
Zastupitelstvo města Příbora na svém 13. zasedání dne 22. 
dubna schválilo podmínky prodeje obytných domů a doprodej 
bytových jednotek dle níže popsaných pravidel. Zároveň byl 
schválen seznam domů určených k prodeji.

Celý materiál schválený zastupitelstvem města lze charakte-
rizovat ve 4 hlavních částech, které níže uvádíme:
1.  Seznam domů navržených k prodeji + Seznam domů navr-

žených k doprodeji
2.  Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor
3.  Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle záko-

na 72/94 Sb., zákon o vlastnictví bytů ve znění pozdějších 
předpisů

4. Stanovení prodejní ceny obytného domu, ceny bytu, nebyto-
vého prostoru a garáží 

ad 1) pro první etapu privatizace obytných domů z majetku 
města Příbora byly navrženy domy, které nejsou napojeny 
na dálkové vytápění z centrálních kotelen Celkem je na-
vrženo k prodeji 20 obytných domů, což představuje 288 
bytových jednotek, 8 svobodáren, 4 nebytové prostory a 16 
garáží.
Druhý seznam je navržen pro tzv. doprodej bytů v domech, 

ve kterých byl dříve prodán byt formou spoluvlastnického po-
dílu na nemovitostech, a to před platností zákona č. 72/94 Sb., 
o vlastnictví bytů v platném znění. V tomto případě se jedná 
o 4 obytné domy, což představuje 49 bytových jednotek, 2 ne-
bytové prostory a 4 garáže .
ad 2) „Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města 

Příbora“.
- Podle těchto pravidel město nabízí k prodeji obytné domy 

pouze jako celek včetně zastavěného pozemku. 
- O odkoupení domu může požádat právnická osoba-druž-

stvo, v němž bude zastoupena nadpoloviční většina opráv-
něných nájemců bytů a nebytových prostor (tzn. kteří mají 
ke dni zveřejnění záměru města odprodat nemovitost plat-
nou nájemní smlouvu).

- Nájemci bytů a nebytových prostor( v tomto případě se ne-
jedná o garáže) mají rovnocenné postavení.

- Nájemcům garáží bude nejpozději do 4 měsíců ode zveřej-
nění nabídky prodeje domů zaslána výpověď z předmětné 
garáže

- Součástí žádosti musí být mimo jiné i doklad o úhradě jisti-
ny ve výši 10% z kupní ceny předmětné nemovitosti.

- Uzávěrka písemných žádostí bude po uplynutí 180 kalen-
dářních dnů ode dne zveřejnění nabídky na Úřední desce 
MÚ – což je dostatečná doba pro založení a zaregistrování 
družstev složených z nadpoloviční většiny oprávněných ná-
jemců předmětného domu.

- Tento způsob prodeje obytných domů je veden snahou 
města zachovat i do budoucna řádnou péči o předmětné 
nemovitosti prostřednictvím jednoho vlastníka – družstva.

BEZ VŠEHO

Jak nabažit se sladkosti, zlým dodávat hořkosti, 
jedno bytí lidské bytosti, a to další vyšší mocnosti, 
s pohárem věčnosti bažit se hlouposti a sedět, 
s pocitem úzkosti vaše jasnosti, žít do sytosti, 
a přitom mít hlad, hlad z blbosti a užívat si plnosti, 
pocit nasycenosti, z nečekané chytrosti 
a nenadále spokojenosti, a stále nemít dosti. 
Nebýti zde hosti v téhle domácnosti na kraji 
pomíjivosti a souslednosti, tak dvě sousedící schopnosti 
na prahu jedné dovednosti by byly smutné! 
A samy, bez nutnosti potkávat schopnosti 
na prahu jedné dovednosti, bez principu životnosti, 
bez základů rovnosti, bez jakékoli vážnosti, 
bez víry v nové možnosti, 
bez pokrokovosti téhle jedné nudné bytosti, 
bez VŠEHO.            

Tento student si přeje uvést pouze pseudonym The letadlo.

PRODEJ DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE.
V   , ,  

  , V T        

 
 
 
 
 

pokračování na str. 2

Příbor zažil významnou návštěvu. Indonéský velvyslanec pan Santo-
so Rahardjo s chotí si v muzeu prohlédli výstavu Barvy Bali.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ

Za uplynulé období se rada města se-
šla dvakrát, a to na své 43. schůzi, která 
se uskutečnila dne 6. dubna 2004 a na své 
44. schůzi dne 20. dubna 2004. Rada měs-
ta projednala na svých schůzích mj. tyto 
záležitosti:

NA 43. SCHŮZI RADY MĚSTA V PŘÍBOŘE 
DNE 6.4.2004

n Vzala na vědomí zápisy z komisí a vý-
borů
n Vzala na vědomí informaci starosty 
města o průběhu soudního sporu ve věci 
vlastnictví sálu na Hájově a rozhodnutí 
Okresního soudu v Novém Jičíně ve pro-
spěch obžalované strany
n Uložila zpracovat podklady pro založe-
ní samostatného finančního fondu při roz-
počtu města v záležitosti projektu „Cent-
rum S. Freuda – stimul rozvoje regionu“
n Starosta informoval, že byla dne 5. dub-
na 2004 ukončena činnost komise pro pri-
vatizaci a prodej bytů
n Projednala a schválila upravený návrh 
smlouvy o dílo mezi městem Příbor a sta-
vební firmou POZIMOS a. s. Zlín na do-
dávku stavby „Zateplení a zastřešení části 
ZŠ Npor. Loma v Příboře“
n Doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit závěrečný účet hospodaření města Pří-
bora za rok 2003 v následujících objemech:
 příjmy  123.563.663,46 Kč
 výdaje  116.978.400,99 Kč
 financování   6.585.262,47 Kč
n Doporučila ZM schválit závěrečnou 
zprávu o výsledku inventarizace majetku 
města Příbora za rok 2003
n Uložila zpracovat návrh zajištění pro-
vozu uzavřené skládky ve Skotnici Tech-
nickými službami Příbor
n Doporučila dále pokračovat v přípravě 
společného umístění skateparku a bikroso-
vého hřiště v areálu bývalé ZŠ Dukelská
n Uložila prověřit možnost a zjistit pod-
mínky instalace hřiště s modrým plasto-
vým hrazením na ulici Štefánikově
n Vzala na vědomí informace o průbě-
hu stavby „Přístavba tělocvičen ZŠ Npor. 
Loma v Příboře“ a dopis dodavatele ze dne 
27.2.2004 ve věci požadavků na uplatnění 
některých víceprací ze strany dodavatele 
předložené odborem ÚP, rozvoje a MPR
n Vzala na vědomí žádost p. Ing. Miro-
slava Solara o zrušení pizzerie na Dukelské 
ulici a konstatovala, že RM není orgánem 
města, který je oprávněn rozhodnout o ná-
vrhu na zrušení pizzerie
n Schválila poskytnutí dotace pro rok 
2004 Zvláštní škole Příbor ve výši Kč 
6 100,- na doplnění vybavení romské hu-
dební skupiny JILORO, pracující při Rom-
ském kulturním centru ZvŠ Příbor a vede-
né p. Bartolomějem Žigou ml.
n Jmenovala na základě návrhu tajemní-
ka v termínu od 1.4.2004 p. PhDr. Miladu 
PODOLSKOU do funkce vedoucího odbo-
ru informatiky, kultury a cestovního ruchu
n na 44. schůzi Rady města v Příboře ze 
dne 20. 4. 2004

ad 3) Pravidla pro doprodej bytů a ne-
bytových prostor dle zák. 72/94 Sb. 
o vlastnictví bytů ve znění pozdějších 
předpisů

- Tato pravidla řeší doprodej jednotek 
(bytů nebo nebytových prostor) zájem-
cům z řad řádných nájemců bytů a ne-
bytových prostor nabízených domů, kde 
již před účinnosti zák. 72/94 Sb. o vlast-
nictví bytů byl prodán byt formou pro-
deje spoluvlastnického podílu na nemo-
vitostech.

- Zájemci o odprodej bytů a nebytových 
prostor mají v tomto případě rovnocen-
né postavení. Podmínkou je platná ná-
jemní smlouva k předmětné jednotce ke 
dni zveřejnění záměru města odprodat 
tuto nemovitost.

- I v těchto pravidlech platí povinnost zá-
jemce doložit žádost o koupi jednotky 
dokladem o úhradě jistiny ve výši 10 % 
z kupní ceny předmětné nemovitosti.

- Nepřijme-li oprávněný nájemce nabíd-
ku na odkoupení předmětné jednotky 
do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doru-
čena, doprodej jednotek bude zastaven.

- Dle těchto navržených pravidel není 
podmínkou doprodej celého obytného 
domu jako celku, ale prodej jednotli-
vých jednotek (bytů nebo nebytových 
prostor ), podle zájmu oprávněných ná-
jemců.

ad 4) Stanovení prodejní ceny
- Prodejní cena obytného domu = součet 

cen bytů, nebytových prostor a zastavě-
ného pozemku

- Cena nebytového prostoru = dvojnáso-
bek ceny bytu za m2 násoben příslušnou 
výměrou NP s použitím příslušných ko-
eficientů + podíl zastavěného pozemku. 

- Cena nebytového prostoru – garáže = 
dvojnásobek ceny bytu za m2 násoben 
příslušnou výměrou, bez použití koefi-
cientů + podíl zastavěného pozemku

-  Cena bytu vychází z celkové započi-
tatelné plochy bytu a započitatelných 
podlahových ploch prostorů mimo byt 
užívaných výhradně nájemcem násobe-
ných 2.000,- Kč/m2, dále se tato základ-
ní cena upravuje příslušnými koeficien-
ty, a to podle stáří domu a konstrukční 
soustavy domu, dále následuje zohled-
nění opravy balkonů, opravy vnitřních 
rozvodů vody a v neposlední řadě je zo-
hledněna oprava střechy předmětného 
domu.
U zohlednění oprav střech, rozvodů 

vody a oprav balkónů se vychází z určitých 
procent průměrných cen oprav, rovněž 
jsou rozlišeny lhůty provedených oprav.

V neposlední řadě se rovněž k ceně 
bytu připočítává příslušný podíl zastavěné-
ho pozemku, který ve všech případech pro-
deje činí navrhovanou částku 110,--Kč/m2.

Seznam domů určených k prodeji a do-
prodeji schválených 13. zasedáním zastupi-
telstva dne 22. 4. 2004

Oficiální nabídky včetně ceny pro pro-
dej výše uvedených obytných domů budou 

PŘÁNÍ KE DNI MATEK
 H M 

Ať po celý den krásně slunce 
svítí, ať všichni ptáci krásné písně 
zpívají, ať všechny zvony, zvonečky 
na loukách i v lesích do celého svě-
ta vyzvánějí, že všechny maminky 
světa dneska svůj svátek slaví. I já, 
maminko moje milá, ti k tvému 
svátku hodně zdraví, štěstí, dlouhý 
život a Boží požehnání přeji. Při-
tom ti slibuji, že vždy tvou hodnou 
dcerou zůstanu. Poslouchat tě chci, 
pilně učit se budu a při práci ti po-
máhat budu. 

A tak bych si přála, až já dorostu, 
abych takovou hodnou maminkou 
byla jako ty mi stále jsi.

Domy určené k prodeji právnickým 
osobám družstvům:

Adresa/typ B NP G S
Jičínská 78/79 16    8
Jičínská 235/236/237  24 
Jičínská 812  8
Lidická 799/800  12
Masarykova 808/809  12
Masarykova 813  6
Místecká 291  7
Palackého 791/792/793  18
Fučíkova 1312  6   1
Fučíkova 1313  6   1
Fučíkova 1314/1315  18   4
Fučíkova 1320/1321  18   4
Fučíkova 1331  9   2
Fučíkova 1333/1334  14
Švermova 1322/1323  12
Švermova 1325 až 1330  44   4
Dukelská 1336/1337  19  1
Dukelská 1338/1339  8  2
Dukelská 1347/1348  19  1
Dukelská 1316/1317  12 

Doprodej bytových jednotek dle zák. 72/94
Dukelská 1344/1345  16  2
Fučíkova 1318/1319  17   4
Lidická 810 /811  11
Jičínská 787  5
Poznámka:
Byty-B
Nebytové prostory -NB
Garáže-G
Svobodárny- S

oprávněným nájemcům zaslány v průběhu 
měsíce června.

Poznámka: podrobnější informace 
týkající se Pravidel pro prodej obytných 
domů a Pravidel pro doprodej bytů a ne-
bytových prostor dle zákona č.72/94 Sb. 
ve znění pozd. předpisů, dále informace 
o výpočtu ceny lze získat na webových 
stránkách města: www.pribor-mesto.cz, 
nebo na Úřední desce MÚ, případně na 
odboru správy majetku, školství, bytového 
a místního hospodářství MÚ v Příboře tel.: 
556 455 420,422
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1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po 
svých rodičích? 

 Ruce.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Všechno má své kouzlo, ať dělám, co 

chci.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Mám rád různorodou hudbu, vážnou 

i country. Vybírám si hudbu podle 
toho, co zrovna dělám. Knihy i filmy 
mám rád psychologické, cestopisné 
a životopisné. Na čtení nemám ale 
moc času.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Bavila mě práce se dřevem, chtěl 

jsem být stolařem. To mi ale bohužel 
nevyšlo.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Pana zubaře Sládka, který hrával po 

školách loutkové divadlo.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Nouze naučila Dalibora housti.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Mám tady rodinu. Jinak je mi jedno, 

kde žiju. Kdybych žil někde jinde, tak 
dělám to, co dělám.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Příbor mám rád z každého pohledu. 

Všechna zákoutí jsou pěkná.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Malá soudržnost obyvatel a nezájem 

o město.
10.  Máte s Příborem spjatý něja-

ký zajímavý zážitek?
 Nemám
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
 Nejvíce si vážím toho, co bude, co vy-

tvořím v budoucnu.
12. Napadá vás nějaká osobní životní 

prohra?
 Jak jsem už řekl, do minulosti se ne-

vracím.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se 

znovu narodil, chtěl byste dělat něco 
jiného? Být někým jiným?

