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INFORMACE O NOVÉM 
UBYTOVÁNÍ V PŘÍBOŘE

Lucie Ryšavá

Přinášíme vám zde informace o vzni-
ku a fungování nového ubytování v našem 
městě!

Poslední dobou jste měli možnost si 
všimnout, že se radní města snaží o zvidi-
telnění Příbora ve spojení s naším slavným 
rodákem Sigmundem Freudem, aby zde 
přilákali turisty, či jen oslovili projíždějící 
k zastavení se u jeho rodného domu. Ne-
přímo s tímto také souvisí vznik nových 
ubytovacích míst ve městě. 

V posledních měsících se v Příboře roz-
hodlo podnikat v oboru ubytování hned 
několik podnikatelů. V tomto článku jsme 
se pokusili o konfrontaci názorů podni-
katelů, kteří se rozhodli začít, jak se říká 
„z gruntu“ zcela poprvé a naopak těch, kte-
ří již v tomto oboru mají své zkušenosti. 
Položili jsme jim čtyři zásadní otázky, a jak 
zjistíte, každý se rozhodl pro poskytování 
této služby ze zcela odlišných důvodů. 

Tázanými byli: Václav Hulva – Penzi-
on St. Florian, Rudolf Korčák – Chatky 
na koupališti, Ing. Pavel Ščudlík – Penzi-
on U Náměstí, Ing. Karel Mrnuštík – Hotel 
U Freuda
1) Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl 
začít podnikat v Příboře v oblasti ubyto-
vání?
V. Hulva: Pohybuji se v pohostinství již od 

svých 15 let, pracoval jsem také na Letce, 
a tak jsem měl možnost v průběhu času 
sledovat a srovnávat kvalitu ubytová-
ní jak u nás, tak v cizině. Jezdím mnoho 
po světě a často sleduji úroveň ubytova-
cích služeb a možnosti ubytování vůbec. 
Nejen z těchto důvodů jsem si tedy řekl, 
„proč by to tak nemohlo být také tady“. 
Rozhodli jsme se proto s manželkou, že 
v Příboře otevřeme rodinný penzion, 
jehož kapacitu jsme postupně zvyšo-
vali a v současné době stále přistavuje-
me, abychom co nejlépe vyhověli poža-
davkům zákazníků. Díky tomu, že jsme 
museli přistavět novou kuchyň, k čemuž 
nás donutila Evropská unie, vzniká tím-
to nová ubytovací část a doufám, že v bu-
doucnu bude také co nejčastěji zaplněna.

R. Korčák: Především nedostatek levné 
ubytovací kapacity v průběhu letních 
měsíců, zejména pro žáky a studenty, 

Řidiče na trase mezi Novým Jičínem 
a Frýdkem - Místkem upoutávají pro-
pagační panely, kterými Příbor zve ná-
vštěvníky k zastavení ve městě a vnáší 
do povědomí české veřejnosti osobnost 
Sigmunda Freuda. 

K již instalovaným panelům přibu-
dou dva další ve směru od Ostravy a od 
Kopřivnice, jejichž osazení zpozdily 
komplikace při schvalování vhodných 
lokalit. Panely upoutaly pozornost mé-
dií a zmínka o nich se objevila v něko-
lika novinových denících a v relacích 
rozhlasových stanic. Svými panely uči-
nilo město další krok v propagační kam-
pani, která je součástí projektu na posí-
lení pozice Příbora v cestovním ruchu 
a seznámení naší i zahraniční veřejnosti 
s faktem, že se zde narodil S.Freud, jed-
na z nejvýraznějších postav 20. století. 

V centru města se objeví jiný infor-
mační panel, který turisty seznámí se 
zajímavostmi Moravskoslezského kra-
je. Pro nás určený panel je zaměřen na 
subregion Poodří. Projekt osazení ce-
lého regionu systémem těchto velko-
plošných informačních panelů připravil 
a uhradil Moravskoslezský kraj. 

Těmito novými nosiči je rozšířen do-

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při správném držení těla

nesmí být hlava lordózovitě zahnuta dopředu,

to může být následkem vysoké televicózy

a nadmíru přehnané počítačózy

spojené s velmi malou spavózou a vitaminózou.

Spojením všech těchto faktorů můžeme skončit

v krematoriu i s umrlcózou až smrtózou.

 Marek Adamus, sekunda, 2002/2003

FREUDOVA TVÁŘ LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ PŘÍBORA
PhDr. Milada Podolská

sud instalovaný soubor propagačních 
panelů „Lašská brána“, které Příbor 
a jeho partnery Štramberk, Kopřivnici 
a Hukvaldy propagují již několik let. 

Cena: 5,- Kč
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rovněž i z důvodu levné rodinné rekre-
ace a také jsem chtěl do Příbora přitáh-
nout lidi ze vzdálenějších míst České re-
publiky.

P. Ščudlík: Za prvé jsme měli nevyužitý 
prostor v domě a za druhé nás známí 
informovali o tom, že když přijedou do 
Příbora, nemají se kde ubytovat. Z vlast-
ní zkušenosti tedy můžu říci, že pokud 
jsem je nechtěl nechat přespávat u sebe 
doma, neměl jsem je kde ubytovat. 

K. Mrnuštík Naše prvotní vize byla vybu-
dovat tento hotel zejména pro zahra-
niční klientelu, jelikož českých turistů 
a především tuzemských znalců Sig-
munda Freuda je bohužel stále málo 
a vzhledem k tomu, že je to děláno spe-
cificky pro ně, chtěli jsme se zaměřit 
na turisty a Freudovy znalce spíše z ci-
zích zemí. Dalšími z důvodů, proč jsme 
se takto rozhodli, bylo, že takovýto typ 
ubytování v Příboře ještě není a také, že 
se budova hotelu nachází v těsné blíz-
kosti rodného domu Sigmunda Freuda.

2) Jak jste prozatím spokojen s provozem 
nového ubytování?
V. Hulva: Je těžké to takto posoudit. Mu-

sím říci, že naše úsilí ocení hlavně hosté 
z cizích zemí, avšak nemohu si stěžovat 
ani na tuzemskou klientelu. Co se týče 
obsazenosti, někdy je bohužel nulo-
vá a někdy bychom naopak mohli ješ-
tě přistavět. Já jsem si od začátku moc 
nesliboval, počítal jsem s tím, co mám, 
a nestavěl jsme si vzdušné zámky, tzn. že 
nyní za dané situace jsem spokojen. 

R. Korčák: Doposud jsem příjemně pře-
kvapen zájmem lidí o možnosti ubyto-
vání na koupališti, a to vlastně od měsíce 
května až do poloviny září. V měsících 
květnu a červnu byly ubytovací kapacity 
využívány hlavně studenty z Čech a Mo-
ravy. Prázdninové měsíce pak využívají 
hlavně rodiny s dětmi a velký zájem je 
také o dětské tábory s výukou plavání.

P. Ščudlík: Máme otevřeno teprve 2 měsí-
ce a prozatím je návštěvnost nízká, tak 
uvidíme do budoucna. Prozatím plánu-
jeme větší propagaci, abychom přilákali 
zákazníky.

K. Mrnuštík: Prozatím ještě hotel není 
v provozu, avšak očekávám, že v bu-
doucnu budu spokojen, protože jsme se 
pro to snažili udělat všechno. A nadále 
se také budeme snažit plnit i další kon-
krétní přání klientů. 

3) Myslíte si, že současná snaha města o větší 
propagaci v oblasti turismu ve spojení se slav-
ným rodákem Sigmundem Freudem bude 
mít vliv na vaše podnikání?
V. Hulva: Určitě. V každém případě. Nejen 

pro mě jako pro podnikatele, ale i pro 
město jako takové. Otevíráme se Evropě 
a odtud plyne veliká možnost přílivu fi-
nancí a různých grantů pro město a po-
tažmo pro nás ubytovatele.

R. Korčák: Samozřejmě. Nejen na mé 
podnikání, ale bude mít vliv na všech-
ny ostatní drobné a střední podnikatele 

v oblasti obchodu, služeb a cestovního 
ruchu v Příboře. 

P. Ščudlík: Doufám, že ano. To byl také je-
den z důvodů, proč jsem s podnikáním 
začal. Kvůli Sigmundu Freudovi bude 
do Příbora určitě jezdit více turistů než 
kdysi a tím se zde také naskýtá možnost 
většího počtu zájemců o ubytování.

K. Mrnuštík: Určitě. Zviditelnění Sigmun-
da Freuda je jistě velmi dobrým poči-
nem a tím pádem se na to také váže zvi-
ditelnění města Příbora. To by mělo být 
v současné době prioritní a chvála bohu, 
že se s tím konečně něco děje. A dokonce 
to nabralo takové obrátky, že se v Příboře 
bude stavět i kongresové centrum, což 
jistě bude také velkým přínosem.

4) Jaký je váš názor na momentální stav 
ubytovacích služeb v našem městě?
V. Hulva: Soudím, že v současné době je si-

tuace dostačující, neboť jsou dny, kdy je 
zde úplně prázdno a naopak dny, kdy je 
nutná spolupráce nejen mezi ubytova-
teli našeho města, ale i okolních měst, 
abychom vždy plně uspokojili všechny 
návštěvníky. Já osobně se snažím v kaž-
dém případě maximálně vyhovět každé-
mu přání zákazníka, což znamená, že se 
kvůli tomu musíme jeden na druhého 
občas obracet. 

