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Měsíčník
města Příbora

SRPEN 2005

Přání
J a n K n ě ž i c k ý

Vezmi mne s sebou nepřeji si víc

Nejen však do vzpomínky zbloudilé co zkamení

A povídej o čemkoli nebo neříkej vůbec nic

Rád naslouchám melodii tvého hlasu 

i melodii tvého mlčení 

Ing. Bedřich Turek (31. 3. 1954 – 16. 7. 2005)
V sobotu 16. července 2005 zemřel po dlouhé těžké nemoci místostarosta města pan Ing. Bedřich Turek. 
Do veřejného života ve městě aktivně vstoupil v komunálních volbách v závěru roku 1990. Jako člen 

Zastupitelstva města Příbora působil v těchto funkcích :
1991 – 1994 … předseda komise pro obecní majetek a podnikání 

 1995 – 1998 … předseda finanční a plánovací komise
 1999 – 2002 … uvolněný místostarosta města 
 2003 – 2005 … uvolněný místostarosta města

V období dlouhých patnácti let byl členem mnoha dalších komisí a odborných orgánů Zastupitelstva a Rady 
města Příbora. Město rovněž zastupoval v několika sdruženích a společnostech. Jako místostarosta města se vě-
noval zejména regeneraci městské památkové rezervace, oblasti školství, kultury a cestovního ruchu. Na starosti 
měl rovněž rozvoj obcí Hájova a Prchalova. Svými radami pomáhal společenským organizacím, spolkům a obča-
nům Příbora. Práce s lidmi mu přinášela především radost a potěšení. 

S místostarostou města se loučí a zároveň mu děkují starosta, členové zastupitelstva a rady města a všichni 
pracovníci Městského úřadu v Příboře. 

V lednovém čísle Měsíčníku vyšel rozhovor naší redaktorky s panem Bedřichem Turkem, 
čelícímu již v té době těžké chorobě. Připomínáme několik výroků, které lze vnímat

jako vzkaz jeho známým, přátelům, spolupracovníkům …
Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?
Byla to řada úspěšných odborných přednášek v oblasti svařování a jaderné energetiky a v oblasti 
společenské jsem velmi vděčný za důvěru, kterou jsem získal od spoluobčanů ve volbách.
Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým ji-
ným?
Dosavadní život mě svou náplní zcela uspokojoval a jsem rád, že jsem jej mohl takto prožít. 
V žádném případě bych jej neměnil.
Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Vzhledem k tomu, co mě za poslední čtyři roky a zejména za poslední čtyři měsíce potkalo, přeji 
všem svým spoluobčanům, čtenářům Měsíčníku hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví.

Příbor objektem filmařů
Ve dnech 7. – 8. července jsme mohli vidět v našem městě při práci rakouský filmový štáb.

Rakouská společnost ORF, oddělení kultury a vzdělávání ve spolupráci s televizí ARTE připravuje film 
o životě našeho slavného rodáka Sigmunda Freuda. 

Čtyřčlenný tým ve složení: Eva Gressel (produkční), Robert Neuműller (kameraman) a Gerhard 
Kaiser (asistent) pod vedením ředitele a režiséra tohoto projektu, kterým je pan Otto Brusatti, je na sa-
mém začátku natáčení. Chystá se navštívit všechna místa v Evropě i Americe, kde Freud pobýval a která 
se stala zároveň určitými významnými body v jeho životě i práci. Od Příbora, kde se narodil, přes Paříž, 
Vídeň, New York, Londýn atd.

V Příboře se natáčelo v rodném domku Sigmunda Freuda, na náměstí, v kostele Narození Panny 
Marie a také v uličkách pod kostelem. Velký dík za technickou pomoc patří panu Stanislavu Dudkovi 
z Domovní správy Příbor za vypůjčení klíčů od rodného domu, panu faráři Mgr. Pavlu Dvořákovi a panu 
Josefu Richterovi za zpřístupnění kostela, Sboru dobrovolných hasičů Příbor za kropení ulice a panu Karlu 
Sehnalovi z firmy Elektromontáže Sehnal za vypůjčení lamp. Filmový štáb děkuje všem za ochotu a vstříc-
nost při organizaci celé akce.

Film bude mít charakter dokumentárně – umělecký. Nemá žádné herecké obsazení a jeho důležitým 
prvkem bude hudba Leoše Janáčka, která má v kombinaci s výtvarnou stránkou projektu zanechat v diváko-
vi dojem místy až hororového příběhu. Měl by být ke zhlédnutí především v televizích v Rakousku, Anglii, 
Německu a také se chystá jeho španělská verze. Diváci by tedy mohli film vidět zejména na satelitních ka-
nálech a jeho tvůrci doufají, že se dostane také do České republiky. Město Příbor se takto prostřednictvím 
svého nejslavnějšího rodáka opět dostane do povědomí dalších lidí na celém světě. 

Cena: 5,- Kč

Oznámení
Město Příbor oznamuje občanům, uživa-

telům obecních bytů a nebytových prostor, že 
s účinností od 4. 7. 2005 přechází správa byto-
vého a nebytového fondu města na nově zalo-
ženou organizaci pod názvem 
Správa majetku města Příbor, s. r. o., 
se sídlem Freudova 118, Příbor
Ředitelem organizace byl jmenován
Ing. Bohuslav Majer. 
Jednateli společnosti jsou: 
- Ing. Jiří Polášek
 - Ing. Milan Strakoš

Telefonní spojení zůstává zachováno 
na současných telefonních číslech 

Domovní správy Příbor. 
Peněžní styk je zajišťován přes účet u 

KB Příbor, č. ú. 86-64 60 85 02 57
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Za uplynulé období se rada města sešla třikrát,  
a to na své 80., 81. a 82. schůzi rady města, kdy pro-
jednala mj. tyto záležitosti:
Na 80. schůzi Rady města v Příboře ze dne 28. 6. 
2005 to byla následující problematika:

 Vzala na vědomí informaci o provozu na skate 
hřišti v Příboře, podanou p. Mgr. Janotou

 Vzala na vědomí informaci o problematice dět-
ského dopravního hříště v parku města Příbora, po-
danou p. Mgr. Janotou

 Vzala na vědomí otevřený dopis podnikatelů 
Příbora členům ZM předložený starostou ze dne 28. 
6. 2005

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Vzala na vědomí zprávu o hospodářských výsled-

cích městského kina „Úsměv Příbor“ za období od 
1. 1. 1999 do 31. 5. 2005

 Uložila projednat s pracovníky Národního pa-
mátkového ústavu alternativy umístění výtahu ob-
jektu radnice

 Schválila výši odměn jednotlivých členů statutár-
ních orgánů organizace Správa majetku města Příbor 
s. r. o. podle předloženého návrhu s účinností od 
1. 7. 2005

 Vzala na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly 
týkající se hospodárného a efektivního vynakládání fi-
nančních prostředků v roce 2004 a ověření přiměřenos-
ti a účinnosti řídící kontroly v organizaci

 Byla seznámena se souhrnem provedených opat-
ření k výsledku veřejnosprávní kontroly ze strany TS 
Příbor

 Doporučila společnosti ASOMPO, a. s. Životice 
u Nového Jičína uzavření smlouvy o reklamě s Tě-
lovýchovnou jednotou Příbor, Štramberská 1361, 
Příbor

 Projednala zprávu o výsledku hospodaření TS za 
rok 2004

 Byla seznámena s postupem při zřizování školské 
rady při základní škole a s činností školské rady v sou-
ladu s novým školským zákonem č. 561/2004 Sb.

 Zřídila Školskou radu při Základní škole Npor. 
Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěv-
kové organizaci s účinností od 1. 11. 2005 a vydala 
o zřízení školské rady zřizovací listinu

 Zřídila Školskou radu při Základní škole Příbor, 
Jičínská 486, okres Nový Jičín s účinností od 1. 11. 
2005 a vydala o zřízení školské rady zřizovací listinu

 Projednala a schválila pořadníky pro přidělení 
bytů v Domech s pečovatelskou službou v Příboře na 
II. pololetí roku 2005

 Jmenovala komisi pro přípravu oslav 150. výročí na-
rození S. Freuda v roce 2006 v tomto složení: Mgr. M. 
Šupová, RSDr. Mgr. S. Janota, PhDr. M. Podolská, 
Ing. J. Šimíček, Mgr. J. Moravčíková, p. K. Hrdá, Mgr. I. 
Nedomová, PhDr. J. Jurok CSc. a p. O. Šedivý

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Před prázdninami ožilo celé město dnem města věnovanému zdraví. 
Nabídl škálu aktivit a možností, jak zajímavě strávit sobotu 25. června.

Natáčení pod podloubím příborského náměstí

Součástí Dne zdraví byla i návštěva z partnerského města Przedborze. Fotbalová mužstva obou měst se 
utkala v přátelském zápase, který pro naše fotbalisty skončil smutným výsledkem 1 : 5.

Vítězem soutěže ve znalostech příborské historie „Příborský bobřík“ v kategorii starších účastníků se stal 
Martin Šindler, považte, z Libhoště. 
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Vladimír Lichnovský

 Jmenovala předsedou této komise p. RSDr. 
Mgr. S. Janotu

 Projednala nabídky na tvorbu publikace zaměřené 
ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda v Příboře

 Ve smyslu směrnice č. 1/2005 vybrala jako doda-
vatele publikace zaměřené ke 150. výročí narození 
Sigmunda Freuda v Příboře fu MONTANEX, a. s., 
Výstavní 10, Ostrava v nabízené verzi 1 a.

 Odsouhlasila podklady pro oznámení stavební 
zakázky „Statické zajištění části budovy Piaristického 
kláštera“

 Jmenovala komisi pro vyhodnocení stavební zakáz-
ky „Statické zajištění části budovy Piaristického klášte-
ra“ v následujícím složení: Ing. Alena Rašková, Ing. Věra 
Halamíčková, Ing. Arch. Zdeněk Tupý, Ing. Vladislav 
Obdržálek a RSDr. Mgr. Stanislav Janota

 Uložila zpracovat projekt úprav a oprav hřbitova 
podle projednaného zadání, včetně návrhu časového 
harmonogramu a finančních potřeb

 Schválila zadání výběrového řízení na akci 
„Klimatizace v budově MÚ v Příboře“
Na 81. schůzi dne 1. července 2005 RM projed-
nala 8 jednacích bodů různé problematiky, z nichž 
vybírám:

 Jmenovala komisi pro přípravu publikace ke 
150. výročí narození S. Freuda v tomto složení: 
Ing. Jaromír Žárský, Aleš Rett, Ing. Milan Strakoš, 
PhDr. Milada Podolská

 Schválila komisionářskou smlouvu o obstarání 
správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povin-
ností mezi městem Příborem a Správou majetku 
města Příbor, s.r.o. s účinností od 1. 7. 2005, případ-
ně dnem vzniku s.r.o.

 Schválila zveřejnění pronájmu areálu kotelny 
Nerudova, včetně technologického zařízení a skladu na 
parcele č. 224/1, garáže na parcele č. 223 v k.ú. Příbor, 
obec Příbor a příslušenství tepelného hospodářství

 Uložila zveřejnit záměr pronájmu areálu kotelny 
Nerudova na úřední desce MÚ

 Starosta informoval o výsledcích jednání ze služební 
cesty 29. 6. 2005 ve Vídní, týkající se Sigmunda Freuda
Na 82. schůzi dne 2. července 2005 RM projedna-
la 15 jednacích bodů různé problematiky, z nichž 
vybírám:

 Uložila prověřit možnost provedení prověrek ne-
závislým stavebním auditorem u DS Příbor 

 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Projednala zprávu o průběhu prodeje obytných 

domů a doprodeje bytů a nebytových prostor v ma-
jetku města Příbora ke dni 30. 06. 2005

 Schválila po projednání předložený návrh 
Místního pořadníku na pronájem obecních bytů na 
období od 13. 07. 2005 do 31. 12. 2005

 Schválila dodavatelem stavebních prací akce 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice na obecní dům 
v Hájově“ společnost NOSTA, s.r.o., Sv. Čecha 2088/
13, 741 11 Nový Jičín

 Předložila Zastupitelstvu města Příbora ke schvá-
lení uzavření partnerských smluv na realizaci projek-
tu Centra S. Freuda – obnova rodného domu a do-
provodná infrastruktura cestovního ruchu města 
Příbora s těmito subjekty: 
obec Hukvaldy, město Kopřivnice, město Štramberk, 
město Nový Jičín, Freud Museum London, Sigmund 
Freud Privatstiftung – Wien, Muzeum Novojičínska 
Nový Jičín, Společnost Sigmunda Freuda Příbor, 
Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s.