 Asi ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco 

vzkázat?
 Probuďte své ego a začněte něco dělat.

Děkuji vám za rozhovor a do budoucna 
přeji hodně zdraví a pohody Ivana Šindlerová

n Vzala na vědomí návrh harmonogra-
mu oslav osvobození města Příbora spo-
jených s návštěvou atašé Konzulátu Ruské 
federace v Příboře
n Byla seznámena s akcí vysazení lípy 
u příležitosti přistoupení ČR ke státům 
EU, která proběhne v dopoledních hodi-
nách dne 1. května 2004 v městském par-
ku a kterou organizuje KDU-ČSL společně 
s městem Příbor
n Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
n Projednala žádost občanů města o pro-
dloužení chodníku na ulici Místecké až 
k čerpací stanici PHM a uložila starostovi 
města projednat s majiteli podniků v býva-
lém areálu TATRA možnost spolufinanco-
vání výstavby nového chodníku
n Vzala na vědomí informaci o provozu 
městského koupaliště v sezoně 2004 včetně 
předloženého seznamu akcí pro tuto sezonu
n Schválila na základě § 102, odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích přijetí do-
tace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ve výši 500.000,- Kč na realizaci projektu 
„Centrum Sigmunda Freuda - stimul roz-
voje regionu“ s tím, že dotace bude činit 
maximálně 50% z celkových uznatelných 
nákladů projektu v období od 8.4.2004 do 
31.10.2004 
n Uložila zahájit jednání s Moravskoslez-
ským krajem o uzavření smlouvy na po-
skytnutí dotace na projektovou dokumen-
taci v souvislosti s žádostmi financování ze 
strukturálních fondů 
n Projednala zprávu auditora o výsled-
cích přezkoumání hospodaření města Pří-
bora za rok 2003
n Uložila aktualizovat Směrnici o veřej-
ných zakázkách v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb.
n Schválila v souladu se směrnicí Rady 
města Příbora č. 1/2003 podmínky výzvy 
k podání nabídky na tvorbu programu do 
vysílání Local TV – městská televize Příbor
n Jmenovala komisi pro vyhodnoce-
ní nabídek výběrového řízení na doda-
vatele programu městské TV ve složení: 
Ing. Čestmír Šedivý, Ing. Bedřich Turek, 
PhDr. Milada Podolská, Rudolf Korčák, 
Mgr. Stanislav Janota
n Schválila směrnici pro nakládání s fi-
nančními prostředky peněžního fondu 
„Centrum Sigmunda Freuda – stimul roz-
voje regionu“
n Vzala na vědomí starostou města před-
loženou informaci o stavu výkupu rodné-
ho domu Sigmunda Freuda a propagaci 
Sigmunda Freuda v roce 2004
n Uložila jednat s Agenturou pro regionál-
ní rozvoj v Ostravě ve věci zabezpečení pod-
kladů pro podání žádosti o dotaci ze struktu-
rálních fondů EU na projekt „Centrum Sig-
munda Freuda – stimul rozvoje regionu“
n Stanovila dodavatelem stavební akce 
„Oprava chodníkového tělesa na ulici ČSA 
v Příboře“ firmu ŠAT-SPORO s.r.o.- Příbor
n Ustavila komisi pro výběr varianty zá-
stavby lokality mezi ulicemi ČSA a Zámeč-
nická ve složení – ing. arch. Jaroslav No-
vosad, ing. arch. Zdeněk Tupý, ing. arch. 
Věra Halamíčková, ing. arch. Milan Šmíd, 
akad. arch. Libor Šošťák + členové týmu za-
bývajícího se přípravou projektu „Centrum 
Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“

Jméno: Metoděj Beran
Věk: 58
Stav: ženatý
Děti: tři
Dosažené vzdělání:  Střední průmyslová  
 škola strojní
Povolání: živnostník – drobné  
 výrobní a údržbářské  
 práce
Koníčky: malba, řezba, výroba  
 loutek
V Příboře žije: od roku 1962

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

20. února jsme obdrželi na adresu 
informačního centra e-mail od man-
želů Ruth a Alana King z Hamiltonu 
na Novém Zélandu. Byli jsme požá-
dáni o pomoc při hledání potomků 
manželů Jana a Anny Michálkových, 
kteří v roce 1873 emigrovali na Nový 
Zéland. Pan King hledá příbuzné se 
jménem Michálek nebo Hadaš, kteří 
stále žijí zde v České republice a se 
kterými by se mohl případně spojit. 
Rozhodl se totiž napsat knihu o osu-
dech rodiny a tyto informace jsou pro 
něj velice důležité.

Oslovili jsme tedy místní aktiv na 
Prchalově. Pan Hugo Jahn byl vel-
mi laskavý a vyhledal v kronice údaje 
související s rodem Michálků. Spolu 
s ostatními členy aktivu zajistili také 

fotografie pozemků, kde Michálkovi 
bydleli a fotografie Prchalova a okolí. 

Pan King se zajímal také o historii 
Příbora a jeho okolí. Spolu s materiály 
o Prchalově a rodině Michálkových jsme 
mu poslali i my spoustu zajímavých in-
formací.

20. dubna jsme na oplátku obdrželi 
balíček z Nového Zélandu. Byly v něm 
fotografie rodiny pana Kinga, jejich 
domu, města Hamiltonu a také mapy 
a pohlednice.

Pan King posílá srdečné pozdravy 
a vřelé díky všem, kteří se podíleli na zís-
kání informací a doufá, že se mu podaří 
navštívit Českou republiku a prohlédnout 
si zblízka to, co teď zná jen z fotografií.

Ruth a Alan King, Anna a Jan 
Michálkovi.

Z PŘÍBORA NA NOVÝ ZÉLAND
I Š
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ

Za uplynulé období se ZM sešlo je-
denkrát, a to na svém 13. zasedání, které 
se uskutečnilo dne 22. dubna 2004 a pro-
jednalo mj. tyto záležitosti:

n na 13. zasedání Zastupitelstva města 
v Příboře ze dne 22. dubna 2004
n Zastupitelstvo města schválilo odpro-
dej nemovitosti-části parc.č.1688 zastavě-
ná plocha a nádvoří,zbořeniště o výměře 
cca 18 m2-dle zákresu na situačním sním-
ku, k.ú. i obec Příbor, za smluvní cenu 125,. 
Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, 
včetně daně z převodu nemovitostí manže-
lům Liboru a Andree Olšaníkovým, bytem 
Příbor, Masarykova 808
n Zastupitelstvo města schválilo výkup 
nemovitosti – pozemku parc.č. 107/3 zahra-
da o výměře 15 m2, k.ú. Hájov, obec Příbor, 
za smluvní cenu 100 Kč/m2, od spoluvlast-
níků, k 1⁄2 nemovitosti, pana Ing. Tomáše 
Bordovského a k 1⁄2 nemovitosti, manželů 
Františka a Jany Bordovských,všichni bytem 
Příbor, Hájov č.p. 70. Náklady spojené s pro-
dejem, včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí město Příbor
n Zastupitelstvo města schválilo výkup 
nemovitosti – pozemku parc.č.109/5 zahra-
da o výměře 16 m2, k.ú. Hájov, obec Příbor, 
za smluvní cenu 100,- Kč/m2, od Pana Mi-
roslava Böhma, bytem Příbor, Hájov č.p. 96. 
Náklady spojené s prodejem, včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí město Příbor
n Zastupitelstvo města schválilo výkup 
nemovitosti – pozemku parc.č.177/l3 orná 
půda o výměře 34 m2, k.ú. Hájov, obec 
Příbor, za smluvní cenu 100,- Kč/m2, od 
spoluvlastníků, každého k 1⁄2 nemovitosti, 
pana Josefa Sýkory, bytem Hukvaldy č.p. 
142 a pana Břetislava Sýkory, bytem Pří-
bor, Hájov č.p. 103. Náklady spojené s pro-
dejem, včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí město Příbor
n Zastupitelstvo města schválilo závěreč-
ný účet hospodaření města Příbora za rok 
2003 v následujících objemech:
 příjmy 123.563.663,46 Kč
 výdaje 116.978.400,99 Kč
 financování 6.585.262,47 Kč
včetně výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2003 auditorskou společností, 
a to bez výhrad
n Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových or-
ganizací založených městem, tj. Domovní 
správy Příbor, Technických služeb měs-
ta Příbora, Základní školy Jičínská Příbor, 
včetně školní družiny, Základní školy Npor. 
Loma Příbor včetně školní družiny a škol-
ní jídelny, Mateřské školy Kamarád Příbor, 
Mateřské školy Pionýrů Příbor a Školní jí-
delny Komenského Příbor za rok 2003
n Zastupitelstvo města schválilo závěreč-
nou zprávu o výsledku inventarizace ma-
jetku města Příbora za rok 2003
n Zastupitelstvo města vzalo na vědo-
mí zprávu auditora o výsledku přezkumu 
hospodaření města Příbora za rok 2003, 
zpracovanou Auditorskou společností 
Consult s.r.o. Ostrava

V Příboře působí tři organizace souvise-
jící s armádou a jejich základnou a garan-
tem je Klub vojenských důchodců.

Kluby vojenských důchodců byly ustave-
ny v roce 1993 rozkazem tehdejšího ministra 
obrany ČR. Na území okresu Nový Jičín byly 
ustaveny dva: Nový Jičín a Příbor, v městech 
s největším počtem voj. důchodců. Na letišti 
v Mošnově působily dva letecké pluky a měs-
to Příbor bylo hlavním ubytovacím centrem 
jejich příslušníků. Převážná část těchto lidí 
zůstala v Příboře trvale bydlet. Proto sídlo 
jednoho klubu situováno do Příbora.

Od počátku činnosti byl KVD Příbor ve-
lice aktivní. Tehdejší velitel posádky vyčle-
nil pro činnost klubu prostory v posádkové 
ubytovně, kde se vojenští důchodci scházeli 
na pravidelných schůzkách a to dalo základ 
celé činnosti. Bývalá Okresní vojenská sprá-
va Nový Jičín, která byla jako řídící a zabez-
pečující orgán, byla hodnocena jako jedna 
z nejlepších v republice v práci s vojenskými 
důchodci a podkladem tohoto hodnocení 
byla i činnost a aktivita našeho klubu. Po 
ukončení činnosti armády nejen v Mošnově, 
ale i v okrese, tento trend pokračoval díky 
pochopení a přispění zastupitelstva města.

Organizovali jsme řadu setkání, zájez-
dů a jiných akcí, které přispívají k naplnění 
smyslu seniorského věku.

V roce 2003, tak jako v předcházejících le-
tech, byla základem pravidelná úterní setkání 
klubu. Zorganizovali jsme čtyři poznávací 
zájezdy: na výstavu voj. techniky IDET Brno, 
letecký den CIAF Brno, na zámek Plumlov 
a muzeum v Uherském Hradišti a na opev-
nění v Darkovičkách a památník v Hrabyni. 
Sedmi kolegům byl zajištěn pobyt v rekreač-
ním a lázeňském zařízení a navíc tři kolegové 
toto obdrželi přímo od MO. Deseti kolegům 
byla poskytnuta permanentka na letní kou-
paliště v Příboře a čtyřem do sauny v Šenově. 
V závěru roku bylo ještě zakoupeno 40 vstu-
penek na koncert Yvetty Simonové. Během 
roku obdrželo 37 jubilejních kolegů drobný 
dárek s gratulací v místní TV. Na již tradič-
ním přeboru veteránů ve střelbě z pistole 
(v loňském roce jubilejní 10. ročník) jsme 
opět posbírali téměř všechna ocenění.

Předsedou rady klubu byl plk. Václav 
Růžička a dále v ní byli pplk. Arnošt Polá-
šek, mjr. Ladislav Jerguš (současně regio-
nální pracovník ÚVS), mjr. Andělín Cebu1a, 
pplk. Miroslav Mácha, mjr.Milouš Plachký 
a mjr. František Roubínek.

Druhou organizací je Svaz letců ČR, od-
bočka č. 18 Příbor. Tato organizace je sice 
profesní organizací výkonných letců, ale 
můžou v ní být členy i takoví, kteří se zají-
mají o letectví nebo chtějí přispívat k jeho 
propagaci. Odbočka má působnost na celý 
region Ostravy, proto je členská základna 
nejen z Příbora. 11 členů je z Ostravy a oko-
lí. Hlásí se k nám i kolega, který nyní sice 
bydlí ve Slaném, ale dlouhé roky působil 
v Mošnově a bydlel v Příboře.

Mimo těch aktivit, které jsem již vzpo-
menul u KVD, je odbočka hlavním garan-
tem a organizátorem každoročního setkání 
bývalých letců l. leteckého dopravního plu-
ku. V září přijíždí do Příbora kolem 80 ko-
legů z celé republiky i ze Slovenska. V letoš-
ním roce to bude již 15. setkání. V minulém 
roce nás bylo 78 a větší část byla mimopří-
borská. Nové bylo to, že setkání zahájil 
místostarosta pan Ing. Bedřich Turek na 
náměstí S. Freuda, kde nás krátce seznámil 
s historií města a provedl jeho centrem To 
bylo velice dobře přijato a oceněno.

V roce 1964 zahynulo u obce Hůrka 
u Nového Jičína 10 našich kolegů při největ-
ší letecké katastrofě v našem regionu. Na je-
jich paměť mohla mošnovská odbočka zřídit 
malý pomníček až v roce 1990, o který naše 
odbočka nyní pečuje. Každým rokem jezdí-
me pomníček očistit nebo opravit, případně 
obnovit nátěry. Tak se stalo i v minulém roce. 
Tato aktivita zůstane zachována, i když hlav-
ní pozornost bude teď soustředěna na pa-
mátník letcům, který by měl být v tomto roce 
dokončen v Příboře. Řada kolegů se podílela 
na očištění a opravě letounu MiG 15 jako zá-
kladu tohoto památníku. Především kolegové 
z VSR Jan Lampa, Jindřich Bravenec a Luboš 
Nantl byli ti, kteří se největší mírou podíleli 
na těchto pracích a organizačně je zajišťovali.

