzi. Návštěva trvala pouze několik hodin a s výjimkou 
návštěvy muzea měla ryze pracovní charakter. Bylo dohod-
nuto, že se v letošním roce uskuteční výměnné prázdnino-
vé pobyty dětí, vzájemná sportovní utkání a oslavy 650. let 
privilegií města Przedborze zpestří koncert příborského 
DOM ZUŠ, případně jiných souborů.

PhDr. M. Podolská, foto: L.Nenutilová, R. Korčák

Mimořádně - číslo zdarma !
Upozornění předplatitelům: vzhledem k tomu, že toto číslo Měsíčníku je zdarma, prodlužuje se 
předplatné na rok 2005 do ledna 2006. 
Informace k časopisu: PhDr. M. Podolská, tel.: 556 455 440, podolska@pribor-mesto.cz
K inzerci: Městské informační centrum, tel.: 556 455 442, mic@pribor-mesto.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
Měsíčník města Příbora tímto číslem mění svůj vzhled. Naší snahou je, aby  časopis byl pro 

čtenáře atraktivnější a přehlednější. Jsme si vědomi, že především je nutno učinit zajímavější 
obsah Měsíčníku. Prosíme proto naše dopisovatele, aby nezapomínali informovat veřejnost 
o zajímavostech, které se v jejich činnosti vyskytnou. Uvítáme kratší a pro čtenáře atraktiv-
ní zprávy. Rádi bychom  získali podněty, čím by se stal Měsíčník pro vás čtivější, co by v něm 
naopak nemuselo být, a proto dnes uvnitř časopisu naleznete malý dotazník.  Měníme rovněž 
způsob informování o kulturním, společenském a sportovním programu ve městě. Na poslední 
straně časopisu naleznete chronologicky řazený program a tím nahrazujeme jednotlivé pozván-
ky, které dosud bývaly součástí textové části. 

Toto číslo mimořádně dostáváte zdarma, od příštího měsíce si časopis budete moci zakou-
pit za stejnou cenu a na obvyklých místech, jak jste dosud zvyklí.

PhDr. M. Podolská

O přečtení této básně byl požádán příborský 
místostarosta RSDr. Mgr. S. Janota 

a pozorným posluchačem byl starosta  
Przedborza pan Wojciech Ślusarczyk.

Pan Tadeusz Michalski je nejen zakladatelem, 
ředitelem a nadšeným průvodcem Muzea 

ludoveho Ziemi Przedborskiej, ale autorem 
básně věnované starostovi Příbora.

V expozici židovství /do války velmi silná 
przedborzská komunita/ si příborský radní 
pan R. Korčák vyzkoušel pocity za nálevním 

pultem židovské hospody.

Ředitelka DDM L.Nenutilová se nejen 
postarala o fotodokumentaci, ale je za českou 

stranu garantem výměnného pobytu dětí.
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Za uplynulé období se rada města sešla tři-
krát, a to na své 72., 73. a 74. schůzi rady města, 
kdy projednala mj. tyto záležitosti:
Na 72. schůzi dne 5.4.2005:

 Projednala závěrečnou zprávu o výsled-
ku hospodaření a plnění závazných ukazatelů 
roku 2004 příspěvkové organizace Školní jídelna 
Komenského

 Schválila poskytnutí částky Kč 8 000,- z rezer-
vy rozpočtu města Českému svazu bojovníků za 
svobodu na úhradu nákladů publikace „Almanach 
příslušníků československého zahraničního vojska 
1939 – 1945 z území bývalého okresu Nový Jičín“

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Doporučila ZM schválit závěrečnou zprávu 

o výsledku inventarizace majetku města Příbora 
za rok 2004
Na 73. mimořádné schůzi dne 11. dubna 2005 
RM:

 Vzala na vědomí po projednání mzdovou pro-
blematiku roku 2005 ve vztahu k novém školské-
mu zákonu u základních škol a mateřských škol 
města Příbora za účasti ředitelů základních a ma-
teřských škol (snížené limity počtu zaměstnanců 
a mzdového fondu ze strany Moravskoslezského 
krajského úřadu)

 Vyhlásila výběrové řízení na místo výkon-
ného ředitele nové organizace města Příbora 
„Správa majetku města s.r.o.“ podle předloženého 
a projednaného návrhu
Na 74. schůzi dne 19. dubna 2005 RM:

 p. Janota podal informaci o návštěvě delegace 
Města Příbora do Polska ve věci družebních styků 
dne 15.4.2005

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Projednala výroční zprávu města Příbora za 

rok 2004
 Doporučila ZM vyčlenit finanční prostřed-

ky Kč 95 000 na zabezpečení pracovníka dozoru 
v areálu skateparku pro období květen až říjen 
2005

 Uložila zveřejnit na ÚD záměr města o pro-
nájmu nebytového prostoru v domě čp. 1340 na 
ul. Dukelské v Příboře (bývalá Pizzerie) o ploše 
78 m2

 Doporučila zastupitelstvu města schválit 
změnu systému stravování v mateřských školách 
formou změny kuchyní mateřských škol na výdej-
ní místa

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Město získalo v rámci Komplexního součin-
nostního programu prevence kriminality v ro-
ce 2004 z Ministerstva vnitra České republiky 
dotaci ve výši Kč 470 000,- na realizaci projektu 
„SKATEPARK PŘÍBOR“. Zbývající částku ve výši 
Kč 363 000,- poskytlo město ze svého rozpočtu 
z prostředků určených na prevenci kriminality. 

Práce byly zahájeny v listopadu 2004 a pře-
dání dokončeného areálu proběhlo v dubnu to-
hoto roku. Bylo zrealizováno kvalitní sportoviště 
s překážkami, které odpovídají všem bezpeč-
nostním a hygienickým normám. Jednotlivé pře-
kážky jsou opatřeny certifikátem TUV (platným 
v Evropské unii).

Sportovní areál je umístěn v lokalitě Na 
Kamenci, vedle sběrny odpadových surovin.

Vybudováním tohoto sportoviště město roz-
šířilo nabídku aktivního trávení volného času ne-
organizované mládeže. Skatebordig je moderní 
sport, který rozvíjí u mladých lidí odvahu, cit pro 
rovnováhu, prostorovou orientaci , obratnost a tr-
pělivost. Klade důraz na rozvoj individuality a spl-
ňuje snahu mládeže po originalitě a seberealizaci.

Příbor má svůj SKATEPARK
Jízda na skateboardu je pro mnoho mladých 

lidí životním stylem, je to však také relaxace. 
Koncem dubna se uskuteční exhibice špič-

kových jezdců českého skateboardingu – týmu 
Mystic, kteří se pravidelně účastní českého, 
evropského a světového poháru MYSTIC CUP. 
Na exhibici budou pozváni žáci místních škol 
a představitelé města. 

Areál bude po oficiálním otevření přístup-
ný dětem a mládeži bezplatně. Ty se však musí 
bezpodmínečně řídit zásadami provozního řádu 
a pokyny správce areálu. 

Apeluji na rodiče , aby své děti , které se ak-
tivně věnují jízdě na skateboardu, BMX kolech 
a bruslích, vybavili přilbou, chrániči kolen, loktů 
a zápěstí. Dodržováním pravidel bezpečnosti se 
tak předejde případným úrazům a zraněním.

Provozní řád a provozní doba areálu bude 
uveřejněna v dalším čísle Měsíčníku města 
Příbora v plném znění. 

Spoustu sportovních zážitků a co nejméně 
odřenin přeje 

Radek Kladiva, manažer ppk 

Starosta města vás zve na vzpomínkový akt

k 60. výročí 
osvobození města Příbora,

 který proběhne 5. května 2005 
na náměstí S. Freuda.

PROGRAM:

od  16.30  Vystoupení Dechového orchestru mladých Příbor

  17.00 Slavnostní zahájení, projev starosty a hostů

  17.15 Položení květin u Pamětní desky osvoboditelům na  
     budově radnice a k dalším památníkům

 Doprovodná akce: pod podloubím výstava příborských fotografií z roku 1945
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Eva Bajerová

 V souvislosti s akcí Dne města Příbora 
21.5.2005 prominula uživatelům veřejného pro-
stranství (náměstí S. Freuda) poplatek z veřejného 
prostranství

 Vzala na vědomí vyhodnocení provozu kom-
postárny Točna – Příbor za rok 2004

 Projednala a schválila závěrečnou zprávu 
o výsledku hospodaření a plnění závazných uka-
zatelů roku 2004 příspěvkové organizace Základní 
škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

 Projednala a schválila závěrečnou zprávu 
o výsledku hospodaření a plnění závazných uka-
zatelů roku 2004 příspěvkové organizace Základní 
škola Npor. Loma Příbor

 Projednala a schválila závěrečnou zprávu 
o výsledku hospodaření a plnění závazných uka-
zatelů roku 2004 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

 Projednala a schválila závěrečnou zprávu 
o výsledku hospodaření a plnění závazných uka-
zatelů roku 2004 příspěvkové organizace MŠ 
Příbor, Pionýrů 1519

 Stanovila dodavatelem stavební akce „Oprava 
místní komunikace Štramberská (ke garážím) 
v Příboře“ firmu Alpine a.s. Valašské Meziříčí

 Projednala za účasti ředitelek MŠ a Ing. Vál-
ka, ředitele firmy MAVA s.r.o., danou problemati-
ku výstavby výdejen v mateřských školách

 Doporučila po projednání zastupitelstvu 
města schválit závěrečný účet hospodaření města 
Příbora včetně výsledku přezkoumání hospodaře-
ní města za rok 2004 auditorskou společností, a to 
bez výhrad

 Schválila rozsah prací a v rámci rozpočtových 
opatření vyčlenila na úpravu asfaltové plochy 
v areálu plochy skateparku částku ve výši 25.000,- 
Kč z rezervy rozpočtu města

 Projednala návrh novelizované směrnice 
o provádění veřejných zakázek a uložila před při-
jetím návrh této směrnice projednat v kontrolním 
výboru zastupitelstva města 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
 MĚSTA

Za uplynulé období se zastupitelstvo města 
sešlo jedenkrát, a to 31. března 2005, kdy projed-
nalo řadu témat, o čemž svědčí 67 hlasovacích 
aktů, kdy začátek jednání ZM byl jako obvykle 
v 16:30 hodin, avšak jeho konec se protáhl ještě 
prakticky hodinu po půlnoci dne 1. dubna 2005

 Zastupitelstvo města jmenovalo členem 
Kontrolního výboru ZM pana Mgr. Dušana 
Švekuše

 Zastupitelstvo města uložilo zpracovat pod-
mínky realizace zpřístupnění grafického infor-
mačního systému občanům s návrhem okruhu 
zpřístupněných informací

 Zastupitelstvo města uložilo projednat mož-
nosti čištění odpadních vod v místních částech 
Hájov a Prchalov dle zpracovaných alternativních 
řešení s KÚ MSK a a.s. SmVaK

 Zastupitelstvo města uložilo aktualizovat dří-
ve zpracované podklady související s provozová-
ním městského kina a tyto předložit zastupitel-
stvu města

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích? 