 Jmenovala dalšími členy komise pro přípravu pu-
blikace ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda: 
PhDr. J. Juroka, CSc. a pana Lubomíra Loukotku

 Projednala za účasti ředitele Muzea Novojičínska 
Nový Jičín p. Ing. Ivo Otáhala problematiku muzej-
nictví a předpoklad využití objektů v majetku města 
Příbora ze strany muzea

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích? 

 Určitě slušnost. Na druhou stranu jsem ale nezdě-
dil zálibu v hudbě, tu u nás v rodině nikdo neměl. 
Ostatní vlastnosti bych si rád nechal pro sebe.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Ono se to všechno vztahuje k mé profesi. Rád 

zpívám a bavím lidi, to mě uspokojuje.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Naposledy jsem četl snad nějaký cestopis o Ame-

rice. Jeden z nejlepších filmů, který jsem viděl 
v poslední době, je od Viewegha Román pro ženy. 
A vzhledem k tomu, že pracuji s repertoárem 
Elvise Presleyho, jsem touto hudbou obklopen 
a na nic jiného nemám v podstatě čas.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Když jsem byl hodně malý, tak traktoristou. 

Později zpěvákem a to se mi taky vyplnilo.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Mým hudebním vzorem byl Michal David. Měl 

jsem od něj snad všechny písničky. Díky němu 
jsem začal chodit i do hudebky na klavír, takže 
se dá říct, že mi pomohl k tomu, abych v hudbě 
vůbec začal něco dělat.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 To byla taková shoda náhod. Od mých sedm-

nácti jsem hrál s barovou kapelou tady po oko-
lí. Po nějaké době, kdy jsem odjel na krátkou 
dovolenou do Anglie a vrátil se za dva roky, 
jsem se vrátil ke kapele. Chtěl jsem ale využít 
jednak angličtinu a taky jsem měl rád písničky 
od Elvise. Začali jsme trochu laškovat s myš-
lenkou, že bychom přímo hráli Elvise, ale nějak 
jsme se k tomu neměli. Až jsem byl na dovole-
né v Americe, kde jsem si koupil „elvisovské“ 
brýle. Po návratu, to bylo v roce 1998, jsme 
uspořádali takovou přátelskou show. Půjčil 
jsem si tehdy v divadle paruku a oblek. Měli 
jsme úspěch, a tak jsme pokračovali dále.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 V Příboře jsem vyrostl a líbí se mi tady. 

Přestože trávím hodně času cestováním, tak 
tady jsem doma.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Dům rodičů, kde trávím hodně času, je na uli-

ci Palackého, v klidné části, ale přitom je to 
blízko do centra. Tam se mi líbí.

Od konce roku 1998 vystupuje jako dvoj-
ník Elvise hlasem i vzhledem, sólově nebo 
se svou doprovodnou kapelou Elvis Presley 
Revival Band... Určitě už víte, o kom dnes 
bude náš pravidelný rozhovor.

Věk:  33 let
Stav:  svobodný
Dosažené vzdělání:  střední odborné
Povolání: hudebník na volné noze
Koníčky: hudba
V Příboře žije:  od narození

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Nedá se říci, že by se mi něco nelíbilo. Spíše 

mi donedávna vadilo, že se zde preferuje hud-
ba pro starší posluchače, což je ale dáno hlav-
ně skladbou obyvatel. Ale myslím, že už se to 
zlepšuje.

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

 Zážitků je hodně, ale nevybavuje se mi nic 
konkrétního.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Úplně ten nejčerstvější. Čtrnáctidenní turné 
po USA – New York, Boston... Byla to doce-
la drzost vyjet do země E. Presleyho a zpívat 
tam jeho písně. Ale lidem se to líbilo, měli jsme 
úspěch a vypadá to, že cestu zopakujeme. Na 
druhou stranu, na tradiční mezinárodní sou-
těži imitátorů Elvise v anglickém Blackpoolu, 
kde jsem se v kategorii profesionálů umístil 
z 53 účastníků na druhém místě, jsem šel sám 
za sebe. Úspěch mě velice těší, ale na soutěže 
moc nejsem. Proto mě daleko více uspokojuje 
úspěch v USA, kde do sálu pro 1000 lidí jich 
přišlo více než 800. Tam jsem cítil, že to bylo 
ono! 

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Člověk vždycky v životě něco dostane a na 

druhou stranu něco ztratí. Momentálně je 
pro mě takovou nezahojenou prohrou rozchod 
s přítelkyní.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?

 Vždycky jsem se chtěl živit hudbou. Z 99% dě-
lám to, co jsem chtěl. To 1% je to, že vystupuji 
v roli někoho jiného, kdybych mohl vystupovat 
sám za sebe, bylo by to fajn. Žijeme ale v ko-
merční společnosti a já dělám to, co mě uživí 
a navíc mě to baví.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Strašně rád bych všechny pozval na náš při-

pravovaný vánoční koncert. Budu rád, při-
jdou-li se všichni podívat a hlavně se pobavit.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených 

fanoušků a vyprodané sály.

Ivana Bolomová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
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Místní pořadník 
žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře schválený na 82. zasedání Rady města Příbora, které se 
uskutečnilo dne 12. července 2005, na období 12. července 2005 až 31. prosince 2005
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1 . Tománek Jiří  převod z minulého pořadníku 
2. Kovářová Radmila  3 osoby  15 bodů
3. Novotná Magda 2 osoby  15 bodů 
4. Feilhauer Martin 1 osoba   15 bodů
5. Michálik Josef 1 osoba  15 bodů 
6. Daněk Jakub  1 osoba  15 bodů
7. Hronský Matěj 1 osoba  14 bodů
8. Richterová Jana 1 osoba  14 bodů
9. Bordovský Jan 1 osoba  14 bodů
10. Cáder Jaroslav 1 osoba  14 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1
1. Uličná Lucie  převod z min. pořadníku
2. Nagy Imrich    - „ -
3. Robenek Miroslav   - „ - 
4. Halamíček Libor   - „ - 
5. Straka Roman   4 osoby  22 bodů
6. Hanzelková Iva  3 osoby   17 bodů
7. Drgová Jana 3 osoby  17 bodů
8. Hruška Michal 1 osoba  16 bodů
9. Sopuch Richard 1 osoba  16 bodů
10. Zobaník Petr 1 osoba  16 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin   převod z min.. pořadníku
2. Kowaliková Sylva   „
3. Matula Petr   „
4. Sekerášová Olga   „
 V Příboře dne 12. července 2005 Věra Těšlíková, vedoucí odboru správy majetku, školství,
 bytového a místního hospodářství

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 

jedenkrát, a to na 30. zasedání ZM, dne 14. července 
2005, kdy projednalo 8 bodů programu. Účast byla 
19 členů:

 Zastupitelstvo města bylo seznámeno s rozsahem 
projektu Centrum Sigmunda Freuda-obnova rodné-
ho domu a doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu zahrnujícího:
- rekonstrukci rodného domu S. Freuda
- zřízení naučných stezek a cyklotras
- rekonstrukci objektu č.p.118

 Zastupitelstvo města schválilo skladbu projektu 
Příbor – Centrum Sigmunda Freuda-obnova rod-
ného domu a doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu

 Zastupitelstvo města schválilo rozšíření projek-
tu „Příbor-Centrum Sigmunda Freuda - stimul roz-
voje regionu“ o novou část pod názvem „Centrum 
Sigmunda Freuda – obnova rodného domu a dopro-
vodná infrastruktura cestovního ruchu“ a její doplně-
ní do Programu rozvoje města Příbora do roku 2006

 Zastupitelstvo města bylo seznámeno s hlavními 
údaji obsaženými v žádosti o dotaci ze strukturálních 
fondů Evropské unie k projektu Centrum Sigmunda 
Freuda – obnova rodného domu a doprovodná in-
frastruktura cestovního ruchu, zejména s celkovými 
náklady projektu, návrhem finančního krytí, časo-
vým harmonogramem realizace, zajištěním provozu 
apod.

 Zastupitelstvo města uložilo předložit zpracova-
ný projekt Centrum Sigmunda Freuda-obnova rod-
ného domu a doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu jako žádost o dotaci ze  strukturálních fondů 
Evropské unie, v rámci Společného regionálního 
operačního programu, PRIORITY č. 4 – Rozvoj ces-
tovního ruchu, Opatření 4.2.2 – Podpora regionální 
a místní infrastruktury a cestovního ruchu

 Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru ve 
výši 30 mil. Kč, který bude použit na předfinancová-
ní a spolufinancování projektu pod názvem Centrum 
Sigmunda Freuda –obnova rodného domu a dopro-
vodná infrastruktura cestovního ruchu za předpokla-
du, že městu bude přiznána dotace na realizaci toho-
to projektu ze strukturálních fondů Evropské unie 

 Zastupitelstvo města uložilo radě města vyhlásit 
veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. 
o veřejných zakázkách, pro výběr subjektu k poskyt-
nutí úvěru ve výši 30 mil. Kč k  zabezpečení finanční-
ho krytí realizace projektu Centrum Sigmunda Freuda 
– obnova rodného domu a doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu, případně zpracovat jiný návrh na 
zajištění finančního krytí realizace projektu

 Zastupitelstvo města schválilo uvolnění vlastních 
finančních prostředků města jako podíl na realizaci 
projektu ve výši 25% celkových uznatelných nákladů 
v případě schválení žádosti o dotaci

 Zastupitelstvo města uložilo radě města předlo-
žit ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí úvěru 
k zabezpečení finančního krytí realizace projektu 
Centrum Sigmunda Freuda – obnova rodného domu 
a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v pří-
padě poskytnutí dotace na tento projekt ze struktu-
rálních fondů Evropské unie, případně jiný reálný ná-
vrh na zajištění finančního krytí realizace projektu

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že projekč-
ní práce související se splněním podmínek pro uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace je nutno rozpra-
covat v době před schválením a případným přijetím 
dotace ze strukturálních fondů EU. Zastupitelstvo 
města si je vědomo, že v případě, kdy město nezís-
ká prostředky ze strukturálních fondů EU, bude tato 
rozpracovanost hrazena z finančních prostředků 
města.

Informace o Organizaci školního roku 2005/2006
v ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH a speciálních školách

- Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne ve všech základních, středních 
a speciálních školách ve čtvrtek 1. září 2005. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. 
ledna 2006. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2006.

- Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2005. 
- Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna 

2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2006.
- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od pondělí 20. února do 

neděle 26. února 2006.
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006.
- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2006 do pátku 1. září 2006. 
- Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006.
Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství

- Na základě přípisu odeslaného z Mi-
nisterstva obrany ČR ruší ministr obrany České 
republiky dnem 1. 6. 2005 výhradní určení slu-
žebních bytů ve vlastnictví obcí dosud vedených 
v evidenci Ministerstva obrany. Tímto dnem re-
sort Ministerstva obrany předmětné byty nebude 
využívat k ubytování vojáků z povolání a občan-
ských zaměstnanců a vyřadí je ze své evidence.
- Dne 15. 6. 2005 se uskutečnila beseda s ná-
městkem ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivanem 
Přikrylem - pověřeného řízením sekce bytové poli-
tiky ve velkém sále Katolického domu v Příboře na 
téma: Aktuální informace k bytové problematice.
- S účinností od 1. 7. 2005 platí nová „Pravidla 
pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů“. 
Hlavní změny se týkají např.:

• při zařazení do Pořadníku bude při rov-
nosti bodů rozhodnuto na základě počtu členů 
domácnosti (ne dle data podání žádosti jako do-
posud)

• přijetí další žádosti o byt po uplynutí 2 let 
od druhého odmítnutí nabízeného bytu

• nová právní formulace týkající se osob 
blízkých

Úplné znění nových „Pravidel pro přidělování 
obecních bytů do nájmu občanů“ je k dispozici na 
MÚ, odboru správy majetku, školství, bytového 
a místního hospodářství nebo v městském infor-
mačním centru. 

V Příboře dne 20. června 2005

Věra Těšlíková – vedoucí OSMBaMH

Informace z odboru správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství MÚ 
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V minulém čísle Měsíčníku Příbora (červenec 
2005) nám redakce časopisu v článku „Folklorní 
ohlédnutí“ přislíbila zveřejnění výsledků meziná-
rodní výtvarné soutěže Můj sen, která již 9 let pro-
paguje jméno pana Freuda a města Příbora u nás 

i za hranicemi naší vlasti. Věřte, že ani letos to po-
rota neměla lehké pro velké množství zajímavých 
a výtvarně dobře zvládnutých prací. Pod vedením 
pana ředitele ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici 
– Mgr. Zdeňka Babince určila toto pořadí:

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí nutnost 
přijetí nového pracovníka, který bude mít na staros-
ti zabezpečení oslav 150. výročí narození S. Freuda, 
přípravu a postupnou realizaci projektu Příbor 
– Centrum Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regi-
onu. V této souvislosti uložilo radě města zpracovat 
změnu rozpočtu města letošního roku s účinností od 
listopadu 2005.