Kolega Mirek Moudrý z Ostravy při-
pravil již druhou publikaci o dopravním 
letectvu, která byla distribuována naší od-
bočkou. Měla takový úspěch,že nakladatel-
ství „Vítězná křídla“ vydá v letošním roce již 
třetí, opravené a doplněné vydání pro ob-
chodní síť do celé republiky. Autorsky i ar-
chivačně do ní přispěla řada našich kolegů.

Velice zdařilá byla účast na celostátních 
akcích. Delegáti IV. sjezdu Svazu letců ČR 
v dubnu byli Ing. Zdeněk Pařízek, Josef Szo-
bi a Ladislav Jerguš. Na oslavách ,,100. 1et 
motorového létání“ v Mladé Boleslavi dne 
3. října se zúčastnili Josef Szobi, Stanislav 
Trubák, Stanislav Kroužil a Ladislav Jer-
guš a také na oslavách 85. výročí vzniku čs. 
1etectva v Praze Letňanech. V rámci těchto 
akcí obdrželi vyznamenání „Za zásluhy“ 
mjr. Ladislav Jerguš, pplk. Ing. Zdeněk Paří-
zek, plk. Josef Szobi a plk. Miroslav Moudrý. 
Pplk. Stanislav Trubák obdržel pamětní me-
daili k 85. výročí vzniku čs.1etectva.

 Předsedou odbočky je plk. Josef Szobi 
z Ostravy, místopředsedou mjr. Ladislav Jerguš 
a ve výboru dále pracují plk. Bohumil Vlach, 
mjr. Čestmír Šedivý a nprap. Jiří Ondráček. 
V revizní komisi jsou pplk. Slavomír Valečko, 
pplk. Stanislav Kroužil a mjr. Karel Jezdínský. 

Třetí organizací je Vojenské sdružení reha-
bilitovaných. I když jeho činnost je specifická, 
řada jeho členů se podílí na činnosti dvou 
předcházejících organizací. Z řady její činnosti 
výrazně vystupuje zorganizování vzpomínko-
vých oslav Dne veteránů počátkem listopadu 
s lampionovým průvodem. Předsedou okres-
ní organizace je plk. Jan Lampa.

VOJENŠTÍ DŮCHODCI V PŘÍBOŘE
L J
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n Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
zprávu o výsledku hospodaření MŠ Pří-
bor, Pionýrů 1519 a MŠ Kamarád, Frenštát-
ská 1370, ZŠ Příbor, Jičínská 486 a ZŠ Npor. 
Loma, Školní 1510 za rok 2003
n Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
zprávu z následné veřejnosprávní kontroly 
u příspěvkové organizace Technické služby 
města Příbora
n Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprá-
vu z následné veřejnosprávní kontroly u pří-
spěvkové organizace Domovní správa Příbor
n Zastupitelstvo města uložilo radě měs-
ta předložit zprávu o kontrole Programu 
rozvoje bydlení
n Zastupitelstvo města schválilo zpraco-
vat 2. etapu prodeje, ve které budou nabíd-
nuty další domy v majetku města
n schválilo: 
a) seznamy domů navržených k prodeji 

a doprodeji
b) pravidla pro prodej obytných domů 

v majetku města Příbora 
c) pravidla pro doprodej bytů a nebyto-

vých prostor dle zákona 72/94 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

d) návrh stanovení prodejní ceny obyt-
ného domu, ceny bytu, ceny nebyto-
vého prostoru a garáže

n uložilo RM vypsat výběrové řízení na 
organizaci k zajištění realizace prodeje by-
tového fondu dle schválených pravidel
n projednalo návrh na rozdělení výnosů 
z prodeje obecních domů a bytů
n Zastupitelstvo města schválilo rozděle-
ní úvěrů na opravy a modernizaci bytové-
ho fondu v Příboře pro rok 2004 dle přilo-
ženého návrhu
n Schválilo zřízení peněžního fondu za 
účelem financování projektu „Centrum Sig-
munda Freuda – stimul rozvoje regionu“
n Vzalo na vědomí směrnici pro naklá-
dání s finančními prostředky peněžního 
fondu „Centrum Sigmunda Freuda – sti-
mul rozvoje regionu“
n Zastupitelstvo města deleguje na řádnou 
valnou hromadu společnosti Asompo a.s. se 
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 
742 72, IČ 25872826, konanou dne 25.6.2004 
v 9,00 h. paní Ing. Janu Svobodovou
n Zastupitelstvo města schválilo Směrni-
ci č.1/2004 k udělování Cen obce a čestné-
ho občanství
n Zastupitelstvo města schválilo poskyt-
nutí daru Sboru dobrovolných hasičů Pří-
bor ve formě darování 16 m3 dřeva v ceně 
24 tis. Kč pro potřeby dovybavení zahrady 
hasičské zbrojnice Příbor
n Zastupitelstvo města schválilo přílo-
hu č. 01 ke kupní smlouvě ze dne 9.4.2004 
mezi městem Příbor a manžely Stanisla-
vem a Ivanou Matulovými

sobota 5.6.2004
MAJÁLES MASARYKOVA GYMNÁZIA

16.00 – průvod účinkujících v maskách 
od budovy školy s Dechovým orchestrem 
mladých a mažoretkami ZUŠ v Příboře.

Následuje recesní program studentů 
a vystoupení instrumentální skupiny 

ZUŠ Příbor pod vedením pana J.Čtvrtka 
v  amfiteátru městského parku. 

F       

Velikonoční jarmark /foto Ing. J. Kavan/

Módní přehlídka  - součást prodloužené 
provozní doby obchodů na náměstí 

/foto Ing. J. Kavan/

VÍTÁNÍ JARA
M. I Ř ZŠ N.L 

Každý rok se všichni připravujeme na 
Velikonoce, svátky jara. V tuto dobu osla-
vují křesťané zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Období před jarními svátky je spojeno se 
spoustou zvyků a tradic.

Jedním z nich je „vynášení Moreny“ 
(Mařeny, smrti). Tento zvyk připadá na 
Smrtnou neděli, což je poslední neděle před 
velikonocemi. Žáci prvních až třetích tříd 
ZŠ Npor. Loma v Příboře šli vyprovodit 
stařenu Morenu ve středu 31.3.2004. Vyro-
benou Morenu za zpěvu všichni donesli na 
břeh řeky Lubiny. Tam ji paní učitelky zapá-
lily a společně s dětmi vhodily do řeky ve 
víře,že zároveň s ní již opravdu odejde zima 
a nevlídné počasí.

Za slunečného a teplého dopoledne si 
žáci u řeky zazpívali písně s jarní tematikou, 
zahráli hry a odešli spokojeně zpět do školy.

Snad již opravdu bude jaro, na které se 
všichni tolik těšíme.  

Koncert mladých příborských 
hudebníků /foto Ing. J. Kavan/

Prvomájový koncert /foto Ing. J. Kavan/
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Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
I. M S

Dlouho projednávaná problematika 
prodeje (privatizace) obecního bytového 
fondu získala konečnou podobu. Podkla-
dové materiály byly předloženy Zastupi-
telstvu města Příbora, které s konečnou 
platností rozhodlo o zásadách prodeje. 
Podrobnější materiál je obsahem samo-
statného článku. Další konkrétnější in-
formace budou občanům předány pro-
střednictvím úřední desky a informačních 
tabulí. Postupně budou organizována se-
tkání s uživateli bytů, které byly navrženy 
k prodeji.

Významnou událostí se dále stalo po-
depsání smlouvy o koupi rodného domu 
Sigmunda Freuda. Práce spojené s pří-
pravou celého projektu, který by měl být 
v prvé části zakončen podáním žádosti 
města o dotace ze strukturálních fondů 
EU rovněž pokračují a celý záměr postup-
ně získává širší podporu. V dubnu bylo 
v souvislosti s tímto projektem přiděleno 
z Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje 500 tis. Kč na zpracování podkla-
dů a projektové dokumentace a ze strany 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR zhru-
ba 2 mil. Kč na první realizační část, která 
představuje generální opravu chodníků 
na Jičínské ulici od Masarykova gymnázia 
po domy s pečovatelskou službou. 

Město Příbor obdrželo prostřednic-
tvím Ministerstva vnitra ČR požadova-
nou dotaci ve výši 577 tis. Kč na zabezpe-
čení tzv. programu prevence kriminality. 
Z těchto finančních prostředků se plánuje 
dokončit skateboardový areál, vybudovat 
bykrosový areál, ale taky podpořit některé 
aktivity školských organizací. 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kra-
je rovněž odsouhlasilo a uvolnilo finanční 
prostředky na zpracování projektu vý-
stavby víceúčelové sportovní haly u Ma-
sarykova gymnázia. Po několika desítkách 
let příprav se tak snad již konečně podaří 
zrealizovat ve městě důstojný sportov-
ní stánek pro sportovce, studenty, žáky 
a ostatní zájemce. 

Před dokončením jsou generální opra-
vy chodníků na Ostravské a Místecké uli-
ci. V měsíci kvěnu by mělo dojít rovněž 
ke generální opravě komunikace na Mís-
tecké ulici (mezi Klokočovským mostem 
a benzínovou stanicí), kterou zabezpeču-
je Moravskoslezský kraj prostřednictvím 
Správy a údržby silnic Nový Jičín.

V druhé polovině dubna byly zaháje-
ny práce na dvou největších investičních 
akcích letošního roku, a to na generální 
opravě interiérů základní umělecké školy 
v budově piaristické koleje a na zastřešení 
objektu družiny a jídelny při škole Npor. 
Loma v Příboře. 

Zhruba po jednoleté přestávce po-
kračuje Tělovýchovná jednota Příbor 
na dostavbě sauny na Štramberské ulici. 
Tělovýchovná jednota podala v letošním 

Mezinárodní ECA ( East Coast Aca-
demy)Fitness Conference v New York 
City v USA jsem letos navštívila poprvé. 
Vždycky jsem přemýšlela, kudy asi vede 
cesta na Broadway…

Dnes vím, že je pro každého člově-
ka jiná, a vždycky něco stojí. A když po 
ní kráčíte, ani ve snu vás nenapadne, že 
zrovna tahle cesta vede k vašemu cíli. 

Březen 2004. Do USA jedu pracov-
ně. Kromě pracovních povinností jsem 
si dala za úkol navštívit sochu Svobo-
dy, World Trade Center, Empire State 
Building, Times Square, ale hlavně : na-
jít ECA Fitness konferenci. Věděla jsem 
o ní z doslechu.

10. března odlétám přes Milano do 
USA. Po zářijovém teroristickém úto-
ku mám strach, ale rozhodně mě to 
nezastaví. 11. března navštěvuji býva-
lá „ dvojčata“, je to smutný pohled, po 
„dvojčatech“ zůstal jen velký kráter 
a staveniště. Teď už frčím kvůli cvičení, 
pro informace, zkušenosti, vzdělávání. 

Kongres jsem si užila od první do po-
slední vteřiny.

Za oceánem mě hlavně láká dance 
aerobic a stepy. Potvrdilo se mi, že ev-
ropský aerobik, speciálně metodika uče-
ní, je nejlepší na světě, ale to tancování 
! Mé nadšení a radost z pohybu byly tak 
nakažlivé, že jsem si kromě zážitků, in-
spirace a zkušeností získaných ze světa 
spojila a z lekcí dance aerobicu i ohlasy 
vlastního těla, si vytvořila svou taneční 
cestu.

Určitě mi k tomu dopomohli prezen-
téři zvučných jmen jako Marcus Irwin 
( můj učitel mezinárodní licence ),Mag-
nus Ringberg, Calvin Willey, Marc-Oli-
ver Cluike atd. Takže všechno dobře 
dopadlo, vše jsem zvládla a po týdenní 
aerobikové pohádce se vracím domů 
s Klárou Buzkovou z Prahy a Věrou Ma-
coškovou z Opavy. Plná dojmů připra-
vuji sobotu pro ženy. 

Dostávám další nabídku z IFFA Pra-
hy na absolvování dalšího kongresu 
v Heidelbergu.

Jedu l. dubna 2004. Znovu se potká-
vám s některými prezentéry. Opakuji si 
znovu a znovu ten krásný pocit spoje-
ní cvičení s tancem. Již mi nic nestojí 
v cestě, abych si takový tanec připra-
vila a předvedla na semináři v Příboře, 
který se uskutečnil 17. dubna. Myslím, 
že všech 47 zúčastněných žen bylo spo-
kojeno. 

V měsíci červenci se ještě možná po-
dívám na kongres do Mnichova. Cesta 
za vzděláním je finančně v tomto oboru 
velmi náročná, ale bez načerpaných in-
formací a zkušeností, o které se s vámi 
ráda rozdělím na dalších akcích, to ne-
jde. Takže příště na některé lekci hodně 
štěstí!

CESTA NA BROADWAY
 T S,    

Základní škola  Příbor, Jičínská 486
pořádá školní akademii

pod názvem:
„PARADISUS JUVENTUTI“

RÁJ MLÁDEŽE
ve čtvrtek 20. května 2004 v 17 hod. 

Akce se koná v Katolickém domě v Příboře.
Srdečně je zvána veřejnost města Příbora.

Vstupné dobrovolné
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roce opětovně žádost o dotaci na dostav-
bu sauny z programů Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a hledá další řešení, jak 
saunu pro občany v letošním roce koneč-
ně otevřít. 