 Asi především pracovitost a zodpovědnost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Jídlo a četba, pokud možno současně. Nemá 

se to!
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Momentálně si znovu vychutnávám knihu 

Františka Nepila Jak se dělá chalupa. Ráda se 
vracím k filmům Zdeňka Svěráka.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Prodavačkou, učitelkou, fotografkou a zámeč-

nicí.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 Ano, svoji babičku.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Láska k jednomu sportovci.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Mám tady rodinu, domov, přátele, práci.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Zvonici ve věži farního kostela s jejím výhle-

dem na město a jeho okolí. 
9. Co se vám ve městě nelíbí?
 K Příboru mám kladný citový vztah, takže 

přehlížím jeho nedostatky.

V tomto čísle Měsíčníku nakoukneme  
zlehka do života ženy, která v roce 1992 
založila první nestátní zdravotnické  
zařízení v okrese Nový Jičín.

Věk: 50 let
Stav: vdaná    
Děti: synové Michal (27 let) a Adam (26 let)
Dosažené vzdělání: střední odborné,  
obor rehabilitace 
Povolání: fyzioterapeut
Koníčky: turistika
V Příboře žije: od roku 1976

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek?

 V roce 1972 jsem přijela přeplněným vlakem 
na festival trampské a country hudby Ponny 
Express. Byla to moje první návštěva Příbora. 
Tenkrát jsem netušila, že se za dva roky ně-
kde jinde seznámím s organizátorem Ponny 
Expressu a zapustím s ním v Příboře kořeny.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největ-
ší úspěch?

 Lidé za mnou přicházejí, abych jim pomáhala 
řešit jejich zdravotní problémy. Považuji vždy 
za úspěch, když vidím, jak se z pasivního kon-
zumenta zdravotní péče stává člověk přijíma-
jící zodpovědnost za své zdraví.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Naštěstí nenapadá.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?

 Zase bych chtěla být sama sebou a dělat dobře 
a ráda cokoli, pro co bych měla nadání.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Napřimte se, usmějte se, zhluboka dýchejte, 

více se hýbejte – bude vám líp!
Děkuji za rozhovor a přeji hodně chuti a na-

dání do věcí, které vám budou dělat radost.

 muizánmyg ovokyrasaM
Př iJ ,robí č 825 áksní

př emji
ábžrdú-akínlokš ře

:ykvadažoP
uýv č p ,tsil ín ř  atirutam .pí

azinagro č  itsonpohcs ín

p K ř p ecšálhi ř  .sipotoviž ínvocarp etžoli
áz.1 do putsáN ř vázU .5002 í ě p akr ř .5002.5.13 kešálhi

zc.irpyg@pgm ,073227655 :.let :ecamrofnI . 

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
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 Zastupitelstvo města uložilo zpracovat alter-
nativní návrh na využití rodného domu S. Freuda 
v případě, že město neobdrží dotaci na projekt 
CSF tak, aby rodný dům byl otevřen návštěvní-
kům v roce 150. výročí narození S. Freuda

 Zastupitelstvo města uložilo zpracovat celko-
vý záměr potřeb obnovy, údržby a rozšíření nové-
ho hřbitova včetně orientačních finančních poža-
davků a návrhu harmonogramu

 Zastupitelstvo města uložilo zpracovat po-
drobné schéma správy obecního majetku z pohle-
du evidence, pasportizace, plánu údržby a určení 
fyzických správců se stanovením jejich práv a po-
vinností

 Zastupitelstvo města schválilo postupné ply-
nofikace dalších ulic ve městě bez časového har-
monogramu následovně:
a) dokončení plynofikace ul. Juraňovy a ul. Na 

Kamenci
b) plynofikace ul. Smetanovy
c) plynofikace ul. Štramberské (od řadových ga-

ráží po mysliveckou chatu)
d) plynofikace ul. 9. května (od pily po drůbe-

žárnu)
 Zastupitelstvo města schválilo:

1. prodloužení termínu pro podání žádostí o od-
koupení nabízených domů v rámci 1. etapy 
prodeje do 31. 7. 2005

2. úpravu „Pravidel pro prodej obytných domů 
v majetku města Příbora“ ze dne 17.5.2004 
formou dodatku č. 1

 Zastupitelstvo města uložilo starostovi města 
předložit zastupitelstvu města podle § 84 odst. 2 
písm. f ) zákona o obcích ke schválení zaklada-
telskou listinu společnosti Správa majetku města 
s.r.o. Příbor pořízenou formou notářského zápisu

Dne: 21. dubna 2005, Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Rada města Příbora 

vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení místa:
výkonného ředitele v nově 

vznikající organizaci 

„Správa majetku města, s. r. o.“

Zájemce podá písemnou 
přihlášku v uzavřené 

obálce označené 
SMM – výběrové řízení v termínu

do 10. 5. 2005 
na adresu: Město Příbor, 
k rukám starosty města, 
náměstí S. Freuda 19, 

742 58 Příbor

Oznámení o výběrovém 
řízení je v plném znění 

k dispozici v informačním 
centru v budově 

městského úřadu. 

V několika vydáních Měsíčníku jste byli seznamováni s výsledky výzkumu zaměřeného na spokoje-
nost občanů se sociálními službami ve městě. V tomto vydání najdete závěrečnou část zprávy. 

Graf č. 5 ukazuje srovnání respondentů užívajících službu dovoz obědů a respondentů, kteří odpo-
vídali za jednotlivce či rodinu. Dovoz obědů užívá 37,50 % respondentů z rodiny a 62,50 % respondentů 
jednotlivců. Dovoz obědů neužívá 41,18 % respondentů z rodiny a 58,82 % jednotlivců. 

Graf č. 6 ukazuje srovnání návštěvníků klubu důchodců a respondentů, kteří odpovídali za jednotliv-
ce či rodinu. Klub důchodců navštěvuje 46,15 % respondentů z rodiny a 53,85 % respondentů jednotlivců. 
Klub důchodců nenavštěvuje 39,29 % respondentů z rodiny a 60,71 % jednotlivců.

Vážení spoluobčané, ještě jednou vám chceme jménem sociální komise Rady města Příbora poděko-
vat za vaši ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníkovému šetření a věříme, že i letos přijmete naši nabíd-
ku účastnit se ho znova. Děkujeme. 

Mgr. Marie Monsportová, Jiří Myška, sociální komise Rady města Příbora

Průzkum spokojenosti občanů
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Se zajímavou možností jazykového vzdělávání 
přišla Státní jazyková škola, Ostrava (SJŠ), známá 
ostravská „Jízdárna“, která se rozhodla vybudovat 
v menších městech síť odloučených pracovišť, na 
nichž by zaměstnávala jen zkušené a prověřené 
lektory. Těm by zároveň poskytovala další meto-
dickou i materiální pomoc. Pomohla by tak vyu-
čujícím, ale především veřejnosti, neboť lidé by 
už nemuseli za kvalitním jazykovým vzděláním 
zakončeným platným osvědčením či zkouškou 
dojíždět. Tato pracoviště by měla být zřízena při 
těch nejkvalitnějších institucích, kde je záruka jak 
prvotřídní personální kvality, tak kvality materi-
álního vybavení, které je dnes již ve výuce jazyků 
standardem. 

Nás může těšit, že jedna z poboček SJŠ bude 
zřízena v prostorách Masarykova gymnázia v Pří-
boře. Pan Mgr. Netolička, zástupce ředitelky SJŠ, 
nám k tomu řekl: „Gymnázia obecně většinou 
soustřeďují ty nejkvalitnější pedagogy a Masary-
kovo gymnázium v Příboře patří k nejlepším. Sám 
jsem v rámci výběrového řízení ke zřízení odlou-
čeného pracoviště navštívil několik škol, abych 

zhodnotil kvalitu jazykové výuky, a dovoluji si tvr-
dit, že místní jazykáři jsou na velmi vysoké úrovni 
po stránce jazykové i metodické. S několika z nich 
jsme se již předběžně dohodli na spolupráci, 
neboť jsme se rozhodli stavět na místních peda-
gozích. Mezi těmi bude zřejmě pro příští školní 
rok i rodilý mluvčí pro výuku anglického jazyka.“ 
Mgr. Netolička zároveň dodal, že na něj zapůso-
bily rovněž prostory příborského gymnázia, které 
jistě vytvoří důstojné prostředí pro výuku na té 
nejvyšší úrovni. „Celá historická budova zvenku 
i uvnitř je doslova archetypem studijních prostor 
a prostředí je jedním z faktorů, který zásadně 
ovlivňuje kvalitu výuky,“ zakončil svůj chvalozpěv 
Netolička. 

Podle našich informací by se s výukou mělo za-
čít již od září tohoto roku a nabídka by měla zahr-
novat angličtinu, francouzštinu, ruštinu, a dokonce 
i latinu. Samozřejmostí by měla být možnost vyko-
nat v určitém bodě studia státní jazykovou zkoušku 
nebo některou z mezinárodně uznávaných zkoušek.

SJŠ Ostrava, mgr.net.

Státní jazyková škola chválí příborské gymnázium a společně 
připravují nové možnosti jazykového vzdělávání v Příboře
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Většina volebních stran, které jsou zastou-
peny v Zastupitelstvu města Příbora, uspořádala 
v měsíci dubnu veřejná setkání s občany města. 
Zástupci ODS, KSČM a KDU-ČSL hodnotili pl-
nění volebních programů a vysvětlovali občanům 
své postoje při jednáních zastupitelstva města. 

Zdá se, že zima již definitivně ustoupila, 
a tak mohly být zahájeny stavební práce na ak-
cích, které schválilo zastupitelstvo města. Bylo 
započato s pracemi na úpravách osvětlení na 
Štramberské ulici, konečné úpravy byly prove-
deny na chodnících na Jičínské ulici. Byly rov-
něž dokončeny práce spojené s instalací ramp 
a překážek ve skateboardovém areálu u sběrny 
odpadových surovin. Areál byl otevřen pro mla-
dé vyznavače tohoto sportu v závěru dubna. Dle 
vyjádření dodavatelské firmy patří k nejlépe vy-
baveným a situovaným areálům v ČR. 

Počátkem měsíce dubna uklidili pracovníci 
technických služeb města téměř všechny černé 
skládky stavební suti na území města. Jednalo se 
především o skládky v okolí cest směrem k Bo-
roveckým rybníkům, skládky podél řeky Lubiny 
a jiné. Je škoda, že některým spoluobčanům je 
vzhled našeho města zcela lhostejný. Den po 
úklidu skládek, přes noc, vyrostla nová černá 
skládka, tentokrát na zcela viditelném místě 
u Klokočovského splavu. Ve městě jsou přitom 
rozestavěny popelnice, kontejnery, je otevřen 
dvůr technických služeb a existují další mož-
nosti, jak se odpadu zbavit. Úklid takovéto černé 
skládky je mnohem dražší než likvidace odpadů 
běžným způsobem. Strážníci městské policie 
mají za povinnost zjišťovat původce černých 
skládek. Asi u poloviny se povede najít tu osobu, 
která skládku založila. Pokuty nejsou v těchto 
případech nízké. Prostředí, ve kterém žijeme, 
bychom si měli umět pohlídat všichni. Nebojte 
se proto nahlásit strážníkům městské policie in-
formace o těch, kteří ho záměrně ničí. 

Měsíčník města začíná vycházet v novém ter-
mínu a v nové podobě. Květnové vydání bylo tento-
krát doručeno zdarma téměř do všech domácností 
v Příboře. Od vás očekáváme, že nám sdělíte názo-
ry na jeho podobu a napíšete nám, jak by se mohl 
změnit jeho obsah, o co by se mohl doplnit apod. 

