
Od roku 2000, kdy vešel v platnost zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích může obec udělit občanům 
města„Cenu obce“.Cena obce se uděluje fyzickým 
osobám, které se významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj obce. Návrhy na udělení se shromaž-
ďují v komisi pro občanské záležitosti. Komise návr-
hy ke konci roku zpracuje a předloží zastupitelstvu 
města, které je dle zákona č. 128/200 Sb. o obcích 
příslušné k jejich udělení. V loňském roce byli na 
Cenu obce navrženi komisí pro občanské záležitosti 
tito občané:
g Jiří Slaný - za rozvoj mládežnického basketbalu 

v Příboře
g Vladimír Feix - za vybudování mládežnické 

hasičské základny v Hájově
g Ludvík Monsport - za záslužnou práci v hasičském 

sboru v Prchalově a za aktivní činnost v osadním 
výboru Prchalov
Zastupitelstvo města na svém jednání v prosinci 

2003 tyto návrhy schválilo a na dalším zasedání za-
stupitelstva města, t.j. v únoru 2004 byly Ceny obce 
navrženým občanům předány společně s kytičkou 
a malým dárkem.   
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Takový kůň, ten si běží 
po louce i po nábřeží.
Kopýtka má samé bláto,
ale cval, ten stojí za to.

Ve skoku se také daří,
ať je leden nebo září.
A ač nemá žádný návod, 
běží s větrem jak o závod.

Podkovičky někdy tlačí,
ale horší je bodláčí.
Hříva se mu jemně vlní,
ale nožky stále brní.

Cukr, to je pochutnání.
Je to pro něj tajným přáním
stát se velkým šampionem.
No tak, malá, poběž honem!

Od minulého čísla Měsíčníku uve-
řejňujeme verše studentů Masarykova 
gymnázia Příbor.

UDĚLENÍ „CEN OBCE“
Z P, 

 
 

Překvapení, radost a příslib do budoucna přinesl pokus 
příborských podnikatelů obnovit dění kolem pouti kostela svatého 

Valentina. Příští rok se jistě sejdeme zase…

Na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových Praha převzalo město Příbor pozemky parc. č. 34 a 39, 
k.ú. i obec Příbor o celkové výměře 104 m2 od České republiky do 
majetku města Příbora. 

Předmětné pozemky se nacházejí v zóně bydlení, v blízkosti 
historického centra města, nejsou určeny k zástavbě, lze je využít 
při plánované obnově uliček pod kostelem a pro rozšíření ploch 
veřejné zeleně. 
Jedná se o veřejné 
prostranství mezi 
ul. Žižkovou a ul. 
Smetanovou, je-
jichž bezúplatný 
převod byl zastu-
pitelstvem města 
schválen na zá-
kladě doporučení 
příslušných od-
borů MÚ Příbor 
a finančního vý-
boru zastupitel-
stva města.

DAROVÁNÍ POZEMKŮ MĚSTU PŘÍBOR Z MAJETKU ČR
D S –  SMŠBMH MÚ P,  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
I. A VANĚK –  MÚ

Za uplynulé období se rada města se-
šla čtyřikrát, a to na své 36. schůzi, která se 
uskutečnila dne 10.2.2004, na své 34. mi-
mořádné schůzi dne 15. ledna 2004 a na 
své 35. schůzi, která se uskutečnila dne 
27. ledna 2004. Rada města projednala na 
svých schůzích mj. tyto záležitosti:

na 36. schůzi Rady města v Příboře ze 
dne 10.2.2004
g Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
g Jmenovala pí A. Mičkalovou členkou 
komise pro občanské záležitosti
g Odvolala pí L. Šindlerovou z komise 
pro občanské záležitosti
g Jmenovala ing. arch. V. Halamíčkovou 
členkou komise pro regeneraci MPR Příbor
g Odvolala na vlastní žádost PhDr. J. Juroka, 
CSc. z komise pro regeneraci MPR
g Doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení a předložení na Ministerstvo vni-
tra ČR pro město Příbor na rok 2004 násle-
dující projekty:
• „Skatepark Příbor“ - sportovní areál pro 

neorganizovanou mládež se zázemím
• „Společně proti plíživým nepřátelům“ 

– prevence závislosti, osvětová činnost
• „1. ročník tradičního předprázdnino-

vého sportování“ – sociální prevence, 
sportovní aktivity

• „Informovat včas III.“ - včasnými a ne-
zprostředkovanými informacemi před-
cházet kriminalitě

• „Bikrosový areál“ – sportovní areál pro 
neorganizovanou mládež se zázemím

g Schválila pronájem nebytových prostor 
v objektu bývalého piaristického gymnázia 
pro Úřad práce Nový Jičín, jako nového 
zřizovatele kontaktního místa státní soci-
ální podpory s termínem od 1.4.2004 za 
shodných podmínek uvedených v návrhu 
nájemní smlouvy
g Schválila „Povodňový plán města Pří-
bora“ v aktualizovaném znění
g Jmenovala po projednání do komise 
pro zadání a vyhodnocení veřejných za-
kázek vyhlašovaných DS Příbor zástupce 
města Příbora p. Ing. Bohuslava MAJERA 
a zástupce bytové komise (pro jednotlivé 
případy stanoví předseda komise)
g Projednala žádosti uchazečů (organiza-
cí a jednotlivců) o dotaci z rozpočtu města 
pro rok 2004 a návrhy na přidělení dotací 
předložené schválenou pracovní skupinou
g Doporučila zastupitelstvu města schválit 
přidělení dotací podle předloženého návrhu
g Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě na výkon pře-
nesené působnosti dle zák. 200/1990Sb., 
o přestupcích s obcí Petřvald, Kateřinice 
a Trnávka
g Doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit 1. změnu rozpočtu města Příbora na rok 
2004 podle předloženého návrhu
g Projednala rozsah připravovaného pro-
jektu Centra Sigmunda Freuda v Příboře 
dle předloženého záměru
g Doplnila náplň práce bytové komise 
o následující body:
a) vyjadřuje se k podkladům a rozsahu 

plánovaných prací při opravách, rekon-
strukcích a údržbě domů

 žadatelů o pronájem obecních bytů 
v Příboře, schválený na 38. zasedání 
Rady města Příbora, které se uskuteč-
nilo dne 24. února 2004, na období od 
1. března 2004 do 30. června 2004.
Pořadník na přidělení obecního bytu 
o velikosti 1+1
1. Machalová Lenka, převod z II. pol. 2003 
2. Kladorubová Eva, převod z II. pol. 2003 
3. Bodišová Marie, převod z II. pol. 2003 
4. Nesvadbová Monika, 1 osoba 15 bodů
5. Jeřábková Zdenka, 1 osoba 14 bodů
6. Beránek Jiří, 1 osoba 14 bodů
7. Polášková Simona, 1 osoba 14 bodů
8. Uherková Eva, 2 osoby 14 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu 
o velikosti 2+1
1. Borovičková Jana, převod z II. pol. 2003 
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2. Juřenová Daniela, převod z II. pol. 2003 
3. Kunčar Jindřich, převod z II. pol. 2003 
4. Směták Michal, převod z II. pol. 2003 
5. Jurečková Petra, 2 osoby 17 bodů
6. Hruška Michal, 1 osoba 16 bodů
7. Kamenár Dušan, 3 osoby 16 bodů
8. Kalužová Eva, 1 osoba 15 bodů
9. Žárský Rudolf, 1 osoba 15 bodů
10. Konečná Radka, 1 osoba 15 bodů
11. Teichman Petr, 1 osoba 15 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu 
o velikosti 3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin, převod z II. pol. 2003 
2. Kowaliková Sylva 
3. Matula Petr 
4. Sekerášová Olga

Dne 19.2.2004 Městská policie Příbor 
při pochůzkové činnosti zjistila, že se roz-
padá dům č.p. 864 na ulici nábřeží Rudoar-
mějců v Příboře. Městská policie ve spolu-
práci se Stavebním úřadem MÚ Příbor za-
jistila okamžité odpojení elektrické přípoj-
ky a rovněž ohraničila nebezpečný prostor 
k zamezení přístupu veřejnosti. 
Stavební úřad MÚ Příbor se 
technickým stavem RD č.p. 864 
zabýval již dříve s úmyslem vy-
volat jednání s vlastníkem tohoto 
domu o provedení zabezpečova-
cích prací. Na vyžádaném listu 
vlastnictví však byl uveden vlast-
ník, který zemřel již v roce 2000. 
Na základě tohoto zjištění byl dán 
podnět Okresnímu soudu Nový 
Jičín k zahájení dědického řízení. 
Stavební úřad dne 23.2.2004 
oslovil Okresní soud v Novém 

STAV RODINNÉHO DOMU Č.P. 864 NA UL. NÁBŘEŽÍ RUDOARMĚJCŮ
S  P

Tradičně se město Příbor účastní výstavy Renova v Olomouci, která je věnována 
regeneraci městských památek. Náš snímek je z letošní účasti na 7. ročníku.

Jičíně o podání informace o probíhajícím 
dědickém řízení a o uvedení osoby, která 
bude určena jako nový vlastník rodinného 
domu č.p. 864. Ihned po získání oficiálních 
informací o novém vlastníkovi,  budou za-
hájena příslušná správní řízení, vedoucí 
k vyřešení havarijního stavu nemovitosti.
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b) pověřený člen bytové komise se zú-
častňuje výběrových řízení při zadává-
ní a vyhodnocování veřejných zakázek, 
realizovaných Domovní správou Příbor

c) spoluúčastní se na přípravě podkladů 
pro zpracování jednotlivých projektů 
realizovaných Domovní správou Příbor

g Schválila po projednání slevu poplatků 
v městské knihovně za internet v době tr-
vání akce Březen – měsíc Internetu, tj. od 
1.3. do 31.3.2004 dle předloženého návrhu

Na 37. mimořádné schůzi Rady měs-
ta v Příboře ze dne 17. února 2004
g Doporučila ZM schválit rozdělení fi-
nančních prostředků MK ČR a města dle 
varianty sestávající z opravy piaristického 
kláštera, dokončení oprav střech farního 
kostela a čelní fasády domu čp. 32 v členění:

g doporučila po projednání návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace TJ Příbor na 
pokračování dostavby sauny z rozpočtu 
města Příbora

Na 38. schůzi Rady města v Příboře 
ze dne 24.2.2004
g Místostarosta podal informaci o účas-
ti města na letošním ročníku výstavy 
RENOVA v Olomouci
g Uložila místostarostovi projednat údrž-
bu veřejné zeleně v lokalitě u hřbitova a na 
Masarykově ulici s vedením TS
g Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
g Jmenovala na vlastní žádost PhDr. Ju-
roka CSc. členem komise mediální a CR
g Nesouhlasila s dodatečnou realiza-
cí stavby – vybudování obloukové římsy 
nad vchodem do domu č.p. 416 na ulici 
Nádražní v Příboře nad pozemkem parc.č. 
98 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
Příbor, který je vlastnictvím města
g Stanovila dodavatelem stavební akce 
„Autobusová zastávka U Brusů na Hájo-
vě“ firmu VAS Karel Vala, Fryčovická 120, 
739 44 Brušperk
g Schválila použití části investičního fon-
du MŠ na opravu dlažby kuchyně mateřské 
školy na ul. Švermově
g Stanovila dodavatelem stavební akce 
„Plynofikace ulice Ostravské v Příboře“ 
firmu VAS – Karel VALA, Brušperk
g Schválila místní pořadník na pronájem 
obecních bytů na období od 1.března 2004 
do 30. června 2004

Na 39. mimořádné schůzi Rady měs-
ta v Příboře ze dne 26. února 2004
g Schválila dodavatelem pro realizaci 
akce uchazeče firmu POZIMOS, a.s. Šte-
fánkova 167, 760 01 Zlín

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
I. A VANĚK –  MÚ

g Za uplynulé období se zastupitelstvo 
města sešlo jedenkrát, a to na 11. zasedá-
ní, které se uskutečnilo dne 26. února 2004. 
Jelikož to bylo necelých 24 hodin před re-
dakční uzávěrkou tohoto čísla, podám pře-
hled o jeho obsahu v příštím čísle

Dne: 27. února 2004
Zpracoval: tajemník A. Vaněk

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil 
po svých rodičích? 

 Pracovitost. Maminka byla v do-
mácnosti, o všechno se starala, a ta-
tínek pracoval do vysokého věku.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Určitě řezbařina. Zrovna nedávno 

jsem se pustil do vyřezávání dalšího 
betlému.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film 
a hudba.

 Nejraději čtu cestopisné knihy od 
Zikmunda, Hanzelky a Pařízka. Za-
jímá mně, jak žijí lidé jinde, napří-
klad v Africe nebo Jižní Americe. 
Poslouchám dechovku, kdysi jsem 
také hrával v kapele, ale rád se za-
poslouchám i do koncertů vážné 
hudby. Do kina nechodím, kdysi 
jsem chodíval často. A rád se dívám 
na všechno se stejným zájmem.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Od malička jsem rád pracoval se 

dřevem. Jiné představy jsem neměl.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Můj starší bratr byl stolař. Měl 

doma dílnu, pořád něco vyřezával 
no a já jsem se mu rád pletl pod 
ruce a učil se od něj.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolá-
ní?