R. Korčák: Dle mého názoru je situace 
dlouhodobě špatná, především co se 
týče ubytování většího počtu návštěv-
níků na jednom místě. Myslím si, že je 
opravdu potřeba podpořit podnikatele, 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Zuzana Turková – vedoucí odbo-

ru organizačního a vnitřních věcí
Rada města se v měsíci červenci sešla 

pouze jednou, a to dne 13.července na své 
51. schůzi, kdy projednala následující zá-
ležitosti:
 Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí 
a výborů.
 Udělila Kiss Morava, s.r.o. Ostrava – Zá-
břeh výjimku z vyhlášky města Příbora č.14/
95 o místních záležitostech veřejného pořád-
ku pro konání akce Smažba dne 14.8.2004, 
jejíž ukončení stanovila na 02.00 hod.
 Seznámila se s dalšími materiály týka-
jícími se zpracování žádosti města o dotaci 
ze strukturálních fondů EU k projektu Cen-
trum Sigmunda Freuda (upřesňující inves-
tiční náklady, návrh provozních nákladů, 
počtu pracovníků, rozsahu služeb a formu 
možného provozovatele centra) a doporu-
čila ZM v případě schválení žádosti založení 
obecně prospěšné společnosti, která by za-
jišťovala provoz celého zařízení
 Odsouhlasila předložené zadání pro 
zpracování nabídky na realizaci akce „PIE-
TA – MIG 15“ s tím, že předmět díla doplni-
la o položku: vyzvednutí a usazení letounu 
MIG 15 na pylon
 Souhlasila s předloženým zadáním 
pro zpracování nabídky na realizaci akce 
„Rozšíření plynovodní sítě ulice Juraňova 
v Příboře“ 
 Doporučila ZM schválit plnou moc 
pro město Nový Jičín k jednání o smlouvě 
a k uzavření smlouvy s dopravcem na zajiš-
tění ostatní dopravní obslužnosti, která ne-
přesáhne 2 mil. Kč. – varianta provádění 
platby obdobně jako v roce 2004
 Schválila na základě § 102, odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, přijetí do-
tace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve 
výši 1 mil. Kč na vykoupení rodného domu 
Sigmunda Freuda u uložila zahájit jedná-
ní s Moravskoslezským krajem o uzavření 
smlouvy na poskytnutí dotace
 Vzala na vědomí informaci o smlouvách 
na opravu a modernizaci bytového fondu – 
dům čp. 717, ul. Tyršova, Příbor

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA

Ing. Zuzana Turková – vedoucí odboru  
organizačního a vnitřních věcí

 Za období od svého 14. zasedání se ZM 
sešlo jednou, a to dne 19. července 2004 na 
svém 15. zasedání, kdy projednalo mj. tyto 
záležitosti:
 Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu 
o bezúplatném převodu nemovitostí č. ONJ/
2448/2004-DS 30/04/Ši včetně omezujících 
podmínek uvedených v čl. VI. této smlouvy.
 Zastupitelstvo města souhlasilo na zá-
kladě §85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
v platném znění (o obcích) se zavedením ka-
nalizačního řádu procházející přes pozemky 

V. Hulva

R. Korčák

Ing. P. Ščudlík 

Ing. K. Mrnuštík
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p.č. 780, 585, 587, 579, 580, 578 a 571/1 v k.
ú. Příbor do majetku města formou notář-
ského prohlášení.
 Zastupitelstvo města uložilo v návaz-
nosti na §7, odst.1 a 4 zákona č. 274/2001 
Sb. zahájit jednání s vlastníky pozemků p.č. 
579 a 580 v k.ú. Příbor o umožnění vstupu 
na tyto pozemky z důvodu nutnosti oprav 
kanalizace a jejího zprůchodnění.
 Zastupitelstvo města bylo seznáme-
no s rozsahem projektu Příbor – Centrum 
Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu, 
který se skládá z těchto částí:
a) Centrum Sigmunda Freuda
1. etapa: rekonstrukce rodného domu 

S.Freuda multifunkční objekt
2. etapa: objekt služeb
b) Úprava prostranství na ul. Jičínská 

v Příboře
c) Oprava a stavební úpravy piaristického 

kláštera – 3. etapa – prostory muzea
d) Oprava a stavební úpravy piaristického 

kláštera – piaristické zahrady
e) Úpravy komunikací a komunikační 

propojení Centra Sigmunda Freuda 
s piaristickým klášterem

f) Rozšíření ubytovacích kapacit
 Zastupitelstvo města schválilo skladbu 
projektu Příbor – Centrum Sigmunda Freu-
da – stimul rozvoje regionu
 Zastupitelstvo města schválilo doplnění 
Programu rozvoje města do roku 2006 o je-
ho novou ucelenou část pod názvem „Příbor 
– Centrum Sigmunda Freuda – stimul roz-
voje regionu“.
 Zastupitelstvo města uložilo v souvislos-
ti s rozšířením programu rozvoje města do 
roku 2006 upravit příslušné kapitoly „Progra-
mu“ v časových a finančních souvislostech.
 Zastupitelstvo města bylo seznámeno 
s hlavními údaji obsaženými v žádosti o do-
taci ze strukturálních fondů Evropské unie 
k projektu Centrum Sigmunda Freuda – 
1. etapa, zejména potom s celkovými nákla-
dy projektu, návrhem finančního krytí, ča-
sovým harmonogramem realizace, zajiště-
ním provozu apod.
 Zastupitelstvo města uložilo předlo-
žit zpracovaný projekt Centrum Sigmun-
da Freuda – 1. etapa jako žádost o dotaci 
ze strukturálních fondů Evropské unie, pri-
orita 4 – rozvoj cestovního ruchu, podopat-
ření 4.2.1. – podpora nadregionální infra-
struktury cestovního ruchu společného re-
gionálního operačního programu ČR na léta 
2004 – 2006.
 Zastupitelstvo města schválilo přijetí 
úvěru ve výši 170 mil. Kč, který bude použit 
na předfinancování a spolufinancování pro-
jektu pod názvem Centrum Sigmunda Freu-
da – 1. etapa, za předpokladu, že městu bude 
přiznána dotace na realizaci tohoto projek-
tu ze strukturálních fondů Evropské unie 
a státního rozpočtu.
 Zastupitelstvo města pověřilo radu měs-
ta vyhlášením veřejné zakázky v souladu 
se zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných za-
kázkách, pro výběr subjektu k poskytnu-
tí úvěru ve výši 170 mil. Kč k zabezpečení  

1. Které dobré vlastnosti jsi zdědil po 
svých rodičích? 

 To je otázka ne pro mně, ale pro mé ro-
diče. Ale myslím, že jsem po otci zdědil 
zručnost (bohužel jen částečně) a po 
matce hlavu (taky jen částečně). Je to 
však jen můj dohad. 

2. Tvoje nejoblíbenější činnost.
 Věnovat se své přítelkyni. To je to, co 

mě velmi naplňuje.
3. Tvoje nejoblíbenější kniha, film 

a hudba.
 Nejoblíbenější knihu a film nemám. 

Vždy mě hodně zajímala válečná té-
matika, takže knihy a filmy především 
o hrdinech, kteří nasazovali své životy 
za svobodu jiných. Hudebně jsem vy-
rostl na hip hopu a na rocku. Respek-
tuji však každého, kdo v hudbě něco 
dokázal, ale tím nemyslím mediální 
slávu. Kultovní kapelou jsou pro mě 
CYPRESS HILL, smekám před celou 
česko – slovenskou hip - hopovou scé-
nou a obdivuji BUGABOO, příbor-
ské uskupení vynikajících muzikantů 
a mých skvělých přátel. 

4. Čím jsi chtěl být jako dítě?
 Od malička jsem se velice zajímal o le-

tadla. Chtěl jsem být letcem.
5. Měl jsi v dětství svůj vzor?
 Mým vzorem byl pro mne můj otec. 

Chtěl jsem být pilot jako on.
6. Co tě přivedlo ke tvému povolání?
 Zjištění, že nejsem technický typ po 

otci, ale humanitně zaměřen po matce.

Dnes vám představíme jednoho z orga-
nizátorů již tradičního hudebního festiva-
lu Music Freud, který znáte z předchozích 
ročníků pod názvem Pink Freud.
Jméno:  Ondra Šedivý  
Věk:  23
Stav:  svobodný
Dosažené vzdělání: Veřejně správní akade-

mie – Vyšší odborná škola 
Vyškov 

Povolání: osoba samostatně výdělečně 
činná

Koníčky: fotografie, vše kolem nezá-
vislé hudby a v posledním 
půl roce hlavně hudební fes-
tival Music Freud

V Příboře žije: celý svůj život

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

7. Jaké jsou tvoje vazby na Příbor?
 Jsem příborský rodák a hrdý občan to-

hoto města.
8. Které místo ve městě máš nejraději?
 Rád mám celé město. Čím blíže k cent-

ru tím víc. 
9. Co se ti ve městě nelíbí?
 Přístup k mladým spoluobčanům a pří-

stup ke kultuře.
10. Máš s Příborem spjatý nějaký zají-

mavý zážitek?
 Všechny silné zážitky spjaté s Příborem 

byly, jsou a budou něčím zajímavé.
11. Co bys uvedl jako svůj dosavadní 

největší úspěch?
 Těch úspěchů bylo hodně a každý 

z nich byl svým způsobem největší.
12. Napadá tě nějaká osobní životní prohra?
 Životních proher bylo taky mnoho.
13. Kdyby to bylo možné, že by ses zno-

vu narodil, chtěl bys dělat něco jiné-
ho? Být někým jiným?

