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Měsíčník
města Příbora

Dietrichštejnův hodokvas 
21. květen 2005,

Dne 21. května 2005 se Příbor na celý den vrátil do doby 
svého největšího rozkvětu, kterého dosáhl na základě udělení 
velkých privilegií dne 21. listopadu 1615 biskupem a kardinálem 
Františkem z Dietrichštejna. Toto největší privilegium, vlastně 
kniha o 18 listech, povýšilo město Příbor na první a nejdůle-
žitější město hukvaldského panství a svým rozvojem dokonce 
předstihlo dotud největší město Ostravu, nebo i biskupskou 
Kroměříž. 

V sobotní den si mohli všichni přítomní zažít dobovou 
atmosféru a na chvíli se přesunout do minulých časů díky tra-
dičnímu jarmarečnímu ruchu, kde měli možnost si zakoupit vý-
robky od mydlářky, preclíkářky, bylinkáře a mnoha dalších, či si 
nechat načepovat příborské   „Freudovo pivo“, jehož sládek do-
stal v tento slavný den také glejt, že je může v Příboře čepovat. 
Atmosféru skvěle doplňovaly kozy s malými kůzlaty a celým ná-
městím voněly různé pečené a grilované pochoutky. Odpoledne 
se znovu udělovala již zmiňovaná privilegia a Příboru je přijel 
slavnostně udělit dokonce sám kardinál Dietrichštejn. Za stoly 
zasedli městští konšelé a příborský písař a celý program zábav-
ně zpestřoval místní kat. 

Celodenního hodokvasového veselení se poprvé v Příboře 
zúčastnily také místní organizace a spolky, které přispěly přede-
vším do programu, takže si lidé poslechli Swing band B. Pukovce, 
nakrmili kůzlátka od Svazu chovatelů, osvěžili se medovinou od 
Českého svazu včelařů. Dobrovolní hasiči Příbor předvedli svou 
techniku a připravili pro děti veselé osvěžení v horkém dnu, ale 
především jsme si díky Ochotnickému divadelnímu spolku ze 
Štramberka a mladým divadelníkům DDM Luna Příbor mohli 
představit, jak se v té době asi žilo. Zázemí pro účinkující skvěle 
zpříjemnila Školní jídelna Jičínská. Chtěli bychom  všem srdeč-
ně poděkovat za ochotu a pomoc při spolupráci a doufáme, že 
se bude i nadále rozvíjet při příštích akcích.

Jelikož tímto hodláme zahájit jakousi tradici akcí Dnů města 
a každoročně přinést lidem pobavení a možná i přiblížení his-
torických zajímavostí z Příbora, věříme, že se máte na co těšit 
a tyto akce přijdete alespoň ze zvědavosti navštívit!

Lucie Ryšavá, Foto: Ing.J. Kavan

Vítězka soutěže“Najděte si svého 
kardinála“ slečna Barbora Bučková.

OTÁZKY
Co je pták?
Sladký hlas z mříží,
co s peřím se kříží.
Co je to sladkost?
Žlutý mok včel.
Snad rozum, který uletěl.
Co je to včela?
Jen malý  užitečný hmyz, 
co brouká si víc.
Co je to víc?
Větší než malé množství
nesplněných nepříjemností.
Co je příjemnost?
Jen prchavý dojem…
A teď už vážně spi. 
Otázek dnes bylo dost.

Eva Piškytlová, septima 2005

ČERVENEC 2005

Cena: 5,- Kč

STAROSTA MĚSTA PŘIJAL 
ÚSPĚŠNÁ DRUŽSTVA BASKETBALISTEK

Na příborské radnici přijal 10.06.2005 starosta města 
ing. M. Strakoš dva úspěšné minižákyňské basketbalové týmy. 
Na snímku představují pánové Hejtmánek a Slaný úspěšné 
sportovkyně. Trenéři pan Hejtmánek, pan Nedoma, spolu 
s panem Slaným a starostou panem ing. Strakošem děvčatům 
poděkovali za úspěšnou reprezentaci města a předali dívkám 
pamětní list města.

Úspěšné týmy jsou zobrazeny na poslední straně 
Měsíčníku.



Škopa z Příbora s vynikajicí zpěvačkou pani 
Darinou Škopovou.  

Lovce zajímavých dokumentárních sním-
ků z letošního  Freudova folklorního festiva-
lu nevedl tentokrát náš „dvorní fotograf“ pan 
Rudolf Jarnot, který byl v době konání akce 
mimo Příbor. Úspěšně ho v této funkci za-
stoupil pan ing. Jan Černoch. Věřím, že na 
další schůzce fotografů se sejde dostatečné 
množství zajímavých a technicky dokonalých 
snímků, které by naše město mohly důstojně 
a efektivně presentovat při oslavách 150. vý-
ročí Freudova narození v příštím roce.

Poděkování za zdárný průběh v neposled-
ní míře patří také našim váženým sponzorům 
–  firmě BorsodChem MCHZ z Ostravy, fa 
ASOMPO z Životic, hotelu Gong Štramberk, 
městu Kopřivnice a městu Příbor.

Záštitu nad 2. ročníkem Freudova folk-
lorního festivalu převzala náměstkyně  
hejtmana Moravskoslezského kraje – paní 
PhDr. Jaroslava Wenigerová, která velmi 
oceňuje skutečnost, že Společnost Sigmunda 
Freuda se nespokojuje jen s klasickou propa-
gací pomoci přednáškových akcí, ale věnuje 

se ve svých projektech organizačně i finanč-
ně náročným a veřejností mnohdy málo do-
ceňovaným akcím s mládeží….

Svůj dojem z 2. ročníku Freudova folk-
lorního festivalu a návštěvy Příbora vyjádřila 
pani náměstkyně krátce ve svém zápisu do 
kroniky významných osobností:

„Spojit osobnost S. Freuda s výborným  
uměním dětí! Jejich práce vystavit na pří-
borském náměstí a pokochat se tanečním 
uměním dětí z Ostravičky, to je skvělý nápad. 
Opravdu báječný!

Děkuji všem organizátorům, zejména paní 
Mgr. Šupové za uspořádání tohoto folkorního 

festivalu.
Jaroslava Wenigerová, 
náměstkyně hejtmana 
MSK
Příbor 28. května 2005
Mgr. Marie Šupová - au-
torka a organizátorka 
projektu
Pozn. redakce: pro nedo-
statek prostoru v tomto 
čísle Měsíčníku bude úpl-
ná výsledková listina sou-
těže Můj sen zveřejněna 
v srpnovém čísle.

Z JEDNÁNÍ  RADY MĚSTA

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla třikrát,  

a to na své 77., 78 a 79. schůzi rady města, kdy projed-
nala mj. tyto záležitosti:
Na 77. schůzi v mimořádném termínu dne 23. květ-
na 2005 RM projednala 2 jednací body:

 Zrušila na základě návrhu starosty města usnesení 
RM č. 76/17 ze dne 17. května 2005 v celém rozsahu

 Vyhlásila ve smyslu směrnice RM č. 1/2005 zakáz-
ku na tvorbu publikace zaměřené ke 150. výročí naro-
zení S. Freuda v Příboře 

 Schválila odpis pohledávek za svoz tuhého komu-
nálního odpadu za léta 2002, 2003 a 2004 u občanů, 
kteří mají ukončen trvalý pobyt v ČR, dále u občanů 
v tomto období zemřelých. Z jiných důvodů schválila 
odpis pohledávky za osobu Daniela  Hänggi a Kryš-
tofa Khola. Celková výše odepsaných pohledávek dle 
přiloženého seznamu představuje částku Kč 8.971,-
Na 78. schůzi dne 31. května 2005 RM projedna-
la 21 jednacích bodů různé problematiky, z nichž 
vybírám:

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Uložila zpracovat variantní zadání pro bezbarié-

rové řešení přístupu radnice
 Uložila provést vnitřní kontrolu na způsob zadá-

vání a vyhodnocování veřejných zakázek na DS v Pří-
boře

 Schválila po projednání dohodu o podmínkách 
technického užívání pronajatých prostor ČS, a.s.

 Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor 
mezi městem Příbor a ČS,a.s.

 Souhlasila s navrhovanými stavebními úpravami 
v prostorách pronajatých ČS, a.s.

 Uložila opětovně zveřejnit pronájem pozemku 
parc.č. 708/2, k.ú. i obec Příbor

 Schválila návrh plánu práce rady města na 2. polo-
letí 2005

 Projednala a schválila dodatek č. 3 Smlouvy 
o pronájmu městského koupaliště ze dne 20.12.2000 
týkající se umístění přenosné sezónní reklamy

 Jmenovala s účinností od 1.7.2005 výkonným ře-
ditelem s.r.o. Správa majetku města p. ing. Bohuslava 
Majera

 Schválila po projednání předložený návrh 
Místního pořadníku na pronájem obecních bytů na 
období od 01.06.2005 do 31.12.2005

 Rozhodla v souladu s Pravidly pro přidělování pří-
spěvků vlastníkům domů o přidělení příspěvku ve výši 
20.000,- Kč panu Petru Bordovskému za účelem řešení 
statických poruch, opravy vodovzdorné izolace, opravy 
fasády a venkovních obkladů
Na 79. schůzi dne 14. června 2005 RM projedna-
la 14 jednacích bodů různé problematiky, z nichž 
vybírám:

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Projednala a schválila smlouvu o budoucí smlou-

Sny v nejrůznějších velikostech, tech-
nikách, námětech, barevných kombina-
cích byly prezentovány na závěrečném 
vyhodnocení 9. ročníku mezinárodní vý-
stavy směřované k propagaci našeho „pana 
Freuda“. Tyto výtvarné práce předškol-
ních dětí, žáků a studentů do 26 let neby-
ly prezentovány ve ztichlých výstavních 
prostorách galerie nebo muzea, jak tomu 
obvykle bývá, ale na otevřeném prostran-
ství náměstí Sigmunda Freuda v Příboře – 
v rodném městě této vynikající osobnosti. 
Soutěžní porota pod vedením ředitele ZUŠ  
v Kopřivnici pana Mgr. Zdeňka Babince 
vybrala na základě anonymního výběru 
vítěze letošního 9. ročníku této populár-
ní soutěže. Z výsledkové listiny je zřejmé, 
že nejúspěšnější školou tohoto ročníku je 
opět ZUŠ v Lučenci, která obdržela obdi-
vuhodných 7 cen – z tohoto počtu  4 vítěz-
ní žáci pracovali pod vedením paní učitel-
ky I. Najpaverové. Blahopřeji!!! 

Tři ocenění výtvarných prací svých žáků 
obdržely paní učitelky J. Hojtelová a H. Jará 
– také ze Základní umělecké školy v Lučenci 
a paní učitelka Ledvoňová z oddělení propa-
gace ze SOU na třídě TGM ve Frýdku Místku. 
Po dvou vítězích získaly paní učitelky Mgr. N. 
Pešová ze ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici, 
Z. Hrnčiarová z Klubu Kamarád v Kopřivni-
ci a Mgr. E. Černohorská ze Speciální školy 
na ulici Pionýrů ve Frýdku Místku. Všem 
mladým výtvarníkům, jejich pedagogům, 
i všem spoluorganizátorům děkuji za zdařilý 
průběh letošní akce. Vřelý dík patří bezpo-
chyby i sehranému rodinnému i pracovní-
mu týmu členky SSF – pani Mgr. Tamaře 
Dudkové.  Obrazová reportáž z této akce 
bude ke zhlédnutí v propagační vitríně před 
pomníkem Sigmunda Freuda.