 Právě bratr a jeho práce.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Narodil jsem se v Klokočově, je to 

má rodná obec a jsem rád, že tady 
bydlím.

8. Které místo ve městě máte nejra-
ději?

 Když jsem choval včelky, jezdil jsem 
s vozem k lesu. To bylo vždycky mé 
oblíbené místo.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Jsem spokojený s městem, jaké je. 

Na nic si nenaříkám a nic mně ne-
chybí.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký za-
jímavý zážitek?

 Žil jsem jako normální kluk. Žád-
nou větší klukovinu jsem neprove-
dl. Mamka nás držela dosti zkrátka. 
Na dětství mám ale hezké vzpo-
mínky.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavad-
ní největší úspěch?

 Udělal jsem už hodně betlémů. 
Lidé je chtějí, no tak vyřezávám. 
Byl jsem se svými výrobky i na ně-
kolika výstavách, naposledy letos 
v Ostravě a Hradci u Opavy. Získal 
jsem i nějaké diplomy a ocenění. 
Také jsem každé dceři postavil do-
mek, v tom jsem jim myslím hod-
ně pomohl.

12. Napadá vás nějaká osobní životní 
prohra?

 Brzy mi zemřela manželka. Ale sta-
lo se.

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

 Asi sotva. Jsem spokojený s tím, 
kým jsem v práci i osobním životě.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

 Nikomu nedávám hrubě žádné 
rady. Jen přeji všem, ať žijí tak, aby 
se ve zdraví dožili vysokého věku.

Děkuji za rozhovor a přeji vám do 
dalších let hodně elánu a chuti do ži-
vota.

 Ivana Šindlerová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Jméno: Antonín Jařabáč
Věk:  93 let
Stav:  vdovec
Děti: tři dcery
Dosažené vzdělání:  Mistrovská škola na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí
Povolání: stolař, nejstarší člen Svazu řezbářů ČR
Koníčky: řezbářství, včelařství
V Příboře žije:  od narození

Podklady do m�sí�níku m�sta P�íbora b�ezen �04 

a) vyjad�uje se k podklad�m a rozsahu plánovaných  prací p�i opravách, 
rekonstrukcích a údr�b� dom�

b) pov��ený �len bytové komise se zú�ast�uje výb�rových �ízení p�i zadávání 
a vyhodnocování ve�ejných zakázek, realizovaných Domovní správou P�íbor

c) spoluú�astní se na p�íprav� podklad� pro zpracování  jednotlivých projekt�
realizovaných Domovní správou P�íbor

- Schválila po projednání slevu poplatk� v m�stské knihovn� za Internet v dob� trvání 
akce B�ezen � m�síc Internetu, tj. od 1.3. do 31.3.2004 dle p�edlo�eného návrhu 

na 37. mimo�ádné sch�zi Rady m�sta v P�íbo�e ze dne 17. února 2004 

- Doporu�ila ZM schválit  rozd�lení finan�ních prost�edk� MK �R a m�sta dle varianty 
sestávající z opravy piaristického klá�tera, dokon�ení oprav st�ech farního kostela a 
�elní fasády domu �p. 32 v �len�ní:

Akce
Dotace
MK

Vklad
m�sta

Vlastní
prost�edky Celkem

Piarisitcký klá�ter - 
stavební úpravy ZU� 3150 3300 0 6450
Farní kostel - dokon�ení
oprav st�ech 350 100 50 500
D�m �p. 32 - oprava
fasády a oken 150 30 120 300
Celkem K� 3650 3430 170 7250

- doporu�ila po projednání návrh smlouvy o poskytnutí dotace TJ P�íbor na pokra�ování
dostavby sauny z rozpo�tu m�sta P�íbora

na 38. sch�zi Rady m�sta v P�íbo�e ze dne 24.2.2004

- Místostarosta podal informaci o ú�asti m�sta na leto�ním ro�níku výstavy RENOVA 
v Olomouci

- Ulo�ila místostarostovi projednat údr�bu ve�ejné zelen� v lokalit� u h�bitova a na 
Masarykov� ulici s vedením TS 

- Vzala na v�domí zápisy z komisí a výbor�
- Jmenovala na vlastní �ádost PhDr. Juroka CSc. �lenem komise mediální a CR 
- Nesouhlasila s dodate�nou realizací stavby � vybudování obloukové �ímsy nad 

vchodem do domu �.p. 416 na ulici Nádra�ní v P�íbo�e nad pozemkem parc.�. 98 
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. P�íbor, který je vlastnictvím m�sta

- Stanovila dodavatelem stavební akce �Autobusová zastávka U Brus� na Hájov��
firmu VAS Karel Vala, Fry�ovická 120, 739 44 Bru�perk 

- Schválila pou�ití �ásti investi�ního fondu M� na opravu dla�by kuchyn� mate�ské
�koly na ul. �vermova

- Stanovila dodavatelem stavební akce �Plynofikace ulice Ostravská v P�íbo�e� firmu
VAS � Karel VALA, Bru�perk 

- Schválila Místní po�adník na pronájem obecních byt� na období od 1.b�ezna 2004 do 
30. �ervna 2004 

Tajemník M�stského ú�adu P�íbor, Ing. Arno�t VAN�K                                                                                                                           2
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V minulém čísle Měsíčníku jsme 
vám předložili rozpočet našeho města 
na rok 2004. V tomto čísle bychom vás 
rádi seznámili již s první změnou roz-
počtu na letošní rok, která byla projed-
nána a schválena na 11. mimořádném 
zasedání zastupitelstva města, které se 
uskutečnilo 26.2.2004.

 Předmětem první změny bylo za-
pojení zůstatku finančních prostředků 
z roku 2003 do příjmové části rozpoč-
tu a následné přerozdělení na straně 
výdajů.
PŘÍJMY – PRVNÍ ZMĚNA:

1. Na základě sdělení KÚ Morav-
skoslezského kraje došlo ke snížení ne-
investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výkon státní správy, na vyplácení 
sociálních dávek potřebným občanům 
a do školství o 445,50 tis.Kč.
2. V souvislosti s konáním Univerzity 

třetího věku se doplňuje příjem sbo-
ru pro občanské záležitosti ve výši 
14,00 tis.Kč (jedná se o příjem ze zá-
pisného jednotlivých účastníků).

3. Došlo k zapojení příjmu z prodeje 
podílových listů v hodnotě 2.430,00 
tis.Kč.

VÝDAJE – PRVNÍ ZMĚNA
Na straně výdajů došlo k většímu 

počtu změn než na straně příjmů.
Především bylo nutno zapojit:

a) faktury, které nebyly v roce 2003 
uhrazeny,

b) finanční prostředky, které přechá-
zejí z roku 2003 do roku 2004 (jed-
ná se o nevyčerpané prostředky, 
které byly smluvně podchyceny, ale 
nedošlo k čerpání),

c) vratky účelových finančních pro-
středků do státního rozpočtu.
Zbývající částka pak byla rozdělena 

mezi jednotlivé paragrafy na konkrétní 
akce a položky.

V jednotlivých paragrafech došlo 
k následujícím změnám:
1. Cestovní ruch a turismus:
- Podíl vlastních finančních pro-

středků na výkupu rod.domku 
S.Freuda ve výši 400,00 tis.Kč.

- Zapojení finančních prostředků 
z roku 2003 na provoz, fungování 
a další rozvoj městského informač-
ního centra ve výši 50,00 tis.Kč.

2. Silnice 
-  Faktury z roku 2003 ve výši 8,00 

tis.Kč ( instalace svislého a vodorov-
ného značení a úprava retardéru).

-  Oprava komunikace Kubínova 
v Klokočově ve výši 600,00 tis.Kč 
– akce je navržena z důvodu špat-
ného technického stavu komunika-
ce, předmětem opravy bude nový 
živičný povrch a úprava související 

PRVNÍ ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA NA ROK 2004.
N K

STATISTIKA ODBORU 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

A PREVENCE KRIMINALITY
 

g Odbor sociálních věcí a prevence 
kriminality Městského úřadu Příbor 
zajišťuje pomoc občanům, jejichž ži-
votní potřeby nejsou dostatečně za-
bezpečeny příjmy z pracovní činnosti, 
dávkami důchodového nebo nemocen-
ského zabezpečení, popřípadě jinými 
příjmy a dále občanům, kteří potřebují 
pomoc vzhledem ke svému věku nebo 
zdravotnímu stavu. 
g V oblasti sociální péče o rodinu 
a děti bylo za uplynulé období loň-
ského roku vyplaceno měsíčně pro 
průměrně 195 rodin, neúplných rodin, 
a svobodných matek s dětmi celkem 
7 581 580 korun. Z toho na jednorá-
zových dávkách sociální péče celkem 
283 766 korun. 
g V agendě svobodných nezaměst-
naných žadatelů, bezdětných nebo 
starších manželů s dospělými dětmi, 
bylo průměrně pro 357 žadatelů mě-
síčně vyplaceno za  rok 2003 celkem 
12 026 377 korun. 
g Odbor sociálních věcí a preven-
ce kriminality vyplácí občanům, kte-
ří osobně, celodenně a řádně pečují 
o starší osobu, která je bezmocná, nebo 
o zdravotně postižené dítě starší jed-
noho roku, které je dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené vyžadující mimo-
řádnou péči, příspěvek při péči o oso-
bu blízkou. Pro průměrně 57 pečují-
cích klientů měsíčně činil v  roce 2003 
finanční příspěvek celkem 2 674 300 
korun.
g Občanům, kteří trvale používají or-
topedické, kompenzační a jiné pomůc-
ky, jako jsou např. francouzské hole, 
naslouchadla, kolostomické pomůcky, 
epitézy, bylo v loňském roce vyplaceno 
celkem 862 654 Kč. 
g Sociálně potřebným těžce zdravot-
ně postiženým občanům a občanům 
starším 70 let, kteří žijí osaměle, odbor 
soc. věcí a prevence kriminality za mi-
nulý rok vyplatil na provoz telefonní 
účastnické stanice finanční prostředky 
ve výši 157 975 korun. V agendě star-
ších a zdravotně postižených občanů 
jsme vedli průměrně měsíčně 479 osob, 
kterým bylo vyplaceno v roce 2003 cel-
kově 1 116 546 Kč. 
g Celkem odbor sociálních věcí 
a prevence kriminality vyplatil sociál-
ně potřebným občanům města Příbo-
ra a spádových obcí Skotnice, Mošnov, 
Petřvald, Trnávka a Kateřinice, pro kte-
ré jsme pověřeným městským úřadem, 
finanční prostředky ve výši 23 398 803 
korun. 

s odvodněném komunikace.
3. Záležitosti pozemních komunikací
- Faktura z roku 2003 – rekonstruk-

ce chodníku na ul. Místecké ve výši 
145,00 tis.Kč.

- Faktura z roku 2003 – zřízení auto-
busové zastávky na Hájově ve výši 
17,00 tis.Kč.

- Oprava chodníku ČSA ve výši 
300,00 tis.Kč (jedná se o další část 
od křižovatky k domovní správě).

4. Základní školy
- Převod z roku 2003 – převod nevy-

čerpaných finančních prostředků 
na akci přístavba tělocvičen na ZŠ 
Npor.Loma ve výši 2.880,00 tis.Kč.

- Rekonstrukce ZŠ Npor.Loma – za-
střešení jednotlivých pavilónů ve 
výši 1.122,50 tis.Kč (jedná se o pří-
padný podíl vlastních finančních 
prostředků k dotaci ve výši 4.000,00 
tis.Kč, která je schválena ve státním 
rozpočtu.

- Nátěry podhledů a podlah tělocvi-
čen ZŠ Npor.Loma a vybudování 
bezbariérového WC ve výši 500,00 
tis.Kč.

5. Školní jídelna
- Úprava okapů na budově ŠJ Ko-

menského ve výši 90,00 tis.Kč 
(úprava je navržena z důvodu hro-
madění ledu ve žlabech při kolísa-
vých teplotách v zimním období 
a následně pak dochází k zatékání 
do budovy).

6. Zachování a obnova kult. památek
- Převod nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2003 na opravu 
ohradní zdi kolem parku ve výši 
100,00 tis.Kč.

 - Převod finančních prostředků z ro-
ku 2003 na příspěvky na opravy 
domů v rámci MPR ve výši 96,00 
tis.Kč.

- Převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2003 na prů-
zkum, zaměření a projekt sanace 
nestabilního podloží východní stra-
ny náměstí ve výši 130,00 tis.Kč.