 Zastupitelstvo města souhlasilo s projednáním 
bodu programu 7. 1. Projekt Centra S. Freuda (alter-
nativní řešení) přesto, že podkladové materiály neby-
ly členům zastupitelstva předloženy v termínech dle 
jednacího řádu zastupitelstva.

 Zastupitelstvo města projednalo návrh na uza-
vření partnerských smluv v zájmu realizace projek-
tu Centra S. Freuda – obnova rodného domu a do-
provodná infrastruktura cestovního ruchu města 
Příbora, který se bude ucházet o finanční podporu 
v rámci Společného regionálního operačního pro-
gramu, priority č. 4 – Rozvoj cestovního ruchu. 

 Zastupitelstvo města schválilo uzavření partner-
ských smluv na realizaci projektu Centra S. Freuda – 
obnova rodného domu a doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu města Příbora s těmito subjekty:
Obec Hukvaldy, Město Kopřivnice, Město Štramberk, 
Město Nový Jičín, Freud Museum London, Sigmund 
Freud Privatstiftung –Wien, Muzeum Novojičínska 
Nový Jičín, Společnost Sigmunda Freuda Příbor, 
Destinační management Moravsko - Slezský o.p.s.

 Zastupitelstvo města schválilo odstoupení měs-
ta Příbora od Smlouvy o úvěru č. 2002/04/LCD, 
Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 2009/04/LCD 
a Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního 
účtu č. ZÚ/2002/04/LCD z důvodu nepředložení 
bance originálu nebo úředně ověřené, řádně a platně 
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na financová-
ní Projektu ze Strukturálního fondu Evropské unie 
pro Českou republiku Společný regionální operační 
systém v minimální výši 75% uznatelných nákladů 
Projektu, minimálně však ve výši Kč 128.000.000,-, 
čímž bylo podmíněno čerpání výše uvedených smluv 
o úvěrech a naplnění smlouvy o zastavení pohledáv-
ky z bankovního účtu č. ZÚ/2002/04/LCD.

 Zastupitelstvo města schválilo začlenit do 2. změ-
ny rozpočtu města potřebnou finanční částku na za-
bezpečení personálního provozu skateparku a zabez-
pečení mobilního sociálního zařízení v roce 2005.

 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální 
informace o vývoji a zabezpečení stravování v mateř-
ských školách.

 Zastupitelstvo města projednalo zprávu o hospo-
dářských výsledcích městského kina „Úsměv Příbor“ 
za období od 1. 1. 1999 do 31. 5. 2005.

 Zastupitelstvo města ruší organizační složku – 
městské kino Úsměv – k 30. 9. 2005. 

Dne: 15. července 2005
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

„MŮJ SEN“ - Freudův Příbor - 2005
Celostátní výtvarná soutěž s mezinárodní účastí - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1. kategorie
1. Pištová Aneta – Vv kr. Hankův dům, Dvůr Králové n.L., vyuč. Vanda Kotíková
2. Gembčíková Lucie – ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice, vyuč. Alena Sochová
3. Runáková Beáta – MŠ Kamarád, Švermova, Příbor vyuč. I. Drholecká, K. Šimíčková 
Čestné uznání
Krchňáková Laura – ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko vyuč. I. Najpaverová
II. kategorie
1.Svobodová Lea – ZUŠ Říčany – pob. Strančice, vyuč. ak. mal. H. Šebestíková
2. Žáček Jiří – SVČV Spektrum, Vápenice 9, Prostějov 
3. Jurek Michal – ZŠ K. Svolinského, Kunčice p. O., vyuč. E. Halatová
Čestná uznání
Šugárková Nikola – ZŠ dr. M. Horákové, Kopřivnice, vyuč. N. Pešová, Mgr
Maníková Lenka – ZUŠ Rožňava, Slovensko, vyuč. J. Kušnierová, Mgr
Lasovský Jan – ZŠ dr. M. Horákové, Kopřivnice, vyuč. N. Pešová, Mgr
Kolektivní práce – Vv kr. Obecné školy Komenský, Wien, vyuč. Helena Weiss
III. kategorie
1. Benda David - ZŠ K. Svolinského, Kunčice p. O., vyuč. Z. Šrubař, PaedDr.
2. Činčurová Nikola - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. I. Najpaverová
3. Sýkorová Ruth - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. I. Najpaverová
Čestné uznání
Miadoková Michaela - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. I. Najpaverová
Kaličiaková Jana - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. J. Hojtelová, Mgr
IV. kategorie
1. Koreň Matěj - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. J. Hojtelová, Mgr
2. Rážek Daniel – Gymnázium, Ústí n. L., vyuč. H. Jará, Mgr
3. Čampová Ivica - ZUŠ Novohradská, Lučenec, Slovensko, vyuč. J. Hojtelová, Mgr
Čestné uznání
Dvořáková Stanislava – Gymnázium Ústí n. L., vyuč. H. Jará, Mgr
Hanková Jana - GymnáziumÚstí n. L., vyuč. H. Jará, Mgr
V. kategorie
1. Bílková Martina – SOU tř. TGM, Frýdek – Místek, vyuč. A. Ledvoňová
2. Bílková Martina – SOU tř. TGM, Frýdek – Místek, vyuč. A. Ledvoňová
3. Bohdalová Martina – SPgŠ, Prachatice 
Čestné uznání
Štefková Věra - SOU tř. TGM, Frýdek – Místek, vyuč. A. Ledvoňová
Spec. školy – I. kategorie
1. Janičová Anna – ZvŠ, V Jílovišti 328/12 Trmice 
2. Přibyla Dominik – Klub Kamarád, Francouzská 1181 Kopřivnice, vyuč. Z. Hrnčiarová
2. Hajdová Tereza - Klub Kamarád, Francouzská 1181 Kopřivnice, vyuč. Z. Hrnčiarová
3. Menšík Jaroslav - ZvŠ, V Jílovišti 328/12 Trmice 400 04
Spec. školy – II. kategorie 
1. Bystřický Adam – Spec. školy, ul. Pionýrů, Frýdek-Místek, vyuč. E. Černohorská, Mgr
2. Luňáková Denisa - Spec. ZŠ při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany 
3. Svoboda Martin - Spec. školy, ul. Pionýrů , Frýdek-Místek, vyuč. E. Černohorská, Mgr
Složení poroty - MŮJ SEN – 2005
Mgr. Zdeněk Babinec – řed. ZUŠ Kopřivnice – předseda poroty
Mgr. Zbyněk Machetanz – ZŠ Jičínská, Příbor – členové poroty
Mgr. Hana Frýdecká – ZŠ Jičínská, Příbor
Mgr. Radmila Kossková – tř. T.G. Masaryka, SOU Frýdek Místek
Mgr. Andrea Ledvoňová - tř. T.G. Masaryka, SOU Frýdek Místek
Mgr. Martina Vrublová – tř. T.G. Masaryka, SOU Frýdek Místek 

Můj sen 2005 

Poděkování
Rodina Rudolfa Žárského děkuje 
 p. dr. Bohumínské, její zdravotní  

sestře p. Wéberové a kolektivu sester 
z příborské DIAKONIE  

– za dlouhodobý, plně lidský  
i profesionální přístup, osobní účast  
a obětavost při ošetřování našeho 

těžce nemocného tatínka a dědečka. 

Děkujeme!

Všem mladým výtvarníkům i jejich pedagogům patří 
velký dík.

Často se setkávám s otázkou, co se děje s výtvarnými 
pracemi dále... Jako autorka projektu se snažím, aby tato 
osobitá, zajímavá díla svou řečí barev a tvarů promlou-
vala k co nejširšímu publiku. Od pondělí 18. července 05 
do konce měsíce budou soubory vítězných a zdařilých 
prací k dispozici k prohlédnutí návštěvníkům a turistům 
v budově Nové radnice v Ostravě na Prokešově náměstí 
(radnice v centru s vyhlídkovou věží).

V září bude slavnostně odstartovaná výstava prací 
v budově Krajského úřadu v Ostravě. Zájem o práce pro-
jevili rovněž organizátoři mezinárodní konference k osla-
vám 150. výročí Freudova narození v roce 2006 v Praze 
a renomované galerie v Havířově a Kulturní dům města 
Ostravy (bývalý Dům kultury Vítkovic) a další.

Mohu nejen mladé výtvarníky, ale i jejich pedagogy 
ujistit, že jejich díla „nespí“, ale rozdávají radost, údiv, 
provokují k zamyšlení, inspiraci – že žijí!

Mgr. Marie Šupová

Doprovodné foto: 
Paní uč. Andrea Ledvoňová ze SOU na třídě T. G. 

Masaryka ve Frýdku-Místku se svou žačkou Martinou 
Bílkovou (V. kategorie – 1. a 2. místo) před vítěznou 
prací pořizuje fotografii pro školní archiv při slavnost-
ním vyhodnocování vítězů soutěže v rámci Freudova 
Folklorního Festivalu.
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Chválíte-li upřímně někoho, prožívá radost 
chválený i chválící. V našem případě je chválená 
jedna obyvatelka DPS (nechce být jmenována), 
chválícími její spoluobyvatelé.

Po celé délce domovního traktu ve dvoře na-
šich budov táhly se před pár lety pásky hlíny, plné 
kamení, kde tu a tam se krčila chudobka či plevel. 
Přijďte se sem podívat dnes.

Od jara do zimy často tu spatříte naši „za-
hradnici“, která sama o své újmě obnovila zemi-

nu těch záhonků a začala sázet květiny, nejdříve 
běžné v našich zahrádkách, pak i objednávané 
vzácné druhy a to ze svých úspor. A tak teď jen 
okopává, pleje, zalévá a zase sází.

Těší ji ta nezištná práce, jistě i pochvala lidí, 
kteří sem chodí navštěvovat své příbuzné. A my, 
obyvatelé DPS, jsme jí vděčni za to, že nám zkráš-
luje prostředí naší snad poslední životní štace.

Vladislava Dobiášová

červen – červenec 2005
A je to tady. Období prázdnin a dovolených. 

Počasí je vcelku proměnlivé, ale příborské kou-
paliště svou širokou nabídkou dovede přilákat 
spoustu návštěvníků. Rekreační chatky na koupa-
lišti využívají školní výlety i náhodní návštěvníci. 

V závěru června svolalo místní sdruže-
ní ODS schůzku s občany na téma vyvařoven 
v mateřských školách. Schůzky se zúčastnili 
členové zastupitelstva ze všech volebních stran 
a vyslechli si názory občanů, které směřovaly 
k zachování vyvařoven v mateřských školách. 
Celou záležitostí se zabývalo v červenci znovu 
zastupitelstvo města. Na tomto zastupitelstvu 
předložili rodiče petici, podepsanou více jak 
třemi sty občany, ve které požadují zachování 
vyvařoven. O dalším postupu se bude jednat na 
některém z dalších zasedání zastupitelstva. 

Po neúspěšné žádosti města o dotace z fon-
dů Evropské unie na Centrum S. Freuda v loň-
ském roce rozhodlo červencové zastupitelstvo 
podat novou žádost, tentokrát v omezeném roz-
sahu 30 mil. Kč na projekt, který bude řešit re-
konstrukci rodného domu S. Freuda se vznikem 
muzea a rekonstrukcí domu č. p. 118 (sklípek), 
ve kterém by postupně mělo vzniknout zázemí 
pro pracovníky Centra S. Freuda. Součástí žá-
dosti je rovněž záměr vybudování naučných ste-
zek městskou památkovou rezervací. V případě 
úspěšnosti má město možnost získat až 75% 
celkových nákladů, tj. cca 22 mil. Kč z fondů 
Evropské unie. Pro město je tento záměr nanej-
výše výhodný a po jeho realizaci lze očekávat 
zvýšený počet návštěvníků a turistů. 

