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Volby do Zastupitelstva města Příbora a do Senátu parlamentu ČR
Ve dnech 15. – 16.10.2010 proběhly volby do Zastupitelstva města Příbora a Senátu Parlamentu ČR.

Volby do zastupitelstva města:
Voleb do Zastupitelstva města Příbora se zúčastnilo 46,89% všech registrovaných voličů v Příboře.
Výsledky voleb za Příbor jsou následující:
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7

název
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Komunistická str.Čech a Moravy
TOP 09
Občanská demokratická strana
SNK “Příbor je náš domov”
Česká str.sociálně demokrat.
Česká pirátská strana

Počet mandátů
3
4
2
5
4
5
0

Zvolení členové Zastupitelstva města Příbora:
Strana
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
TOP 09
TOP 09
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
SNK “Příbor je náš domov”
SNK “Příbor je náš domov”
SNK “Příbor je náš domov”
SNK “Příbor je náš domov”
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.

Zvolený člen ZM
Jurečka Mořic MUDr.
Forišková Dana Ing. Ph.D.
Monsport Martin
Myška Jiří
Berger František JUDr.
Polášek Jiří Ing.
Olšaník Miroslav
Netušil Pavel Mgr.
Podolská Milada PhDr.
Strakoš Milan Ing.
Svobodová Jana Ing.
Grodza Michal MUDr.
Sattková Tereza
Kresta Lukáš Bc. DiS.
Janota Stanislav RSDr. Mgr.
Lacný Ivo
Střelka Milan Ing.
Jurečka Radek
Majer Bohuslav Ing.
Trojčínská Vlasta
Neusserová Kateřina
Matulová Pavla
Lámer Štefan

Hlasy abs.
1 065
712
525
688
675
631
593
497
407
1 050
843
823
742
698
796
750
740
726
1 142
768
674
664
577

Volby do Senátu Parlamentu ČR:
Voleb do Senátu Parlamentu ČR se zúčastnilo 42,93 % všech registrovaných voličů v Příboře.
Kandidát
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Krajčír Zdeněk
2
Hrabánek Antonín Ing.
+3
Besta Zdeněk Ing.
4
Kuboš Karel RSDr.
5
Strnadel Drahomír
6
Kobsa Miroslav MUDr.
7
Kováčiková Sylva Ing.
8
Šula Jaroslav Ing.
+9
Bureš Milan Mgr.
+) postupující kandidát

Volební strana
SPOZ
Suveren.
ČSSD
KSČM
Naše Beskydy
TOP 09
VV
KDU-ČSL
ODS

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
103
X
61
X
621
0
425
X
260
X
328
X
199
X
332
X
526
0

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná ve dnech 22.-23.10.2010. Volební lístky obdrží
voliči přímo ve volebních místnostech.
I když nás ještě čeká druhé kolo voleb do Senátu, již nyní patří poděkování všem, kteří se na přípravě,
organizaci a hladkém zajištění a zabezpečení voleb podíleli a ještě budou podílet, tj. hlavně pracovníkům Českého statistického úřadu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, firmě Telefónica O2, firmě
CS21 Nextnet, s.r.o. Ostrava, ředitelům a pracovníkům ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma, členům okrskových
volebních komisí, pracovníkům Technických služeb města Příbor a zaměstnancům Městského úřadu
Příbor.
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Změna v oblasti úpravy

daně z nemovitostí
Finanční úřad v Kopřivnici si vás dovoluje upozornit na změnu platnou od 1.1.2011 týkající
se daně z nemovitostí.
Dokončením obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Hájov s účinností od
1.4.2010 - dochází ke změně parcelních čísel a
převodu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci (PK) do evidence KN. Poplatníkem daně
z pozemků vedených v katastru nemovitostí
(KN) je vlastník pozemků. Nájemce může být
poplatníkem daně u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK).

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím k výše uvedené změně, je poplatník
povinen podat daňové přiznání.
Daňové přiznání je poplatník povinen
podat příslušnému správci daně do 31. ledna
2011.
Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků
majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich
společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí
společného zmocněnce nebo není-li dále stanoveno jinak.
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze
spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na
pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo
za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl
na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku
nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto
případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň
ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající
jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup
podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným
způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků
pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá,
správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez
předchozí výzvy k podání daňového přiznání.
Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického
podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví
podle zvláštního právního předpisu odvozeno
od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
Daň z nemovitostí za zdaňovací období roku
2011 bude vyměřena 31.1.2011. Daň z nemovitostí nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč, je splatná
najednou, a to nejpozději do 31.5.2011, při vyšší
částce je splatná ve dvou stejných splátkách a to
nejpozději do 31.května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Město Příbor a Vojenské sdružení rehabilitovaných
vás zve na oslavu

Mezinárodního dne válečných veteránů
dne 11. listopadu 2010 od 17.00 h
Program Mezinárodního dne válečných veteránů:

17,00

Slavnostní lampiónový průvod a pokládání kytic u pomníku padlým v I. a II. světové válce

17,30

Pokládání kytic u pamětní desky před radnicí.

17,45

Ohňová show na náměstí S. Freuda

Seřazení lampiónového průvodu je v 17.00 hodin u pomníku padlým v I. a II. světové válce (vedle ZŠ Jičínské), kde zároveň
proběhne pokládání kytic.

Město Příbor
Galerie v radnici – Fotoklub Příbor
Vás zvou na výstavu
fotografií

Lubomíra Jurečky

Výstava bude zahájena
3. listopadu 2010
v 17:00 hodin
v obřadní síni
Městského úřadu v Příboře
výstava potrvá do 5. 1. 2011
www.pribor-mesto.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
Úterý s Jarkou
KALANETIKA
9:30 – 11:30 / LUNA / 25 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.
Středa s Alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč
3.11. POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI, CVIČENÍ, ŘÍKADLA
10.11. PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ, TANEČKY
24.11. POHÁDKA O DRÁČKOVI, CVIČENÍ, ŘÍKADLA
Pátek s Pavlou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč
5.11. OVOCNÁ MÍSA – bramborová tiskátka
12.11. DRÁČEK – zápich z papíru
19.11. ADVENTNÍ KALENDÁŘ
S sebou: balené bonbony, úzké barevné stužky, větší šatní
ramínko
26.11. ADVENTNÍ VĚNCE
Výroba adventních věnců
Vstupné 20 Kč + materiál (polyst. věneček, stuhy, svíčky atd., dle vlastního výběru si hradí každý sám). Je možné si donést vlastní materiál.

Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte
v Luně Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v listopadu 2010
Bílek Jaroslav
Hanzelka Josef
Hrnčíř Jiří
Jašková Ludmila
Kališ Bedřich
Koklesová Božena
Nechvátal Adolf
Olšaník Miroslav
Šimeček Gerhard
Veldamon Oldřich
Busek Jaromír
Dobeš František
Jurečková Anna
Juřenová Ludmila
Ulmanová Drahomíra
Dvořáková Evženie
Galiová Blažena
Jedlička Jaroslav
Jeníková Anna

Lovecký Vladimír
Machů Marie
  
Ocásková Soňa
Ochranová Zdeňka
Seibertová Marie
Friedlová Marta
Krompolcová Anna
Blinková Adéla
Filipová Miroslava
Géryková Anežka
Gilar Zdeněk

Hrbáč Slavomil
Jeřábková Marie
Novotná Libuše
Petrová Božena
Riemerová Drahomíra
Rožnovská Adolfina
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Městská knihovna Příbor