Slavnostní vyhodnocení této mezinárod-
ní výtvarné soutěže MŮJ SEN proběhlo i le-
tos v rámci minifestivalu, který slouží nejen 
k připomenutí osobnosti Sigmunda Freuda, 
ale je v prvé řadě poděkováním všem mla-
dým výtvarníkům a jejich pedagogům za je-
jich výbornou spolupráci v propagaci naše-
ho pana Freuda i samotného města Příbora. 
Vystoupil zde osvědčený dětský folklorní 
soubor Ostravička z Frýdku-Místku, cim-
bálová muzika mladých milovníků folkloru 
Friš z Ostravy a romská kapela pana Petra 
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Nejmladší vystupující na festivalu – Michal Demo

Folklorní ohlédnutí



PŘEDSTAVUJEME VÁM…
vě mezi nájemcem panem Františkem Bahenským 
a budoucím podnájemcem Bytových družstvem Pod 
Anténou 78-79 za podmínek uvedených ve smlouvě´

 Odsouhlasila návrh postupu oprav kamenné 
zídky za předpokladu zaslání oficiálního stanoviska 
městské organizace Junák v Příboře

 Rozhodla doplnit vybavení dětského hřiště 
v městském parku o sociální zařízení dle varianty II 
předložené na tomto jednání rady města

 Schválila po projednání „Pravidla pro přidělová-
ní bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě 
Příboře“ s účinností od 1.7.2005

 Schválila po projednání předložený návrh 
„Pravidel pro přidělování obecních bytů do nájmu 
občanů“

Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 
třikrát, a to na 27 zasedání ZM 23. května 2005, 
kdy projednalo 2 hlasovací akty a účast byla 
16 členů ZM, kdy:

 Zastupitelstvo města po projednání schválilo 
„Notářský zápis“ zakladatelské listiny o založení ob-
chodní společnosti s ručením omezeným Správa ma-
jetku města Příbor s.r.o., sepsaný a podepsaný v notář-
ské kanceláři JUDr. Jana Dudka, notáře v Příboře, Ř. 
Volného 411, dne 13.5.2005

 Zastupitelstvo města ukládá zpracovat stanovy 
společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. a před-
ložit do 31.12.2005 k projednání zastupitelstvu města

 Zastupitelstvo města doporučuje, aby při další 
volbě orgánů společnosti byli do dozorčí rady spo-
lečnosti jmenováni taktéž  zástupci občanů bydlících 
v obecních bytech
Na 28. zasedání ZM dne 2. června 2005, kdy účast 
byla 20 členů ZM, ZM projednalo 9 jednacích bodů 
různé problematiky, z nichž vybírám:

 Zastupitelstvo města schválilo plán práce zastupi-
telstva města Příbor na 2. pololetí 2005

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí  informaci 
o průběhu prodeje bytového fondu města Příbor

 Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 Pravidel 
pro prodej obytných domů v majetku města Příbora

 Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád 
Zastupitelstva města Příbora

 Zastupitelstvo města schválilo první změnu roz-
počtu města Příbor na rok 2005

 Zastupitelstvo města schválilo utvoření komise 
k problematice úprav na městském hřbitově ve slože-
ní: pan Otakar Malachta, paní ing. Jana Svobodová, 
pan ing. Josef Kisza, pan Jan Monsport, pan ing. Jan 
Černoch a slečna ing. Bc. Andrea Nováková
Na 29. zasedání ZM dne 16. června 2005, kdy účast 
byla 17 členů ZM, ZM projednalo 3 jednací body růz-
né problematiky, z nichž vybírám:

 Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke zři-
zovací listině příspěvkové organizace Domovní správa 
Příbor, Freudova 118, 742 58  Příbor v předloženém 
znění a současně vydává úplné znění zřizovací listiny po 
zapracování změn provedených dodatkem č. 2, schvále-
ným tímto zastupitelstvem dne 16. 6. 2005

 Zastupitelstvo města  souhlasilo s přípravou žádosti 
o dataci ze SROP, podopatření 4.2.2 – podpora regionální 
a místní infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, který 
byl vyhlášen Krajským úřadem MSK 1. 6. 2005 na projekt 
CENTRUM SIGMUNDA FREUDA – obnova rodného 
domu a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu

 Zastupitelstvo města  uložilo zpracovat materiály 
pro podání žádosti o dotaci ze SROP, podopatření 4.2.2 
– podpora regionální a místní infrastruktury v oblasti 
cestovního ruchu, který byl vyhlášen Krajským úřadem 
MSK 1. 6. 2005 na projekt CENTRUM SIGMUNDA 
FREUDA – obnova rodného domu a doprovodná in-
frastruktura cestovního ruchu.

Snad každý občan města již navštívil muzeum v Příboře, kde se 
mimo stálé expozice věnované našemu slavnému rodákovi, konají vý-
stavy na různá témata a také komorní koncerty. V dnešním rozhovoru 
vám představíme paní, která již léta poctivě vykonává práci vedoucí 
tohoto zařízení.

Jméno: Karla Hrdá 
Věk:  55 let
Stav:  vdova
Děti: tři
Dosažené vzdělání:  střední všeobecně vzdělávací škola
Povolání: vedoucí Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda
Koníčky: luštění křížovek, práce na zahradě, příroda
V Příboře: nebydlí

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích? 
Pracovitost, upřímnost a zodpovědnost.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Práce na zahradě. Pokud mi zbývá dostatek 
času, tak procházky do přírody a odpočinek 
při dobré hudbě.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Od Betty Mc Donaldové Vejce a já a Co život 
dal a vzal. Filmy mám ráda historické, ces-
topisné a přírodovědné. A mými oblíbenými 
hudebními žánry jsou keltská, country a rela-
xační hudba.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Chtěla jsem pracovat v lékárně jako laborant-
ka.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?
V dětství ani později jsem žádný vzor neměla.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Moje skrytá touha pracovat někde na zámku 
nebo v muzeu a zájem o staré předměty, na 
kterých se podepsal čas a které používali lidé 
v minulých staletích.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Nepocházím z Příbora, mám však hezké vzpo-
mínky na dobu, kdy jsem zde navštěvovala 
základní a střední školu a na některé výborné 
učitele a profesory.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
Zřejmě piaristickou kolej, která je také místem 
mého pracoviště, ovšem nemohu opomenout 

také některá kouzelná zákoutí městské památ-
kové rezervace.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nelíbí se mi vandalismus, který ničí hodnoty, 
jež jiní vytvářejí pro příští generace.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek?
Díky dlouholeté práci v muzeu jsem dostala 
příležitost poznat známé a slavné osobnosti, 
se kterými bych se asi jinak nesetkala.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největ-
ší úspěch?
Za úspěch považuji to, že jsem dokázala vy-
chovat své tři děti ve slušné a pracovité lidi.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Naštěstí nenapadá. Ale na tuto otázku bych 
odpověděla nejlépe slovy Jana Wericha „Z ni-
čeho se nedá dělat věda, ani z vědy ne, natož 
ze života.“

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?
Asi bych neměnila.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Popřála bych všem hlavně hodně zdraví, opti-
mismu a trochu toho štěstí. Touto cestou bych 
zároveň chtěla poděkovat všem občanům za 
projevenou přízeň muzeu v Příboře.
Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně pestrých 

námětů k výstavám a příležitostí k zajímavým se-
tkáním.  Ivana Bolomová

Blahopřejeme  jubilantům narozeným
od 1. do 31. července

Drahomíra Vazdová
Anna Netoličková
Miloslav Zíka
Hynek  Drholecký
Marie Palmanová
Jaroslava Mohylová
Jiřina Charvatová
Jarmila Nyklová
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Luděk Kotouček
Květoslava Pinkasová
Anna Štivarová
Božena Piechová
Ludmila Filipcová
Drahomíra Kostelníková
Ludmila Jarošová
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Je úterý 14. června 2005 a my se ocitáme 
v areálu firmy PRIMUS CE (CE= Central Europe), 
100% dceřiné společnosti belgické firmy PRIMUS, 
která byla založena již v roce 1912. 

Jeho Excellence Gustaaf Dierckx – velvysla-
nec Belgického království, Alain Decraene – ob-
chodní a ekonomický atašé Vlámska v ČR, Eddy 
Coppieters – gen. ředitel mateřské společnosti 
Primus v Belgii, zástupci Moravskoslezského kra-
je, Magistrátu města Ostravy, vedoucí zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj, Czech Investu, 
další belgičtí a čeští podnikatelé a zástupci tisku 
se zde sešli při příležitosti prvního výročí zahá-
jení výroby průmyslových sušičů v ČR a jejich 
představení na světovém trhu. Jak jsme se dočetli 
v programu, na této akci má být rovněž předán 
dar společnosti Primus CE na charitativní účely 
a to konkrétně Ostravské Charitě.

V úvodu návštěvy ke všem zúčastněným pro-
mlouvá pan Jan Vleugels – gen. ředitel společnos-
ti Primus CE. Ten po krátkém úvodu předává slo-
vo ing. Davidu Grendysovi, ing. Zbyňku Pavelkovi 
a ing. Jaroslavu Krpcovi, kteří všechny přítomné 
seznamují se stručnou historií firmy a jejími pro-
dukty. Měli jsme možnost se dozvědět, že firma 
Primus, původně rodinná, přesunula na začátku 
70. let své aktivity od výroby praček pro domác-
nost na průmyslové prádelenské zařízení a vybu-
dovala si v tomto oboru velmi silnou pozici. 

Společnost Primus CE (tehdy ještě pod ná-
zvem International Victor Company a.s.) vznikla 
v roce 1991 ve Fulneku jako jedna z prvních firem 
v regionu se zahraničním kapitálem. V současné 
době zaměstnává firma 420 zaměstnanců, má 
vlastní oddělení  vývoje a konstrukce čítající 31 
inženýrů ve kterém vznikají všechny produkty, 
které Primus celosvětově nabízí. Další nové pra-
covní příležitosti vznikají u českých dodavatelů 
služeb a součástek. 

V roce 1998 Primus přesídlil z Fulneku do 
mnohem rozsáhlejšího areálu ve městě Příboře. 
V této souvislosti nelze nezmínit, že šlo o jednu 
z největších zahraničních investic v tomto regionu 
s velkou nezaměstnaností. Stěhování z Fulneku do 
Příbora proběhlo v říjnu 1998 a kompletní výroba 
se v novém závodě rozběhla během rekordních 6 
týdnů. Do nákupu výrobních prostor a jejich re-
konstrukce tehdy firma investovala 85 milionů Kč. 
K zakoupeným objektům Primus v průběhu doby 
přidal výstavbu nových výrobních a skladovacích 
prostor. V loňském roce společnost dokončila 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
KVĚTEN - ČERVEN 2005

Ing. Milan Strakoš
Skoro tropické počasí doprovázelo v závě-

ru května studenty Masarykova gymnázia při 
jejich maturitních zkouškách. V pátek 27. 5. 
2005 byly maturity ukončeny v aule gymnázia 
slavnostním předáním maturitních vysvědčení 
za přítomnosti pedagogů a rodičů. Pan mís-
tostarosta Mgr. Stanislav Janota předal drobné 
dárky studentům, kteří gymnázium a zároveň 
město reprezentovali na vědomostních nebo 
sportovních soutěžích.

U přítožitosti mezinárodního Dne dětí, 
ale rovněž v souvislosti s ukončením školního 
roku, jsem společně s Mgr. Klaudovou, před-
sedkyní komise pro občanské záležitosti, při-
vítal na radnici města nejaktivnější žáky pří-
borských základních škol. Rovněž tito obdrželi 
malé dárky, permanentku firmy Ricco na měst-
ské koupaliště a bezplatný přístup k internetu 
po dobu prázdnin. 

Setkání s úspěšnými žačkami oddílu bas-
ketbalu se uskutečnilo na radnici v pátek 10. 
6. 2005. Asi 30 členek mládežnických družstev 
tohoto oddílu obdrželo pamětní list za dobrou 
reprezentaci města a vynikající sportovní vý-
sledky na celostátní úrovni. 

V červnu byly zahájeny práce na generální 
opravě sociálních zařízení na základní škole na 
Jičínské ulici. Součástí oprav je rovněž výměna 
kanalizačních řadů a sanace vlhkosti budovy. 
Práce v rozsahu 4 mil. Kč by měly být ukonče-
ny v závěru prázdnin. V případě, že město zís-
ká ještě v letošním roce účelovou dotaci, budou 
práce dále pokračovat úpravou nevyhovujícího 
osvětlení v jednotlivých učebnách. 

Hovořím-li o školách, musím zmínit, že 
v červnu bylo vydáno územní rozhodnutí ke 
stavbě tělocvičny u Masarykova gymnázia. 
S určitostí lze již předpokládat, že stavba tě-
locvičny bude zahájena v letošním roce. Asi 
největším problémem letošního a příštího roku 
bude dořešení otázky oprav a úprav vyvařoven 
a jídelen v mateřských školách a rekonstrukce 
kuchyně při ZŠ npor. Loma. Platné hygienic-
ké předpisy vyžadují úpravy, které představují 
částku 20 mil. Kč, která zásadním způsobem 
ovlivní rozpočet příštího roku.

Radostnou zprávou je jistě postupné dokon-
čení protipovodňových hrázek na pravém břehu 
řeky Lubiny, které by měly eliminovat případné 
povodně. 

