Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

ŘÍJEN 2005

Oznámení
Správa majetku města Příbor
s.r.o. oznamuje nájemníkům,
že v souvislosti se zvýšením
cen plynu od října 2005 byly
upraveny stávající zálohy na
dodávku tepla o 10% a teplé
užitkové vody rovněž o 10%
s účinností od 1. 10. 2005.
V individuálních případech je
možné dohodnout změnu
záloh osobně v úřední dny:
pondělí a středa
od 7.00 - 11.30
12.30 - 17.00 hod
s účinností
od 1. listopadu 2005.
A další rok je za námi. Tradiční příborská pouť si objednala krásné počasí a i když byly kolotoče
letos umístěny na ulici Štramberské, náměstí bylo zaplněno po celý den.

Dlaň

Co člověka v jeho žití
potká, to on sám dopředu

netuší …netušil a nikdy nevytuší.
Avšak ona jediná ví o všem. Stačí se na ni
jen po očku kouknout a prozradí nám
Den otevřených dveří kulturních památek opět zaznamenal úspěch. Výklad o historii města a jeho
nejvýznamnějších památkách si přišlo poslechnout na 70 zájemců, mezi nimi také velký počet dětí.

A léto budiž pochváleno! 30. srpna 2005

Je konec prázdnin, konec dovolených. Je čas vzpomínání na příjemně prožité dny volna. Jaké byly?
To víme všichni, všude se mluvilo o počasí a to nikomu nepřálo, kazilo všechny plány. Snažili jsme se, aby
děti, které přišly na tábor „Vodníček“ na příborské koupaliště, si užily své prázdniny a měly program zajímavý i za cenu toho, že jsme ho často měnili. Chtěli jsme, aby děti byly spokojené, aby rodiče byli klidní.

Myslíme si, že se to podařilo.

Děti se vracejí, rodiče se zajímají o příští ročník. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se na tom podíleli:
• učitelům a studentům za dny svého volna
• p. MUDr. M. Jurečkovi za zdravotní dohled
• firmě RICCO za prostor pro uspořádání dětských táborů
• firmě p. ing. V. Gadase za finanční podporu
• papírnictví Bonifác za věcné odměny pro děti
Za spokojené děti z Příbora, Frýdku-Místku, Staré Vsi, Kopřivnice, Sedlnice a dalších míst
Mgr. Lidmila Janotová, hlavní vedoucí
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začátky, konce i všechno mezi tím.
Není nekonečná, ale neustále se mění.
Když poprvé spatří tento svět, je maličká,
hebká a nemotorná. Později se začíná
přikrášlovat, skoro jako každá malá holka.
Čára sem a čára tam. Pak ale zjistí,
že není jediná. Podívá se vlevo, vpravo,
tady i tam a začíná toužit. Proplétá se
mezi tisíci jinými, až najde tu,
které se už nepustí. Časem stárne, ale vrásky
a všechno, co si za život nastřádala,
jí jen přidají na kráse.
Martina Vonšíková, 4.roč.

MGP

PRZEDBORZ 2005

Družební kontakty mezi Příborem a Przedborzem v Polské republice vyvrcholily v letošním
roce účastí naší delegace na oslavách 600. výročí
povýšení Przedborze na město. Spolu s delegací se
oslav účastnil Dechový orchestr mladých s mažoretkami a skupina Revival Band Elvise Presleyho.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla čtyřikrát,
a to na své 84., 85., 86. a 87 schůzi rady města, kdy
projednala mj. tyto záležitosti:
84. schůze RM dne 23.8.2005:
v Uložila předložit návrh realizace výtahu v objektu radnice včetně kladů a záporů tohoto řešení
v Projednala zprávu ředitele TS o vývoji a současné situaci kompostování na kompostárně
v Příboře
v Schválila po projednání návrh Dodatku č. 2
k Mandátní smlouvě o poskytnutí manažerských
a konzultačních služeb ze dne 28.6.2004 s fy ISA
CONSULT s.r.o. ve věci prodeje bytů
v Stanovila jako vítěznou nabídku veřejné zakázky fy OZO Ostrava, s.r.o., Frýdecká 680/444,
719 00 Ostrava, na základě nejvyššího vypočteného bodového hodnocení pro „Nakládání s komunálním odpadem v Příboře“
85. schůze RM v mimořádném termínu dne
25.8.2005:
v Uložila provést mimořádnou veřejnosprávní
kontrolu procesu přípravy a realizace veřejných
zakázek za období od 1.1.2003 do 30.6.2005 u příspěvkové organizace Domovní správa Příbor
86. schůze RM dne 6.9.2005:
v Doporučila zastupitelstvu města schválení Smlouvy o zpracování „ Místního programu
zlepšování kvality ovzduší“ pro město Kopřivnice
a další obce územně správního celku Kopřivnice,
tj. Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice,
Štramberk, Trnávka, Závišice a Ženklava
v Projednala a vzala na vědomí zprávu o hospodaření města Příbora k 30.6.2005 a doporučila
tuto zprávu předložit k projednání na ZM
v Vzala na vědomí kritéria výběrového řízení na referentské místo na odboru informatiky, kultury a cestovního ruchu předložených
tajemníkem MÚ
v Doporučila po projednání předloženého zadání pro zpracování nabídky na realizaci akce
„Přechod pro chodce s osvětlením a chodníkové těleso na ul. Ostravské v Příboře, podél státní
silnice I/587“ zastupitelstvu města rozhodnout
v návaznosti na změny projektu úpravy hřbitova
o realizaci této akce
v Vyhlásila po projednání podkladů pro oznámení dle zákona č. 40/2004 Sb. v platném znění
otevřené řízení pro VZ „Obnova rodného domu S.
Freuda“
v Uložila zapracovat do návrhu rozpočtu roku
2006 prostředky na zpracování projektu výtahu
v budově radnice

Městečko Przedborz, čítající asi 4 000 obyvatel, leží na okraji Lodžského vojvodství, asi
30 km od města Radomsko. Je položeno v mírně
členitém terénu, obklopeno ze všech stran borovými lesy. Městem protéká řeka Pilica, v mnohém připomínající některé dosud neregulované
úseky naší Lubiny. Střed města s nově výdlážděným náměstím je znatelně poznamenán
Druhou světovou válkou, kdy bylo téměř celé
město i s jeho obyvateli zničeno. Z původních
staveb se dochovala pouze jedna strana měšťanských domů a kostel v těsné blízkosti náměstí.
Válku nepřežila žádná židovská rodina, více jak
3 500 židů bylo zlikvidováno v koncentračních
táborech.

ve kterém jsou soustředěny tisíce drobných věcí,
které přímo souvisely s prací a životem jeho obyvatel. K vidění je staré zařízení kovárny, stolárny,
tkalcovská dílna, výčep, lisovna a taky mnoho náboženských výjevů. Druhou světovou válku připomíná
sklepní místnost muzea se zbraněmi a uniformovanými vojáky. Společenský život se odehrává převážně na náměstí a v budově kulturního domu s kinem.
Na náměstí probíhaly rovněž oslavy 600. výročí města. Vystoupeními dechového orchestru
mladých a skupiny Elvise Presleyho byli přítomní
doslova nadšeni. Obě vystoupení patřila k tomu
nejlepšímu, co oslavy nabídly a obě hudební tělesa
byla odměněna potleskem nadšených diváků.
S představiteli města jsme byli v nepřetržitém
kontaktu, mohli jsme se seznámit s novými záměry
města a prohlédnout si některé zahajované a chystané projekty. Delegaci polského Przedborze bychom
měli v Příboře přivítat v květnu příštího roku při
oslavách 150. výročí narození Sigmunda Freuda.
Ing. Milan Strakoš

V městečku lze navštívit především muzeum,

Návštěva lidového muzea

Vystoupení DOM a mažoretek z Příbora

Starostové obou měst při předávání darů

Vystoupení skupiny Elvis Presley revival band

Blahopřejeme jubilantům narozeným
od 1. – 31. října
Růžena Dvořáková
Marie Šmídová
Hedviga Matulová
Terezie Žídková
Věra Krejčová
Karel Richter
Jiřina Kunzová
Milada Konvičková
Štěpánka Hanzlíková
Terezia Štefánková
Jaromír Bajer
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Hana Stránská Ing.
Milada Řepová
Božena Filipová
Milan Galia ing.
Jan Polášek
Ludmila Holubová
Josef Lankočí
Helena Střelková
Ludmila Bolomová
Marie Jurečková

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Rudolf Jarnot
Věk:
71 let
Stav:
ženatý
Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola
pletařská
Povolání: důchodce
Koníčky: turistika, legislativa, lyžování,
horolezectví, fotografování
V Příboře žije: od 2. 11. 1956
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích?
Rodiče po mně vyžadovali vždy poctivost a dobře
odvedenou práci. To jsem se snažil předat i svým
dětem a doufám, že úspěšně.
Vaše nejoblíbenější činnost.
Musím být pořád v pohybu a s tím je spojen můj vztah
ke sportu. Samozřejmě bez temné komory bych doma
nevydržel. Rád dělám radost ostatním fotkami přírody, památek a všeho, co na svých cestách zachytím fotoaparátem.
Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Nejraději mám spisovatele píšící o historii starého
Egypta, Sumeru apod. jako třeba Henryk Sinkiewicz
nebo Lion Feuchtwanger. Poslední dobou, když mi
zbude chvilka, tak čtu spíše odbornou literaturu
o fotografii nebo časopis National Geographic. Do
kina nechodím. Rád si poslechnu hudbu starých mistrů a taky koncerty orchestru Bedřicha Pukovce.
Čím jste chtěl být jako dítě?
Nad tím jsem nikdy neuvažoval. Vzpomínám jen,
že s bratrem jsme zkoušeli všechno podle časopisu
ABC od teplovzdušných balonů přes fotografie. Ta
fotografie mi učarovala, ale že bych se tím živil, to
mě nikdy nenapadlo.
Měl jste v dětství svůj vzor?
Ne.
Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Vždycky mě lákala práce s jemnou mechanikou.
V roce 1949, když jsem šel do učení, se začalo znárodňovat. Nastoupil jsem tedy do Jihlavy, na pletařskou školu a po jejím vystudování se mi naskytla
příležitost pracovat v příborské Lonce.
Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Jsem rodák z Českého Těšína, kde jako v pohraničí
nebyly poměry moc utěšené. Byl jsem rád, že mě mé
povolání přivedlo do Příbora, kde jsem spokojený
dodnes.

8.