V závěru července jsme přivítali v Příboře de-
legaci z partnerského polského města Przedborz. 
Delegaci tvořili zástupci města a oddílu kopané. 
Příborské a polské družstvo sehrálo v kopané 
přátelské utkání, ve kterém hosté zvítězili 5 : 1. Na 
omluvu Příborských nutno podotknout, že hráči 
v průběhu celého dne odehráli turnajové zápasy 
v malé kopané a celodenní únava se projevila na 
výsledku utkání. S polskými kolegy byla dohod-
nuta dále návštěva příborských zástupců na osla-
vách v Polsku (650. výročí založení Przedborza) 
v září 2005 a pobyt polských dětí v prázdnino-
vých měsíčních v Příboře.

V obci Prchalov byly zahájeny práce na stav-
bě chodníku podél místní komunikace v centru 
obce a byl vybrán dodavatel rekonstrukce obec-
ního domu na Hájově. Rekonstrukce obecního 
domu bude zahájena ještě v letošním roce. 

V Příboře byly zahájeny práce na spojovací 
komunikaci mezi nábřežím Ruadoarmějců a ulicí 
Lomenou na sídlišti Benátky. Komunikace bude 
sloužit především chodcům a cyklistům. Rovněž 
práce na opravách budovy Piaristického gymná-
zia se chýlí ke konci a lze předpokládat, že počát-
kem nového školního roku se do nových prostor 
opět vrátí pracoviště základní umělecké školy. 

Návrhy na Ceny obce a čestné občanství
Dle Směrnice č. 1/2004 k udělování Cen obce a čestného občanství města Příbora, která byla 

schválena zastupitelstvem města Příbora dne 22. 04. 2004, může podat kterýkoli občan města Příbora 
starší 18-ti let, právnická osoba, organizace nebo spolek návrh na udělení Ceny obce nebo čestného 
občanství (čestné občanství pouze u žijících občanů) prostřednictvím komise pro občanské záleži-
tosti. Formuláře návrhů je možno obdržet na odboru organizačním a vnitřních věcí - matrice - MÚ 
Příbor, v informačním centru MÚ Příbor. Směrnice je k nahlédnutí na matrice Městského úřadu 
v Příboře.
Návrh musí obsahovat:

- jméno a příjmení navrhovaného občana
- bydliště navrhovaného občana
- zdůvodnění návrhu na ocenění
- jméno či název navrhovatele
- datum předání návrhu na MÚ
Návrhy musí být podány na městském úřadě v na informačním centru nebo na matrice nejpoz-

ději do konce září roku 2005.

Zdenka Pustějovská, matrikářka

Jiří Sýkora
Anna Trevisanová
Zdeňka Lyčková
Růžena Tománková
Marie Šimíčková
Věra Adamčíková
Jindřiška Štixová
Marie Švajdová
František Drozd

Blahopřejeme jubilantům narozeným 
od 1. – 31. srpna

Zasloužená pochvala

Ludmila Chalupová
Marie Šustková
Anežka Raganová
Ludmila Cigošová 
Marie Veřmiřovská
Ferdinand Socha
Jarmila Boháčová
Ludmila Bukovjanová

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
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Rekonstrukce pobočky České spořitelny
Od 15. 8. 2005 budou dočasně uzavřeny stávající prostory pobočky České spořitelny z důvodu jejich 

celkové rekonstrukce. Práce budou probíhat v období tří měsíců a zahájení provozu je plánováno na počátek 
prosince tohoto roku. Naposledy bude mít pobočka v původních prostorách otevřeno v pátek 12. 8. 2005.

K rekonstrukci dochází s cílem nabídnout příjemnější a modernější bankovní prostory klientům 
při současném zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

Po dobu rekonstrukce bude provoz pobočky zajištěn v pobočce Kopřivnice, na zvlášť vyhrazených 
přepážkách v prvém patře, pracovníky příborské pobočky.

Otevírací doba pobočky Kopřivnice je následující:
PO 9.00 – 12.30 13.30 – 17.00
ÚT 9.00 – 12.30 13.30 – 15.00
ST 9.00 – 12.30 13.30 – 17.00
ČT 9.00 – 12.30 13.30 – 16.00
PÁ 9.00 – 12.30 13.30 – 16.00
Provoz bankomatu zůstane zachován, bude však přemístěn do prostor Městské policie ve stávající 

budově.
Rovněž se nemění stávající telefonní spojení, pracovníci pobočky budou k dispozici na tel. 

556 771 211 až 15 .
Klienti České spořitelny, kteří mají sjednanou službu SERVIS 24, mohou vedle osobní návštěvy po-

bočky využít pro obsluhu svých účtů telefon nebo internet. Služba SERVIS 24 nabízí stále širší škálu slu-
žeb a produktů, které je možno spravovat on-line, pohodlně a bezpečně, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Sběrný box na platební příkazy bude pro klienty umístěn v prostorách Městského informačního 
centra v budově MÚ Příbor. Platební příkazy budou vybírány 1x denně, vždy po skončení otevírací 
doby MIC, tj. po 17. hodině, a jejich zpracování bude provedeno vždy následující pracovní den.

Česká spořitelna se omlouvá klientům za komplikace, které způsobí nezbytná rekonstrukce poboč-
ky. Děkuje za pochopení i dosavadní spolupráci . 

Adoptuj panenku  
a zachráníš dítě

Obyvatelé a zaměstnanci  
Domova důchodců Příbor 

 Dne 18. 6. 2005 se v Domově důchodců 
Příbor, Masarykova 542 konal Den otevřených 
dveří. Ve spolupráci s organizací UNICEF byla 
pořádána charitativní akce „Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě“. Tato akce byla velice úspěš-
ná. Z 15 vyrobených panenek se prodalo 11. 
Panenku si zakoupili příborští podnikatelé, děti 
a paní učitelky z Mateřské školky Kamarád, 
Městský úřad Příbor, obyvatelé  Penziónu v Or-
lové, Krajský úřad Ostrava a obyvatelé a zaměst-
nanci Domova důchodců. Domov důchodců 
navštívilo asi 50 lidí.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili panenku 
nebo se jen přišli podívat do našeho zařízení, 
jak tady pracujeme a žijeme.

Pravděpodobně nemilým překvapením pro 
řadu absolventů středních škol bude skutečnost, 
že dávky sociální potřebnosti (dle § 4 zákona č. 
482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění poz-
dějších předpisů) k zajištění pouze jejich vlastních 
potřeb mohou obdržet nejdříve v měsíci září 2005. 

Tato situace vznikla v souvislosti s přijetím 
„nového“ zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/
2004 Sb., o zaměstnanosti), jímž došlo k přeměně 
„hmotného zabezpečení“ poskytovaného úřady 
práce na dvě samostatné složky, kterými jsou pod-
pora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifika-
ci. Zatímco na podporu při rekvalifikaci má nárok 
(téměř) každý uchazeč o zaměstnání, u podpory 
v nezaměstnanosti došlo k velice podstatné změ-
ně, a to k té, že se doba studia pro účely zákona 
o zaměstnanosti nepovažuje za náhradní dobu za-
městnání tak, jak tomu bylo při stanovování náro-
ku na hmotné zabezpečení do dne 30. září 2004.

Tato zdánlivě nevýznamná skutečnost zásadně 
ovlivnila proces rozhodování o nárocích na dávky 
sociální potřebnosti „úspěšných“ absolventů střed-
ních škol, protože při úspěšném vykonání závěreč-
né nebo maturitní zkoušky se doba do konce škol-
ního vyučovacího roku a také doba školních prázd-
nin bezprostředně navazujících na skončení studia 
považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí 
povolání. Z tohoto důvodu se úspěšný absolvent 
považuje do konce měsíce srpna za nezaopatře-
né dítě, avšak za podmínky, že po celý kalendářní 
měsíc nevykonává výdělečnou činnost (zakládající 
účast na důchodovém pojištění) ani při evidenci na 
úřadu práce nepobírá podporu v nezaměstnanosti 
nebo podporu při rekvalifikaci.

Sociální potřebnost nezaopatřeného dítěte je 
z pohledu dávek sociální potřebnosti řešena spo-

lečně s tzv. „společně posuzovanými osobami“ ži-
jícími s ním v domácnosti. To znamená, že u všech 
společně posuzovaných osob (nezaopatřené děti, 
jejich rodiče, manžel rodiče nebo druh (druž-
ka, rodiče) se zjišťuje příjem a také, zda splňují 
všechny podmínky sociální potřebnosti. Pokud 
tyto podmínky „rodina“ absolventa splňuje, pak 
na základě žádosti obdrží dávku k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních potřeb a k zajiš-
tění nákladů na domácnost určenou pro všechny 
společně posuzované osoby.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů řeší otázku ne-
zaopatřenosti dítěte (ve vztahu k řádnému ukon-
čení studia) téměř shodně jako zákon č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, podle něhož se posuzuje nezaopatřenost 
dítěte pro účely zákona o sociální potřebnosti, 
a tak po dobu školních prázdnin mají absolventi 
středních škol dále nárok (při splnění všech pod-
mínek) na dávky státní sociální podpory (přídavek 
na dítě apod.).

U absolventů vysokých škol jsou podmínky 
pro „nezaopatřenost“ shodné, avšak doba, po kte-
rou se považují za nezaopatřené děti, je zkrácena 
na období kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studi-
um na vysoké škole.

Obsah tohoto příspěvku má pouze informa-
tivní charakter, proto máte možnost se při řešení 
otázky sociální potřebnosti individuálně obrátit 
na pracovníky odboru sociálních věcí a prevence 
kriminality. 

Michal Jalůvka, referent odboru sociálních věcí 
a prevence kriminality

Absolventi bez dávek sociální péče

S datem 4. 7. 2005 vznikla ve městě nová 
společnost Správa majetku města Příbor, spo-
lečnost s ručením omezeným. Tato organizace 
má sídlo v budově č. p. 118, kde doposud sídlí 
rovněž Domovní správa. Nová organizace by 
měla postupně převzít veškeré činnosti souvi-
sející se správou domů a bytů v majetku měs-
ta a do budoucna rozšiřovat nabídku služeb. 
Ředitelem organizace byl radou města jmeno-
ván pan Ing. Bohuslav Majer. 
22. 6. 2005 … vernisáž fotoprací Davida Kalmuse 

a Libora Fojtíka v galerii v radnici, která byla 
rozšířena i do 2. patra budovy. Nově byly na-
světleny další panely výstavních ploch.

25. – 26. 6. 2005 … návštěva delegace z part-
nerského města Przedborz z Polska. 

29. 6. 2005 … pracovní cesta do Vídně za úče-
lem sjednání dohody o spolupráci mezi 
vídeňským muzeem S. Freuda a městem 
Příborem. Paní ředitelka muzea nás mimo 
jiné informovala o oslavách 150. výročí na-
rození S. Freuda, nad kterými převzal zášti-
tu rakouský prezident. 

7. 7. 2005 … účast na schůzce příborského spol-
ku fotografů, na které se jednalo o způsobu 
zajištění fotovýstav v galerii v radnici.

7. – 8. 7. 2005 … jednání s režisérem rakouské-
ho filmového štábu, který v Příboře natáčel 
záběry k chystanému filmu, věnovanému ži-
votu S. Freuda. 

18. 7. 2005 … návštěva ředitelky muzea  
S. Freuda z Vídně v Příboře. Návštěvy se zú-
častnil rovněž režisér chystaného filmu o ži-
votě S. Freuda.
V průběhu června a července se na měst-

ském úřadě uskutečnila celá řada schůzek za 
účasti desítek osob. Účelem těchto schůzek je 
příprava na důstojné oslavy 150. výročí narození 
S. Freuda a pokračující práce na přípravách a re-
alizaci projektu Centra Sigmunda Freuda. Za 
tímto účelem bude v nejbližším období svolána 
schůzka s občany, aby se k tomuto tématu mohli 
vyjádřit v široké diskuzi. 
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„Literární činnost Volného jest veliká. Uznáváme 
ji spravedlivě; avšak pro národní vzdělání litujeme, že 
nevydal z bohaté zásoby vlastivědné ničeho v řeči ná-
roda svého“. Takto hodnotí Řehoře Volného při příle-
žitosti 100letého výročí jeho narození redaktor časo-
pisu Matice moravská a historik František Augustin 
Slavík. Tato charakteristika je poplatná době, kdy 
v naší společnosti převládal duch národního histo-
rismu. Jestliže však máme literární činnost Řehoře 
Volného přiblížit dnešnímu pohledu – pohledu čte-
náře jako občana sjednocující se Evropy – nebudeme 
mu přirozeně jeho německou jazykovou orientaci 
zazlívat. O Řehoři Volném se v příborských infor-
mačních bulletinech píše, že se zabýval „moravským 
místopisem“. Co se skrývá pod tímto termínem, si 
vzhledem k dnešním vědním disciplínám lépe před-
stavíme, když jeho dílu přiřadíme charakteristiku 
místopisná historická a církevní statistika. Taková 
činnost obsahuje podrobné bádání o jednotlivých 
místech - panstvích, sídlech, obyvatelích, rodech, živ-
nostech, památkách atd., což vyžaduje pečlivé studi-
um archivních pramenů. Řehoř Volný ale nebyl prv-
ním, kdo se zabýval moravským místopisem; v době, 
kdy se narodil, vydává ve třech dílech František Josef 
Schwoy svůj Místopis Markrabství moravského, ně-
mecky psanou práci, sestavenou „dle bývalých krajů 
a v nich dědiny pořádkem abecedním“.