- Zapojení finančních prostředků 
potřebných k doložení podílu měs-
ta k dotaci na opravy objektů měst-
ské památkové rezervaci v částce 
2.430,00 tis.Kč.

7. Sbor pro občanské záležitosti
- Navýšení výdajů o 14,00 tis.Kč – 

výdaje spojené s konáním Univer-
zity třetího věku.

8. Ostatní tělovýchovná činnost
- Dotace na částečné dokrytí nákla-

dů spojených s postupným dokon-
čením sauny u objektu TJ Příbor 
č.p.1361 na ul. Štramberské – jedná 
se o objekt, který je vlastnictví TJ 
Příbor. Dotace ve výši 500,00 tis.Kč 
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g Peněžité prostředky nejsou po-
skytovány z rozpočtu města Příbo-
ra, ale jsou na základě správních 
rozhodnutí dle příslušných zákonů 
a vyhlášek poskytovány ze státního 
rozpočtu. 
g K 31. prosinci 2003 vedeme v evi-
denci 52 žadatelů o přidělení bytu 
v Domě s pečovatelskou službou v Pří-
boře, z toho 38 žádostí na byt velikosti 
1+1 a 14 žádostí na byt velikosti 1+2. 
V roce 2003 byly žadatelům ve třech 
Domech s pečovatelskou službou 
v Příboře přiděleny na základě pořad-
níku schváleného Radou města Příbo-
ra celkem 4 byty velikosti 1+1 a 2 byty 
velikosti 0+1. Byty o velikosti 1+2 se 
v roce 2003 neuvolnily. 
g Úřad práce v Novém Jičíně k 31. 
prosinci 2003 evidoval 11 769 ucha-
zečů o zaměstnání, což představuje 
míru okresní evidované nezaměst-
nanosti 15,0%. Z tohoto počtu ucha-
zečů o zaměstnání bylo k 31. prosinci 
2003 vedeno 649 občanů z Příbora, 
což představuje míru nezaměstna-
nosti 15,08%. 

V Příboře 10. února 2004 
Lenka Filipcová vedoucí odboru 

sociálních věcí a prevence kriminality

bude poskytnuta na základě uza-
vřené smlouvy mezi městem a TJ.

9. Zájmová činnost
- Zvýšení příspěvku společenským 

a zájmovým organizacím o 100,00 
tis.Kč   

10. Veřejné osvětlení 
- Další rozšiřování a úpravy sítí ve-

řejného osvětlení v majetku města 
ve výši 100,00 tis.Kč.

9. Výstavba a údržba inženýrských sítí
- Plynofikace ulice Juraňovy ve výši 

200,00 tis.Kč (jedná se o část uli-
ce od železničního přejezdu na ul. 
Místecké v délce 130 m).

10. Územní plán a projekční práce
- Projekty ve výši 300,00 tis.Kč, kte-

ré souvisí se schválenými akcemi 
v první změně rozpočtu.

11. Sběr a svoz komunálních odpadů
- Navýšení výdajů za platby za svoz 

komunálního odpadu v částce 
100,00 tis.Kč z důvodu změny ce-
níku firmy, která svoz komunálního 
odpadu zajišťuje.

 - Faktura z roku 2003 ve výši 6,00 
tis.Kč – doplatek technickým služ-
bám za likvidaci odpadu.

12. Sociální dávky
- Úprava dotace na sociální dávky podle 

přípisu KÚ Moravskoslezského kraje.
13. Činnost místní správy
- Převod nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2003 ve výši 
62,00 tis.Kč – jedná se o informační 
tabule na Hájov a Prchalov.

- Zvýšení finančních prostředků za-
jišťujících provoz vnitřní správy ve 
výši 300,00 tis.Kč. 

14. Místní aktiv Hájov
- Zpracování projektové dokumenta-

ce generální opravy budovy hasičár-
ny na Hájově ve výši 100,00 tis.Kč.

15. Finanční vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2003

- V rámci finančního vypořádání se 
státním rozpočtem došlo k zapo-
jení finančních prostředků ve výši 
2.005,00 tis.Kč, které je nutno po-
ukázat do státního rozpočtu. Jedná 
se o účelové prostředky,které neby-
ly čerpány v plné výši na daný účel.

Financování (třída 8) – první změna
 Zde dochází k zapojení zůstatku 

finančních prostředků z roku 2003 
ve výši 10.175,00 tis.Kč.

Upozorňujeme nájemce hrobových 
míst, kteří si dosud nepřišli uzavřít no-
vou smlouvu o pronájmu hrobového 
místa, že tak měli učinit podle nového 
zákona o pohřebnictví do 31. 12. 2003. 
Pokud do této doby není smlouva uza-
vřena, může správce pohřebiště (Tech-
nické služby města Příbora) hrobové 
místo pronajmout dalšímu zájemci 
i v případě, že je hrob zaplacen.

Seznam nájemců hrobových míst, 
kteří byli obesláni a zásilka se vrátila zpět 
na TS jako nedoručitelná, bude vyvěšen 
na úřední desce Městského úřadu a vý-
věsních tabulích v Příboře. Proto vyzý-
váme všechny nájemce hrobových míst 
nebo jejich pozůstalé, aby si seznam pře-
četli a ujistili se tak, že jejich jména nebo 
jména jejich příbuzných na něm nefigu-
rují. Seznam bude vyvěšen od 20. 3. 2004.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST
T   P

TABULKA K ČLÁNKU: STATISTIKA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A PREVENCE KRIMINALITY

   

údaje k 31. 
prosinci 2002

údaje k 31. 
prosinci 2003

míra nezaměstnanosti v České republice 9,8 % 10,3 %
míra nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje 15,9 % 16,8 %
míra okresní nezaměstnanosti 13,4 % 15,0 %
míra nezaměstnanosti v Příboře 14,30 % 15,08 %
počet nezaměstnaných v Příboře 598 osob 649 osob
počet ekonomicky aktivních v Příboře 4 181 osob 4 303 osob

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PŮJČKY 
NA OPRAVU A MODERNI-
ZACI BYTOVÉHO FONDU.

M K, 
 ÚPRMPRI

Již mnoho vlastníků domů a bytů 
v Příboře, na Prchalově a na Hájově 
využilo v minulých letech možnosti 
získat půjčku na opravu a moderni-
zaci bytového fondu poskytovanou 
městem Příbor . Také v letošním roce 
vyhlásilo zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 26.2.2004 výběrové říze-
ní na poskytování těchto půjček a zá-
roveň pro tento účel vyčlenilo celkem 
1,6 mil.Kč.

Upozorňujeme proto vlastníky 
domů a bytů na území celého města 
včetně místních částí Prchalov a Há-
jov na tuto možnost. Podrobné infor-
mace budou po vyhlášení vyvěšeny na 
úřední desce městského úřadu a rov-
něž v informačních skříňkách.

Formulář žádosti obdrží zájemci 
na MěÚ Příbor , odboru ÚP, rozvoje 
a MPR, nebo na informačním centru. 
Rovněž zde lze vyplněné žádosti spolu 
s dalšími potřebnými doklady

odevzdat. Poslední termín pro po-
dání žádostí je stanoven k 31.3.2004.

Poskytování půjček se řídí obecně 
závaznými vyhláškami města Příbora 
č.13/97 a 1/98 včetně přílohy č.1 a do-
plňků č.1 a 2 k těmto vyhláškám.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2004/2005
se bude konat ve čtvrtek

15. DUBNA 2004 – OD 8.00 DO 15.30 HOD.
na těchto předškolských zařízeních:

Mateřská škola Kamarád na ulici Frenštácké a ulice Švermově
Mateřská škola na ulici Pionýrů
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Z KALENDÁŘE STAROSTY 
MĚSTA - ÚNOR 2004

I. M S

Letošní únorový měsíc s neobvyk-
lou sněhovou nadílkou znamenal taky 
zvýšené úsilí pracovníků technických 
služeb města, kteří se s touto situací vy-
rovnali vcelku dobře a ve většině přípa-
dů okamžitě zajistili schůdnost a sjízd-
nost místních komunikací a chodníků. 
Toto jejich úsilí se setkalo s kladnou 
odezvou občanů města. 

Hlavním tématem měsíce se po-
stupně stal projekt přípravy a realiza-
ce Centra Sigmunda Freuda v Příboře, 
který byl obsahově v celém rozsahu 
poprvé prezentován rovněž na jednání 
zastupitelstva města v závěru měsíce.

O obohacení kulturního dění se 
tentokrát postarala i skupina místních 
podnikatelů, která ve spolupráci s od-
borem informatiky, kultury a cestov-
ního ruchu městského úřadu po mno-
ha desítkách let uspořádala v neděli 
15.2.2004 před kostelem sv. Valentina 
valentýnskou pouť. A zájem občanů 
byl opravdu velký. 

Únorové zasedání zastupitelstva 
města mělo na programu jednání bez-
mála třicet bodů, které projednávalo 
více než 10 hodin. Toto zasedání se sta-
lo asi nejdelším zasedáním v novodobé 
historii města. Poprvé byl na zasedání 
zastupitelstva uplatněn návrh na vyvo-
lání obecního referenda, a to v souvis-
losti s připravovaným projektem reali-
zace Centra Sigmunda Freuda. Přesto, 
že tento návrh nebyl přijat, bude pro-
jekt v nejbližší době představen široké 
veřejnosti k diskuzi. 

Zastupitelstvo města rovněž schvá-
lilo 1. změnu rozpočtu města na letošní 
rok, ve které jsou zachyceny další opra-
vy komunikací a chodníků (ul. Kubí-
nova v Klokočově, část chodníků na ul. 
ČSA), plynofikace části ulice Juraňovy 
a taky prostředky na postupné dokon-
čení sauny, výkup rodného domku S. 
Freuda a akce související s opravami 
školských budov. Podrobnější rozpis je 
uveden v samostatném článku.

Zastupitelstvo města uvolnilo fi-
nanční prostředky na činnost někte-
rých společenských organizací, za 
zmínku stojí, že zvýšilo navrhovaný 
příspěvek TJ Příbor o částku 100 tis. Kč 
a tak tělovýchovná jednota obdrží od 
města 460 tis. Kč. Na sportovní činnost 
jsou v rozpočtu vyčleněny i další pro-
středky, které poputují na účty dalších 
sportovních organizací. Myslím si, že 
tímto počinem byla prolomena určitá 
bariéra z let minulých a že příspěvky 
letošního roku budou dobře hodno-
ceny i ve výborech sportovních orga-
nizací. 

V pátek 12.března 2004 od 19.00ho-
din se budeme moci opět zaposlouchat do 
tónů hudby. Městský úřad ve spolupráci 
s Harfovými dny uvede sólový recitál pří-
borské harfistky - studentky Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě – Kateřiny Sabové 
a harfistky, členky opery v Brně Kateři-
ny Ulehlové za spoluúčinkování kvarte-
ta studentek Jan. konzervatoře, hrajícího 
ve složení Petra Olajcová – flétna, Julie 
Třetinová – I.housle, Monika Dostálová 
– II.housle a Zuzana Jirglová – violoncello.
V pátek 5.března 2004 uvede Kateřina Sa-
bová svůj program studentům Masarykova 
gymnázia. Kateřina Sabová přešla na kon-
zervatoř z příborského gymnázia. Základ-
ní uměleckou školu v Příboře absolvovala 
v oboru klavír a zpěv. V ZUŠ E. Marhuly 
v Ostravě Mar. Horách navštěvuje hodiny 
skladby. Harfu studuje ve druhém ročníku 
na Janáčkově konzervatoři pod vedením 
Ady Balové. Kromě několika sólových vy-
stoupení účinkovala na soutěži dechových 
orchestrů s Dechovou harmonií konzer-
vatoře. 

Kateřina Ulehlová absolvovala Janáč-
kovu konzervatoř v Ostravě ve třídě Ady 
Balové. Během studia nahrála pro Český 
rozhlas sólový recitál. Má za sebou něko-
lik desítek komorních a sólových koncertů. 
Maturitní vystoupení harfového koncertu 
Serge Lancena s doprovodem Dechové har-
monie bylo převzato na profilové CD Ja-
náčkovy konzervatoře. V červenci 1999 na 
VII. Světovém harfovém kongresu v Praze 
účinkovala na masterclassu u prof. Daphne 
Boden ( Anglie ). Zúčastnila se několika se-
minářů a konzultací u Mgr. Jany Bouškové 
a Libuše Váchalové. V roce 2000 získala 
druhou cenu ve Vidnavě na soutěži komor-
ních souborů. Její dva absolventské kon-
certy byly součástí loňkých Harfových dnů. 
Po absolutoriu konzervatoře úspěšně vyko-
nala konkurz do orchestru opery Národ-
ního divadla v Brně, jehož je členkou.Od 
roku 2001 studuje na Akademii múzických 
umění v Praze ve třídě doc. Renáty Koda-
dové. Je zvána ke spolupráci s Janáčkovou 
filharmonií Ostrava, Filharmonií Hradec 
Králové a Pražskou komorní filharmonií 
a v letošním roce se uvedla již jako sólistka 
v zahraničí (Anglie). 