V pátek 17. 6. 2005 představila paní Irena 
Kopecká na zahradě restaurace Armanka svou 
první knihu pohádek. Kmotry knihy pohádek se 
stala paní magistra Libuše Klaudová,  pan doktor 
Mořic Jurečka a pan Zdeněk Babinec, který kni-
hu doplnil krásnými ilustracemi. Knihu lze za-
koupit v informačním centru městského úřadu. 

Kvalita bez kompromisů 
již 14 let v České republice

Ivana Bolomová, foto: ing. J. Kavan

výstavbu další haly, která pomohla rychlejšímu 
nastartování výroby vlastních sušičů. Celkem tak 
od roku 1991 firma v České republice investovala 
více než 300 milionů Kč. 

Nyní prodává své výrobky ve více než 90 ze-
mích světa a patří mezi první pětku světových 
producentů. Loňský obrat Primus CE dosáhl výše 
1,15 miliardy Kč.

Následuje prohlídka celého areálu továrny 
a vývojového střediska. Prohlídku absolvuje-
me ve skupinách. Tu naši vede a se zaujetím 
popisuje všechna pracoviště pan Jan Vleugels. 
Máme možnost nahlédnout do oddělení vývo-
je a konstrukce, ale také do samotného výrob-
ního procesu. Po necelé hodině se opět všichni 
scházíme, abychom si vyslechli pár slov od Jeho 
Excellence Gustaafa Dierckxe, který k nám pro-
mlouvá lámanou češtinou. Také dochází ke spl-
nění slibovaného a zástupkyni Charity Ostrava 
Mgr. Marii Monsportové je předán věcný dar 
v podobě sady produktů firmy Primus CE 
v hodnotě 93.000 Kč. 

Závěrem celé akce jsou všichni pozváni svými 
hostiteli k přichystanému občerstvení.
Nyní nastává okamžik, kdy můžeme položit pár 
otázek zajímavému a nevšednímu hostu, Jeho 
Excellenci Gustaafu Dierckxovi a také gen. 
řediteli, panu Vleugelsovi.
Vaše Excellence, co vás přivedlo do Příbora?

Je to vlastně tato dnešní událost.
Líbí se vám v České republice? 

Je to vlastně poprvé, co jsem navštívil celou 
republiku. Má první návštěva zde byla v roce 1997 
a byl jsem zde jako turista. Abych však nezapo-
mněl na jednu důležitou věc. Nalézám, řekl bych, 
dvě společné sféry spolupráce našich zemí, a to je 
velká tradice v hospodářství a v pití piva.
Práce velvyslance musí být velice zajímavá, ale 
také náročná...

Řekněme radši zajímavá. Přišel jsem zde těs-
ně předtím než ČR vstoupila do Evropské unie. 
Nemohu tedy říci, že bych viděl velké změny, ale 
zažil jsem a viděl ty velké přípravy, které tomu před-
cházely. A myslím si, že velká spolupráce našich 
zemí v rámci Evropské unie je opravdu nesmírně 
důležitá, důležitější než sledovat jen malé věci.

Jak dlouho jste v České republice ve funkci vel-
vyslance?

Tři roky.

Velvyslanec Belgického království 
– Jeho Excellence Gustaaf Dierckx

Ředitel PRIMUS CE pan Jan Vleugels 
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Belgie je jeden ze zakládajících členů Evropské 
unie. Jak se dívá na nynější pozici České repub-
liky v tomto společenství?

Výhrou je už to, že ČR je členem. Rád bych 
se zmínil o tom, že příští týden se rozhodne, zda 
určitá práva budou neb nebudou ratifikována 
a jak se k tomu ČR postaví. Opravdu záleží na 
tom, co se stane. Každá z republik má určitou 
pozici, ale uvidí se a záleží jen na ní, jak se bude 
situace vyvíjet. A já pevně doufám, že Česká re-
publika řekne ano. 
Pane Vleugelsi, firma Primus působí v ČR již 14 
let, co vás přivedlo právě sem?

Když došlo v roce 1998 ke změnám, tehdej-
ší majitel dostal nápad navštívit země tehdejší 
Vysegradské trojky - Maďarsko, Polsko a Česko-
slovensko a právě v Romo Fulnek našel nejvhod-
nějšího partnera.
Proč právě Příbor?

Jak jsme již vysvětlili, v roce 1991 jsme se 
přestěhovali do Fulneku, do firmy Romo Fulnek, 
která se stala naším partnerem. Postupem času 
se nám však Fulnek stal malým. Nám se podařilo 
najít existující továrnu v Příboře a to bylo přesně 
to, co jsme potřebovali. Je skvěle umístěná vedle 
hlavní cesty na Prahu a Olomouc. Máme skvělou 
spolupráci s panem starostou a se zástupci měs-
ta. A jak už jsem dnes říkal, jsme šťastni, že jsme 
právě zde.
Vyrábíte velkokapacitní pračky, teď i sušičky, 
co bude dál?

Budeme dále pokračovat na rozšíření řady 
našich výrobků. Pokud jde o sušiče, řada je zatím 
omezena a my se chystáme ji rozšířit. To se týká 
také žehličů. Takže seznam výrobků, které mají 
být vyvinuty je dlouhý.
Chystáte se nabídnout v budoucnu také nová 
pracovní místa?

Ano, samozřejmě s růstem naší firmy poroste 
také růst zaměstnanců.
Jak byste zhodnotil uplynulý rok s novým pro-
duktem na trhu?

Začátek se rozjel velmi dobře. Poptávka je 
větší než jsme čekali. V příštím roce očekáváme 

téměř explozi, kterou odhadujeme z pozitivní 
odezvy trhu.
Čím si získáváte nové zákazníky?

Pokud jde o sušiče, tak našimi zákazní-
ky jsou již existující zákazníci, kteří používají 
již naše pračky a žehliče. V každé zemi máme 
také své nezávislé distributory, ti svou vlastní 
iniciativou vyvíjejí trh. Také se snažíme pře-
svědčit nové distributory, aby se přeorientovali 
na výrobky firmy Primus. To činíme tím, že si 
je zveme sem k nám, do Příbora, ukazujeme 
jim náš závod. V podobném duchu jako dnes 
a to je pro ně vlastně takovým hlavním činite-
lem, který je přesvědčuje. Jsme velmi hrdí na 
to, co jsme zde v Příboře vytvořili, hlavně díky 
místním lidem. Denně zde máme zákazníky ze 
všech zemí světa.
Jak byste zhodnotil situaci firmy Primus na trhu 
po vstupu ČR do EU?

Já se domnívám, že vstup ČR do EU je věc 
ryze pozitivní. Export se velice usnadnil, zna-
mená pro nás méně administrativních kroků. 
Některé země, které předtím měly jiný názor na 
ČR svůj názor mění a dívají se na Českou repub-
liku jinýma očima.
V Příboře jste denně, měl jste možnost si pro-
hlédnout i památky města?

Několik jsem jich již navštívil, ale bohužel 
jsem nebyl uvnitř.
Mohu vám tedy dát dobrý tip na 11. září, kdy 
se bude konat Den otevřených dveří kulturních 
památek a budete mít možnost prohlédnout si 
je v celé kráse.

Děkuji za tip a budu se snažit zapamatovat si 
toto datum.

Tímto se uzavírá naše návštěva tohoto  
významného partnera, kterého má město 
Příbor po svém boku. Děkujeme za pohostin-
nost a vstřícnost pořadatelů této akce a pře-
jeme aby se jim i nadále dařilo dostát svému 
heslu: „Quality without compromise – Kvalita 
bez kompromisů“.

V sobotu 18. 6. 2005 sehráli muži oddílu ko-
pané rozhodující utkání 1. A třídy a po vítězství 
nad fotbalisty Tiché v poměru 1 : 0 se udrželi 
v této třídě. 

23. 5. 2005 účast při zahájení maturit dalších 
tříd na Masarykově gymnáziu

1. 6. 2005 vyhodnocení úspěšných žáků pří-
borských základních škol

7. 6. 2005 jednání s technickým ředitelem 
Povodí Odry a.s. o finančním rozsahu 
spoluúčasti města na stavbě protipovod-
ňových hrázek na březích Lubiny

8. 6. 2005 účast na jednání bytové komise 
rady města, kde byla za přítomnosti ře-
ditele Domovní správy řešena mimo jiné 
i otázka zadávání drobných údržbářských 
prací a kontrola převzetí těchto prací

10. 6. 2005 přijetí úspěšných žákovských 
družstev, hráček a  trenérů sportovního 
klubu basketbalu u příležitosti získání 
přebornických titulů mistrů ČR na příbor-
ské radnici (blíže samostatný článek)

13. 6. 2005 návštěva MUDr. Jaroslava Zvěřiny, 
CSc., poslance Evropského parlamentu, 
v Příboře. Pan poslanec mimo jiné na-
bídl rovněž pomoc při realizaci projektu 
Centra Sigmunda Freuda v Příboře.

14. 6. 2005 účast na slavnostním dnu společ-
nosti Primus. Setkání u příležitosti před-
stavení nové řady sušících strojů se zú-
častnil rovněž belgický velvyslanec v ČR 
a několik desítek dalších významných 
hostů

15. 6. 2005 schůzka s občany na téma ak-
tuálních informací k problematice by-
tového hospodářství, na které vystou-
pil náměstek ministra pro místní rozvoj 
p. JUDr. Ivan Přikryl, pověřený řízením 
sekce bytové politiky. Více jak sto pří-
tomných občanů bylo seznámeno se stát-
ní bytovou koncepcí a bylo jim zodpově-
zeno na jejich dotazy.

17. 6. 2005 účast na slavnostním odpoledni 
na zahradě restaurace Armanka, kde paní 
Irena Kopecká představila svou knihu po-
hádek

18. 6. 2005 účast a prohlídka Domova dů-
chodců v Příboře u příležitosti Dne ote-
vřených dveří

20. 6. 2005 společně s panem místostarostou 
Janotou a paní Klaudovou jsme popřá-
li panu Antonínu Vyvialovi, předsedovi 
Klubu důchodců v Příboře, k jeho vý-
znamnému životnímu jubileu 

V květnu byly opětovně zahájeny práce na 
projektu Centra Sigmunda Freuda, tentokrát 
v menším rozsahu. Projekt by měl obsahovat 
především rodný dům S. Freuda (muzeum 
S.Freuda), protější objekt (sídlo domovní sprá-
vy) a úpravy souvisejících prostranství včetně 
realizace naučných tras městskou památko-
vou rezervací. Žádost o dotace v rozsahu cca 
30 mil. Kč bude předložena krajskému úřadu 
do konce července 2005. 
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V minulém čísle Měsíčníku jsme slíbili návrat k tématu ukončení II. světové války. Plníme slib a přinášíme recenzi na seriál k válečné historii, který byl v Měsíčníku zve-
řejněn a článek o aktivní účastnici odboje, která žije mezi námi.

RECENZE NA ČLÁNEK 
OSVOBOZENÍ PŘÍBORA V R. 1945 

V březnovém, dubnovém a květnovém čísle 
Měsíčníku vyšel na pokračování obsáhlý článek 
Josefa Jalušky „Osvobození Příbora v r. 1945“. 
Právě pro tento název byl článek přijatý k pub-
likování, ale čtenář po jeho přečtení byl nepo-
chybně zklamán, protože o osvobození Příbora 
tam bylo velmi málo. Autor odbíhal od Příbora 
do všech možných koutů republiky i Evropy. 
Doslova se vyžíval v uvádění obrovského množ-
ství údajů o místech, názvech akcí a číslech, 
které s Příborem neměly nic společného a mno-
hé vůbec neodpovídají historické skutečnosti. 
O článku se velmi kriticky vyjadřovali jak pamět-
níci, tak i bývalí vojáci z řad Vojenského klubu 
důchodců, místního Svazu letců i Vojenského 
sdružení rehabilitovaných. Pokud měl tento člá-
nek připomenout příborské veřejnosti a zvláště 
pak mládeži, jak těžce se rodila svoboda, osvobo-
zení našeho města a jeho přinavrácení do ČSR – 
potom postrádal ty nejelementárnější didaktické 
základy a pravidla. Nechci dopodrobna rozebírat 
všechny nedostatky tohoto článku, chci upozor-
nit jen na několik nesprávných údajů a již dávno 
neplatnou terminologii, kterou autor používá.

1. Žádná bitva o Anglii NEEXISTOVALA, 
ale Battle of Britain (8. 8. až 31. 10. 1940). Není 
přípustné zaměňovat Británii za Anglii!