Knižní novinky na měsíc listopad
Díla Jane Austenové žila v uctivém podvědomí anglických čtenářů po několik generací a
v moderní době nově zasáhla srdce žen. Vzácný
dar tvůrčího nadání vedl pero pozdější slavné
spisovatelky už v útlém věku dospívajícího děvčete. Povídky z výboru Úskalí lásky vznikaly v
době, kdy si Jane Austenová na psaní vlastně teprve hrála. Překvapí však čtenáře nečekanou vyzrálostí: poznáváme v nich už autorku, která vidí
svět kolem sebe otevřenýma očima, umí nahlédnout až na dno lidské duše a s humorem a ironií
sobě vlastními nám svá poznání zprostředkuje.
Dobově oblíbená forma dopisů, kterou často volí,
umocňuje dnešnímu čtenáři pocit převládajících
mravů i celkové společenské atmosféry na konci
18. století.
Film Kuky se vrací byl uveden v hlavní
soutěži Mezinárodního filmového festivalu v
Karlových Varech. Získal tam Křišťálový glóbus jako zvláštní uznání hlavní poroty. Jan
Svěrák napsal podle filmu stejnojmennou knihu.
Ilustracemi text doplnil autor výtvarné podoby
filmu Jakub Dvorský. Dojemný a napínavý příběh
spřádaný dětskou fantazií o medvídkovi, nejoblíbenější hračce šestiletého Ondry, kterou maminka vyhodí do popelnice, protože se z ní sype
dřevitá vlna a to není dobré pro Ondrovo astma.
Arto Paasilinna je nejpopulárnější současný finský spisovatel. Jeho romány jsou oblíbené nejenom ve Finsku, ale i v řadě dalších
evropských zemí. Syn boha hromovládce, nový
román tohoto spisovatele, představuje tu část
Paasilinnovy tvorby, v níž nad každodenní skutečností převažuje bujný svět fantazie. Jeho hrdinou je Rutja, syn Ukka hromovládce, nejvyššího
pohanského boha starých Finů. Rutja je seslán na
zem, aby odvedl Finy z bludné cesty křesťanství
a vrátil jim víru ve veselé staré bohy. Po prvním
seznámení s několika současnými Finy začíná
ale pochybovat, zda svou náročnou misi vůbec
zvládne...
Pro milovníky historických románů je připraveno Znamení rodu od Aleše Pospíchala.
Thomas se stal správcem hradu Dartworth, neboť jeho vlastník, baron Christopher de Glenville,
odjíždí na válečné tažení proti samozvanému
waleskému princi Llywelynovi ap Gruffyddovi.
Thomas se záhy dostane na stopu tajemství,
které prý na hradě po návratu z křížové výpravy ukryl baronův otec a které může změnit běh
světa. Pozvolna luští tajemné nápovědy, jež ho k
němu mají dovést, a postupně se dozvídá o temnotě, která pojí rod jeho otce s rodem Glenvillů.
Kniha oblíbené autorky Ivanky Deváté Mezi
nebem a peklem je věnována ženám, jejich radostem a strastem, přednostem a vadám. To ale
neznamená, že by se v nich nehovořilo o mužích,
právě naopak, vždyť muži jsou hlavním zdrojem
ženského potěšení i trápení.
Milovníci kriminálních thrillerů mají připravenu knihu Scarpettová Patricie Cornwellové.
Hlavní hrdinkou je soudní patoložka Kay
Scarpettová, která společně s manželem
Bentonen Wesleym, soudním psychiatrem, a neteří Lucy, která si nedávno založila vlastní firmu
na forenzní zkoumání počítačů a počítačových
sítí, se Scarpettová tentokrát pouští do kyberprostoru i možná až příliš živých ulic města za
odhalením zprvu nevysvětlitelné a poté o to děsivější pravdy.

Z jednání rady a zastupitelstva města

Z jednání rady města

29.700,- Kč, za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne
o poskytnutí této dotace

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

86. schůze RM 21. září 2010 mj. projednala:
j Vzala na vědomí způsob vyrovnání ztráty
Technických služeb města Příbora z minulých let v celkové výši 262.052,92 Kč ze
zisku ve vedlejší činnosti do konce roku
2013
j Vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro městskou památkovou rezervaci ze
dne14.9.2010
j Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000,- Kč p. ing. Milanu Galiovi u
příležitosti přiznání čestného občanství
města
j Uložila zveřejnit, na ÚD MÚ Příbor na
dobu 15 dnů, záměr města vypůjčit nemovitost část parc.č. 635/8 orná půda,
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v
rozsahu situačního snímku, na dobu neurčitou, pro odpočinek a sportovní aktivity
občanů, Občanskému sdružení Klokočov
j Zrušila komisi pro MPR s účinností ke
dni 15.10.2010
j Ukončila činnost komise pro občanské
záležitosti ke dni jmenování nové komise
v novém volebním období
j Rozhodla o snížení pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 637 na ul.
Masarykova v Příboře Policii České republiky o 50 % pro rok 2011
j Vzala na vědomí podání žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám na akce
„Revi-talizace ZŠ Dukelská v Příboře“,
„Revitalizace ZŠ Jičínská v Příboře“ a
„Revitalizace ZŠ Npor. Loma v Příboře“
j Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů JSDH Příbor v roce 2010 od
Moravskoslezského kraje v celkové výši:

87. schůze RM 12. října 2010 mj. projednala:
j Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.8.2010
j Vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro občanské záležitosti ze dne 20.9.20
j Vzala na vědomí hodnotící zprávu nájemce o technickém stavu městského
koupaliště
j Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace určené na náhradu ušlého výdělku členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve výši 57.200,-- Kč.
od Moravskoslezského kraje a o přijetí
„Podmínek použití neinvestiční účelové
dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského
kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
j Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace určené na pokrytí mimořádných
výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi, které postihly území kraje v květnu
a červnu 2010 s určením pro jednotku(y) sborů dobrovolných hasičů obce ve
výši 3.900,-- Kč. od Moravskoslezského
kraje a o přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
j Vzala na vědomí návrh akčního plánu
na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky
2012 – 2013
j Schválila Plán výnosů a nákladů SMMP
s.r.o. pro rok 2010 – úprava č. 2
j Schválila Plán údržby a oprav DBF pro
rok 2010 - změna č.3
j Vzala na vědomí závěry vyplývající ze
znaleckého posudku k projektové dokumentaci stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ

Npor. Loma v Příboře“
j Vzala na vědomí informaci o ukončení
soudního sporu mezi městem Příbor a
společností Stavitelství Ota, s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, 710 00 Ostrava
j Uložila předložit ZM na základě doposud
zpracovaných materiálů a závěrů veškeré
alternativní návrhy na možné ukončení
problematiky „Přístavba tělocvičny ZŠ
Npor. Loma v Příboře“
j Uložila zveřejnit po dobu 30 dnů záměr
města Příbor prodat osobní motorové
vozidlo Škoda Felicia Kombi LX 1,9D, registrační značky 1T0-6352 formou výběrového řízení za těchto podmínek:
- nejvyšší cenové nabídce, přičemž
cena znaleckého posudku, která činí 15
600,- Kč, je cenou minimální,
- platba bude hrazena před podpisem kupní smlouvy
j Rozhodla o přijetí investiční dotace ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s dokončením rekonstrukce
regionálního památníku obětí 2. světové
války v Příboře a souhlasí s uzavře-ním
smlouvy o poskytnutí dotace
j Vzala na vědomí zprávu ze setkání starostů Lašské brány Beskyd
j Vzala na vědomí vyhodnocení spolupráce Lašské brány Beskyd v roce 2010
Dne: 25. října 2010
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora,

s ohledem na skutečnost, že proběhly volby do zastupitelstva města Příbora a pravděpodobně bude během první dekády měsíce listopadu zvolena i rada
města spolu se starostou a místostarostou, nastává období zvýšené frekvence návštěv jak členů nového zastupitelstva města, tak občanů v budově radnice,
upřesňuji rozvrh pracovní doby, nikoliv úřední hodiny. Pracovní doba je v:
		

pondělí 7:00 – 17:00 hod

		

úterý

		

středa

7:00 – 17:00 hod

		

čtvrtek

6:30 – 14:00 hod

		

pátek

6:30 – 14:00 hod

6:30 – 14:00 hod

přestávka na oběd je v době mezi 11:00 až 12:00 hod
přičemž pondělí a středa jsou úřední dny od 8:00 hodin a v pátek je městský úřad pro strany uzavřen.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 25. října 2010
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Poděkování občanům

Vážení spoluobčané,

Ze všeho nejdříve Vám děkujeme. Děkujeme Vám, že jste přišli k volbám a podpořili program i kandidáty místního sdružení ODS v Příboře.
Volební kolotoč komunálních voleb je po čtyřech letech opět za námi a
my jsme v něm již počtvrté za sebou zvítězili. Do nového volebního období jdeme s náročným programem, který chceme uskutečnit. Zpracovali
jsme ho na základě potřeb a zkušeností. Neslibovali jsme nesplnitelné,
předvolební kampaň jsme vedli korektně. V novém zastupitelstvu budeme
spolupracovat především s těmi stranami, které mají zájem město rozvíjet
a ne pouze o tom diskutovat. V zastupitelstvu máme členy zkušené i členy
nové.
Všichni jsou si vědomi toho, že to nejdůležitější pro nás jsou spokojení
občané. Ještě jednou Vám děkujeme za důvěru a podporu.
Rudolf Korčák – předseda MS ODS Příbor

Ing. Milan Strakoš – místopředseda MS ODS Příbor
Vážení občané,

volby do příborského zastupitelstva v letošním roce rozšířily zastoupené strany o TOP09. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nám svým hlasem projevili důvěru. Vynasnažíme se, abychom Vás
nezklamali a prosadili maximum ze svého programu. Naší prioritou je dynamický, živý Příbor, město s vyrovnaným hospodařením a nabízející šance
pro budoucnost. Teprve koaliční rozhovory ukáží, zda se budeme podílet
přímo na řízení města. V každém případě však chceme občany přesvědčit,
že TOP 09 není jednorázové společenství, nýbrž životaschopný, pro Příbor
přínosný projekt. Věříme, že přítomnost TOP 09 v zastupitelstvu prokáže,
že jde o posun pozitivním směrem.
Děkujeme ještě jednou za projevenou důvěru.
Pavel Netušil, TOP 09 Příbor
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří jste ve dnech 15. až 16.
10. 2010 přišli k volebním urnám pro hlasování do zastupitelstva města a
také do Senátu ČR a svým hlasem vyjádřili svůj postoj k vedení a správě
našeho města a rovněž se tím vyjádřili ke kontrole řízení státu.
Zvlášť bychom my, kandidáti a nově zvolení zastupitelé města za
Českou stranu sociálně demokratickou, poděkovali těm voličům, kteří
nám dali svůj hlas a umožnili nám získání většího počtu mandátů v zastupitelstvu města. Budeme dělat vše pro to, abychom při práci v orgánech
města Vaši důvěru v nás nezklamali. Ještě jednou všem děkujeme.
Za kandidáty a nově zvolené zastupitele ČSSD lídr a předseda MO
ČSSD
Ing. Bohuslav Majer

Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům za poskytnutou důvěru
v komunálních volbách.
Získat čtyři procenta hlasů při počtu jen šesti kandidátů je obrovský
úspěch a také povzbuzení do další činnosti na úrovni města.
Jsem rád, že konečně řada lidí pochopila nedívat se na provokující název naší strany, ale co vlastně děláme a že to děláme pro občany.
Mrzí mne v této souvislosti postoj řady skvělých lidí, kterým se líbí náš
program nebo jej podporují, ale z důvodu poněkud kontroverzního názvu
odmítli za naši stranu kandidovat.
Činnost ČPS v městě Příboře je omezena počtem členů. Jelikož jsem
ve vedení kraje, je pochopitelné, že většinu aktivit vyvíjím na krajské a celostátní úrovni. Uvítal bych proto zapojení obyvatel Příbora jako nových
členů ČPS , tak i pasivně. Řada z Vás používá internet a email. Pro tuto
komunikaci jsou na pirátských stránkách zřízena fóra, kde můžete dávat
dotazy, podněty i návrhy na řešení problémů, které Vás, občany nejen
Příbora, ale všech měst a obcí našeho kraje tíží.
Odkaz zde : http://novyjicin.cps-msk.cz/ v nabídce „fórum okresu“
Náš volební program nekončí v koši, ale pokusíme se v případné spolupráci se zástupci stran v novém zastupitelstvu prosazovat vytyčené cíle.
Většina bodů našeho programu je snadno realizovatelná u vítězných politických stran a dovolím si tvrdit, že si i ony tímto zvýší svou prestiž.
Mnoho úspěchů do dalších let přeje

Jiří Demel, 2.místopředseda Krajského sdružení MSK ČPS
člen zahraničního odboru, koordinátor okresu Nový Jičín.
Vážené spoluobčané,

Upřímně děkuji všem voličům města Příbora a obcí Hájova
a Prchalova, kteří jste podpořili naše kandidáty do komunálních voleb
KDU-ČSL. Svými odevzdanými hlasy jste dokázali, že křesťansko - demokratická strana může svým programem oslovit voliče a my zvolení kandidáti se budeme snažit o naplnění našeho volebního programu a abychom
neztratili Vaši důvěru.
Ještě jednou Vám všem děkuji.
Ing. Forišková Dana, Ph.D.

Místopředsedkyně MO KDU ČSL¨
PODĚKOVÁNÍ

MĚSTSKÁ ORGANIZACE KSČM
VYSLOVUJE PODĚKOVÁNÍ VŠEM OBČANŮM – VOLIČŮM,
KTEŘÍ SVÝM HLASEM PODPOŘILI NAŠE KANDIDÁTY
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA.

Přednášky na ZŠ Npor. Loma a na ZŠ Jičínské

V měsíci září proběhly besedy v prvních třídách ZŠ Npor. Loma za účasti strážníků Městské
policie Příbor. Besedy byly zaměřeny na základy
dopravní výchovy, zejména na bezpečné přecházení přechodů pro chodce i mimo ně, bezpečné

jízdy na jízdních kolech a výbavu jízdních kol aj.
Za pomoci obrázků strážníci představili dětem
různé nebezpečné situace, se kterými se mohou
setkat při cestě do školy, ze školy, na hřišti a jinde.
Besedy byly doplněny o ukázku vybavení Městské
policie Příbor, kdy byla dětem předvedena pouta, vysílačky, pomůcky na odchyt toulavých psů,
obušky aj. Na závěr si také mohly prohlédnout
služební vozidlo a poté si za svou pozornost každé z dětí odneslo domů nějaký drobný dárek
s preventivní tematikou či účelem

V měsíci říjnu proběhly obdobné přednášky také v třetích třídách ZŠ Jičínské. Přednášky
strážníci zaměřili na dopravní výchovu, dále na
to, jak se děti mají chovat ve svém volném čase,
a zbytečně se nevystavovat nebezpečí. Také se
zabývali drogovou problematikou, kdy se snažili
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dětem vysvětlit, co dělat, když jim někdo drogu
nabídne, a jak se zachovat, když najdou někde pohozenou injekční stříkačku, aj.

Příbor a 28. říjen

Uplynulo již 92 let od vzniku Československa,
které obnovilo českou státnost a Slovákům zajistilo určení slovenského národního teritoria a
národní identitu. Vše však neprobíhalo tak jednoduše, jak se to může zdát dnešní generaci. Nebylo
by to vůbec možné bez úsilí a činnosti ozbrojené
složky národa, kterou nazýváme ARMÁDOU u
nás tak nepopulární.

mobrany novou ozbrojenou moc nazvanou čs.
domácí vojsko. Toto nové vojsko potom zajistilo
v českém, moravském a v moravskoslezském pohraničí uplatnění čs. státní svrchovanosti. Tam
totiž německé obyvatelstvo zřídilo čtyři separatistické provincie, které se prohlásily za součást
německého Rakouska, jak se po ukončení války
začaly alpské země nazývat. Na uplatnění čs. státnosti v Sudetech, což byla jedna z těchto provincií
v moravskoslezském pohraničí, se podílely i dva
dobrovolné prapory čs. domácího vojska zorganizované v Příboře. Po vyřešení problémů v pohraničí, což se podařilo do konce roku 1918, pokračovalo čs. domácí vojsko v bojových operacích
proti polské armádě na Těšínsku, proti maďarské
armádě na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, ještě před příchodem italské a francouzské legie do
vlasti. Společným úsilím potom tyto zahraniční i
domácí složky čs. obranné moci zajistily v průběhu roku 1919 celistvost Československé republiky.
Když po dvaceti letech byla v roce 1939 existence Československa přerušena, byla to opět naše
zahraniční armáda organizovaná 2. čs. zahraničním odbojem, která na všech bojištích v Polsku,
ve Francii, na Blízkém východě, v severní Africe,
ve Velké Británii, v SSSR, na Slovensku, ale i v severní Itálii bojovala za obnovu republiky. Vděku a
úcty se jim však zase nedostalo. Naopak byli politicky pronásledováni, při kterém někteří přišli i
o své životy. A to v době míru a od vlastních lidí!
JAKÁ IRONIE!

Již v průběhu tzv. VELIKÉ VÁLKY, jak se
tehdy nazývala 1. světová, organizoval čs. zahraniční odboj na územích Ruska, Francie a Itálie
zahraniční vojsko zvané LEGIE. Příslušníci tohoto vojska neměli žádné záruky, jak jejich účast
a úsilí v tomto ozbrojeném zápase dopadne a
jestli bude korunována úspěchem. Nevěděli, jestli se ještě někdy vůbec budou moci vrátit domů.
A přesto nabídli své zdraví i své životy národu,
aniž by tušili, jestli jim národ bude za to vděčný
a jestli bude na ně i hrdý. Průběh války a politický
vývoj byl však pro ně příznivý a legionáři stanuli
mezi vítězi a jejich cíl – vznik samostatného československého státu se stal skutečností. Byli však
stále daleko od své vlasti v zahraničí, a to v době,
kdy je vlast potřebovala právě doma. Ruská legie
byla dokonce až na Sibiři. Doma však bylo třeba
uskutečnit a zajistit čs. státnost na celém území,
což se bez vlastní ozbrojené moci nedalo realizovat. A tak domácí část čs. odboje, zvaná MAFIE,
začala rychle organizovat z českých vojáků bývalé rakousko-uherské armády, zeměbrany a do-

U příležitosti světového Dne dne dětí
zveme všechny malé i velké na

DEN RODINY V PŘÍBOŘE

v sobotu 20. listopadu 2010 od 14.30
MÍSTO:

Sportovní hala TJ Příbor, Fitcentrum, Štramberská 1361

PROGRAM:

Hry a soutěže pro rodiče, prarodiče s dětmi
Zajímavá přednáška canesterapeuta s ukázkami
Program pro děti s odměnami
Ukázka aerobiku s cvičením na balónech
Kolo štěstí
Reprodukovaná hudba

OBČERSTVENÍ
PORADENSKÁ SLUŽBA
v oblasti rodiny a sociálních služeb

BLEŠÍ TRH

možnost cokoliv prodat a koupit (vyjma oblečení)
Pořadatel: Academia Via Familia o.s. za podpory města Příbora

Všechny národy světa ctí své vojáky. Snad se
toho někdy dočkáme i u nás, 28. říjen k tomu dává
příležitost, protože dnes bychom bez naší armády
a bez 28. října nemuseli být ani Češi a nemuseli
bychom znát ani svůj jazyk.
Plk. Bohumil Vlach

Jak se připravit na topnou sezonu….