V. ROČNÍK HARFOVÝCH DNŮ je 
organizován na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě ve spolupráci s Tvůrčím cen-
trem Ostrava, Ostravským muzeem, Čs. 
rozhlasem Ostrava, ostravskou univerzitou 
a kulturními středisky v Havířově a letos 
rovněž s Městským úřadem Příbor.Vznik 
festivalu Harfové dny se datuje od roku 
2000. Impulsem pro vznik Harfových dnů 
v Ostravě bylo účinkování harfistky Ady 
Balové - členky Janáčkovy filharmonie 
Ostrava a pedagožky Jan.konzervatoře - 
na VII. World Harp Congress - Světovém 
harfovém kongresu, který se koná každé 
tři roky v jiné světové metropoli. V roce 
1999 proběhl tento kongres v Praze, jehož 
uměleckou ředitelkou byla sólistka Jana 
Boušková. V jednom týdnu vystoupilo 300 
sólistů, 85 souborů a 2 orchestry. Jedná se 
o prezentaci tříletého vývoje v harfovém 

HARFOVÉ DNY V PŘÍBOŘE
J Š

světě, jež zahrnují koncerty s renomova-
nými i novými sólisty, uvádění klasických i
nových skladeb, výstavy, prodej nástrojů, 
strun, not atd.

V V. ROČNÍKU HARFOVÝCH DNŮ 
se harfa představí ve všech možných sólo-
vých kombinacích (nástroj sólový, v dopro-
vodu se smyčcovým kvartetem, komorním 
orchestrem i pěveckým sborem). V tomto 
nastávajícím ročníku chce organizátorka 
A.Balová zdůraznit kvalitu české harfové 
školy. Záštitu nad Harfovými dny převzala 
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová. 
Harfové dny mají v programu tyto akce:
g 4. 3 - 4. 4. 2004 - ostravské muzeum, po 
celý měsíc bude probíhat výstava Zlaté struny
g 10. 3. 2004 - Zahajovací koncert 
bude absolventským a bakalářským vý-
konem ostravských studentek. V pro-
gramu zazní česká premiéra Koncer-
tu pro harfu, hoboj a komorní orchestr
polského skladatele W. Lutoslawského. Spo-
luúčinkuje Komorní orchestr Leoše Janáčka.
g 12. 3. 2004 - Kateřina Sabová - pří-
borská rodačka, uvede v Příboře (refek-
tář muzea) sólový recitál. Jako host bude 
učinkovat harfistka Kateřina Ulehlová 
a kvarteto studentek konzervatoře.
g 14. 3. 2004 - Ivana Dohnalová - huk-
valdská rodačka, uvede na Hukvaldech 
svůj absolventský koncert. Jako host bude 
účinkovat Dorikos kvartet.
g 24. 3. 2004 - Kateřina Ulehlová - rodač-
ka Havířova, uvede v Havířově sólový reci-
tál. Jako host bude spoluúčinkovat houslis-
ta Petr Benda.
g 28. 3. 2004 - Harfa ve spojení s pěvec-
kým sborem. Spoluúčinkuje Moravský ko-
morní sbor, diriguje Lubomír Mátl. Speci-
fikum tohoto koncertu spočívá v uvedení 
děl Leoše Janáčka (Belvedère, Zdrávas Ma-
ria, Otčenáš)
g 29. 3. 2004 - Recitál přední světové só-
listky Jany Bouškové. Organizátorka Ada 
Balová doufá, že i tento ročník splní očeká-
vání všech. Je přesvědčena, že obecenstvo 
bude okouzleno královským nástrojem 
- jak se říká harfě - a krásnými skladba-
mi, které rukama mladých adeptek znovu 
ožívají, rozdávají krásu, lásku a naplňují tak 
životní poslání člověka.
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Libuše Pišová
Emilia Luknárová
Rudolf Tovaryš
Drahomíra Malúšová
Marie Ondrisová
Marie Lutzová
Jozef Matula
Františka Šumberová
Marie Štěpánová
Amalie Rajnochová
Růžena Prachařová
Františka Kaňová
Karel Rozsivka
Miluše Kopalová
Antonín Faksa

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1.3.-31.3.
Z B

Libuše Dobešová
Vlasta Simprová
Vlasta Čechovská
Josef Grela
Bedřiška Halamíková
Anna Polášková
Ladislav Pavlačík
Jiří Vajda
Marie Horáková
Božena Stachová
Rudolf Jarnot
Věra Krkošková MUDr.
Jaroslav Barchanski
Růžena Navrátilová

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘ-
SKÉHO SVAZU PŘÍBOR 
– město pořádá přednášku Ing. Tec-

lové z Krásného Pole o pěstování pap-
riky. Přednáška se koná 13. března 2004 
ve 14. 00 hodin v Klubu důchodců na 
naměstí S. Freuda /vedle restaurace 
Slávie/. Vstup volný. Srdečně zve výbor 
ZO ČZS

Zastupitelstvo rovněž projedna-
lo akce programu regenerace městské 
památkové rezervace a programu pre-
vence kriminality. Jednou z největších 
stavebních akcí letošního roku se tak 
stane generální oprava prostor hudeb-
ní školy v piaristickém gymnáziu, na 
kterou je vyčleněno více než 6 mil. Kč. 
Program prevence kriminality počítá 
s výstavbou skateparku pro mládež, 
která není organizována v zájmových 
organizacích. V případě, že Minister-
stvo vnitra ČR tento projekt podpoří, 
vznikne ve městě další sportovní záze-
mí pro volnočasové aktivity dětí.

 
9.2.2004 jednání finančního výboru, 

na kterém byl projednáván návrh 
změny rozpočtu města

11.2.2004 účast na setkání okresní or-
ganizace svazu bojovníků za svobo-
du s předsedkyní ústředního výbo-
ru pí Andělou Dvořákovou

11.2.2004 jednání komise pro privati-
zaci bytového fondu k pravidlům 
privatizace a prodejní ceně 

11.2.2004 jednání mediální komise, 
na kterém byli členové seznámeni 
s rozsahem projektu Centrum Sig-
munda Freuda

16.2.2004 účast na jednání ROTARY 
klubu v Ostravě, kde jsem vystou-
pil s krátkou přednáškou na téma 
Freud a Příbor

17.2.2004 jednání kulturní komise, je-
jímž hlavním programem byl rovněž 
projekt Centra Sigmunda Freuda

25.2.2004 druhé únorové jednání ko-
mise pro privatizaci bytů opětovně 
na téma prodejní ceny

PŘÍBORSKÉ FIRMY 
- využijte možnosti zapojit se do 

orientačního značení v Příboře

Do 15. března 2004 si příborské fir-
my mohou zatím nezávazně objednat 
počet směrovek navádějící především 
automobilisty k jejich sídlu. Pokud 
navštíví Městské informační centrum, 
obdrží informace, nezávaznou objed-
návku a kontakt na realizátora. 

Ve středu 25. 2. 2004 proběhla 
v Čajovně Ve staré kovárně beseda 
s účastníkem letošního Rallye Paříž 
– Dakar Tomášem Tomečkem, který 
dojel se svou posádkou i přes technic-
ký zádrhel na krásném 10. místě. Jeho 
poutavé vyprávění bylo doplněno 
o krátké videoreportáže a fotografie. 
Poblahopřát a poděkovat za reprezen-
taci města přišel i pan místostarosta 
Ing. Bedřich Turek a vedoucí odbo-

RALLYE PAŘÍŽ – DAKAR
I Š

ru informatiky, kultury a cestovního 
ruchu paní PhDr. Milada Podolská. 
Občané měli možnost prohlédnout si 
také slavný vůz TATRA, který byl bě-
hem odpoledne k dispozici na náměs-
tí S. Freuda. Letos se panu Tomečkovi 
stejně jako již každý rok dostalo bouř-
livého přivítání od jeho přátel, sou-
sedů a příznivců z Klokočova. Tyto 
okamžiky se nám bohužel nepodařilo 
zachytit. 
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ROK 1713 - POSLEDNÍ MOROVÁ RÁNA PRO PŘÍBOR 
 () I J, G  AČR, P 

Jak jsem sliboval v úvodu článku, 
abychom lépe pochopili dobu, ve kte-
ré řádila poslední morová pohroma 
(1713), přiblížíme si také události teh-
dejší doby:

Na starém kontinentě pokračoval 
spor dvou vladařů. Na jedné straně stál 
rozhodně nejmocnější evropský panov-
ník, francouzský král Ludvík XIV. Ten 
považoval Alpy, Pyreneje a Rýn za pří-
rodní hranice Francie a neváhal zavléci 
Francii do války, jejímž cílem bylo rozší-
řit stát k těmto hranicím. Stejně jako Le-
opold v Rakousích, i Ludvík napomáhal 
rozvoji umění. Mohl se pyšnit nejskvě-
lejším, nejnákladnějším a nejnoblesněj-
ším královským dvorem všech dob. Sám 
v roce 1653 tančil v roli boha Apollóna 
v Baletu noci, který trval neuvěřitel-
ných 12 hodin. Představitelé vznešených 
francouzských rodů museli žít v zámku 
ve Versailles, protože Ludvík je chtěl mít 
stále pod dozorem. Co se ve Versailles lí-
bilo králi, líbilo se všem. Protože Ludvík 
rád hrával karty, kuličky a především 
na slepou bábu, hrál je s nadšením celý 
dvůr a všichni se u toho náramně bavili. 
Přes veškeré své egocentrické počínání 
však Ludvík XIV. nemohl být nositelem 
jednoho titulu (který již sice zdaleka ne-
znamenal tolik jako ještě ve století pat-
náctém), a to titulu císaře římského, tak-
že dobýt Vídně zůstávalo velkým snem 
po většinu jeho života. 

Na straně druhé stál císař Leopold I.
Přestože znal čtyři jazyky, francouz-
sky se učit nechtěl, protože nenáviděl 
Francii a Ludvíka XIV. Diplomaté na 
vídeňském dvoře museli namísto tra-
diční francouzštiny mluvit latinsky. 
Leopold s radostí psával lidumilná na-
řízení, byl upřímně zbožný i pracovitý, 
ale k dobrému panovníku mu mnoho 
scházelo. V době jeho panování bylo 
ovšem území habsburské co do rozsahu 
o polovinu menší než pozdější rakouská 
říše, neboť bylo ještě bez Haliče, Istrie 
i Dalmácie a z Uher mu patřila pouze 
nejmenší, západní část. Leopold se tedy 
opíral hlavně o země české, o Čechy, 
Moravu a Slezsko. Tento císař měl při 
provádění své evropské politiky vlastně 
velké štěstí, neboť v jeho službách byla 
jedna z nejschopnějších, nejnadanějších 
a nejvýraznějších postav, která vůbec 
kdy ve službách rakouského domu byla. 
Byl jím státník, rádce, vojevůdce a poli-
tik evropského významu – princ Evžen 
Savojský (1663-1736). Rozhodně dnes 
u nás nikoli tak známý jako francouzští 
kardinálové Richelieu a Mazarin, přesto 
s nimi snese srovnání, ba co víc – nevy-
nikal intrikami jako oni.

Evžen prožil dětství na francouz-
ském dvoře. Byl synem savojského 
prince a kněžny Mancini, neteře kardi-

nála Mazarina, která se tímto sňatkem 
zbavila dotěrností mladého Ludvíka 
XIV. Evžen byl slabého těla a naprosto 
nevojenské postavy, ale přesto se chtěl 
věnovat vojenskému životu. Ludvík XIV. 
však odbyl jeho nabídku s úsměškem 
a určil mu, aby se stal knězem. Evžen se 
nedal odradit poznámkami dvora, stu-
doval matematiku, měřictví, válečnictví 
a když se přesvědčil, že v Paříži mu štěstí 
nepokvete, odešel do Vídně. Bylo to prá-
vě v roce 1683, kdy Turci táhli k Vídni. 
Leopold ho jmenoval kapitánem jízdy 
a Evžen ho nezklamal. Za 14 let, po bo-
jích proti Turkům v Uhrách, bojích na 
západní frontě proti Francii a v Itálii, se 
stal nejvyšším velitelem císařského voj-
ska (1697). Po další drtivé porážce Turků 
u Zenty na Tise přispěl k dojednání Ra-
kousku příznivého karloveckého míru.