2. Termín „němečtí fašisté“ je zcela ne-
správný. Hitlerovci a Hitlerovo Německo nebyli 
FAŠISTÉ, ale NÁRODNÍ SOCIALISTÉ – tedy 
NACISTÉ.  Adolf Hitler byl nejen německým 
kancléřem, ale především vůdcem Národně so-
cialistické německé dělnické strany – NSDAP! 
Termín „ němečtí fašisté“ zavedli Sověti, když je 
jejich „nejlepší socialistický přítel“ v roce 1941 
napadl. To se čs. letci Františka Fajtla, když při-
cestovali z V. Británie do SSSR nestačili divit, 
proč Sověti nazývají Němce fašisty. Píše o tom 
i Stanislav Rejthar ve své knize DOBŘÍ VOJÁCI 
PADLI.

3. Nevím, kde autor získal informaci, že ně-
mecký Volkssturm, tedy domobrana, byla mo-
hutná a dobře vyzbrojená, když ji tvořili kluci od 
Hitlerjugend a staří dědkové, kteří již nepodlé-
hali ani branné povinnosti. To byl jen projev to-
tální války – dát do rukou zbraň každému kdo ji 
unesl. Bojová hodnota Volkssturmu byla nízká.

4. Také údaj, že tzv. „Vlasovci“ byli ukrajin-
ští nacionalisté, kteří dezertovali z Rudé armá-
dy, je silně zavádějící. Úřední název „Vlasovců“ 
zněl: RUSKÁ OSVOBODITELSKÁ ARMÁDA 
– ROA. Rekrutovala se výhradně ze sovětských 
zajatců ruské národnosti. Jen pro zajímavost 
uvádím, že ji tvořila 1., 2. a 3. pěší divize (1. divi-
ze pod velením gen. Buniačenka bojovala v Praze 
proti Němcům). Měla i smíšenou leteckou divizi, 
které velel gen. Malcev. V ní byl velitelem stíhací 
eskadry vyzbrojené 16 letouny Messerschmidt 
Bf 109G-10 mjr. S. T. Byčkov a velitelem noční 
bitevní eskadry vyzbrojené 12 letouny Ju 87D 
Stuka byl kpt. B. R. Antilevskij – oba Hrdinové 
Sovětského svazu. Kromě toho měla divize 
i bombardovací, průzkumnou, spojovací, cvič-
nou a doplňovací eskadru, prapor padákových 
střelců, pilotní školu v Chebu, pluk PLD, spo-
jovací prapor a rotu vzdušného zpravodajství. 
K vojskům ROA patřila i pomocná technická 
vojska ROA, samostatný pluk VARJAG a záložní 
brigáda.

Mimo rámec vojsk ROA existovaly: Kozácký 

sbor v Rakousku, Demanovskaja divize v Itá-
lii, brigáda KAMIENSKÉHO v Norsku, Ruský 
ochranný sbor v Jugoslávii, Vojenské gymnázium, 
Kadetský korpus, 1. ukrajinská divize HALYČINA, 
2. ukrajinská divize DIAČENKO, Ukrajinská 
povstalecká armáda, což byli tzv. „Banderovci“, 
1. lotyšská divize, 1. estonská divize, 2. estonská 
divize, 1. turkmenstanská divize, Běloruský pluk, 
Gruzínský pluk, Armenský pluk a Tatarský pluk. 
Celkem po boku Němců bojovalo převážně pro-
ti Sovětům víc jak milion sovětských občanů. To 
však nebyli „Vlasovci“ a již vůbec ne „Banderovci“. 
Je třeba používat správné názvy.

5. Také o povstáních by se dalo psát úplně 
jinak. Povstání ve Varšavě nezačalo předčas-
ně. Rudá armáda byla bezprostředně blízko, ale 
nepomohla povstalcům, protože to byla polská 
Armija Krajowa. Podle rozhodnutí Stalina Sověti 
čekali až Němci povstání ve Varšavě porazí. Ani 
československé povstání na Slovensku, které 
potom komunistická propaganda přejmenovala 
na SNP nesmělo zvítězit, protože by zde Sověti 
nemohli uplatnit své politické cíle. Gen. R. Viest 
po svém zajetí při výslechu v Bratislavě označil 
povstání na Slovensku za druhou Varšavu. Snad 
proto byli oba generálové Viest a Golián po 
osvobození ze zajateckého tábora zatčení NKVD 
a odvlečení do SSSR. Komunistická propagan-
da tvrdila, že je Němci v dubnu 1945 zastřelili. 
Avšak Viestova rodina žijící u Žiliny ještě v roce 
1947 dostala od generála propašovaný dopis ze 
SSSR. Potom již další stopy po obou generá-
lech zmizely v některém ze sovětských gulagů. 
Podobně se dá psát i o Pražském povstání v květ-
nu 1945. Povstání bylo sice ze strany českého od-
boje připravované a organizované čs. podzemní 
i zahraniční armádou, ale byla snaha se s Němci 
dohodnout, aby se předešlo ozbrojenému boji 
a zbytečnému prolévání krve. Nakonec však bylo 
povstání v Praze vyprovokováno sovětskými pa-
dákovými agenty. Jen ve Francouzské ulici jich 
Němci zajali víc jak 50 a na právnické fakultě při 
výslechu se dozvěděli o jejich poslání v Praze. 
ČNR, která se ujala politického vedení povstání, 
ovlivněná jejími komunistickými členy na čele 
s Josefem Smrkovským dělala vše, aby povstání 
v Praze pokračovalo bez ohledu na oběti, dokud 
nedorazí Rudá armáda. Proto také odmítla po-
moc 1. divize ROA, která potom v noci ze 7. na 8. 
květen Prahu opustila i první nabídku Němců na 
kapitulaci. Přijala až druhou německou nabídku, 
která se již odmítnout nedala. Existují fotogra-
fie a filmové záběry o tom, jak německá armá-
da po podepsání kapitulační dohody spořádaně 
opouští Prahu. Na křižovatkách řídí dopravu po-
vstalci. Na okraji Prahy potom odevzdala před-
stavitelům čs. armády těžkou bojovou techniku 
a podle dohody pokračovala s auty a s osobními 
zbraněmi v cestě na západ do amerického zajetí. 
Když ráno 9. května dorazili do Prahy unavení 
vojáci Rudé armády – neměli v podstatě již koho 
osvobozovat. Narazili ještě na několik opozdi-
lých německých jednotek, které se pochopitelně 
proti Rusům začaly bránit, a tak došlo v Praze 
ještě k několika menším bojovým střetnutím 
mezi rudoarmějci a Němci, při kterých padlo asi 
30 sovětských vojáků a NE 500, jak je uvedeno 
v článku. V okolí Prahy padlo asi 500 sovětských 
vojáků 1., 2. a 4. ukrajinského frontu, ale ne při 
bojích v Praze. Naproti tomu přímo v Praze ve 
dnech  6. a 7. května padlo na 300 ruských vojá-
ků ROA. Úctu si však zaslouží všichni padlí ruští 
vojáci, bez ohledu na to, jestli patřili do svazku 
ROA, nebo Rudé armády. Němci měli v Praze 

855 padlých. Na rozdíl od Varšavy nebo Paříže se 
Praha osvobodila sama bez pomoci spojenců. Po 
válce řekl americký generál G. Patton, jehož 3. 
armáda osvobozovala západní Čechy čs. generá-
lovi JUDr. B. Ečerovi: „Generále, v boji se nikdy 
nedotazujte svého nadřízeného, jestli můžete to 
či ono udělat. Já jsem se zeptal Ika (Eisenhowera) 
jestli mohu obsadit Prahu a on mi to zakázal. 
Měl jsem ji obsadit  a potom mu to oznámit. 
Kdybych to tehdy udělal, tak by to dnes u vás vy-
padalo jinak.“

6. 1. čs. armádní sbor měl v dubnu 1945 po 
provedených odvodech na Podkarpatské Rusi 
a na východním Slovensku celkový počet 31 725 
mužů (viz. Vojenské dějiny Československa, sva-
zek IV.). Jak potom mohl mít ztráty 20 000 pad-
lých a 90 000 raněných, jak je uvedeno v článku. 
Jeho reorganizace na armádu byla provedena až 
po válce! 

7. Snad největší mystifikací článku je tvr-
zení jeho autora, že bezpodmínečná kapitulace 
Německa byla podepsána v Berlíně 9. května. 
Celý svět ví, že 7. května byla podepsána němec-
ká kapitulace v Remeši a že si Sověti potom vy-
nutili, aby byla ještě jednou podepsána 8. května 
1945 v Berlíně. To se také stalo! Od toho času se 
konec války v Evropě slaví 8. května a od pádu 
komunistického režimu v Československu i u nás 
a 8. květen je státním svátkem České republiky.

O tomto článku by se toho mohlo napsat ješ-
tě mnoho, ale nač by to bylo? Ať si čtenář udělá 
úsudek o jeho věrohodnosti sám a ať posoudí 
i věrohodnost materiálů, ze kterých autor čerpal 
svoje informace.

Plk. Bohumil Vlach

Místní pořadník 
žadatelů o pronájem obecních bytů v Pří-

boře, schválený na 78. zasedání Rady města 
Příbora, které se uskutečnilo dne 31. května 
2005, na období 1. června 2005 až 31. prosince 
2005
Pořadník na přidělení obecního bytu  
o velikosti 1+1
1 . Vojta Marcel převod z minulého pořadníku 
2. Tomšíková Kateřina  „ 
3. Tománek Jiří  „ 
4. Mičová Pavlína  „ 
5. Šmídová Martina 1 osoba 15 bodů 
Pořadník na přidělení obecního bytu  
o velikosti 2+1
1. Juřenová Lenka převod z minulého pořadníku
2. Sopuchová Marcela   „ 
3. Uličná Lucie 2 osoby 18 bodů
4. Nagy Imrich 1 osoba 17 bodů
5. Robenek Miroslav 3 osoby 17 bodů
6. Halamíček Libor 1 osoba 17 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu  
o velikosti 3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin převod z minulého pořadníku 
2. Kowaliková Sylva  „
3.  Matula Petr  „
4.  Sekerášová Olga           „

Pořadník byl sestaven v souladu s platnými „Pravidly pro 
přidělování bytů do nájmu občanům“.
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STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE 
ZA MĚSÍC DUBEN

Dne 2.5.2005 v 15.40 hodin telefonicky ozná-
mil majitel pivnice Oáza, že jeden z jeho hostů byl 
okraden. Na místo se strážníci dostavili za několik 
minut, kde jim číšnice sdělila, že viděla, jak jeden 
z hostů odchází z restaurace a bere ze stolu peně-
ženku, která leží u hlavy  podnapilého a spícího 
hosta pivnice. Peněženka byla hnědé barvy a byla 
v ní bankovka v hodnotě tisíc korun českých. Tuto 
bankovku číšnice viděla, i když okradený host pla-
til předchozí útratu. Poté následovalo vyhledávání  
podezřelého, kterého hlídka následně uviděla na 
ulici Frenštátská u nádraží a byla u něj nalezena 
tisícikoruna, ačkoli v Oáze u sebe žádné pení-
ze neměl. Pivo mu musel zaplatit jeho kamarád 
a u číšnice si chtěl ještě půjčit hotovost nebo pivo 
na dluh. Na Policii ČR zjištěno, že trestaný nebyl. 
Poté mu byla tisícikoruna odejmuta, na což mu 
bylo vystaveno potvrzení. Celá věc byla předána 
komisi pro projednávání přestupků.

V průběhu poslední doby přijala hlídka MP 
Příbor oznámení od několika majitelů příborských 
restaurací, že mají špatnou zkušenost s jistou že-
nou bydlící na našem katastru. Tato se pohybuje 
po různých restauracích, kde úmyslně neplatí způ-
sobenou útratu, vymlouvá se, že nemá peníze nebo 
z restaurace odejde bez zaplacení. Tento případ se 
vyskytl již asi ve čtyřech případech. Strážníci proto 
na tuto skutečnost upozornili ostatní majitele re-
stauračních zařízení na katastru města.

Dne 30.května 2005 v 8:10 hodin přijala hlídka 
MP telefonické oznámení od paní bydlící na ulici 
Štramberské. Ta oznámila , že k ní domů přišla asi 
dvanáctiletá dívka, která ji požádala, zda se u ní 
může převléknout do jiných šatů, nechat si obarvit 
vlasy a také, zda by jí nemohla půjčit nějaké peníze. 
Z toho důvodu si oznamovatelka myslela, že dívka 
pravděpodobně utekla z domu nebo se chce před 
někým skrývat. Hlídka okamžitě vyjela na místo, 
kde u rybníka v místní části Paseky hledanou dív-
ku spatřila. Jakmile však děvče uvidělo hlídku MP, 
dalo se na útěk. Okamžitě ji začal pronásledovat 
jeden ze strážníků a po několika vteřinách ji chy-
til. Následně bylo zjištěno, že dívka je chovankou 
Dětského domova Příbor, a proto byla předána své 
vychovatelce. 