 Nemám důvod takto uvažovat. Možná 
by mne potkaly jiné zajímavé zážitky, 
ale pak bych přišel o ty, co už jsem zažil.

14. Chceš čtenářům Měsíčníku něco 
vzkázat?

 Spoluobčané, proberte se už! Není nás 
tady tolik, abychom nemohli společně 
něco dokázat. Naše město si to určitě 
zaslouží. Hlavně to chce TOLERANCI.
Díky za rozhovor a do budoucna ti pře-

ji hodně silných zážitků s lidmi plnými to-
lerance.

Ivana Šindlerová

kteří dokáží v našem městě vybudovat 
kapacitu nejméně pro 60 osob. Vytvá-
ření malých ubytovacích kapacit je jistě 
pro město přínosem, ale neřeší ubytová-
ní většího množství turistů. Podnikatelé 
i město tím přichází o značné finanční 
prostředky. 

P. Ščudlík: Myslíme si s manželkou, že naše 
ubytování je, co se týče vybavení poko-
jů, jedno z nejlepších ve městě. Zjistili 
jsme, že v centru města není žádné uby-
tování, jelikož většina ubytovacích míst 

se nachází v okrajových částech města, 
a proto jsme se tedy rozhodli začít pod-
nikat právě v tomto oboru.

K. Mrnuštík: Nejsem bohužel z Příbora, 
a tak nemám zas až tak velký pře-
hled o ubytovacích kapacitách ve měs-
tě, avšak jak jsem se již zmínil v první 
otázce, jedním z důvodů rozhodování 
o podnikání byl fakt, že zde tento typ 
ubytování není, čímž bych chtěl nazna-
čit nezaplněnost trhu na území Příbora 
v oblasti cestovního ruchu a služeb. 
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finančního krytí realizace projektu Centrum 
Sigmunda Freuda – 1. etapa.
 Zastupitelstvo města uložilo předložit ke 
schválení návrh smlouvy o poskytnutí úvěru 
k zabezpečení finančního krytí realizace pro-
jektu Centrum Sigmunda Freuda – 1. etapa 
v případě poskytnutí dotace na tento projekt 
ze strukturálních fondů Evropské unie.
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že 
projekt pro stavební řízení je nutno rozpraco-
vat v době před schválením a případným při-
jetím dotace ze strukturálních fondů EU. Za-
stupitelstvo města si je vědomo, že v případě 
když město nezíská prostředky ze struktu-
rálních fondů EU, bude tato rozpracovanost 
hrazena z finančních prostředků města.
 Zastupitelstvo města schválilo v souladu 
s doporučením RM plnou moc pro město 
Nový Jičín k jednání o smlouvě a k uzavře-
ní smlouvy s dopravcem na zajištění ostat-
ní dopravní obslužnosti, která nepřesáhne  
2 mil. Kč - varianta provádění platby obdob-
ně jako v roce 2004.

- Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2004/2005 začne ve všech zá-
kladních, středních a speciálních školách 
ve středu 1. září 2004. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 
ledna 2005. Období školního vyučová-
ní ve druhém pololetí bude ukončeno ve 
čtvrtek 30. června 2005.

- Podzimní prázdniny připadnou na 
středu 27. října a pátek 29. října 2004. 

- Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v ne-

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2004/2005 V ZÁKLADNÍCH, 
STŘEDNÍCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství
děli 2.ledna 2005. Vyučování začne v pon-
dělí 3. ledna 2005.

- Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 4. února 2005.

- Jarní prázdniny v délce jednoho týd-
ne budou v okrese Nový Jičín od pondělí 
14. února do neděle 20. února 2005.

- Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 
2005.

- Hlavní prázdniny budou trvat od pát-
ku 1. července do středy 31. srpna 2005. 

Vážení občané,
naše společnost byla městem pověřena, 

aby realizovala prodej bytového fondu ve 
Vašem městě. Dovolujeme si Vás proto in-
formovat, co můžete v nejbližších týdnech 
očekávat.

Bytové domy budou nabízeny a prodá-
vány jako celek. V současné době se zpra-
covávají a připravují podklady, které jsou 
nezbytné pro vypracování nabídek pro-
deje. Všem nájemcům bytů a nebytových 
prostor budou zaslány v druhé polovi-
ně měsíce srpna písemné nabídky prode-
je. Nabídky budou rovněž zveřejněny na 
úřední desce MÚ. Od září 2004 budete 
zváni na informační schůzky, kde Vás zá-
stupci naší společnosti seznámí s proce-
sem a harmonogramem prodeje.

Další schůzky budou organizovány po 
domech. Dům je nabízen k prodeji jako 
celek a tudíž všichni nájemci by měli řešit 
prodej společně.

PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA PŘÍBOR

Z dlouholeté praxe vyplývá, že nej-
vhodnější právnickou osobou ke koupi 
domu, v rámci privatizace bytového fondu 
měst a obcí, je bytové družstvo. Se způso-
bem fungování a založení družstva budete 
rovněž podrobně informováni. Naše spo-
lečnost pro Vás bude připravovat veške-
ré potřebné dokumenty nejen k založení 
zvolené právnické osoby, ale i pro zajištění 
financí od peněžních ústavů.

S nájemníky v domech, které jsou ur-
čeny k doprodeji bude proces privatizace 
také projednán.

Naší snahou je úspěšně Vás provést ce-
lým procesem privatizace od rozeslání na-
bídek prodeje domu až po dobu, kdy se 
stanete vlastníky nemovitostí a to v soula-
du se stanovenými termíny.
ISA CONSULT s.r.o., 
Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek
558 435 811, ZELENÁ LINKA 800 100 115
 isa@isarege.cz, www.isarege.cz

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
Ing. Milan Strakoš

Naplno pokračovaly především práce 
na dokončení projektu a žádosti o dota-
ce ze strukturálních fondů EU na projekt 
Příbor – Centrum Sigmunda Freuda – sti-
mul rozvoje regionu. Zpracovaná žádost 
včetně několika desítek příloh byla předá-
na na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
ve středu 28. 7. 2004. K žádosti byla při-
ložena doporučující stanoviska několika 
desítek českých a zahraničních institucí 
včetně zahraničních velvyslanectví, vyjá-
dření agentur z oblasti cestovního ruchu 
a podnikatelů, kteří se budou postupně 
podílet na rozvoji především ubytovacích 
kapacit ve městě. V průběhu následujících 
dvou měsíců bude provedeno vyhodnoce-
ní projektu a město se doví, zda požado-
vané finanční prostředky ve výši 150 mil. 
Kč obdrží.

V průběhu července se ve městě ote-
vřela kancelář společnosti ISA Konzult 
z Frýdku-Místku, jejíž pracovníci mají za 
úkol postupně realizovat odprodej části 
bytového fondu v rozsahu schváleném za-
stupitelstvem města. Tato část představuje 
asi 350 obecních bytů. V nejbližší době za-
čnou probíhat schůzky s uživateli jednotli-
vých bytů v domech, které jsou navrženy 
k prodeji. 

Generální opravou prošla část chodní-
ku na ul. ČSA v okraji centra města. Byly 
rovněž dokončeny práce na zastřešení čás-
ti školy Npor. Loma. Práce byly předány 
v termínu a v požadované kvalitě. 

Pozastaveny byly, bohužel, práce na 
opravách interiérů piaristické koleje (pro-
story hudební školy), a to z důvodů znač-
ně poškozených stropních konstrukcí, kte-
ré je nutno vyměnit a které nebyly součás-
tí zadání zakázky. Toto prodlení bude mít 
vliv na termínu dokončení zakázky, zřej-
mě i na její ceně a zpětném přesunu žáků 
a učitelů do těchto prostor. 

RADOSTNÝ FEST 3.7.2004 
opravdu nabídl svým divákům důvody k radování. 

Příznivcům skupiny Laura a její tygři dokonce k nadšení…



Měsíčník města Příbora 5

V letošním roce nás v rámci každoroč-
ního jarního sympozia poctila vzácná ná-
vštěva. Přijela k nám paní profesorka Bos-
tonské university – Diane O´Donoghue se 
svou sympatickou a milou překladatelkou 
z Vídně – Sophií Asperger. Paní profesorka 
mj. studovala archeologii a tak není divu, 
že téma její přednášky se týkalo vztahu ar-
cheologie a psychoanalýzy. Přijela do rodiš-
tě Sigmunda Freuda, aby nás seznámila se 
závěry svého studia Freudova odkazu. Vý-
sledky tohoto pátrání shrnula ve své práci. 
„V zemi psychoanalýzy: topografie a paměť 
ve Freudových metaforách o archeologii“. 

Z velmi odborně znějícího názvu její 
práce jsem měla trochu obavy, zda taková-
to specifická přednáška nebude určena jen 
„fajnšmekrům“ - specialistům na Freudo-
vo dílo. Byla jsem však velmi mile překva-
pena, jak srozumitelně, sdělně a přitažlivě 
dovedla pani profesorka předat výsledky 
svého teoretického bádání tak rozmanité-
mu publiku. Příjemně na mne také zapů-
sobila poznámka jedné naší angličtinářky 
a její podiv nad krásnou výslovností a bo-
hatostí slovníku paní profesorky. To jsem 
já, jako začátečník nemohla posoudit… 
pro mne a další přítomné začátečníky však 
bylo podstatné, že paní profesorka hovořila 
pomalu, se zřetelnou artikulací, takže bylo 
možné bez větších problémů porozumět 70 
–80 % textu a zbytek si domyslet z bohaté-
ho doprovodného obrazového materiálu… 
Paní profesorka byla velmi nadšena úrovní 
jazykových znalostí našich studentů, jejich 
zájmem a aktivitou.