Snad největší problém působí v le-
tošním roce stav některých komunikací. 
Pokud se týká výtluků na místních komu-
nikacích, pak tyto by měly být opraveny 
v průběhu měsíce května. 
5.4.2004 jednání se senátorem Jaroslavem 

Šulou na aktuální témata – hlukové zá-
brany kolem komunikací, výstavba no-
vých bytů, projekt Freud apod. 

5.4.2004 poslední schůzka pracovní sku-
piny pro privatizaci bytů, která odsou-
hlasila poslední materiály pro jednání 
zastupitelstva města

9.4.2004 podpis kupní smlouvy na objekt 
rodného domu S. Freuda

16.4.2004 jednání mediální komise a ko-
mise cestovního ruchu, která odsou-
hlasila pravidla pro zadání výběrového 
řízení na dodávku městského televiz-
ního vysílání

16.4.2004 jednání na Ostravské univer-
zitě ve věci zabezpečení pokračování 
studia na projektu univerzity třetího 
věku v Příboře

22.4.2004 zasedání zastupitelstva města
26.4.2004 schůzka se zástupci Židovské 

obce v Ostravě ve věci spoluúčasti 
na projektu muzea Sigmunda Freuda 
v Příboře

28.4.2004 setkání s předsedou České psy-
choanalytické společnosti taktéž ve 
věci vzniku muzea S. Freuda v Příboře

Dne 6.června 1944 krátce po půlnoci na-
stal dlouho očekávaný Den D a spojenci za-
hájili útok na pobřeží Normandie v severní 
Francii.Byla to obrovská námořní a letecká 
výsadková operace, která vešla do dějin Ev-
ropy pod názvem OVERLORD - operace, 
jakou vojenství dosud nepoznalo. Angloa-
meričané pod velením amerického generá-
la D.D. Eisenhowera zaútočili na Atlantický 
val, táhnoucí se od Calais až po Bretagne, 
kde bylo vybudováno na 8 500 betonových 
pevností, palebních srubů, dělostřeleckých 
kasemat a pevnůstek, které byly osazeny 
5 000 děly ráže od 50 do 406 mm. V jejich 
předpolí byla celá síť dobře vybudovaných 
zákopů, překážek a minových polí. Na celém 
pobřeží severní Francie, Belgie a Holandska 
bylo dislokovaných 61 německých divizí, 
z nichž 10 bylo tankových a jedna motome-
chanizovaná. Čtyři z těchto tankových di-
vizí byly vyzbrojeny nejmodernějšími typy 
tanků Tigr, Královský tigr a Panther.

Spojenci shromáždili k útoku 3 500 000 
mužů, 16 000 letounů, 6 500 válečných, 
přepravních a výsadkových lodí, 20 milio-
nů tun válečného materiálu, l 000 lokomo-
tiv a 20 000 železničních vagonů, betonové 
a ocelové díly pro vybudování dvou plo-
voucích přístavů a 80 vyřazených lodí, kte-
ré měly vytvořit vlnolamy před invazními 
plážemi. Již 6.června vysadilo 1 000 pře-
pravních lodí a 4 200 výsadkových plavidel 
na pět invazních pláží ve dvou útočných 
sledech dvanáct pěších divizí a jednu tanko-
vou, čtyři obrněné brigády a jednu brigádu 
speciálních tanků, které podporovala palba 
1 450 děl válečného námořnictva. Samotné 
loďstvo, ale i vysazené jednotky chránilo 
2 200 protiletadlových kanónů a děl před 
nepřátelským letectvem. K ochraně boků 
invazních vojsk byly z 1 300 dopravních 
letounů a z 3 500 kluzáků vysazeny dvě 
americké a jedna britská výsadková divize. 
V další fázi operace vzlétlo víc jak 2 000 
bojových letadel, které zasypaly německé 
pozice víc jak 7 500 tunami výbušnin. Do 
večera prvního dne vybojovali spojenci čty-
ři předmostí a do 11. června získali souvislé 
pásmo 100 km dlouhé do hloubky 30 km, ve 
kterém vysadili 20 divizí v síle 360 000 mu-
žů, 54 000 motorových vozidel a 105 000 
tun válečného materiálu. Němci proti spo-
jencům nasadili 500 000 vojáků a 1 200 tan-
ků. Spojenci začali pokládat na mořské dno 
ohebné potrubí polních naftovodů, kterých 
nakonec položili patnáct. Do Francie za-
čalo z V. Británie denně proudit 3 250 tun 
pohonných hmot. Činnost německých di-
vizí úspěšně narušovalo spojenecké letectvo, 
které nepřipustilo, aby nepřítel prováděl ve 
dne přesuny tankových a motomechanizo-
vaných jednotek.

V řadách invazního letectva působilo 
hned od 6. června 1340 čs. stíhací křídlo pod 
velením škpt.Tomáše Vybírala /DSO,DFC/
,ve kterém byly soustředěny všechny čs. 
stíhací perutě (3l0., 312. a 313.). Od začátku 
operace OVERLORD prováděli čs. letci hlíd-
kovou činnost nad kanálem a operační lety 

přímo nad bojištěm. Velký úspěch čs. letci 
zaznamenali 8. června, kdy odrazili a zma-
řili útok dvanácti bitevních letounů FW 190 
na britské pozice na invazní pláži Sword 
u Caen. Tři z těchto letadel sestřelili, pět 
dalších poškodili a zbytek zahnali na útěk. 
Do l0. června vykonala 310. čs. peruť 626 
operačních vzletů, 312. čs. peruť 609 a 313. 
čs. peruť dokonce 642 vzletů. Ve dnech 11.až 
21.června začaly čs.perutě přebírat novou 
leteckou techniku - letouny Spitfire LF. Mk. 
IX E, se kterými mohly přímo podporovat 
pozemní vojska. Dne 22. června potom do-
šlo k přeletu přezbrojeného 134. čs. stíhací-
ho křídla do Francie na polní letiště u vesni-
ce Plumetot, které bylo 6 km od města Caen 
doposud stále obsazeného nepřítelem. Dne 
28.června vzlétli čs. letci šestkrát z tohoto 
letiště nad nedalekou bitevní linii. Blízkost 
fronty umožnila Němcům napadnout čs. 
letiště dělostřeleckou palbou. Čechoslováci 
neměli žádné ztráty na životech - jen auto-
park byl zasažen. Odstřelování pokračovalo 
s malými přestávkami po celou noc. Násle-
dující den čs. letci opět šestkrát vzlétli nad 
bojiště u Vire, Caen a Falaise, kde napadali 
německé tanky,obrněné transportéry a ná-
kladní automobily. Odpoledne 29. června 
však celé 134. čs. křídlo opustilo toto ne-
výhodné letiště a vrátilo se zpět do V. Britá-
nie na svoji původní základnu v Tangmere. 
Zanedlouho po návratu z Francie byly čs. 
perutě vyjmuty z taktického letectva a opět 
přeřazeny k teritoriální obraně vzdušného 
prostoru V. Británie. To znamenalo znovu 
výměnu letadel a odevzdání invazní výstro-
je. Avšak mnoho čs. letců zařazených v brit-
ských perutích, jako třeba ppor. Otto Smik, 
pokračovalo v boji ve Francii. Také 311. čs. 
bombardovací peruť svoji činností podpo-
rovala invazní operace, hlídkovala nad ka-
nálem La Manche a spolu s britskými pe-
rutěmi RAF a námořnictvem vytvářela tzv. 
západní uzávěr invazního prostoru.

Dne 7.června 1944 nařídilo britské vrch-
ní velení polní mobilizaci také Čs. samostat-
né obrněné brigádě a stanovilo její bojovou 
pohotovost na den 25. 6. 1944. Za 17 dní 
musela ČSOB doplnit předepsané počty 
mužstva, zbraní, tanků, motorových vozi-
del a ostatního materiálu podle válečných 
tabulek. Po dosažení bojové pohotovosti se 
brigáda potom přesunula západně od pří-
stavu Bridlington, kde se připravovala na 
nalodění a přepravu do Normandie. Tam 
se s ní přišel rozloučit prezident E. Beneš, 
před kterým vykonala ČSOB slavnostní 
přehlídku. Čs. brigáda potom ve dnech 30. 
srpna až l. září provedla nalodění na devět 
přepravních lodí třídy LIBERTY a VICTO-
RY, na jedenáct plavidel typu LST (tanko-
vá výsadková loď) a na čtyři plavidla typu 
LCT (tankový výsadkový člun). Tato malá 
čs. flotila 24 plavidel potom následující 
noc vyplula za doprovodu britského torpe-
doborce pod palbou supertěžkých němec-
kých dalekonosných děl, které odstřelovaly 
Dover, proplula Calaiskou úžinou a za ně-
kolik hodin zakotvila v invazním přístavu 

MULBERRY, kde se ČSOB vylodila. Po roz-
místnění v Tranzit Camp 60 byla čs. brigáda 
včleněna do l. kanadské armády a zdokona-
lovala se v polním výcviku. Od 5. 10. 1944 
byla ČSOB pověřena obléháním německé 
námořní pevnosti Dunkerque, kde bylo 
uzavřeno 13 000 Němců vyzbrojených 280 
děly a zásobami na jeden rok. Velitelem ně-
mecké pevnosti byl viceadmirál F. Frisius, 
který velel námořníkům, vojákům a pří-
slušníkům Luftwaffe. Velitel ČSOB gen. Liš-
ka měl významné postavení. Byl prohlášen 
operačním velitelem v severovýchodní 
Francii a v přilehlé části Belgie, jako přímý 
představitel Spojeneckého hlavního stanu, 
jako nejvyšší správní autorita v této oblasti, 
proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání. Ge-
nerál Liška dostal do podřízenosti pro ob-
léhání kanadskou protiletadlovou brigádu, 
britský dělostřelecký pluk, kanadský prapor 
těžkých tanků, francouzský oddíl těžkých 
houfnic, francouzský prapor pěchoty a prů-
zkumnou peruť RAF. Celkem velel 14 000 
vojáků, z nichž 6 500 bylo československých. 
Viceadmirál Frisius se nakonec generálovi 
Liškovi vzdal. U Dunkergue vlála českoslo-
venská vlajka výš jak vlajky britská, americ-
ká a francouzská. Česká veřejnost by si měla 
při 60. výročí zahájení operace OVERLORD 
uvědomit, že se jí zúčastnili i naši letci a vo-
jáci – na co můžeme být právem hrdi. 

ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ SPOJENECKÉ INVAZE V NORMANDII
P. B V
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Vůbec nejhůře z našich měst dopadla 
Praha. Počátkem července 1713 přicesto-
val ze zamořené Vídně do Prahy vandru-
jící krejčovský pomocník Petr Lay. Ubyto-
val se v domě Jana Bischofa na dnešním 
Jungmannově náměstí na Novém Městě 
pražském. Příštího dne zemřel, ale stačil 
nakazit nožířovu služku, učedníka a pun-
čochářku, kteří během několika dnů ne-
moci také podlehli. Zároveň nákazu za-
vlekl do židovského ghetta některý z při-
cestovalých polských Židů. 23. července 
tam došlo k prvnímu úmrtí a nákaza se 
v přelidněném a nehygienickém prostředí 
šířila tak úžasnou rychlostí, že od 14. srp-
na jen v samotném židovském městě umí-
ralo denně přes sto lidí. Nákaza se rozší-
řila okamžitě i do ostatních částí města, 
takže šlechta, zámožní měšťané a venkov-
ští studenti prchali v panice z Prahy na 
všechny strany. Již počátkem srpna bylo 
zřejmé, že tentokrát bude morová rána 
mnohem horší než ta předchozí. Pokud 
nemocným na těle boule dozrály a ote-
vřely se, znamenalo to určitou záchranu. 
V horším případě se hnis provalil dovnitř 
těla a rychlou otravou krve nastala smrt. 
Průběh nemoci obvykle trval sedm až de-
vět dní, ale v mnohých případech nasta-
la smrt již v několika hodinách a někdy 
okamžitě po nákaze. Nejvíce lidí umíralo 
v suchých a horkých dnech, za deštivé-
ho a chladného počasí jich bylo méně. 
Zatímco počátkem srpna umíralo denně 
přes sto lidí, na svátek svatého Václava 
jich zemřelo již 285. Nákaze také častěji 
podléhala děvčata a ženy než muži. Léky 
několikanásobně zdražily a lékárníci ze 
strachu před nákazou zakázali vstupovat 
do lékáren, peníze a recepty přijímali jen 
pootevřenými dveřmi pomocí dlouhých 
kleští a podobně vydávali i léky. Lékařská 
fakulta se vyznamenala. Vydala „Pražský 
řád infekční“, německy psanou brožuru, 
ve které doporučovala všem nemocným 
především motlitby, odříkávání žalmů 
a především chvalozpěvy ke svatým pat-
ronům ochraňujícím proti moru, tj. sv. 
Rozálii, sv. Šebestiánu, sv. Rochu, sv. Anto-
nínu a k jejich čtrnácti svatým pomocní-
kům. Ve druhé kapitole řádu byl určen šat 
a prádlo, jaké má brát k nemocným kněz, 
a ve třetí konečně léky – jiné pro bohaté 
a jiné pro chudé. Jako nejlepší a nejlev-
nější lék byl jmenován „morový štítek“, 
škapulíř, který měli lidé nosit na šňůrce 
kolem krku. 

V parném létě přesídlily úřady z Prahy 
do Plzně a ve městě nastal úplný chaos. 
Zůstalo tu jen několik kněží, kteří sloužili 
mše pod širým nebem u oltářů, postave-
ných v dřevěných boudách na pražských 
náměstích. Lékaři odmítli léčit a oznámi-
li úřadům, že ve Vídni dostávají felčaři 
po dobu moru měsíční příplatek 50 to-
larů, a oni nic. Na celou Prahu tak zbyl 

pouze zástupce staroměstského ranhojiče 
dr. Šamský, takže museli být do pražských 
lazaretů povoláni dva felčaři z Německa.