„Hlavní je mít odvahu pomoci druhému“
Ivana Bolomová

Náš pravidelný čtenář si určitě všiml, že jsme 
se v minulém čísle Měsíčníku zmínili o aktu při-
pomenutí významného výročí. Tím bylo ukončení 
II. světové války, která přinesla tragické a bolestné 
zážitky snad každému, kdo si ji prožil na vlastní 
kůži. V této válce jako i v jiných, které se v historii 
našeho národa udály, se našli lidé stateční, odváž-
ní a ochotní v mnoha případech riskovat pro svou 
vlast a její obyvatele život. Byli to nejen vojáci, kteří 
za nás nasazovali životy přímo na bitevním poli, ale 
také civilisté, kteří hledali různé cesty, jak pomoci 
na pravých místech. 

Mnozí z nich již dnes bohužel nežijí. Ti, kte-
ří měli to štěstí, přežili válečné hrůzy a jsou dnes 
mezi námi, není jich už mnoho, mohou vzpomínat 
a vyprávět. A naše generace mají to štěstí, že jim 
mohou naslouchat a snad se i poučit. 

Já jsem se vydala do příborského domova dů-
chodců, kde dnes žije jedna z těch nejodvážnějších. 
Dnes jednaosmdesátiletá paní Marie Babincová. 
Pochází z Blažovic u Brna a do našeho města přišla 
za svým manželem, příborským rodákem. Než se 
však paní Babincová ocitla v Příboře, prožila díky 
své odvaze věci až neskutečné a zásluhou nesmírné-
ho štěstí je dodnes naživu. V období před atentátem 
na Heidricha, to bylo paní Babincové asi 14 let, se 
stala spojkou, která pašovala zbraně pro partyzány. 
Pomáhala svému otci, který když byl na něj vydán 
zatykač, utekl na Českomoravskou vrchovinu a tam 
se schovával. Pomocí šifrovaných zpráv, které posílal 
dceři, se mu však podařilo v této činnosti pokračo-
vat. Paní Babincová na to dodnes živě vzpomíná:

„ ...von se jmenoval Cyril Paulík, ale říkalo se 
mu Cyril Koláříčkův. K němu jsem ty zbraně nosila. 
Bylo to vždycky večer o půl jedenácté, když jel vlak. 
To jsem musela jít, ne předem z baráku, ale zezadu 
zahradou kolem dráhy, mezírkou se říkalo. Tam 
nebyly žádné domy a v noci to bývalo nebezpečný. 
Jednou stranou se šlo ke hřbitovu a druhou se zah-
lo doprava a byl to druhé dům na levé straně. Tak si 
představte, že jednou, když jsem tak šla, zničehož 
nic, naproti mně esesák. A co teď? On mě naštěstí 
neviděl, já jeho jo. No nic, tak jsem s ukrytou zbra-
ní rychle kulhala k domku, kde jsem ji měla předat. 
Přišla jsem tam a zaklepala, měli jsme heslo. To 
bylo Maryčka, von mně tatínek odmala jinak neře-
kl. Zaklepala jsem a Cyrilek řekl „Maryčka“ a já na 
to „Maryčka“. Tak otevřel dveře a že co je novýho. 
Já říkám, potkala jsem v mezýrce esesáka. Už jsem 
byla vtažená dovnitř! Kde se poděla zbraň dodneš-
ka nevím. A co teď? Když mě potkají, co řeknu? No 
nic, Cyrilkova žena povídá, že ať jim řeknu, že jsem 
byla na rande. Ale, co když se zeptají, kde toho 

mládence mám? No tak co řekla, povíš, že se tajně 
scházíš s mým mužem. A bylo to vyřešený!“

Když nastoupila do zaměstnání, do Viktorie 
– továrny na nepromokavé pláště a tzv. mantle pro 
vojáky, byla paní Babincová zatčena. Byla odvede-
na na jednu z brněnských fakult, kde probíhaly tzv. 
křížové výslechy:

„ ...tam nevíte, kdo je s váma zavřený. Jste sama 
v místnosti a někdo na vás odvedle zaklepe a ptá se: 
“Vodkuď seš, za co tě zavřeli?“ A vy nemůžete od-
povídat, žádnému nemůžete věřit. No a z teho vás 
odvedou na křížové výslech. Není to nic příjemný-
ho. Tam musíte přísahat před Kristem, že budete 
mluvit jen čistou pravdu. Bylo jich tam na mě snad 
dvacet nebo pětadvacet, ani nevím. Nevěděla jsem, 
co mě čeká, ale musela jsem mít přesto v hlavě jas-
no. Naštěstí jsme se už dlouho před tím domluvi-
ly s maminkou, co budeme odpovídat, kdyby nás 
chytili. Otázky vám tam dává několik lidí. Zeptají 
se na nějakou věc a třeba za dvacet minut se šikov-
ně zeptá někdo jiný na to stejné, ale řekne to úplně 
jinak. A vy musíte dát stejné odpovědi tam i tam. 
No prostě, musíte mět, jak se říká všech pět pohro-
madě! Poněvadž mě vyslýchali v posluchárně, po-
dívala jsem se v jednu chvíli nahoru a tam uviděla 
maminku, která byla taky zatčená. Musela nesmír-
ně trpět... Po výslechu nás odvezli do internačního 
tábora Svatoňovice, kde se znovu vyslýchalo. Tam 
byly vesměs rodiny, od kterých utekl někdo do za-
hraničí a pak Židé. Byla jsem tam zavřená asi čtyři 
měsíce, když pro mě jednou přišli. Odvedli mě do 
místnosti, postavili na podstavec a pod paže mně 
zajely takový saně. Celé se to se mnou zvedlo a já 
ucítila strašnou bolest a ztratila vědomí. Mezitím 
mě dovezli do márnice, pak k felčarovi, kde na mně 
něco zkoušeli. V té době jsme ani nevěděla co. No 
a za krátkou dobu na to mě pustili.“

Paní Babincové byla v té době naočkována 
otevřená tuberkulóza a jejím nevědomým úkolem 
bylo roznášet tuto nemoc dál. Díky šťastné náhodě 
ji však kontaktoval jistý pan doktor Strnadel, který 
ji poslal do plicního sanatoria a pomohl léčit. Jako 
politicky nespolehlivá byla také totálně nasazená 
v Brně-Líšni, v letecké továrně, kde pracovala pod 
ostrým německým dohledem. Přes tyto všechny 
peripetie dokázala s optimismem pomáhat rodi-
ně, tvrdě pracovat v lese a vytvořit si krásný vztah 
k přírodě, kterou dnes ráda maluje. 

Já si dovolím jí poděkovat za nesmírně živé 
a jistě nelehké vyprávění plné smutných vzpomínek 
na válečné roky. Do dalších let přeji hodně zdraví, 
klidu, pohody a inspirace pro hezké obrázky. 

775 360 392
737 753 470
!Půjčky!

Zaměstnancům, 
důchodcům,

OSVČ! 
Bez ručení, 

bez poplatků!
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PODĚKOVÁNÍ
V květnu jsme my, příborští senioři, ukončili 1. ročník „Vzdělávání třetího věku“. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se po-
díleli jak na přípravě, tak i na realizaci všech přednášek našeho vzdělávání. Rovněž všem přejeme příjemné prožití letních prázdnin a na-
čerpání nových sil. Už dnes se těšíme na další, 2. ročník našeho „Vzdělávání třetího věku“. Posluchači vzdělávání třetího věku

Vzdělávání třetího věku
V květnu 2005 ukončili příborští senioři 1. ročník „Vzdělávání třetího věku“.

 Na Den dětí dostaly děti ze základních škol a zvláštní 
školy v Příboře ještě jeden dárek. V obřadní síni Městského 
úřadu v Příboře proběhlo vyhodnocení nejlepších žáků těch-
to škol. Nejednalo se o  žáky s nejlepším prospěchem, ale 
o žáky, kteří se nějakým způsobem zasloužili o dobré jméno 
školy.  Každá škola vybrala tři žáky. Ze školy Npor. Loma to 
byli Jiří Tuza, Michal Kuliha a Ondřej Ciencala. Ze zvlášt-
ní školy Sabina Jastrzembská, Lucie Klosová a Gabriela 
Danišová a ze školy na ulici Jičínské Ludmila Turková, Silvie 
Škarbová a Vladimír Foukal. Těchto devět žáků přivítal v ob-
řadní síni starosta města ing. Milan Strakoš a předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti  Mgr. Libuše Klaudová. 
Všem žákům byly předány pamětní listy, malé dárky, perna-
mentky na koupaliště a volný vstup na internet v informač-
ním centru po dobu prázdnin. 

 Zdenka Pustějovská, matrikářka

V pátek 17. 6. 2005 proběhl ve vinárně Armanka křest knihy Pohádky, jejíž autorkou je paní Mgr. Irena Kopecká.  
Jak vidíte na fotografiích, atmosféra akce byla velice příjemná. Foto: Mgr. Zdeněk Babinec 

Náplň přednášek v letošním roce byla pestrá. 
První semestr se týkal tématu Sigmunda Freuda 
a Evropské unie. Mgr. M. Šupová posluchače 
seznámila se životem a dílem našeho rodáka, 
PhDr. J. Řeháková pokračovala v tématu Sigmund 
Freud – Sny a snění, PhDr. E. Lenértová dále 
přednášela o struktuře osobnosti a chybných úko-
nech, Mgr. Z. Babinec poutavě ve své přednášce 
přiblížil S. Freuda a výtvarné umění (surrealis-
mus). Závěr bloku přednášek patřil PhDr. Karlu 
Plockovi z Brna – Výkladu snů.

Série přednášek prvního semestru pokračo-
vala Evropskou unií, novou mapou Evropy a světa, 
institucemi EU a jejich posláním. Obě přednášky 
poutavě přednesl seniorům Mgr. Stanislav Janota. 

Druhý semestr, který začal v únoru, se týkal 
témat zdraví. MUDr. Mořic Jurečka zajímavě ho-
vořil k účastníkům vzdělávání v tématech:
· Onemocnění srdce a cév,

· Onemocnění pohybového aparátu,
· Onemocnění dechového ústrojí.

Čas zůstal i na diskusi, což přítomní přivítali 
s velkým zájmem.

Na toto téma navázal ve svých dvou před-
náškách Mgr. Pavel Netušil, profesor Masarykova 
gymnázia, a to tématy:
· Viry a bakterie, způsoby napadení organismu 

a boj proti nim, výživa, metabolismus,
· Nervová soustava, činnost mozku.

Přednášky o zdraví se u posluchačů setkaly 
s příznivou odezvou.

Druhý semestr končil Počítačovou gramot-
ností (5 lekcí).

Účastníci vzdělávání třetího věku byli 
rozděleni do tří skupin. První skupinu ved-
la p. Ing. Radmila Mrázková, druhou skupinu 
Mgr. Pavel Netušil. Obě skupiny měly tuto výuku 

na Masarykově gymnáziu. Třetí skupinu vedla 
Mgr. Alena Urbanová. Tato skupina se zdokona-
lovala v počítačích na ZŠ Npor. Loma. 

O výuku počítačů byl mezi posluchači velký 
zájem. Všichni přihlášení zájemci  o vzdělávání 
třetího věku úspěšně zvládli studium a všem bylo 
předáno osvědčení  o absolvování prvního roční-
ku. Blahopřejeme.

Děkujeme všem přednášejícím za velmi kva-
litní obsah přednášek, vedení Masarykova gym-
názia, ZŠ Npor. Loma za to, že nám umožnili vyu-
žívat prostory jejich škol k přednáškám.

Poděkování patří i členkám komise pro ob-
čanské záležitosti, které při organizaci vzdělávání 
obětavě pomáhaly. 

Studentům – seniorům přejeme „pěkné 
prázdniny“.
Mgr. Libuše Klaudová, 
Předsedkyně komise pro občanské záležitosti

Vyhodnocení nejlepších žáků
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Den dětí v knihovně
V Městské knihovně Příbor oslavily děti svůj svátek 2. června. Protože nám přálo po-
časí, mohly si děti zahrát své oblíbené hry v městském parku. V knihovně pak vyluštily 
osmisměrky, nakreslily obrázek dovolené svých snů a každý si domů odnesl malý dáre-
ček. Všem malým čtenářům přejeme hezké prázdniny!