Které místo ve městě máte nejraději?
Mám rád město jako celek. Jeho historii, pohledy
z Haškovce a především jeho samotnou polohu pod
horami.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Nejvíce mi vadí to, jak lidé ničí své okolí. Šlapou po
zeleni, kterou technické služby města pracně obnovují, chodí mimo vyznačené cesty a nerespektují pravidla provozu na silnici.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Těch je spousta. Mám rád festivaly dechové hudby.
Moc se mi líbila taky loňská akce, kdy se ukládaly
do věže farního kostela předměty odkazu budoucím generacím.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Za úspěch považuji to, že se mi dařilo v zaměstnání, kde jsme měli dobrý tým v modelárně, se kterým
jsme něčeho dosáhli. Dlouhá léta spolupráce s panem Loukotkou. Pokračování činnosti fotoklubu
Příbor, který byl založen na přelomu let 1949-50
a který od roku 1967 vedu. A velkým úspěchem
bylo také vybudování fotografické výstavní síně na
náměstí.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Život je krátký. A je tolik hor, které nestihnu navštívit...
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil,
chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Ne. Jsem spokojený se svým životem, ať rodinným
tak profesním.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Aby si občané vážili toho, co se tady pro město udělalo a dělá a neničili práci druhých.
Děkuji vám za rozhovor a přeji ještě hodně objevených
a zdokumentovaných nejen přírodních krás.
Ivana Bolomová

Z činnosti fotoklubu Příbor

Rudolf Jarnot, Lubomír Loukotka
Fotoklub Příbor vznikl na přelomu let 1949 – 50
jako fotokroužek Závodního klubu Transporta Příbor,
od r. 1951 ZK Tatra Příbor. Základ fotokroužku tvořilo
6 – 7 členů, kteří se fotografováním zabývali již v dřívější
době. Brzy po vzniku fotokroužku byl uspořádán kurz pro
začínající fotoamatéry. Několik absolventů pak v klubu
zůstalo. Členové fotoklubu tvořili dobrý kolektiv, scházeli
se pravidelně každý týden a vzájemnou pomocí a radou,
ale též kritikou fotografií usilovali o dosažení lepší úrovně
svých prací. A toto zlepšování při tehdejším poměrném
nedostatku a nepříliš dobré kvalitě fotomateriálů nebylo
zrovna jednoduché. Kromě vlastní tvorby bylo úkolem
členů fotokroužku propagovat činnost závodního klubu,
zobrazovat život ve městě, zúčastňovat se soutěží a pořádáním výstav ukázat též svůj vlastní fotografický růst.
První výstavu pořádali členové fotokroužku v roce
1953. Vzpomeňme zde těch, kteří fotokroužek zakládali,
kteří vystavovali na této první výstavě a kteří již mezi
námi nejsou: p. Josef Kotrc, František Štěpán, Vlastimil
Kutáč, Valtr Hanzelka a František Burda. Na počátku
60. let se členové „odvážili“ přihlásit do mapového okruhu
Jiřího Jeníčka pořádaného fotoklubem Beroun a po několik let v okruhu úspěšně účinkovali. Soutěžením a porovnáváním vlastních prací s fotografiemi cizími rostla kvalita fotografií našich členů a tím samozřejmě úspěšnost
celého klubu. Za svou činnost a za své výsledky v soutěžích byl fotoklub mnohokrát oceněn. V roce 1972 získal
čestné uznání ministra kultury ČSR. Velkým úspěchem
bylo vybudování fotografické výstavní síně na příborském
náměstí. Od května 1975 až do roku 1991 zde byl každý
měsíc představen soubor fotografií jednoho autora nebo
některého fotoklubu, a to nejen z naší republiky, ale i z ciziny a dokonce i ze zámoří. V té době pořádal fotoklub
pod vedením Rudolfa Jarnota nezapomenutelná setkání
fotografů z celé republiky.
Je těžko v tomto krátkém ohlédnutí vyjmenovat
všechny úspěšné autory, kteří v našem fotoklubu působi-

li a vynikající autory, kteří se výše jmenovaných setkání
zúčastnili. Stejně tak je těžké vyjmenovat všechna ocenění, která náš klub získal. To vše je shrnuto v kronice
klubu a bakalářské diplomové práci absolventa Slezské
univerzity, institutu tvůrčí fotografie v Opavě, Lukáše
Garčice.
Období společenských změn po roce 1989 nakrátko
omezilo činnost fotoklubu. Zanikl Dům kultury, tj. zřizovatel klubu, zanikla výstavní síň a jiné výhody poskytované zřizovatelem. Nezanikla však chuť vrátit se ke svému
koníčku a začít pracovat znovu v nových podmínkách.
A tak od roku 1999 můžeme zaznamenat novou
aktivitu klubu. Výstava prof. L. Barana v Příboře v muzeu tohoto roku, hosta fotoklubu v dřívějších letech přilákala většinu bývalých členů a toto setkání se známým
autorem dalo podnět k pokračování činnosti fotografického klubu. V roce 2000 získal klub na Národní výstavě amatérské fotografie ve Svitavách první místo. Do
klubu přicházeli noví členové, a tak dnes v našem klubu
pracuje dvacet aktivních členů. V roce 2000 nás navždy
opustil Josef Dresler, fotograf, který byl členem klubu od
roku 1953. V dalším roce se klub přihlásil do mapového
okruhu Vysočina, v němž se umístil při svém debutu na
11. místě, ale v následujícím ročníku 2003/2004 již soutěž
vyhrál a navíc v jednotlivcích získal Milan Vícha druhé místo. Fotoklub jako celek vystavoval v tomto roce na
radnici v Příboře a v Městském kulturním klubu v Novém
Jičíně. Z jednotlivců pořádali vlastní výstavy Rudolf Jarnot
v Českém Těšíně, v Rehlingen-Siersburgu (BRD) a v příborském muzeu. Tamtéž vystavovali i Milan Vícha a Václav
Šlehofer. I další rok proběhl ve znamení výstav Heleny
Figallové, Milana Víchy a Rudolfa Svobody. Zajímavé
a navštěvované jsou besedy „O fotografii při čaji“ pořádané
v čajovně „Ve Staré kovárně“. Všechny své aktivity si členové
financují sami. Proto si fotoklub cení podpory Městského
úřadu v Příboře, který kromě menšího finančního příspěvku umožňuje pořádání fotografických výstav ve vestibulu
a na chodbách radnice. Nyní Galerie V radnici.
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87. schůze RM dne 20.9.2005:
v Uložila zpracovat vstupní materiály pro vyhlášení výběrového řízení provozování veřejného
osvětlení ve městě
v Schválila po projednání upuštění od čtenářských poplatků během Týdne knihoven v době od
3. do 7. 10. 2005
v Schválila po projednání podnájemní smlouvu
na základě žádosti pana Leopolda Holuba o umístění a provozování minigolfového hřiště v areálu
městského koupaliště
v Rozhodla po projednání důvodové zprávy vč.
přílohy pronajmout nebytový prostor – učebnu č.
50 v domě čp. 1530 ( bývalá zvláštní škola) na ul.
Lomená v Příboře za účelem provozování sportovního kroužku – výuka brazilského bojového
umění Capoiera
v Vzala na vědomí seznam prvků drobné architektury, které se vyskytují na pozemcích města
a nejsou v majetku města a ostatních prvků drobné architektury města, které nemají svého vlastníka předložený odborem ÚP, rozvoje a MPR v Příboře a uložila sestavit pořadí, ve kterém by byly
jednotlivé prvky drobné architektury převáděny
postupně na město
v Uložila zveřejnit na úřední desce záměr o výpůjčce a provozu dopravního hřiště na parc.č.
1414/1 v k.ú. Příbor na dobu do 31.10.2006
v Schválila rozšířit účel v souladu s § 102, odst.3
veřejné finanční podpory o nákup oplocení do
částky 3.200,- Kč u organizace JUNÁK – svaz
skautů a skautek ČR
v Uložila po projednání zprávy o průběhu hlavních stavebních akcí města v roce 2005, předložený vedoucím odboru ÚP, rozvoje a MPR MÚ
v Příboře, přizvat na příští schůzi RM ředitelku Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Ostrava,
ing. Alenu MORYSOVOU v problematice protihlukové stěny u domova důchodců
v Požádala o vyjádření volebních stran k možné
obnově původního vstupu na hřbitov
v Rozhodla po projednání důvodové zprávy vč.
přílohy pronajmout nebytový prostor – učebny č.
19 a 20 v budově čp. 1530 (bývalá zvláštní škola)
na ul. Lomené v Příboře za účelem skladování nových zahradnických potřeb
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se zastupitelstvo města
sešlo jedenkrát, a to na 31. zasedání ZM, dne
15. září 2005, kdy projednalo 10 hlavních bodů
programu, kdy účast byla 22 členů ZM:
v Zastupitelstvo města ověřilo podle § 69 odst.
1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), platnost volby členky zastupitelstva města Příbor paní ing. Jany Buskové s platností od
17.7.2005
v Zastupitelstvo města zvolilo podle § 84 odst.
2 písm.p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) do funkce člena Rady města Příbora
s platností od 15.9.2005 pana ing. Milana Střelku
v Zastupitelstvo města odvolalo na vlastní žádost pana Jaromíra Richtera z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města
v Zastupitelstvo města uložilo zpracovat projektovou dokumentaci a zahájit přípravu na realizaci
generální opravy kuchyně při škole Npor. Loma

v rozsahu stávajících potřeb a s možností rozšíření zařízení o kapacitu nutnou pro cizí stravování
s cílem realizace červenec – srpen 2006
v Zastupitelstvo města vzalo na vědomí po projednání petici občanů ve věci nesouhlasu se změnou organizace systému stravování v mateřských
školách a otevřený dopis Zastupitelstvu města
Příbora ve věci systému stravování v mateřských
školách
v Zastupitelstvo města zrušilo usnesení z 26.
zasedání Zastupitelstva města Příbora ze dne
28.4.2005, bod 8.2., odst. 2: „Zastupitelstvo města
schválilo změnu systému stravování v mateřských
školách formou změny kuchyní mateřských škol
na výdejní místa“
v Zastupitelstvo města zrušilo usnesení z 26.
zasedání Zastupitelstva města Příbora ze dne
28.4.2005, bod 8.2., odst. 3 – „Zastupitelstvo města uložilo vypracovat projektovou dokumentaci
přijatých změn systému organizace stravování
v mateřských školách a Základní škole Npor.Loma
v Příboře
v Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
po projednání zprávu o hospodaření města
Příbora k 30.6.2005 a zprávu o hospodaření
příspěvkových organizací založených městem
za 1.pololetí 2005
v Zastupitelstvo města vzalo na vědomí po projednání zprávu o průběhu prodeje obytných domů
a doprodeje bytů a nebytových prostor v majetku
města Příbora
v Zastupitelstvo města uložilo po projednání
zprávy vedoucího odboru ÚP,rozvoje a MPR o stavu příprav zástavby lokality „Za školou“ ustanovit
pracovní skupinu pro přípravu zadání regulačního
plánu nebo projektu pro územní řízení zástavby
lokality „Za školou Npor. Loma“
v Zastupitelstvo města schválilo po projednání důvodové zprávy k materiálu „stavební úpravy obecního domu na Hájově“ realizovat akci
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice na Obecní
dům v Hájově“ v termínu dle smlouvy o dílo, tj. 25.
11. 2005 a financovat výše uvedenou akci z vlastních prostředků města za podmínek dle smlouvy
o dílo a vytvořit předpoklady financování v rozpočtu roku 2006, případně ve změně rozpočtu
roku 2005
v Zastupitelstvo města schválilo smlouvu
o zpracování „Místního programu zlepšování kvality ovzduší“ pro město Kopřivnici a další obce územně správního celku Kopřivnice, t.j.
Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice,
Štramberk, Trnávka, Závišice, Ženklava
v Zastupitelstvo města schválilo po projednání
žádosti o možnou změnu zřizovatele příspěvkové organizace „Dům dětí a mládeže LUNA,
Příbor, Dukelská 1346“ z Moravskoslezského
kraje na město Příbor možnost zřízení příspěvkové organizace „Dům dětí a mládeže LUNA,
Příbor, Dukelská 1346“, a tím převzetí zřizovatelské funkce z Moravskoslezského kraje na město
Příbor
v Zastupitelstvo města schválilo po projednání „Notářský zápis“ - prohlášení o rozhodnutí
jediného společníka vykonávajícího působnost
valné hromady ve věci rozšíření předmětu podnikání společnosti Správa majetku města Příbor
s.r.o. se sídlem Příbor, Freudova 118, PSČ
742 58, o činnost : „ poskytování technických
služeb“ , sepsaný a podepsaný v notářské kanceláři JUDr. Jana Dudka, notáře v Příboře, Řehoře
Volného 411, dne 25. 8. 2005
Dne: 21. září 2005, zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Dopravní hřiště