Mor zle řádil v Lounech, které žádaly, 
aby jim z Prahy poslali lékaře. Ale nikdo 
se tam neodvážil, pouze obětavý dr. Šam-
ský, který moru v Lounech sám podlehl. 
Ty pak byly úplně uzavřeny a zhynulo zde 
asi 500 osob, čtvrtina obyvatelstva. Tepr-
ve chladnější počasí v polovině listopadu 
mor zmírnilo. V únoru 1714 se již boháči 
zase do Prahy vraceli. Jen židovské město 
bylo stále uzavřeno, nikdo se nesměl od-
tamtud stěhovat a žádný lékař tam nesměl 
docházet; lékařská fakulta vzkázala, že ne-
může žádnému lékaři nařizovat, aby cho-
dil do „nečistého a smradlavého města“. 
Do konce března 1714 měla morová rána 
v Praze celkem 12 048 obětí mimo vojáky 
s jejich rodinami a mimo duchovní se slu-
žebnictvem, takže celkem zemřelo nejmé-
ně 13 000 obyvatel – šestina zbylého osíd-
lení, z toho jen 3 500 v židovském městě.

Kromě Loun zle řádil mor také v Hum-
polci, jinak na český venkov moc neproni-
kl. V Čáslavi se zachránili podle slov kro-
nikáře složením slibu, že každoročně bu-
dou putovat do Staré Boleslavi k zázrač-
nému mariánskému obrazu. Z velkých 
měst zůstala uchráněna Plzeň. Do Karlo-
vých Varů se sjelo mnoho pánů a město 
bylo uzavřeno vojenskými hlídkami; mor 
se tam nedostal.

Na Moravě byla stižena zejména Olo-
mouc, zato Brno bylo úplně ochráněno. 
Špatně dopadla města ležící na tzv. Mo-
ravské bráně, na obchodní vídeňské cestě 
ve směru do Polska. Mikulov téměř úplně 
vymřel a v Přerově zůstalo jen 82 osob. 
Města Vyškov, Hranice, Příbor, Nový Jičín 
a Ostrava byla zasažena rovněž velmi zle, 
zatímco Uherskému Hradišti se dle slov 
kronikáře mor vyhnul, protože včas slíbili, 
že postaví na náměstí sochu Panny Marie.

Tento mor byl poslední v našich ze-
mích. Podle starších pramenů při něm 
zahynulo až 100 000 obyvatel a neuvěři-
telných 2 mil. kusů dobytka, nové pra-
meny snižují údaj o osobách zhruba na 
polovinu.

S výstavbou mariánských soch a slou-
pů se proto počalo s největší pravděpo-
dobností až roku 1714, nikoli o rok dříve, 
jak se většinou uvádí. Zde je nutno zmínit 
se o tom, že příborské sousoší je umělec-
ky vysoce hodnotné a vedle největšího 
barokního sousoší u nás - olomouckého 
sloupu Nejsvětější trojice, jenž je zane-
sen do seznamu památek UNESCO, patří 
mezi barokové skvosty na Moravě. Na ost-
ravském Masarykově náměstí byla dokon-
ce před deseti lety vztyčena replika barok-
ního morového sloupu. A je zajímavé, že 
trojsoší velice podobné tomu příborské-
mu (včetně ohrazení stejného typu), byť 
o něco menší, jsem viděl v západočeských 

Lázních Kynžvart. 
Vzniku dalších morových epidemií 

v Čechách (ale i jinde v Evropě) během 
18. století nakonec zabránila jedna udá-
lost: s rozvíjející se lodní dopravou v po-
lovině století byl do severoněmeckých 
hansovních měst zavlečen z jihovýchod-
ní Asie jeden živočich. Jeho latinský ná-
zev zněl mus decumanus, později rattus 
norvegicus. V Čechách jsme pro něj při-
jali pojmenování potkan a v Polsku szc-
zur. Zhruba na přelomu 18. a 19. století 
se potkan rozšířil z německých zemí do 
Čech nejprve jako „krysa německá“ (do-
dnes se v některých oblastech Vrchoviny 
užívá pro tohoto hlodavce název „něm-
kyně“). Potkan se rychle množil, byl velice 
žravý a v podstatě vytlačil krysy v našich 
zemích do takové míry, že již na konci 
19. století byl jejich výskyt v Čechách po-
měrně vzácný. Spolu s úhynem krysy jako 
přenašeče blechy morové (a za přispění 
objevů v medicíně a ostatních humanit-
ních i přírodních vědách v poslední třeti-
ně 18. století) se radikálně omezila prav-
děpodobnost vzniku dýmějového moru. 
Hygiena ve městech však ještě dlouho zů-
stala na středověké úrovni.

Teprve v 80. letech 19. století se počalo 
ve velkém měřítku s asanací měst a s vý-
stavbou moderních kanalizačních a vodo-
vodních sítí. V 19. století sice vznikaly na-
dále epidemie, nebyly to však již epidemie 
„klasického“ moru. V Příboře tak vypukla 
v letech 1848-49 epidemie cholery, která 
si vyžádala více než 900 obětí. A potkani? 
Brzy se ukázalo, že tito velice plaší, ale in-
teligentní živočichové s vysokým smyslem 
pro orientaci jsou nositelé zase jiných na-
kažlivých nemocí, např. Weilovy žlouten-
ky. Přes další zásahy - asanace a moderni-
zace měst během 20. století - zůstali tito 
neoblíbení hlodavci nadále součástí naší 
městské fauny. 

V dějinách Evropy mor usmrtil bě-
hem čtyř století celkem asi 25 milionů lidí 
a pravděpodobně ještě o několik milionů 
více v Asii.

Denně procházíme kolem obou soch, 
aniž bychom si mnohdy dovedli předsta-
vit, jakou beznaděj, bolest a utrpení vlast-
ně symbolizují kamenné postavy světců. 
Tyto útrapy a strasti jsem se pokusil při-
blížit dnešnímu obyvateli města. Tento 
seriál je proto věnovaný památce našich 
předků, kteří hroznému utrpení museli 
čelit. 

  Za cenné poznatky využité při sesta-
vování článku děkuji svému příteli, panu 

 Jaroslavu Filipu Furmánkovi, redak-
toru teoretického časopisu „Vojenské roz-
hledy“ 

 (Agentura vojenských informací a slu-
žeb /AVIS/, Ministerstvo obrany ČR, Pra-
ha).

ROK 1713 – POSLEDNÍ MOROVÁ RÁNA PRO PŘÍBOR (DOKONČENÍ)
 I J
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Na základě zvyšujícího se počtu krádeží 
a podvodného vylákání peněz, jejichž obět-
mi se stále častěji stávají starší lidé, si vás 
dovolujeme oslovit a požádat o zveřejnění 
informací např. prostřednictvím místního 
rozhlasu ve vaší obci nebo městě, které by 
pomohly starším spoluobčanům a nejen 
jim, zvýšit svou bezpečnost a ochranu před 
pachateli této trestné činnosti. 

Níže uvedené řádky můžete použít ve vaší 
informaci určené starším spoluobčanům.
Neznámý za dveřmi - rady pro seniory
• Neotvírejte nikdy dveře svého bytu, 

dokud si nejste naprosto jisti, že člově-
ka za dveřmi znáte. Pokud vás někdo 
oslovuje jménem, ještě to neznamená, 
že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce, 
nebo na dopisní schránce.

• Stává se, že si pachatelé loupežných 
přepadení obstarají falešné průka-
zy a vymyslí si pádný důvod pro to, 
abyste jim otevřeli (nevolnost, poru-
cha na topení, kontrola televizní pří-
pojky, vzkaz nebo telegram, nutnost 
rychle zatelefonovat pro pomoc atd.). 
Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, 
i kdyby vypadali velmi důvěryhodně.

• Pokud je jejich žádost naléhavá, řekně-
te jim, aby přišli znovu v doprovodu 
člověka ze sousedství, kterého znáte, 
případně před vstupem cizího člověka 
do obydlí zavolejte souseda, známého 
nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, 
můžete si dotazem ověřit, zda uvedený 
podnik k vám skutečně takového člo-
věka poslal.

• Do zabezpečeného bytu nesmíte pouš-
tět každého, kdo zazvoní. Může jít 
o různé podivné existence nabízející 
pochybné zboží a služby, příslušníky 
nejrůznějších náboženských seskupe-
ní a sekt, ale i o tzv. „tipaře“ převlečené 
či vydávající se za montéry nebo jiné 
pracovníky provádějící odpočty plynu 
nebo elektřiny nebo pracovníky sociál-
ních či finančních služeb. Záminky pro 
vniknutí do bytu nebo domu jsou růz-
né. Může se jednat o prodej spotřeb-
ního zboží, textilu, nabídky sjednání 

pojištění, spoření. V neposlední řadě 
pachatelé využívají soucitnosti starších 
občanů a jejich případné neutěšené si-
tuace v rodinném zázemí samoty apod. 

• Než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo 
za nimi stojí. Dobré je využívat chrá-
něný průzor (panoramatické kukátko), 
který má úhel záběru dvě stě stupňů 
a umožní vidět i postavu skrčenou těs-
ně u dveří. Jinou možností je využití 
bezpečnostního řetízku, dveřního za-
stavovače anebo vymezovače štěrbiny 
s kovovým ramenem. Vše slouží pou-
ze k pootevření dveří k předání pošty 
nebo rozhovoru s neznámou osobou. 
Moderní technika v různých aplika-
cích nabízí využití domácího video-
telefonu s elektromechanickým ovlá-
dáním vstupních dveří (např. u rodin-
ných domků, nové bytové výstavbě).

• Udělejte něco pro ochranu svého ma-
jetku a nečekejte, až se vám něco ztratí! 
Při výběru konkrétního zabezpečova-
cího zařízení, pojišťovny a firmy vybí-
rejte vždy vzhledem ke svým rizikům, 
podle své kapsy a z více možností – je-
diná doporučovaná možnost nemusí 
být tou nejoptimálnější! 

• U cennějších věcí si pořiďte fotodoku-
mentaci, zapište výrobní čísla předmě-
tů (nemusí jít jen o předměty nejdražší 
z hlediska ceny, ale i z historické nebo 
osobní hodnoty) pro jejich případné 
nutné vyhledání při krádeži či pojistné 
události! 

• Mějte svou domácnost pod dohledem 
i o dovolené – byt nepravidelně kont-
rolujte (včetně vybírání schránek) po-
mocí sousedů, příbuzných a známých. 

• Když je někdo neznámý za vašimi 
vstupními dveřmi, zachovejte klid, 
a využijte výše popisované možnosti. 
Všude a při každém napadení využí-
vejte prostředky individuální ochrany 
jednotlivce. 

• Využijte svých bohatých životních zku-
šeností při řešení nenadálých situací. 

• V případě podezřelých okolností volat 
ihned linku 158

 Z HLÁŠENÍ MĚSTSKÉ POLI-
CIE ZA MĚSÍC DUBEN 2004

Dne 15.4.2004 projížděla město 
hlídka MP Příbor projížděla měs-
to směrem na Hájov. Na ulici Huk-
valdské hlídka v protisměru spatřila 
jedoucí osobní vozidlo s přívěsným 
vozíkem, ve kterém vezla pětičlená 
posádka vozidla 4 ks železných pře-
kladů (íček) v délce 4 metry a jedno 
asi 1,5 m dlouhé.Hlídka proto začala 
toto vozidlo pronásledovat a následně 
posádku vozidla zastavila při výjez-
du z města Příbora ve směru na FM. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR 
Příbor. Následným šetřením v místě 
Družstva vlastníků Lubina na Hájov-
ském dvoře, bylo zjištěno, že zde byl 
tento materiál odcizen. Zadržení muži 
byli převezeni na místní oddělení 
PČR s podezřením na spáchání trest-
ného činu. Případ byl předán k dal-
šímu šetření vyšetřovacím orgánům 
policie.

Dne 15.4.2004 přijala ve 21.00 hod. 
hlídka MP Příbor telefonické oznáme-
ní z herny Bonver v Příboře, že zde 
jeden host před malou chvíli rozbil 
skleněnou výplň výherního automa-
tu. Na místě zjištěno, že se jedná o R.Š. 
z Kopřivnice, který byl v mírně pod-
napilém stavu a zřejmě ze vzteku způ-
sobil škodu, která převyšovala částku 
5 000,-Kč. Tento muž byl předveden 
na OO PČR Příbor s podezřením na 
trestný čin poškozování cizí věci a vý-
tržnictví, kde byl předán policejním 
orgánům k dalším úkonům.

Dne 20.4.2004 přijala hlídka MP 
Příbor tel. oznámení od mladé ma-
minky z Příbora, že při procházce 
s kočárkem v zalesněné aleji kolem 
řeky Lubiny směrem na Orinoko se 
před ní ve křoví viditelně obnažoval 
neznámý mladý muž. Hlídka proto 
okamžitě vyjela na místo, kde byl od 
oznamovatelky zjištěn stručný popis 
a následný pohyb zmiňovaného mla-
díka. Od jiného svědka bylo zjištěno, 
že neznámý mladík po spatření vozi-
dla hlídky MP utíkal kolem zahrádek 
do kopce směrem na Lubinu. Hlídka 
proto začala v areálu chatové osady 
intenzivně pátrat po podezřelém mla-
dém muži. Ten byl krátce nato spatřen 
jak se ukrývá v křoví u jedné z přileh-
lých chatek. Mladík byl na místě zadr-
žen a následně předveden na OO PČR 
Příbor. Jednalo se o P.L. z Kopřivnice, 
který se již v minulosti dopustil po-
dobného závažného činu.