Topná sezona neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, jak si své
domovy dostatečně vyhřát. Hasiči
v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí
a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Že nejde
o plané varování, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, kdy od
komínů vzniklo v 1. pololetí 2010 už
29 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa.
Pravidelné čištění komínů a vybírání
sazí z komínových sběračů by mělo
být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již
dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
1. ledna 2011 nabude účinnosti
nové nařízení vlády ze dne 1.3 .2010
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti
minulosti nezměnilo, je povinnost
nechat si pravidelně komín vyčistit
a zkontrolovat jeho technický stav.
Povinností majitele nemovitosti je
zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na
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pevná paliva o výkonu do 50 kW
třikrát ročně, při sezonním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před
začátkem a po skončení topné sezony. Kontrola spalinové cesty se
pak u spotřebičů na pevná paliva
o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná
paliva stačí kontrola a čištění jednou
ročně. Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně
lze provádět svépomoci, lepší je se
spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu
i v případě, že se chystáte připojit
nový spotřebič nebo hodláte změnit
druh paliva. O provedeném čištění
vydá kominík doklad nebo revizní
zprávu, která je důležitá nejen pro
uplatnění případných nároků vůči
pojišťovně.
I v případě hrozícího nebezpečí
se snažte jednat v klidu, s rozvahou
a bez paniky. Případný požár co
nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku
150 nebo 112. Požár sazí v komíně
nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
se můžete pokusit zkrotit plameny
pomocí vhazování suchého písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.
Vždy ale mějte na paměti, že
nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!

Třiďme odpad
důsledně!!

Město Příbor má uzavřeny s autorizovanou společností smlouvy o podpoře třídění
obalových složek odpadu. Tyto smlouvy jsou
pro město výhodné, umožňují městu získat
za třídění odměnu.
Množství obalových složek vytříděného
odpadu se každé čtvrtletí nahlásí autorizované společnosti, která poskytne městu odměnu ve výši podle komodit:

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe J. W. Goethe
Jmenuji se Ester Pavelková a v Příboře bydlím se svými rodiči a 2 bratry od svého narození
v roce 1991. Moji rodiče se vždy věnovali dětem
a také dětem z dětských domovů, takže jsem se
vždy nějak dělila o své rodiče s ostatními. Bylo
pro mne celkem samozřejmé, že poté, co mí bratři dospěli a osamostatnili se, přibyly do rodiny
postupně 3 noví sourozenci do pěstounské péče.
Vidím rozdíl, když se dětem někdo osobně věnuje a dává jim, to, co nedostali od svých biologických rodin. Proč to všechno píšu?

množství za 2. čtvrtletí
plasty:

4 010 Kč za 1 tunu 12,7

papír:

2 800 Kč za 1 tunu 18,2 t

sklo:

1 320 Kč za 1 tunu 28,3

kovy:

5 300 Kč za 1 tunu 153,8

nápojový karton 3 100 Kč za 1 tunu. 0,32
směsný odpad		

362,8 t

Množství vytříděného odpadu se však
ještě násobí koeficientem, který stanovuje,
jaký je poměr obalové složky v množství vyvezeného odpadu. Tento koeficient je vysoký
třeba u plastů (0,9), protože téměř veškerý
plastový odpad má obalový charakter, ale
nízký (0,012) je například u kovů, kde v odevzdaném množství kovů je jen malá část
obalů. Pozorný čtenář si určitě všimne, že
vysokou odměnu město získá například za
vytříděné plasty. Když město vytřídí čtvrtletně 15 tun plastů, což je přibližné reálné
množství, činí odměna jenom za ně přibližně
60 tisíc korun.
Těmito čísly unavujeme čtenáře z důvodu, že je velmi pro město důležité, aby odpady byly vytříděny čistě a beze zbytku jiných
komodit, protože se stává, že v některých
případech bývají kontejnery zaplněny jiným
odpadem. Znečištěný plast odběratel od svozové společnosti nepřevezme a je nutno dotřiďovat, což je nákladné. V případě některých
kontejnerů není ani možno odpad jako plast
charakterizovat, protože kontejner je z velké části zaplněn třeba objemným odpadem.
Kontejner pak svozová firma do plastů ani
nezařadí a je nucena jej odvézt společně se
směsným odpadem, což je škoda, a není to
spravedlivé vzhledem k ostatním občanům,
kteří třídí poctivě. Pokud se takovéto skutečnosti zjistí na stejném místě opakovaně,
zdejšímu úřadu nezbude, než separační kontejner přemístit jinam.

Po základní škole jsem absolvovala 4 leté
studium na Zdravotním lyceu Mendelovy střední školy v Novém Jičíně. Letos jsem se hlásila na
medicínu, ale pro velký počet zájemců, jsem se
nedostala... Zkusím to určitě příští rok. Najednou
se mi však naskytla příležitost strávit několik měsíců něčím, co by pomáhalo ostatním... Po hledání a rozhovorech se mi otevřela možnost odjet
pomoci do dětského domova v Africe, do Keni!
To mi bylo blízké! Teď bych se mohla osobně věnovat já a předat dál to, v čem jsem smysl viděla
dávno a navíc uplatnit své zdravotnické zkušenosti. Během školy jsem měla možnost být na
měsíční stáži mezi postiženými v Anglii, což jistě
v Keni uplatním.
Místo, kam mám v plánu odcestovat, je na
západě Keni a vesnice, ve které mám být, se jmenuje Kakamega. Mám o tomto místě celkem podrobné informace, protože tam v letoším roce byl
na misii jeden mladý muž z Kraslic. Podmínky k
životu jsou tam opravdu velice primitovní, ale věřím, že po letošním 3 týdenním pobytu na chmelu v Čechách mne příliš nepřekvapí!

Prosíme proto Příboráky, aby třídili důsledně a naopak ty z nás, kdo barevné kontejnery zneužívají k odkládání směsného odpadu upozornili, že tento postup není správný
a může ovlivnit i výši poplatku za svoz odpadu, kterou právě částky za vytříděný odpad
mohou snížit.
Dle statistických porovnání, zpracovaných
právě autorizovanou společností, město Příbor
téměř dokonale třídí sklo, ale právě u plastů
a papíru existují ještě v porovnání s ostatními
městy v třídění rezervy.
Ing. Libuše Volná
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A co tam mám přesně dělat?
-

poskytovat základní zdravotní péči, pokud
bude třeba,

-

věnovat se dětem z dětského domova, učit je
anglicky,

-

pomáhat s jakoukoli fyzickou prací, která
bude potřeba a kterou zvládnu,

-

vyučovat je základním znalostem na počítači,

-

pomáhat v místním křesťanském sboru,

Ve zkratce řečeno, budu dělat vše, co bude
v mých silách! Je to velká výzva!
K tomu, abych mohla vycestovat (plán je
začátkem listopadu a ukončení koncem února,
abych ještě stihla přípravu na VŠ), potřebuji dát
dohromady tým podporovatelů. Potřebuji celkem asi 16 000 Kč měsíčně po dobu 4 měsíců,
tedy 64 tisíc Kč. Z této částky bude uhrazena letenka, můj pobyt v Africe, víza, očkování, osobní
věci, dárky pro děti (budou přece Vánoce!), místní doprava, léky... Budu vděčná za jakékoliv jednorázové dary, ale také pravidelné, v období od
listopadu 2010 do února 2011.

Pokud máte zájem mě podpořit a dostávat
informace z Afriky na e-mail, prosím, pošlete mi
svou e-mailovou adresu a já se budu snažit vám
odpovědět.
Ester Pavelková, theester@seznam.cz
Číslo účtu: 27-2666930297/0100, variabilní
symbol: 682009 (vysílající organizace: Wyclifovi
překladatelé Bible, Studentská 1631/25 737 01
Český Těšín, www.wycliffe.cz)

90 let kopané v Příboře

Letos slavil fotbalový oddíl TJ Tatra Příbor
90 let svého trvání. Ohlédněme se na těch uplynulých 90 let a vzpomeňme na roky, kdy se fotbalu dařilo, i na roky, kdy to pořádně nešlo.
A začneme zdaleka.