Dětská dopravní hřiště mají pro dopravní výchovu velký význam. Nejen proto, že na nich probíhá praktický nácvik řady dovedností, které potřebují
děti pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale i proto, že mohou zastávat řadu dalších
funkcí podporujících a umožňujících dopravně výchovné působení v tom nejširším slova smyslu.
Výcvik na dětských dopravních hřištích směřuje
především na věkovou skupinu začínajících cyklistů,
tzn. pro žáky 4. – 5. ročníků, na děti 9 – 11 leté nejenom proto, že pro ně byla velká většina dětských dopravních hřišť koncipována, ale hlavně proto, že tato
kategorie dětí vstupuje do provozu jako „řidiči“ poprvé.
A to vzhledem k současnému stále rostoucímu provozu na našich silnicích není jednoduché. Z toho důvodu
je doporučeno zařadit ve 4. nebo 5. ročníku základních
škol kurs dopravní výchovy mimo rámec vyučování.
Ovšem ne každé město má ve svém územním
obvodu dopravní hřiště, na kterém může proběhnout výuka dopravní výchovy dětí včetně praktické
části. Město Příbor se ale řadí k těm městům, kde se
dětské dopravní hřiště nachází a výuka žáků ze širokého okolí zde každoročně probíhá.
Kde je najdeme a co o něm víme?
Dětské dopravní hřiště v Příboře je umístěno
v městském parku na parcele č. 1414/1, jehož vlastníkem je město Příbor. Údržbu zajišťují Technické
služby města Příbora. Od roku 2002 provozuje dět-

ské dopravní hřiště Ing. Petr Okáč prostřednictvím
Ústředního automotoklubu České republiky, který
je držitelem certifikátu pro dopravní výchovu a prevenci nehodovosti silničního provozu. Pravidelná
dopravní výchova je organizována především pro
žáky 4. ročníků základních škol a je členěna na teoretickou a praktickou činnost. Výuka dopravní
výchovy je bezplatná a probíhá v dopoledních hodinách v období měsíce dubna, května, června, září
a října. Teoretická příprava probíhá v zasedací místnosti piaristického gymnázia a poté se děti odeberou
předvést své znalosti v praktické části na dětské dopravní hřiště. Kromě příborských základních škol se
výuky účastní i děti základních škol z okolních obcí
(Kopřivnice, Trnávka, Kateřinice, Petřvald, Mošnov,
Studénka, Sedlnice…).
Přesto má dětské dopravní hřiště ještě volnou
kapacitu pro výuku žáků i jiných základních škol,
které by měly o dopravní výchovu zájem.
V době, kdy výuka dopravní výchovy neprobíhá,
je na dětském dopravním hřišti klid. Občas projde
tudy maminka s kočárkem nebo někdo z příborských
občanů dříve narozených zde odpočívá na lavičce a nastavuje své tváře slunečnímu pohlazení. S praktickou
části výuky dopravní výchovy však klidný městský
park opět dětmi ožije. Slyšíme jejich hlasy a radostný
smích, který se zde rozléhá po celém parku.
Je třeba ještě něco dodat?
Snad jen tolik: je velmi dobře, že existují dětská
dopravní hřiště, že jsou lidé, kteří se věnují výuce
dopravní výchovy. Vždyť tady získají děti své první
zkušenosti a znalosti ze silničního provozu. Za pár
let většina těch dětí bude řídit také automobil a je
jen na nás, na dospělých, jaké budoucí řidiče z nich
vychováme.
Bezpečný život a zdraví našich dětí by mělo být
pro nás v životě tím nejdůležitějším.
Eva Pospěchová, manažerka PPK, MěÚ Příbor,
odbor sociálních věcí a prevence kriminality,
tel. 556 725 618, eva.pospechova@pribor-mesto.cz

Ohlédnutí za létem.
Dům dětí a mládeže Luna Příbor každoročně připravuje v období letních prázdnin pro děti a rodiny
s dětmi letní tábory a pobyty.
O letošních prázdninách měly děti možnost se zúčastnit dvou letních táborů.
Letní tábor Slunce se uskutečnil začátkem měsíce
července v malebném prostředí Beskyd v Malé Bystřici
a trval čtrnáct dnů. Tábora se celkem zúčastnilo 49 dětí
z Příbora a okolí a o jejich bezpečnost, program a zábavu se postaralo 18 táborových pracovníků. Na letošním
táboře jsme program přizpůsobily celotáborové hře pod
názvem „Hvězdná brána“. Tábor se změnil v základnu
pro výpravy, z vedoucích se stali velitelé a oddíly se změnily v expedice, které cestovaly mezi různými planetami,
na kterých je čekalo dobrodružství, plnily různé úkoly,
získávaly specializace a hodnosti, poznávaly vesmírné
bytosti. Průvodcem celotáborové hry byl příslušník ze
vzdálené planety a zástupce Hvězdné aliance Nox, který během celého tábora dával expedicím různé úkoly
a předával požadavky, stížnosti Hvězdné aliance.
Naším hlavním záměrem bylo děti naučit pracovat v týmu, pomáhat mladším kamarádům, umět řešit
různé situace a přesvědčit je, že ne všechno se řeší silou a násilím.
Pro mladé rybáře jsme připravili v měsíci srpnu týdenní letní tábor na Lačnově, v prostředí Lačnovských
rybníků. Tábora se zúčastnilo 28 rybářů z Příbora a okolí a 5 táborových pracovníků. V letošním roce rybářům
počasí moc nepřálo, užili si spoustu zimy, bláta a přes
velkou snahu ulovili podstatně méně ryb než v minulém
roce, ale věří, že v příštím roce se situace změní a ulovených ryb bude podstatně více.
Pro dospělé zájemce v letošním roce pan
Z. Demel zorganizoval poznávací zájezd po vlastech
českých. Tentokrát se 44 účastníků podívalo do Hradce
Králové a jeho okolí. Navštívili mimo jiné Dvůr Králové
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– safari, město Jičín, Babiččino údolí, Prachovské skály
Třebechovice – betlem a spoustu dalších krásných míst
ve východních Čechách.
Již potřetí jsme připravili pro dospělé zájemce a rodiny s dětmi desetidenní zahraniční pobyt v Chorvatsku
v městě Mali Lošinj, který se nachází na ostrově Lošinj
v Kvarnerském zálivu. Pobytového zájezdu se zúčastnilo 42 zájemců a 3 organizační pracovnice. Všichni přítomní mohli navštívit exotická a historická místa města
Malého Lošinja, koupat se v malebných zátokách kolem
ostrova, zúčastnit se fisch pikniku a koupat a projít se
po poloostrově Čikat, na kterém v 19. století pobýval
ve své rezidenci Karolína císař František Josef I. se svou
ženou Alžbětou zv. Sissi.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolektivům táborových pracovníků, bez kterých bychom tábory a pobyty nemohli uskutečnit.
Velké díky patří O. Filipcovi, autorovi celotáborové hry „Hvězdná brána“, vedoucím a instruktorům LT
Malá Bystřice - Z. Knězkové, L. Filipové, V. Hanzelkové,
J. Šindelové, O. Tyllichovi, D. Linartovi, K. Plocové,
D. Hyrelovi, zdravotnicím - A. Pleštilové, P. Šustkové
a nejdůležitějším osobám na táboře kuchařům L.
Kossové, J. Staňkovi a P. Hiklovi. Rovněž děkujeme
kolektivu vedoucích rybářského tábora – L. Lupíkovi,
Z. Pařízkovi, J. Krutilkovi, L. Jahnovi a v neposlední
řadě i J. Sedlářové, kuchařce na zahraničním pobytu
v Chorvatsku.
Velké poděkování patří panu Zdeňku Demlovi,
s kterým jsme dva roky úzce spolupracovali při organizaci poznávacích zájezdů pro dospělé.
Bohužel se o našem poděkování nikdy nedozví, jelikož již není mezi námi.
Naše zařízení tak ztrácí nejen skvělého organizátora, ale hlavně člověka.
Za DDM Luna Příbor, Lenka Nenutilová

1. LETNÍ VEČER V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Technicko-ekonomický úsek Domova důchodců v Příboře uspořádal 5.8.2005 pro všechny obyvatele, jejich přátele a rodinné příslušníky, zaměstnance i širokou veřejnost 1. letní večer. Počasí nám
přálo, odpoledne svítilo sluníčko, po setmění dokreslily atmosféru krásné zahrady domova lampiony.
K tanci a poslechu hrála skupina Ypsilon, která je u všech obyvatel velice oblíbená. Bylo připraveno bohaté občerstvení – čepované černé pivo, víno, alko, nealko, každému podle jeho chuti a gusta.
K zakousnutí obyvatelky připravily jednohubky a kuchařky uvařily skvělý guláš.
Večer se vydařil, všichni zaléhali do svých postelí plní dojmů a v uších jim stále zněly tóny hudby.
A jak viděl tento den jeden z našich obyvatel?
Naše další kulturní vystoupení
V pátek 5. srpna t.r. se uskutečnil bál. Jeho průběh se udál v překrásném nádvoří našeho domova
důchodců. Samotné slovo obsahuje jistou tajemnost, touhu zda snad v jeho průběhu zasáhne touha,
citlivý vztah až dojemný k prožití hudby, která je naším druhým životem.
K poslechu a tanci zazněly tóny nám známé a osvědčené skupiny YPSILON. Jejich ohlas kouzlil
část lašské krajiny a tklivý půvab zasahoval okolí nádherných zahrad. Soudím, že se líbil ostatním živým tvorům.
Prožitek toho dne byl tedy ve zpěvu, vyprávění a tančení. Probíhala mezi námi, navýsost spokojenými, episoda, jejímž tématem byl vzájemný rozvoj přátelství.
Uznání si zasloužili všichni zúčastnění. Program byl zábavný a nás nadchl. Nadšená chvála provázela tančící páry. Byli jsme všichni hudebními nadšenci a rádi aplaudovali veškeré umělecké projevy
a vystoupení. Ohlas se dotýkal našich srdcí.
Velmi hrdě si např. v tanečním projevu počínaly sestřičky Yveta a Evička. Fascinovaly svým vystoupením, spontánně se pohybovaly v rytmu, se svými ladnými pohyby splynuly s hudebním souzněním.
Jako vždy v tanečním projevu zaslouženě excelovala rehabilitační sestra Miluška. Její umělecká dokonalost je úchvatnou básní všestranného nadání, obohacenou i krokovými variacemi. Byla středem
pozornosti a obdivu.
S radostí konstatuji, že Stanislav Wank byl velmi důstojným partnerem všech svých dámských protějšků. Stejně jako klient DD poctivě vypomáhá v práci zaměstnancům.
Snad jste si všichni všimli přístupu a rozprávění o věcech spjatých s průběhem radostného a úspěšného večera. Zajisté všechny ovlivnila radost občanů z jejich tanečního vystoupení, všestranné spokojenosti a výtečné nálady. Výsledek odpovídá organizačnímu úsilí.
Všichni jsme byli vítězi!!
Drahomír Sokol

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
srpen - září 2005
v Konec prázdnin přinutil žáky a studenty opět pře-

mýšlet nad tím, co nového jim přinese školní rok 2005
- 2006. Čtvrtek 1. září byl obzvláště výtnamný pro nové
návštěvníky základních škol. Tak jak bývá v Příboře zvykem, byli prvňáčci přivítání řediteli škol a zástupci města, kteří jim rozdali malé dárky.

v Podlední prázdninový víkend se sešli v aule příbor-

ského Masarykova gymnázia rovněř nejstarší abiturienti, které tentokrát přivítal a pozdravil pan Mgr. Stanislav
Janota, místostarosta města společně se zástupkyní ředitele gymnázia.

v Ve dnech 17. - 18. 9. 2005 oslavovalo výročí 600 let

založení naše družební město Przedborz v Polské republice. Na oslavách byla přítomna delegace z našeho města
v čele se strarostou a místostarostou. Na těchto oslavách
vystoupil Dechový orchestr mladých z Příbora a známý
revival band Elvise Presleyho. Obě skupiny patřily k tomu nejlepšímu, co oslavy v Przedborzi nabídly.

v Dne 15. 9. 2005 se uskutečnilo první poprázdninové

zasedání zastupitelstva města, které bylo mimo projednávaný program zajimavé taky tím, že bylo ukončeno až
po půlnoci příštího dne. Na programu bylo mnoho zajímavých problémů, ne všechny se podařilo zastupitelům
vyřešit. Dlouze se hovořilo o možnosti otevření bývalého vstupu na městský hřbitov v souvislosti s vybudováním nového přechodu pro chodce na Ostravské ulici.
Možná by stálo za zvážení, kdybyste nám v této věci zaslali rovněž své názory.

v Velmi zajímavým bodem programu byla rovněž

záležitost vyvařování v mateřských školách. Bylo konstatováno, že budou zahájeny práce související s generální opravou kuchyně při Základní škole Npor. Loma.
Rozhodnutí o setrvání nebo zrušení vyvařování v mateřských školách však bude s největší pravděpodobností již
řešit nové zastupitelstvo města v příštím volebním období.