I mimo přednášku se paní profesorka 
projevila jako úžasně zvídavý a systema-
tický badatel, který je vděčný za sebemen-
ší podnět a detail, který by rozšířil její po-
znatky o Freudově raném dětství. Takovýto 

POVÍDÁNÍ S PANEM FREUDEM – TENTOKRÁT NA TÉMA – ARCHEOLOGIE
Mgr. Marie Šupová

člověk je pro naše město hotovým pokla-
dem, neboť my, kteří zde denně pobýváme, 
jsme povětšině již zasaženi tzv. „provozní 
slepotou“. Mnohé zajímavé věci už ani ne-
vnímáme…. A proto takovýto široce vzdě-
laný, zvídavý, vstřícný a tvůrčí člověk, jako 
je paní profesorka O´ Donoghoue by mohl 
našemu městu účinně pomoci… 

Co říci na závěr – mohu jen lapidárně 
konstatovat, že kdo nepřišel, ošidil sám sebe. 
Zvláště mne překvapila nepřítomnost těch, 
kteří o pomoci Freudovi a otázce turismu 
v našem městě často hovoří, vzdychají nad 
nedostatkem zájmu široké veřejnosti…, nad 
nedostatkem přístupných informací. Ten-
tokrát tyto vynikající a špičkové informace 
přijely „samy“ až k vám… Je veliká škoda, 
že Společnost Sigmunda Freuda je na tako-
vém stupni technického vybavení a finanční 
podpory, že nemohla tuto vynikající před-
nášku nahrát tak, aby tato přednáška mohla 
být i v budou k dispozici zvídavým návštěv-
níkům a studentům ke studiu o našem vě-
hlasném rodákovi a tvořit tak základ budou-
cího odborného „příborského“ archivu…

P.S.: Děkuji vřele Muzeu Novojičínska 
– panu řediteli ing. Ivo Otáhalovi a mu-
zeu a pamětní síni Sigmunda Freuda 
v Příboře – s jeho vedoucí paní Hrdou za 
ochotu a spolupráci na obou přednáškách 
a za umožnění nafilmování dokumentární-
ho materiálu pro chystaný videofilm o Sig-
mundu Freudovi. Mgr. Marie Šupová

ve spolupráci s TANEČNÍ ŠKOLOU „SYREK“pořádá KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE A VÝCHOVY
* Kurz bude zahájen v pátek 17.9.2004 v 19:00 v DDM Luna Příbor
* Kurz je určen mládeži od 15 let.
* Kurz obsahuje 11 lekcí, které se budou konat v termínech:
· 17.9., 24.9., 1.10. (v DDM Luna), 
· 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. (v sále restaurace Mexiko),
· 3.12. - kolona.
* Obsahové naplnění kurzu:
· základy standartních a latinsko-amerických společenských tanců (waltz, valčík, tango, foxtrot, quickstep, jive, čača, samba, slowrock)
· národně-společenské tance (polka, mazurka, čardáš)
· country tance ( square dance, circle dance, round dance)
· zábavné tance (kankán, kvapík, šotyška, diskotance)
· témata společenského chování (oblékání, hygiena, zdravení, představení, kulturní podniky, restaurace, osobnost člověka, návštěvy, cestování.
* Odborně-pedagogické zajištění kurzu:
Vyučují manželé Syrkovi podle osnov a pravidel Svazu učitelů tance České republiky, ve kterém jsou registrováni. Svaz učitelů tance 

ČR je garantem odborné úrovně způsobilosti učitelů.
* Kurzovné činí 990,- Kč, sleva pro páry a sourozenecké dvojice - 800,- Kč.( 1 lekce – 90,- Kč/ 2,5 hodiny )

Přihlášky si můžete vyzvednout v informačním centrum v Příboře nebo od 23.8. 2004 též v DDM Luna Příbor, telefon 556 725 029, e-mail: ddmluna@quick.cz.

Od Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje obdrželo město další dotaci, ten-
tokrát ve výši 1 mil. Kč, určenou na výkup 
rodného domu Sigmunda Freuda. 

S konečnou platností byla stanovena 
lokalita pro umístění skateboardového 
hřiště. Byla vybrána lokalita v těsné blíz-
kosti sběrny surovin, kterou doposud uží-
valy Technické služby města pro ukládání 
odpadního a nepotřebného materiálu. As-
faltová plocha byla vyčištěna a v nejbližší 
době bude osazena speciálními prvky pro 
zájemce o tento sport. 

V červenci byly rovněž zahájeny pří-
pravné práce na transformaci příspěv-
kové organizace města, Domovní správy 
Příbor, která by měla od 1. 1. 2005 začít 
hospodařit jako společnost s ručením 
omezeným.

1.7.2004 jednání se starostou města 
Kopřivnice o způsobu požárního za-
bezpečení obou měst

12.7.2004 jednání se zástupci firmy SE-
MAG Havířov o jejich dalších zámě-
rech ve městě Příbor (Semag je vlast-
níkem pekárny na ul. Štefánikově)

12.7.2004 jednání s ředitelem Agen-
tury pro regionální rozvoj Ostrava, 
Ing. Petrem Czekajem, na téma Freud 
a Příbor

19.7.2004 mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města, které bylo svoláno 
z důvodu schválení předání žádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů EU 
(Freud) na Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR

V průběhu celého července proběh-
lo mnoho společných setkání především 
s pracovníky společnosti ENTERPREIS 
s.r.o. Ostrava a projektanty kanceláře 
ing. arch. Davídka, kteří připravovali pod-
klady pro MMR ČR.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon/fax: +420 556 725 029, e-mail: ddmluna@quick.cz
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V rámci startu 1. ročníku Freudova folk-
lorního festivalu 29. května 2004 proběhlo 
také závěrečné losování dotazníkové sou-
těže „Sigmund Freud – ZNÁMÝ NEZNÁ-
MÝ. Vynikající sólistka cimbálové muziky 
ze Základní umělecké školy Zdeňka Buria-
na v Kopřivnici – Gabrielka Jílková vyloso-
vala u této příležitosti tyto výherce:

Kategorie A
• Pavla Mojestíková – Příbor, ZŠ Jičínská
• Veronika Michnová - Hukvaldy, ZŠ Le-

oše Janáčka
• Martin Šproch – Hukvaldy, ZŠ Leoše 

Janáčka

„SIGMUND FREUD – ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“
Mgr. Marie Šupová – autorka projektu

Kategorie B
• Drahomíra Kostelecká – Příbor, Zd.Ne-

jedlého
• Michaela Běčáková – Frýdek Místek, 

Střední zdravotnická škola
• Batková Michaela – Frýdek Místek, 

Střední zdravotnická škola
A jak dopadla závěrečná rekapitulace 

soutěže?
V průběhu všech tří kol do soutěže do-

šlo v obou věkových skupinách celkem 
350 odpovědí . Z tohoto počtu bylo 53 od-
povědí chybných a 297 správných.

Děkuji všem soutěžícím za vynikající 
spolupráci. Věřím, že vás všechny toto pá-

trání po informacích o „našem Sigmun-
du Freudovi“ obohatilo o nové vědomosti 
a zážitky, které se vám jistě podaří vhodně 
uplatnit i po turistické sezoně.

Vážení čtenáři Měsíčníku města 
Příbora. Těším se na vaše prázdninové po-
střehy, příběhy, kresby a fotografie z míst, 
která jsou spojena s osobou, dílem, či po-
bytem našeho věhlasného rodáka Sigmun-
da Freuda u nás i v cizině. Vaše příspěvky 
zasílejte prosím na adresu: Společnost Sig-
munda Freuda, Sládkova 1447, Příbor.

Srdečně děkuji všem pedagogům, kte-
ří své žáky ochotně o soutěži informovali 
a vedli jejich kroky za poznáním…

Letošní 8. ročník celostátní výtvarné 
soutěže „MŮJ SEN 2004“ byl obeslán 286 
výtvarnými díly. Nejzajímavější zásilka 
výtvarných prací došla ze Základní umě-
lecké školy v Lučenci. Jejich žáci obsadili 
neuvěřitelných sedm vítězných míst!!! Za 
zmínku stojí rovněž fakt, že převážná vět-
šina jejich prací byla provedena na obyčej-
ném balicím papíře nebo na rubové straně 
starých technických výkresů… Nedosta-
tek financí vyvážili jejich žáci velkou tvůr-
čí invencí a kombinací různých technik…

Poděkování za finanční podporu patří 
městu Příbor, PhDr. Miladě Podolské a její-
mu pracovnímu týmu za zajištění organiza-
ce a cen výhercům, žákům i pedagogům Zá-
kladní školy Jičínská za velkou pomoc při tří-
dění, popisu a instalaci prací. Dík patří i po-
rotě, která pracovala letos opět pod vedením 

 V průběhu předávání cen a diplomů 
vítězům letošního 8. ročníku naší celostát-
ní výtvarné soutěže „MŮJ SEN 2004“ byl 
také odstartován 1. ročník Freudova folk-
lorního /mini/ festivalu. Cílem této akce je 
nejen rozšířit v Příboře žánrovou nabídku 
v hudební oblasti, ale hlavně připomenout 
skutečnost, že se zde Sigmund Freud naro-
dil a strávil zde ty nejdůležitější roky své-
ho života – své rané dětství. Celé Freudovo 
dílo je postaveno na vyzvednutí důležitosti 
raných dětských zážitků pro formování zá-
kladní reagence člověka. O této skutečnos-
ti a o důležitosti snů v životě člověka zde 
poutavě pohovořil zástupce starosty - pan 
Ing. Bedřich Turek. 