Tomáš Řehoř Volný spatřil světlo světa 20. pro-
since 1793 v Příboře, na „hranici národnosti české 
a německé“. Jeho rodný dům stál na místě, kde se 
dnes nachází hostinec Mexiko. Brzy po nástupu na 
příborské piaristické gymnázium ho zaujaly „to-
pografické“ (= místopisné) práce F. J. Schwoye a to 
rozhodlo o jeho celoživotní dráze. Ze svého rodiště 
odešel studovat do Brna, poté do Znojma a v roce 
1816 vstoupil do nejstaršího moravského kláštera 
benediktinského řádu v Rajhradě, kde „se odedávna 
pěstovaly vědy a umění a chová se velká knihovna“. 
Z autorů, kteří zvlášť významně ovlivnili jeho poz-
dější badatelskou práci, patří Jan Petr Cerroni, sbě-
ratel moravských pamětí a písemných památek, Josef 
von Hormayr, rakouský historik a vydavatel statí 
Zeměpisný a historický sborník a sborník státnic-
kého i vojenského umění, a Antonín Boček, zemský 
archivář v Brně, sběratel listin o Moravě a Slezsku 
od nejstarší doby - Codex diplomaticus et epistol. 
Moraviae. Roku 1821 se Volný stal profesorem 
všeobecných dějin a řecké literatury na filozofic-
kém ústavu v Brně. Zde měl ideální příležitost pro 
studium historických pramenů v archivech, v zem-
ských deskách a Františkově muzeu. Současně začal 
připravovat rozsáhlejší dílo o Moravě, než byla topo-
grafie jeho předchůdce F. J. Schwoye. 

Jeho první práce byly články z církevních dějin: 
mezi roky 1821 a 1826 tak vydal podrobné zprávy 
o klášterních zásluhách při zúrodňování německých 
zemí, o vědeckých pracích moravských opatství za 
Františka I., o vzniku a šíření křesťanství, o rozšíření 
benediktinů na Moravě a o rajhradských klášterních 
listech.

V létě 1826 podnikl Volný velkou badatelskou 
cestu po Moravě a rakouském Slezsku, přičemž 
shromažďoval prameny pro všeobecné dějiny těchto 
zemí. Ještě téhož roku začal vydávat s pomocí mno-
ha vlastenecky orientovaných přátel Sborník dějin 
Moravy a Slezska. Celé toto dílo je odrazem jeho 
pilné vědecké práce a upřímné lásky k rodné zemi. 
V úvodu kriticky poukazuje na čilejší život v Ra-
kousku pro vědu a umění, „jak se mnozí věnují vlas-
tenecké historii, zvláště jednotlivých zemí“. Sborník 
obsahuje dějiny země dle jednotlivých dob, dějiny 
šlechtických rodů a hradů, monografie ústavů, živo-
topisy význačných moravských a slezských velmožů 
a myslitelů i pověsti a básně, „které jakožto balady 

a romance opěvují nějakou látku vlasteneckou“. 
Například v prvním ročníku sborníku představil 
články o Velké Moravě a jejím obrácení na křesťan-
ství od Františka Richtera, o Žerotínech od Kristiána 
d´Elverta, o Pernštejnech od Antonína L. Bočka 
a moravských Valaších od A. Maniaka apod. Do roku 
1829 vydal jen tři ročníky – ty obsahovaly většinou 
práce jeho bývalých žáků.

Pro školy vydal o rok později ve Vídni Učebnici 
všeobecných dějin. V ní podává kromě obvyklých 
politických a válečných událostí také přehled vzděla-
nosti jednotlivých dob.

Po roce 1830 se Volný téměř výhradně zabýval 
studiem pramenů k velké topografii Moravy. Rovněž 
cestoval po okolních krajinách – to vše vykonával 
vedle svého učitelského povolání. Okolnosti mu 
naštěstí byly nakloněny. Jeho snahu vydatně podpo-
rovaly přední moravské autority, jmenovitě nejvyšší 
kancléř Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Mi-
trovic a Nemyšle a též úřady světské a duchovní. 
Gubernium nařídilo, aby c. k. krajské úřady rozesla-
ly ve prospěch budoucího díla dotazník všem vrch-
nostenským úřadům, aby tyto dle dotazníku popsaly 
tehdejší stav jednotlivých panství a c. k. krajskému 
úřadu je odevzdaly v určený čas. Roku 1834 obdr-
žel Volný zase statistické zprávy ode všech panství. 
Když byl jednotlivý kraj hotov, nařídilo prezídium 
krajskému hejtmanu, aby učinil revizi. Tím se bu-
doucímu místopisnému dílu vydatně pomohlo. Sám 
Volný čerpal statistická data hlavně z popisu země 
r. 1834, o velikosti obcí z katastru 1785 a 1820-22, 
historické zprávy z listin různých archivů, z desek 
zemských, z rukopisů Františkova muzea, ze sbírky 
Antonína Bočka aj. – celkem do r. 1836 asi 8000 lis-
tin. V roce 1835 pak začal dílo vydávat. Jeho název 
byl Místopisné, statistické a historické pojednání 
o Markrabství moravském od Řehoře Volného, 
benediktina a profesora. Práci vydal do r. 1842 
vlastním nákladem v Brně v šesti dílech podle 
krajů: I. r. 1835 – „rodný kraj svůj Přerovský“ (484 
stran s rejstříkem míst), II. r. 1836-37 – Kraj brněn-
ský ve 2 částech (434 a 587 stran), III. r. 1837 – Kraj 
znojemský (581 stran), IV. r. 1838 – Kraj hradišťský 
(552 stran), V. r. 1839 - Kraj olomoucký (913 stran), 
VI. r. 1842 – Kraj jihlavský a obvody ve Slezsku (770 
stran). Úhrnem přes 4300 stran. Odběratelů měl 
přes 1200. 

Každé dílo vždy uvedl všeobecným přehle-
dem o přírodních a politických poměrech kraje od 
prof. Heinricha a pak svou práci: popis a stručné 
dějiny krajského města a jeho statku, pak jednotlivá 
panství v abecedním pořádku: polohu panství, jeho 
držitele, jeho statky, zeměpisný přehled, počet oby-
vatel, živnosti, pozemky panské a poddanské, popis 
půdy, sadařství, včelařství, lesů, chov dobytka pan-
ského a poddanského, průmysl, školství, zdravotnic-
tví, silnice, následuje výčet a charakteristika jednotli-
vých dědin panství. 

Při tak obrovském množství zpráv o tisících 
osad (i osad zaniklých) a rodů, často rozličně psa-
ných, přicházel někdy Volný do nesnází. Upozornil 
ho na to 3. ledna 1836 přátelským dopisem prof. Bo-
ček, „aby slovanské názvy míst pravopisně a pokud 
možná správně byly udány, …též ve jménech osob-
ních jest velmi mnoho nesprávností“. Volný je pak 
počínaje III. dílem píše poněkud správněji. Některé 
omyly však pocházejí z opisů, které obdržel od vrch-
nostenských úřadů. Profesor Volný jako svědomitý 
člověk uznával, že „velké dílo lidské bez vady ani 
býti nemůže“, žádal a opakoval, aby ho „přátelé 
dějin upozornili na chyby v topografii“; ale jak 
praví na konci předmluvy k VI. dílu, jen málo 
takových upozornění dostal. Když je prozkoumal 

a přesvědčil se o jejich spolehlivosti, uveřejnil opravy 
a dodatky na konci jednotlivých dílů. 

Jeho práce došla zaslouženého uznání. 
Profesor Volný byl zvolen čestným doktorem 
Karlo-Ferdinandovy univerzity, čestným členem 
Vlasteneckého muzea Království českého, dopisu-
jícím členem císařské akademie věd ve Vídni, sub-
priorem rajhradského kláštera, konzistorním radou 
v Brně, rytířem Řádu Františka Josefa atd. 

Jakmile dopsal toto dílo, nedopřál si oddy-
chu. Připravoval novou, ještě lepší práci podobné-
ho druhu: Církevní místopis Moravy se zřetelem 
k listinám a rukopisům. Když věděl, jak ohromné 
množství práce mu ještě zbývá, žádal, aby „úřadu 
profesorského byl zproštěn a mohl pracovati v zátiší 
klášterním“. Roku 1847, ve svých 54 letech, bylo žá-
dosti vyhověno. Představení byli přízniví jeho práci 
a rozhodně si přáli, aby Volný sepsal a vydal církev-
ní topografii. Prostudoval k tomu historické zprá-
vy zemského archivu v Brně, arcibiskupský archiv 
a registraturu v Olomouci a Kroměříži, rukopisy 
z knihovny olomoucké kapitoly, registraturu biskup-
ské konzistoře v Brně, archivy moravských klášterů 
a spoustu dalších pramenů. 

Jeho apolitické dílo nebylo v 50. letech 19. století 
zasaženo Bachovou cenzurou. 13 let po vydání popi-
su Moravy dle panství tak přikročil (r. 1855) k vydá-
vání výše uvedené církevní topografie Moravy opět 
vlastním nákladem, a to ve dvou odděleních: první 
– věnované arcibiskupu Bedřichovi Fürstenberku 
obsahuje arcidiecézi olomouckou v pěti dílech 
(1855-1863, úhrnem přes 2070 stran), druhé oddě-
lení – věnované biskupu Antonínu hraběti z Schaaff-
gotsche ve čtyřech dílech (1856-1861, úhrnem 1770 
stran). Celá církevní topografie obsahovala přes 3850 
stran, odběratelů měl okolo 500.

Dílo je rozděleno podle archipresbyterátů, poté 
v abecedním pořádku na děkanáty a fary a k nim 
připojené filiální kostely. U každé farní osady uvádí 
k ní příslušné dědiny, počet duší, patrona, panství, 
duchovní správce, stručný popis kostela a kaplí, faru, 
historické zprávy a bývalé známé faráře. U každé di-
ecéze uvádí statistický přehled.

Dále vydal statisticko-místopisný a historický 
popis královského hlavního města Brna, panství led-
nického, pojednání o d´Elvertových dějinách Jihlavy, 
o novokřtěncích na Moravě, o historických sbírkách 
v archivech rajhradského kláštera, pustoměřského 
kláštera a zpracoval i knižně vydal Dějiny literatury 
na Moravě a ve Slezsku, stejně jako spoustu dalších 
odborných historických, monografických a církev-
ních zpráv.

Církevní místopis Moravy ale vyniká i nad 
popisem panství a je hlavním dílem profesora 
Volného. Profesor Slavík v něm nachází a roku 1893 
popisuje určité nepřesnosti; vyžaduje „na některých 
místech nového prozkoumání“. 

Řehoř Volný si toho byl vědom. Tento vzdělaný 
člověk zasluhuje dvojnásobné ocenění - nejen pro 
svou píli, pečlivost a neúnavnost, ale i pro svou 
skromnost, jíž se tak odlišuje od mnohých „slav-
nějších“ historiků 19. a 20. století. Ješitnost a ego-
centrismus mu byly naprosto cizí. 

Páter Tomáš Řehoř Volný zemřel v Rajhradě 3. 
května 1871. Byl pochován u farního kostela v kláš-
terním oddělení za presbyteriem, nedaleko od Bedy 
Dudíka, dalšího významného historika benediktin-
ského řádu. 

(Sestaveno na základě článku Františka A. Slavíka 
ve sborníku Matice moravská, ročník 1893.)