Tvrzení, že v Příboře hráli fotbal studenti
piaristického gymnázia a učitelského ústavu již
kolem roku 1870 je příliš odvážné. Piaristické
gymnázium bylo zrušeno v r.1829 a od r.1858
bylo v Příboře nižší německé gymnázium.
Učitelský ústav tu byl od r.1875. Studenti těchto
ústavů neměli v sedmdesátých letech 19.stol. o
kopané ani potuchy. Uvažme dále, že první fotbalový klub u nás, AFC Královské Vinohrady,
pozdější AC Sparta, byl založen v r.1893 a že SK
Slavie začala hrát fotbal roku 1896. Chce někdo
tvrdit, že v Příboře se hrál fotbal dříve? V nejlepším případě se u nás začal hrát fotbal krátce
před první svět. válkou. V roce 1911 si pronajalo
ředitelství učitelského ústavu louku mezi „šlachtou“ a tzv. skotnickým splavem (na levém břehu
Lubiny) k provozování tělocviku. Není však jisté,
že se tam hrál fotbal. Protože tento pozemek byl
postihován častými záplavami, bylo za 1.sv. války zřízeno hřiště na „trhovisku“ (dnes nová část
hřbitova s obřadní síní). Tam už se asi opravdu
hrál fotbal nebo něco fotbalu podobného. Kromě
toho se snad hrálo též u bývalé střelnice na „šištotě“ na konci Klokočova na pravém břehu Lubiny
(neplést s pozdější střelnicí pod Hončovou hůrkou). Existují dvě fotografie z let 1913-15, na
nichž jsou fotbalová mužstva. Na té z r. 1913 jsou
fotbalisté velmi mladí, spíš dorostenci. To by ani
nevadilo. Ale mají dlouhé kalhoty, vesty a vázanky. To by též nevadilo. Ale je jich jen osm. Takže
s fotbalem je spojuje jen to, že jeden z nich drží
míč. Ze známých jmen těchto fotbalistů uvádím:
J.Horyl, J.Andrýsek, Val.Caloň, Jindř.Pospíšil,
K.Jiroušek, V.Löffelmann. Na druhé fotografii
jsou již hráči starší. Jako vedoucí tu sedí J.Matl
a J.Václavek. Z hráčů opět J.Horyl, K.Jiroušek,J.
Andrýsek, Fr. Kotouček, Blaheta a několik hráčů
méně známých jmen. První světová válka skončila, poválečné poměry se uklidňovaly a bylo možno věnovat se i sportu.
24.8.1920 byl v hostinci U Kuchařů (dnes
Zájezdní hostinec v Kločově) založen Sportovní
klub Příbor. Byl prvním českým klubem na našem okrese. Ustavující schůzi připravili dr. Lad.
Kimmel (notář), Ed.Hlubík (hoteliér), Karel
Jiroušek (úředník) a Jan Hruboš (prof. gymnázia). Klub měl na počátku 7 členů zakládajících,
120 přispívajících a 65 činných. Město bezplatně
propůjčilo klubu část obecní louky mezi ulicemi Frenštátskou a Štramberskou, kde bylo vybudováno hřiště pro kopanou. Tento pozemek
se během let měnil z obyčejného neoploceného
hřiště na stadion s běžeckou dráhou(nyní již zrušenou), tréninkovým hřištěm, zděnou tribunou
a bufetem. Po založení byl klub zaregistrován
ve Slezské župě fotbalové (SŽF) a zařazen do I.
B třídy. Nejznámějšími a nejčastějšími soupeři
příborských fotbalistů byly ostravské kluby SK
Slezská Ostrava (dnešní Baník), dále DSK Unie

Ostrava, SK Moravská Ostrava, SK Hrušov, SK
Ostravská Slávie, SK Olympia Zábřeh. Z mimoostravských to byly SK Karlova Huť, SK Valašské
Meziříčí, Slezan Opava, Hranice, Vsetín a další.
Fotbalovým svátkem celého okolí byly souboje SK Příbor a SK Tatra Kopřivnice a DSK Unie
Kopřivnice. Ze známějších hráčů dvacátých let,
tedy z těch prvních, mohu jmenovat: Al.Gillar,
bratři Andrýskové, Jos.Kaplan, Lacina, Piatkevič,
Kiml, Ad.Sevelda. Jedním z prvních hráčů SK
Příbor byl též p. učitel Old. Dušek. Dále ještě bratři Kocourkovi, p. Dibelka a K.Bittner.
Samozřejmě k tomu řada dalších.

se zúčastnili Oldřich Holub, Franta Kutáč, Ruda
Holub, František Busek, Ruda Filip, Alois Holub
a Vojtěch Strakoš. Byli zatčeni a na následky nelidského zacházení a mučení zahynuli poslední
tři výše jmenovaní. Oldřich Horák a Vladimír
Těšlík odešli do protektorátu a hráli pak za divizní Baťov (Otrokovice).

Členové SK Příbor nepěstovali jen kopanou,
i když to byl hlavní sport, ale věnovali se též lehké
atletice a házené. V roce 1930 byl založen tenisový klub Příbor a přibližně v téže době byl učiněn
pokus o založení lyžařského odboru (prof. Josef
Luňáček, malíř a prof. Ludvika Smrčková, významná sklářská výtvarnice). Je třeba se též pochlubit, že členem SK Příbor byl Ruda Ambroz,
který studoval a v r. 1926 maturoval na zdejším
učitelském ústavě. Odešel pak do Brna, kde
v barvách AK Žižka se stal mistrem ČSR všech
vah v boxu.

Přes všechny zákazy německých úřadů se
v Příboře utvořila ilegální jedenáctka z bývalých
hráčů SK Příbor a SK Klokočov. Někteří hráči měli kopačky doma, i dresy se našly, a tak se
dalo dohromady vybavení pro celou jedenáctku
i pro náhradníky. Spojení hráčů SK Příbor a SK
Klokočov bylo nutné, protože nebylo vybavení
pro dvě samostatné jedenáctky. Řada rodin úředníků, státních zaměstnanců, učitelů a profesorů
učitelského ústavu a gymnázia se hned po záboru
odstěhovala do zbytku republiky, pozdějšího protektorátu. A mezi nimi byli též hráči SK Příbor.

Ale vraťme se ke kopané. Ve třicátých letech hráli příborští fotbalisté po tři roky v I. A
tř. SŽF. Přátelsky se utkali při výročích klubu i
s zahraničními celky FFC Vorwärts Wien (1930)
a s KS Skoczow, nebo s našimi ligovými kluby
SK Libeň a Nuselský SK. Známými hráči třicátých let byli Vlastimil Horák, Oldřich Horák,
Vlad.Těšlík, Frant.Kutáč, Evžen Polášek, Rud.
Manďák, Lakota, J.Kalinec, O.Kubiska, Kadur,
J.Strakoš, O.Kresta, O.Helma a další, na které si
momentálně nevzpomínám. Koncem třicátých
let hrál za dorost St.Gilar (později hrál ve Frýdku
za Slezan) a Bohuš Brus (pozdější známý brankář). Podzimní část mistrovské soutěže 1938-39
v Příboře již nebyla dohrána. 10. října 1938 byl
Příbor obsazen německými okupanty a stal se
na 6 let součástí „Říše“. Tím byla uzavřena jedna
etapa sportovního a kulturního života.
Žádný český spolek (kromě hasičů) nesměl
vyvíjet činnost. Majetek organizací byl zabaven.
Dva hráči SK Příbor odešli za hranice a bojovali v leteckých útvarech RAF. Otakar Kresta se
po válce vrátil jako důstojník letectva a Oldřich
Helma zahynul při leteckém neštěstí na anglické
půdě. Odboje proti Němcům na domácí půdě

Pamatuji se, že na začátku okupace v pavilonu na kluzišti byly vypáčeny dveře a uvnitř
na stole seřazeny páry kopaček. Snad 12 párů.
Zbožně jsme se s kamarády na ně dívali od dveří
– dovnitř jsme se neodvážili. Mít tak pár opravdových kopaček…

V ilegální jedenáctce hráli: Sláva Polášek,
Sláva Krompolc, Drahuš Galia, Karel Raška,
Oldřich Holub, Jan Raška, R.Toman, Tona Slovák,
Jindra Burda, L.Kostelník, Láďa Uherek, Ruda
Tic, Pepoš Chromečka-Mařa, Mir.Konvička,
Jos.Chromečka, St.Sklenovský a jistě i další, na
které právě nevzpomínám. Mužstvo posílili 3-4
hráči z řad tzv. českých dělníků v Říši. Z nich
byli snad nejznámější Farský, Hudeček, Vaněk
a hlavně Ota Havlůj (ten pak v Příboře zůstal a
oženil se tu). A kde se hrálo? Fotbalisté jezdili do
Studénky, Spálova, Orlové, Hlučína, Bohumína,
Rychvaldu, Kyjovic, Poruby a jinam. Tam to asi
se sportem nebylo tak přísné. Samozřejmě každý
hráč ošetřoval své kopačky, pral svůj dres a cestoval za své peníze. I v Příboře byl učiněn pokus
uspořádat fotbalový turnaj místních sedmičlenných družstev. Mělo se hrát na tenisovém kurtu,
který přiléhal k severnímu plotu hřiště a byl obklopen vysokým plotem z drátěného pletiva. Ale
turnaj ještě ani nezačal a už tu bylo udání a zásah
německé plicie. Někteří účastníci byli zatčeni,
brzy však naštěstí propuštěni a všichni hráči platili pokutu.
Lubomír Loukotka, pokračování příště