V roce 1700 se však pro Rakousko 
zkomplikovala situace. Španělský král 
Karel II. zemřel bez následníka trůnu. 
Na ten dosedl pod ochranou francouz-
ských vojsk Filip V. z Anjou, vnuk Ludví-
ka XIV., kterému Karel II. ve své poslední 
vůli (jako výsledek snah francouzských 
diplomatů) odkázal svá území. Dalšími 
uchazeči o španělskou korunu byl právě 
císař Leopold I. jako manžel sestry špa-
nělského krále a bavorští Wittelsbachové. 
Leopold se vzdal nástupnictví ve pro-
spěch svého mladšího syna Karla. Sblí-
žení Francie a Španělska s jeho državami 
však bylo pro Evropu nepřijatelné. Proto 
se roku 1701 Anglie, Nizozemí a některá 
říšská knížata v čele s braniborským kur-
fiřtem spojili s rakouskými Habsburky ve 
společné protifrancouzské koalici. V roce 
1702 se stal velitelem spojeneckých vojsk 
John Churchill, vévoda z Marlborough. 
Zpočátku měly boje v severní Itálii, v Po-
rýní a ve Španělském Nizozemí (Belgii) 
nerozhodný průběh. Roku 1703 však ke 
koalici přistoupilo Portugalsko a Savojsko. 
Do války rozhodněji zasáhla Anglie, a to 
se projevilo na bojištích, kde došlo k ob-
ratu v neprospěch Francie. V srpnu 1704 
však Francouzi za pomoci Bavorů postu-
povali k Vídni. Spojenecké armády vévo-
dy z Marlborough a Evžena Savojského 
je však rozdrtily v bitvě u Blenheimu 
(Hochstädte). V bitvě padlo 12 000 spo-
jenců a 30 000 Francouzů a Bavorů. Vídeň 
byla zachráněna. Angličané se zmocnili 
Gibraltaru a spojenecká vojska ovládla 
v roce 1705 Katalánii, Valencii a Arago-
nii. Na severu obsadili Angličané většinu 
Španělského Nizozemí po bitvách u Ra-
millies, Oudenaarde (společně s Evženem 
Savojským) a Malplaquet. Armáda Evže-
na Savojského zase úspěšně postupovala 
v letech 1706-1707 v Itálii, obsadila bý-
valé španělské državy – Neapolsko, Sicílii 
a Sardinii. Kromě toho se Anglie zmocnila 
francouzských kolonií v Severní Americe.

V době, kdy se na bojištích vál-
ky o dědictví španělské klonila situace 
v neprospěch Francie, vypuklo v Uh-
rách stavovské povstání pod vedením 
Františka II. Rákocziho. Povstalecká 
vojska se v letech 1703-1704 zmocnila 
téměř celého Slovenska. Teprve když 
byla Francie vyčerpána a válka o dě-
dictví španělské téměř rozhodnuta, byla 
císařská vojska stažena do Uher k po-
tlačení odboje. V bitvě u Trenčína roku 
1708 bylo vojsko Rákocziho poraženo 
a habsburské pluky postupně obsadily 
do roku 1711 celé Uhry.

Již v květnu 1705 však zemřel ra-
kouský císař Leopold I. a jeho starší 
syn nastoupil jako Josef I. na habsburský 
trůn. Kromě znalosti pěti jazyků byl Josef 
vzdělán i v právních vědách a matemati-
ce. Byl nepřítelem španělské škrobenosti, 
kterou od dvora úplně odstranil. Ke své-
mu okolí byl přívětivý a ke všem vlídný. 
Od svého 17. roku se účastnil schůzí stát-
ní rady a hodně přemýšlel, což nebylo 
u jeho předků zvykem. Byl rovněž pro 
náboženskou snášenlivost. Od Josefa se 
mnoho očekávalo, protože byl nakloněn 
reformám ve státní správě a v opozici 
proti šlendriánu ve finančních otázkách. 
Nedal se ovládat duchovními. Vymykal 
se také vídeňskému šosáckému dvoru 
tím, že měl více dětí nemanželských než 
manželských. Josef nebyl korunován na 
českého krále, třebas v Uhrách se tak 
stalo. Uherská šlechta byla mnohem 
hrdší, bylo třeba lámat její odpor a sva-
toštěpánská koruna proto měla pro Jo-
sefa větší cenu než koruna svatováclav-
ská, o kterou se nemusel obávat. Nový 
panovník se do vojenských věcí příliš 
nemíchal a válečnou slávu ponechával 
Evženu Savojskému. Josef I. a princ Ev-
žen se stali skutečnými přáteli. Josef ho 
nazýval svým bratrem a nařídil, aby i on 
jej tak jmenoval. Evžen Savojský sloužil 
pod Josefem mnohem raději než pod Le-
opoldem a stal se skutečně nejvlivnějším 
činitelem při vídeňském dvoře. Byl veli-
ce vzdělaným, skutečně osvíceným člo-
věkem a nejvýznačnějším z rakouských 
činitelů následující epochy. Také armáda 
ho měla ráda, protože se zasloužil o řadu 
reforem v ní a pečoval o výzbroj a záso-
bování vojska.            (pokračování příště)
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Z HLÁŠENÍ MP PŘÍBOR 
V MĚSÍCI ÚNORU 2004

g Dne 4.2.2004 při pochůzkové činnos-
ti spatřila hlídka MP Příbor u restaurace 
Oáza na zemi ležícího muže. Po násled-
ném probuzení jevil neznámý muž silné 
známky požití alkoholického nápoje. Nebyl 
schopen souvisle mluvit, byl silně dezori-
entován a nevěděl, kde se vůbec nachází. 
Sám nebyl schopen ani chůze, ani samo-
statně stát. Podnapilý muž u sebe neměl 
žádné doklady, z kterých by bylo možné 
zjistit jeho totožnost. Po krátké chvíli na-
konec sám uvedl svou totožnost, která byla 
následně prověřena na OO PČR Příbor. 
V neznámém muži byl zjištěn B.K. z Kop-
řivnice, který byl následně převezen na zá-
chytnou protialkoholní stanici do Frýdku-
-Místku z důvodu jeho silné podnapilosti 
a z obavy o jeho zdraví. 
g Dne 4.2.2004 ve 14.00 hodin byla při 
pochůzkové činnosti po ulici Na Kamenci 
v prostorách za sběrnou surovin zjištěna 
skládka stavební suti a jiného materiálu 
o velikost asi 2 m3. Následným šetřením 
bylo hlídkou MP zjištěno, že tento odpad 
pochází z areálu soukromé firmy sídlící 
v Příboře. Jak bylo dále zjištěno, tato firma 
prováděla rekonstrukci vnitřních prostor, 
přičemž zadala zakázku na odvoz odpadu 
jiné místní firmě. Řidič této firmy byl poz-
ději zjištěn jako původce této černé sklád-
ky, kterou musel bezprostředně odklidit 
a za porušení přestupkového zákona, byl 
následně vyřešen v blokovém řízení.
g Dne 21.2.2004 přijali strážníci MP 
v brzkých ranních hodinách oznámení od 
mladíka z Příbora, že byl před malou chví-
li v herně Bonver fyzicky napaden bezdů-
vodně mužem, který jej nejprve udeřil do 
tváře a po té jej i kopl do obličeje a způso-
bil mu krvavé zranění v obličeji. Poškozený 
muže, který ho napadl, bezpečně poznal. 
Jednalo  se o 24-letého D.P. z Příbora. Na-
padený nechápal proč nebo z jakého důvo-
du jej tento muž fyzicky napadl. Podezře-
lý byl krátce nato, již za účasti hlídky OO 
PČR Příbor, zadržen v silně podnapilém 
stavu na náměstí S.Freuda a poté převe-
zen pro agresivitu na záchytnou stanici do 
Frýdku-Místku. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu je celá událost v šetření OO 
PČR Příbor.
g Dne 25.2.2004 v 07.45. hodin při pravi-
delném preventivním dohledu na školáky 
u ZŠ Jičínská, spatřil hlídkující strážník na 
okraji chodníku sedící ženu důchodového 
věku, která nemohla vstát a měla silné bo-
lesti nohy. Jak bylo následně zjištěno, žena 
při přecházení vozovky na přechodu pro 
chodce upadla na kluzkém terénu a způ-
sobila si pravděpodobně zlomeninu nohy. 
Byla proto převezena služebním vozidlem 
na služebnu MP, kam jí byla přivolána RZP 
Nový Jičín. Tato se po chvíli na místo do-
stavila a převezla zraněnou ženu na vyšet-
ření do nemocnice v Novém Jičíně.

Tak takhle se vyptávali diváci, or-
ganizátoři, tanečníci i porotci na taneč-
ních soutěžích po celé naší republice 
v druhé polovině nedávno ukončené-
ho roku 2003. Důvodů k tomu měli ce-
lou řadu. Pokud totiž získá pocty nej-
vyšší některý z tanečních párů z Prahy, 
Brna nebo jednoho z mnoha renomo-
vaných ostravských tanečních klubů, 
nezpůsobí to v tanečním světě nijaké 
překvapení. Když se ovšem téměř pra-
videlně tlačí na pomyslnou „bednu ví-
tězů“ tanečníci z Příbora, vznikne mezi 
přítomnými znalci minimálně pořádný 
poprask. Alespoň tedy do doby, než si 
na tuto skutečnost zvyknou.

O tancování v BAV klubu může-
me dnes již hovořit jako o činnosti 
tradiční. Naše mimoškolní zařízení 
v podstatě od svého vzniku sdružo-
valo mezi svými členy zájemce o tuto 
populární a zdraví prospěšnou po-
hybovou aktivitu. Za víc než 10 let 
se nám podařilo posunout původní 
nadšené snažení do roviny intenzivní, 
zodpovědné a místy i vážné umělecké 
činnosti. Úspěchy kolektivů – ať již Ta-
nečního klubu Lenka nebo i dětských 
kroužků showdance a discodance jsou 
mezi laickou veřejností v našem měs-
tě i regionu poměrně známou a občas 
i medializovanou skutečností. Úspěchy 
našich soutěžních párů jsou však věcí 
novou a o radost z výborných výsled-
ků našich tanečníků bychom se s vámi 
rádi podělili.

V dubnu letošního roku vstoupil 
na nejistou dráhu soutěžního spo-
lečenského tance pár Lucie Vališová 
a Dag Londin. Lucka ještě před dvě-
ma lety byla od dětských let členka 
našich kroužků showdance, diskodan-
ce, kde získávala první taneční do-
vednosti pod vedením paní učitelky 
Vlasty Trojčínské, která má velkou 
radost z úspěchů své bývalé svěřen-
kyně. Dag si také první taneční kro-
ky vyzkoušel až v BAV klubu. Když 
se chystal do BAVklubáckých, svých 
prvních tanečních, jistě tenkrát netu-
šil, že ho tancování tak „chytne“. Oba 
naši odchovanci jsou dnes již ve třídě 
„B“, když nižší třídy „D“ a „C“ v kate-
gorii latinsko-amerických tanců proje-
li jako nůž máslem a udělali nám všem 
a jistě i sobě obrovskou radost. Vzorně 
reprezentovali zřizovatele – BAV klub, 
jakož i celé naše město Příbor, jehož 
název hrdě figuruje u veškerých jejich 
výsledků, v registračních dokladech 
i na internetových stránkách soutěž-
ního úseku ČSTS. Lucie s Dagem za-
znamenali na soutěžích ve třídách D, 
C a B od dubna do prosince 2003 cel-
kem čtrnáct finálových účastí, získali 
přes 400 bodů. Na nejvyšší stupínek 

vystoupili v Třinci, Kolíně, Brně, Hra-
nicích na Moravě. Body za čelní umís-
tění sbírali i v Praze, Chrudimi, Pardu-
bicích a Žilině. Soutěžní sezonu 2003 
ukončili druhým místem v soutěži ka-
tegorie „B“ v nedalekých Hranicích.

Standa Žídek a Ivana Blažková sou-
těžně tančí teprve od září, ale přesto 
mají na svém kontě slušných 127 bodů 
(pro postup do vyšší třídy je zapotře-
bí kromě finálových účastí 200 bodů). 
Rovněž již získali 3 návrhy do třídy 
„C“, tudíž jim chybí už jen 2 finálové 
účasti na třídu „C“. Ještě před zavede-
ním soutěžní licence stihli zvítězit na 
soutěži neregistrovaných párů v Brně.

Za úspěchy těchto tanečních párů, 
které vyšly z naší široké členské základ-
ny, patří uznání a poděkování hlavně 
manželům Rečkovým. Jelikož se v mlá-
dí sami věnovali závodnímu tanci, do-
vedou své svěřence správně odborně 
vést, motivovat a „dotáhnout“ k metám 
nejvyšším. U manželů Rečkových si 
zvlášť vážíme toho, že i v dnešní uspě-
chané době jsou ochotni předávat své 
odborné znalosti a zkušenosti dalším 
generacím. Vedení tanečních tréninků 
s dětmi a mládeží věnují týdně 15 – 20 
hodin a to i v době prázdnin, o víken-
dech apod. Záleží však i na samotných 
tanečnících, jak vážně a zodpovědně 
k tréninkům přistupují. Nutno dodat, 
že naše nejlepší páry si své výsledky 
musely vybojovat pevnou disciplínou, 
trpělivostí, nesčetným množstvím tré-
ninkových hodin, odříkáním si jiných 
zábav, neboť většinu volného času tráví 
v zrcadlovém sále BAV klubu. Velkou 
zásluhou na tom, že se vůbec v Příbo-
ře může tancovat na současné dobré 
úrovni, má nepochybně zřizovatelka 
BAV klubu, paní Vlasta Trojčínská, kte-
rá svým přístupem a mnohaletou trpě-
livou prací vytváří kvalitní prostředí 
a zázemí pro taneční i jiné kroužky.