Zastupitelstvo města se sešlo v závěru mě-
síce a projednávalo zprávy, které ve většině 
případů uzavřely rok 2004. Zastupitelstvu byla 
rovněž předložena Výroční zpráva za rok 2004, 
ve které jsou zachyceny nejpodstatnější událos-
ti roku 2004, stavební činnost na území města, 
statistické údaje, informace o hospodaření apod. 
Pro občany je výroční zpráva k dispozici na in-
formačním centru a v případě zájmu vám bude 
pracovnicemi za poplatek zkopírována. 
6. 4. 2005 jednání s ředitelem společnosti OZO, 

s. r. o., na téma likvidace odpadů ve městě. 
Zároveň jsem připomínkoval i drobné ne-
dostatky, jako je úklid po vysypání popelnic, 
čistota nádob na odpady aj. 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Koncert hudby 

v refektáři muzea Novojičínska v Příboře

V pátek 20. května 2005 tradičně v 19. 00 hodin si můžete vyslechnout koncert Komorního 
orchestru Musica Opava, který vystoupí s tímto programem:

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso c.12 G dur Tempo giusto - Allegro 
- Adagio - Allegro - Allegro 

Antonio Vivaldi: Koncert pro violoncello e moll Largo - Allegro - 
Lento - Vivace

Giulio Caccini: Ave Maria Wolfgang 

Amadeus Mozart:  Divertimento B dur Andante - Allegro molto - 
Allegro asssai  

Antonín Dvořák:  Nocturno H dur, op.40 

Benjamin Britten:  Simple Symphony Bourreé - Pizzicato - Sarabanda 
- Finale  

Účinkují: 
Komorní orchestr Musica Opava, jehož uměleckým vedoucím je Milan Zajic,  sólisté: 

Daniel Nosek - violoncello Petra Solcová - zpev

Komorní orchestr Musica Opava, dvanáctičlenný smyčcový orchestr vznikl v roce 1999 z iniciativy 
mladých hudebníků ostravské a opavské opery, Janáčkovy filharmonie a Ostravské univerzity. Spojila je 
snaha zahrát si muziku, se kterou se v domovských tělesech často nesetkávají. Hrají bez dirigenta, vše je 
podmíněno samostatností a muzikalitou každého člena ansámblu. Orchestr za své krátké trvání zvládl 
již mnohá důležitá díla české i světové hudební literatury a provedl řadu úspěšných koncertů v morav-
ských městech. V loňském roce poprvé vystupoval také v zahraničí, v Polsku. Na podzim roku 2004 
natočil svou první nahrávku. Orchestr spolupracuje také při koncertech vokálních děl a doprovází na 
svých koncertech mladé sólisty z řad členů  orchestru /Daniel Nosek/ či známé instrumentalisty jako 
jsou Jiří Stivín /flétna/ nebo Petra Smolíková /harfa/. 

    Mgr. J. Šprochová

Vážení přátelé,
připravili jsme pro vás pestrý celodenní 

program Dne města Příbora a věříme, že každý 
v něm nalezne něco pro své potěšení. Tématicky 
se tento den odvolává k 390. výročí 21. listopadu 
1615, kdy olomoucký biskup a kardinál Franti-
šek z Ditrichštejna udělil městu Příboru velké 
privilegium stvrzující všechna předchozí pri-
vilegia olomouckých biskupů a přidávající městu 
práva nová.

„Celý soubor privilegií znamenal vzestup 
Příbora po všech stránkách. Příbor se stal ekono-
mickým centrem širokého okolí. Zdá se, že posled-
ní dvě desetiletí na konci 16. století a první dvě 
desetiletí na začátku 17. století byly pro Příbor 
„zlatým věkem“. A tak v roce 1617 si město moh-
lo dovolit pronajmout celé hukvaldské panství 
s městy Ostravou a Brušperkem se všemi důchody 
a užitky na šest let za devět tisíc zlatých ročně. 
Bohužel Příbor toho nemohl plně využít. „Zlatý 
věk“ přerušila třicetiletá válka.“ /L.Loukotka/

Zkusme si tedy v tento den připomenout 
„zlatou éru Příbora“ a pobavit se v časech minu-
lých i dnešních: 
- celý den vám bude nabízet služby jarmark 

na náměstí
- dopoledne zažijete otevření nové cyklotrasy 

/náměstí 9.00 hodin/

- odpoledne si na náměstí poslechnete /od 
14.00 hodin/ koncert Lašského žesťového 
kvinteta, shlédnete šermířskou Pohádku 
pro malé i velké /Alegros/. Příborští hasiči 
rovněž na náměstí prozkoušejí dovednosti 
dětí i dospělých a zároveň bude vyhodno-
cena soutěž „Najděte si svého kardinála“. 
Odpolední část vyvrcholí příjezdem kardi-
nála Františka z Ditrichštejna a potvrzením 
privilegií městu Příboru

- večer /náměstí 20. 00 hodin/ si můžete po-
slechnout a zatančit na hudbu nejlepší ost-
ravské klubové kapely roku 2004 Kuliček 
štěstí a vyvrcholením vskutku mimořádným 
je vystoupení divadla CONTINUO s před-
stavením Daleko k dotýkání /náměstí 22.00 
hodin/. Toto divadlo s mezinárodním obsa-
zením a věhlasem navštíví Příbor před od-
jezdem na světovou výstavu do Japonska, 
kde bude vystupovat jako náš jediný repre-
zentant. 
Sledujte plakáty a letáčky, které budou distri-

buovány od začátku května, na nichž naleznete 
detailnější program.

Přejeme vám i sobě, aby tento den přinesl ra-
dost celému městu.

Odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu.

Den města Příbora
- sobota 21. května 2005
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STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
 PŘÍBOR ZA MĚSÍC DUBEN

Dne 22.3.2005 v 10:30 hodin občanka města 
hlídce MP telefonicky oznámila, že na parkovišti 
za pivnicí Oáza bílé osobní auto značky Fiat 
Marea nabouralo do dopravní značky „Zákaz 
vjezdu“ a porazilo ji na zem. Po příjezdu hlídky na 
místo zmiňované osobní vozidlo stálo v prostoru 
za pivnicí Oáza a řidič ještě stále seděl uvnitř 
auta. Podařilo se zjistit, že řidič při vyjíždění 
z parkoviště urazil patku na dopravní značce, čímž 
způsobil škodu na majetku. Jelikož však byl ve 
zjevně podnapilém stavu, byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Příbor a hlídka dopravní poli-
cie ČR, která si věc na místě převzala. Řidič se 
před příjezdem Policie ČR na místo hlídce MP 
k dopravní nehodě přiznal, avšak po jejich příjezdu 
vše popřel. K jeho škodě však zmiňovanou do-
pravní nehodu viděli 3 svědci, kteří jsou schopni 
účast na mužově nehodě potvrdit.

Dne 8.4.2005 přijala hlídka MP od občana 
města telefonické oznámení, že ráno, když vyšel 
z domu, spatřil pod stromem před svým domem 
vrtačku a brusku. Jelikož se obával, že nářadí by 
mohlo pocházet z nějaké krádeže, přivolal na mís-
to hlídku MP Příbor. 

Ta po příjezdu na místo zjistila, že oznámení 
se zakládá na pravdě a pro podezření, že nářadí 
opravdu může pocházet z trestné činnosti, na 
místo přivolala hlídku OO Policie ČR. Po je-
jím příjezdu bylo následně potvrzeno, že se 
jedná o nářadí, které neznámý pachatel odcizil 
předchozího večera z osobního vozidla, stojícího 
před restaurací „U Nádraží“.

8. 4. 2005 jednání rady Svazu měst a obcí ČR 
v Praze. Hlavním bodem jednání byla pří-
prava celostátního sněmu, na kterém bude 
rovněž diskutována otázka přímé volby sta-
rostů měst a obcí. 

13. 4. 2005 zasedání mediální komise. Hlavním 
tématem byly oslavy 60. výročí osvobození 
(5. 5. 2005) a diskuze nad konečnou podo-
bou Měsíčníku města

15. 4. 2005 živé natáčení informací pro Český 
rozhlas

18. 4. 2005 účast na jednání finančního výboru 
zastupitelstva města, který se zabýval vy-
hodnocením hospodářských výsledků měs-
ta za rok 2004 

21. 4. 2005 jednání s Ing. Otáhalem, ředitelem 
Muzea Novojičínska v Příboře, o dalších zá-
měrech s využitím prostor v muzeu.

Ing. Milan Strakoš

Vyhlašujeme celostátní pátrání nazvané: 

NAJDĚTE SI SVÉHO KARDINÁLA 
Soutěž se uskuteční při příležitosti oslav Dne města, které se budou konat v sobotu 21. května 

2005. Soutěž je určena zejména pro žáky a studenty základních škol nejen z Příbora. Úkolem je pro 
ně pátrání po datech a informacích z historie města Příbora.

Uzávěrka soutěže je určena na pondělí 16. května 2005.
Do tohoto data noste a posílejte výsledky svého pátrání na adresu MIC, Náměstí S. Freuda 19, 

742 58 Příbor, nebo na email: mic@pribor-mesto.cz. INFO na tel.: 556/455 444 nebo 556/ 455 442.
Vyhodnocení soutěže a ocenění proběhne v den oslav Dne města,
 tj. 21. května 2005 v 16.00 hod. na náměstí S. Freuda v Příboře.

Nejlepší práce budou vystaveny v budově příborské radnice, případně v místních obchodech.
Správné odpovědi spolu s nejhezčími pracemi budou slosovány a 

3 nejlepší budou oceněny atraktivními „filmovými“ cenami, 
které připomenou nejnovější trháky v kinech 

a všichni účastníci soutěže budou oceněni drobnými upomínkovými předměty!

Milí žáci a studenti !!!

ZAHRAJTE SI NA DETEKTIVY
Vyhledejte si informace a odpovězte na otázky, jež se týkají jedné z významných osob-

ností v historii spojené s městem Příborem, kterým byl svého času biskup a kardinál František 
z Dietrichsteina!
1.  Najděte alespoň jeden rok, ve kterém významný kardinál a biskup František 

z Dietrichsteina navštívil  Příbor.  Ve kterém domě  pobýval a čím je tento dům 
v souvislosti s Františkem z Dietrichsteina zajímavý? 

   Odpověď na tuto otázku zasílejte výhradně výtvarně či jinak umělecky ztvárněnou !!!
   Fantazii se meze nekladou
2.  O co se František z Dietrichsteina ve městě Příboře zasloužil a ve kterém roce 

se to odehrálo? 
3.  Čím se stal František z Dietrichsteina dříve - kardinálem nebo biskupem?

!!! SOUTĚŽ O CENY PRO MLÁDEŽ DO 15 LET !!!

Sidonia Dolníková
Marie Volná
Anděla Krompolcová
Josef Černý
Antonín Ott
Jarmila Jurečková
Vladimíra Zaoralová
Dagmar Machalová
Danuška Krompolcová
Marie Přívětivá
Marie Šimíčková
Jindřich Bravenec
Žofie Pokusíňská
František Bittner
Eliška Matulová

Anna Kahánková
František Horkel
Vladimír Kašpárek
Bedřiška Šurgová
Drahomíra Filipová
Drahomíra Caloňová
Marie Malúšová
Alice Rošová
Růžena Odvárková
Antonie Švachová
Vlasta Michálková
Anna Ottová
Aloisie Zárubová
Irena Olendrová
Ludmila Rožnovská

Černá skládka odpadů, která vznikla téměř ihned 
po vyčištění celého města technickými službami.