Igor Jalůvka

Učený člen benediktinského opatství v Rajhradě
O díle profesora Řehoře Volného (1793-1871)

Motto: „Jiný může více nalézti, ale nikdo všechno .“
Sokrates.
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BAV klub Příbor
středisko volného času,s.r.o., Masarykova 489, 742 58 Příbor, Tel.: 556 723 778,  724 244 467

Nabídka pro školní rok 2005 – 2006
pro všechny věkové kategorie

- KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
 pro mládež (v pátky), pro dospělé páry (po dohodě) 

 Zahájení: 23.9.2005 Kurzovné:1000,- Kč za 42 h
- ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro začátečníky,

 pro pokročilé ženy a dívky
 Termín: říjen–únor (12 lekcí /1,5h) Kurzovné: 900,- 

- LATINSKO-AMERICKÉ TANCE - PŘÍPRAVKA
 pro chlapce a dívky od 1.tř.ZŠ i pro pokročilé

- TANEČNÍ KLUB LENKA – pro děti, mládež-páry,
 hlavně latinsko-americké tance, soutěžní tanec,

 formace, přehlídky, soutěže, plesy
- SHOW DANCE – DISCO DANCE (mladší,starší)

 pro dívky, chlapce od 1.tř.ZŠ – taneční příprava, nácvik ,
 choreografie, veřejná vystoupení, přehlídky, soutěže

- AEROBIC PRO DĚTI od 1 .tř.ZŠ
- KYTARA (hrajeme bez not) od 8 let

 akordy a oblíbené písně
- ROCKOVÝ A HUDEBNÍ KLUB pro děti a mládež,
 společná hra ve zkušebně, k dispozici aparatura,
 mikrofony, nástroje – el. kytary, bass kytara, bicí

- BAV-klubácké DĚLÁNÍ
 výtvarné činnosti vč. keramiky

- DIVADELNÍ KROUŽEK - hraní divadla, příprava 
 scének , přehlídky, vystoupení pro diváky

- DIVADELNÍ KLUB – zájezdy hlavně do ostravských
 divadel, návštěva kulturních akcí

- BOJOVÁ UMĚNÍ – AIKIDO – děti od 8 let i mládež
- RADIOVĚ ŘÍZENÉ MODELY AUT – od 8 let

 stavebnice a modely aut dává k dispozici BAV klub
- PEL-MEL klub proti nudě

 pro činorodé chlapce, dívky od 8 let , pestrá klubová
 činnost , zábavná, sportovní, tvůrčí, v klubovně i venku

- KLUB TURISTIKA – pěší i cyklo
 pro děti, mládež , rodiny a další milovníky přírody,hor

 jednodenní i vícedenní výlety na zajímavá místa
- KLUB LYŽOVÁNÍ – jednodenní i vícedenní, hlavně
 Beskydy, Jeseníky aj.,  pro všechny věkové kategorie

- BAV- tým – pro aktivní tvůrčí mládež od 13 let
 organizování akcí, diskoték , zábavná činnost

- KLUBY A NABÍDKA PRO VEŘEJNOST:
 internet, streetball, billiard, el. šipky, stolní tenis ,

 paetanque, kroket. Můžete přijít , kdy máte chuť a čas ,
 v souladu s rozvrhem provozu, pro členy klubů slevy

Zápisné :
administrativní poplatek 100,- Kč

při činnosti kroužku cca 1x týdně 100,- Kč/měs.
při činnosti kroužku cca 2x týdně 200,- Kč/měs.

DÁLE NABÍZÍME :
Zimní tábor: 20. 2. - 24. 2. 2006 (jarní prázdniny okr. NJ)

Prostory BAV klubu pro oslavy, večírky, kurzy, apod.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
 PŘÍBOR ZA MĚSÍC ČERVENEC

Dne 1. 7. 2005 ve 13.00 hod. přijala hlídka 
MP telefonické oznámení od místního občana, 
který hlídce sdělil, že spatřil svého souseda, 
který má přes 80 let, jak se zraněním na ruce, 
v pyžamu a v pantoflích jde směrem na náměstí. 
Z důvodu obavy o jeho zdraví vyrozuměl proto 
hlídku MP. Muž byl krátce nato spatřen na ná-
městí, kde byl požádán, aby hlídku následoval 
na služebnu, což učinil. Následně bylo hlídkou 
zjištěno, že muž nemá žádná vážná zranění, ale 
jeho duševní stav není dobrý. Proto byl převe-
zen ke svému ošetřujícímu lékaři a následně po 
dohodě s ním do místa bydliště.

Dne 11. 7. 2005 asistovala hlídka MP při ku-
riózní dopravní nehodě na ulici ČSA, kdy řidič-
ka motorového vozidla nepřizpůsobila rychlost 
jízdy svým schopnostem, nezvládla pravotoči-
vou zatáčku a najela na obrubník chodníku, kde 
si vážně poškodila přední nápravu a prorazila 
olejovou vanu. Následkem nehody došlo k úni-
ku oleje a ke znečištění vozovky. Ke zranění 
osob nedošlo a na místo museli být přivoláni 
hasiči, kteří zajistili následný posyp olejové 
skvrny. Nehodu následně řešila služba dopravní 
policie ČR.

Dne 12. 7. 2005 přijala hlídka MP v 19.30 
hod. telefonické oznámení, že před malou chví-
li neznámý mladík ve společnosti dalších dvou 
mladých mužů rozbil skleněnou výplň informač-
ní tabule na ulici Čs. armády. Po zjištění popisu 
osob od oznamovatele byli tito vyhledáváni po 
katastru města. Asi po 30 minutách byly osoby 
odpovídající popisu zadrženi na vlakovém ná-
draží. Jednalo se o dva mladé muže z Kopřivnice 
a jednoho z Příbora. Pachatelem byl následně 
zjištěn 19-ti letý P. V. z Kopřivnice, který se ke 
svému činu také doznal. Za přestupek, kterého 
se svým jednáním dopustil, se bude zodpovídat 
před komisí pro projednávání přestupků, kde 
bude rovněž rozhodnuto o náhradě škody.

Dne 13. 7. 2005 oznámila na služebnu MP 
prodavačka prodejny dětského zboží na náměstí, 
že ji před malou chvílí neznámý mladík odcizil 
dětské papuče v hodnotě 180 Kč. Opět dle uda-
ného popisu pachatele byl tento po chvíli zadržen 
v ulici Masarykova, kde bylo zjištěno, že se jedná 
o 14-letého chovance místního dětského domo-
va. Odcizené zboží bylo vráceno poškozené firmě 
a nezletilý mladík byl poté předán svému vycho-
vateli. Přestupek bude postoupen komisi pro pro-
jednávání přestupků, kde však vzhledem k věku 
pachatele bude přestupek odložen.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58  
Tel.: 556 723 778, mobil: 724 244 467 

zájezd na koncert skupiny

ELÁN ON TOUR 2005
Termín: 1. 10. 2005 ve 20:00 hod.

Místo: OSTRAVA – ČEZ ARÉNA
Odjezd: 18:30 h od kina v Příboře, Cena: 550,-Kč
Prodej zájezdu a vstupenek v BAV klubu Příbor.

 Přejeme příjemný hudební zážitek.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE
a společenského chování

Zahájení: pátek 23.9.2005 v 16:30 hod.,  v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská
Kurzovné: 1.000,- Kč, 42 hod. celkem, V ceně: 10 lekcí po 3 hod., 30 hod. - vyučovacích, 1 
lekce 4 hod. - Půlkolona  1 lekce 2 hod. - opakovací 10.12. 1 lekce 6 hod. - Kolona 10.12. 
v Katolickém domě
Doplňkové akce: gastrolekce – stolování, Mikulášská diskotéka
Naše zvláštnosti: 
1. Absolventi mohou pokračovat v našem TK Lenka,  (vystupování na plesech, přehlídkách, kultur-
ních akcích, zaměření hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní tanec párů i skupin).
2. V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

Přihlášky a bližší informace: BAV klub Příbor – Masarykova 489, Tel.: 556/723 778, 724 244 467 
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Redakční rada BAV klubu
Je pozdní odpoledne, sobota 11. prosince 

roku 2004. Ve slavnostně upravených prosto-
rách Katolického domu v Příboře se scházejí 
noblesně upravené dámy, pánové v letech 
výjimečně společensky vyoblékaná omla-
dina i příslušníci té nejstarší generace, kteří 
tedy rozhodně nedělají vůbec žádnou ostudu 
době, ve které se seznamovali se zásadami 
společenského chování, a časům, kdy se oni 
sami učili první krůčky mazurky, polky nebo 
valčíku v hodinách tanečních kurzů. 

Různorodá společnost, skládající se z pří-
slušníků několika generací, má v průběhu 
dnešního večera jediný cíl a úkol. Vespolek 
oslavit vstup své ratolesti, vnučky, vnuka 
nebo kamaráda do společenského života. Na 
všech přítomných je patrné napětí a nedo-
čkavost. Kdy už zasednou k slavnostně při-
praveným stolům, kdy už konečně uvidí, jak 
jejich dcera nebo vnučka zvládla základní ta-
neční pohyby a jak jejich synáčkovi, vnukovi 
nebo kámošovi sluší společenský oblek, vět-
šinou vůbec první, který na sebe kdy vzal? 

Poslední krátké chvilky čekání v decent-
ně osvětleném sále pomáhá zpříjemnit nála-
dová hudba, která k uším přítomných hostí 
doléhá z jeviště, od stolku zvukařů, za jejichž 
zády zkrášlují tmavý horizont tradiční BAV 
klubáčtí papíroví tanečníci. Sváteční atmo-
sféru dotváří ozdobený stromeček, který 
symbolizuje brzký příchod nejkrásnějších 
svátků v roce.

Zatímco v hlavním sále panuje nálada 
plná očekávání, v šatnách vystupujících, 
v obleženém bufetu, ale i v prostoru za jeviš-
těm vše dokonale klape již od rána. Zkušený 
tým pořadatelů je připraven zahájit jubilejní 
10. „Kolonu“ Kurzu tance a společenské 
výchovy, jenž po deset let bez jediné pře-
stávky pořádá BAV klub Příbor.

A za pár okamžiků se skutečně rozezní 
slavnostní polonéza, aby ji následovaly dal-
ší tance, ať již standardní, latinské, národně 
společenské, moderní nebo country, jejichž 
ukázky v provedení frekventantů kurzu pro-
línají taneční hry, programová vystoupení 
i taneční série určené pro tancechtivé ná-
vštěvníky závěrečné prodloužené.

V závěru řízené části vydařeného večera, 
ve chvíli, kdy se na tanečním parketu obje-
vují dojatí rodiče se svými dětmi – čerstvými 
absolventy kurzu, přichází vcelku pocho-
pitelně chvíle k zamyšlení a k zhodnocení 
zhruba tříměsíční práce v právě ukončených 
tanečních, ale zároveň i čas k ohlédnutí za 
prací vykonanou od doby, kdy se myšlenka 
pořádat v BAV klubu taneční kurzy poprvé 
zrodila.

U nápadu začít pořádat kurzy tance 
a společenské výchovy stála – stejně jako 

u řady jiných dnes již zdárně fungujících 
a oblíbených aktivit naší organizace, paní 
Vlasta Trojčínská – tehdejší i současná ře-
ditelka BAV klubu Příbor, podporována 
skupinou nejbližších spolupracovníků z řad 
učitelů a svých bývalých svěřenců z kroužků 
a zájmových útvarů, které v minulosti vedla.

Počátky našeho snažení nebyly vůbec 
lehké a postupně jsme zjistili, že například 
sehnat vhodné prostory, ale i technické za-
bezpečení nebude jednoduché. Nakonec 
jsme vzali zavděk místností v budově tehdejší 
školní jídelny na ulici Dukelské. S prosazením 
této myšlenky a s její realizací nám pomohla 
tehdejší vedoucí stravovacího zařízení paní 
Olinka Skřivánková, která s námi zároveň 
spolupracovala jako lektorka kurzu v oblasti 
gastronomie.

Čili prostě a jednoduše. Každý tradičně 
páteční kurz obnášel – vystěhování většiny 
nábytku z jídelny do přilehlých prostor, úklid 
a výzdobu místnosti, instalaci aparatury za-
koupené od zpěváka Pavla Nováka v „sále“ 
a po ukončení lekce totéž opačným smě-
rem tak, aby mohli školáci v této místnosti 
v každé následující pondělí v klidu obědvat. 
„Obzvlášť rádi“ vzpomínáme na stěhování 
těžkých reproduktorů a přídavného zaříze-
ní aparatury z půdy tehdejší ZŠ Dukelské, 
čehož se účastnili všichni přítomní pořa-
datelé včetně tanečních mistrů – v prvních 
ročnících jimi byli paní Jana Činčalová /ro-
zená Figarová/ a pan Zbyněk Rečka, včetně 
manželů Bukovjanových, ing. Petra Činčaly, 
ing. Daniela Žárského, Karla Tilla - všestran-
ných a svědomitých pořadatelů, včetně pana 
Petra Jakubce - zvukaře, a paní ředitelky 
Vlasty Trojčínské. O odpovídající odměně 
anebo dokonce „zisku“ nebylo pochopitelně 
ani řeči. A to i proto, že jsme měli na začát-
ku našeho snažení v kurzu často velmi malý 
počet účastníků. Přesto jsme přihlášenou 
mládež nikdy nezklamali a taneční jsme vždy 
uspořádali.