V současnosti zahajují soutěžní ka-
riéru další čtyři juniorské páry, které 
se stejně jako Dag, Lucie, Standa a Iva 
připravují pod vedením manželů Reč-
kových v BAV klubu Příbor.

Dveře otevřené zůstávají pro všech-
ny. Nové zájemce, děti od 1. třídy ZŠ, 
ale i mládež rádi přijmeme mezi nás, 
třeba hned od 2. pololetí tohoto škol-
ního roku. Byla by velká škoda ztrácet 
čas váháním, stačí jen kontaktovat BAV 
klub a začít trénovat.  

Našim společným cílem je i nadá-
le vzorně reprezentovat město Příbor 
i zřizovatele. Jsme přesvědčeni o tom, 
že otázka, „co je ten BAV klub?“ brzy 
přestane být mezi tanečníky, porotci 
i funkcionáři ČSTS po celé republice 
na pořadu dne. Většina z nich už se 
neptá ani dnes.

KDEPAK JE TEN PŘÍBOR? CO JE TO TEN BAV KLUB?
R  BAV  P
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Ve dnech 13. a 14.2.2004 bylo 
v DDM Luna Příbor velmi veselo. 
Konal se totiž již 25. ročník soutěže 
v plastikovém modelářství pod ná-
zvem CENA CMK A SOUTĚŽ O PO-
HÁRY DDM LUNA Příbor v řadě 
(Cena CMK 3. ročník)! Toto krásné 
výročí nám pomohli oslavit všich-
ni účastníci, kterých bylo opravdu 
požehnaně. Účast byla rekordní, jak 
ostatně vyplývá z následujících úda-
jů. Počet modelů v soutěži 122 (z to-
ho letadel 59, boj. technika 45, diorá-
ma 18 ). Přijeli zástupci 10 klubů a le-
tos poprvé i ze zahraničí (Rychvald, 
Kopřivnice, Ostrava, Brumov, Frýdek- 
Místek, Slavičín, Napajedla, Studén-
ka, Příbor, Polsko). Počet soutěžících 
dětí 33, juniorů 11, dospělých 22 + 
doprovod a přibližně 24 hostů. Cel-
kově s námi slavilo asi 120 lidí, a to 
už je dost slušná párty.V rámci sou-
těže bylo také několik doprovodných 
akcí i soutěží. Jednou z nich bylo 
i předvedení nových výrobků firmy 
Eduard, a to nově i formou slepených 
předváděcích modelů, na kterých své 
výrobky firma prezentovala v No-

rimberku 2004. Takže byly k vidění 
opravdu horké novinky! Mezi cena-
mi pak tyto modely byly také a nutno 
podotknout, že největší zájem se týkal 
nové La-7 1/72. Celkově pak možno 
hodnotit zájem přítomných o tuto 
prezentaci jako obrovský. Zvláště ti 
z dětí, které vyhrály již vzpomínaný 
model La-7 byly sledovány závistivý-
mi pohledy mnohých dospěláků. Do-
provodnou soutěží pak byla tradiční 
cena redakce časopisu REVI. Odmě-
něny byly i startující dívky (nevím 
jak jinde, ale my na Moravě je mezi 
sebou máme). Další akcí bylo školení 
nových rozhodčích. Zájem překonal 
všechna očekávání a bylo vyškoleno 
20 nových rozhodčích. Tento počet 
se dost přiblížil oficiálnímu škole-
ní rozhodčích/lektorů konaném na 
sklonku loňského roku. Tedy Morava 
nedostatkem rozhodčích rozhodně tr-
pět nebude. Vždyť jen pořádající klub 
Tora Příbor již jich vyškolil téměř 30. 
Bezesporu raritou a primátem bylo 
historicky první bodování diorámat 
(od vstupu těchto pravidel v platnost) 
v dějinách české modelařiny. Díky 

účasti na školení byl i účasten rekord-
ní počet bodovačů. Všichni v rámci 
praktické části školení také bodovali. 
122 modelů hodnotily komise o cel-
kovém počtu 31 rozhodčích! Také 
díky tomu byla práce odvedena dů-
kladně a poměrně rychle.

Akce se opravdu vydařila, a to 
díky sponzorům a pořadatelům. Tím-
to příborští modeláři tedy vstoupi-
li do dalšího čtvrtstoletí soutěžení 
a všichni doufáme, že tradice bude 
pokračovat.

O občerstvení bylo postaráno 
a dobrá nálada také nechyběla. Soutěž 
vyvrcholila vyhlášením výsledků a roz-
dělením cen. Při této příležitosti byli 
všichni pozváni na největší výstavu 
nejen plastikových modelů ve střední 
Evropě, kterou je Kopřivnická Beskyd 
Kit Show (nejméně bylo k vidění 1 200 
a nejvíce 2 500modelů) letos konaná 
8. – 9.5.2004. Atmosféru obou akcí je 
možno nasát z internetových stránek. 
V případě popisované soutěže je to:

w w w. w e b qu i c k / d d m l u n a . c z 
a v případě Beskyd Kit Show pak 
www.kitshow.cz. 

CENA CMK A SOUTĚŽ O POHÁRY DDM LUNA PŘÍBOR
Z DDM L P  KMP P I. K Č 

BŘEZEN 2004

12.3.
pátek

16:00  19:00
D D M  LU N A

Výtvarná dílna

DRÁTKOVÁNÍ
* výrobky z drátků * drátkování skleniček, předmětů *

S sebou: skleničky, korálky, drátky (měděný), kamínky
Akce pro děti a veřejnost. Cena: 50,- Kč 

Informace: K. Bukovjanová

19.20.3.
pá-so
16:00

D D M  LU N A

SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy modelářského kroužku.

Informace: L. Nenutilová

19.20.3
pá-so
17:00

D D M  LU N A

VÍKEND PRO ŽENY
Drátkování, cvičení, tělocvična

Informace: J. Lupíková

26.3.
pátek
19:00

D D M  LU N A

VEČÍREK S LUNOU
Akce pro externí pracovníky a příznivce DDM Luna.

Cena: 100,- Kč Informace: L. Nenutilová

     „S LUNOU SE NENUDÍTE!“     
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pondělí 5. 4. v 17:30 a ve 20 hodin
MASTER & COMMANDER: ODVRÁCENÁ 
STRANA MĚSÍCE
akční velkofilm USA, 132´, č. tit., od 12 let.
Drama z napoleonských válek. Tento velkofilm 
přivádí na stříbrné plátno akční podívanou, 
námořní dobrodružství a velké herecké příle-
žitosti.
středa 7. 4. v 18 a ve 20 hodin
ÚSMĚV MONY LISY
romantický film USA, 115´, č. tit., přístupný.
Příběh ženy, která měla velké srdce a tvrdou 
hlavu. Hlavní role Julia Roberts.
středa 14. 4. v 18 a ve 20 hodin
MEDVĚDÍ BRATŘI
animovaná pohádka USA, 85´, č. dabing, přístupný.
Nejnovější animovaný příběh z dílny Walta 
Disneye o přátelství dvou medvědů, z nichž je-
den není medvěd. Nádherná příroda, přátelství 
medvědího mláděte a malého chlapce promě-
něného Velkým duchem do podoby medvěda. 
Bratr malého chlapce chce svého bratra pomstít, 
ale netuší, že pronásleduje jeho samého.
pondělí 19. 4. v 18 a ve 20 hodin
PIKOVÁ TROJKA
erotický thriller USA, 118´,č. tit., do 18 let ne-
přístupný.
Myslíte, že o tom víte všechno, ale je to jinak! 
Meg Ryan, jak ji ještě neznáte.
středa 21. 4. v 18 a ve 20 hodin
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU
horor USA, 98´, č. tit., od 15 let.
Film, který musíte vidět, i když při něm bude-
te zavírat oči! Příběh vznikl na motivy událostí, 
které tehdy otřásly celou Amerikou. Na podzim 
roku 1973 policie na farmě objevila těla 33 obě-
tí, které bývalý zaměstnanec jatek zabil a zohavil 
nejrůznějšími způsoby - také motorovou pilou.
pondělí 26. 4. v 18:00 a ve 20 hodin
DRŽ HUBU!
bláznivá komedie - Francie, 85´, č. tit., od 15 let.
Drž hubu nebo mi ulítnou nervy!! Totální mela 
plná toho nejlepšího, co crazy komedie dovolí 
- šílené eskapády dvou pacholků. Hrají J. Reno 
a G. Depardieu.
středa 28. 4. v 17.30 a ve 20 hodin
POROTA
thriller USA, 117´, č. tit., od 12 let.
V procesech jde o příliš, než aby byly manipu-
lovány... Ve hře je spravedlnost a velké peníze. 
Všichni mají jediný plán: získat porotu a zma-
nipulovat ji pro své cíle.

HRAJEME PRO MŠ:
5. 4. v 9:30 hod.
O ZATOULANÉ PRINCEZNĚ
Zveme i rodiče s malými dětmi!

PŘIPRAVUJEME:
VELKÁ RYBA
PÁN PRSTENŮ - NÁVRAT KRÁLE
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
OHNIVÁ KOULE
KAMEŇÁK II
KRAJINA STŘELCŮ
ŠKOLA ROCKU
KILL BILL II
KRÁL ZLODĚJŮ
BOLERO
Pronájem kinosálu: 200,- Kč / 1 hodina.
Promítání reklamy v kině: 150,- Kč / 1 měsíc.
Rezervace vstuprenek a místenek je možná na 
telefonech:  556 725 200 - kino, 
   556 725 182 - vedoucí, 
   556 722 101 - pokladní

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR 
NA MĚSÍC DUBEN 2004

Mezi větší stavební akce pro le-
tošní rok náleží oprava střechy na 
bytovém domě ul. Jičínská č.p. 93-94 
včetně zateplení uvedeného domu 
ze severní strany. Druhou náročnou 
stavební akcí bude výměna střešní 
krytiny a oprava komínových těles 
bytového domu ul. Dukelská č.p. 
1342-43, oprava bude provedena 
ve shodném stavebním řešení jako 
ostatní bytové domy na ul. Dukelské, 
Švermově a Fučíkově, které již byly 
opraveny v letech minulých. Třetí 
větší stavební akcí bude provedení 
opravy – rekonstrukce střešní kryti-
ny u bytového domu na ul. Masary-
kově č.p. 808-809, tato rekonstrukce 
je spojena s opravou komínových tě-
les domu.

Dále dle schváleného rozpoč-
tu bude provedena oprava rovných 
střech – jako např. ul. ČSA č.p. 1362-
63, 1368-69, 1366-67 a pokračovat 
budou i opravy střech na sídlišti 
„Benátky“ č.p. 1486-89 tak, abychom 
zamezili případnému zatékání deš-
ťové vody do horních bytů uvede-
ných domů.

Samostatnou stavební akcí je 
výměna výtahu domu ul. Dr. Čejky 
č.p. 1518, tento je nutno vyměnit na 
základě protokolu z odborné zkouš-
ky elektrického výtahu provedené 
oprávněným revizním technikem 
zdvihacích zařízení. S výměnou vý-
tahů v dalších bytových domech 
budeme pokračovat i v letech násle-
dujících.

Nedílnou součástí údržby by-
tových domů je i provádění rekon-
strukcí rozvodů zemního plynu, pro 
rok 2004 máme v plánu rozvody by-
tových domů ul. Dukelská č.p. 1347, 
ul. ČSA č.p. 1383, 1379 a 1377 a roz-
vody v samotných bytech užívaných 
nájemníky. Součástí bytů jsou i roz-
vody vody u teplé užitkové vody, kde 
máme v plánu provést rekonstruk-
ce u bytových domů ul. U Tatry č.p. 
1483-85, nám. S. Freuda č.p. 35, ul. 
Jičínská č.p. 93-94, ul. ČSA č.p. 1362-
80. Zde jsem uvedl rekonstrukci hlav-
ních rozvodů, to znamená hlavních 
rozvodů vedoucích většinou sklep-
ními prostory a stoupacího vedení , 
avšak v nutných případech bude pro-
vedena i rekonstrukce rozvodů vody 
v jednotlivých bytech.

Jednou z důležitých činností je 
provádění revizí el. instalace na spo-
lečných prostorách bytových domů 
a provádění revizí hromosvodních 
soustav. Tyto budou rovněž v letoš-
ním roce provedeny včetně odstraně-
ní případných závad zjištěných těmi-
to revizemi.

Chtěl bych také podotknout, že 
ani ostatní běžná údržba nebude za-
nedbávána. Jedná se např. o provádě-
ní oprav balkonů, nátěry oken, malo-
vání společných prostor a sklepů, sto-
lařské práce, zednické práce atd.