Vladimír Kašpárek

Blahopřejeme jubilantům narozeným 
od 1. – 31. května
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Tak byl nazván projektový den, kterým chtě-
la Základní škola Příbor, Jičínská zpestřit výuku 
svých žáků druhého stupně formou poznávání 
a „zvládnutí“ nejrůznějších řemesel a profesí. 
A již v  úvodu lze říci, že to byla velmi povedená 
a prospěšná akce.

V týdenním předstihu před projektovým 
dnem, kterým byl pátek 1.dubna,vedení školy vy-
hlásilo dvacet profesí a řemesel tak, aby se žáci, 
vždy maximálně dva z jedné třídy, mohli dle své-
ho zájmu zapsat k vybrané profesi. Vlastní den 
pak byl rozvržen do několika částí.

Protože se v jednotlivých skupinách sešli žáci 
z různých tříd, proběhla nejprve seznamovací díl-
na formou her na jména, zhotovení vlastních erbů 
a vizitek, která přispěla k motivaci, vzájemnému 
poznání a k týmové spolupráci. 

Následovala tvořivá dílna, v níž již byly prová-
děny pod vedením vyučujících praktické činnosti 
typické pro jednotlivá řemesla a profese směřují-
cí k vytvoření konkrétních výsledků dané práce. 
Každá skupina navíc vytvořila svůj erb, jenž cha-
rakterizoval danou činnost a složila báseň, kterou 
se všichni členové naučili. 

Vrcholem projektového dne pak byla spo-
lečná prezentace v tělocvičně. Tady mohli všich-
ni učitelé a žáci zhlédnout jednotlivá nápaditá 
vystoupení a zajímavé výrobky a vzájemně je 
ocenit potleskem. Všechny skupiny splnily své za-
dání a žáci se většinou velmi dobře prezentovali. 
K vidění tak například byly různé dřevěné zbraně 

Putování za profesí a řemeslem
a hračky z dílny truhlář, slušivé sukně od krej-
čích, inspirativní kadeřnické výtvory, zpěv známé 
skladby s nově vytvořeným textem v hudebnické 
profesi, maketa vysněného sportovního hřiště 
školy v rámci profese architekt, korálky a náram-
ky šperkařů, voňavé pečivo místních pekařů, mo-
delky v originálních oděvech z plastových sáčků, 
aranžování studené kuchyně. Přínosná byla i prá-
ce uklízeček, prodavačky nabízely občerstvení 
v krámku, všechny přítomné zaujali kouzelníci. 
Výsledkem skupiny fotograf, kameraman, novinář, 
která měla k dispozici školní kameru a fotoaparát, 
byl cenný záznam celého dopoledne, včetně vý-
stižného fejetonu. Zajímavá činnost byla rovněž 
v profesi učitel, kde si žáci mohli vyzkoušet tuto 
práci přímo ve výuce 1. až 4. tříd naší školy.

Závěrečnou fází dne probíhající opět ve sku-
pinách bylo hodnocení, které zahrnovalo i pře-
dání certifikátů, vyplnění hodnotícího dotazníku 
všemi zúčastněnými žáky a vytvoření výstavy pra-
cí a dokumentace ve školním infocentru.

Průběh a výsledky této akce potvrdily, že šlo 
skutečně o mimořádně úspěšný projekt, který při-
spěl k praktickému poznání nejrůznějších profesí 
a řemesel a současně napomohl k rozvíjení dětské 
komunikace, představivosti, tvořivosti a týmové prá-
ce. Pro vedení a učitele, kteří tento náročný projekt 
připravili a realizovali, pak bylo příjemné a inspira-
tivní zjištění , že tento den měl mezi žáky skutečně 
příznivou odezvu , že je zaujal i mnoho naučil.

Eva Strakošová, učitelka ZŠ Příbor, Jičínská 486

INFORMACE K PRODEJI

OBECNÍCH DOMŮ
25. zasedání Zastupitelstva města 

Příbora dne 31.3.2005 projednalo zprávu 
o dosavadním průběhu prodeje obytných 
domů v majetku města s tím, že schválilo ná-
sledné změny: 
l.  prodloužení termínu pro podání žádos-

tí o odkoupení nabízených domů v rámci 
l. etapy prodeje do 31.7.2005

2.  prodeje se mohou zúčastnit rodinní přísluš-
níci v přímé linii ( tj. děti, vnuci, rodiče, sou-
rozenci, zeť a snacha) s úředně ověřeným 
souhlasem nájemce bytu.
Prostřednictvím firmy ISA CONSULT 

s.r.o. byli o těchto změnách občané prodáva-
ných domů písemně informováni, aby mohli 
svůj zájem o koupi domu prostřednictvím 
firmy ISA CONSULT s.r.o. zrealizovat.

Odbor správy majetku, školství, bytového 
a místního hospodářství MÚ Příbor 

V tomto posledním díle našeho seriálu by-
chom vám rádi poskytli informace v otázkách 
souvisejících s ochranou zvířat, chovem psů 
apod. Jaká jsou tedy řešení nejčastějších problé-
mů vyskytujících se v našem městě ve spojitosti 
se zvířaty?

4. Chov psů.
Chov a držení psů na území města Příbora 

upravuje obecně závazná vyhláška 04/95, která 
mimo jiné chovatelům nebo držitelům psa stano-
vuje, co je mimo jiné chovatel či držitel povinen 
zajistit, aby chovem psa nebyly porušeny hygie-
nické předpisy, bezpečnost, klidné občanské sou-
žití a veřejný pořádek. Narušením je zejména:
-  volné pobíhání psa na veřejném prostranství 

a na dalších neoplocených pozemcích bez do-
hledu jeho majitele či držitele,

-  vodění psa do veřejných budov, škol, sportov-
ních zařízení a na hřbitovy

-  pohyb psa neopatřeného náhubkem bez vo-
dítka a bez známky, a to na veřejných pro-
stranstvích a hromadných dopravních pro-
středcích,

-  znečišťování a poškozování veřejného pro-
stranství psem. Pokud ke znečištění přece jen 
dojde je chovatel popř. držitel psa povinen ne-
prodleně znečištění odstranit,

-  neoznačení vstupů na oplocený pozemek, na 
němž se volně pes pohybuje, viditelnou a zře-
telnou výstrahou „Pozor pes“,

-  psem způsobená škoda jiným osobám.
Poplatkovou povinnost z chovu psů upra-

vuje Obecně závazná vyhláška města Příbora 
č.9/2003, která nabyla účinnost 1. ledna 2004. 
4a. Co s nalezeným opuštěným psem či 
 kočkou?
 Kontaktujte městskou policii, která zajis-

tí odchyt zvířat. (tel.: 556 725 111 nebo 
776 775 156)

4b. Co učinit, když se vám ztratí pes?
 Kontaktujte městskou policii, mohou vědět, 

zda váš pes nebyl odchycen, popř. zanechte 
popis svého zvířete (plemeno, stáří, barva,…), 
vaše jméno, adresu a telefonní číslo.

4c. Kam přihlásit psa k místnímu poplatku ze  
 psa? 
 Obraťte se prosím na finanční odbor MÚ 

Příbor.
4d. Nelíbí se vám, že chovatel nezajišťuje úklid
 po svém psu?
 Tímto jednáním se majitel dopouští přestup-

ku proti obecně závazné vyhlášce č. 04/95. 
Pokud k této skutečnosti dojde, obraťte se 
prosím na Městskou policii města Příbora.

5. Co musíte učinit, chováte-li nebezpečný
 druh zvířete?
 Vyhláška č.75/1996 Sb., stanoví nebezpečné 

druhy zvířat, jenž vzhledem ke svým biologic-
kým vlastnostem mají zvláštní nároky na za-
cházení, umístění, krmení, napájení, případ-

ně ošetřování a mohou ohrozit zdraví nebo 
život člověka. Informaci podá MÚ Kopřivnice
– tel.: 556 494 910

6. Vyskytl se problém s přemnožením 
 hlodavců?

 Pokud se tento problém objevil na pozem-
cích, které jsou ve vlastnictví města, obraťte 
se na MÚ Příbor, odbor životního prostředí. 
V ostatních případech kontaktujte odborné 
deratizační firmy. Každý vlastník je povinen 
zajistit deratizaci svého pozemku.

7. Kdo vám poradí při problémech s chovem,
 příp. zdravotním stavem vašich domácích 
 zvířat?
Kontaktujte:

- místní veterinární ordinace
- Krajská veterinární správa pro 

Moravskoslezský kraj - Inspektorát Nový 
Jičín, Jugoslávská 2072/30, Nový Jičín.
MÚ Příbor, stavební úřad – odd. životního 

prostředí uvítá vaše připomínky, postřehy a ná-
měty k uvedenému tématu.

Ing. Andrea Nováková

Praktický rádce v otázkách životního prostředí (4)Praktický rádce v otázkách životního prostředí (4)

Nepřehlédněte - změna 
začátku prvomájového koncertu Dechového 

orchestru mladých Příbor. 
Koncert se uskuteční v městském parku 

1.5.2005 a na přání posluchačů je začátek 
posunut na 10. 30 hodin 
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Dokončení z předchozích čísel
Druhá světová válka měla obrovské rozmě-

ry, mohutné nasazení živé síly a techniky. Tomu 
odpovídají pochopitelně i obrovské ztráty. Tak 
jen při obraně Francie padlo 1 635 čs. vojáků  
v 1. čs. pěší divizi a dělostřeleckém pluku. Na 
západě padlo 511 našich úspěšných pilotů. 
V domácím odboji, na frontách, umučených a po-
pravených bylo celkem 368 500 čs. občanů. Plně 
invalidních zůstalo 85 000 občanů. Na nucené 
práce do Říše bylo odvlečeno 568 750 mladých 
lidí (ročníky 1921-1924) a z nich utrpělo vážněj-
ší zranění téměř 100 000 a mnoho jich zahynulo 
bombardováním.

V letecké bitvě o Anglii provedli Němci v jed-
nom dni 2 800 startů. Délka východní fronty byla 
od 3000 km do 6 200 km a působilo zde součas-
ně až 270 fašistických divizí. V Africe byla délka 
fronty 65 až 350 km a bylo zde soustředěno 9 až 
20 fašistických divizí. Italská fronta měřila 140 
až 300 km a po kapitulaci Itálie zde bylo 10 ně-
meckých divizí, které kapitulovaly již 1. 5. 1945. 
Západní fronta po vylodění 6. 6. 1944 dosáhla až 
800 km.