INFORMACE STARŠÍM SPOLUOBČANŮM
M Š,  

Marie Podžorná
Zdenka Bučková
Ludmila Šeflová
Vladimír Štaff
Květoslava Charvátová
Alois Kolář
František Břečka
Jan Tureček
Olga Starůstková
Zdenka Pešatová
Stanislava Janotová
Jaroslava Šajtarová
Bedřiška Šurgová

Milouš Plachký
Miluše Huspeninová
Václav Rosa
Anděla Jurásková
Marie Babincová
Ludmila Nenutilová
Vladimír Hanzlík
Danuše Pustějovská
Jan Kratina
Jan Schneider
Antonie Švachová
Aloisie Zárubová
Eduard Hanzelka

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. DO 31. KVĚTNA
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BAV KLUB PŘÍBOR
středisko volného času, s.r.o., Masarykova 
489, tel.: 556 723 778 mobil: 724 244 467

AKCE KVĚTEN 2004
provoz veřejné hudební - rockové zkušebny

Objednejte se telefonicky
 Pondělí 14:00 – 16:30
 Úterý  16:00 – 18:00
 Neděle  17:00 – 19:00

PONDĚLÍ  10. 5.
večer při svíčkách s orient. tancem 

Přátelské posezení nejen pro účastnice
kurzů orientálních tanců, volný tanec.

K dobré atmosféře zajištěn prodej občerst-
vení: alko, nealko, káva, čaje – i bylinkové 

s medem a něco k snědku.
Od 19:00 v Junior baru BAV klubu, 

ul. Masarykova.
SOBOTA  15. 5.

zájezd do Těšínských Beskyd
lanovkou na Javorový

U stanice lanovky v Oldřichovicích MINI-
GOLF. Výjezd lanovkou na Javorový, pře-

chod hřebene, sestup do Řeky.
Odjezd v 8:00 hod. od kina. 
Předprodej v BAV klubu.

Cena (bez lanovky): 
150,- Kč členové, 170,- Kč ostatní.

SOBOTA  22. 5.
II. ročník regionální taneční přehlídky 

„O zlatý pohár BAV klubu“
V programu:

SHOWDANCE, DISKODANCE, BREAK 
DANCE Vystoupení tanečních souborů 

z Příbora i širokého okolí.
K dobré atmosféře zajištěn 

prodej občerstvení.
Od 11:00 v Zrcadlovém sále BAV klubu, 

ul. Dukelská.
STŘEDA  26. 5.

Barevný školní výlet s bavklubáckým 
bavením celodenní akce pro školy

PÁTEK  28. 5.
JAM  SESSION

aneb setkání rockerů v BAV klubu
Na připravených nástrojích (el. kytara, bas-
kytara, bicí souprava) a potřebné aparatu-
ře kapely předvedou svůj repertoár. Dále 
v programu jamování a improvizace s vý-
měnou zkušeností. Vítáni jsou i příznivci, 

přátelé a známí, kteří si mohou leccos 
vyzkoušet. Vstupné 20,- Kč.
K dobré atmosféře zajištěn 

prodej občerstvení.
Od 16:00 na zahradě BAV klubu, 

ul. Masarykova, za špatného počasí 
v Junior baru BAV klubu.

Připravujeme:
NEDĚLE  6. 6.

vystoupení tanečních kroužků BAV klubu
v Kulturním domě v Kopřivnici

na velké show „schody“
Od 15:00 v Kulturním domě v Kopřivnici.

ČTVRTEK  10. 6.
ZÁJEZD DO DIVADLA V OSTRAVĚ NA 

OPERETU ZEMĚ ÚSMĚVŮ  FRANZ 
LEHÁR

Cena: 165,- Kč, předprodej v BAVu. Od-
jezd v 17:30 h od kina.

LETNÍ TÁBOR NA MORÁVCE 
12. 7.  17. 7. 2004

ROCKOVÝ LETNÍ TÁBOR 
25. 7.  30. 7. 2004

Žáci Zvláštní školy v Příboře se již dru-
hým rokem zapojují do projektu LES ve 
ŠKOLE, ŠKOLA v LESE, který pořádá eko-
logické sdružení TEREZA v Praze. Po celý 
školní rok se ve vyučování seznamovali s le-
sem. A to nejen v hodinách přírodopisu. Do 
projektu se nejvíce zapojili žáci 6.a 7.roční-
ku. Také ostatní žáci školy se však zapojili do 
různých akcí, vyráběli různé výrobky.

Na vycházkách do okolních lesů děti 
vždy sbíraly přírodniny, které pak zpracová-
valy v hodinách pracovního vyučování. Tak 
například vyráběly maketu pravěkého sídliš-
tě – to v době, kdy se v dějepise učily o pra-
věku, našly a opracovaly samorosty, instalo-
valy výstavku s živou a neživou přírodou, 
vyráběly ozdobné placky ze dřeva na téma 
Les ve škole. Žádná vycházka do lesa se ne-
obešla bez plnění úkolů. Například postavit 
přízemní krmítko, odlít stopy, nakreslit něja-
kou přírodninu, a pod. Do lesa jsme šli také 
v zimě a pozorovali život v zimním lese. 

V březnu jsme šli kreslit památnou lípu 
do parku. Také jsme ji změřili. Pak děti ve 
slohu vymýšlely legendu o tomto stromě.

V dubnu jsme se s dětmi vydali na ce-
lodenní vycházku do lesa. Poprosili jsme 
lesního hospodáře městských lesů pana Pe-
tra Fialu a ten šel ochotně s námi. Cestou 
dětem trpělivě odpovídal na jejich otázky, 
seznamoval je s různými zajímavostmi. 
Velmi se jim líbily jezevčí nory, určování 
stromů v bezlistém stavu a vůbec všechny 
nové informace. Navíc si děti vyzkouše-
ly pod vedením pana učitele Čípa odlitky 
stop srnky. Srnky, bažanty, káně, zajíce – to 
vše děti na vycházce viděly. Chtěli bychom 
panu Fialovi poděkovat za jeho ochotu zú-
častnit se naší vycházky.

V dubnu jsem pro děti připravila ho-
dinu českého jazyka na téma LES s prvky 
dramatické výchovy. V průběhu roku také 
děti kreslily herbář lesních bylin, zná-
zorňovaly pomocí přírodnin lesní patra, 
v hodinách slohu zpracovávaly stylisticky 
zprávy o vycházkách a akcích. Ve výtvarné 
výchově kreslily mnoho výkresů s témati-
kou les, vyráběly i koláž z různých textil-
ních materiálů.

V těchto dnech jsme museli všechny vý-
robky zpracovat do závěrečné zprávy a ode-
slat k vyhodnocení do Prahy. Nyní nám 
nezbývá, než čekat, jak se v letošním roce 
umístíme. V loňském roce jsme obsadili so-
lidní 10.místo. 

LES VE ŠKOLE V PŘÍBOŘE NEBO ŠKOLA V LESE?
 V F .

Dne 4.4.2004 se uskutečnilo v obřadní 
síni Městského úřadu v Příboře první vítání 
našich nejmladších občanů v letošním roce. 
Z celkového počtu 12 pozvaných občánků 
se přihlásilo osm rodičů se svými dětmi. Při 
vstupu do obřadní síně je přivítaly tóny uko-
lébavky v podání Zdeňka a Josefa Pukovce. 
Svými verši je přišli přivítat i žáci základní 
školy Npor. Loma v Příboře pod vedením 
Mgr. Libuše Klaudové. Do svazku města 
Příbora je přivítala členka rady města Ivana 
Žárská. Děti obdržely dárek, pamětní knížku 
a kytičku.

Současně byla v tento den přivítána do 
svazku města Kristýna Busková - první ob-
čanka města Příbora narozená v roce 2004. 
Rovněž i ji vítaly děti ze školy Npor. Loma, 
Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise 
pro občanské záležitosti a paní Ivana Žárská.

K vítání prvního občana města Příbora 
bych ještě ráda uvedla některé skutečnosti, 

které vedou k tomu, že město Příbor může 
svého prvního občana - narozeného větši-
nou v měsíci lednu, přivítat až koncem mě-
síce března. Dle zákona č. 301/2000 Sb.o ma-
trikách, jménu a příjmení má každý matriční 
úřad dané ohlašovací povinnosti. To zname-
ná např. u narození dítěte: 

- Dítě je narozeno v Čeladné, matriční 
úřad Čeladná má povinnost vystavit rodný 
list a kopii rodného listu zašle pověřenému 
úřadu pro město Příbor, t.j. Městský úřad 
v Kopřivnici, Městský úřad Kopřivnice zho-
toví počátkem dalšího měsíce (t.j. únor) se-
znam všech dětí narozených v lednu, jejichž 
matky mají trvalý pobyt v Příboře a zašle jej 
Městskému úřadu Příbor

- Může nastat případ, že dítě se narodí 
koncem ledna (např. v Brně), matriční úřad 
Brno zhotoví rodný list, kopii zašle opět MÚ 
Kopřivnice a ten toto narození zpracuje až 
v měsíci únoru a tím MÚ Příbor obdrží toto 
hlášení až v seznamu v březnu.

Takže oficiálně se pracovnice městského 
úřadu dozví, kdo se narodil jako první, až po 
obdržení seznamu zaslaném Městským úřa-
dem v Kopřivnici.

Aby tedy nedocházelo v příštích letech 
k přivítání prvního občana až v měsíci břez-
nu, komise pro občanské záležitosti, která má 
vítání občánků ve své náplni, zpracuje po-
stup,dle kterého budou první občánci města 
Příbora vítáni.

PRVNÍ OBČAN MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2004
Z P, 
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úterý
20:0000:15

HVĚZDÁRNA 
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

Akce pro veřejnost. Vstupné 10,- Kč
Informace: J. Lupíková

so - ne 9:0018:00
KD KOPŘIVNICE

www.kitshow.cz 
MORAVSKÝ KNIPL, ŠRAPNEL

veřejná mezinárodní soutěž 
plastikovém modelářství v rámci akce

BESKYD MODEL KIT SHOW
Výstava soutěžních modelů bude 
pro diváckou veřejnost přístupná 
v Kulturním domě v Kopřivnici.

 Akce pro veřejnost.
Informace: L. Nenutilová

pátek 15:0018:30
DDM LUNA
MISS KOTĚ

Soutěž pro děvčata 1. – 5. třídy.
Soutěžit se bude: v hravosti, obratnosti, 
čipernosti, mlsnosti, chytrosti a volné 

disciplíně
Odborná porota vybere celkem 

3 nejlepší finalistky.
Přihlásit do soutěže se můžete v DDM 

Luna Příbor do 13.5.
Informace: K. Bukovjanová

pátek 16:0019:00
DDM LUNA Výtvarná dílna

KRABIČKY, VÝROBA RŮZNÝCH 
DRUHŮ KRABIČEK

S sebou: obrázky, ubrousky, potištěný 
papír s pěknými motivy (na zdobení 

krabiček), nůžky.
Akce pro děti a veřejnost. Cena: 30,- Kč 

Informace: K. Bukovjanová
sobota 14:0018:00 

DDM LUNA CYKLISTICKÝ VÝLET
Výlet na kolech kolem Příbora.

Kola musí splňovat podmínky pro 
provoz na pozemních komunikacích. 

Děti do 15 let musí mít přilbu.
 Akce pro veřejnost. 

Informace: L. Nenutilová
sobota 8:0017:00

DDM LUNA  Mezinárodní den dětí
ZÁJEZD DO ZOO

na Sv. Kopeček u Olomouce
návštěva ZOO a areálu Horizont

Cena: * 1 dítě v doprovodu dospělého 
zdarma, dítě bez doprovodu dospělého 

50,- Kč, dospělý 120,- Kč
Vstupné do ZOO si hradí každý sám.

Akce pro děti, rodiny s dětmi 
a veřejnost.

Přihlásit se můžete do pátku 4.6.
 Informace: J. Lupíková

 

STALO SE V DDM LUNA 
* Velikonoční výstava aneb „Z pohád-

ky do pohádky“.
V době předvelikonoční od 31.3. do 

7.4. jsme v DDM Luna Příbor přivítali na 
300 dětí a dospělých, kteří se přišli inspi-
rovat velikonočními nápady na zdobení 
vajíček a výzdobu. Výstavu pohádkově 
doplnily loutky z divadla „Beránek“ a pa-
na J.“Šamana“ Kostelníka, kterým děku-
jeme za jejich zapůjčení.

Úspěchy našich florbalistů.
Naše zájmové kroužky florbalistů se 

v měsíci dubnu zúčastnily dvou přátel-
ských utkání. Dne 18.4. se uskutečnil 
v Ostravě – Zábřehu turnaj v mladší 
i starší kategorií a dne 25.4. turnaj na 
Hukvaldech pro mladší věkovou kate-
gorii. Z obou utkání přivezli florbalisté 
1. místa. BLAHOPŘEJEME!

DDM LUNA PŘÍBOR POŘÁDÁ
ve spolupráci s CK LERO TOUR s.r.o.
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost

27.8. – 5.9.2004
 pobytový zájezd do

CHORVATSKA 
na ostrov LOŠINJ

CENA:  poukaz polopenze  celkem
Děti do 6 let, bez nároku na postel
 2 000,- Kč 500,- Kč 2 500,- Kč
Děti do 6 let
 3 900,- Kč 500,- Kč 4 400,- Kč
Děti do 15 let
 4 050,- Kč 1 000,- Kč 5 050,- Kč
Mládež 
 4 150,- Kč 1 000,- Kč 5 150,- Kč
Dospělí
 4 400,- Kč 1 000,- Kč 5 400,- Kč

V ceně poukazu je:
doprava, ubytování v penzionu, 

lázeňská taxa. 
Odběr stravy není povinný !