V samotném závěru bych vás 
chtěl informovat o tom, že na opravy 
a rekonstrukce střech bude vydáno 
pro rok 2004 celkem 15 225 tis. Kč.

 

PLÁN ÚDRŽBY BYTOVÉHO FONDU MĚSTA NA ROK 2004
I. S D,  DS P

Žáci 4.A a 4.B na ZŠ Příbor, Ji-
čínské ulici prožili zajímavé hodiny 
přírodovědy o lidech v pravěku. Kdy 
a kde vznikl první člověk? Co jedli 
prehistoričtí lidé? Jak zakládali pra-
věcí lidé oheň? Na 
všechny tyto otázky 
a také mnoho dalších 
našli odpovědi žáci 
sami. V hodinách pří-
rodovědy a výtvarné 
výchovy žáci vyráběli 
pravěké jeskyně, ná-
stroje, oděvy, ozdo-
by, potraviny a jiné. 
Chlapci a děvčata se 
změnili v pravé uměl-
ce, lovce a sběrače. 
Ačkoli nevíme zcela 
přesně, jak nejstarší 
lidé žili, čím se živili, 

PŘÍRODOVĚDA NETRADIČNĚ
M. I F, P, J 

víme, že měli blízký vztah k přírodě. 
Všem se práce líbila, děti pracovaly po 
skupinách a inspiraci nalezly v příruč-
ních knihovnách, hlavně pak v ency-
klopediích a knihách o pravěku. 
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Několik lidí se mě již ptalo, co zna-
mená nápis U Zlaté hvězdy na domě 
č.287 v Místecké ulici. Je to obnovení 
starého názvu tohoto domu. Ale bude 
lepší, když si o tom povíme víc.

První záznam o tomto domě mám 
z roku 1829, ale je samozřejmé, že dům 
tu stál dávno a dávno předtím. V roce 
1829 to byl zájezdní hostinec U Zlaté 
hvězdy a jeho majitelem byl Jan Sche-
ry s manželkou Terezií. Měli dceru Jo-
sefinu. S ní se oženil mladý příborský 
poštmistr Rudolf Netter. Přemístil pak 
poštu z domu svých rodičů /náměstí 
č.35/ do hostince svého tchána na Mís-
tecké ulici.

Nemohu si odpustit malou poznámku. 
V květnu 1846 zde obědvala ruská carev-
na s dcerou při návratu z Itálie do Ruska.

Netterovi měli dcery Adolfinu 
a Marii. Adolfině byl připsán dům 
U Zlaté hvězdy jako dědictví po dě-
dovi Janu Scherym. Provdala se za 
Karla Goluckého, který byl jmenován 
poštmistrem v r.1857. Adolfina dům 
prodala v r.1862 továrníku a staros-
tovi města Janu Raškovi ml. /Pošta se 
přestěhovala do č.30 na náměstí/. Jan 
Raška zemřel r.1868 a jeho žena Ma-
rie prodala v roce 1871 dům i továr-
nu. 0pavští podnikatelé Russo a Finzi 
pokračovali ve výrobě sukna. V roce 
1881 se vrátili do 0pavy a v roce 1883 
prodali podnik Ignáci Flussovi, kte-
rý zde zřídil kloboučnickou výrobu. 
Výroba klobouků ustala na počátku 
první světové války a po válce neby-
la obnovena. Koncem dvacátých let se 

U ZLATÉ HVĚZDY
L L

vrátil z Rumunska jeden ze synů Ig-
náce Flusse, Erich, a se společníkem 
a asi s 20 zaměstnanci začal vyrábět 
kloboučnické polotovary, tzv. štumpy. 
V roce 1938 výroba skončila. Za oku-
pace byla v jednom z továrních ob-
jektů nábytkářská firma Grossmann 
a v letech 1946-48 fa Kopecký, továr-
na na výtahy. Dům č. 287 byl v pa-
desátých letech sídlem komunálního 
podniku a v letech 1960-77 zde byla 
lidová škola umění /dnes ZUŠ/. Ve 
dvoře se vyráběly cementové výrobky 
a byla zde autoopravna fy Wojcik. To-
vární budovy byly od r.1945 postupně 
bourány.

Dnes je dům č.287, bývalý hostinec 
U Zlaté hvězdy, a zbylé tovární objekty 
sídlem stavební firmy Jeník.

V probíhající soutěžní sezoně 2003/
2004 má Basketbalový klub Příbor 
v různých věkových kategoriích zapoje-
no celkem 10 družstev, které startují jak 
v krajských, tak i republikových ligových 
soutěžích. Podzimní část soutěžní sezony 
byla zahájena v září. Vzhledem k staveb-
ním úpravám tělocvičen ZŠ Npor. Loma 
v Příboře musela být všechna utkání, kde 
jsme byli nalosováni jako domácí hrána 
mimo Příbor (Nový Jičín, Ostrava a p.). 
Přes tyto organizační problémy dosáhla 
naše mládežnická družstva v první po-
lovině soutěží velmi dobrých výsledků, 
o kterých bychom vás chtěli informovat.

Skvělého úspěchu dosáhly naše 
mladší a starší žačky, které v průběhu 
září prošly sítem kvalifikačních turnajů 
a svými výkony si zajistily účast v žákov-
ské ligové soutěži.V obou kategoriích se 
tak zařadily mezi 16 nejlepších družstev 
v ČR.Družstva byla regionálně rozdělena 
do dvou skupin A a B po osmi účastní-
cích.

Mladší žačky mají ve skupině Par-
dubice, Ostravu, Žďár n.S., Hr. Králové, 
Olomouc, Přerov, Pelhřimov. Dvě kola 
před ukončením základní části jsou naše 
žačky na 4.místě, které jim zajišťuje účast 
na turnajích nejlepších osmi celků o titul 
mistra ČR. 

Starší žačky musí do konce základ-
ní části odehrát ještě 7 kol.V konkuren-
ci družstev z Pardubic, Brno-Líšeň, Hr. 
Králové, Žďár n.S., Brno-Kr. Pole, Ostra-
va, Trutnov jsou zatím na 7. místě s mini-
málním odstupem od 4.místa. 

Základní kádr obou družstev tvoří 
22 hráček ročníku 1989 a 1990, které pod 
vedním trenéra Ing. Rosíka a technické-
ho vedoucího družstev R. Göttlichera 
musí zvládají obě náročné ligové soutěže.

Poprvé v mistrovských soutěžích bo-

juje i družstvo nejmladších minižaček, 
které pod vedením trenérů P. Hejtmánka 
a P. Bukovjana si vede velmi dobře a po 
odehrané polovině soutěže je za druž-
stvem nejmladších minižaček Krnova na 
2.místě před družstvy Hranic, Ostravy A, 
Ostravy B a Kroměříže.

Výborně rozehranou soutěž má rov-
něž družstvo mladších minižaček, které 
v konkurenci družstev Krnova, Havířo-
va, Hranic, NH Ostrava, SBŠ Ostrava A, 
B, C si zatím udržuje skvělé 2. místo. 

Také starší minižačky patří v rámci 
kraje k nejlepším ve své kategorii. Svými 
výkony si vybojovaly 2. místo za druž-
stvem Havířova před SBŠ Ostrava A ,B, 
NH Ostrava, Krnovem, Orlovou a Javor-
níkem a jsou zatím na 2.místě.

Družstva mladších i starších niniža-
ček trénuje Ing. M. Slovák.

Družstvo mladších minižáků startuje 
ve skupině společně s družstvy NH Os-
trava, Nový Jičín, Frenštát, Val. Meziříčí 
a Ostrava – Hladnov.Po první polovině 
soutěží je družstvo na 2. místě a pokud 
na jaře zopakuje své výkony, mělo by být 
účastníkem závěrečného turnaje o titul 
krajského přeborníka.Družstvo trénují 
M.Slaný a J.Slaný.

Velmi dobré výkony podávalo v pod-
zimní části soutěže pod vedením trenéra 
M. Sýkory družstvo mladších dorosten-
ců.Ve skupině, kde jsou družstva N. Ji-
čína, Frýdku – Místku, Přerov A, B,Šum-
perku, Orlové, Krnova, Zábřehu si zatím 
vybojovalo skvělou třetí příčku.

S organizačními problémy, ovlivňu-
jícími úspěšnost družstva v soutěži se 
muselo potýkat družstvo mladších do-
rostenek. Vzhledem k malému počtu 
přihlášených družstev v kraji byly slou-
čeny kategorie mladších a starších do-
rostenek.Na základě tohoto rozhodnutí 

mohou v utkání nastoupit hráčky roční-
ku 1985 až 1988. Vzhledem k tomu, že je 
naše družstvo složeno převážně z hráček 
ročníku 1988 až 1990, je věkový rozdíl 
značný. Trenér I. Nedoma musel rovněž 
řešit i problémy s uvolňováním hráček 
na ligová utkání.Z tohoto pohledu pak 5. 
místo v tabulce není neúspěchem.

Družstvo žen zastihla první polovina 
soutěže ve výkonnostní krizi.Po odcho-
du nejlepších hráček do Přerova hledá 
zatím družstvo svoji optimální sportovní 
formu, čemuž odpovídá i jeho postavení 
v tabulce na 8. místě.Trenér L. Nývlt při-
pravuje doplnění a konsolidaci družstva 
a je předpoklad, že v jarní části soutěže 
budou výsledky družstva podstatně lepší.

Družstvo mužů, které startuje v me-
ziokresním přeboru společně s družstvy 
Hranic, Rožnova, Val. Meziříčí B, C, Bí-
lovce, Frenštátu a Třince si vede se střída-
vými úspěchy.Po polovině soutěže je na 
6.místě.Zlepšené sportovní výkony v po-
sledních utkáních jsou příslibem toho, že 
družstvo v jarní části se opět zařadí mezi 
nejlepší družstva v této soutěži.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
v kritických chvílích příborskému basketu 
pomohli. Vedení Masarykova gymnázia 
a DDM Luna za to, že nám poskytli ná-
hradní prostory pro trénink mládežnic-
kých družstev i věrným fanouškům, kte-
ří celý podzim jezdili povzbuzovat naše 
družstva při utkáních na „domácích“ pa-
lubovkách v Novém Jičíně a Ostravě. 

Zároveň chci pozvat příborskou ve-
řejnost a všechny příznivce basketu do 
upravené tělocvičny ZŠ npor. Loma na 
jarní dramatická mistrovská utkání, ve 
kterých se bude bojovat o ligové body 
a tituly krajských přeborníků v závěru 
soutěžní sezony 2003/2004.

REKAPITULACE 
V       .
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DDM LUNA Příbor pořádal v letoš-
ním roce I. ročník florbalového turnaje 
,,0 pohár DDM LUNA Příbor“. Turnaj 
byl rozdělen do dvou kategorií a to na - 
mladší - 1.-6. třída a starší - 7.-9.třída.

I. KATEGORIE 
proběhla dne 22.2.2004 v tělocvič-

ně na ulici Dukelské
Celkem se přihlásila tato družstva:
 - DDM Kopřivníce
 - DDM“ASTRA“ Frenštát,
 - DDM LUNA Příbor - A + B
 - ZŠ Hukvaldy.

Pokud budete zase někdy číst něco 
o průplavu Odra – Dunaj, vzpomeňte 
si, že to není nic nového a že se o tom 
mluví nejméně 108 let. V městském 
archivu jsem našel zajímavou zprávu, 
která to dokazuje.

Zpráva o audienci u Jeho Apoštol-
ského Veličenstva Císaře a Krále.

Hospodářská bída a stálé oddalo-
vání stavby průplavu Dunajsko – Od-
reského přimělo obyvatelstvo údolí řek 
Moravy, Bečvy, Odry, aby vyslalo dne 
28. května 1896 ku stupňům nejvyšší-
ho trůnu deputaci skládající se z pánů 
Dra. K. Otty, náměstka starosty města 
Bohumína, Dra. Fr. Plachkého, purk-
mistra města Hranic, Jana Rozkošné-
ho, říšského a zemského poslance, Ant. 
Skopalíka, starosty ze Záhlinic, Adama 
Kříže, jednatele Hospodářského spolku 
napajedelského a Tomáše Bočka, sta-
rosty z Nové Vsi – prosící za stavbu to-
hoto průplavu. Deputace byvši připuš-
těna k Jeho Veličenstvu a později též 
k vysokým ministerstvům, jala se ústy 
svého mluvčího takto mluviti:

Vaše Císařské a Královské Veličen-
stvo, Nejmilostivější Císaři a Pane!