Město Příbor a Spolek Kotouč

srdečně zvou na divadelní představení autora Georgese Feydeaua

BROUK V HLAVĚ

V podání hereckého Spolku Kotouč ze Štramberka, pátek 21. 10. od 19.00 hod.
v Katolickém domě Příbor. Vstupné dobrovolné
Brouk v hlavě patří mezi nejslavnější a nejhranější autorovy situační frašky. Neklade si za cíl odhalovat složitou psychologii postav, ale v důsledku „nevinné“ intriky mající vyhnat brouka z hlavy a odhalit, jak je to vlastně s věrností partnera, spouští mechanismus nedorozumění. Je to hra o nevěře věrných, kteří místo otevřené konfrontace, ve snaze zachovat si vlastní hrdost a dekorum, volí krkolomnější a složitější cestu. Přitom zákonitě vznikají komické situace. Spolek Kotouč se nechal oslovit tímto
situačním humorem, ovšem dlouho váhal s realizací, která se zdála být na amatérské místní poměry
příliš technicky náročná. Nakonec, zásluhou „otevřené hlavy“, Pepy Hrčka, vytvořil scénu, která snad
požadavkům hry vyhoví. Přejeme vám dobrou zábavu.
Slovo o autorovi
Georges Feydeau (1862 – 1921) mistr francouzské frašky z přelomu 19. a 20. století pocházel ze
šlechtitelského rodu. Začal tvořit velmi záhy. Prý již po první návštěvě divadla v šesti letech se místo
psaní domácího úkolu pustil do své první hry. V desíti letech dal posoudit jedno své dílko známému
libretistovi Offenbachových operet, který prohlásil: „Chlapče, tvoje hra je hloupá. Ale je v tom divadlo.
Bude z tebe velký dramatik“. A nemýlil se. Feydeau debutoval ve 21 letech komedií Láska a piáno. Velký
úspěch zažil ale až za čtyři roky při premiéře hry Dámský krejčí. Poté následovalo pár hubených let
a teprve jeho třináctá hra v pořadí Pán loví! mu přinesla i evropský věhlas a také peníze. S těmi neuměl
moc dobře zacházet, prohrál miliony na burze a to ho snad přinutilo být ještě plodnějším autorem.
Napsal celkem 39 her, frašek a jednoaktovek. V jednoaktovkách, plodech jeho pozdní tvorby, se již projevují naplno neuspořádané manželské poměry. Ženy v nich vystupující se mění v řádící semetriky. Ke
sklonku života propadal melancholii a trpěl i výpadky paměti. Zemřel v soukromém předměstském
sanatoriu.
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v K datu 1. 9. 2005 pronajalo město majetek tepelné-

ho hospodářství nově vzniklé organizaci Správa majetku
města Příbor s.r.o., která bude od podzimních měsíců
novým dodavatelem tepla z kotelny na Nerudově ulici.
Tímto pronájmem byl pro uživatele obecních bytů prakticky ukončen celý proces změn v souvislosti s chystaným ukončením činnosti domovní správy.

v V prostorách radnice je k vidění velmi poutavá výstava fotografií Petra Sikuly z Ostravy nazvaná „Fotografie
z cest“. Výstava potrvá až do 30. 10. 2005. Autor výstavy
se bude podílet svými pracemi rovněž na chystané publikaci Freudův Příbor, která by měla být dokončena v dubnu příštího roku.

v V průběhu měsíce září bylo vydáno staveb-

ní povolení na stavbu nové tělocvičny u Masarykova gymnázia. V současné době provádí Krajský úřad
Moravskoslezského kraje výběr dodavatele, který by měl
stavbu provádět.

v Nelze nepřipomenout příborskou pouť, s předpou-

ťovým ohňostrojem a nabídkou několika kulturních akcí.
Novinkou bylo především to, že kolotoče a aktrakce byly
umístěny na louce u nádraží, kde byl dostatek místa jak
pro provozovatele, tak pro návštěníky.
24. 9. 2005 Společně s dalšími hosty jsem se zúčastnil
v Kopřivnici zahájení celorepublikové soutěže mladých
chovatelů.
15. 9. 2005 Jednání na krajském úřadě, na kterém jsme
byli informování o probíhajícím výběru dodavatele stavby tělocvičny u Masarykova gymnázia.

7. 10. 2005 Zahájení vernisáže výstavy Petra Sikuly
v Galerii na radnici. Vernisáže se mimo mnoha jiných
hostů zúčastnil senátor Milan Bureš a nový šéfdirigent
Janáčkovy filharmonie Teodor Kuchar.
12. 9. 2005 Jednání redakční rady, která připravuje publikaci Freudův Příbor. V tento den byly rovněž zahájeny
práce na zpracování zadání pro tvorbu programů a propagačních materiálů, které by měly být použity v chystaném muzeu Sigmunda Freuda v jeho rodném domě
v Příboře.

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
(28. září – 28. října 2005 )

17. - 18. 2005 Účast na oslavách výročí 600. let města
Przedborz v Polské republice.

Záštity: František Václav Lobkowicz – biskup ostravsko-opavské diecéze,
Vladislav Volný – biskup Slezské církve evangelické a.v., Ing. Evžen Tošenovský – hejtman Moravskoslezského kraje
17:00

Ostrava – kostel sv. Václava

29.9.

19:00

Karviná-Fryštát
kostel Povýšení sv. Kříže

„Čeští světci v nebeském Jeruzalémě“
Schola Gregoriana Pragensis, D. Eben – um. vedoucí

30.9.

19:00

Hlučín – kostel sv. Jana Křtitele

„Maiestas Dei“
Schola Gregoriana Pragensis, D. Eben – um. vedoucí

1.10.

PŘIJELA POUŤ ………………….
Dočkali jsme se. Sešel se rok s rokem,je polovina měsíce září a ta je již po dlouhá léta spojena
s příborskou pouti.
Kolotoče, houpačky, autíčka, maxihoupadla,
která vyprazdňují peněženky, ale někomu možná
také žaludek. Nescházejí opékané párky, pravý turecký med či perníková srdíčka.
Těší se na ni občané města a okolí, těší se
všichni prodejci a stánkaři.
„VYJDE ČI NEVYJDE“, je nejčastější otázka,
kterou si pokládají. Samozřejmě je myšleno počasí,
neboť to je základem vydařené pouti, to je základem spokojenosti všech,kteří mají s touto událostí
co do činění.
Jako radní mohu zodpovědně říci,že počasí
zaručit nedovedeme. Vyjádřit se k tomu, kde pouť
letos bude, to jsme rozhodnout měli.Zelenou louku ve středu města obsadil Penny Market, zahrada
kláštera nebyla dostatečně velká nehledě k tomu,
že i památkáři měli jiný názor, nenabízelo se tedy
moc jiných řešení. Máme ještě ulici Lidickou, náměstí, ale máme také i velký park… každá navrhovaná varianta měla své odpůrce či příznivce. Všude
však žijí lidé a blízkost kolotočů se jich určitým
způsobem dotýká.
KAM S NIMI? Městská rada chtěla vyjít vstříc
jak občanům města, tak i prodejcům. Vždyť místo
p r o d á v á!
A tak se nakonec rozhodlo - bylo to po dlouhé
době poprvé, co se kolotoče oddělily od prodejních
stánků a umístily se v relativně velké vzdálenosti
od centra.
S blížící se poutí zaznívaly hlasy různé. Byl
jsem sám zvědavý, jak celý experiment dopadne.
Nebudu kritizovat, nebudu chválit... Nebudu hodnotit. Nebyl jsem ani prodejce, ani „kolotočník“.
Byl jsem jeden z vás. Nechávám tedy na vás, abyste
zhodnotili výsledek sami. Můžu však hodnotit ty,
kteří se na přípravě podíleli. Všímal jsem si jejich
práce a zodpovědně říkám, že si vedli víc než dobře. Ano, chválím kolektiv pracovníků technických
služeb a práci hlavního mistra p. Jurečky s jeho
technickým personálem. Samotná příprava, ale
hlavně celý úklid náměstí a přilehlých ulic zvládli
na jedničku. Osobně jsem si ve večerních hodinách
prošel město a mohu říci, že po 20,00 hod. již nebylo poznat, že by na náměstí cokoliv probíhalo.
Přilehlé ulice byly čisté a poslední igelitové pytle
čekaly na odvoz.
Možná obyčejné až banální zamyšlení jednoho radního,ale věřte,že za sebe mohu říci, byl jsem
spokojen!
Rudolf Korčák

Bruntál – Farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Jazzová suita – „Cronica Domus Sarensis“
Pražské jazzové sexteto, Petr Kořínek – um. vedoucí,
Alfred Strejček – recitace

2.10.

18:00

Ostrava-Přívoz – kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie

Jazzová suita – „Cronica Domus Sarensis“
Pražské jazzové sexteto, Petr Kořínek – um. vedoucí,
Alfred Strejček – recitace

3.10.

19:00

Bílovec – kostel sv. Mikuláše

„Vivat Comenius“
Alfred Strejček – recitace, Štěpán Rak – kytara

4.10.

19:00

Stonava – kostel sv. Maří Magdalény

„Vivat Comenius“
Alfred Strejček – recitace, Štěpán Rak – kytara

5.10.

19:00

Frenštát pod Radhoštěm
kostel sv. Martina

František Novotný – housle, Jaroslav Tůma – varhany
J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy,
T. Vitali, J. Tůma

6.10.

19:00

Český Těšín – kostel Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova (Masarykovy sady)

František Novotný – housle, Jaroslav Tůma – varhany
J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy,
T. Vitali, J. Tůma

7.10.

19:00

Ostrava-Svinov – kostel Krista Krále

Šárka Trompé-Čurdová – flétna (nl)
Petr Rajnoha – varhany
J. S. Bach, G. Ph. Telemann, B. Martinů, J. Novák aj.

8.10.

19:00

Ostrava – kostel sv. Václava

„Bach – příběh stvoření a pádu člověka“
Milan Friedl – recitace, Lucie Holanková – tanec,
David Danel – housle, Pavel Kotlík – světelná režie

9.10.

17:00

Štramberk
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Ivo Hrachovec – bas, Aleš Bárta – varhany,
Alfred Strejček – recitace
J.S. Bach, A. Dvořák, J. Brahms, F. Liszt

WWW.SHF.CZ
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OKÉNKO RADNÍHO

19:00

10.10.

19:00

Bohumín – kostel Božského Srdce Páně

Ivo Hrachovec – bas, Aleš Bárta – varhany,
Alfred Strejček – recitace
J. S. Bach, A. Dvořák, D. Buxtehude, J. K. Kuchař

11.10.

18:00

Rychvald – Husův sbor

Ivo Hrachovec – bas, Aleš Bárta – varhany,
Alfred Strejček – recitace
J. S. Bach, A. Dvořák, J. Brahms, F. Liszt

12.10.

19:00

Plesná – kostel sv. Jakuba staršího

Ensemble Accento:
Edita Keglerová – cembalo
Julie Braná – zobcové flétny
A. Berardi, G. Salvatore, J. van Eyck, J. S. Bach aj.

13.10.

19:00

Dolní Benešov – kostel sv. Martina

Ensemble Accento:
Edita Keglerová – cembalo
Julie Braná – zobcové flétny
A. Berardi, G. Salvatore, J. van Eyck, J. S. Bach aj.

14.10.

19:00

Opava – kostel sv. Vojtěcha

Vokální soubor Adash, Tomáš Novotný – sbormistr
Hebrejské a jidiš pisně
(V rámci �. ročníku mezinárodního festivalu duchovní
hudby Opava ����)

15.10.

19:00

Havířov-Bludovice – evangelický kostel

J. S. Bach – Mše h moll BWV ���
R. Válek – dirigent, Solamente naturali (sr),
Ars Brunensis Chorus – D. Kalousek (sbormistr),
A. Mikolajczyk–soprán (pl), P. Olech–kontratenor (pl),
M. Olbrzymek – tenor, A. Plachetka – bas

16.10.