Bližší informace a přihlášky získáte 
v DDM Luna Příbor.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚ Telefon: 556 725 029 
Mobil: 736 673 012, e- mail: ddmluna@quick.cz

LÉTO 2004
11. – 24. července

LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“
Malá Bystřice

hry, sportování, soutěžení, zábava, 
turistika, celotáborová hra

Pro děti 7 - 15 let 
Cena 2 950,- Kč

Zajišťuje: L. Nenutilová 
Sourozenci 2750,- Kč/za jednoho

9. – 22. srpna
 SPORTOVNÍ letní tábor v Klokočově

aneb Olympiáda se blíží …
Cykloturistika, základy horolezectví, 

hry, soutěže, celotáborová hra
Pro děti od 8 – 18 let

Cena 2 800,- Kč
Zajišťuje: P. Bobko

A ZASE SE ZPÍVALO …
M.V S, 

ZŠ N.L P
30.března 2004 se nerozešly některé 

děti z prvního stupně do svých domovů, 
ale kolem druhé hodiny odpolední se se-
šly v hudebně Základní školy Npor.Loma 
v Příboře. Čekalo je soutěžení v disciplíně, 
která je všem na světě vrozená a bez které 
si život mnozí mohou jen stěží představit. 
Zpívalo se.

A jak jinak začít pěvecké klání než zpě-
vem. Písnička Indián se roznesla hudebnou 
a hlahol silný, neboť dětí soutěžechtivých 
bylo bezmála čtyřicet. Porotu, která zaseda-
la k velmi těžké práci, tvořily paní učitelky, 
které učí na této škole. Nebyly však jediné,-
mezi porotce zasedli také dva žáci Petra Kli-
mentová z 9.třídy a Jiří Pospíšil z 8.třídy.

A vše mohlo začít. Děti to měly pěkně 
těžké, protože podmínky soutěže měly stej-
né jako v prvním kole ostře sledované sou-
těže Česko hledá Super Star. Jak to? Zpívaly 
totiž bez doprovodu. Mnohým tedy melodie 
utíkala z kopce do kopce,ale nasazení,se 
kterým děti zpívaly, dávalo tušit, že zpívají 
rády a to je přece hlavní. Ale soutěž je sou-
těž, takže nakonec porota pár těch nejlep-
ších vybrala a odměnila.

Kdo nakonec odešel s diplomem a ce-
nou? Z prvních tříd to byla Nikola Jahnová 
a Michal Lach, z kategorie 2. a 3.tříd Lu-
cie Machetancová, Ondřej Matula a Lumír 
Španihel. Mezi nejstaršími dětmi si cenu 
vyzpívala Hana Kršková, Markéta Palatová 
a prestiž chlapců zachraňoval Radim Kolek. 
Zvláštní ocenění poroty za výborné zvlád-
nutí zpěvu ve dvou – tedy duo, si odnesla 
děvčata ze čtvrtých tříd Adéla Šimíčková 
a Liliana Šťastná.

Měla by tady být jména všech zpěváčků, 
ale byl by to seznam dlouhý a o ten snad při 
zpěvu nejde. Snad postačí malé poděkování 
všem a nezapomeňte,že nejen s úsměvem, 
ale také se zpěvem jde všechno líp. Příští rok 
na „znovuzpěvanou“.

Na každý pátek 
(nejpozději ve čtvrtek do 14.00 

hod.)
přijímáme objednávky na 
GRILOVANÁ KUŘATA
Cena: celé kuře 99,- Kč

1/4 kuřete 25,- Kč
Informace v kanceláři 
ŠJ Komenského Příbor
Telefon: 556 725 186   
Mobil: 736 627 548
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Uplatnění mzdových nároků u úřa-
du práce při platební neschopnosti za-
městnavatele.

Na mého zaměstnavatele byl prohlá-
šen konkurs. Existuje možnost požadovat 
mzdu, kterou mi dluží, na úřadu práce?

Právo zaměstnance požadovat u úřa-
du práce dlužnou mzdu, případně její 
část, pokud se zaměstnavatel ocitl v pla-
tební neschopnosti, upravuje zákon č. 
118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců 
při platební neschopnosti zaměstnavate-
le. Tato možnost však platí pouze v ome-
zené míře a za splnění zákonem stanove-
ných podmínek.

Předně musí být dána platební ne-
schopnost zaměstnavatele. Ta nastá-
vá tehdy, pokud byl na zaměstnavatele 
u soudu podán návrh na prohlášení kon-
kursu podle zákona o konkursu a vyrov-
nání (zák. č. 328/1991 Sb.) a zaměstnava-
tel ani k následujícímu dni neuspokojil 
splatné mzdové nároky zaměstnanců. 
Nevyžaduje se tedy, aby byl konkurs 
skutečně prohlášen. O podání návrhu 
na prohlášení konkursu soud uvědo-
mí příslušný úřad práce, který poté tuto 
informaci vyvěsí na úřední desce a sou-
časně informuje o lhůtě, do které mohou 
zaměstnanci své mzdové nároky uplatnit. 
Tyto informace lze rovněž najít na inter-
netových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí, a také na ostatních úřa-
dech práce v ČR.

Zaměstnanec může mzdové náro-
ky uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, kdy úřad práce informace zveřejnil. 
Může se však stát, že návrh na prohláše-
ní konkursu bude v této lhůtě zamítnut, 
zrušen nebo řízení bude zastaveno. Pak 
lze mzdové nároky uplatnit nejpozdě-
ji do dne, kdy soud o tom pravomocně 
rozhodl.

Mzdové nároky může takto uplatnit 
zaměstnanec, který má sjednán se za-
městnavatelem pracovní poměr nebo 
dohodu o pracovní činnosti nebo tento 
vztah ukončil v době šesti měsíců před 
podáním návrhu na prohlášení konkursu 
a u zaměstnavatele již nepracuje.

Zaměstnanec může uplatnit mzdové 
nároky nejvýše v rozsahu nároků splat-
ných za tři měsíce v době šesti měsíců 
předcházející měsíci, kdy byl na zaměst-
navatele podán návrh na prohlášení kon-
kurzu. Doba tří měsíců se počítá zpětně 
od prvního dne měsíce, ve kterém byl 
podán návrh na prohlášení konkurzu. 
Nemusí vždy jít o poslední tři měsíce, 
ani tyto měsíce na sebe nemusí bezpro-
středně navazovat. Zákon vychází z toho, 
že část zaměstnavatelů vyplácí mzdy ne-
pravidelně nebo jen částečně. V období 
tří let může zaměstnanec vůči jednomu 
a témuž zaměstnavateli uplatnit mzdové 
nároky pouze jednou. 

Celková výše nároků nesmí překročit 
za jeden měsíc 1,5 násobek průměrné 
mzdy v národním hospodářství za mi-
nulý rok, kterou stanoví MPSV ČR vy-
hláškou vždy s účinností od 1. května na 
dobu 12 kalendářních měsíců.

Nárok lze uplatnit na základě písem-
né žádosti u kteréhokoliv úřadu práce, 
o nároku však rozhodne místně přísluš-
ný úřad práce v jehož obvodu má sídlo 
zaměstnavatel, který je právnickou oso-
bou, místo podnikání zaměstnavatel, 
který je fyzickou osobou, nebo bydliště 
zaměstnavatel, který je fyzickou osobou 
a který nemá místo podnikání. Součástí 
žádosti budou zpravidla i doklady kte-
rými zaměstnanec prokazuje existenci 
pracovního poměru a výši uplatňova-
ných nároků. 

Před vlastním uspokojením mzdo-
vých nároků provede úřad práce srážky 
a odvody, které jinak podle zvláštních 

PRÁVNÍK RADÍ...
právních předpisů provádí zaměstnava-
tel. Úřad práce je poté povinen oznámit 
soudu nebo správci, kterým zaměstnan-
cům a v jaké výši mzdové nároky uspo-
kojil, aby tyto částky mohly být vylou-
čeny z dalších mzdových nároků, které 
mohou zaměstnanci uplatňovat v kon-
kurzním řízení. Na úřad práce pak pře-
chází do výše vyplacených peněžních 
prostředků mzdový nárok zaměstnance, 
který má vůči zaměstnavateli. 

Vzhledem k tomu, že možnosti získat 
dlužnou mzdu u úřadu práce jsou ome-
zené, neměl by zaměstnanec opomenout 
vymáhat svou pohledávku soudní cestou, 
případně po prohlášení konkursu na za-
městnavatele ji přihlásit u konkursního 
soudu. 
Mgr. Ondřej Mičaník, advokát
Nový Jičín, tel. 604 321 443
dvocatius@advocatius.cz, www.advocati-
us.cz
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Středa 2. 6. v 18 a ve 20 hodin
BOLERO
Krimi-film ČR, 109´, od 12 let.
Hrají: M. Stropnický, D. Kraus, J. Bartoška, J. Potmě-
šil, J. Štefánková, J. Kačer, A. Polívková, B. Polívka, B. 
Seidlová, M. Vančurová, V. Harapes, O. Brousek.
Děj skutečné události, která se stala v 80. letech, 
převedli tvůrci filmu do současné Prahy. Nechtě-
la mlčet, musela zemřít…Únos, znásilnění a ná-
sledná vražda mladé studentky.
Pondělí 7. 6. v 16 a v 18 hodin
SCOOBY DOO 2 – NESPOUTANÉ PŘÍŠERY
USA, 90´, česká verze, přístupný.
Čtyři z dodávky a digitální pes … podruhé.
Středa 9. 6. v 18 a ve 20 hodin
CHOKING HAZARD
Hororová komedie ČR, 81´, od 12 let.
Hl. role: J. Dušek, E. Janoušková, D. Patrasová, R. 
„Izi“ Izaiáš a další… první česká zombie komedie. 
Hluboko uprostřed křivoklátských lesů v motelu 
Halali probíhá „kurz“ pro poměrně širokou a roz-
manitou společnost. Doufají, že společně dojdou 
k odpovědi na základní otázky života. Tu dosta-
nou, byť poněkud nečekaným způsobem…
Pondělí 14. 6. v 18 a ve 20 hodin
ZTRACENO V PŘEKLADU
Komedie-drama-romance USA, 94 ,́ č. tit., od 15 let.
Bill Murray, Scarlett Johanssonová a Japonsko 
v romantické komedii o zoufalství a osamělosti. 
Oba cizinci v cizím městě hledají někoho, s kým 
je na pár dnů možno překonat pocit samoty…
Středa 16. 6. v 18 a ve 20 hodin
GOTHIKA
Thriller USA č. tit., 97´, od 15 let.
Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že 
odešel… ona je psycholožka on psychiatr – léčí 
v ženské věznici nebezpečné, psychicky naruše-
né pacientky. Po setkání s tajemnou dívkou Cleou 
(charismatická vražedkyně, svědkyně satanistické-
ho mučení) se manželství a vyrovnaný život lékař-
ky změní v nejhorší noční můru. Když se probudí 
po hrůzné autonehodě, zjistí, že její manžel byl za-
vražděn a všechny stopy směřují k ní. Proč by to 
dělala? Vždyť manžela velmi milovala...
Pondělí 21. 6. v 17 a ve 20 hodin
NÁVRAT DO COLD MOUTAIN
USA, 162´, č. tit., od 15 let.
Nicol Kidmannová a Renee Zellwegerová v mi-
lostné romanci, kterou určila válka „Sever proti 
Jihu“. Když válčí Sever proti Jihu, přestávají exis-
tovat vítězové a poražení. Zůstávají jen trpící, 
zoufalí, osiřelí lidé…
Středa 23. 6. v 18 a ve 20 hodin
NA PLNÝ PLYN
Akční film Francie, 104´, č. tit., od 12 let.
Rychlá závodní auta, rivalita, přátelství, láska. Bě-
hem rozhodujícího závodu musí Michell zachrá-
nit svou rodinu, lásku i život před konkurencí, 
která nechce, aby zvítězil.
Pondělí 28. 6. v 18 a ve 20 hodin
21 GRAMŮ
drama USA, 125´, č. tit., od 15 let.
Kolik váží lidská duše? A kolik se toho musí stát, 
aby se dva lidé alespoň na okamžik zastavili? 
Vůle žít a instinkt nutící hledat podporu…
Středa 30. 6. v 17:30 a ve 20 hodin
OHNIVÝ OCEÁN
Dobrodružný film USA, 136 ,́ č. tit., přístupný.
Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou 
pouští. Kdysi byl žijící legendou, ale dny jeho slávy 
jsou dávno sečteny – stal se vyděděncem ve své vlast-
ní zemi. Když je pozván k účasti 3000 mil dlouhého 
závodu napříč nelítostnou krajinou arabské pouště 
má znovu šanci dokázat, co v něm skutečně je...

HRAJEME PRO MŚ:
7. 6. v 9:30
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY
Zveme i rodiče s malými dětmi!
556 725 200 – kino, 556 725 182 – vedoucí
556 722 101 - pokladní, 

Vážení přátelé folkloru, výtvarného umě-
ní, dobré fotografie …

Letošního 6. května si připomeneme 
148. narození našeho největšího rodáka – 
Sigmunda Freuda. A co jsme pro tento mě-
síc připravili k uctění jeho památky?