V první světové válce zahynulo přes 15 milio-
nů lidí a 5 milionů zemřelo předčasně na následky 
války. Po první světové válce zůstalo 247 000 in-
validů, 133 000 vdov a 253 000 sirotků. Ve druhé 
světové válce se procentuelně zvýšil počet civilistů 
pohybem front a bombardováním. Jen na Říši bylo 
svrženo 1 500 000 pum a ztráty na mrtvých činily 
600 000 lidí. Bylo 400 000 m³ trosek a ruin. Na vý-
chodní frontě Němci ztratili 10 milionů vojáků, tj. 
607 divizí, dále 70 000 letounů, 50 000 tanků a sa-
mohybných děl, 167 000 děl a minometů a přes 
2 500 menších plavidel. Spojenci zajali celkem 
11 650 000 fašistických vojáků. V německém zaje-
tí bylo 5 734 528 spojeneckých vojáků. Z nich bě-
hem zajetí zahynulo 3 280 000 a z toho 2 700 000 
zkosil hlad. Postříleno bylo 580 000 zajatců, což se 
hodnotí jako vraždění. Tyto údaje jsou z prame-
nů USA. Krátce se podívejme na materiální škody 
způsobené Němci jen nám. Spojenecká komise 
vyhodnotila nám způsobené škody na 486,7 mi-
liard korun v cenách roku 1938. Otázkou zůstává, 
kolik desetin procenta reparací nám bylo dosud 
uhrazeno.

Dne 25. dubna 1945 se setkali vojáci dvou 
rozhodujících armád protihitlerovské koalice 
– Rudé armády a armády americké. Na troskách 
mostu přes Labe se u německého města Torgau 
objímali, potřásali rukama a gratulovali si k úspě-
chům. Položme si otázku, kolik z nich předpoklá-
dalo, že za 15 měsíců bude vyhlášena „VÁLKA 
STUDENÁ“ a stanou se nepřáteli? Každá válka 
i „studená“ je nenormální jev, vznikají nenor-
mální situace a vyrůstají nenormální jedinci, činy 
i opatření. Studená válka trvala přes 3 desetiletí. 
Základy k tomu přispěly dohody z Teheránu a na 
Jaltě. Svět se rozdělil, vznikly dvě soustavy, dva 
bloky s rozdílnou ideologií, hospodářstvím a vo-
jenským uskupením. Politika velmocí se musí 
respektovat a dle toho hodnotit. Vznikla „železná 
opona“ i zdi. Vždy hledejme příčiny a pak důsled-
ky. Na to krutě zapomínáme a je nám osudné pro 
objektivní posuzování dějin a vývoje. Nesmíme 

být jen jednostranní a zapomínáme, nebo máme 
zapomenout, že ta „studená válka“ byla. Ve světě 
i ve Vatikánu se tato doba hodnotí jako „třetí“ svě-
tová válka. Ve „studené válce“ byl svět několikráte 
na začátku válečného střetnutí. Krátce pojednáme 
o nich v popředí nebezpečí velkého válečného 
střetnutí.

Největší nebezpečí byla válka v Koreji, pak 
následovala krize Karibská, potom Berlínská, 
válka ve Vietnamu, Suezská válka a občanská 
válka v Řecku. V r. 2004 vzniklo v USA hnutí za 
správné hodnocení těchto konfliktů. Hnutí se šíří 
i do dalších států, včetně Evropy. Hnutí požadu-
je přejmenování všech památníků a pamětních 
desek a podobného na „Obětem studené války“. 
Měly by být nahrazeny nápisy obětem Korejské, 
Vietnamské, Suezské války, obětem Berlínské kri-
ze, obětem kapitalismu, obětem komunismu, obě-
tem občanské války v Řecku, obětem banderovců 
a dalším obětem. I ztráty na životech občanů je 
nutno počítat vždy na obou stranách politických 
břehů. Historie je pouze jedna, ani levá ani pravá. 
V Příboře bylo minimálně 159 zatčení (z toho 18 
žen), někteří opakovaně. Z toho se během války 
po výslechu, nebo po odpykání trestu vrátilo 42 
občanů. Po válce se vrátilo 37 občanů. Nevrátilo se 
80 našich občanů. V Trnávce bylo zatčeno 32 ob-
čanů, z toho 7 žen. Popraveno bylo 12 zatčených. 
V Kateřinicích bylo zatčeno 23 občanů, z toho 9 
žen. Popraveno bylo 6 z nich. Ze Štramberka bylo 
uvězněno 48 osob a z nich 31 bylo popraveno, 
nebo umučeno. Tamním zrádcem byl Miroslav 
Jašek. Začátkem roku 1944 se 11 zdejších mladí-
ků rozhodlo pro odboj. V létě se však podmínky 
zhoršily a po vypuknutí Slovenského národního 
postání se rozhodli utéci na Slovensko a připojit 
se k povstání. Byl připraven plán útěku a navá-
záno spojení se Slovenskem. Byli však zrazeni 
Jančaříkem a zatčeni a obviněni z přípravy vele-
zrady. V lednu 45 předáni lidovému soudu. Před 
postupující Rudou armádou byli přepraveni 29.1. 
do České Lípy, kde byli osvobozeni 8. 5. 1945. Dne 
2. 2. 1945 bylo v Příboře zatčeno 22 občanů jako 
„rukojmí“ a bez výslechů a soudu vězněni v Tere-
zíně. Nebyli účastníky odboje. Byli zatčeni pro vý-
strahu a udržení klidu. Zemřelo jich 8 na následky 
břišního tyfu, kterým byli většinou naočkováni.

Přes Příbor utíkali antifašisté před nacisty ješ-
tě před okupací, kontaktním místem a organizáto-
rem byl akademický sochař František Juráň, který 
byl známý i ve Vídni, západní Evropě a v USA, 
kde pomáhal organizovat akce na uznání ČSR po 
první světové válce, podporoval T. G. Masaryka 
i finančně. Proto byl prvním zatčeným a též první 
obětí. Přes Příbor vedly též dvě únikové cesty před 
fašisty do zahraničí. Jedna byla z Přerova a druhá 
z Čech. Obě cesty mělo gestapo později pod kont-
rolou a mnoho prchajících bylo zatčeno. Svaz let-
ců zorganizoval odbojovou organizační skupinu 
a buňky po letištích a továrnách. Ale do vedení 
gestapo včlenilo své agenty, kteří pochopitelně 
později dostali odpovídající funkce a hodnosti 
v protektorátním vládním vojsku. Za pokus o útěk 
bylo 5 až 15 roků vězení s poznámkou návrat ne-
žádoucí. Za podporu k útěku byl trest smrti a tak 
skončilo několik našich občanů.

O mohutnosti odboje svědčí i počty zatče-
ných jen pro odbojové hnutí, mimo jiných důvo-
dů. Tak v protektorátu bylo v říjnu 1942 zatčeno 
1772 vlastenců, v červenci 1942 zatčeno 1287 
osob a v listopadu 1941 bylo zatčených 995 odbo-
jářů. V pohraničí /Sudetech/ bylo v červenci 1943 
zatčeno 126 odbojářů. Největší počet zatčených 
v protektorátě byl v říjnu 1941 a činil 2744 osob. 
V pohraničí byl největší počet všech zatčených 
v červenci 1943 a činil 1408 osob. 

Gestapo se na válečné střetnutí připravovalo 
roky v předstihu a vysílalo své agenty v předstihu 
i do zahraničí. Tak byli vysíláni agenti na východ 
i na západ. Z východu pak byl vysazen na Slovensko 
pozdější velitel praporu zrádce JAGUPOV a další 
a k Přerovu parašutista Ferdinand Čihánek, před 
1. 10. 1941, který pronikl do olomoucké odbojo-
vé organice Obrany národa a způsobil pohromu 
na půlce Moravy. Ve zdejším prostoru byl úspěš-
ný organizátor – vedoucí Sudetoněmecké strany 
a později vedoucí zdejší strany NSDAP /nacisté/.
Zavadil, stolař ze Stikovce, který v mnohaletém 
předstihu získal dva dobrodruhy pro pozdější 
spolupráci s gestapem. Dostávali pravidelnou 
měsíční podporu a měli za úkol tvrdě vystupovat 
proti zdejším fašistům, organizovat „vlastenecké“ 
akce s cílem získat sympatie Čechů a dostal se do 
zdejší organizace KSČ. Zdejších komunistů bylo, 
snaha se podařila. Byli to Jančařík a Cvirž. Oba se 
stali členy KSČ. Jančařík se dostal i do bojové sku-
piny KSČ a též do ilegálního výboru. Jejich osudy 
byly pak zpečetěny. Za velevlastizradu a pomoc 
nepřátelům Říše byli odsouzeni k trestu smrti: 
Rudolf Tomášek, Josef Dobeš, Ladislav Sedlář, 
Čeněk Pikulík, Rudolf Bajer, František Radko, Jan 
Harabiš, Dominik Kabát, Ladislav Jalůvka, Ludvík 
Linart, Rudolf Tesařík, František Marák a později 
další. Tato část by zasluhovala samostatný článek. 
Jančaříkovi se též podařilo proniknout do odbojo-
vé organizace Obrana národa a postupně následo-
valo zatčení odbojářů i s okolí. Z nich se nevrátilo 
a ostatní byli odsouzeni k dlouholetým trestům. 
Zatýkání v Obraně národa bylo již v r. 1939, pak 
velké 19. 9. 1940, a ještě 1942. Druhý agent gesta-
pa Cvirž se dostal do bojové organizace Rudých 
odborů, kterou pomohl zlikvidovat. Dalším 
úspěšným zrádcem byl Gillík, Vladimír Hoffman, 
Miroslav Jašek, Eugen Jašek a méně nebezpeční 
Eisenkeil, Golc, Pelikán, Svobodová, Christ.

Pro doplnění: Již 15. 2. 1939 bylo zatčeno 7 
rukojmích a měsíc drženo v izolaci – ve vězení 
bez výslechů a soudů. 

„Vlasovci“ – velel jim gen. Vlasov a rekrutovali 
se z ukrajinských nacionalistů. Desertovali z Rudé 
armády a bojovali společně s Němci. Části z nich 
zůstávala za frontou a bojovala proti Rudé armá-
dě v týlu a koncem války se soustřeďovala v jižním 
Polsku na úpatí Tater a velel jim Bandera, a proto 
jsou nazýváni „Banderovci“ a v r. 1947 přecházeli 
přes naše území do Rakouska a Bavorska.

Krátký přehled údajů, které dokládají urput-
nost bojů na konci války. Naše 1. čs. armáda na 
východní frontě měla ztráty na životech 20 000 
mužů a žen a přes 90 000 raněných. Celkový po-
čet koncem války byl 50 000 vojáků. V bojích 
o Ostravu padlo 150 našich vojáků a vojáků Rudé 

Osvobození Příbora v roce 1945
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armády padlo 1 450. Naši letci v Ostravské ope-
raci provedli 587 letů v trvání přes 500 letových 
hodin a shodili 3 700 bomb a vystřelili 125 000 
projektilů. V Polsku celkem zahynulo 11 našich 
letců. V Pražské operaci zahynulo celkem 8 000 
sovětských vojáků, z toho jen v Praze 500. V Brně 
je pochováno 7 368 a v Olomouci 1 436 Sovětů. 
Celkem při osvobozování území na západní fron-
tě padlo 200 Američanů a několik Poláků. Velké 
ztráty měla i rumunská vojska. Na postupu přes 
jihozápadní Slovensko a severně od Brna. Největší 
ztráty měli při zdolávání pevné obrany v podhůří 
Drahanské vysočiny, u Blanska a Tišnova a činili 
40 000 mužů. V okrese Nový Jičín bylo za války 
zatčeno 660 Čechů a z nich přes 270 zahynulo. 
Z okresu Nový Jičín bylo v zahraničním odboji 92 
občanů a 22 z nich padlo. 
Přehled našich občanů, za co byli popraveni, 
nebo zahynuli: 

Za přímou odbojovou činnost 15, za podporu 
partyzánů 12, umučeno při výsleších 11, za sabo-
táže 4, zastřelených při partyzánských akcích 5, 
ostatní za pomoc při útěku přes hranice, poslou-
chání a rozšiřování zahraničního rozhlasu a jiné. 