Silvie Bahnerová

TJ PŘÍBOR INFORMUJE:
V pátek 13.května 2005 se konala valná hromada na kte-
ré byla zvolena nová výkonná rada, která zvolila nového 
předsedu. Pavla Sattka. Na prvním zasedání výkonné rady 
TJ Příbor dne 26.května došlo k rozdělení funkcí.
místopředseda Radim Jeník
referent pro výstavbu a údržbu Lubomír Jurečka
referenti pro personalistiku Stanislav Pustějovský a Draho-
míra Sattková
referent pro ekonomické věci ing. Ladislav Těšlík
referent pro vnější věci ing. Strakoš
revizoři účtů Jindřich Kučera a František Pělucha

V TJ Příbor jsou oddíly ASPV, aerobiku, jezdectví, kopané, 
ledního hokeje a sportovní kluby tenisu a vzpírání. 

Cvičení aerobiku o prázdninách 2005:
červenec - srpen
začínáme 7. července, úterý 20 - 21 hodin za příznivého poča-
sí na místním koupališti- nesmí pršet
čtvrtek 20 - 21 hodin sportovní hala na Štramberské ulici
Pozor začátek cvičení v měsíci srpnu už v 19 hodin
Provoz FITcentra o prázdninách:
pondělí, středa, pátek 16 – 22 hodin
od 25.7 – 7.8.2005 dovolená
Hezké léto a radost z pohybu vám přeje Tereza Statková pro-
fiinstruktorka-licence „A“ IFFA tel.606 932 447
Jezdecký oddíl:
V měsíci květnu startovali na soutěžích Vojtěch Michálek, 
Eliška Tillová a Marika Kotuličová
Trojanovice: ZL - 1.místo L-2.místo Marika Kotuličová, kůň 
LEGON
ZM - 1.místo Z-5.místo Vojtěch Michálek kůň PARADIS
Hradec nad Moravicí: ZL - 6.místo Marika Kotuličová, kůň 
LEGON
Z - 3.místo Eliška Tillová, kůň ATHENA
Nový Jičín-Žilina Z - 1.místo Eliška Tillová, kůň ATHENA
drezurní závody 4.místo Marika Kotuličová, kůň HERMELÍN
Třeština-Háj drezurní závody 13.místo Marika Kotuličová, 
kůň HERMELÍN
Frenštát pod R., májová cena Z - 3.místo Eliška Tillová, kůň 
ATHENA
Příjemné prázdniny přeje Petr Michálek, předseda jezdeckého 
oddílu TJ Příbor.
Kopaná:
Mladší žáci-krajská soutěž 8. místo 
Starší žáci-krajská soutěž 11. místo
Dorostenci-krajská soutěž 14. místo
Muži-I.A třída 11. místo – což pro ně znamenalo udržení 
v soutěži 1.A třídy
Hodnotnou sportovní podívanou přeje Stanislav Pustějovský 
organizační pracovník oddílu kopané.
Sportovní klub tenis: 
Registrovaní-sdružený okresní přebor DOSPĚLÍ: 
Fulnek - Příbor 2 : 7 body Krkoška, Poledník, Říčný, Piškytlová, 
Krejčí
Piškytlová/Krejčí, Londin/Poledník
Příbor - Zašová 1 : 8 bod Poledník
Hranice - Příbor 5 : 4 body Poledník, Londin, 
Poledník/Londin, Kriške/Říčný
Příbor - Frenštát 1 : 8 bod Poledník/Londin
Odry - Příbor 2 : 7 body Poledník, Jakeš, Londin, Strakoš, 
Macková 
Jakeš/Strakoš P., Blažková/Macková
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r. 1999 (od roku 1999 – pololetí - spolu-
práce s firmou OZO Ostrava)
celkové množství 1975 t
směsný: 1291 t
(OZO 646 t, Slumeko 261 t, TS 384 t)
objemný: nebyl vykázán
sklo: 2 t TS
plasty : 0 t
nebezpečný: 9 t TS
další vytříděný odpad: 684 t TS  
(tento údaj obsahuje zčásti i odpad od pod-
nikatelů, nebylo v té době vyspecifikováno)
r. 2000
celkové množství 1690 t
směsný: 1402 t OZO
směsný: 241 t  TS 
(Odebírán od občanů jako obj.)
objemný: nebyl vykázán
sklo: 22 t OZO
plasty: 7 t OZO
nebezpečný: 8 t TS
další vytříděný odpad: 10 t TS
r. 2001 (od r. 2001 – spolupráce s firmou 
EKOKOM, od r. 2001 nebyl do výpisu zahr-
nut žádný odpad od podnikatelů) 
celkové množství 1310 t
směsný: 967 t OZO
objemný: 278 t TS  
(údaj může obsahovat i část směsného)
sklo: 37 t OZO 
plasty: 18 t OZO
nebezpečný: 10 t TS

r. 2002:  (od roku 2002 je ve městě sta-
noven místní poplatek na osobu)
celkové množství: 1517 t
směsný: 1365 t  
OZO 1264 t, TS 101 t 
objemný: 67 t TS
plasty: 41 t OZO
sklo: 27 t OZO
nebezpečný: 7 t TS
další vytříděný odpad: 10   t TS 
r. 2003
celkové množství 1718 t
směsný: 1523 t OZO
objemný: 92 t TS
plasty: 40 t OZO
sklo: 41 t OZO
nebezpečný: 11 t TS
další vytříděný odpad: 11 t TS
r. 2004
celkové množství 2228 t 
směsný: 1902 t OZO
objemný: 169 t TS
plasty: 43 t OZO
sklo: 41 t OZO
nebezpečný: 23 t TS
další vytříděný odpad: 50 t TS

Podle hlášení o produkci odpadů před-
kládaných každoročně obci s rozšířenou 
působností Kopřivnice (předtím okresnímu 
úřadu Nový Jičín) zpracovala 

Ing. Libuše Volná, Referent ŽP

Přehled o množství vyprodukovaného odpadu v Příboře od roku 1999
(výpis z hlášení o produkci odpadu)  V následujícím přehledu seznamuje občany s množstvím 

odpadu, který byl ve městě vyprodukován v letech 1999 až 2004.

Registrovaní-sdružený okresní přebor STARŠÍ ŽACTVO:
 Příbor - MEZ Vsetín 1 : 8 bod Piškytl
 Nový Jičín – Příbor 9 : 0
 Příbor – Kopřivnice B 1 : 8 bod Jeníková
 Zašová – Příbor 8 : 1 bod Piškytl/Macíček
 Příbor – Bílovec 3 : 6 body Ščudlík, Macíček
 Ščudlík/Macíček 
Neregistrovaní-ostravská skupina družstvo A nad 45 let:
 Příbor – Výškovice C 2 : 1 body Polášek
 Macke/Grodza
 Příbor – Nová Bělá 3 : 0 body Macke, Grodza
Polášek/Strakoš J.
Příbor – Poruba-Ves 0 : 3
Příbor – Proskovice C 3 : 0 body Polášek, Grodza
Macke, Strakoš J 
Neregistrovaní-ostravská skupina družstvo B nad 45 let:
Příbor – Poruba-Ves 2 : 1 body Herman, Piškytl
Příbor – Proskovice C 3 : 0 body Herman, Piskytl
Bartoš/Piškytl 
Výškovice C – Příbor 0 : 3 body Herman, Piškytl
Bartoš/Piškytl 
Příbor – Kunčičky 3 : 0 body Herman, Piškytl
Bartoš/Piškytl
Neregistrovaní-novojičínská skupina nad 38 let:
Příbor – CZYŽ Hodslavice 1 : 2 bod Herman
Vlčovice - Příbor 3 : 0
Starý Jičín - Příbor 2 : 1 body Macke
Přijďte si k nám o prázdninách zahrát. Ing. Ladislav Těšlík, 
předseda klubu.
Sportovní klub vzpírání: 
Mistrovství České republiky jednotlivců, mladší žáci, se usku-
tečnilo v Příboře 4.června 2005 za účasti 31 vybraných žáků 
z 10 oddílů. 
Mladší žáci soutěžili v trojboji, a to v  trojskoku sounož, hodu me-
dicinbalem a trhu v 8 hmotnostních kategoriích. Svěřenci Pavla 
Sattka podali velmi dobré výkony a potěšili příborské diváky. 
hmotnostní kategorie do 32 kg 1. místo a titul mistra ČR vy-
bojoval Radim Jeník výkonem 167 bodů 
2. místo po tuhém boji získal Vlastislav Konečný výkonem 
166 bodů 
4. místo obsadil Daniel Kresta výkonem 151 bodů
na 8. místě se umístil Martin Strakoš výkonem 109 bodů
hmotnostní kategorie do 40 kg 2. místo vybojoval Martin 
Bolom výkonem 187 bodů
Dovolenou a prázdniny prožijte podle svých představ. Vlastimil 
Tomek, předsedu klubu vzpírání.

Na závěr informace o stavu našich sportovišť. 
Návštěvníci kopané si jistě všimli, že je provedena rekonstruk-
ce střechy tribuny na stadionu kopané, tribuna je nově omít-
nuta a natřená. Provedla se i rekonstrukce koupelny a oprava 
šaten. Chystá se generální oprava oplocení stadionu.
 Na tenisových byla provedena oprava části střechy, chystá se 
přístavba místnosti pro potřeby správce. 
Na hale na Štramberské ulici byla provedena oprava střechy 
nad FITcentrem, nátěr střechy nad tělocvičnou a nátěr podla-
hy tělocvičny. Prostředky na všechny tyto akce v rámci údržby 
jsou z vlastních zdrojů TJ.
V sauně se dokončují stavební práce na bazénku a jsou prove-
deny obkládací práce na stěnách a podlahách šatny, odpočí-
várny, sprch, WC a chodeb.
Všem sportovcům, jejich příznivcům a všem občanům 
města Příbora přejeme příjemnou dovolenou a dětem 
prázdniny bez deště se sluníčkem a koupáním.   
Za výkonnou radu TJ Příbor Pavel Sattek a František Pělucha

ZŠ Npor. Loma v Příboře konala 10. 
5. 2005 již 16. ročník Běhu o Pohár osvo-
bození města Příbora pod patronací MěÚ 
v Příboře.

Letošního ročníku se zúčastnily jen pří-
borské školy. ZŠ Npor. Loma, ZŠ Jičínská a 
Masarykovo gymnázium.
Soutěžilo se ve třech kategoriích chlap-
ců a dívek.
V kategorii nejml. dívek se umístila na: 
1. místě Cáderová Žaneta – ZŠ Npor. Loma
2. místě  Sýkorová Denisa – ZŠ Npor. Loma
3. místě  Jarnotová Petra – ZŠ Jičínská
V kategorii nejml. chlapců se umístil na: 
1. místě Bzirský Martin – ZŠ Jičínská
2. místě Friedel Adam – ZŠ Npor. Loma
3. místě Skoumal Robin – ZŠ Npor. Loma
V kategorii mladších dívek se umístila na: 
1. místě Kocourková Iveta – Masarykovo 
gym.
2. místě Maková Petra – ZŠ Npor. Loma
3. místě Pavelková Petra – ZŠ Npor. Loma
V kategorii mladších chlapců se umístil na: 
1. místě Velart David – ZŠ Npor. Loma
2. místě Pustějovký Martin – ZŠ Jičínská
3. místě Volný Antonín – Masarykovo gym.

V kategorii starších dívek se umístila na:
1. místě Rosíková Jana – ZŠ Npor. Loma
2. místě Bechná Denisa – ZŠ Npor. Loma
3. místě Rektoříková Lucie – ZŠ Npor. Loma
V kategorii starších chlapců se umístil na:
1. místě Švrčina Martin – ZŠ Npor. Loma
2. místě Škoda Kristián – Masarykovo gym.
3. místě Pospíšil Jiří – ZŠ Npor. Loma
Celkové umístění škol:  
1. místo ZŠ Npor. Loma s počtem bodů 186,
2. místo ZŠ Jičínská s počtem bodů 109,
3. místo Masarykovo gymnázium s počtem 
bodů 97.

Pohár zůstává v ZŠ Npor. Loma. 
Masarykovo gymnázium nemá žáky nej-
mladší kategorie – proto v celkovém hod-
nocení bylo znevýhodněno. V příštím roční-
ku Běhu o Pohár osvobození města Příbora 
hodnocení bude přizpůsobeno věkovým ka-
tegoriím.