FREUDŮV MÁJ 2004
Mgr. Marie Šupová, předsedkyně SSF Příbor
6. května – uzávěrka 8. ročníku meziná-
rodní výtvarné soutěže dětí a mládeže, kte-
rá si klade za cíl propagaci osobnosti a díla 
Sigmunda Freuda - „MŮJ SEN“
19. května – vernisáž „MŮJ SEN“ Národ-
ní dům – Frýdek Místek - 17.00 
přehlídka zdařilých výtvarných prací 
z předcházejících ročníků této soutěže
25. května – uzávěrka dotazníkové soutěže 
„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“
28. května – Jarní sympozium
Muzeum Příbor - 10.00 a 17.00 /lze se při-
hlásit k účasti na MIC – tel., fax: 556455444, 
e-mail: mic@pribor-/město.cz/, 
Prof. Diane O‘ Dohoghue z Bostonu, USA 
– „V zemi psychoanalýzy: topografie a pa-
měť ve Freudových metaforách o archeologii“
PhDr. Milan Krankus – překladatel díla 
Sigmunda Freuda a předseda Společ-
nosti Sigmunda Freuda v Bratislavě - FF 
UK, Bratislava – připomenutí 100. výročí 
1. vydání významného Freudova díla - 
„Psychopatologie všedního života“ 
29. května – 1. ročník fff
Příbor – náměstí Sigmunda Freuda - od 15.00

START - 1. ROČNÍK
„FREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL“

Program:
• Slavnostní vyhodnocení 8. ročníku 

celostátní výtvarné soutěže s meziná-
rodní účastí „MŮJ SEN“, která probí-
há pod patronací MŠMT ČR – autor-
ka a koordinátorka projektu Mgr. Ma-
rie Šupová

 •  Vylosování vítězů dotazníkové soutěže 
„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NE-
ZNÁMÝ“, která probíhá v rámci půso-
bení „FREUDOVY UNIVERSITY jaké-
hokoliv věku“- autorka a koordinátorka 
projektu Mgr. Marie Šupová

• Vystoupení špičkového tanečního 
folklórního souboru „HLUBINA“ 
z Ostravy. Soubor předvede „LAŠSKÉ 
TANCE“ Leoše Janáčka. Umělecká 
vedoucí Kateřina Macečková, autorka 
choreografie – prof. Zdeňka Kyselá 

• Vystoupení dětské cimbálové muziky 
ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice 
– „Písně našeho Lašska“- umělecký 
vedoucí souboru Mgr. Vladan Jílek. 
Cimbál – Gabriela Jílková 

• Žákyně ZUŠ z Valašského Meziříčí 
Darina Gilarová zahraje na cimbál 
ze sbírky Jaromíra Dadáka „Pozdravy 
z Beskyd“ 2 koncertní skladby, které 
nastudovala pod vedením p. uč. Růže-
ny Děcké. 

• Romská kapela „JILORO – SRDÍČ-
KO“ z Příbora zahraje tradiční rom-
ské písně.

POVÍDÁNÍ S PANEM FREUDEM – TENTOKRÁT U CIMBÁLU
• Součástí tohoto setkání s uměním 

bude soutěž fotografů o nejlepší do-
kumentární snímek. Nejzdařilejší zá-
běry budou vystaveny v galerii Měst-
ského úřadu Příbor.

SIGMUND FREUD - ZNÁMÝ NEZNÁMÝ
Mgr. Marie Šupová
Do třetího kola této dotazníkové soutě-

že, zaměřené k propagaci Sigmunda Freuda 
a podpoře rozvoje turismu v našem městě 
jsem obdržela celkem 78 odpovědí. V tom-
to kole se soutěže zúčastnili pouze soutěžící 
skupiny B, proto bylo tentokrát vylosováno 
ve skupině B 6 výherců peněžních poukázek.
První došlá odpověď: 

PhDr. Polášek – Nový Jičín
Vylosováni k výhře poukázky v hodno-

tě zboží ve výši 100 Kč jsou tentokrát tito 
soutěžící:
1. Markéta Batková – Havířov-město, 

ul. Železničářů
2. Daniela Surovíkova – Frýdek-Místek, 

Elišky Krásnohorské
3. Vlasta Trojčínská – BAV klub Příbor
4. Jana Klimšová - Brušperk, Zádveří
5. Pavel Bilík – Příbor, Npor. Loma
6. Kateřina Trojčínská – Palkovice 

u Frýdku-Místku
Zboží v hodnotě 100 Kč si můžete ten-

tokrát vyzvednout u paní Pavly Jílkové - 
majitelky oční optiky s půvabným názvem 
„ZORNIČKA“ – v budově domovní správy 
č.p. 118 na ulici Freudově v Příboře /naproti 
rodného domu Sigmunda Freuda/. Ti, kteří 
nestihli odeslat své odpovědní kupony do 
konce měsíce, mohou předat své odpovědi 
k závěrečnému losování o věcné ceny do 
úterý – 25. května 2004. 

Milí soutěžící. 
Děkuji vám všem za vaši účast v soutěži. 

Věřím, že vás tato soutěž obohatila o nové 
poznatky. Srdečně zvu vás i vaše přátele na 
vylosování věcných cen, které proběhne 
29. května na náměstí Sigmunda Freuda 
v Příboře za doprovodu cimbálu a písniček 
převážně z našeho kraje… tedy těch, které 
mohla malému Sigimu zpívat jeho česká 
chůva…/což je častý dotaz zahraničních 
„freudistů“/

 Pokud si budete chtít více prohloubit 
své vědomosti o panu Freudovi a současně 
i obohatit svou angličtinu, pak vám i vašim 
přátelům doporučuji účast na přednášce 
paní profesorky Diane O´Donoghue z Bos-
tonu, která proběhne v předvečer 1. ročníku 
FREUDOVA FOLKLORNÍHO FESTIVA-
LU - od 17. 00 v budově muzea v Příboře 
a bude simultánně tlumočena milou a pří-
jemnou bohemistkou z Vídně – Sophií As-
perger. 

 Další informace a obohacení z oblas-
ti Freudova odkazu můžete načerpat i na 
vernisáži výstavy „MŮJ SEN“ v Národním 
domě ve Frýdku-Místku / středa 19. května 
2004 v 17.00/

/Dotazy na ubytovací možnosti – MIC 
Příbor tel., fax: 556 455 444, 

e-mail“mic@pribor-město.cz/

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR 
NA MĚSÍC ČERVEN 2004
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Vážení občané,
Sdružení příborských podnikatelů

si vás dovoluje informovat o pravidelné prodloužené otvírací době v obchodech 
na náměstí a jeho blízkém okolí. 

Pravidelně od 7. dubna 2004 můžete využít nejen prodloužené otevírací 
doby, ale hlavně výrazných slev u příborských obchodníků.

Aby váš nákup v tyto dny byl zároveň i zajímavý, připravujeme pro vás vždy ve 
středu v čase od 17.00 – 19.00 hodin doprovodný program.  

Předkládáme vám programovou nabídku:
 5. května  promítání filmů pro malé diváky i velké diváky
 12. května  motoristická středa
 19. května  příborští modeláři
 26. května  divadelní přehlídka
 2. června  děti se baví - MDD
S podrobným programem budete vždy seznámeni prostřednictvím městského 

rozhlasu. Bližší informace rovněž v obchodech JAAL, 
Drogerie Jana a v restauraci Slávie. 

Na vaši návštěvu se těší příborští živnostníci.

MINIPORTRÉTY NAŠICH SPONZORŮ

Představuji vám třetího přispívajícího 
do soutěže, která si klade za cíl propagovat 
Sigmunda Freuda mezi širokou veřejností.

Terezie Mixová, majitelka pohřební 
služby Obelisk na Hřbitovní ulici č 620, 
bydlištěm Nový Jičín, do svých 20 let žila 
v Příboře, vdaná, dvě děti.

1. Můžete nám prozradit své koníčky?
Pokusím se, nejsem zásadová, takže 

se věnuji vždy tomu, co mě momentálně 
zajímá. Nyní se snažím spíše skloubit své 
zájmy s prací a péči o rodinu, a mít z toho 
současně i potěšení. Ne vždy se mi to ale 
daří. Jsem milovník umění všeho druhu. 
Často navštěvuji divadelní a filmová před-
stavení, výstavy a koncerty. Masová kultura 
mě ničí, naopak malé formy a netradiční 
pojetí je pro mě to pravé ořechové. Vždy 
jsem se „vznášela“ krapánek nad zemí 

a dnes mi to přijde vhod při józe a relaxa-
ci. Relaxuji v přírodě, tu mám momentálně 
nejraději ze sedla kola. S přáteli trávím čas 
saunováním, odpočinkovými sporty a ja-
ko každá ženská rozebíráním úvah o „bytí 
a nebytí“. Jako introvert jsem ráda i sama 
se sebou a svými myšlenkami.

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

Snažím se bránit rychlému konzumnímu 
životu a podporuji akce, které mají tradici, 
myšlenku a trvalou hodnotu. Takovou akcí 
„Freudův folklorní festival“ bezesporu je. 
Celá činnost Společnosti Sigmunda Freuda 
navíc směřuje k propagaci osobnosti, kte-
rá je ve světě pojmem a tím i k propagaci 
městečka, které ve světě téměř nikda nezná. 
Jakákoli kulturní osvěta je mi blízká a navíc 
ji lze i komerčně využít. Turistický ruch by 
městečku jenom pomohl.

3. Kdy jste se Vy sama poprvé setkala 
se jménem našeho slávneho rodáka?

Bylo to v době, kdy jsem studovala na 
místním gymnáziu. Tehdy byl ředitelem 
Jaromír Štěrba, který byl Freudovým pro-
pagátorem. Psychoanalýza mi v té době 
nic moc neříkala a jakási hrdost na sláv-
ného rodáka mě míjela zcela. Na Freuda 
jsem později narazila v Hrabalově próze. 
Hrabal Freuda označuje jako předchůdce 
surrealistů a objevitele poznatku, „že lidé 
narušeni nejsou odsouzeníhodní, ale po-
zoruhodní, že Freudovou metodou se lze 
dobrat podstaty člověka“. Blíže jsem se 
s ním potom seznámila v překladu knihy 
Freud od Anthonyho Storryho. Dnes mám 
radost, že se zachoval jeho rodný dům, že 
máme po něm pojmenováno náměstí, že 

jeho metody v psychoanalýze jsou dodnes 
používány a rozvíjeny.

4. Co jse Vám v Příboře nejvíc líbí?
Líbí jse mi samotný název města. Je oje-

dinělý, zvukomalebný a dokonale vystihuje 
náladu městečka. Řekla bych, že Příbor je 
náladové městečko. Opět použiji Hraba-
lovou prózu, byly to rozhovory s ním, ve 
kterých jsem s úžasem četla, že Příbor spolu 
s městy jeko jsou Lvov, Budapešť a pár dal-
ších světových měst, patří k jeho nejmilej-
ším. Tím, že jsem v Příboře vyrůstala, s růz-
nými jeho zákoutími mě spojují prožitky, 
dnes tomu říkám pocitové vzpomínky. Ať už 
je to „Švejdule“ kudy jsem chodila do školy, 
park za „Kaťákem“, kde jsem chodila na ran-
de, „Hončová Hůrka“ kde jsme chodili na 
školní výlety nebo u „Hopky“, kde jsme na-
kupovali. Líbí se mi, že městečko si i po cit-
livé modernizaci zachovalo svůj historický 
ráz, zlepšila se infrastruktura, služby a kul-
turní vyžití, postupně se do něj vrací život.

5. Co by jste chtěla změnit, vylepšit?
Začnu u sebe. Určitě zdokonalit posky-

tování služeb, sama se snažím rozšiřovat 
své služby a pružně reagovat na požadav-
ky zákazníka. Přivítala bych větší podporu 
ze strany města malým a středním pod-
nikatelům. Myslím že tato kultura prode-
je a služeb městu vyloženě sedí. Určitě je 
co vylepšovat na vzhledu města, mnohem 
důležitější mi však připadá zkvalitnění so-
ciálního a kulturního ovzduší. Vytvářet so-
ciální programy zvýhodňující mladé lidi. 
Propagovat „klenoty“ městečka a následně 
z nich i komerčně těžit. Ponechat osobitý 
ráz a naučit lidi radovat se, že v něm mo-
hou žít.
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Čínský obchod textil – obuv
Příbor Karla Čapka 58

Celý rok mimořádně výhodné ceny!
Tričko pánské, dámské .................................................... od 50Kč
Kalhotky ........................................................................... od 10Kč
Deky ................................................... 70Kč, 120Kč, 150Kč, 350Kč
Kalhotky kapsáče dětské ................................................. od 90Kč
Kalhoty kapsáče pánké .................................................. od 150Kč
Noční košile ..................................................................... od 60Kč
Halenka ............................................................................ od 20Kč
Teplákovky dětské .......................................................... od 100Kč
Teplákovky dospělé ....................................................... od 250Kč
Košile ................................................................................ od 59Kč
Boty dětské ....................................................................... od 90Kč
Boty dámské ................................................................... od 140Kč
Cukle pánské, dámské ..................................................... od 45Kč
Sandále pánské ............................................................... od 100Kč

Akční ceny každý den!
Velký výběr dalšího zboží za výhodné ceny.



 

VÝHODNÉ CENY V MĚSÍCI  DUBNU
*  Kornout Princ 115 ml vanilka aj 6,90 Kč 9,70

*  Rybí fi lety na gril 400 gr 34,50 Kč 47,70

*  Libové párky 1kg 35,00 Kč 42,00

*  Pděbradka ProLinie 1,5l PET 10,90 Kč 13,90

*  Okurky sterilizované 720, 6-9 cm 16,90 Kč 21,00

*  Cappuccino classic, smetana 125gr 13,90 Kč 19,90

nakoupíte v  prodejnách TUTY – Příbor, Mořkov, Nový Jičín

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

 

   

   

Naše oči jsou v průběhu dne hodně namáhány. 
Jejich nejdůležitější úlohou je totiž přizpůsobovat se 
neustále se měnícím světelným podmínkám. Proto 
již řadu let na našem trhu existují fototropní (svět-
locitlivé) dioptrické i nedioptrické brýlové čočky. Za 
nejintenzivnějšího světla díky svým neuvěřitelným 
zabarvovacím vlastnostem ztmavnou na úroveň slu-
nečních brýlí. Nabízí našim očím perfektní komfort 
pro všechny světelné podmínky a navíc optimální 
ochranu před UV zářením. V letošním roce se dokon-
ce objevila na českém trhu i úžasná novinka, která se 
skvěle hodí také do módních pastelových brýlových 
obrub. Přijďte si prohlédnout naše vzorníky a sami 
uvidíte.

 Pavla Jílková – váš oční optik.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí: 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Úterý:  8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Středa:  8.00 - 13.00
Ćtvrtek:  8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Pátek:  8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

VAŠE OČNÍ OPTIKA
V BUDOVĚ DOMOVNÍ SPRÁVY

FREUDOVA 118, PŘÍBOR

P a v l a  J í l k o v á

MĚSÍČNÍK
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