Na našem území vzniklo celkem 95 aktivních 
odbojových skupin. Jako „druhá“ v pořadí vznikla 
u Kateřinic a bunkr měla v Kamenci nad nynější 
přehradou. U nás zůstává zapomenuta aktivní 
odbojová skupina „TRAMPOVÉ“ a „VAGONKA“ 
na cihelňáku a další. Aktivní byly i naše tehdejší 
dívky. Na konci války, před příchodem fronty naši 
mladí rozebrali protitankové zátarasy a zaházeli 
protitankové příkopy a trojúhelníky. Bylo to ris-
kantní, bylo tu německé dělostřelectvo zaměřené 
na zákopy.

V Evropě byly dvě města, které nedobývala 
armáda, ale byly obsazeny a osvobozeny partyzá-
ny. Byla to Paříž a Plzeň. Zajímavá jsou povstání 
Přerovská a Plzeňská, hodící se jako samostatný 
článek.

Po Pražském povstání dorazil do Plzně kom-
binovaný oddíl čechoslováků od Dunkerque v po-
čtu 140 mužů, ale nebylo jim umožněno se přesu-
nout a pomoci bojující Praze proti fašistům.

Před 60 lety všichni volali po míru a těšili se, 
že již žádná válka nebude a lidé budou žít aspoň 

jako zvířata, která loví jen pro obživu, a pro dávku 
záchovnou a dávku produkční.

Tento článek je sepsán z pramenů o odbojové 

a partyzánské činnosti a kronik, včetně dokumen-
tů, zápisů a knih.

Josef Jaluška, účastník domácího odboje



Městský úřad Příbor, odbor informatiky, kultury  a cestovního ruchu

OBJEDNÁVKA
Předplatné na příborský Měsíčník v roce 2005

Jméno, příjmení: .............................................�
Bydliště: ............................................................�
Předplatné na období: ...................................�
Cena za 1 ks pro předplatitele:  5,- Kč  ................................................. Celková částka: ……………….......…...................…
Datum:………………............................... ........�      
Podpis předplatitele: ......................................�

Předplatné již od června2005 uhradíte v Městském informačním  centru Příbor v přízemí budovy MÚ!
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MŮJ SEN 2005
Uzávěrka letošního 9. ročníku celostátní vý-

tvarné soutěže s mezinárodní účastí bude letos 
opět 6. května – v den narození Sigmunda Freuda. 
Připomeneme si takto 149. výročí narození naše-
ho významného příborského rodáka. Proč Freud 
a výtvarné umění? Proč Freud a „MŮJ SEN“?

Psychoanalýza, která se snažila o pohled do 
hlubin lidské duše přitahovala a dodnes přitahuje 
svou tajemností a iracionalitou pozornost umělců 
i široké laické veřejnosti. Dadaisté, ale zejména 
surrealisté vyzdvihovali a dosud vyzdvihují vliv 
Freudova učení o nevědomí a snech na jejich umě-
lecké dílo. Uvědomují si, že umělci mají na maso-
vé rozšíření a popularitu psychoanalýzy mnohem 
větší vliv, než samotní psychoanalytici…. A tento 
vliv platí dodnes. Proto výtvarná soutěž…

A proč „MŮJ SEN“? Sen je totiž fenomén 
blízký všem lidem bez ohledu na věk, pohlaví, 
národnost, rasu či náboženství… Mimo tento fakt 
má název „MŮJ SEN“ připomínat skutečnost, že 
na začátku dvacátého století Sigmund Freud pu-
blikoval své nejdůležitější dílo - „Výklad snů“, kde 
zveřejnil svou psychologickou teorii snů.

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL
Nejzdařilejší práce naší výtvarné soutěže, 

která si klade za cíl mj. také zviditelnění Příbora 
a podporu turistického ruchu, budou ke zhlédnutí 
tradičně poslední květnovou sobotu tj. 28. 5. 2005 
před budovou příborské radnice. Srdečně zveme 
na tuto akci nejen obdivovatele výtvarného umě-
ní, ale i milovníky hudby. Vzácné hosty – mladé 
výtvarníky a jejich pedagogy přivítá cimbálová 
muzika a taneční vystoupení dětského folklorní-
ho souboru „OSTRAVIČKA“ z Frýdku Místku 
pod uměleckým vedením paní Marie Novákové. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže dopro-
vodí i další cimbálová muzika „FRIŠ“ z Ostravy 
s uměleckým vedoucím Petrem Kuřilem. Vítězové 
pěveckých soutěží příborských škol si zde budou 
moci také zazpívat a potěšit takto nejen své nej-
bližší rodinné příslušníky… 

Toto slavnostní oceňování vítězů výtvar-
né soutěže bylo v loňském roce pojmenováno 
pro zvýšení své propagační účinnosti názvem 
„FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL“. 

V letošním roce proběhne tedy již jeho 2. roč-
ník, na který vás i vaše přátele srdečně zveme.

» FREUDŮV MÁJ «
FOTOSOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ 

 REPORTÁŽNÍ SNÍMEK“
Součástí tohoto setkání výtvarníků a hudeb-

níků bude opět fotografická soutěž „O NEJLEPŠÍ 
REPORTÁŽNÍ SNÍMEK“. Soutěže se mohou zú-
častnit jak amatéři, tak i profesionálové… Věřím, 
že získané snímky opět zaujmou svou neotřelostí 
a zajímavostí nejen naši příborskou veřejnost … 
Nejlepší práce loňské soutěže potěšily mnohé ná-
vštěvníky našeho muzea i Síně Sigmunda Freuda 
a v sobotu 21. května 2005 budou na vernisáži na 
zámku v Bartošovicích podtrhovat slavnostní at-
mosféru při tradičním jarním „otvírání Odry“. Kdo 
má rád probouzející se jarní přírodu, je vítán.

JARNÍ SYMPOZIUM
Jako každé jaro, tak i letos jistě nebude chy-

bět v pátek před vyhodnocováním vítězů výtvarné 
soutěže – 27. května 2005 tradiční setkání obdi-
vovatelů našeho věhlasného rodáka a jeho díla 
s některým z našich předních odborníků z ob-
lasti psychoanalýzy.. Náš plánovaný přednášející 
– Doc. PhDr. Michal Černoušek, jeden z našich 
předních odborníků na Sigmunda Freuda a autor 
jeho zdařilého životopisu „Sigmund Freud – do-
byvatel nevědomí“, již bohužel nebude moci sta-
nout v aule našeho gymnázia, kde nám přednášel 
při své poslední návštěvě Příbora…. Podrobnosti 
o tomto setkání s některým z naších dalších před-
ních odborníků se včas dozvíte z informační ta-
bule našeho městského informačního centra a in-
formačních letáčků.

GALERIE NA RADNICI  
– A SIGMUND FREUD

Ve středu 4. května v 17.00 v budově radnice 
v Příboře zahájí presentaci svých prací studenti 
střední umělecké školy z Ostravy, kteří si téma 
„Sigmund Freud“ a jeho propagace vybrali pro své 
ročníkové a maturitní práce. Srdečně zvou orga-
nizátoři akce.
Mgr. Marie Šupová – Realizační tým Společnosti 
Sigmunda Freuda Příbor, Fotoklub Příbor, Sigmund 
Freud ART. Poděkování patří Městskému úřadu 
Příbor za finanční a organizační podporu akcí.

Anketa čtenářů Měsíčníku města Příbora
Anketa je anonymní, adresu můžete uvést, pokud se chcete zúčastnit slosování odpovědí o 3 předplatné časopisu pro měsíce červenec – prosinec roku 2005. 

Anketní lístky předejte v městském informačním centru, budova MÚ náměstí S. Freuda 19, Příbor do 15.6.2005. 
Děkujeme za spolupráci.

Jak často Měsíčník čtete?
 pravidelně  jsem předplatitelem   občas

K obsahu časopisu:
S čím jste spokojen/a/:  ...............................................................................................�
Jaké informace vám chybí:  ........................................................................................�
Co vám v časopise vadí:  .............................................................................................�

Ke grafické podobě:
Zhodnoťte přehlednost :  ...........................................................................................�
Zhodnoťte kvalitu tisku :  ...........................................................................................�

Adresa /uvedou pouze zájemci o slosování/
Jméno:  ...........................................................................................................................�
Bydliště:  ........................................................................................................................�
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Hokejová tradice v Příboře stále žije.
HC Příborští TERMITI ve své 9 leté existenci navazují na tradici hokeje ve městě. Družstvo hraje neregis-

trovanou II. městskou ligu v Kopřivnici. Po loňském triumfu v II. lize jsme v této sezoně v konkurenci 14 druž-
stev v základní části obsadili 3. místo. 

První čtyři družstva sehrála play off. V semifinále jsme porazili družstvo HC JESTŘÁBI z Mošnova 
4:2. Ve finále s vítězem základní části HC RYBNIKÁŘI ze Staré Vsi jsme vyrovnali nepříznivý stav 3:5 
a v prodloužení rozhodli o vítězství 6:5 a obhajobě 1.místa.

Touto cestou bychom rádi poděkovali městu za veřejnou finanční podporu, kterou nám na rok 2005 
poskytlo.

 Radomír Šumbera, vedoucí družstv

PROGRAM KINA ÚSMĚV 
KVĚTEN 2005

Pondělí 2. 5. v 18 a ve 20 hodin
NENÁVIST

USA – Japonsko, horor, 91´, č. tit., od 15i let.
Americká studentka je vystavena záhadnému prokletí, které 
způsobuje strašlivou nenávist a následnou smrt oběti… Dokáže 
dívka, která je v Japonsku naprostou cizinkou překonat svůj děs 
a zachránit se před nakažlivou, zlověstně se šířící zhoubou dřív, 
než bude pozdě?

Středa 4. 5. v 18 a ve 20 hodin
KOUSEK NEBE

Milostné drama ČR, 88´, přístupný.
„Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska.“ Příběh 
o lásce, přátelství a soudružnosti, která pomáhala důstojně přežít 
v nejtěžších dobách – ve zdech komunistického kriminálu 50. let. 
Hrají: P. Landovský, P. Zedníček, O. Vetchý, Z. Stivínová …

pondělí 9. 5. v 18 a ve 20 hodin
JEHO FOTR, TO JE LOTR!

Komedie USA, 120´, č.tit., od 12 let.
„Rodina je tvá největší pohroma.“ Volné pokračování filmu Fotr je 
lotr, který končil nezodpovězenou otázkou.
„Co to, u čerta, může být za lidi, kteří k příjmení Yebal pojme-
nují syna jménem Gaylord?“ zrovna tato otázka láká k utvoření 
nového filmu, k zodpovězení otázky v komedii, v níž hlavní role 
obsadili Ben Stiller, Robert de Niro, Dustin Hoffman a Barbara 
Streisand.