Později se celá akce přesunula do bu-
dovy BAV klubu, kde jsme měli k dispozici 
sice malý, ale vlastní sálek se zabudovanou 
aparaturou. Ubylo nám všem tudíž to veselí 
přetahovat těžké a háklivé zařízení za tmy 
po zmrzlém chodníku. Postupně se ale zro-
dil problém nový, který nás paradoxně spí-
še potěšil. Přihlášených zájemců začalo být 
více než prostoru v sále vzniklém probourá-
ním stěny dvou bývalých spolu sousedících 
tříd.

Přesto v budově BAV klubu proběhly 
úspěšně celkem čtyři taneční kurzy. Jak už to 
bývá, změnil se postupem času i tým pořada-
telů a organizátorů. Tanečními mistry se stali 
manželé Rečkovi, kteří na základě iniciativy 
frekventantů kurzu začali od roku 1999 vést 
i Taneční klub Lenka, Petra Jakubce vystřídal 

Desetiletá historie BAV klubáckých „TANEČNÍCH“
pamatuje i na jiné věci než hudbu tanec, smích.

na místě zvukaře Richard Sopuch a průběž-
ně se měnil i tým pomocníků, kde se postup-
ně vystřídalo několik desítek mladých lidí.

Od roku 2000 jsme tedy našim frekven-
tantům nabízeli i členství v TK Lenka a jeho 
členové – většinou šlo o chlapce aktivně po-
máhali i při výuce v době průběhu jednotli-
vých lekcí.

V posledních třech letech se místo ko-
nání našeho kurzu přesunulo zpět do bu-
dovy dnes již bývalé školní jídelny na ulici 
Dukelské. Podmínky se ale diametrálně změ-
nily a naše taneční pořádáme v sále, který 
snese i poměrně přísná kriteria vyspělého 
tanečního studia. Je vybaven jedenáctime-
trovou zrcadlovou stěnou, zabudovanou 
aparaturou s dostatečným výkonem, videem, 
televizorem a k dispozici jsou i odpovídající 
hygienická zařízení. Zmíněnou budovu nám 
svěřilo město a my se o ni staráme, jak nejlíp 
umíme a kromě kurzů tance zde probíhají 
i pravidelné, téměř každodenní tréninky ta-
nečního klubu, ale i schůzky jiných krouž-
ků a klubů jako je například Aikido, Kurz 
břišních a orientálních tanců a Showdance 
– Discodance tanců.

Během deseti let tudíž registrujeme 
určitý posun. Je dán velkým úsilím celého 
týmu pořadatelů, schopnostmi a snahou 
vedení BAV klubu zajistit vhodné pod-
mínky pro úspěšnou a veřejností žáda-
nou činnost, odborným a se současným 
tanečním děním spjatým vedením kurzu 
ze strany tanečních mistrů i dalších spo-
lupracovníků. Uvědomujeme si, že úspěch 
v podobě pravidelné naplněnosti našich 
kurzů a stále se zvyšujícího zájmu mládeže 
nepramení ze strnulosti a sebeuspokojení 
organizátorů, ale naopak je výsledkem naší 
snahy o nové přístupy, zvyšování atraktivi-
ty činnosti a nezbytnou inovaci učební lát-
ky v závislosti na současné situaci v oblasti 
společenské zábavy a společenského tance 
zvlášť. Taneční mistři, kteří zároveň působí 
jako trenéři společenských tanců, mají da-
nou problematiku téměř denně před očima 
a celoročně zpracovávají podněty pro práci 
se začínající mládeží, která se nám do kur-
zu hlásí.

Na závěr ohlédnutí za desetiletým sna-
žením o kvalitní a smysluplnou činnost pro 
mladé lidi z našeho města a okolí bychom 
chtěli jménem vedení BAV klubu poděkovat 
všem, kteří nám v naší práci kdykoliv a ja-
kýmkoliv způsobem pomohli, dále pak před-
stavitelům města, kteří svým rozhodnutím 
věnovat bývalou budovu školní jídelny na 
ulici Dukelské práci s dětmi a mládeži výraz-
ně přispěli k vytvoření podmínek pro pořá-
dání našich kurzů a v neposlední řadě i všem 
našim bývalým frekventantům a nadšeným 
příznivcům. Ať Vám to tančí!
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Několika fotografiemi se ještě vracíme k 25. červnu, který byl věnován zdraví. Na náměstí jste mohli navštívit stánky včelařů, junáků a modelářů. Měli jste 
příležitost fandit běžcům běhu s živou rybou a navštívit sportovní zařízení, která pořádala den otevřených dveří. Streetballovému turnaji je věnován zvláštní 
článek. Odpoledne v parku bylo určeno především rodinám s dětmi. 

Děkujeme všem, které pro nedostatek místa nemůžeme vyjmenovat, za jejich ochotu a práci, kterou příborské veřejnosti věnovali. Věříme, že jejich snahu 
patřičně ocenila svým zájmem.             Fotoreportáž Ing. J. Kavan

Oslovil vás Den města na téma zdraví?

Poděkování do mateřské školy
Všechno, co opravdu potřebuji znát, mě naučili v mateřské škole 

Švermova
Snad mi promine autor citátu, pan Robert Fulghum, že cituji jeho 

slova s drobnými nepřesnostmi, ale možná postačí, že s jeho myšlen-
kou naprosto souhlasím a jen něco málo jsem do jeho slov přidala.

Chci být totiž konkrétní. Chci za všechny maminky, tatínky, no 
prostě dospěláky, jejichž děti byli v péči „party “ z MŠ na ul. Švermova, 
moc a moc poděkovat Někteří z nás mají v této školce již druhé dítě 
a je nám opravdu líto, že nám končí ta doba setkávání s roztomilou 
školičkou. A nebylo to jen setkávání v šatně při předávání potomků. 
Byla to obrovská spousta krásných okamžiků-společné výlety dětí 
a rodičů, kouzelné chvíle na zahradě u příležitosti Dne broučků, kov-
bojského odpoledne, indiánské hrátky, dojemné vánoční besídky, kon-
čící posezením nad cukrovím, velikonoční setkávání spojené s výro-
bou krásných ozdob, pouštění draků, maškarní plesy, úžasné Veselé 
zpívání s tanečními a s pěveckými kreacemi. Dozvěděli jsme se, co 
je grafomotorika, a žasli nad krásnými výtvarnými dílky, dárečky ke 
Svátku matek, k Vánocům, výrobky z keramiky, a byli jsme okouzleni 
věčně vyzdobenými chodbami a třídami. Kolikrát jsme těm našim dě-
tem záviděli...

Vážíme si všeho, co dětem paní učitelky ve školce nabízejí, jsme 
rádi, že naše děti svěřujeme právě jim. Důkazem správné výchovy 
a láskyplného vztahu a péče je spokojené dítě a mám takový pocit, že 
v této školce spokojené opravdu jsou. Někdy až zírám, jak stále laskavě 
je jim odpovídáno, nasloucháno a trpělivě opakováno jedno a totéž, 
den za dnem.

Nelze zde vzpomenout na všechno, co jsme spolu prožili a zažili, 
ale ještě jedno chceme říct. Mateřská školka Švermova /včetně všech 
těch milých osůbek, které se starají o plná bříška a pořádek/ je sen-
zační profesionální tým, který může být na svoji práci, a tedy na sebe, 
náležitě pyšný.

Děkujeme! Za naše děti. 
       za rodiče Vlaďka Strnadová, červen 2005

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych vás informoval o činnosti sportovního klubu vzpírání za  
I. pololetí roku 2005. 

Klub má v soutěžích družstev tyto celky:
mladší žáci I. liga - umístění z 12 účastníků – 2. místo po polovině soutěže
starší žáci I. liga - 6. místo z 8 účastníků
junioři II. liga  - 3. místo z 8 účastníků
muži II. liga  - 4. místo z 8 účastníků
veteráni I. liga  - 4. místo z 8 účastníků

Naši kolegové se rovněž zúčastnili nejvyšších mistrovských soutěží v republice.
Mistrovství ČR mladších žáků:

do 32 kg   - 1. místo  Radim Konečný
    - 2. místo  Vladislav Konečný
do 36 kg   - 4. místo  Daniel Kresta
do 40 kg   - 2. místo Martin Bolom

Mistrovství ČR starších žáků:
do 46 kg   - 4. místo Marek Bolom
do 50 kg   - 1. místo Adam Lukeš

Mistrovství ČR juniorů do 17 let:
do 69 kg   - 4. místo Jan Cága

Mistrovství ČR veteránů:
    - 1. místo Miroslav Lukeš
    - 2. místo Vlastimil Tomek
    - 2. místo Pavel Sattek

Dva naši nejlepší veteráni startovali na Mistrovství Evropy a dosáhli velmi dob-
rých výsledků.

Vlastimil Tomek se umístil na 6. místě a Miroslav Lukeš se umístil na 8. místě.

Další mistrovské soutěže jednotlivců budou probíhat v podzimních měsících. 

Vážení přátelé, o další naší činnosti vás budeme informovat v jednom z dalších 
Měsíčníků.         
   Za klub vzpírání předseda Vlastimil Tomek 
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Na volejbalovém turnaji na Prchalově jste mohli potkat Dana Bártu

II. ročník volejbalového turnaje 
na Prchalově

Dne 18. 6. 2005 se uskutečnil již 2. ročník volejbalového turnaje ro-
dinných družstev na Prchalově. I když se zúčastnilo méně družstev než 
vloni, turnaji to neubralo nic na jeho zajímavosti a atraktivitě. Turnaj byl 
pro neregistrované hráče a v každém mužstvu museli být minimálně čtyři 
rodinní příslušníci. Pro každý tým byly připraveny hodnotné ceny a pro ví-
těze i putovní pohár. Po krásných a dramatických zápasech se nakonec na 
1. místě umístilo družstvo „50“ vedené známým zpěvákem Danem Bártou, 
které ve finále porazilo družstvo Kanárků. Třetí místo získal Czech Team, 
který v zápase o bronz porazil Buf íky. Celé sobotní odpoledne nám přálo 
slunečné počasí, pouze zpočátku hru znepříjemňoval silný vítr. Po celou 
dobu turnaje bylo připraveno bohaté občerstvení. Děkujeme všem zúčast-
něným družstvům, rozhodčím a fanouškům a těšíme se na příští ročník.

autor: Libor Tobola

Jedna z mnohých turistických aktivit jsou 
TURISTICKÉ ZNÁMKY. Jsou to dřevěné, ku-
laté, vypalované plakety, které jsou žádaným 
suvenýrem a zároveň potvrzením o dosažení tu-
risticky atraktivního místa. Jinde je nelze koupit. 
Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny 
hor, toky našich řek, mapuje hrady a zámky, pří-
rodní i technické památky, historická města, zpří-
stupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho 
dalších turisticky zajímavých míst. 

Turistické známky spolu s každoročně ak-
tualizovanými mapami hrají roli průvodce po 
krásách naší vlasti. Celý systém je neustále roz-
šiřován a v současnosti můžeme mít ve své sbírce 
okolo tisíce známek v České republice a 200 zná-
mek na Slovensku. 

Nasbíráním řady 10 jakýchkoliv číselně na-
vazujících kuponů, které jsou součástí turistic-

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V SRPNU

Streetballový turnaj Příbor 2005
V sobotu 25. 6. 2005 v rámci programu Dne města Příbora – dne zdraví 

- zorganizoval Basketbalový klub Příbor na náměstí S. Freuda, streetballový 
turnaj pro dětské věkové kategorie. Turnaje se zúčastnilo celkem 62 děvčat 
a chlapců z Příbora, Hranic a Frenštátu.