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ RICCO
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat firmě RICCO za skvělé
prázdniny. Mohli jsme díky ní navštěvovat koupaliště v Příboře
za symbolické vstupné. Strávili jsme díky tomu úžasné prázdniny plné
slunce, vody a zábavy. Nebýt této firmy a pana majitele Rudolfa
Korčáka, strávili bychom velkou část letních dní jiným způsobem než
příjemnou relaxací v krásném prostředí zdejšího koupaliště.
Děkují děti a zaměstnanci dětského domova v Příboře.
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V Moravskoslezském kraji ročně onemocní zhruba 900 lidí na zhoubný
nádor tlustého střeva a konečníku. Přesto lidé prevenci podceňují!
V Ostravě dne 7. října 2010 - Statistiky
Národního onkologického registru (NOR) potvrzují, že při srovnání s jinými státy je v ČR
nejvyšší výskyt nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku! Každý rok je u nás toto
onemocnění zjištěno asi u 7800 osob a je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u
mužů i u žen (při vynechání některých nádorů
kožních). V Moravskoslezském kraji např. jen
v roce 2007 nově onemocnělo 973 pacientů
na zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku, 371 pacientů na toto onemocnění zemřelo. Pro srovnání – v celé ČR za rok 2007 bylo
diagnostikováno 7826 nových pacientů a 4154
zemřelo. Přesto podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny jen v Moravskoslezském kraji
využije bezplatného preventivního vyšetření
(tzv. screeningové kolposkopie a TOKS), které lidem nad 50 let hradí zdravotní pojišťovna,
ročně pouze 20 % pojištěnců VZP v této věkové kategorii, což je žalostně málo!
„I přes několikaletou snahu odborníků a
zdravotních pojišťoven se nám stále nedaří snížit výskyt rakoviny (KRCA) v naší populaci, a to
i přesto, že rakovina tlustého střeva patří mezi
nejlépe léčitelné a vyléčitelné onkologická onemocnění,“ říká MUDr. Radim Bužga, GastroMed,spol. s r.o., Ostrava. „Hlavní příčinou tohoto stavu je stále malá informovanost veřejnosti
a nezájem lidí o své zdraví a bohužel i stále neúplná 100% spolupráce mezi praktickými a odbornými lékaři. Musím ale přiznat, že poslední
2-3roky se stav výrazně zlepšuje, a to i za přispění zdravotních pojišťoven.“
Zdravotní pojišťovny v rámci prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku hradí tzv.
test okultního (skrytého) krvácení ve stolici-TOKS, který dokáže na jednoduchém principu
zachytit i velmi malé množství natrávené krve
ve stolici. Druhou metodou, která je z veřejného
zdravotního pojištění hrazena od roku 2009, je
tzv. primární screeningová kolonoskopie, kterou mohou provádět jen vybraná centra splňující stanovené podmínky. V Moravskoslezském

kraji je celkem 16 těchto center. „TOKS se preventivně provádí u pacientů s běžným rizikem
ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu,
od 55 let se opakuje ve dvouletém intervalu. Od
55 let je alternativní metodou primární screeningová kolonoskopie, která má být zopakována
po 10 letech,“ popisuje možnosti prevence Ing.
Aleš Zbožínek, ředitel Všeobecné zdravotní
pojišťovny, pobočky pro Moravskoslezský kraj.
„Zájem lidí o tato preventivní vyšetření roste,
ale jen velmi mírně. Pro srovnání, Všeobecná
zdravotní pojišťovna investovala v roce 2008
v Moravskoslezském kraji na prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku 3,5 mil.
Kč, o rok později pak 4,1 mil. Kč a v letošním
roce odhadujeme, že částka překročí 5 mil.
Kč. TOKS absolvovalo v roce 2008 v tomto
regionu 19 tisíc pojištěnců VZP, v roce 2009
pak 21 tisíc pojištěnců VZP a za sedm měsíců
letošního roku tento počet činí 15 tisíc. Počty
screeningových kolonoskopií jsou výrazně
nižší, jelikož jde o náročnější a do určité míry
nepříjemný výkon. Z vývoje v prvním pololetí
letošního roku je však zřejmý výrazný nárůst
screeningových kolonoskopií. V roce 2009 jsme
uhradili 102 výkonů, za sedm měsíců letošního
roku 230 výkonů. Odhadujeme, že počet těchto
výkonů bude letos přibližně čtyřnásobný proti
loňskému roku, což souvisí s tím, že screeningová kolonoskopie je hrazena z veřejného zdravotního pojištění teprve od roku 2009 a postupně
se rozšiřuje do praxe. Je tedy zřejmé, že lidé stále prevenci karcinomu tlustého střeva a konečníku velmi podceňují, a to i přes stoupající počty
nemocných. Platí to také o účasti na preventivních prohlídkách u praktického lékaře pro dospělé a u lékaře gynekologa, kteří provádějí i vyšetření TOKS,“ dodává ředitel Moravskoslezské
pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, která
motivuje své pojištěnce k aktivnímu přístupu
ke zdravému způsobu života např. programem
Zdravý život, kdy klient sbírá body za aktivity
spojené s prevencí a za nasbírané body může
obdržet od VZP finanční příspěvek na pohybové nebo rekreační aktivity. Dále podporuje

očkování a bezlepkovou dietu. Na pobočkách
jsou k dispozici tematicky zaměřené brožury
(Rakovina tlustého střeva, Samovyšetření prsu,
Co dělat, když bolí záda a další). Tyto brožury
v elektronické formě a řada informací je také
k dispozici na internetových stránkách VZP.
A jaké jsou příznaky tohoto zrádného onemocnění karcinomu tlustého střeva a konečníku? První příznaky jsou více méně nespecifické
a neurčité. Může se jednat jen o jakýsi břišní
dyskomfort, nadýmání a občasné pobolívání
břicha. Příznaky, které jsou už varovné a u nichž
by měl pacient zpozornět, je nález krve ve stolici a změna charakteru vyprazdňování - tzn. střídání řídkých stolic s normálními nebo zácpou,
časté nucení na stolici, bolesti v konečníku,
náhle vzniklá zácpa apod. Je vždy lepší přijít k
lékaři se strachem z rakoviny a odcházet s diagnózou krvácejících hemoroidů, než spoléhat,
že se jedná „jen o hemoroidy“ a pak umřít na
rakovinu tlustého střeva,“ dodává specialista na
tato onemocnění MUDr. Bužga. Pokud máte jakýkoli z těchto příznaků, neváhejte a navštivte
svého praktického lékaře!
*********
Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje služby celkem 473 tisíc pojištěncům VZP
Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím 20
kontaktních míst, na kterých pracuje celkem 94
přepážkových pracovníků. V Moravskoslezském
kraji zajišťuje VZP svým klientům zdravotní
péči ve více než 3 000 smluvních zdravotnických
zařízeních, kde pracuje přes 800 praktických lékařů a více než 1 700 ambulantních specialistů.
Péči pojištěncům poskytuje 36 lůžkových zařízení a 500 ostatních zdravotnických zařízení.
Výhodou pro klienty pojišťovny v kraji jsou celotýdenní úřední hodiny a flexibilita informačních systémů, která umožňuje přijít s dotazem
či prosbou na kterékoli kontaktní místo. VZP
garantuje proplácení i té nejnákladnější zdravotní péče a také v tomto kraji pořádá řadu preventivních akcí, které mají za cíl zabránit vzniku
závažných onemocnění.

Program Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře na listopad 2010
pondělí 22. listopadu 2010, 17.00 hodin

do 25. listopadu 2010

DĚDICTVÍ DOVEDNOSTÍ LIDSKÝCH RUKOU

SLOVANÉ – ŽIVOT PŘEDKŮ

Výstava Nositelů tradic lidového řemesla u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví

Beseda s archeologem Mgr. Alešem Knápkem

Nový sál

Přednáškový sál

pondělí 8. listopadu 2010, 17.00 hodin

Vstupné 15,- Kč

1. listopadu – 4. listopadu 2010

PŘÍBOR A HÜCKESWAGENOVÉ

Beseda s Lubomírem Loukotkou, ohlédnutí za nejstaršími dějinami města

SLOVANÉ – ŽIVOT PŘEDKŮ

Vstupné 15,- Kč

Interaktivní beseda s archeologem Mgr. Alešem Knápkem – zadáno pro
školy

Přednáškový sál

Vstupné 15,- Kč
Přednáškový sál

Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

neděle
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9.00 – 12.00

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489 Tel.: 556 723 778
E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862
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-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

PROVOZ HUDEBNÍ – ROCKOVÉ ZKUŠEBNY

Zveme vás na

V sobotu 27.11. 2010 19:00 - 1:00 h

pondělí. středa, pátek

„KOLONU“

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY
DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ

absolventů tanečních kurzů BAV klubu v Katolickém domě v Příboře

----------------------------------------------------------------------DJEMBE BUBNOVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 5 LET

V PROGRAMU: polonéza, předtančení párů, taneční hry a soutěže,

5 LEKCÍ

Hraje Repro tým BAVklubu. Občerstvení zajištěno. PŘEDPRODEJ
MÍSTENEK V CENĚ 100,-Kč v BAV klubu Příbor na ulici Masarykově

Činnost kroužku vždy ve středu od 17:00 do 18:00 hod. Cena: 200,- Kč /
osoba

-----------------------------------------------------------------------

Zahájení činnosti podmíněno 14 přihlášenými.
Datum 1. lekce přihlášeným sdělíme.
Přihlášky v BAV klubu. Bubny pro členy kroužku k dispozici.
----------------------------------------------------------------------Pondělí 1.,8.,15.,22t.,29. 17:30-19:00 hod.
KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ–pokročilí

CENA KURZU-10 lekcí po 2 vyučovací hod.-800,-Kč
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč

Pondělí 29.11.

Zveme vás do divadla A. Dvořáka v OSTRAVĚ na představení
,,AMADEUS“

Velkolepé drama líčí souboj geniálního Mozarta s průměrným, ale ctižádostivým Salierim. Vztah těchto dvou osobností je dodnes opředený
množstvím legend. Shaffer je autorem také filmového scénáře slavného
Formanova filmu, nicméně od divadelní hry se filmový scénář liší. Přesto
se na Broadwayi divadelní verze proslavila neméně (1200 repríz). V ostravské inscenaci budou mít diváci jedinečnou příležitost zhlédnout nejen
sólisty činohry, ale spolupracovat na ní budou i hvězdy opery a baletu!
Odjezd v 17:15 hod od Sokolovny v Příboře.