17:00

Ostrava-Mariánské Hory
kostel Panny Marie Královny

J. S. Bach – Mše h moll BWV ���
R. Válek – dirigent, Solamente naturali (sr),
Ars Brunensis Chorus – D. Kalousek (sbormistr),
A. Mikolajczyk–soprán (pl), P. Olech–kontratenor (pl),
M. Olbrzymek – tenor, A. Plachetka – bas

17.10.

19:00

Frýdek-Místek – kostel sv. Jana a Pavla

Solamente naturali (sr), Miloš Valent – um. vedoucí,
Paolo Bacchin – barokní trubka (i)
„Italské koncerty z Podolince“
A. Vivaldi, T. Albinoni, G. Ph. Telemann, G. Torelli aj.

18.10.

19:00

Fulnek – Chrám Nejsvětější Trojice

Solamente naturali (sr), Miloš Valent – um. vedoucí,
Paolo Bacchin – barokní trubka (i)
„Italské koncerty z Podolince“
A. Vivaldi, T. Albinoni, G. Ph. Telemann, G. Torelli aj.

19.10.

19:00

20.10.

19:00

Příbor
Farní kostel Narození Panny Marie

Jaroslav Halíř – trubka, Petr Čech – varhany
J. S. Bach, T. Albinoni, P. Eben

21.10.

19:00

Frýdlant nad Ostravicí
kostel sv. Bartoloměje

Vokální soubor Adash, Tomáš Novotný – sbormistr
Hebrejské a jidiš pisně

22.10.

19:00

Třinec – evangelický kostel

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala (sr)
Ewald Danel – um. vedoucí, David Danel – housle
J. Suk, J. S. Bach, D. Wirén, L. Janáček, P. Breiner

23.10.

17:00

Ostrava-Slezská Ostrava
husitský kostel

Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala (sr)
Ewald Danel – um. vedoucí, David Danel – housle
J. Suk, J. S. Bach, D. Wirén, L. Janáček, P. Breiner

24.10.

19:00

Krnov – koncertní síň Svatého Ducha

Musica divina Praga: Václav Návrat – barokní housle,
Aleš Bárta – varhany, Hana Jonášová – soprán
J. S. Bach, D. Buxtehude, G. F. Händel, L.v. Beethoven,
W. A. Mozart

25.10.

19:00

Orlová – kostel Panny Marie

Musica divina Praga: Václav Návrat – barokní housle,
Aleš Bárta – varhany, Hana Jonášová – soprán
J. S. Bach, D. Buxtehude, G. F. Händel, L.v. Beethoven,
W. A. Mozart

26.10.

19:00

Vítkov – Novogotický farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Musica divina Praga: Václav Návrat – barokní housle,
Aleš Bárta – varhany, Hana Jonášová – soprán
J. S. Bach, D. Buxtehude, G. F. Händel, L.v. Beethoven,
W. A. Mozart

27.10.

18:00

Hukvaldy-Rychaltice
kostel sv. Mikuláše

Alena Čechová – housle, Petr Čech – varhany
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, H. Schroeder,
E. Ysaÿe, A. Schnittke

28.10.

19:30

Ostrava – katedrála Božského Spasitele

A. Dvořák – Requiem
Janáčkova filharmonie Ostrava, J. Hrůša – dirigent,
Slovenský filharmonický sbor Bratislava,
Sólisté: E. Dřízgová – soprán, J. Štefáčková – alt,
T. Krejčiřík – tenor, R. Novák – bas

Hradec nad Moravicí
kostel sv. Petra a Pavla

VSTUPENKY:
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Nádražní 7, Moravská Ostrava, Tel.: 596 123 913)
nebo v místě koncertů

Jaroslav Halíř – trubka, Petr Čech – varhany
J. S. Bach, T. Albinoni, P. Eben

Organizátor festivalu: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Adresa: Šmeralova 6, 702 00 Moravská Ostrava, Tel/fax: 00420 596 203 616
Změna programu a interpretů vyhrazena.
REALIZACI FESTIVALU
DÁLE PODPOŘILI

28.9.

„Čeští světci v nebeském Jeruzalémě“
Schola Gregoriana Pragensis, D. Eben – um. vedoucí

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

18. 9. 2005 Koordinační schůzka se zástupci
Tělovýchovné jednoty Příbor, na které bylo jednáno především o termínu otevření sauny. Otevření se připravuje
na měsíc listopad 2005.

Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

RESTAURACE
ve Skotnici

 restaurace v prostorách pùvodní zemìdìlské usedlosti
 atmosféra a nabídka pokrmù, kterou nenajdete kdekoliv
 dìtský koutek
 kapacita 35 míst
 soukromí pro rodinné oslavy, veèírky, svatby
 salónek s dataprojektorem pro 16 osob
 www.nastatku.com

 556 712 122
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Fotomomentky z pouti:

U příležitosti 100. výročí založení pořádal Český svaz
chovatelů, ZO Příbor, výstavu králíků, drůbeže a holubů.

Příborské rockování proběhlo již potřetí v amfiteátru.

Swingový orchestr Bedřicha Pukovce zahájil pouťovým
promenádním orchestrem.

Písně starých kozlů – to bylo představení divadla Trakař
na náměstí

Breakdance v podání formace Wessani.

Na kolotočích dováděly nejen děti...

Bez balónku by nebyla pout

Jen málokdo neodešel z pouti s perníkovým srdcem.

Tenhle pohled snad nepotřebuje komentář...

Sluníčko, náměstí plné lidí, tanec, zpěv, divadlo a pravá pouťová atmosféra. Ale nejen to bylo k vidění na letošní příborské
pouti. Nakoukli jsme za vás také do zákulisí a vidíte, jaká
únava padla po vystoupení na členy formace Wessani, které
jste mohli zhlédnout na pódiu ve třech vystoupeních.

Od 28. září do 28. října 2005 probíhá již druhý ročník Svatováclavského hudebního festivalu.
V rámci tohoto festivalu si můžete vychutnat hudbu, zpěv a recitaci v podání
našich předních umělců v prostředí církevních památek.
V Příboře se ve čtvrtek 20. října od 19.00 hod. představí ve farním kostele Narození Panny Marie

Jaroslav Uhlíř hrou na trubku a Petr Čech na varhany
Program:

J. S. Bach - Concerto pro varhany d moll BWV 596
T. Albinoni - Concerto d moll, op. 9 č. 2, pro trubku a varhany
J. S. Bach - Chorál „Jesu, meine Freude“ pro trubku a varhany
J. S. Bach - Preludium a fuga Es dur BWV 552 pro varhany
P. Eben – A Festive Voluntary – Variations on Good King Wenceslas pro sólové varhany
P. Eben - Okna podle M. Chagalla pro trubku a varhany
Předprodej vstupného od 10. 10. 2005 v Městském informačním centru v Příboře. Vstupné 80,- Kč.
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STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 05.08.2005 bylo přijato telefonické
oznámení od prodavačky z prodejny potravin
na Prchalově, že byl v této prodejně před malou
chvílí asi 30-letý muž bílé pleti, který jí podvedl. Hlídkou bylo na místě zjištěno, že muž si
chtěl koupit cigarety, které chtěl zaplatit 5000,-Kč bankovkou. Když mu prodavačka řekla, že
nemá nazpět, vytáhl 2000,-Kč bankovku, kterou
cigarety zaplatil. Muž si po zaplacení všiml, že
prodavačka v kase nemá již žádné papírové bankovky menší hodnoty, a proto jí řekl, že si právě
vzpomněl, že u sebe má menší bankovky v celkové hodnotě 1000,-Kč, které by jí rád vyměnil
za jednu 1000,-Kč bankovku. Po výměně použil
ještě několik variant výměn peněz , až mu nakonec celá zmatená prodavačka, dala o 1000,-Kč
více než měla.. Poté muž odjel osobním vozidlem, které měl zaparkované vedle obchodu.
Prodavačka však nebyla schopná auto popsat,
nevěděla ani barvu a SPZ.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit
zaměstnance a majitele provozoven na území
města, na zvýšený počet takto spáchaných podvodných činů, kdy se jedná téměř vždy o stejný
systém s rozměňováním bankovek větší finanční hodnoty na menší bankovky či zakoupení nějaké drobnosti a následné zaplacení opět v bankovkou větší finanční hodnoty.
Dne 24.8.2005 bylo přijato telefonické oznámení od občanky města , že jí neznámý mladík
ukradl v noci dne 20.8. v 01:30 hodin jízdní kolo
značky Liberta červené barvy přímo ze dvora
domu, kde bydlí. Mladík proto přeskočil plot
a následně nasedl na toto kolo a odjel směrem
do centra města. Majitelka jízdního kola společně se svou dcerou pachatele viděla, jelikož má
v blízkosti dvora puštěné psy a ti začali štěkat.
Asi za hodinu volala opět , že na svém kole viděla jezdit mladíka, kterého zastavila a sdělila
mu , že se jedná o její kolo a aby jí ho laskavě
vydal. Mladík zareagoval zcela nečekaně a majitelce kolo bez problémů vrátil. Pachatelem této
krádeže byl zjištěn 18 letý mladý muž z Příbora.
Celá věc byla následně předána k dalšímu šetření OO PČR Příbor.
Dne 25. 8. v 15:10 oznámil občan Příbora,
že před malou chvílí na lavičce u telefonní budky
na ulici Choráze jeho osmileté dceři a její stejně
staré kamarádce navrhoval podnapilý muž, aby
mu za finanční úplatu poskytly erotické služby.
Mělo jednat o občana města Příbora, který není
duševně zcela zdráv, a proto může být i nebezpečný. Po přijetí tohoto oznámení byl podezřelý muž vyhledáván na katastru města, kdy byl
krátce nato spatřen na klokočovském mostě na
ul.Místecké a následně byl omezen na osobní
svobodě. Poté byl převezen na obvodní oddělení
PČR Příbor a následně na záchytnou stanici ve
F-M. Celá událost je v šetření Policie ČR.
Typický příklad porušení přestupkového zákona
- odkládání odpadu mimo určená místa.

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor ‚ Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: http://web.quick.cz/ddmluna

Pravidelné týdenní pořady
Stolní tenis
VOLEJBAL pro dospělé
FLORBAL pro dospělé
Keramika

PONDĚLÍ až PÁTEK
15:00 – 17:00
PONDĚLÍ
19:45
STŘEDA
19:15
ÚTERÝ
15:00 – 17:00
ČTVRTEK
17:00 – 19:00
PÁTEK
16:00 – 18:00
Hvězdárnu na ul. Jičínské je možné navštívit po
Pozorování večerní oblohy
předchozí telefonické domluvě
Hrátky s počítači
ČTVRTEK a PÁTEK
15:00 – 18:00
Internet pro veřejnost
ČTVRTEK a PÁTEK
15:00 – 18:00

v DDM LUNA
tělocvična v DDM LUNA
tělocvična v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
keramická dílna v DDM LUNA
na čísle 556 725 029 nebo
737 311 810.
v DDM LUNA
v DDM LUNA

přijímáme přihlášky do všech kroužků, provoz veřejné hudební - rockové zkušebny
pondělí - úterý - středy - pátky – neděle, Příležitost pro všechny!

Vstupné: děti 30 Kč/hod,
dospělí 40 Kč/hod.Pro členy
kroužku sleva 10 Kč/hod

Termín: 1.10.2005 ve 20:00 hod.
Místo: OSTRAVA – ČEZ ARÉNA
Odjezd: 18:30 h od kina v Příboře / Cena: 550,Prodej zájezdu a vstupenek v BAV klubu.
Pondělí 3.10.