Děkujeme vedoucím atletického krouž-
ku Břetislavu a Stanislavu Mackovi za pomoc 
při organizaci závodu, Městské policii za po-
moc při zajištění bezpečnosti závodu, spon-
zorům za ceny, městské televizi.
Vítězům přejeme další sportovní úspěchy.
Mgr. Libuše Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Běh o Pohár osvobození města Příbora
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Kam se zeleným odpadem  
(tráva, listí, větve)  

ze zahrad?
Technické služby města Příbora in-

formují občany města Příbora, Hájova 
a Prchalova, že mohou zelený odpad 
( trávu, listí a větve) ze svých soukro-
mých pozemků uložit bezúplatně do 
31.10.2005:
 1) Na kompostárně Točna-Příbor ve 

dnech pondělí, středa, pátek v době 
od 8.oo do 15.oo hodin.

2) Na dvůr TS města Příbora každý 
čtvrtek v době od 8.oo do 11.oo ho-
din a od 12.oo do 16.3o hodin nebo 
každou sobotu v době od 8.oo do 
12.oo hodin ( pokud tyto dny nebu-
dou státem uznávané jako svátek ). 

3) Pokud má někdo větší množství 
zeleně, je možné si objednat v TS 
města Příbora přistavení velkoob-
jemného kontejneru, kde občan za-
platí pouze za dopravu a pronájem 
kontejneru.

Příborští atleti jsou opět přeborníci
Poslední slunečnou květnovou neděli (29. 5.) se 

na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích bojo-
valo o zisk titulu přeborník „Moravskoslezského 
kraje staršího a mladšího žactva v atletice“. Závody 
se konaly po celý den za „tropických“ teplot, ukaza-
tel teploty na dráze dokonce naměřil až neskuteč-
nou hodnotu 48°C. I přesto všichni naši závodníci, 
členové oddílu atletiky SŠK Příbor, zabojovali a do-
mů si přivezli tři vítězství.

Za mladší žactvo nás reprezentovali Simona 
Seibertová, Iveta Kocourková a Adam Friedel.

Simona, která tento titul získala i v zimě v hale 
na 60m, opět nenechala nic náhodě a v obou svých 
disciplínách (60m a 150m) vyhrála. Na 60m dosáh-
la ve finále průměrného času 8,52 s a na  150 m pak 
20,69 s. Škoda jenom, že bylo takové počasí a že 
foukal protivítr, což se velmi projevilo na dosaže-
ných časech. Iveta, která zatím v posledních svých 
čtyřech startech nepoznala porážku na své trati 
– 800 m, nepřišla ani tentokrát o svou neporazitel-
nost a s chladnou hlavou vyhrála svůj závod a zá-
roveň si opět vylepšila své letošní maximum o 1,79 
sek. a které má nyní hodnotu 2:33,44s

Obě dvě jsou zachyceny na fotografii, vlevo 
Iveta Kocourková a vpravo Simona Seibertová.

Posledním zástupcem v této kategorii byl 
Adam Friedel, který také absolvoval závod na 800 
m. U Adama jsme však nemohli počítat s umís-
těním na stupních vítězů, protože byl o 2-3 roky 
mladší než  jeho soupeři. Ale i přesto se popral 
s tímto handicapem a i když skončil těsně po-
slední, dokázal si i on 
vylepšit své letošní 
maximum o 0,56 sek. 
a mající nyní hodnotu 
2:54, 75 s.

Ve starším žac-
tvu nás reprezento-
vala pouze Veronika 
Tuzová, která absol-
vovala závody na 60 m 
a na 300 m. Z rozběhu 
na 60 m se nedokázala 
probojovat do finále, 
a tak ji nakonec cel-
kově patřilo 15. místo 

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,

nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kanceláø Nový Jièín

Štefánikova 2, 741 01

Komplexní

s lu by v oblasti

ž
lynofikace

p

V zákaznické kanceláøi SMP vyøídíte:

 žádosti o pøipojení k distribuèní soustavì

 nebo žádosti o dodávku zemního plynu

 nové smlouvy na dodávku zemního plynu

pøepisy odbìrných míst

reklamace

 veškeré informace ve vìci odbìru zemního plynu

 veškeré zmìny ve stávajících kupních smlouvách

 (úpravy záloh, platebních podmínek,

 fakturaèních adres, kontaktních údajù apod.)

odeèty pro fakturaci

 nebo pøi zmìnì ceny plynu

SDH Prchalov
pořádá

30. 7. 2005
od 16.00 hod.

na místním výletišti

HASIČSKÝ 
VÝLET

S TANEČNÍM 
VEČEREM.

Srdečně vás zveme.

s časem 9,02 s. Na 300 m nakonec čas 47,98 s. 
stačil pouze na 8. místo.

A co víc dodat? Jsem velice spokojen, že všichni 
bojovali ze všech svých sil a že i to nepříznivé po-
časí je neporazilo. Těm, co získali titul, blahopřejí 
a gratuluji i těm, co si vylepšili své osobní rekordy.

Stanislav Macek - trenér 
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Kamenictví, výroba terasa 
Hynek Karásek

Nabízíme vám kvalitní služby 
za velmi p�íznivé ceny :
� výroba pomník� a hrob� z dovozových 

i tuzemských žul  a mramor�
� výroba žulových kuchy�ských a 

parapetních desek, žulových schod�       
a žulových a terasových podlah 
� oprava nápis�, p�isekávání písma,           

zlacení, st�íb�ení, sekání 
� p�ebrušování terasa moderní 

technologií
Sleva na kompletní zakázky 
Možnost prodeje na splátky 
Záruka 3-10 let
kontaktujte nás na tel. 608 775 258,

rádi za vámi p�ijedeme
adresa: areál Cihelny, Místek-Bahno,  

email: KamenictviKarasek@seznam.cz

Poistenie
životné, úrazové, rizikové, kapitálové,majetkové (stavby, budovy, domácnosti),  

automobilov, zodpovednosti, podnikania, Penzijné fondy, poradenstvo, hypotéky,
Erika Petrů, mobil: 736 735 599, výhradní pojišťovací agent

mail: er.pet@seznam.cz, České pojišťovny, a. s.
zapsaná v registru pod č. 004748VPA

Cvičení aerobiku o prázdninách 2005
začínáme od 7. července

Úterý: 20.00 – 21.00  hod.
za příznivého počasí na koupališti (nesmí pršet)

 za nepříznivého počasí sportovní hala na ul. Štramberské
Čtvrtek: 20.00 – 21.00 hod.
sportovní hala ul. Štramberské

POZOR!
v srpnu bude začátek už v 19.00 hod.

Fitcentrum o prázdninách bude takto:
Pondělí, středa, patek: 16.00 – 22.00 hod.

25. 7. – 7. 8. 2005 dovolená
Hezké léto a radost z pohybu vám přeje

Tereza Sattková – Profi instruktorka
licence“AIFFA“ tel.: 606 932 447

Půjčíme vám na cokoli
bez návštěvy banky, bez ručitele

Potvrzení  úvěru do 30 minut
Kontakt: 737 583 169

CZ MARKETING, spol. s.r.o.

TANEČNÍ ŠKOLA „SYREK“
ve spolupráci 

s DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
pořádá

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A VÝCHOVY
v sále restaurace Mexiko každý pátek od 17:30 do 20:00 hodin

začátek 9. září 2005
Kurz je určen mládeži od 15 let, má 12 lekcí (závěrečná kolona 2.12.2005)

V kurzu se naučíte:
Standardní a latinsko-americké tance, národně-společenské,  

country a zábavné tance, základy společenského chování.

Kurzovné činí 1 200 Kč, pro páry a sourozenecké dvojice je cena 1 000 Kč 

Přihlášky si můžete vyzvednout v období prázdnin v MIC Příbor a od 22. srpna 
2005 v DDM Luna Příbor, telefon 556 725 029, mobil: 736 673 012
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AKCE, SLEVA, ZDARMA!
S těmito slovy se dnes setkáváme téměř na každém kroku. Zejména řetězce  supermarketů volí v naháňce na zákazníky tato hesla, neb zákazník zde-
vastovaný reklamou na to slyší. Vždyť proč nevzít, když někdo nabízí něco se slevou či dokonce část zdarma. Kde je ale pravda?

Jedno staré pravidlo říká: „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci“. Dlužno říci, že toto rčení platí při nákupech všeobecně, obzvlášť 
pak při nákupu potravin a zde zejména při nákupu masných výrobků. Jestliže totiž někdo koupí vrtačku za 500,- Kč, pak se nemůže divit, že s ní stihne 
vyvrtat dvě díry. Když někdo koupí konzervu ryb za 14,- Kč, pak musí čekat, že po jejím otevření zde objeví pár ocásků v červené vodě. No a jestli si ně-
kdo koupí páreček za 24,- Kč, pak v žádném případě nemůže čekat, že v něm najde nějaké maso. Trochu nadsázky, chce se říci. Jenže skutečnost je 
ještě tragičtější, než na prvý pohled vypadá. Když totiž odejde levná vrtačka, dá se koupit nová, ocásky z ryb se dají s krajním vypětím zkonzumovat, 
ale co s námi udělá takový páreček za „dvacetčtyři“?

Každý rozumně uvažující člověk pochopí, že v tak levném párku, či jiném masném výrobku zkrátka nemůže být maso. Naše tělo však maso a potažmo 
živočišné tuky v rozumné míře potřebuje. Jenže maso je v levných, rádoby masných výrobcích nahrazováno daleko levnějšími surovinami, separáty po-
čínaje a sójou konče. Ne proto, že jsou zdravější než maso, to právě naopak. Používají se prostě proto, že jsou levné. Ne pro spotřebitele, ale pro vel-
kovýrobce a jejich prodejce. Pro konzumenta jsou naopak neuvěřitelně drahé a tělu ne zrovna prospívající. Právě použití různých náhražek totiž vyža-
duje použití různých chemických přípravků, aby alespoň chemicky byla docílena chuť masa. A navíc umožňují dostat do výrobku neuvěřitelné množ-
ství vody, mnohdy přesahující 80%. Ta se pochopitelně při tepelném opracování z výrobku vytrácí, vzniká značný úbytek váhy a výrobek se stává neu-
věřitelně drahým. A tak zákazník ve snaze ušetřit docílil přesně opačného finančního efektu a platí nekřesťanské peníze vlastně za vodu.

Jaké masné výrobky tedy vlastně kupovat? Je tu jednoduché řešení,  protože vedle velkovýrobců existují  i výrobci malí, kteří svým zákazníkům nabí-
zejí kvalitní poctivé dílo. V případě masné výroby to je použití kvalitní suroviny a klasické technologie. Tato kvalita musí být pochopitelně vyjádřena 
cenou a výrobky se pak zdají na prvý pohled dražší. Ale pouze na prvý pohled. Můžete se o tom velmi snadno přesvědčit sami. Stačí k tomu malý prak-
tický pokus.

Je doba grilování, zkuste si koupit třeba špekáčky od různých výrobců, zvažte je, dejte na gril, ogrilujte a zvažte znovu. A pak si vezměte tužku a papír 
a počítejte. Zjistíte, že čím levnější výrobek, tím větší ztráty, tím horší chuť a vzhled a ještě vám vyjde, že ten nejlevnější výrobek je vlastně ten nej-
dražší, protože z něho zbude po ogrilování hodně málo. O chuti raději nemluvě. 

Jedním z výrobců kvalitních masných výrobků je i malokapacitní jatka Machač z Mořkova. Tato firma před časem otevřela v Příboře prodejnu napro-
ti vlakovému nádraží na Nerudově ulici. Přijďte se tam podívat, ale nečekejte žádné akce, slevy či výrobky   zdarma. Za své peníze zde ale obdržíte 
poctivé dílo, které se vám vyplatí. Zkuste, kupte, ogrilujte, važte a počítejte a zjistíte, že ten na prvý pohled dražší výrobek je po tepelném opracování 
nesrovnatelně levnější, než levný výrobek nacpaný zdraví škodlivými látkami. Vraťte se k chuti dětství, šetřete své peníze a …ochutnejte rozdíl!

A pokud se přesvědčíte o pravdivosti těchto slov a budete se do prodejny Jatky Machač na Nerudově ulici vracet, využijte zde dalších služeb. Můžete 
si objednat pro různé příležitosti třeba grilovaná selátka, různé rolády i obložené mísy. 