Při této slavnostní příležitosti vystou-
pil ostravský folklorní soubor „HLUBINA“ 
s předvedením Lašských tanců Leoše Janáčka 
v choreografii naší přední folkloristky Zdeň-
ky Kyselé a úspěšná dětská cimbálová kapela 
ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici se sólist-
kou Gabrielkou Jílkovou. Soubor pracuje pod 
uměleckým vedením pana Vladana Jílka.

„MŮJ SEN 2004“
Autorka a koordinátorka soutěže – Mgr. Marie Šupová

 Dále předvedla svou vynikající sólo-
vou hru i žákyně ZUŠ ve Valašském Mezi-
říčí – Darina Gilarová, žačka paní učitelky 
Růženy Děcké, která pozdravila přítomné 
posluchače skladbou „Pozdravy z Beskyd“ 
Jaromíra Dadáka.

Akci provázel „rej kamer“ – to se míst-
ní i „přespolní“ fotografové předháněli, kdo 
„uloví“ ten nejzajímavější snímek. Jak se jim 
to podařilo, to budete moci posoudit i vy, - 
čtenáři našeho 
Měsíčníku na 
výstavě v pro-
storách měst-
ského muzea 
Příbor. Budou 
zde prezento-
vány nejzda-
řilejší fotogra-
fie ze startu 1. 
ročníku Freu-
dova folklor-
ního festivalu 
spolu s obrazy 

surrealisticky orientované skupiny ostrav-
ských výtvarníků ze skupiny STIRUP. Verni-
sáž proběhne ve čtvrtek 23. září 2004 v 17.00 
hod. v muzeu Příbor. Srdečně zveme.

Doprovodné foto: Rudolf Jarnot
Soubor HLUBINA tančí Lašské tance Le-

oše Janáčka. V popředí je obraz studentky 
Střední průmyslové školy ve Frýdku Místku – 
Petry Juroškové, který tato talentovaná autor-
ka věnovala památce „našeho pana Freuda“.

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL
Mgr. Marie Šupová – organizátorka

ředitele ZUŠ v Kopřivnici – pana Mgr. Zdeň-
ka Babince. Na doprovodném snímku pře-
dává Ing. Svobodová za bedlivého přihlížení 
kamery cenu a diplom vítězce IV. kategorie 

– studentce Gymnázia v Bruntále - Marcele 
Hotákové. Věřím, že se jí u nás líbilo a že i po 
odchodu na vysokou školu si najde prostor 
k účasti na dalších ročnících naší soutěže.
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V deštivém počasí 
konce měsíce července 
převzali zástupci města 
od akademického sochaře 
a restaurátora Mgr. A.Ja-
kuba Gajdy opravený pís-
kovcový památník obě-
tem 1. a 2. světové války 
v parku u ZŠ Jičínské. Na 
úhradě nákladů obnovy 
se podílelo Ministerstvo 
obrany ČR. Opraven byl 
celý památník, nejproble-
matičtější však byla obno-
va nápisů. Původní byly 
již natolik poškozené, že 
nelze vyloučit, že při je-
jich rekonstrukci nedošlo 
k chybám. Proto pokud 
objevíte, že dnešní nápis 
neodpovídá originálu, 
buďte tak laskavi a sdělte 
přesné původní znění na 
městském informačním 
centru, aby mohly být de-
finitivně opraveny.

PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK RESTAUROVÁN
PhDr. .M .Podolská

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE 
Dne 12.7.2004 přijala hlídka městské 

policie oznámení od občana města, že 
 v ranních hodinách neznámý řidič blíže 
neurčeného typu vozidla na ulici Fučíko-
vě, vyhodil štěně křížence jezevčíka. Pej-
sek, kterého zde nechal na pospas, zmate-
ně pobíhal po ulici. Následně byl strážníky 
na místě odchycen a umístěn do odchyto-
vého kotce. V následujícím týdnu mu byl 
nalezen adoptivní majitel, který si pejska 
převzal.

Dne 16.7.2004 provedla hlídka MP 
Příbor asistenci na žádost záchranné 
služby NJ. Paní N.J. z Příbora-Bená-
tek měla vykašlávat krev a necítila se 
prý vůbec dobře. Po příjezdu na místo 
zmiňovaná dlouhodobě nemocná paní 
uvedla, že si již záchranku nepřeje a že 
pokud by se jí přitížilo, tak si pomoc při-
volá sama. Na linku 155 proto MP Příbor 
oznámila, že výjezd není nutný.

Dne 19.7.2004 kolem 22.00 hodiny 
nepřizpůsobil třicetiletý  řidič z Ostravy 
rychlost jízdy osobního vozidla  tovární 
zn. Volkswagen Golf dopravnímu omeze-
ní a při vjezdu na náměstí přes zpomalo-
vací příčný práh prorazil olejovou vanu na 
svém vozidle. Následně značně znečistil 
dlažbu náměstí vytékajícím olejem. Tím 
vznikla škoda na majetku města Příbora. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR, kte-
rá celou věc převzala k šetření. Taktéž byla 
přivolána hlídka hasičů, která musela za-
sypat olejové skvrny.

Dne 24.7.2004 byl v 01.40 hodin nalez-
la projíždějící hlídka MP muže ležícího v 
příkopu na ulici Leoše Janáčka. Byl v sil-
ně podnapilém stavu, ale po chvíli si ho  
na místě převzala jeho přítelkyně a ka-
marádi, kteří ho následně převezli do 
místa trvalého bydliště v Bartošovicích. 
Mladík bude předvolán na služebnu MP 
k dořešení svého přestupku v blokovém 
řízení.

Při slavnostním zahájení Týdne veterá-
nů ve filipínském „Národním památníku 
obrany Bataanu a Pochodu smrti“ v býva-
lém zajateckém táboře Camp O`Donnell, 
byl začátkem dubna 2004 odhalen i pa-
mátník sedmi českým válečným hrdinům, 
kteří zahynuli v japonském zajetí v letech 
1942 až 1945, mezi kterými byl i příbor-
ský rodák – poručík US ARMY Antonín 
Volný. Filipínská prezidentka paní Gloria 
Macapagalová Aroyová ve svém projevu 
zdůraznila, že odhalení památníku těmto 
hrdinům je novým historickým objevem, 
který potvrzuje účast i československých 
vojáků při obraně Filipín (Čechů bylo na 
Filipínách víc než těch 7 padlých). 

Poprvé na bojující Čechy na Filipínách 
upozornil ještě za války Oldřich Španiel ve 
své knize ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁ-
DA DRUHÉHO ODBOJE. Podle americ-
kých historických pramenů se Češi během 
bojů s Japonci proslavili husarským kous-
kem, když pod nepřetržitou palbou Japon-
ců přinesli hladovějícím vojákům mlýn na 
rýži. Podíleli se také velice aktivně na ně-
kolikaměsíční obraně poloostrova Bataa-
nu na ostrově Luzon. Po kapitulaci sedm-
desáti tisíc amerických a filipínských vojá-
ků – padlo do zajetí i sedm Čechů. V ná-
sledujícím pochodu smrti z jižního cípu 
poloostrova do 100 km vzdáleného Camp 
O`Donnell zahynulo přes deset tisíc váleč-
ných zajatců. Za to byl zodpovědný japon-
ský generál Homma Masaharu, který byl 
po válce americkým vojenským tribuná-
lem odsouzen k trestu smrti a popraven. 

Jedním z Čechů, kteří tento pochod přeži-
li, byl i poručík Antonín Volný. Jeho po-
slední dny popsal jeho spoluzajatec a přítel 
major US ARMY John M. M. Gulick tak-
to: „Manilu jsme jako zajatci opustili 13. 
prosince 1944 a měli jsme být dopraveni 
do Japonska. Tomík (Američané mu říka-
li Tom) byl vězněn v zadní části lodi Ory-
sho Maru. Když se pokoušel dostat povo-
lení pro zajatce, aby mohli vystoupit na 
palubu a nadýchat se čerstvého vzduchu, 
protože jich tam několik zemřelo /mluvil 
dobře japonsky/ - byl dvakrát od stráž-
ných postřelen. Vídal jsem ho téměř každý 
den až do 9. ledna 1945, kdy byl přesunut 
do přední části jiné lodi. Kotvili jsme prá-
vě v přístavu Takao na Tchaj-wanu, který 
byl v ten den napaden americkým letec-
tvem a Tomíka v den jeho narozenin /9. 
ledna/ usmrtila jedna z bomb, která za-
sáhla přední část lodě – vyhrazené pro ne-
mocné a raněné“. Tato informace o smrti 
Antonína Volného se rozchází s popisem 
jeho úmrtí, jak je uvedl ing. Václav Langer 
z Kopřivnice, kdy měl být japonský trans-
port torpédován na širém moři americký-
mi ponorkami, jejichž posádky netušily, 
že Japonci přepravují americké zajatce. Při 
tomto útoku měl zahynout i por. A. Volný. 
Časem se snad dovíme i přesnější údaje. 