Středa 11. 5. v 18 a ve 20 hodin
HRA NA SCHOVÁVANOU

Horor USA, 102´, č. tit., od 15 let.
„Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát.“ po maminčině smrti se 
malá Emili skamarádí s vymyšleným přítelem Charliem. Po sérii 
strašidelných událostí její vyděšený otec (R. de Niro) pochopí, že 
Charlie možná není úplně vymyšlený…

pondělí 16. 5. v 18 a ve 20 hodin
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

Čína – Hongkong, 100´, č. tit., od 12 let.
Čarokrásná Shang Ziyi v historickém melodramatu, v němž ta-
nec připomíná boj a naopak. Pokud chcete poznat, co bylo vloni 
na asijském kontinentu hitem číslo jedna, tak jste správně v kině 
na filmu Klan létajících dýk, filmu plném bojového umění.

Středa 18. 5. v 16 a v 18 hodin
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA

Animovaná pohádka VB – Španělsko – Německo, 91´, č. dabing, 
přístupný.
Malí hrdinové … velké dobrodružství … Malí hrdinové a jejich 
obrovské dobrodružství při záchraně říše Gaja. 3D animace ve 
stylu Shreka od scénáristů filmu Herkules a Život brouků.

Pondělí 23. 5. v 18 ave 20 hodin
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZĚMĚ

VB – USA, 100´, č. tit., přístupný.
Johnny Depp coby autor Petra Pana je mužem, který odmítá do-
spět, dokud nepotká lásku. O tom, jak se britský dramaturg James 
M. Barrie zamiloval do cizí rodiny (hlavně do jejích dětí) a napsal 
legendární divadelní hru Petr Pan…

Středa 25. 5. v 18 a ve 20 hodin
PAPARAZZI

Thriller USA, 84´, č. tit. Od 15 let.
Urputný bulvární fotograf ohrozí život slavného herce a jeho ro-
diny. Filmová hvězda se rozhodně paparazzimu pomstít… Je čas 
vyrovnat skóre!

Pondělí 30. 5. v 17 a ve 20 hodin
LETEC

Drama USA – Japonsko, 170´, č. tit., od 15 let.
Leonardo DiCaprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha 
Howarda Hughse, pro kterého není žádný sen nedosažitelný. 
Často s ledovým klidem balancuje mezi životem a smrtí a záro-
veň dokáže okouzlit nejkrásnější ženy světa… 

Hrajeme pro MŠ:

Pondělí 9. 5. V 9:30 hod.
FERDA MRAVENEC

Zveme i rodiče a malými dětmi!

Rezervace vstupenek a místenek na telefonech:
556 725 200 – kino
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní
Pronájem kinosálu: 200,- Kč / 1 hodina.
Promítání reklamy: 150.- Kč / 1 měsíc. 

Jako vyvrcholení “Března, měsíce internetu” 
proběhla v noci z 1. na 2. dubna tradiční akce 
Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků  
a informačních pracovníků a Sdružení BMI  
nazvaná Noc s Andersenem. Letos padl „spací 
rekord“, protože se nocovalo na 404 místech  
u nás, na Slovensku a v Polsku. Touto nocí jsme 
také oslavili Mezinárodní den dětské knihy, který 
se každoročně 2. dubna připomíná na celém světě 
v den narození známého dánského pohádkáře 
H.Ch. Andersena. Letošní oslavy byly mimořádné 
tím, že uplynulo 200 let od narození tohoto 
slavného dánského rodáka, jehož život nebyl vůbec 
jednoduchý, o to citlivější jsou jeho pohádky. 

V naší knihovně jsme začali tvorbou císařových 
nových šatů, které děti vyrobily na motivy  
stejnojmenné pohádky, jen s tím rozdílem, že ty 
naše jsou ze solidních materiálů a vidět je může na 
chodbě před knihovnou každý. Po setmění jsme si 
vyšli na procházku Příborem. Děti měly za úkol ce-
lou cestu sbírat různé informace o Příboře, takže 
se ani nestačily bát. Zato my knihovnice jsme sotva 
popadaly dech, zvláště když nás prohnal zatoulaný 
pes. Dětem cestou vyhládlo, a tak jsme si připravili 
večeři a pustili se do soutěžení a hraní. Z informací 
o Příboře jsme rozluštili tajenku a zahráli jsme si 

Kufr. Tuto soutěžní hru děti braly velmi vážně a je-
jich výkony byly skvělé.

Stejně jako ve 303 dalších knihovnách jsme 
i my zasadili strom Andersenův Pohádkovník, 
který má svůj řádný latinský název Fabularius 
Anderseni. Zatím máme malou pohádkovou 
jedličku v květináči a kdyby se jí u nás moc nelíbilo, 
vrátíme ji panu lesníkovi do lesa. Potom jsme 
hráli další hry, např. spouštění fazolí do sklenice, 
kde se prokázalo, kdo má pevnou ruku, ptáka  
Ohniváka, různé honičky a šarády. Mezitím se 
chatovalo na chráněném dětském chatu, který pro 
letošní noc zajistilo Centrum internetu.

Děti malovaly také pohlednice z Noci 
pro Její veličenstvo Margrethe II., dánskou 
královnu, dánského velvyslance v České re-
publice, pana prezidenta V. Klause, Nadaci 
Hanse Christiana Andersena 2005, velvyslance  
H. CH. Andersena v České republice pana 
Václava Havla, pana ministra P. Dostála a další 
spisovatele a výtvarníky.

V knihovně byly všechny děti mimořádně 
hodné, protože po 1 hodině ranní byli všichni 
v pyžamkách a ve spacácích a těšili se na čtení 
strašidelných příběhů. Osvědčily se hrůzostrašné 
pohádky bratří Grimmů. Za hodinu všichni  

usnuli a to se nám opravdu 
za poslední tři roky nocování 
ještě nestalo.

Náš dík patří SKIPu, který 
opatřil dětem jako odměnu za 
noční dobrodružství pamětní 
pohlednice s obrázkem Galiny 
Miklinové a také nakladatel-
ství Egmont, které vydalo pro 
všechny spáče magické vyklá-
dací karty.

13.4.2005, Silvie Bahnerová

Pohádková Noc s Andersenem



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 12

 556 801 015, 775 360 392,
737 753 470

!PŮJČKY! 
 Zaměstnancům, důchodcům, OSVČ! 

Bez ručení, bez poplatků!

            

� Široký výb�r skalni�ek a záhonových 
trvalek

� Mnoho druh� cibulnatých a� hlíznatých
rostlin

� Od kv�tna široký sortiment letni�ek
� Pro zahrádká�e nabízíme speciální 

prosv�tlovací a zateplovací tepeln�-
izola�ní desky z Polypropylenu. Slouží 
jako náhrada skel u skleník�, pa�eniš�.

� Z tohoto materiálu dodáváme i 
hotové stavebnice skleník� a pa�eniš�. Možnost výb�ru z velkého 

po�tu množství. 

Nabízíme kompletní sortiment krytin GUTTA v mnoha barevných provedeních a r�zných
velikostech. K tomu dopl�kový program parozábran a  izola�ních fólií. 

� Cihlové flexibilní obklady v r�zných barvách pro obklada�ské práce pro interiér i 
exteriér – �ešení architektonických detail� – ROHY, KLENBY, OBLOUKY. 

� Dodáváme veškeré typy d�ev�ných, dýhovaných i potahovaných dve�í od  p�edních
�eských výrobc� –KRONODOR, BÍLÁ T�EMEŠNÁ

� Shrnovací lamelové dve�e v mnoha barvách a velikostech 
� Ke všem velikostem dve�í m�žeme dodat i obložkové zárubn�

� PROVÁDÍME RENOVACI STARÝCH DVE�Í

Nabízíme široký výb�r nábytku z masivu i lamina, d�tské pokoje, kancelá�e, rustikální 
sestavy. Mnoho typ� konferen�ních stol�, sk�í�ky a další bytové dopl�ky.

ROSTLINY

ST�EŠNÍ KRYTINA GUTTA

FLEXIBILNÍ OBKLADY - ELASTOLITH

Jan Strakoš 
Vl�ovice 98, 74221 

Kop�ivnice 
Tel.: 604 580 592 
I�O: 10648577

DVE�E PRO INTERIÉR I EXTERIÉR 

TAPETY – BARVY – LEPIDLA - TMELY 

MATERIÁLY A NÁ�ADÍ PRO �EMESLNÍKY A KUTILY. 

OTEV�ENO         PO-PÁ                       14:00 – 18:00 
                         SO                               9:00 – 18:00 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Nový Jan

Provádíme:
Výroba a renovace pomníků, broušení pomníků pomocí 
bezprašné technologie + ochranné nátěry proti mechu, 

sekání, zlacení, stříbření a barvení písma, prodej lamp, váz a vitrin z antikora.
Výroba teracových soklů, desek, schodů, parapetů.

Výroba žulových podlah, kuchyňských desek, nábytku moderního designu.

SLEVA 15 – 20%
Práce provádíme v nejkratších možných termínech.

Konzultace u zákazníka zdarma.
NEJNIŽŠÍ CENY NA MORAVĚ.

Najdete nás:
Privat: Nový Jan, Havlíčkova 228, 757 01 Valašské Meziříčí

tel., fax, zázn.: 571 613 166, mobil: 604 382 692

PŘIJÍMÁNÍ OBJEDNÁVEK SE BUDE KONAT
v Příboře na městském hřbitově dne 15. 5. 2005 od 9.00 do 16.00 hod.
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JEDNOTA, s.d. v Novém Jièínì
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jièín

 VÝHODNÝ NÁKUP od 4.5. – 24.5.2005
* Kuřecí játra mražená 500 g 28,00 50,00 
* Rybí filety na gril 400 g 32,90 45,10 

* Radegast Originál 0,5 l sklo 6,90 8,40

* ProLinie 1,5 l PET – 3 příchutě 10,90 13,90

* Káva instantní Torera 200 g 89,90 99,90

* Cuveé jakostní víno bílé 2 l PET 47,90 54,90 
 

do vyprodání zásob

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

Štefan Janko, váš specialista na 

MALOVÁNÍ,
NÁTĚRY A
DEKORAČNÍ
NÁSTŘIKY
Poradenství zdarma!
Vše pro byty, kanceláře, okna, 
dveře, střechy, lepení bordur 

a okrasných lišt

Telefon: 556 723 148
Mobil: 777 877 151

znovu otevřená vinotéka
u Penny marketu v Příboře 

zve všechny milovníky vína na  
12 druhů sudových vín z  Jižní Moravy, 

Rakouska, Makedonie, Argentiny, Chile.
 Dále nabízí: široký výběr jakostních 

i přívlastkových vín, alkoholických nápojů 
v dárkovém balení, dárkových košů apod.

Možnost zajištění vína pro firemní oslavy, svatby aj.

Vinotéka 
Helia

Provozní doba:     
Pondělí zavřeno
Úterý 13.00 -17.30
Středa 13.00 -17.30
Čtvrtek 9.00 -12.00 13.00 -17.30
Pátek 9.00 -12.00 13.00 -17.30
Sobota 8.30 -11.30
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Vybíráte vÛz ideální pro mûstsk˘ provoz a zároveÀ pohodln˘ pro cestování na dlouhé vzdálenosti. Chcete 3, 4 nebo 5 dvefií? Chcete vÛz 
s v˘konn˘m ãtyfiválcov˘m motorem? Chcete dostat 3 roky asistenãní sluÏbya 3 roky záruky? A to v‰e od 214 500 Kã? Potom právû na Vás
ãeká Chevrolet Kalos.