Vstupné: 10 Kč
Vstupné: 15 Kč
Vstupné: děti 20 Kč/hod,
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ZÁJEZD NA BAZÉN
sraz v 11:15 hod. u vlakového nádraží, návrat asi ve 14:30 hod.
Cena: 60 Kč, Informace: J. Lupíková
26.-27.10 středa
HRÁTKY S LUNOU
Dopolední sportování v tělocvičně, stolní tenis, keramika, Informace: J. Lupíková, K. Bukovjanová
27.10. čtvrtek 17:00, DDM LUNA
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
účastníků zájezdu do Chorvatska
Informace: L. Nenutilová

KROUŽKY, KLUBY, KURZY- školní rok 2005-2006

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SO

NÁZEV
MLSNÁ VAŘEČKA
RYBÁŘ I
RYBÁŘ II
ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“
ANGLIČTINA I - začátečníci
ANGLIČTINA VI - konverzace
KALANETIKA pro ženy
VOLEJBAL II pro dospělé
KERAMIKA IV pro MŠ
KLUB ZVONEČEK– cvičení maminek
MÍČOVÉ HRY
KERAMIKA I pro děti do 10 let
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VOLEJBAL I pro děti
ANGLIČTINA V – pokročilí
ANGLIČTINA II mírně pokročilí A
ANGLIČTINA III – mírně pokročilí B
ANGLIČTINA IV – středně pokročilí
KALANETIKA II pro ženy
FLORBAL V pro dospělé
KERAMIKA IV pro MŠ
AEROBIK
CHOVATELÉ, PSÍ KAMARÁDI
NĚMČINA I - začátečníci
KERAMIKA II
NĚMČINA II - pokročilí
BŘIŠNÍ TANCE
TAI-ČI
FLORBAL I,II,III,IV
KERAMIKA III
KPM „TORA“
DIVADELNÍ KLUB „GONG“
LUNA KLUB
CAPOEIRA – bojový tanec

HODINA
15:00
16:00
16:00
16:00
16:15
18:00
18:30
19:30
9:00
9:30
15:00
15:00
16:00
17:00
16:15
18:00
16:15
18:00
18:00
19:00
9:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:45
18:00
19:30
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:30

VEDOUCÍ
L. Nenutilová
Z. Pařízek
L. Lupík
A. Slatinský
Z. Knězková
Z. Knězková
J. Lupíková
R. Beseda
K. Bukovjanová
J. Lupíková
J. Lupíková
K. Bukovjanová
Ing. J. Kavan
P. Busková
Z. Knězková
Z. Knězková
Z. Knězková
Z. Knězková
S. Pavlačíková
B. Pargáč
K. Bukovjanová
J. Lupíková
D. Kíčurová
M. Maťátková
J. Palatová
M. Maťátková
E. Bajerová
p. Malinovská
R. Klemens
R. Kološová
Z. Tvrzník
J. Š. Kostelník
K. Bukovjanová
L. Chodura

ŘÍJEN 2005

Vstup zdarma.

3.10. pondělí 10:00-12:45, Hvězdárna
ZATMĚNÍ SLUNCE
Pouze za příznivých meteorologických podmínek. Hromadné návštěvy (nad 5 osob) hlaste v DDM LUNA
do 2.10. Vstupné: 10 Kč, Informace: J. Lupíková
11.-14.10 út - pá 9:00-17:00 DDM LUNA VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM ZAHRADKÁŘSKÝM SVAZEM
PODZIMNÍ VÝSTAVA
Výstava ovoce, zeleniny, obrázků a různých výrobků. Prodej sušin a konifer (malé jehličnany).
Akce pro školy, rodiče s dětmi a veřejnost. Vstupné dobrovolné. Informace: K. Bukovjanová
14.10. pátek, 15:00-18:00,
DDM LUNA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, aneb “S LUNOU SE NENUDÍTE!”
Chcete vědět, kde a s kým tráví vaše dítě volný čas? Jedinečná možnost navštívit kroužky a seznámit se s
vedoucími. Akce pro děti, rodiny s dětmi a veřejnost. Informace: J. Lupíková
15.10. sobota odjezd 7:00, od DDM LUNA, návrat 18:00
ZÁJEZD NA OPAVSKO
prohlídka zámků Radúň, Hradce nad Moravicí, města Opavy a arboreta v Nových Dvorech
Cena: děti do 6 let zdarma, děti 6- 15 let 80 Kč, dospělí 150 Kč, Vstupné do památek si hradí každý sám
(30 Kč/dospělí, 15 Kč/děti) Přihlásit se můžete (i telefonicky) do čtvrtku 13.10. v DDM LUNA.
Akce pro děti, rodiče s dětmi, a veřejnost. Informace: J. Lupíková
- čtvrtek 9:00-15:00 DDM LUNA

DEN

BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489
tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862
e-mail : BAVklubPribor@iol.cz

ZÁPISNÉ/VSTUPNÉ/rok
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
2000 /1000 Kč
2000 /1000 Kč
20 Kč/hod
300 Kč
20 Kč/hod
500 Kč
150 Kč+vstupné
500 Kč
500 Kč
2000 /1000 Kč
2000 /1000 Kč
2000 /1000 Kč
2000 /1000 Kč
20 Kč/hod
300 Kč
500 Kč
500 Kč
2000 /1000 Kč
150 Kč+vstupné
2000 /1000 Kč
600 Kč
20 Kč/hod
500 Kč
150 Kč+ vstupné
500 Kč
500 Kč
100 Kč
500 Kč

ELÁN ON TOUR 2005

Zahajovací schůzky kroužků

AIKIDO v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v 16 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v 17 hod.
Úterý 4.10. Zahajovací schůzky kroužků
SHOW DANCE, DISCO DANCE, AEROBIC,LATINSKO-AMERICKÉ TANCE,
TANEČNÍ KLUB LENKA
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v 16:30 hod.
Středa 5.10. Zahajovací schůzky kroužků
DRAMATICKÝ KROUŽEK v Junior baru BAV klubu na ul.Masarykova v 16 hod.
KYTARA, ROCKOVÉ KAPELY v Junior baru BAV klubu na ul.Masarykova v 17 hod.
Pátek 7.10./14.10/21.10 16:30 – 19:30 hod.
Kurz tance v Zrcadlovém sále
Pondělí 10.10./17.10/24.10/31.10 17:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE v Zrcadlovém sále
Pátek 14.10. 16:30 – 19:00 hod.
DANCE PÁRTY pro náctileté
Pátek 28.10.
turistický výlet s návštěvou, LANOVÉHO CENTRA „TARZÁNIE“ v Trojanovicích,
Pustevny, Odjezd od kina v Příboře v 9:00 h Cena: 130,- Kč
V ceně není kalkulována vstupenka 200,- Kč na horolezeckou lanovou dráhu největší
v ČR a jízdenka lanovkou na Pustevny.

Nabídka pro školní rok 2005 - 2006
PEL-MEL klub proti nudě
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let.
Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí.
Hry, soutěže, turnaje, např. stolní tenis, petanque, kroket,
táborové hry (lanová lávka atd.), zábavné a společenské
hry v klubovně i venku. Tvoření z různých materiálů, vycházky do okolí, výlety, posezení u ohně, stanování, víkendové akce. Za každého počasí s nudou řádně zatočíme!
Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
AQUA AEROBIC - novinka
Pro ženy a starší dívky. Každou neděli odjezd v 17:30 h od
BAV klubu. Přednosti aqua aerobicu: nedochází k přetěžování kloubů a páteře, rehabilitační účinky, rychlejší redukce váhy než na suchu, vhodný pro všechny věkové a váhové
kat., odpor vody umožňuje trénink svalové síly a vytrvalosti.
Doprava na bazén a 10 vičebních lekcí. Zápisné: 950,-Kč/os.
KLUBY: BILLIARD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.)
STOLNÍ TENIS - (10,-/hod./os.) Můžete si přijít zahrát a
zdokonalovat se v těchto hrách v době, kdy máte chuť a
čas, v souladu s rozvrhem provozu kluboven. Pro členy klubů slevy.
INTERNET- klub - Zájemci mohou na objednávku využívat
internet. klubovnu. Pro letošní rok je v provozu rychlý internet EXPRES na novém PC. Pro členy sleva – 0,50 Kč/min./os.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ - Pro mládež
od 15 let. Počet Lekcí:10 x 3h, půlkolona 4h, kolona 6h
v Katolickém domě Příbor.
Zahájení 23.9.2005 v 16:30h v Zrcadlovém sále na ul.
Dukelská. Kurzovné:1000,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY - Zahájení dle dohody,
podmíněno přihlášením min. 10 párů. Lekce: 8 x 2.5h,
Kurzovné: 900,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - - pro začátečníky i pro pokročilé. Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné
pro zdraví ženy. Termín: říjen–únor (12 lekcí), Kurzovné:
900,- Kč/os.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE - Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace
latinsko amerických tanců. Při výuce spolupracují i starší tanečníci z TK Lenka. Zápisné: 900,- Kč říjen-květen vč.
TANEČNÍ KLUB LENKA - Společenské, standardní a hlavně latinsko-americké tance, formace. Členové klubu vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. Příprava párů na taneční soutěže. Pro chlapce a dívky
od 13 let. Zápisné: 1.900,- Kč září-květen vč.
SHOW DANCE - DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová a taneční
průprava podle moderní hudby, nácvik skladeb na vystoupení při různých akcích. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
SHOW DANCE – DISCO DANCE - Pro chlapce a dívky od
11 let.Příprava, nácvik, choreografie skladeb, nácvik DISCO
tanců, rockn´rollu, charlestonu apod.Veřejná vystoupení na přehlídkách, plesech, karnevalech, diskotékách.
Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
AEROBIC PRO DĚTI - Od 1. Třídy, zdravý pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou zlepšování kondice.
Doporučujeme i pro děti s nadváhou. Zápisné: 900,-Kč/říjen-květen vč.

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 8

KYTARA - Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si
s kamarády. Akordy a oblíbené písně hrajeme bez not.
Zápisné: 900,- Kč/ říjen-květen vč.
ROCKOVÁ KYTARA A BASKYTARA - Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří potřebují poradit a chtějí se něco přiučit
od zkušeného rockera. - individuální výuka Zápisné: 60,Kč/hodina, kolektivní výuka: 900,-Kč/říjen-květen vč.
ROCKOVÉ KAPELY - Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou schopni se zapojit do společné hry. Zápisné : 900,-Kč/říjen-květen vč. Pro rockové KAPELY k dispozici bicí souprava, hudební aparutura, el. kytary, mikrofony. Hudební
zkušebnu možno využívat i pro jiné hudební žánry.
BAV - klubácké DĚLÁNÍ - Výtvarná a všestranná tvořivá
činnost, keramika, modelování, zhotovení draků, suvenýrů, vánočních ozdob, malování, práce s přírodními materiály. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
DIVADELNÍ KROUŽEK - Pro všechny věkové kategorie.
Divadelní soubor má za sebou první úspěchy při veřejných
vystoupeních i na divadelních přehlídkách. Zahrajte si s
námi divadlo, pohádku nebo veselé scénky. Zápisné: 900,Kč/ říjen-květen vč.
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO - Základní výcvik pro chlapce a
dívky od 8 let i pro mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. bojových umění, vede k soustředění, sebekázni, ovládání agresivity. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT - Pro chlapce od 8
let. Sestavování modelů, údržba, praktické i simulační jízdy, soutěže. Stavebnice a modely aut dává k dispozici BAV
klub. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
KLUB LYŽOVÁNÍ - Pro všechny věkové kategorie.
Lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé. Lekce budou
probíhat převážně o víkendech, dle sněhových podmínek v Beskydech. Týdenní pobyt v době jarních prázdnin. Ceny pro jednotlivé lekce a akce jsou kalkulovány
dle místa výcviku. Pořádáme lyžařské zájezdy. Termín:
prosinec – březen
KLUB TURISTIKA a cykloturistika - Pro rodiny, děti, mládež, další zájemce, pro všechny kdo mají rádi přírodu, hory,
rádi cestují na nová i známá místa.Cca 1x měsíčně celodenní nebo vícedenní akce. 1.akce – 24.9. zájezd do Beskyd.
Neplatí se zápisné, akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ-KULTURNÍ KLUB - Zájezdy do divadel a na
kulturní akce. Členům zasíláme informace a pozvánky.
Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě.
BAV tým - Pro mládež od 13 let. Chceme, aby mladí nebyli jen návštěvníky a pasivními konzumenty našich akcí.
Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci klubu i jeho
programu. Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi
dělají něco zábavného pro sebe i druhé a chtěli by se podílet na chodu BAV klubu, při organizování akcí a rozšířit
tak tvůrčí veselou partu mladých. Neplatí se zápisné.
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA - Pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé, pro pracovní kolektivy.
Termíny dle dohody.
KURZY RUSKÉHO JAZYKA - vede rodilá mluvčí. Pro
všechny věkové kategorie, pro zač.i pokročilé, pro pracovní
kolektivy. Termíny dle dohody.