Česká televize uvedla letos reportáž ze 
slavnosti Týdne veteránů na Filipínách, 
a i když byl záběr na památník českých 
hrdinů jen krátký – bylo poslední jmé-
no ve sloupci zcela čitelné – Antonín 
Volný. 

U příležitosti 106. výročí nezávislosti 
Filipín byla rozkazem Generálního štá-
bu filipínských ozbrojených sil č. 507 
udělena Antonínu Volnému in memo-
riam filipínská medaile ZA OSVOBO-
ZENÍ. Současně mu zástupce náčelníka 
generálního štábu viceadmirál Ariston 
V. Delos Reyes udělil medaili za obranu. 
Stejná vyznamenání obdrželi i ostatní 
čs. vojáci, kterým byl na Filipínách od-
halen památník padlých.

Vyznamenání oznámila velvyslanky-
ně Filipínské republiky v ČR paní Car-
melita R. Salas. Slavnostní předání me-
dailí pozůstalým se uskutečnilo dne 21. 
června 2004 v kostele sv. Tomáše v Pra-
ze za přítomnosti MO ČR, zástupce ná-
čelníka Generálního štábu AČR a před-
sedkyně ČSBS, kde byla odsloužena také 
mše. 

PAMÁTNÍK ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ NA FILIPÍNÁCH
 plk. Bohumil Vlach



Měsíčník města Příbora 8

Náklady na provoz systému nakládá-
ní s odpady převýšily v roce 2004 příjmy 
z poplatků a byly dotovány z rezervy, kte-
rá vznikla v minulých letech. V letošním 
roce se zvýšila DPH z 5 % na 19 %, letošní 
inflace je vyšší než loňská a odhadujeme ji 
přibližně na 10%, taktéž zákonné poplat-
ky za skládku se zvyšují o 100,- Kč za tunu 
(z 200 na 300,- Kč.)

Z těchto důvodů bude město Příbor 
nuceno v příštím roce navýšit poplatek 
za odpad na přibližně 400,- Kč za osobu 
a rok, pravděpodobně 396,- Kč.

Tříděním odpadu se sníží jeho produk-
ce, a tím se zároveň sníží i celkové náklady 
na nakládání s odpady, což může mít vliv 
i na výši poplatku, protože celkové nákla-
dy se rozpočítávají na počet osob žijících 
ve městě. 

Systém nakládání s komunálním odpa-
dem v Příboře je popsán v obecně závaz-
né vyhlášce č. 3/2001 města Příbora, která 
byla novelizována vyhláškou č. 3/2002. Ve 
vyhlášce je popsáno, kam mohou občané 
komunální odpad odkládat.

Jsou to tato místa:
1) Směsný komunální odpad občané od-

kládají do popelových nádob a kontej-
nerů, které jsou umístěny na stanoviš-
tích v blízkosti bydlišť.

2) Sklo se umísťuje do kontejnerů rozmís-
těných na 14 stanovištích

3) Kontejnery na plasty jsou rozmístěny 
na 30 stanovištích

4) Objemný odpad (starý nábytek, kober-
ce, případně další odpad, který se neve-
jde do odpadových nádob) se odevzdá-
vá na Technických službách, Štramber-
ská 483 Příbor. Sběr se provádí v těchto 
dnech a hodinách:

čtvrtek - 8,00 až 11,00 a 12,00 až 16,30
sobota - 8,00 až 12,00
5) Odpad ze zeleně je možno odkládat 

na kompostárnu Točna v těchto dnech 
a hodinách:

Pondělí - 8,00 až 14,00 hod.
Středa - 8,00 až 14,00 hod.
Pátek - 8,00 až 14,00 hod. 

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V PŘÍBOŘE 
Ing. Libuše Volná, Referent životního prostředí

Je v zájmu všech, aby se ve městě vytří-
dilo více odpadu, proto se v nejbližší době 
rozšíří počet kontejnerů a nabízí další 
možnosti třídění, například:
Plasty: stávající počet kontejnerů            30

v nebližší době se přidalo nebo přidá 9
Sklo: stávající počet kontejnerů            14

v nebližší době se přidalo nebo přidá 6
Papír: Občané mohou papír předat sběr-
ným surovinám - firmě PARTR s.r.o. Vše-
mina, středisku Příbor, ul. Na Kamenci
Kovy: Občané mohou kovový odpad předat 
sběrným surovinám – firmě PARTR s.r.o. 
Všemina. Otevírací doba ve firmě PARTR je
pondělí až čtvrtek
 8,00 až 12,00 hod. a 13,00 až 17,00 hod.
pátek - 8,00 až 12,00 hod.

VYUŽÍVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU:
PET láhve se dotřiďují a předávají firmám 

k dalšímu zpracování
Další plastový odpad a papír, případ-

ně další spalitelné složky se předávají 
spalovně cementárny v Hranicích jako 
ekologicky nezávadné a testované pa-
livo. Palivo musí mít určité parametry, 
aby mohlo být takto využito.

Sklo se předává sklárnám k dalšímu zpra-
cování.

Kvalitně vytříděný papír, který vykupuje 
sběrna, se předává papírnám k opětov-
nému zpracování.

Kovy jsou taktéž předávány k opětovné-
mu zpracování.
Údaje o množství vytříděného odpadu 

jsou předávány firmě EKOKOM a.s., kte-
rá finančně podporuje třídění ve městech. 
Podle kvalifikovaným odhadů je možno 
vytřídit 20 až 30% komunálního odpa-
du ve městě. Podle dosavadních údajů se 
v Příboře vytřídí přibližně 10% započítá-
me – li i nebezpečný odpad.

Tříděním je možno snížit náklady na-
kládání s odpadem. Vzhledem k tomu, 
že výše poplatku se vypočítává z nákla-
dů, které město na odpady vynakládá, je 
možno tříděním ovlivnit rovněž výši po-
platku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KULTURNÍCH PAMÁTEK

Ing. Bedřich Turek
Den otevřených dveří kulturních pamá-

tek v rámci Dnů evropského dědictví již 
získal v našem městě tradici. Nabídky vy-
užívají občané Příbora a na základě infor-
mací v katalogu nebo na internetu rovněž 
mnoho návštěvníků z blízkého či dalekého 
okolí. Vloni např. mimo jiné navštívila naše 
město i početná skupina z Ostravy.

Letos se tato akce uskuteční v sobotu 
dne 18. září 2004 a bude zahrnovat násle-
dující program:

Od 9.00 hod. do 17.00 hod. budou ote-
vřeny budova bývalého piaristického gym-
názia, radnice a všechny kostely.

Od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 
hod. se uskuteční procházky městskou pa-
mátkovou rezervací s odborným výkla-
dem k minulosti objektů a prostranství, 
k významným rodákům a osobnostem 
i k dalším zajímavostem. Sraz zájemců 
bude vždy před vchodem do muzea.

Vstup k prohlídce expozice muzea a sí-
ně S. Freuda bude bezplatný.

V prostorách hřbitovního kostelíka sv. 
Františka Serafinského bude připravena 
fotovýstava z probíhajících oprav farního 
kostela Narození Panny Marie.

Ve farním kostele se od 16.30 hod. do 
17.00 hod. uskuteční pěvecký koncert 
chrámové scholy.

Ve farním kostele bude bezprostředně 
na koncert navazovat zcela ojedinělá akce 
uložení dobových dokumentů do kovové 
schránky, která pak bude umístěna v bá-
ni věže. Bude se jednat o projekty oprav 
střech a fasády kostela, knihy Dějiny měs-
ta Příbora a Příbor v datech a příborské 
pověsti, jubilejní medaili, CD nahrávek 
Dechového orchestru mladých, videosní-
mek o Příboře, pohlednice, Měsíčník, se-
znam působících kněží a další materiály. 
Vše bude uloženo za přítomnosti autorů.

Zveme všechny spoluobčany i další zá-
jemce a přejeme jim, aby při letošním Dni 
otevřených dveří kulturních památek na-
čerpali nové zajímavé informace a prožili 
mnoho pěkných chvil.

Dětská misie společně 
s Křesťanskou mezinárodní misií 

zve všechny děti a také jejich rodiče 
v rámci akce

„DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“
pořádané městem Příbor na

„DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE“
 které proběhne v sobotu 18. 9. 2004

ve 14.30 hod. v městském parku.
Součástí akce bude loutkové divadlo, 

různé soutěže, nafukovací skákací hrad 
a také je pro všechny děti připravena malá 

odměna! Vstup volný.

mnoho pěkných chvil.

zve všechny děti a také jejich rodiče 
Anna Trevisanová
Anna Tojšlová
Drahomíra Polášková
Eva Zbránková
František Drozd
Jarmila Boháčová
Jindřiška Štixová
Josef Lhoták
Jozefa Černá
Ladislav Nekl
Lubomír Světnička
Ludmila Bukovjanová

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. DO 31. SRPNA
Ludmila Cigošová
Ludmila Sattková
Marie Chromečková
Marie Michná
Marie Procházková
Marie Šimíčková
Marie Švajdová
Marie Veřmiřovská
Oldřich Kocourek
Rudolf Karas
Vlasta Hajdušková
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FILMOVÉ LÉTO 2004 
OPĚT V PŘÍBOŘE
PhDr.M. Podolská 

Příbor je pravidelným hostitelem Ki-
nematografu bratří Čadíků a jejich Filmo-
vého léta. Možná vás zaujme, že historie 
společnosti Kinematograf bratří Čadíků 
provozující pojízdná kina po celé České re-
publice sahá až do roku 1991, kdy si bratři 
Čadíkovi koupili maringotku a vyrazili na 
svou první pouť. Od počátku je výtěžek je-
jich aktivit věnován charitativním účelům. 
V loňském roce přispěli na konto projektu 
„Archa Chantal“ více než 750 000,-Kč.