Přichází nový Chevrolet Spark: prostorný interiér, 2 airbagy a úžasná obratnost za cenu již od 199 900 Kč.
Výhodné financování Vašeho vozidla i s 0% akontací. Navštivte autorizovaného prodejce vozů Chevrolet 
a objevte, jak vám nový Chevrolet Spark usnadní život.
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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, www.sparkcz.cz

Nový Chevrolet Spark již od 199 900 Kč 
Usnadní vám život!

Spark 180x112 bw  6/7/05  3:30 PM  Page 1
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od 1.�ervence do 31. srpna 2005

KONTAKT:
„U Zlaté hv�zdy“

pizzerie-restaurace-bowling 
Místecká 287, P�íbor, 742 58 
� 556 72 29 80
mobil: 603 87 31 88 

LETNÍ SLEVY BOWLINGU 
Ceny za hodinu bowlingu (každý den v týdnu):
10:00 – 19:00   130,- K�
od 19:00    180,- K�

od 15. �ervna do 15. zá�í 2005 

T�šíme se na Vaši návšt�vu!�

� Každé prázdninové POND�LÍ
od 10:00 do 12:00 hodin 
BOWLING ZDARMA pro d�ti do 15 let

� Každé prázdninové ÚTERÝ
od 10:00 do 12:00 hodin 
BOWLING ZDARMA pro seniory nad 60 let

� Každou prázdninovou ST�EDU a NED�LI
od 11:00 do 21:00 hodin 
PIZZA 2+1 ZDARMA 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – KČT
Ve dnech 28.- 31.července 2005 se v České re-

publice uskuteční Mezinárodní setkání turistů –  
9. světová turistická olympiáda IVV (Mezinárodní 
organizace pro lidový sport). Téměř každý sport 
i tělovýchovné odvětví má své vrcholy, a tak 
i turistika provozována pod hlavičkou IVV má 
každé dva roky událost, která se nazývá IVV 
Olympiáda. 

Turistická olympiáda – to jsou především 
pěší pochody včetně chodeckého ma-
ratonu, jízda na kole a plavání. Soutěží 
se i ve sportovních disciplínách a je 
připraven i bohatý sportovní program 
pro mládež. Součástí programu je také 
společenská a kulturní část. Každá tu-
ristická olympiáda má slavnostní zahá-
jení i zakončení, která se podobají sku-
tečnému olympijskému ceremoniálu. 

Minulé olympiády IVV se kona-
ly v Holandsku, Německu, Francii, 
Řecku, Finsku, Itálii, Rakousku, Belgii 
a nyní centrem této významné události 

bude česká Plzeň. Akce a pochody se však budou 
konat i v Praze, Karlových Varech, Mariánských 
Lázních a v Prášilech na Šumavě. Pořadatelé 
předpokládají účast pěti až šesti tisíc turistů z ce-
lého světa. Příborští turisté na tuto olympiádu 
organizují vlakový zájezd.

Soutěžní kupon II. kola soutěže. Soutěžní 
kupony za měsíce červen a následující odevzdejte 
na městském informačním centru.

M�sí�ník m�sta P�íbora �ERVENEC  2005

SOUT�ŽNÍ KUPON K�T
Sout�žní úkol:
Podpo�te turistickou olympiádu 
svou aktivní ú�astí na vlastní 
akci v p�írod�. Napište 
absolvovanou trasu a doložte 
razítkem do kuponu
Platnost �ervnové sout�že do 
15. 8. 2005

ve dnech 12 – 16. 5. 2005 jsme se zúčast-
nily mezinárodní plavecké soutěže středních 
škol ISF SWI CUP 2005 ve španělském městě 
Palma de Malorca. Závody probíhaly v pla-
veckém areálu Son Hugo pod širým nebem. 
Plavaly jsme ve venkovním padesátimetro-
vém bazénu s mořskou vodou. V tvrdé kon-
kurenci 18 dívčích družstev z celého světa, 
často s plaveckým zaměřením, jsme obsadily  
12. místo.
Naše sestava:

Hana Staroňová, Andrea Kalužová, Tereza 
Duranová, Eva Kaďousková, Radka Mikušková, 

Reprezentovaly jsme MGP na Malorce
Lenka Šodková (Hana Staroňová – 12. místo 
v soutěži jednotlivců, plavecký styl prsa).

Kromě samotné soutěže, jejíž součástí byla 
i štafeta 4x50 (polohová) a 6x50 (volný způsob), 
jsme absolvovaly štafetu přátelství (podstatou 
této zábavné soutěže organizované trenéry 
výprav bylo překonání bazénu s netradiční zá-
těží nebo nezvyklým plaveckým způsobem). 
Zároveň jsme vystoupily s typickým národním 
programem na večeru přátelství (setkání všech 
zúčastněných sportovců).

Během našeho pobytu na Malorce jsme 
měly možnost, díky výborné práci španělských 

organizátorů, nejen změřit si síly ve světovém 
měřítku, ale také prohlédnout si historickou 
část hlavního města i vzdálenější oblast ostro-
va, přístav Portocristo (Port de Manacor), jes-
kynní systém Coves del Drach, sklářskou huť, 
nejkrásnější riviéry.

Jsme velmi rády, že jsme se mohly soutěže 
zúčastnit, reprezentovat tak naši školu, město 
Příbor i celou Českou republiku, stejně jako 
v chlapecké kategorii studenti průmyslové školy 
z Ústí nad Labem.

Jsme si však vědomy, že hlavní zásluhu na 
naší účasti mají děvčata, která vybojovala po-
stup do světové soutěže vítězstvím v repub-
likovém finále a z důvodu věkového limitu se 
tohoto klání již zúčastnit nemohla. Děkujeme 
vítěznému celorepublikovému družstvu ve 
složení: Petra Klosová, Šárka Žižková, Lucie 
Galiová, Alena Petříčková, Andrea Kalužová 
a Hana Staroňová.

Děkujeme také klubu vodních sportů 
v Kopřivnici, který nám umožnil přípravu, 
a Lucce Galiové a Martinu Oczadlymu za po-
moc při tréninku.

Reprezentační plavecký tým MGP
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - ČERVENEC 2005

 Pátek 1. 7. od 20.00 hod.
LETNÍ KONCERT
FESTIVALU PŘÍBORSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

v amfiteátru městského parku (za nepříznivého počasí ve velkém 
sále Katolického domu v Příboře) 

Swingový orchestr B. Pukovce společně se symfonickým orches-
trem, sólisty a triem MELODY GIRLS. Zazní nejznámější výběr 
světových evergreenů, muzikálů a filmové hudby.
Jako host se představí zpěvačka IRENA KAŠUBOVÁ
Program sestavil a řídí ZDENĚK PUKOVEC
Večerem bude provázet moderátor PAVEL HANDL

Vstupné 70,- Kč
Sdružení hudebníků Příbor

Sobota 9. 7. od 6.00 hod.
MARTINSKÉ HOLE – KUNERÁT
– RAJECKÉ TEPLICE

Cena zájezdu: 250 Kč – členové, KČT 270 Kč – nečlenové, 220 
Kč – děti KČT, 240 Kč – děti
Trasy: 8 km, 16 km, 26 km
Odjezd:  Příbor sokolovna v 6.00 hod.
Přihlášky:  Ing. Suchánek Emil 
Tel.: 606711135, 556 722 198 (možno využít záznamník)
Email: emil.suchanek@quick.cz 
Klub českých turistů Příbor

Sobota 16. 7. od 8.00 hod.
KOŠATKA

Sraz účastníků turistické akce v 8.00 hod. sokolovna Příbor.
Trasa: Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Rybí, Závišice, Příbor
Délka trasy: 30 km
Vybavení kol a účastníků musí odpovídat platným předpisům.
Vedoucí akce: Ing. Emil Suchánek
Tel.: 606 711 135, 556 722 198
Klub českých turistů Příbor

Středa 22. 7. od 17.00 hod.
OBYČEJNÝ SVĚT

Libor Fojtík
Fotografie ze života Rusů, Mongolů a prostředí Ukrajiny. 
SOUBOR FOTOGRAFIÍ
Z VIETNAMU

David Kalmus
Vernisáž výstav v prostorách galerie v radnici. 
Úvodní slovo pronese Rudolf Svoboda.
Výstavy potrvají do konce srpna.
Otevřeno:  Po, St:  8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
  Út, Čt, Pá: 8.00 – 11.00 11.30 – 14.00
Městský úřad Příbor

Úterý 26. 7. od 16.00 hod.
KNIHOVNICKÁ DÍLNA 

V dětském oddělení. Budeme zdobit květináče ubrouskovou 
technikou. Květináč s sebou!
Městská knihovna Příbor

Středa 27. 7. od 17.00 hod.
STŘÍPKY ŽELEZNIC

Vernisáž výstavy historie železnic na modelech sběratelů.
Nový sál muzea v Příboře.
Výstava potrvá do 13. 11. 2005.
Muzeum Novojičínska, Muzeum a pamětní síň S. Freuda v 
Příboře

Sobota 30. 7. od 19.00 hod.
BENÁTSKÁ NOC 

V zahradě hasičské stanice. Připraveno je bohaté občerstvení , 
k tanci a poslechu bude hrát „DUO“ pod vedením Ivo Kunčara. 
Vstupné 20,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů

Pravidelné akce
CVIČENÍ AEROBIKU
O PRÁZDNINÁCH

Info na tel.: 606 932 447, 556 722 092
Od 7. července
Út:   20.00 – 21.00  hod.
za příznivého počasí na koupališti (nesmí pršet), za nepříznivého 
počasí sportovní hala na ul. Štramberská.
Čt:   20.00 – 21.00 hod.
sportovní hala ul. Štramberská
POZOR v srpnu bude začátek už v 19.00 hod.

FITCENTRUM O PRÁZDNINÁCH:
Po, st, pá: 16.00 – 22.00 hod.
25. 7. – 7. 8. 2005 dovolená.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINACH
Oddělení pro dospělé:    
út, čt:      8.00 – 12.00    
  14.00 – 18.00
Pá:     8.00 – 12.00
Oddělení pro děti:         
út, čt:   13.00 – 17.00

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

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
1. 4. – 31. 10.:    
Po – pá:   14.00 – 20.00
So, ne, svátky:  9.00 – 20.00
Během prázdnin: 9.00 – 21.00

Muzeum Novojičínska a
Muzeum a pamětní síň 

Sigmunda Freuda v Příboře

ŠACHOHRÁTKY PAVLA KLOSE,
KERAMIKA KATEŘINY HEINIKOVÉ

V novém sále muzea. 
Výstava potrvá do 10. 7. 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

Kino Úsměv
V měsících červenci a srpnu je kino uzavřeno!

(556 725 200, 556 725 182,556 722 101)

Pronájem kinosálu: 200 Kč /1 hod.
Promítání reklamy: 150 Kč /1 měsíc.

města Příbora

FESTIVAL V MINIBASKETBALE
NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ

Na festivalu v Kroměříži ve dnech 27.5. - 
29.05.2005, kterého se zúčastnilo celkem 12 družstev, 
v kategorii „Nejmladší minižákyně (1994 a mlad.)“ 
družstvo BK Příbor zvítězilo.

Sestava družstva:
Žaneta Cáderová
Lucie Machetanzová
Barbora Tvarůžková
Denisa Jalůvková
Petra Večeřová
Jana Pařilová
Tereza Vlčková
Zuzana Sorková
Trenéři BK Příbor:
Petr Hejtmánek, Oldřich Busek
jako host na fotografii - Ivana Večeřová /redakčně kráceno/

Kristýna Plocová
Adéla Šimíčková
Nikola Kupčáková
Liliána Šťastná
Vendula Ryndová
Viola Fialová
Karolína Busková

MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALU
STARŠÍ MINIŽÁKYNĚ 

Na mistrovství ČR v basketbalu, které proběhlo 
ve dnech 05. 05. – 08.05. 2005 ve Strakonicích, obsa-
dilo družstvo  BK Příbor v kategorii starší minižáky-
ně (1992 a mladší)druhé místo ze šesti účastníků.

Sestava družstva:
Bartošová Zuzana
Dlouhá Iveta
Bednarská Veronika
Kopková Veronika
Maková Petra
Lampová Klára
Reková Veronika
Trenéři BK Příbor:
Ing. Miroslav Slovák, Ivo Nedoma
/redakčně kráceno/

Bencalíková Veronika
Rečková Simona
Pavelková Petra
Bzirská Renata
Palatová Markéta
Šťastná Barbora