I. POLOVINA SOUTĚŽE PODZIM 2005 - ROZPIS
UTKÁNÍ NA DOMÁCÍCH HŘIŠŤÍCH
DEN DATUM ČAS
SO 10/1/05 10 00
11 30
13 00
NE 10/2/05 16.00
SO 10/8/05 10 00
12 00
14 00
NE 10/9/05 9.00
SO 10/15/05 9 00
11 00
13 00
14 30
16 00
SO 10/15/05 11,00
NE 10/16/05 9,00
SO 10/22/05 9 00
10 30
12 30
14 30
SO 10/22/05 11.00
NE 10/23/05 14.00
SO 10/29/05 9 00
10 30
12 00
14 00

KATEGORIE
minižky st.
minižky st.
minižky st.
st. dorky
ml. žačky
ml. žačky
ženy
st. dorky
st. dorostenci
st. dorostenci
minižky st.
minižky st.
minižky st.
ml. dorky
ml. dorky
minižky ml.
minižky ml.
ml. žáci
ml. žáci
st. dorky
st. dorky
minižáci ml.
minižáci ml.
st. žačky
st. žačky

DOMÁCÍ
PŘEROV
FRÝDEK - M
PŘÍBOR
BK Příbor
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
BK Příbor
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
KRNOV
SBŠ OVA B
BK Příbor
BK Příbor
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
BK Příbor
BK Příbor
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBOR

HOSTÉ
PŘÍBOR
PŘEROV
FRÝDEK - M
Sl. Havířov
SBŠ OVA B
SBŠ OVA B
HAVÍŘOV
SBŠ Ostrava
PŘEROV A
PŘEROV A
KRNOV
SBŠ OVA B
PŘÍBOR
Olomouc
KP Brno B
SBŠ OVA B
SBŠ OVA B
KRNOV
KRNOV
TJ Prostějov
Olomouc
SNAKES B
SNAKES B
HRANICE
HRANICE

PŘÍJEM Local TV Příbor (MĚSTSKÁ TELEVIZE)
�

tělocvična
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín
Příbor
Příbor

N.Jičín
N.Jičín
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor
N.Jičín
N.Jičín
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

JUNÁK, středisko Příbor

pořádá v sobotu 1. října od 13.00 – 17.00 hod.

DEN PLNÝ HER
Na programu budou zábavné hry,
soutěže a závody.
Junáci zvou chlapce a děvčata
i jejich rodiče do městského parku.

Vysíláme denně 7.00-8.00 17.00-18.00 22.00-23.00 hod.
I. Zpravodajství: zprávy, reportáže, publicistika – premiéra čtvrtek 17.00 hod.
II. Archivní pořady: odvysíláme i vaše zajímavé snímky z archivu
so a ne 17.00 – 18.00 hod.
III. Záznamy ZM Příbora: záznam – o víkendu po čtvrtečním zasedání
so a ne vždy 17.00 – 18.00 hod.
pokračování po - pá– dle délky zasedání – vždy 17 – 18 hod.
Vysílač je umístěn na radnici. Naladíte nás podle místa svého bydliště.
1. BYTOVÉ DOMY (Domovní správy i OSBD)
HS ul. Dukelská č. 1346
Nalaďte si:
III. pásmo, kanál S 14
252,25 MHZ
Mimo časy pro Local TV tady vysílá: KTK infokanál
·
ul. Dukelská, ul. Fučíkova, ul. Sv. Čecha, ul. Kpt. Jaroše, ul. Švermova – celé ulice
·
ul. Palackého č 791, 792, 793, a rodinné domy čp. 605, 617, 569, 572, 571, 566
·
ul. Jiráskova – rodinný dům čp. 512
HS ul. Frenštátská č. 1369
Nalaďte si:
III. pásmo, kanál S 14 252,25 MHZ
Mimo časy pro Local TV tady vysílá: TA3
·
ul. Frenštátská 1366, 167, 1368, 1369, rodinný dům čp. 409
·
ul. ČSA 1362, 1363, 1364, 1365, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383
·
ul. ČSA č. 1381, 1382, 1372
HS ul. Npor. Loma č. 1409
Nalaďte si:
III. pásmo, kanál S 14 252,25 MHZ
Mimo časy pro Local TV tady vysílá: TA 3
·
ul. Npor. Loma č. 1386, 1391, 1392, 1399, 1400, 1401, 1404 - 1410
·
ul. Šafaříkova č. 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1402, 1403
·
ul. Štramberská 1299, 1350 – 1360, 1384, 1385, 1389, 1390
·
MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – ul. Šafaříkova 1388 a Npor. Loma
HS ul. Jičínská čp. 79
Nalaďte si: III.pásmo, kanál S 13 247,25 MHz
Mimo časy pro Local TV tady vysílá:
TA 3
·
ul. Jičínská č. 78, 79, 93, 94, 787, 788, 235, 236, 237
·
MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD –ul. Jičínská 98 a 99 (domy OSBD)
HS J. V. Choráze čp. 1491
Nalaďte si: kanál E 4
62,75 MHz
Mimo časy pro Local TV tady vysílá:
TA3
KTK infokanál naladíte vedle LTV Příbor na E 2.
·
celé sídliště U Tatry, kromě domů čp. 1508 a 1509 48,25 MHZ
·
MAJÍ SAMOSTATNÝ ROZVOD – č. 1508, 1509
2. RODINNÉ DOMY
Nalaďte si: IV. – V. pásmo, 44. kanál
Mimo časy pro Local TV tady vysílá:
TA 3
Anténa musí být nasměrována na vysílač (na radnici).
Máte-li dobrý výhled, pak Local TV Příbor naladíte i na Prchalově, v Lubině!!!, ve Skotnici.

Mgr. Irena Nedomová
�
�

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ŘÍJEN
Oblastní turistické odznaky (OTO ) mají významné místo v poznávání krás přírody na území
menších regionů a patří k oblíbeným činnostem
v současné turistice.OTO se získává na základě
zakoupení Záznamníku a doložením návštěvy
stanovených povinných a volitelných míst.Doba
plnění není většinou časově omezena, může však
být zaměřena na určitý druh turistiky či roční
období. Jako doklad návštěvy stanovených míst
slouží speciální razítka, razítka jiných organizací,
nalepení vstupenky, opsání nápisu na určeném
místě, zápis turistické orientace, jízdenka z daného místa, potvrzení cvičitele nebo organizátora veřejné akce.Splněním podmínek daných
u příslušného OTO získává účastník speciální
barevný odznak. V současné době lze na území
ČR plnit asi 200 OTO. V našem nejbližším okolí
jsou to především Novojičínsko, Lašsko, Beskydy,
Ostravsko, Poodří.
Garantem oblastního turistického odznaku
Novojičínsko je Klub českých turistů Příbor. Jako
povinná místa byla vybrána všechna města na
území regionu : Nový Jičín, Bílovec, Frenštát p. R.,
Fulnek, Klimkovice, Kopřivnice, Odry, Příbor,
Studénka a Štramberk. Z dalších 20 výběrových
míst je třeba navštívit nejméně 15 ( např. Velký

Javorník, Hodslavice, Kunín, Starý Jičín, apod. ).
Výherce třetího kola soutěže je paní Radmila
Rejdová, Frenštátská 602, Příbor. Gratulujeme!
Za pět let plnění OTO Novojičínsko bylo
prodáno více než 400 kusů těchto záznamníků
a většina turistů již vlastní barevný odznak za
Hlavními sponzory jsou ALPISPORT Příbor
splnění podmínek. MeziSout�žní
těmi, kteří prošli
náš IV. kola sout�že
kupon
restaurace U ZLATÉ HVĚZDY / fa Jeník
kraj „křížem krážem“, byla i skupina 30 turistů
z Ústí nad Labem nebo manželský pár ze slovenské Levoče.
Plnění
OTO
Měsíčník
města
Příbora SRPEN
ŘÍJEN 2005
M�sí�ník
m�sta
P�íbora
2005
není
podmíněno
členstvím v KČT, je
SOUTĚŽNÝ KUPON KČT
velmi vhodné pro
SOUT�ŽNÍ KUPON K�T
nenáročnou turistiku
Soutěžní úkol:
bez velkého cestováSout�žní úkol:
ní nebo i pro výlety
Do kuponu získejte
rodičů s dětmi. Cena
Odhadn�te a napište do
záznamníku je 50 Kč,
dvě
razítka z povinných míst
kuponu celkový po�et
odznak se vydává
ú�astník�
Janá�kových
OTO
Novojičínsko
zdarma.
Zakoupit
Novojičínsko lze na
za2005
všechny
chodní�k�
Termín
:
15.11.
adrese:
ro�níky /v�etn� roku 2005/
Vladimír Bilský,
Platnost říjnové soutěže
Myslbekova
1024,
Platnost zá�ijové sout�že
Příbor.
do
2005
do15.
15.11.
10.
2005

MĚSÍČNÍK MĚSTA
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S Perfektní půjčkou od Komerční banky
si splníte svá přání ihned
• Do 24 hodin Vám půjčíme 30 000 až 120 000 Kč i bez ručitele
• Minimální splátka již od 639 Kč po dobu 6 let
• Zdarma pojištění proti nesplácení úvěru z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání
• Zdarma Vám poradíme a povedeme Váš úvěrový účet
Potřebujete více peněz, popřípadě více informací? Kontaktujte nás!

Komerční banka, a. s., pobočka:
Příbor, náměstí Sigmunda Freunda 10,
tel.: +420 556 722 289, 556 722 336

infolinka 800 162 576
www.kb.cz

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zkuste to se společností Eurobydlení s.r.o.

naše služby vám ušijeme na míru
můžete si prodávat sami ,neomezujeme vaše vlastnická práva
pracujeme bez smluvních pokut
umíme nemovitost oddlužit i od exekucí
intenzivní propagace vaší nabídky
pracujeme zdarma až do doby prodeje
naše provize je 3-5%
zpracujeme odhad nemovitosti,sepíšeme kupní smlouvu
pomůžeme s hypotékou,úvěrem
nenavyšujeme ceny
Využijte našich služeb a objednejte si ZDARMA konzultaci na telefonu 602 175 563

HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Nový Jičín,Kopřivnici,Odry,Studénku,Bílovec,Fulnek, informace na telefonu 602 175 563

Z naší nabídky

Tel. 776 766 154
RD Bartošovice - s velkým pozemkem 800.000,-Kč
RD Starý Jičín – v centru, komerční využití 1.250.000,-Kč
RD Starý Jičín – s velkou zahradou 1.550.000,-Kč
Obytný mlýn Nová Horka – byty 2+1 a 3+1 2.700.000,-Kč
Byt 3+1 os.vl.Odry – panel, 1.patro, udržovaný 650.000,-Kč
Byt 4+1 os.vl.Fulnek – cihla, 2.patro, 120m2 880.000,-Kč
St.pozemky Šenov u NJ – 3x 2.000m2 300Kč/m2
Tel. 732 191 913
RD Luboměř – k celk.rekonstrukci 195.000,-Kč
Byt 3+1 os.vl.Odry – cihla, 1.patro, 81m2 598.500,-Kč
Tel.608 970 547
Zahrada Štramberk - 4.266m2, udržovaná 63.000,-Kč
Zahrada Pržno okr.FM – 1.061m2,oplocená, udržovaná 473.000,-Kč
Pro své klienty hledáme: RD do 20 km od Nového Jičína, byt 3+1 v Novém Jičíně, RD v okolí Bílovce,
chatu na Odersku, byt ve Studénce, RD v okolí Kopřivnice, byt 2+1 v Kopřivnici
Volejte: 602 175 563
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 10
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Nový Chevrolet Spark již od 199 900 Kč
Chevrolet Spark emise CO2: 127–139 g/km, Spotﬁeba paliva: 5,2–5,6 l/100 km.

AUTORÁDIO ke každému Sparku ZDARMA!