Posláním vozÛ rodiny Lacetti je naplnit beze zbytku pfiesnû va‰e potfieby. AÈ si pfiejete prostorné rodinné kombi, elegantní sedan nebo
dynamick˘ sportovní vÛz, Lacetti bude vyhovovat vám stejnû jako va‰í penûÏence! Chevrolet Lacetti jiÏ od 318 333 Kã.

JARNÍ AKCE: MODELY KALOS A LACETTI NYNI S KLIMATIZACÍ ZDARMA
AUTO HOREâKA, 742 53  Kunín 444 u Nového Jiãína, tel. 556 749 251,  556 749 414,  608 040 421 
e-mail: info@auto-horecka.cz, www.kalos.cz, www.lacetti.cz

Modely Kalos a Lacetti nyní s klimatizací zdarma.

Chevrolet Kalos emise CO2: 159 - 175 g/km, prÛmûrná spotfieba paliva: 6,6 - 7,5 l/100 km • Chevrolet Lacetti emise CO2: 171 - 218 g/km, prÛmûrná spotfieba paliva: 7,1 - 9,1 l/100 km

Chevrolet Kalos jiÏ od 214 500 Kã

Kalos. Máte ho mít!
Chevrolet Lacetti jiÏ od 318 333 Kã

Vyberte si vÛz pro vás.

Kalos+Lacetti 180x112 bw v2005  4/15/05  1:40 PM  Page 1

Autoklever spol. s r.o., Hřbitovní 5, Nový Jičín 74111
Štefánikova 58 742 21 Kopřivnice

tel. 556801257, e-mail koprivnice@autoklever.cz

AUTOKLEVER spol. s r.o. Nový Jičín sděluje svým 

stávajícím i budoucím zákazníkům, že otevřela v Kopřivnici naproti Kauflandu novou prodejnu 
automobilů ŠKODA, příslušenství a náhradních dílů k těmto automobilům.

Mimoto si u nás můžete nakoupit potřebné vybavení vašeho nového i staršího automobilu ŠKODA.

Nyní za zaváděcí ceny!!!
Těšíme se na vaši návštěvu a učiníme vše pro vaši spokojenost.

 Pracovníci prodejny AUTOKLEVER Kopřivnice
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 3. 5.  Degustace moravských vín řízená sommelierem z Vinných
  sklepů Lechovice od 17:00
  (tradiční klientela už ví, noví účastníci se seznámí)

 7. 5.  Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase od 19:30

 11. 5.  Písničkář Vlastimil Třešňák - legenda českého folku od 17:30
  (hraje své písně s kytarou a čte ze své nové knihy)

 14. 5.  Sobotní večer u klavíru od 19:30

 13. 5. - 15. 5. Víkend s variantami Sushi - vedle klasické nabídky
  (nejen v Praze a nejen pro celebrity)

 18. 5.  Seminář o liberalismu jako možném řešení ekonomicko- 
společenských poměrů od 17:00

  (Je globalizace skutečnou příčinou chudoby?)

 21. 5.  Sobotní večer umocněný živou hudbou na terase od 19:30

 28. 5.  Sobotní večer u klavíru od 19:30

 27. 5. - 29. 5. Víkend se specialitami francouzské kuchyně - vedle klasické nabídky
  (za francouzskou pohodou nemusíte daleko)

počet účastníků omezen kapacitou restaurace,
reservaci je možno zajistit na tel. 556 722 013 nebo osobně u personálu

Z programu na měsíc květen:
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Měsíčník města Příbora 
Vydavatel: Městský úřad v Příboře
Tel. : 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz 
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. 
Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. 
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

KVĚTEN 2005

7.-8.5. pá - so 9:00-18:00
KD KOPŘIVNICE
MORAVSKÝ KNIPL, ŠRAPNEL

veřejná mezinárodní soutěž v plastikovém mode-
lářství v rámci BESKYD MODEL KIT SHOW. 
Výstava soutěžních modelů bude pro diváckou 
veřejnost přístupná v Kulturním domě v Kopřiv-
nici  Informace: L. Nenutilová 

14.5. sobota sraz v 9:00
DDM LUNA 
TURNAJ VE FLORBALU

 čtyřčlenných družstev, Akce pro děti 1. – 3. tříd  
Přihlásit se můžete v DDM Luna Příbor do 11.5. 
Informace: J. Lupíková

21.5. sobota sraz v 9:00
NÁMĚSTÍ PŘÍBOR
SLAVNOSTNÍ OTVÍRÁNÍ NOVÉ CYKLOTRASY

Příbor náměstí – Prchalov – Borovecké rybníky 
– Příbor náměstí
Účast na celoměstské akci. Akce pro veřejnost.                               
Informace: L. Nenutilová  

25.5. středa 13:30
DDM LUNA
TURNAJ VE VOLEJBALU

Akce pro žáky 9. tříd. Informace: J. Lupíková

Připravujeme!

4. 6. v rámci MDD
ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ U ZLÍNA  

24.6. zábavná pohádková hra
ZA POKLADEM SVATOJÁNKA 

Neděle 1. 5. od 10.30 hod. 
Město Příbor
PRVOMÁJOVÝ PROMENÁDNÍ
KONCERT

S vystoupením mažoretek. V amfiteátru městské-
ho parku.

Neděle 1. 5. od 9.00 – 17. 00 hod.
Fa RICCO, Rudolf Korčák
PRODEJNÍ VÝSTAVA  ZAHRADNÍ
TECHNIKY

Na městském koupališti v Příboře.

Čtvrtek 5. 5. od 16.30 hod.
Město Příbor
VZPOMÍNKOVÝ AKT K 60. 
VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA 
PŘÍBORA

Program:
16.30 - Vystoupení Dechového orchestru mla-

dých Příbor
17.00 -  Slavnostní zahájení, projev starosty 

a hostů
17.15 -  Položení květin u Pamětní desky osvo-

boditelům na budově radnice
17.30 -  Setkání v obřadní síni města Příbora

Doprovodná akce:  
Pod podloubím výstava příborských fotografií 
z roku 1945.

Středa 11. 5. od 17.30 hod.
Víno restaurant Terra Libera 
VLASTIMIL TŘEŠŇÁK LEGENDA
ČESKÉHO FOLKU

Čtvrtek 12. 5. od 18.00 hod.
Čajovna Ve staré kovárně 
NADA SHAKTI

Otevřená beseda, zpěvy Indie a vaše zpěvy. 
Vstupné 60,- Kč. Info na tel.: 607 253 304

Pátek 13. 5. 
Čajovna Ve staré kovárně 
ONDŘEJ SMEYKAL

Koncert nejznámějšího českého hráče na didjeri-
doo a fujaru. Info na tel.: 607 253 304

Sobota 14. 5. od 9.00 hod.
Fa RICCO, Rudolf Korčák 
OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO
KOUPALIŠTĚ A AUTOCAMPU

Otevřeno denně od 9.00 – 22.00 hod. Permanentní 
vstupenky za výhodné ceny již v prodeji.

Sobota 14. 5. od 19.30 hod.
Víno restaurant Terra Libera 
VEČER U KLAVÍRU

Neděle 15. 5. od 14.00 hod. 
Na místním výletišti.
SVATODUŠNÍ VYCHÁZKA 
S TRADIČNÍ VAJEČINOU

Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
K tanci a poslechu hraje dechová hudba 
Petřvalďanka.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Středa 18. 5. od 17.00 hod.
Víno restaurant Terra Libera 
SEMINÁŘ O LIBERALISMU 

jako možném řešení  ekonomicko-společenských 
poměrů

Pátek 20. 5. od 19.00 hod.
Město Příbor a kulturní komise
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY. 

Opavský komorní orchestr. V Refektáři Muzea.

Sobota 21. 5.
Město Příbor
DEN MĚSTA PŘÍBORA

Program:
Dopoledne
8.00 hod. Trh, jarmark na náměstí 
9.00 hod. Otevření nové cyklostezky 
– kolem Boroveckých rybníků. Procházka celým 
okruhem, který se bude otevírat, zájemci sraz 
v 9.00 na  náměstí. 
Odpoledne:
 Pokračování jarmarku…..  
14.30 hod. Lašské žesťové kvinteto. 

15.00 hod. Allegros 
– šermířské vystoupení – pohádka pro malé i velké.
15.30 hod. Hasiči 
- soutěže nejen pro děti, na náměstí.
16.30 hod Příjezd kardinála Františka 
z Ditrichštejna
- opětovné udělení privilegií městu
20.00 hod  KULIČKY ŠTĚSTÍ
- kapela, která byla v roce 2004 vyhlášena v 
Ostravě klubovou kapelou roku, tanec + poslech
22.00 hod. divadlo CONTINUO, představení  
Daleko k dotýkání

Sobota 21. 5. od 6.00 hod.
KČT Příbor
ROZHLEDNY KRNOVSKA  

Setkání turistů MS kraje. Odjezd z Příbora od 
Sokolovny. Trasy 10 a 20 km.
Přihlášky: p. Bílský (737 746 651) 
Ing. Suchánek (606 711 135, 556 722 198), 
E-mail: emil.suchanek@quick.cz 

Sobota 21. 5. od 19.30 hod. 
Víno restaurant Terra Libera
SOBOTNÍ VEČER 

Umocněný živou hudbou na terase

27. 5. – 5. 6. 
KČT Příbor
DOLOMITY – TRENTINO – BEZZECCA 

Zájezd.  K dispozici jsou ještě volná místa.
Informativní schůzka účastníku dne 11.5.2005 
v Tip Sportu, Katolický dům v 18.00 hod.
Přihlášky: p. Bílský (737 746 651) 
Ing. Suchánek (606 711 135, 556 722 198), 
E-mail: emil.suchanek@quick.cz

Sobota 28. 5. od 19.30 hod.
Víno Restaurant Terra Libera 
VEČER U KLAVÍRU

Muzeum Novojičínska,
Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda v Příboře
ŠACHOHRÁTKY PAVLA KLOSE,
KERAMIKA KATEŘINY HEINIKOVÉ

Šachohrátky a dekorační artefakty Pavla Klose, 
užitková a umělecká keramika K. Heinikové. 
V Novém sále muzea. Výstava potrvá do 10. 7. 
2005

Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda v Příboře
KRÁSY ČÍNY  

Výstava fotografií a nástěnných koberečků z Číny. 

KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - KVĚTEN 2005

Vysílání LTV Příbor
ZPRAVODAJSKÉ RELACE:

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

Pravidelné akce
Loutkové divadlo Beránek
POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI

Každou středu v měsíci hrajeme pohádku pro 
děti. Od 17. 00 hod.

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

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

DDM LUNA
Pravidelné týdenní pořady
 STOLNÍ TENIS

PONDĚLÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00 
v DDM LUNAVstup zdarma.

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

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
PONDĚLÍ 20:30 – 22:30 hvězdárna na ul. Jičínské 
Vstupné: 10 Kč, Informace na tel.  556 725 029 
nebo 737 311 810. Pro členy Astronomického 
klubu LUNA vstup zdarma! 

 HRÁTKY S POČÍTAČI 
ČTVRTEK 15:00 – 18:00 učebna v DDM LUNA
PÁTEK 15:00 – 18:00 učebna v DDM LUNA 
Vstupné: 15 Kč     
        
 INTERNET PRO VEŘEJNOST            

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

KVĚTEN VE MĚSTĚ