Popularita streetballových turnajů je dána specifickými pravidly této hry, 
která rozvíjí u hráčů smysl pro fair play, neboť rozhodčí v průběhu utkání mi-
nimálně zasahují do průběhu hry, zajišťují pouze kontrolu skóre a času a hráči 
sami hlásí své fauly a technické přestupky. Startující družstva jsou složena ze 
tří hráčů a jednoho střídajícího náhradníka a délka zápasů je omezena ča-
sovým limitem nebo počtem nastřílených košů. Název družstva si děti zvolí 
sami podle vlastní fantazie a nápadů při vstupu do turnaje. Atraktivitu street-
ballového turnaje umocňuje umístění hracích ploch na ulici nebo v centru 
města a doprovodná reprodukovaná hudba, což společně vytváří pro hráče 
i diváky neopakovatelnou sportovní atmosféru.
Výsledky turnaje „Streetball Příbor 2005“ podle jednotlivých věkových 
kategorií:
- ročník 1995 děvčata 
 1. místo SLIMÁCI (Příbor)   
 2. místo KOALY (Příbor)
- ročník 1995 chlapci  
 1. místo ĎÁBLI (Příbor)
 2. místo ORLANDO (Příbor)
- ročník 1993 - 94 děvčata
 1. místo PŘÍSAVKY (Příbor)
 2. místo  DUDLANI (Příbor)
 3. místo MRŇATA (Příbor)
- ročník 1992 děvčata
 1. místo HRUŠANDY (Příbor)
 2. místo JEPICE (Hranice)
 3. místo XXL (Příbor)
- ročník 1992 chlapci
 1. místo BOHOVÉ (Frenštát)
 2. místo NO NAME (Příbor)
 3. místo WINDOWS (Frenštát)
Na turnaji startovalo celkem 18 družstev.

Hezké počasí, dramatický průběh jednotlivých utkání a zájem diváků tvo-
řily skvělý rámec tohoto ročníku streetbalového turnaje.

Basketbalový oddíl děkuje všem, kteří se na přípravě a průběhu této 
úspěšné akce podíleli, adresně to byli pracovníci MÚ odboru informatiky, 
kultury a cestovního ruchu, pracovníci Technických služeb i restaurace Slavia 
(p. K. Rossmarin), která částečně sponzorovala tento turnaj a zajistila pro 
všechny hráče občerstvení za režijní ceny.

J. Slaný – BK Příbor

KLUB �ESKÝCH TURIST� V SRPNU 

Jedna z mnohých turistických aktivit jsou TURISTICKÉ ZNÁMKY. Jsou to d�ev�né, kulaté, 
vypalované plakety, které jsou žádaným suvenýrem a zárove� potvrzením o dosažení 
turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze koupit. Navazující �íslovaná �ada známek sleduje 
h�ebeny hor, toky našich �ek, mapuje hrady a zámky, p�írodní i technické památky, historická 
m�sta, zp�ístupn�né jeskyn�, zoologické zahrady a mnoho dalších turisticky zajímavých míst.  
 Turistické známky spolu s každoro�n� aktualizovanými mapami hrají roli pr�vodce po 
krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozši�ován a v sou�asnosti m�žeme mít ve své 
sbírce okolo tisíce známek v �eské republice a 200 známek na Slovensku.  
 Nasbíráním �ady 10 jakýchkoliv �íseln� navazujících kupon�, které jsou sou�ástí
turistických známek, splníte podmínky sb�ratelské hry. P�íbor s �íslem 333 je za�azen do 
skupiny historických m�st a je v desítce spole�n� s Litom��icemi, Poli�kou, Jáchymovem, 
Novým Ji�ínem, Olomoucí, Lipníkem nad Be�vou, Znojmem, Fulnekem a Jihlavou. 
Cena turistické známky je 25 K� (doprodej starších 20K�) a v P�íbo�e je k dostání v pokladn�
muzea nebo v Infocentru na nám�stí.

Sout�žní kupon III. kola sout�že  

Výhercem 1. kola sout�že je pan Vladimír Šlosar, Lomená 1091, P�íbor Blahop�ejeme! 

Sponzorem celé sout�že je ALPISPORT P�íbor

M�sí�ník m�sta P�íbora      SRPEN  2005

SOUT�ŽNÍ KUPON K�T
Sout�žní úkol:
Navštivte jakékoliv místo 
s prodejem turistických známek, 
do kuponu otiskn�te razítko 
navštívené lokality a napište 
�íslo turistické známky
Platnost srpnové sout�že do 
15. 9. 2005

kých známek, splníte podmínky sběratelské hry.  
Příbor s číslem 333 je zařazen do skupiny his-
torických měst a je v desítce společně s Li-
toměřicemi, Poličkou, Jáchymovem, Novým 
Jičínem, Olomoucí, 
Lipníkem nad Bečvou, 
Znojmem, Fulnekem  
a Jihlavou.

Cena turistické znám-
ky je 25 Kč (doprodej star-
ších 20Kč) a v Příboře je 
k dostání v pokladně mu-
zea nebo v Infocentru na 
náměstí.

Výhercem 1. kola sou-
těže je pan Vladimír Šlosar, 
Lomená 1091, Příbor 
Blahopřejeme!

Sponzorem celé soutěže je 

ALPISPORT Příbor
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ROZVRH CVIČENÍ JÓGY
podle systému JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ

září 2005 – červen 2006
úterý cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé 

Mateřská škola, Frenštátská 1370
Marta Legerská, Příbor
17.15 – 18.45 hod.

úterý cvičení pro začátečníky mateřská škola 
a mírně pokročilé

Mateřská škola, Pionýrů 1519
Ludmila Höhnová, Příbor – Benátky
17.30 – 19.00 hod.

Cena kurzovného: 600 Kč
Je možné zaplatit na celý rok i na půl.

Informace: Marta Legerská, tel.:  556 725 852
              776 877 170  
    Ludmila Höhnová, tel.: 775 084 815

Český svaz včelařů
Vás srdečně zve 

20. srpna 2005 od 15.00 hod.

NA VČELAŘSKOU BESEDU
V areálu za klubovnou u nádraží.

Občerstvení guláš, pivo, medovina apod.
Vstup dobrovolný.

Na vaši účast se těší pořadatelé.

V sobotu 6. 8. od 15.00 hod. 
v městském parku

 pořádá MěO KDU-ČSL Příbor

LIDOVOU VESELICI
K tanci a poslechu hraje skupina Ypsilon. 

Občerstvení, guláš, koláče, pivo a bohatá tombola.
Vstupné 25,- Kč, děti do 10 let zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNKA
Městský koordinační výbor KSČM pořádá 

v sobotu 20. srpna 2005 
tradiční 15. ročník

LETNÍHO ODPOLEDNE
Na zahradě restaurace MEXIKO.
Připraveno bohaté občerstvení, 

velká tombola a hudba. 
První porce guláše ve 13.00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé.

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

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

tel.: 605 912 195
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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 

Pohřební služba st. Agnes
Petr Šrobánek, Freudova 118, Příbor

Nepřetržité telefonní číslo 556 722 608, 737 629 969

bezplatná linka 800 111 202
Provozní doba: pondělí až pátek 8.00 – 16.00 

 Dovolujeme si Vám oznámit rozšíření prostor pohřební služby st. Agnes v Příboře, 
Freudova 118 (ulice pod náměstím, budova domovní správy), 
a tím i zkvalitnění poskytovaných služeb našim zákazníkům.

 Dále v nově rozšířeném sortimentu zboží nabízíme nové typy obalů na urny, 
svíce, skleněné kryty na svíce, nerezové doplňky na urnová či hrobová místa

a další druhy zboží.
 Také si dovolujeme upozornit na možnost zpracování fotografií na porcelán 

(barevné i černobílé).
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - SRPEN 2005

Program kina Úsměv
(556 725 200, 556 725 182,556 722 101)

V měsíci srpnu je kino uzavřeno!
Pronájem kinosálu: 200 Kč /1 hod.

Promítání reklamy: 150 Kč /1 měsíc.

Sobota 6. 8. od 15.00 hod.
LIDOVÁ VESELICE 

V městském parku. 
K tanci a poslechu hraje skupina  Ypsilon. Občerstvení, guláš, 
koláče, pivo a bohatá tombola. Vstupné 25,- Kč, děti do 10 let 
zdarma.
MěO KDU-ČSL Příbor

Sobota 6. 8. od 19.00 hod.
VYSTOUPENÍ PEPY STREICHLA

Blues v čisté podobě zazpívaný ostravským zpěvákem známým 
svými populárními texty a osobitým projevem.
Víno Restaurant Terra Libera

Pátek 12. 8. od 19.00 hod.
„DOCUKU“

Folk-beatová skupina z Valašského Meziříčí.Originální zpraco-
vání lidových písní především z Valašska a také ze Slovenska, 
Rumunska nebo Maďarska.
Víno Restaurant Terra Libera

Sobota 13. 8. od 19.00 hod.
„DUO HANIBAL“

K poslechu a dobré náladě.
Víno Restaurant Terra Libera

13. - 20. 8. 
DAČICKÁ KOTLINA A OKOLÍ

Turistický zájezd.
Cena:  1.800,-  členové KČT
  1.600,-  děti KČT
  1.900,-  nečlenové dospělí
  1.750,-  nečlenové děti
V ceně zahrnuta doprava, ubytování v turistické ubytovně 
Pekoro.
Odjezd: 13. 8. v 5.00  od Sokolovny 
Návrat: 20. 8. ve 20.00 k Sokolovně 
Info: Ing. Suchánek (556 722 198, 606 711 135), p. Bilský 
(737 746 203)
Klub českých turistů Příbor

Úterý 16. 8. od 16.00 hod.
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA

V dětském oddělení knihovny.
Budeme malovat na kameny. Vezměte si s sebou zajímavé 
kameny.
Městská knihovna Příbor

Pátek 19. 8. od 19.00 hod.
„GIPSY KALO“

Rómská muzika plná temperamentu a melancholie.
Víno Restaurant Terra Libera

Sobota 20. 8. od 19.00 hod.
„DUO HANIBAL“

K poslechu a dobré náladě.
Víno Restaurant Terra Libera

Sobota 20. 8. od 15.00 hod.
VČELAŘSKÁ BESEDA

V areálu za klubovnou u nádraží.
Občerstvení guláš, pivo, medovina apod. Vstup dobrovolný.
Český svaz včelařů Příbor

Sobota 20. 8. od 13.00 hod.
LETNÍ ODPOLEDNE

Tradiční 15. ročník.
Na zahradě restaurace Mexiko. Zajištěno bohaté občerstvení, 
velká tombola a hudba. 
Městský koordinační výbor KSČM

Sobota 27. 8. od 14.00 hod.
DEN DĚTÍ U HASIČŮ

Výstava požární techniky, hry pro mládež, hasičské soutěže. 
Odměny pro děti zajištěny. 
Vstup pro děti do 15-ti let volný, pro dospělé vstupné dobrovol-
né.  
Od 16.00 hod. bude hrát dechová hudba „Zubrovka“ ze Zubří. 
Bude připraveno bohaté občerstvení i pro děti.
Sbor dobrovolných hasičů Příbor

Sobota 27. 8. od 19.00 hod.
BENÁTSKÁ NOC III.

K tanci a poslechu bude hrát „DUO – ANDY“ ze Zubří.
Bude připraveno bohaté občerstvení. Vstupné 20,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Příbor

Sobota 27. 8. od 19.00 hod.
„KONDOŘI“

Směsice country a pohody v podání kopřivnické formace.
Víno Restaurant Terra Libera

Sobota 3. 9. od 19.00 hod.
„EXPEDICE APALUCHA“

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

Pravidelné akce
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
MICHAEL THONET

Výstava dřevěného originálního nábytku z Rakouska. 
V refektáři muzea v Příboře. Výstava potrvá do 25. 9. 2005.
STŘÍPKY ŽELEZNIC

Výstava historie železnic na modelech sběratelů. 
Nový sál Muzea v Příboře. Výstava potrvá do 13. 11. 2005.

Galerie v radnici
OBYČEJNÝ SVĚT

Libor Fojtík
SOUBOR FOTOGRAFIÍ Z VIETNAMU

David Kalmus
Výstavy potrvají do konce srpna

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 V OBDOBÍ
PRÁZDNIN

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: (září - červen)
MŠ Frenštátská od 17.15 hod.
(556 725 852, 776 877 170)
MŠ Pionýrů od 17.30 hod.
(775 084 815)

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

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace, archiv, záznamy zasedání ZM a jiné 
pořady.
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, 776 725 909)
E-mail: televize-pribor@seznam.cz

Setkání dvou televizí v Příboře: pan Otto Brusatti 
z rakouské televize ARTE a štáb příborské televize.

Město Příbor 
a občanské sdružení Magické bubny

zvou veřejnost na koncert bubenické skupiny

Jumping Drums 
/dvě bubenice a tři bubeníci, hrající na

téměř 50 bubnů a percussí/,

který proběhne v úterý 16.8.2005

od 18.00 na náměstí S. Freuda.