Spark
Chevrolet Spark: prostorný interiér, 2 airbagy, úžasná obratnost a nízké provozní náklady za cenu již od 199 900 Kč. Navštivte autorizovaného prodejce vozů Chevrolet a objevte, jak vám nový Chevrolet Spark usnadní život. Další vozy Chevrolet za skvělé ceny:
Kalos již od 214 500 Kč, Lacetti HB5 již od 318 333 Kč, Lacetti WAN již od 373 888 Kč. Výhodné financování Vašeho vozidla s možností využití 0% akontace a až 84 měsíčních splátek.

AUTO HOREâKA, 742 53 Kunín 444 u Nového Jiãína, tel. 556 749 251, 556 749 414, 608 040 421
e-mail: info@auto-horecka.cz, www.kalos.cz, www.lacetti.cz, www.sparkcz.cz
Oddíl aerobiku TJ Příbor
pořádá v tělocvičně na ulici Štramberské
v pátek 14. října 2005

PODZIMNÍ AEROBIKOVOU PÁRTY
na kterou vás zve místní profi cvičitelka

TEREZA SATTKOVÁ

Licence „A“ IFAA
Účastnice „NIKE“ kongresu aerobiku ve
Švédsku 2005
Oblečení sponzoruje f. MONISTILE
Program: Novinky ze Švédska
18.00 – 19.15.
DANCE AEROBIK – latina...salsa, cha cha ...
19.45 – 20.45
STEP BODY IMAGE – omezený počet stepů
Cena: 130,- Kč
110,- Kč – platba předem
70,- Kč – jednotlivě hodiny
Kontakt: Drahomíra Sattková
Štramberská 1360
742 58 Příbor
Tel.:
556 722 528 (po 21.00 hodině)
Mobil: 606 932 447 (Tereza)

Prodám zděnou řadovou garáž
s montážní šachtou v Příboře,
ul. Štramberská
(vedle technických služeb).
Milena Borková
Npor. Loma 1399
742 58 Příbor
Tel. 608 350 325
MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 11
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Každý čtvrtek pořádáme ochutnávky
přívlastkových tuzemských i zahraničních vín

Vinotéka Helia

Telefon: 605 912 195
Dne 15.10.2005 v 1700 vás zveme na

DEGUSTACI FRANCOUZSKÝCH VÍN

do salónku Katolického domu. Bližší informace osobně nebo na telefonu.

A KC E !
HLADÍTKO
NEREZ

Kamenictví, výroba terasa
Hynek Karásek

Nabízíme vám kvalitní služby
za velmi p�íznivé ceny :
� výroba pomník� a hrob� z dovozových
i tuzemských žul a mramor�
� výroba žulových kuchy�ských a
parapetních desek, žulových schod�
a žulových a terasových podlah
� oprava nápis�, p�isekávání písma,
zlacení, st�íb�ení, sekání
� p�ebrušování terasa moderní
technologií

Sleva na kompletní zakázky
Možnost prodeje na splátky
Záruka 3-10 let
kontaktujte nás na tel. 608 775 258,
rádi za vámi p�ijedeme
adresa: areál Cihelny, Místek-Bahno,
email: KamenictviKarasek@seznam.cz

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 13
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - ŘÍJEN 2005
Pátek 14. října od 15.00 – 18.00 hod.

Středa 26.– čtvrtek 27. 10. od 9.00 – 15.00 hod.

Na programu budou zábavné hry, soutěže a závody. Junáci zvou
chlapce a děvčata i jejich rodiče do městského parku.
Junák, středisko Příbor

Aneb „S Lunou se nenudíte!“
Chcete vědět, kde a s kým tráví vaše dítě volný čas? Jedinečná
možnost navštívit kroužky a seznámit s es vedoucími. Akce pro
veřejnost.
DDM Luna Příbor

Zájezd na bazén: sraz v 11.15 hod. u vlak. nádraží, návrat asi ve
14:30 hod., cena 60,- Kč
Hrátky s Lunou: dopolední sportování v tělocvičně, stolní tenis,
keramika. DDM Luna Příbor

Sobota 1. října od 20.00 hod.

Pátek 14. října od 16.30 – 19.00 hod.

Program na měsíc ŘÍJEN 2005
Sobota 1. října od 13.00 – 17.00 hod.

DEN PLNÝ HER

ELÁN ON TOUR 2005

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DANCE PÁRTY PRO NÁCTILETÉ

Zájezd do Ostravy – ČEZ Aréna na koncert. Odjezd v 18.30 hod.
od kina v Příboře /cena 550,Prodej zájezdu a vstupenek v BAV klubu.
BAV klub Příbor

BAV klub Příbor

Pondělí 3. – pátek 9. října

V tělocvičně na ulici Štramberské
S profi cvičitelkou TEREZOU SATTKOVOU, licence „A“ IFAA,
účastnice „NIKE“ kongresu aerobiku ve Švédsku 2005
Oblečení sponzoruje fa MONISTILE
Program: novinky ze Švédska
18.00 – 19.15 DANCE AEROBIK
19.45 – 20.45 STEP BODY IMAGE
Cena: 130 Kč, 110 Kč-platba předem, 70 Kč-jednotlivé hodiny
Kontakt: Drahomíra Sattková
Tel.: 556 722 528 (po 21.00 hodině)
Mobil: 606 932 447 (Tereza)
Oddíl aerobiku TJ Příbor

TÝDEN KNIHOVEN

MěK vyhlašuje amnestii čtenářských poplatků a přihlašuje nové
čtenáře zdarma. Budou se prodávat vyřazené knihy a časopisy.
Městská knihovna Příbor

Pondělí 3. října od 10.00 – 12.45 hod.

ZATMĚNÍ SLUNCE

Pouze za příznivých meteorologických podmínek. Hromadné
návštěvy hlaste v DDM Luna do 2. 10. Na hvězdárně. Vstupné
10,- Kč
DDM Luna Příbor

Úterý 4. října od 15.00 hod.

ODPOLEDNE S KOCOUREM

Tentokrát si budeme povídat o Velké Británii a vyrábět vlastní
balící papír pomocí prstových barev. Pracovní košili s sebou.
Zveme všechny děti.
Městská knihovna Příbor

Středa 5. října od 17.00 hod.

MILAN VÍCHA - PORTRÉTY, AKTY

Vernisáž výstavy fotografií. Úvodní slovo ing. Jan Černoch.
Výstava potrvá do 27. 11. 2005.
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda Příbor

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Čtvrtek 27. října od 17.00 hod.

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ

účastníků zájezdu do Chorvatska. DDM Luna Příbor

Pátek 28. října od 9.00 hod.

Pátek 14. října od 18.00 hod.

PODZIMNÍ AEROBIKOVOU PÁRTY

Sobota 15. října od 19.00 hod.

SOBOTNÍ VEČER V SALONU

Stylový klavír a housle, pěnice „Lou“ a jiné překvapení.
Víno restaurant Terra Libera

Sobota 15. října od 7.00 – 18.00 hod.

ZÁJEZD NA OPAVSKO

Prohlídka zámků Radúň, Hradce nad Moravicí, města Opavy
a Arboreta v Nových Dvorech.
Cena: děti do 6 let zdarma, děti 6-15 let 80,- Kč, dospělí 150,- Kč.
Vstupné do památek si hradí každý sám (30,- Kč dospělí/15,-Kč
děti). Přihlaste se do 13. 10. 2005 v DDM Luna. Akce pro veřejnost. DDM Luna Příbor

TURISTICKÝ VÝLET

S návštěvou lanového centra „Tarzánie“ v Trojanovicích,
Pustevny.
Odjezd od kina v Příboře v 9.00 hod.
Cena 130,- Kč. V ceně není kalkulována vstupenka na horolezeckou lanovou dráhu a jízdenka lanovkou na Pustevny.
BAV klub Příbor

Pátek 28. – neděle 30. 10.

STEAKOVÝ VÍKEND

Víno restaurant Terra Libera

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace:
Pondělí – Neděle: 7.00 – 8.00 h, 17.00 – 18.00 h, 22.00 – 23.00 h
Přijímáme Vaše tipy: DUYVIS VIDEO Příbor, nám. S. Freuda 12
(556 725 211, 608 738 793, 776 725 909)
e-mail: televize-pribor@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Telefon: 556 725 037
Oddělení pro dospělé:
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 12.00
Oddělení pro děti:
Pondělí:
13.00 – 15.00
Úterý, čtvrtek:
13.00 – 17.00

14.00 – 18.00

Úterý 18. října od 17.00 hod.

Muzeum Novojičínska a Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře

Víno restaurant Terra Libera

Řízená sommelierem z vinných sklepů Lechovice.
Víno Restaurant Terra Libera

Unikátní výstava ze soukromých sbírek. Nový sál muzea v Příboře. Výstava potrvá do 13. 11. 2005.

Sobota 8. října

Čtvrtek 20. října od 19.00 hod.

Pátek 7. října od 19.00 hod.

POSEZENÍ U KLAVÍRU

CHŘIBY

Odjezd:
v 6.00 hod.od Sokolovny (Příbor)
v 6.15 hod.od Interhotelu (Kopřivnice)
v 6.25 hod.od Palárny (Štramberk)
Cena: Dospělí:člen. 200,-/nečlen. 220,- Kč
Děti: člen. 180,- /nečlen. 200,- Kč
Trasy: 12, 16, 25 km – Osvětimany, Buchlov, Buchlovice
Přihlášky a zaplacení do 3.10. 2005
Vedoucí akce: Bilský Vladimír, tel.: 737 375 203,
email: v.bilsky@seznam.cz KČT Příbor

Pondělí 10. října od 18.30 hod.

JIŘÍ DĚDEČEK

DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN

FITCENTRUM

SVATOVÁCLAVSKÝ FESTIVAL

Farní kostel Narození Panny Marie
Vystoupí: Jaroslav Halíř (trubka), Petr Čech (varhany)
Program: Skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho a P. Ebena
Město Příbor

Pátek 21. října od 19.00 hod.

POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera

Info na tel.: 556 722 092
Pondělí – Pátek: 9.00 - 13.00 14.00 - 21.00 hod.

CVIČENÍ JÓGY
Úterý: 17.15 – 18.45 hod.
MŠ Frenštátská, Info: 556 725 852, 776 877 170
Úterý: 17.30 – 19.00 hod.
MŠ Pionýrů, Info: 775 084 815

CVIČENÍ AEROBIKU

Pátek 21. října od 19.00 hod.

BROUK V HLAVĚ

Vystoupení písničkáře, textaře, spisovatele a někdy i glosátora
společenského dění.
Víno restaurant Terra Libera

V Katolickém domě Příbor.
Spolek Kotouč ze Štramberku vystoupí ve slavné situační frašce
autora Georgese Feydeaua. Vstupné dobrovolné.
Město Příbor

Úterý 11. – pátek 14. října od 9.00 – 17.00 hod.

Sobota 22. října od 6.27 hod.

Výstava ovoce, zeleniny, obrázků a různých výrobků. Prodej sušin, konifer. Akce pro školy, rodiče s dětmi a veřejnost v DDM
Luna. Vstupné dobrovolné.
DDM Luna Příbor a Český zahrádkářský svaz

Turistický vlakový zájezd
Odjezd: 6.27 hod. z vlakového nádraží Příbor.
Trasa: 18 km Heřmánky, Spálov, Luboměř, Dobešov, Odry
Vedoucí akce: Pavel Bilík, tel. 605 126 090
KČT Příbor

PODZIMNÍ VÝSTAVA

STŘÍPKY ŽELEZNIC

ODERSKO

Info na tel.: 606 932 447, 556 722 092
Po: 20.00 - 21.00 aerobic
Út: 16.00 - 17.00 mix aerobic
St: 9.00 - 10.00
mix aerobic
18.45 - 19.45 dance aerobic
20.00 - 21.00 body ball, overball
Čt: 20.00 - 21.00 bodystyling
Pá: 17.45 - 18.45 step aerobik

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
1. 4. – 31. 10. 2005
Pondělí – pátek: 14.00 – 20.00 hod.
Soboty, neděle, svátky: 9.00 – 20.00 hod
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