BAV klub na ul. Masarykova
----------------------------------------------------------------------Středa 3.,10.,24. 15:15-16:45 hod.

Předprodej v BAV klubu. Cena:220,-Kč
-----------------------------------------------------------------------

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ - –začátečníci
CENA KURZU-10LEKCÍ PO 1,5hod.-800,-Kč

MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE ZA 100,-Kč
BAV klub na ul. Masarykova

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

E-mail: BAVklub@seznam.cz
Office: Masarykova 489, Příbor 742 58

Rozvrh činnosti kroužků pro šk. rok 2010/11
(platí od října 2010)

--------------------------------------------------------------------------------Úterý 2.,9.,16.,23.,30. 18:00-19:30 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h
MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE

Tel.: 556 723 778
Mobil : 739 080 862

Den

Název kroužku/kurzu

Hodina

pondělí

Dramatický kroužek

16:00 – 17:30

BAV klub na ul. Masarykova

pondělí

Rocková kapela 1

16:00 – 17:30

BAV klub na ul. Masarykova

pondělí

Djembe bubnování - pokročilí

úterý

Rocková kapela Soumrak

16:00 – 18:00

BAV klub na ul. Masarykova

úterý

Disko taneční a aerobik
pro děti od 1. třídy

13:45 – 15:15

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

Disko taneční
pro starší děti

15:15 – 16:45

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

Disko taneční a aerobik
pro předškolní děti

16:45 – 17:45

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro zdraví ženy.
Je vhodný pro všechny věkové kategorie

17:30 – 19:00

Místo

BAV klub na ul. Masarykova

- je vhodný i pro ženy s nadváhou – šetrně

úterý

Orientální tance

odstraňuje napětí, blokády, bolesti páteře, zmírňuje klimakterické potíže

středa

Aikido

15:15 – 17:00

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

středa

Taneční klub Lenka - páry

17:00 – 19:00

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

– stimuluje

středa

Akustická kytara

16:15 – 17:45

BAV klub na ul. Masarykova

středa

Rocková kapela 2

16:00 – 17:30

BAV klub na ul. Masarykova

činnost žaludku a střev, upravuje zažívací problémy

středa

Bicí – indiv. výuka

17:45 – 18:30

BAV klub na ul. Masarykova

středa

Djembe bubnování – začátečníci 15:15 – 16:45
Djembe bubnování –
rodiče s dětmi od 4 let 17:00 – 18:00

BAV klub na ul. Masarykova

– nepřetěžuje dolní končetiny

pátek

Kurz tance

18:00 – 20:15

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

pátek

Taneční klub Lenka - páry

20:15 – 22:00

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

– naučí pohybovat celým tělem, svůdně a přitažlivě

neděle

Taneční klub Lenka - páry

10:00 – 12:00

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

– napravuje špatné držení těla

lnaučí i jinak dýchat, což je vhodným tréninkem šedé kůry mozkové
lumožní estetický tvořivý projev a sebevyjádření pohybem.
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská
--------------------------------------------------------------------------------Pátek 5., 12., 19., 26., 18:00-20.15 hod.
KURZY TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská
---------------------------------------------------------------------------------

18:00 – 19:30

Zrcadlový sál na ul. Dukelská

BAV klub na ul. Masarykova

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat
do kroužků a klubů. U klubu Orientální tance
(80,-Kč/os.) a Djembe bubnování(100,-Kč/os.)
mohou platit dospělí i jednotlivé lekce.
Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV
klubu bude uveden, až se přihlásí dostatečný
počet zájemců. Z organizačních důvodů může
docházet ke změnám rozvrhu.

Měsíčník města příbor a 10

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz
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Připravujeme:

3. 12. MIKULÁŠ VE ZVONEČKU
6. – 11.12. ZIMNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ

CENA
dítě/dospělí

Luna
Luna
Těl. MG
Těl. Loma
Těl. Loma
Luna
Luna
Luna
Těl. MG
Luna
Luna
Těl. Luna
Těl. Luna

Volný vstup
Kotrc T.
Hejtmánek P.
Slaný M.
Nedoma I
Pařízek Z.
Lupík L
Dřevojánková Z.
Bukovjan R.
Dřevojánková Z.
Grýmová J.
Kovaříková V.
Beseda R.

5 Kč
500 Kč/ rok

MC ZVONEČEK - cvičení
KERAMIKA I
STOLNÍ TENIS (15:00-17:00)
MÍČOVÉ HRY
BASKETBAL- nejml. minižáci a žačky
BASKETBAL - přípravka chlapci
ANGLIČTINA yellow
VOLEJBAL I pro děti
JÓGA proti bolestem zad
ANGLIČTINA blue

10:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:15
17:00
17:30
17:45

Luna
Luna
Luna
Těl. Luna
Těl. Loma
Těl. Loma
Luna
Těl. Luna
Luna
Luna

Lupíková J.
Bukovjanová K.
Volný vstup
Lupíková J.
Bednárská V.
Slovák M.
Dřevojánková Z.
Busková P.
Šťastná V.
Dřevojánková Z.

30 Kč
150 Kč/ rok+vstupné
5 Kč
500 Kč/ rok

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
MC ZVONEČEK – hry, pohádky
STOLNÍ TENIS (15:00-17:00)
FRANCOUZŠTINA I
BASKETBAL - starší dívky
KERAMIKA II
FRANCOUZŠTINA II
BASKETBAL - mladší minižáci
CHOVATELÉ
BASKETBAL - přípravka chlapci
BŘIŠNÍ TANEC – dívky
NETRADIČNÍ SPORTY
BŘIŠNÍ TANEC - začátečníci
BASKETBAL „U 14“ - žáci
BŘIŠNÍ TANEC - pokročilí
KONDIČNÍ CVIČENÍ - ženy
FLORBAL I
FLORBAL II
FLORBAL IV - dospělí

8:00
10:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:15
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00

Luna
Luna
Luna
Luna
Těl. MG
Luna
Luna
Těl. Loma
Luna
Těl. Loma
Luna
Těl. Luna
Luna
Těl. MG
Luna
Těl. Luna
Těl. Loma
Těl. Loma
Těl. Luna

Bajerová E.
Gunčágová A.
Volný vstup
Bučková Z
Hejtmánek P.
Fojtíková K.
Bučková Z.
Slaný M.
Kičurová D.
Slovák M.
Urbánková J.
Lebloch J.
Urbánková J.
Bukovjan R.
Urbánková J.
Grýmová J.
Uhříček M.
Uhříček M.
Pargač B.

250/ 350 Kč/ 5 vstupů

ANGLIČTINA MAMINKY
STOLNÍ TENIS (15:00-17:00)
AEROBIC
BASKETBAL - starší dívky
ANGLIČTINA DĚTI I - předškoláci
BASKETBAL - mladší minižáci
BASKETBAL- nejml. minižáci a žačky
BASKETBAL - přípravka dívky
ANGLIČTINA red II
ANGLIČTINA DĚTI II - školáci
BASKETBAL „U 14“ - žáci
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

10:00
15:00
15:00
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Luna
Luna
Luna
Těl. MG
Luna
Těl. Loma
Těl. Loma
Těl. Loma
Luna
Luna
Těl. MG
Luna

Dřevojánková Z.
Volný vstup
Lupíková J.
Hejtmánek P.
Holaňová L.
Slaný M.
Bednárská V.
Nedoma I.
Dřevojánková Z.
Holaňová L.
Bukovjan R.
Bajerová E.

1500 Kč/ rok
5 Kč
500 Kč/ rok

MC ZVONEČEK - šmudlíci
LUNA KLUB „KREATIV“
STOLNÍ TENIS (15:00-17:00)
BASKETBAL - starší dívky
FLORBAL III
BUBNOVÁNÍ
BASKETBAL - přípravka chlapci
FLORBAL IV
KERAMIKA III
ZUMBA® II

10:00
14:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
18:30

Luna
Luna
Luna
Těl. MG
Těl. Luna
Luna
Těl. Loma
Těl. Luna
Luna
Těl Luna

Kavanová P.
Bukovjanová K.
Volný vstup
Hejtmánek P.
Kováč D.
Smazová N.
Slovák M.
Kováč D.
Filipová L.
Kovaříková V.

30 Kč
150 Kč/ rok+vstupné
5 Kč

CAPOEIRA

17:30

Těl. Luna

Chodura L.

500 Kč/ rok

CAPOEIRA

17:00

Těl. Luna

Chodura L.