Během let Kinematograf rozšiřoval své 
aktivity, zapojoval se do různých projek-
tů, získal podporu významných osobnos-
tí českého filmu a stal se součástí festivalů 
a kulturních událostí (Mezinárodní festi-
val Karlovy Vary, Febiofest, Letní filmová 
škola v Uherském Hradišti, Filmový festi-
val dětských filmů ve Zlíně). V posledních 
letech šíří dobrou pověst našich filmových 
tvůrců i v zahraničí.

Letos je výtěžek Filmového léta určen 
Nadačnímu fondu Kapka naděje, který 
pomáhá dětem s nádorovým onemocně-
ním a s poruchou krvetvorby. Věříme, že 
i vy spojíte příjemný zážitek s dobrým po-
citem z pomoci nemocným.

Zveme vás na promítání oblíbených 
českých filmů v termínu od 11. 8. 2004 do 
15. 8. 2004 na příborském náměstí. Zahá-
jení po setmění /21.00/

Program 
11. 8. Děvčátko
12. 8. Kruté radosti
13. 8. Musím tě svést
14. 8. Mazaný Filip 
15. 8. Pupendo

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 
POKRAČUJE.

Informace z odboru SMŠBMH

Od ledna do června letošního roku pro-
bíhal nultý ročník vzdělávání třetího věku 
organizovaný pod záštitou Města Příbor 
a Masarykova gymnázia v Příboře. Zájem 
o studium byl velký a přes dvě otevřené 
třídy se jej nepodařilo plně uspokojit. Tyto 
dvě třídy budou od října pokračovat v dal-
ším tříletém studiu. Nové jedna až dvě 
studijní skupiny (již bez nultého ročníku) 
budou proto z kapacitních důvodů otevře-
ny až ve školním roce 2005/2006. Vážíme 
si velké příznivé odezvy na tuto novou ak-
tivitu města, další zájemce prosíme o trpě-
livost a přejeme, aby jim jejich touha po 
vzdělávání v seniorském věku vydržela.

Absolventi nultého ročníku budou 
o organizačních záležitostech vyrozuměni 
písemně.

PODĚKOVÁNÍ 
S.Faltínová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Děkujeme všem firmám a fyzickým 
osobám, kteří přispěli naší škole, ať už 
finančním příspěvkem či přímo věcný-
mi odměnami pro žáky naší školy na 
konec školního roku 2003/2004.

 Poděkování patří:
 firmě Raabe, s.r.o. - Praha
firmě Luky-Příbor - pan Lukeš
panu Stieborskému - Ostrava
panu Kriškemu V. - Příbor
firmě Frankospol - Frýdek - Místek
firmě Office Runner - Český Těšín
firmě Sharp - Ostrava
pojišťovně Kooperativa - Ostrava

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov
pořádá

pro vlastníky honebních pozemků, přáte-
le myslivosti a ostatní občany

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Zveme vás k příjemnému posezení s hud-

bou a kvalitním občerstvením.
Menu: guláš
Akce se koná

v sobotu dne 14. srpna 2004 od 16.00 hod. 
na hřišti v Klokočově.

Na vaši účast se těší myslivci.

Pro děti, které zrovna neprožívají dovo-
lenou s rodiči nebo nejsou na táboře, při-
pravila Městská knihovna Příbor 27. čer-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR - PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
vence prázdninovou dílnu. Vyráběli jsme 
pomocí ubrouskové techniky obrázky 
a rámečky. Mladí výtvarníci všechno vý-

borně zvládli a těší 
se na příští měsíc. 
17. srpna v 15 hod. 
budeme malovat 
na textil, ozdobí-
me si trička. Zveme 
všechny děti, které 
nevědí, co s volným 
časem. 

Sociální komise Rady města Příbora zve 
občany města na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční v úterý 14. září 2004 

v zasedací místnosti budovy Domov-
ní správy Příbor na ul. Freudově čp. 118 
v Příboře v době od 17 hodin do 19 hodin. 

Občané města se zde mohou sezná-
mit s činností sociální komise, se Soci-
álním programem města Příbora na ob-
dobí roku 2003 – 2007, dále zde mohou 
uplatnit své připomínky a podněty k so-
ciálním službám ve městě. 

Občany města srdečně zve sociální 
komise Rady města Příbora 
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HRAJETE RÁDI MALOU KOPANOU?

# # # Z # # #

POKUD ANO, TAK ZALOŽTE SVŮJ 
TÝM A PŘIHLASTE JEJ DO 
POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ

FUTSALU FIFA ČMFS

O INFORMACE K SOUTĚŽÍM MUŽŮ 
I ŽEN SI PIŠTE NEBO VOLEJTE 

NA ADRESU

MORAVSKOSLEZSKÁ
ASOCIACE FUTSALU
OSVOBODITELŮ 1211
742 21 KOPŘIVNICE

Tel: 604 42 99 43, E-mail: msaf@ktknet.cz

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE 
NA POČÁTEK ZÁŘÍ

11.09.2004 PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ
Festival rockové hudby v amfiteátru měst-

ského parku 

12.09.2004 POUŤ 
farní kostel Narození Panny Marie

Bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
 pro mládež (v pátky), pro dospělé páry (po 
dohodě). Zahájení: 24.9.2004
Kurzovné: 950,- Kč za 42 h 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
pro dívky a ženy
Termín: říjen–únor (12 lekcí)
Kurzovné: 900,- Kč
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE - PŘÍPRAVKA
pro chlapce a dívky od 1.tř.ZŠ
TANEČNÍ KLUB LENKA 
pro děti,mládež-páry, hlavně latinsko-ame-
rické tance, soutěžní tanec, formace,pře-
hlídky, soutěže, plesy
BREAKDANCE – KLUB
pro chlapce od 8 let
SHOW DANCE – DISCO DANCE
pro dívky,chlapce od 1.tř.ZŠ – taneční pří-
prava, nácvik, choreografie, veřejná vystou-
pení, přehlídky, soutěže
AEROBIC PRO DĚTI OD 1.TŘ.ZŠ
KYTARA
(hrajeme bez not) od 8 let, akordy a oblíbe-
né písně
ROCKOVÝ A HUDEBNÍ KLUB
pro děti a mládež, společná hra ve zkušeb-
ně,k dispozici aparatura, mikrofony, ná-
stroje – el.kytary,bass kytara, bicí
BAV-KLUBÁCKÉ DĚLÁNÍ
výtvarné činnosti vč. keramiky
DIVADELNÍ KROUŽEK
hraní divadla, příprava scének, přehlídky, 
vystoupení pro diváky
DIVADELNÍ KLUB
– zájezdy hlavně do ostravských divadel, ná-
vštěva kulturních akcí

BAV KLUB PŘÍBOR - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.
pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

Zahájení: pátek 24.9.2004 v 16:30 hod., v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské
Kurzovné: 950,- Kč, 42 hod. celkem

V ceně: 10 lekcí po 3 hod., 30 hod. - vyučovacích
1 lekce - 4 hod. - Půlkolona

1 lekce - 2 hod. – opakovací 11.12.
1 lekce - 6 hod.

Kolona 11.12. v Katolickém domě
Doplňkové akce: gastrolekce – stolování, Mikulášská diskotéka

Naše zvláštnosti:
1. Budeme se snažit všem zajistit partnera(ku). Při rozdílném počtu dívek a chlapců jsou 

k dispozici členové našeho Tanečního klubu Lenka.
2. Absolventi mohou pokračovat v našem TK Lenka (vystupování na plesech, 
přehlídkách, kulturních akcích, zaměření hlavně na latinsko-americké tance, 

soutěžní tanec párů i skupin).
3. V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

Přihlášky a bližší informace :
BAV klub Příbor – Masarykova 489, Tel.: 556/723 778, 724 244 467 

KČT PŘÍBOR
pořádá v sobotu 18. 9. 2004 pochod 

JANÁČKOVY CHODNÍČKY
Start 6.30 – 9.00 hodin na nádraží ČD 

v Příboře.
Trasy 12, 15, 25, 50 km.
Startovné asi 20 Kč.

12 km – v 9 hodin odjezd autobusem do 
Chlebovic a odtud pěšky přes rozhled-
nu na Hukvaldy a do Příbora

15 km – Příbor – kolem Větřkovské pře-
hrady a Kazničova přes Hukvaldskou 
oboru do Příbora

25 km – jako 15 km + Palkovské hůrky 
50 km – jako 25 km +Ondřejník

Z Hukvald všechny trasy společně do 
Příbora přes Fojtovy vrchy, Hájov – kolem 
Klenosu k hostinci U Čechů, kde bude cíl 
pochodu. V cíli dostane každý účastník 
čaj, párek a účastnický list.

POZVÁNKA
Městský koordin. výbor a ZD KSČM 

v Příboře vás srdečně zvou na 

LETNÍ ODPOLEDNE
dne 21. 8. 2004 

v zahradní restauraci MEXIKO. 
Hudba, guláš od 13.30 hod., 

bohatá tombola a občerstvení zajištěny.

BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO
pro chlapce a dívky od 8 let a pro mládež 
škola vyšší sebeobrany – japonské bojové 
umění
PEL-MEL
klub proti nudě pro činorodé chlapce, dív-
ky od 8 let, pestrá klubová činnost,zábav-
ná,sportovní,tvůrčí, v klubovně i venku
KLUB TURISTIKA
pěší i cyklo pro děti, mládež, rodiny a dal-
ší milovníky přírody,hor jednodenní i více-
denní výlety na zajímavá místa
KLUB LYŽOVÁNÍ
jednodenní i vícedenní, hlavně Beskydy, Je-
seníky aj., pro všechny věkové kat.
FLORBAL
pro chlapce a dívky od 1.tř.ZŠ tréninky 1x 
týdně v tělocvičně, turnaje
BAV-TÝM
pro aktivní tvůrčí mládež od 13 let organi-
zování akcí, diskoték, zábavná činnost
KLUBY A NABÍDKA PRO VEŘEJNOST:
internet, streetball, billiard, el.šipky, stolní 
tenis, paetanque,kroket. Můžete přijít, kdy 
máte chuť a čas v souladu s rozvrhem provo-
zu, pro členy klubů slevy

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

DÁLE NABÍZÍME :
ZIMNÍ TÁBOR 
únor 2005 (jarní prázdniny okr.NJ)
PROSTORY BAV KLUBU
pro oslavy, večírky, kurzy,apod.

BAV KLUB PŘÍBOR STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, S.R.O.
Masarykova 489, 742 58 Příbor, Tel.: 556 723 778, 724 244 467

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2004 – 2005 PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
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PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR  
NA MĚSÍC SRPEN A ZÁŘÍ 2004

Pondělí 23. 8. ve 20 hodin
ÚSVIT MRTVÝCH
Akční zombie komedie-horor USA, 97´, čes-
ké titulky, od 18 let. „Až v pekle nebude mís-
to, mrví vyjdou na zem.“ Po nevysvětlitelné 
epidemii mrtví neumírají – stávají se zombi-
emi, které se potulují po městě a hledají, jak 
se dostat k masu a krvi dosud žijících lidí. Ni-
kdo neví, kde a jak to všechno začalo.
Středa 25. 8. v 18 a ve 20 hodin
SAMURAJ
Japonsko, 116´, české titulky, přístupný.
Kultovní režisér Takeshi Kitano oživuje le-
gendu o slepém šermíři, bojujícím proti ne-
spravedlnosti, sobectví a tyranii lidské zloby.

ZÁŘÍ
Středa 1. 9. v 18 a ve 20 hodin
STARSKY A HUTCH
Akční komedie USA, 101´, české titulky, pří-
stupný. Když si lotr o to říká, chytíme ho za 
pytlíka. V hlavních rolích Ben Stiller a Owen 
Wilson. Nesourodá dvojice policajtů musí 
použít mazanost, dovednost, nejhrubší finty 
a dobrý vzhled, aby zločiny vyřešili.
Pondělí 6. 9. v 19 hodin
TŘINÁCTKA
Příběh USA, 96´, české titulky, od 12 let.
Děje se to tak rychle… Příběh dvou dospí-
vajících dívek o konfliktu s identitou v do-
spívání. Nebezpečné nástrahy, rychlé prožit-
ky, drogy, erotické zkušenosti.. 
Středa 8. 9. v 19 hodin
UMUČENÍ KRISTA
Drama USA, 127´, české titulky, od 15 let.
„Smutná je duše má až k smrti“, řekl Je-
žíš Nazaretský potom odešel zemřít za ty 
naše. Mel Gibson dopověděl Příběh příbě-
hů a drasticky navyprávěl evangelium, aby-
chom pochopili, co všechno musel vytrpět 
za nás, za hříšné.
Středa 15. 9. v 18 a ve 20 hodin
BABA NA ZABITÍ
Černá komedie USA, 93´, české titulky, od 12 
let. Alex a Nancy si mysleli, že našli dům svých 
snů. Roztomilá stařenka jim ho však promění 
v peklo na zemi. Režie Dany DeVito.
Pátek 17. 9. v 18 hodin
JÍZDA
Film ČR, 90´, od 15 let. Kultovní snímek Jana 
Svěráka o klikatých cestách jednoho horkého 
léta znovu v kinech.
Pondělí 20. 9. v 17 a ve 20 hodin
TROJA
USA, 163´, české titulky, od 12 let. Brad Pitt 
coby rychlonohý Achilles bojuje a trpí za svou 
lásku před branami pyšného města, na jehož 
dobytí prý dávní Řekové potřebovali deset let.
Pondělí 27. 9. v 17 hodin
PETR PAN
Pohádka USA, 117´, český dabing, 
Jedna z nejkouzelnějších pohádek všech dob 
se vrací ve velkorozpočtové hrané adaptaci.
Středa 29. 9. v 16 a v 19 hodin
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Velká Británie-USA, 150´, český dabing, pří-
stupný. „Slavnostně přiznávám, že jsem při-
praven ke každé špatnosti.“ Třetí návštěva 
Bradavic a přilehlých kouzelnických i mud-
lovských atrakcí má konečně ten správný 
magický říz.

HLEDÁME 

VEDOUCÍ PRODEJNY 

A PRODAVAČKU 

DO PRODEJNY 

MASO - UZENINY 

V PŘÍBOŘE.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 

INFORMACE NA TEL.: 556/839 378

GDX Automotive ODRY – P�ÍBOR
( www.gdxautomotive.com ),

firma vyráb�jící t�snící profily pro sv�tové automobilky, hledá vhodné 
kandidáty na tyto pozice : 

VEDOUCÍ SKUPINY PRO VÝROBU NÁSTROJ� ( FOREM )

Požadujeme:

- VŠ vzd�lání, strojní fakulta, obor konstrukce
- praxe cca 3 roky v oblasti konstrukce a výroby nástroj� ( v oblasti 

vst�ikovacích forem nebo lisovacích forem na pryž výhodou ) 
- nutná znalost AutoCad 2000 a p�edpoklady pro práci v 3D ( zajistíme 

vyškolení na Catii )  
- jazykové znalosti  AJ nebo NJ  ( schopnost technické komunikace 

v oboru nástroj� ) 

TECHNOLOG

Požadujeme:

 -   VŠ vzd�lání, obor strojírenská nebo gumárenská technologie
 -   nutná znalost  AutoCad a MS Office
 -   nutná aktivní znalost anglického  jazyka  
 -   praxe není podmínkou, vhodné i pro absolventy 

Nabízíme:

- perspektivní zam�stnání v mezinárodní firm�
- velmi dobré platové a pracovní podmínky + sociální výhody 
- zahrani�ní pracovní pobyty 
- podporu v dalším odborném a osobním r�stu

Kontakt:   
        Mgr. Ji�í Hrabovský, personální útvar, 

GDX Automotive s.r.o.
 Vítkovská 391, ODRY 

 tel: 556 731 813  
 e-mail: jiri.hrabovsky@gdxautomotive.net 

KINO PŘIPRAVUJE:
MOTÝL

KAT

KRÁČEJÍCÍ SKÁLA

HŘÍŠNÝ TANEC II

SPRÁVCE STATKU

U NÁS NA FARMĚ

NIČEHO NELITUJI

HOREMPÁDEM

Pronájem kinosálu: 200,- Kč/ 1 hodina

Promítání reklamy: 150,- Kč / 1 měsíc

Rezervace vstupenek a místenek:

556 725 182 – vedoucí

556 722 101 – pokladní

556 725 200 - kino



 

V Ý H O D N Ý  N Á K U P  V  S R P N U
* Velkopopovický Kozel 10, sv. 0,5l 6,90 Kč 8,40

* Ondrášovka, 3 příchutě 1,5l PET 9,50 Kč 12,00

* Nanukový dort, 2 příchutě 615ml 15,50 Kč 21,30

* Fit paštika žampion. 100g bezlep. 7,90 Kč 11,50

* Meziříčský salám 1kg 89,00 Kč 117,00

* Rybí karbanátky 450g 33,50 Kč 41,00

zakoupíte ve všech našich prodejnách

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

Víte, že k léčebné terapii je možné použít také 
barevné brýle? A víte, jak tyto brýle, s nimiž do-
chází k tak zvanému barevnému vidění, ovlivní 
naše chování, pocity, zdraví? Žluté brýle vyvolá-
vají pocit slunečního dne a navozují dobrou ná-
ladu; zelené se používají při akutních nervových 
nemocech, léčí záněty i jinak ovlivňují zdravot-
ní stav. Také další barvy a jejich odstíny mohou 
výrazně ovlivnit náš organismus a jeho celkový 
stav. Na jakou strunu nás brýle s barevnými čoč-
kami dokážou naladit, jak nám pomohou a tím 
zpříjemní náš život, to vám ráda prozradím při 
vaší návštěvě.

Přijďte se poradit, ráda vám pomohu.
Pavla Jílková – Váš oční optik.

VAŠE OČNÍ OPTIKA
V BUDOVĚ DOMOVNÍ SPRÁVY

FREUDOVA 118, PŘÍBOR

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
UTERÝ 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
STŘEDA 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
ČTVRTEK 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
PÁTEK 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

města příbora

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