V nejhlubší úctě blíží se vyslanco-
vé z údolí Moravy, Bečvy a Odry před 
Vaše Císařské a Královské Apoštolské 
Veličenstvo s nejponíženější prosbou, 
aby Vaše Veličenstvo ráčilo blahosklonně 
stavbě průplavu Dunajsko – Oderského 
věnovati nejmilostivější svoji pozornost. 
Naše nejpokornější prosba zní: Račiž 
Vaše Veličenstvo nejmilostivěji povoliti, 
aby průplav Dunajsko – Oderský, jenžto 
tolik užitku přinese, kterýž nejdůležitější 
řeky střední Evropy spojovati určen jest, 
a o jeho prospěšnosti Vaše Veličenstvo 
a Vašeho Veličenstva Nejjasnější před-
kové se opětně vyslovili, stavěti se směl. 
Stále a stále oddalován, nikdy ještě ne-
byl tento projekt svému uskutečnění tak 
blízko jak nyní.

Zajisté, že co nejdříve předloží vlá-
da Vašemu Veličenstvu přezkoušený po-
drobný projekt tohoto podniku sněmov-
nou poslanců, aby finanční základ k ně-
mu položen býti mohl. Vše očekává jen 
Vašeho Veličenstva nejmocnější slovo, 
aby se dostalo sankce ku stavbě průplavu 
Dunajsko – Oderskému.

Stále stoupající hospodářská soutěž, 
její zhoubný vliv na různá odvětví hos-
podářského života vyžaduje toho, aby 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
D ,    P, ./:   , :   , 

e-mail: ddmluna@quick.cz,  internet: http: //web.quick.cz/ddmluna

PRŮPLAV ODRA – DUNAJ? NIC NOVÉHO.
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obchod, průmysl a hospodářství k svému 
rozvinu a dalšímu zdaru měly podporu 
ve vodní cestě, jakou je průplav Dunaj-
sko – Oderský, kterýž milionům praco-
vitých občanů zajistí hospodářské bytí 
a činnost.

Národové různých zemí pod jas-
ným žezlem Vašeho Veličenstva shro-
máždění toužebně očekávají Nejmi-
lostivější rozhodnutí a povolení stavby 
tohoto průplavu, protože jeho zřízení 
v nynějších těžkých dobách nejvýše za-
potřebí jesti.

Tuto nejponíženější prosbu k no-
houm Vašeho Veličenstva skládajíce pro-
jevujeme jako věrní poddaní výraz naší 
nejhlubší úcty volajíce Vašemu Veličen-
stvu jako hájiteli a ochránci blahobytu 
obecného, jako svému milostivému ze-
měpánu: Bůh zachovej, ochraňuj a žeh-
nej Vašemu Veličenstvu, Nejmilostivější-
mu Císaři a Králi.

Jeho Veličenstvo Císař Pán odpo-
věděl, že ho těší, že se města a venkov 
tak vřele ujímají průplavu Dunajsko 
– Oderského. Záležitost se příliš dlouho 
vleče, ale dojde k dobrému konci.  Mo-
rava bude z průplavu velkých výhod 
těžiti.

Turnaj ve florbale sponzorovaly tyto 
firmy:

Lékárna „PANACEA“ Příbor
Mudr.Ivana Krkošková- Příbor
Nábytek- MAX ORlON Příbor
ALPISPORT Příbor

Průběh turnaje proběhl podle na-
plánovaného časového harmonogra-
mu. Zúčastnilo se:

53 soutěžících a 47 dospělých.

Turnaj probíhal ve velmi přátel-
ském a sportovním duchu. V průbě-
hu turnaje probíhal doplňkový pro-
gram - stolní tenis, výpočetní technika 
a šipky.

Pohár a medaile za I. místo si od-
neslo družstvo ZŠ Hukvaldy pod ve-
dením Eduarda Škváry. Pohár a me-
daile za 2. místo si odneslo družstvo 
„A“ DDM LUNA Příbor pod vedením 
Reného Klemense a 3. místo získalo 
družstvo DDM Kopřivníce - pod ve-

dením Pavla Šenka. Finále probíhalo 
v bojové náladě a rozdílem jednoho 
gólu vyhrálo to silnější družstvo.

V průběhu turnaje přišli povzbuzo-
vat rodiče i veřejnost.

Myslím si, že I. ročník turnaje pro-
běhl ve velmi sportovním a přátelském 
duchu, vítězové si vzájemně popřáli 
s poraženými. Hezký postřeh z turnaje 
také byl, když poražená družstva doká-
zala fandit i těm druhým.

Všichni se těšíme na další část tur-
naje, která proběhne 6.3.2004 opět v tě-
locvičně.

Tímto bych chtěla poděkovat všem 
lidem, kteří se věnují ve volném čase 
dětem a mládeži a dokážou je vybur-
covat k různým sportovním aktivitám 
a jiným činnostem.

V Příboře 25.2.2004
J. Lupíková

 DDM LUNA Příbor
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DOTAZNÍKOVÁ SOUTĚŽ:
„SIGMUND FREUD ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

Tato soutěž byla podpořena Měst-
ským úřadem v Příboře v rámci pro-
jektu kultury a cestovního ruchu.

1.  Freudova rodina se z Příbora od-
stěhovala do Vídně. Zde prožil 
Sigmund Freud se svou rodinou 
téměř celý svůj život.  Příbor na-
vštívil ještě jednou - jako student 
gymnázia, a to v roce:

  a/ 1872
  b/ 1882
  c/ 1885
  d/ 1896
2.  Za svou celoživotní vědeckou práci 

obdržel v roce 1930 toto ocenění:
  a/ Nobelova cena
  b/ Goetheova cena
  c/ Nadace Vize 97
  d/ Zlatý slavík
3.  První mezinárodní setkání psycho-

analytiků se konalo v roce 1908:
  a/ v Mnichově
  b/ v Berlíně
  c/ v Norimberku
  d/ v Salcburku
4.  Druhé nejdůležitější dílo Sigmun-

da Freuda „Psychopatologie všed-
ního života“ oslaví v letošním  
roce své kulaté výročí:

  a/ 25 let
  b/ 20let
  c/ 100 let
  d/ 50 let

FREUDOVA UNIVERZITA JAKÉHOKOLIV VĚKU
A   : M. M Š

Do 1. kola soutěže přišlo celkem 
116  vašich odpovědí.   Z toho 83 v ka-
tegorii A a 33 v kategorii B. Z kategorie 
A byli vylosováni a získali poukázku 
na zboží v hodnotě 100 Kč tito správ-
ní luštitelé:
1. Šárka Nechvílová, Příbor
2. Veronika Kladivová, Příbor
3. Zuzana Kouřilová, Prchalov

V kategorii B obdrží ve firmě Obuv 
u paní Poláčkové poukázku v ceně 
100 Kč tito výherci: 
1. Viola Farská, Trutnov
2. Stanislav Matuszny, Písek u Jabl.
3. Vladimír Šlosar, Příbor

Cena za nejrychlejší odpověď
Antonín a Libuše Klaunovi, Příbor

Blahopřejeme a těšíme se na vaši 
účast ve 3. kole soutěže.

Adresa: 
MIC Příbor, náměstí S. Freuda
nebo SSF, Sládkova 1447, 742 58 Příbor

Představuji vám druhého přispí-
vajícího do soutěže, která si klade za 
cíl propagovat Sigmunda Freuda mezi 
širokou veřejností. Jeho zboží je beze-
sporu lákavé pro každého a výrobek 
příborská šifle se stal hitem letošního 
veselení o pouti sv. Valentina.
Ing. Pavol ŠPIRKO - majitel Cukrár-
ny u radnice na náměstí S. Freuda č.20 
v Příboře
Bydliště – Příbor
Stav – ženatý
Děti – čtyři ( 30, 28, 23, 14 )
1.  Můžete nám prozradit své koníčky?
 Bohužel, na koníčky v současné 

době nezbývá čas, ale protože jsem 
původním zaměřením technik, za-
jímá mně technika. S nejmladším 
synem Danielem se občas spolu 
věnujeme modelaření. Jako bývalý 
voják se také zajímám o vojenskou 
historii a techniku, hlavně z před-
válečného období. Když vyjde čas, 
zajedeme si na výlet na pevnosti 
z roku 1938, ke kterým máme od 
nás na severní hranici blízko. V po-
slední době se také hodně zajímám 
o historii města Příbora, která je ve-
lice bohatá.

2.  Proč jste se rozhodl podpořit náš 
projekt směřovaný k propagaci 
S. Freuda?

 Příborský rodák Sigmund Freud je 
osobností nejen našeho města nebo 
evropskou, ale celosvětovou a mys-
lím si, že potenciál spočívající v té-
to osobnosti není zdaleka ve pro-
spěch města Příbora využit. Proto 
rád podpořím propagaci osobnosti 
Sigmunda Freuda prostřednictvím 
této soutěže.

3.  Kdy jste se vy sám setkal poprvé se 
jménem našeho slavného rodáka?

 Se jménem S. Freuda jsem se popr-
vé setkal v době, kdy jsem se přistě-
hoval do města Příbora, což bylo 
v roce 1975. V té době se tomuto 
jménu nepřikládala zvláštní důle-
žitost na rozdíl od dneška, kdy po 

otevření se Evropě a celému světu 
je nanejvýš důležité důstojné uctění 
památky osobnosti Freuda, ale také 
jeho využití pro zvýšení turistické-
ho ruchu ve prospěch města.

4.  Co se vám zde v Příboře nejvíce líbí?
 Líbí se mi malebnost maloměsta, 

hlavně jeho historické části, která je 
památkovou rezervací, umístˇující 
se již delší dobu na druhém místě 
v celostátních soutěžích městských 
památkových rezervací. Zajíma-
vá je také jeho historie, například 
doba, kdy taková Kopřivnice, nebo 
dokonce Ostrava byly vesnicemi, 
z nichž lidé putovali pěšky na poutě 
do města Příbora.

5.  Co byste chtěl změnit, vylepšit atd.?
 Přál bych si, aby město Příbor našlo 

v sobě tu sílu a ve spolupráci všech 
jeho součástí využilo jeho slavného 
rodáka a jeho bohaté historie k to-
mu, aby obnovilo jeho slávu a vě-
hlas, aby lidé z města neodcházeli 
za bydlením a za prací jinam. Nao-
pak, aby město mládlo, zkrášlovalo 
se a bohatlo.

Děkuji vám za rozhovor a přeji 
mnoho dobrých sladkých nápadů.

Autorka a koordinátorka projektu 
Mgr. Marie Šupová

MINIPORTRÉTY NAŠICH SPONZORŮ

ODPOVĚDNÍ KUPON 
„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“ 

– 2. KOLO - BŘEZEN 2004 
(Správné odpovědi a svou kategorii 

zakroužkuj)
  1.  a  2.  a  3.  a  4.  a
   b   b   b   b
   c   c   c   c
   d   d   d   d
Připiš otázku, o které si myslíš, že by ne-
měla chybět v dalším kole soutěže: 
Kategorie A (od 6 – do 16 let) 
Kategorie B (od 16 do 116 let) 

Jméno a příjmení: __________________
________________________________

Adresa: _________________________
________________________________ 

Telefon: ____________ PSČ: _________
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MUDR. KONŮPKOVÁ HELENA

DNE 1.3. 2004 

OPĚT ZAHAJUJE

STOMATOLOGICKOU

AMBULANCI
ZMĚNA SÍDLA ORDINACE!

KOPŘIVNICE - ZÁHUMENÍ 832 
(ŽLUTÁ BUDOVA-PROFIDENT 832)

TELEFON: 

556 810 510

BARVY, LAKY, DROGERIE 

MARTINA VÁŇOVÁ
Příbor, ulice Politických vězňů 

(u kostela)

OZNAMUJE,

ŽE Z DŮVODU UKONČENÍ PRODEJNY 
K 31.3.2004

 DÁVÁ NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ 
V PRODEJNĚ SLEVU.

SLEVA NA VŠE 20%
TEĎ NAKOUPÍTE VŠE ZA 
VELKOOBCHODNÍ CENY.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, 

TEĎ ROZHODNĚ 
UŠETŘÍTE!

JEŠTĚ NABÍZÍME: 
syntetické emaily, nitroemaily, 

luxoly, lihové mořidla, balakryly, 
hammerite, tónovací barvy, 

brusné papíry, štětce, lepidla, čistící 
prostředky, herbicidy, smetáky, 
kartáče, přípravky do bazénů, 

barvy na textil atd.

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT NA 
JARO!

ŽÁDANÉ ZBOŽÍ SE PRODÁVÁ PRVNÍ, 

PROTO NEVÁHEJTE.
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VÝHODNÉ CENY V MĚSÍCI  BŘEZNU

* Vysočina 1kg 95,00 Kč 123,-
* Kuřecí čtvrtky mražené 1kg 45,90 Kč 61,-
* Nový smetanový sýr 150g 3D 19,50 Kč 23,70
* JOKER Multivitamín 2l PET    9,90 Kč 12,-
* Toaletní papír RECY 400 útrž    2,90 Kč 3,50
* Substrát pro pokoj. rostliny 20 35,90 Kč  44,90

nakoupíte v  prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín

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