500 Kč/ rok

PONDĚLÍ

15:00
15:00
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:15
17:30
18:00
18:30
18:30
19:30

ÚTERÝ

VEDOUCÍ ZK

STŘEDA

HODINA

STOLNÍ TENIS (15:00-17:00)
KPM „TORA“
BASKETBAL - starší dívky
BASKETBAL - mladší minižáci
BASKETBAL - přípravka dívky
RYBÁŘ I
RYBÁŘ II, III
ANGLIČTINA red I
BASKETBAL „U 14“ - žáci
ANGLIČTINA green
KONDIČNÍ CVIČENÍ
ZUMBA® I
VOLEJBAL II – mládež, dospělí

PÁTEK

ČTVRTEK

Akce

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
11. 11. / čtvrtek / 16:00 – 20:00 / LUNA
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové.
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí. Počet míst omezen, na akci je nutno se přihlásit.
Kurzovné: 200 Kč. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE
FLORBALU
13. 11. / sobota / 8:00-16:00 / tělocvična ZŠ Npor. Loma
I. kolo turnaje pro starší kategorii žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby. Informace: J. Lupíková. Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
16. 11. / úterý / 16:00 – 19:00 / LUNA /100 Kč+materiál
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění materiálu
(šátek, šála, kravata). V ceně barvy a kontury. Akce pro veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová
SOUSTŘEDĚNÍ KROUŽKU CAPOEIRY
19. – 21. 11. / pátek - neděle / LUNA
Akce pro členy kroužku capoeiry. Informace: J. Lupíková
ADVENT V LUNĚ
26. 11. / pátek /9:00 - 12:00, 14:00 – 18:00 / LUNA
Výroba adventních věnců
Vstupné 20 Kč + materiál (polyst. věneček, stuhy, svíčky atd., dle
vlastního výběru si hradí každý sám). Je možné si donést vlastní materiál. Akce pro děti, veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ s průvodkyní Z.
Tvarůžkovou
27. 11. / sobota / 4:00 / odjezd od LUNY
Návštěva kulturních, historických památek a předvánočního jarmarku. Akce pro veřejnost. Cena: dítě 350 Kč, od 15 let a dospělí 700 Kč.
Přihlásit se můžete do 24.11. 2010. Informace: J. Lupíková.

NÁZEV

S
O

DEN

N
E

Pravidelné akce
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 Kč
STOLNÍ TENIS
Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / 5 Kč
ZUMBA®
Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 30 Kč
Pátek / 18:30-19:30 / tělocvična / 30 Kč
KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělí / 8.11., 22.11. / 18:30-19:30 / LUNA / 30 Kč
Středa / 10.11, 24.11. / 19:00-20:00 / tělocvična / 30 Kč
JÓGA proti bolestem zad
Úterý / 17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 1000 Kč
Harmonie těla, mysli a duše.
BŘIŠNÍ TANCE
Středa / 17:00-18:00 / LUNA / začátečníci / dospělí 700 Kč
Středa / 18:00-19:00 / LUNA / pokročilí / dospělí 700 Kč
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Středa / 8:00-9:00 /LUNA/ stud., důch. 250 Kč, dosp. 350 Kč/ 5 vstupů.
Čtvrtek / 18:00-19:00 /LUNA/ stud., důch. 250 Kč, dosp. 350 Kč/ 5 vstupů

400 Kč/ rok
100, 200 Kč/ rok
1000/ 2000 Kč/ rok
1000/ 2000 Kč/ rok
30 Kč /hod
30 Kč /hod
20 Kč /hod

1000/ 2000 Kč/ rok
500 Kč/ rok
1000 Kč/ rok
1000/ 2000 Kč/ rok
30 Kč
5 Kč
1000 Kč/ rok

150 Kč/ rok+vstupné
2000 Kč/ rok
500 Kč/ rok
400 Kč/ 10 vstupů
500 Kč /rok
700 Kč/ 10 vstupů
700 Kč/ 10 vstupů
30 Kč/ hod
500 Kč/ rok
500 Kč/ rok
20 Kč/ hod

500 Kč/ rok

1000/ 2000 Kč/ rok
1000 Kč /rok
250/ 350 Kč/ 5 vstupů

500 Kč

600/1300 Kč/10 vstupů

500 Kč
150 Kč /rok +vstupné
30 Kč/ hod

Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč.



Dukelská 1346, 742 58 Příbor  556 725 029
736 673 012
internet: http://www.lunapribor.cz
e- mail: luna@lunapribor.cz
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IZRAEL
  

Přijďte do firmy ASOMPO, a. s.
pro sušené stolařské řezivo
za zavádějící ceny:

♦ dub fošny 50mm – výběr
13.500,- Kč/m3 + DPH

♦ dub prkna 30mm – výběr
10.700,- Kč/m3 + DPH
Sídlo:
Životice u Nového Jičína 194
Kontakt:
Tel: 556 759 385, www.asompo.cz

HÁDEJ KDO JE

MIKULÁŠ
Pro děti, které se těší na Mikuláše
a chtějí se o něm něco více dovědět.
Opička Máša a dráček Kleofáš
z křesťanského maňáskového divadla
Rukavice z Havířova.

MÁŠA A KLEOFÁŠ
kde:

loutkové divadlo Beránek Příbor

neděle

hod.

5.12.

(vchod z městského parku)

2010 v 15:30

vstup zdarma

Pořádá Apoštolská církev – stanice Příbor, www.ac-pribor.cz

očima překladatele bible
  

Městská knihovna
úterý 16. 11. 2010 v 16:30
s promítáním fotografií ze čtyř cest po
Izraeli
  

Michal Krchňák
učitel a překladatel hebrejštiny,
trojnásobný mistr republiky
ve znalostech bible

Pořádá Apoštolská církev – misijní stanice Příbor
www.ac-pribor.cz kontakt: Ivan Janečka, tel: 739 324 542
  

Mgr. Jiří Kubala , advokát
se sídlem Frýdek-Místek, náměstí Svobody č. 4
oznamuje, že
dne 1. listopadu 2010
otevře pobočku své advokátní kanceláře
na adrese Příbor, náměstí S. Freuda č. 20,
II.patro
(budova vedle městského úřadu).
Pracovní doba: 8.00 - 15.00 hodin
Doporučujeme telefonické objednání
na tel.čísle 603 552 276,
případně e-mailu martin.okac@ak-fm.cz
Zajišťujeme právní konzultace a zastupování ve
věcech
občanského práva, obchodního práva, trestního
práva, rodinného práva, správního práva a
insolvenčního práva. Nabízíme kompletní
zastupování a smluvní agendu obchodních
společností.
Dále zajišťujeme kupní a darovací smlouvy,
vymáhání pohledávek,zastupování poškozených
při dopravních nehodách a další.
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WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

AKCE !!! 20 %

SLEVA

NA MONTÁŽ VRAT
( Při předložení tohoto inzerátu.)
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Více informací naleznete na

www.vrata-ostrava.cz

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se
výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Více informací naleznete na

www.ploty-pletivo.cz

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč.
Více informací naleznete na

www.thuja.cz

AUTOOPRAVNA U LOZERTA
lakování automobilů všech značek
lakování motocyklů a veteránů
nástřik dutin a spodků
----------------------------------------------

lakování kovových i plastových dílů
veškerého druhu
-----------------------------------

pneuservis a servis vozidel

AKCE VELMI LEVNÉ PŘEZOUVÁNÍ
----------------------------------------------

AUTOOPRAVNA U LOZERTA
Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, 739 46

Oz n á m e n í
Činnost nově zahájila:

notářská kancelář
Mgr. Kamily Mirafuentes,
notářky se sídlem
Ř. Volného 411, Příbor,
tel. 556 723 781, www.inotar.cz
Úřední hodiny :
po 7,30-11,30 12,00-16,15 hodin
út 7,30-11,30 12,00-15,15 hodin

 603 117 117, 777 075 650

st 7,30-11,30 12,00-16,15 hodin

www.auta-lakovani.cz
autoopravna.hukvaldy@seznam.cz

pá 7,30-11,30 12,00-14,15 hodin

čt 7,30-11,30 12,00-15,15 hodin
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DK - DREMAX
www.mojedrevo.cz
Dřevovýroba - Dřevoprodej

Příbor, Kopřivnice

Při uzavření zakázky od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 poskytujeme
slevu na dřevovýrobu až 30% oproti standardní kalkulaci.
informace na tel. 774 603 251 p. David Kubačák
po-pá 8-17h
e-mail: dk.dremax@email.cz
www.mojedrevo.cz
Nabídka dřevomateriálu
-

dřevěné palubky a podlahovky

-

OSB desky

-

lepené hranoly a řezivo

-

palivové dříví

Nabídka dřevovýroba
-

dřevostavby na klíč

-

chaty, altány, pergoly, stání pro auta

-

stavba krovů včetně pokrytí

-

venkovní zateplení dřevěnými roubenými a srubovými profily

-

pokládka dřevěných podlah a palubkového obkladu

-

vybavení pro zahradu, zahradní sety, dětská hřiště

-

vybavení interiéru

Veškerý sortiment dodáváme v požadované kvalitě, rozměru a termínu dodání.
Každou nezávaznou poptávku zpracujeme a vyhotovíme kalkulaci
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Dostupné kdekoli

Elegantně jednoduché

Volitelná výše splátek

Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky
S našimi klienty se známe, proto jim půjčíme na cokoli.
Více informací získáte na vaší nejbližší poště.

189x273.indd 1
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Přehled akcí v Příboře na měsíc listopad 2010
Středa 3. listopadu od 15:15 – 16:45 h

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ-ZAČÁTEČNÍCI

Cena kurzu - 10 lekcí po 1,5 h – 800,- Kč. Možno chodit i na
jednotlivé lekce za 100,- Kč. BAV klub Příbor

Středa 3. listopadu od 17:00 h

Vernisáž výstavy fotografií
Lubomíra Jurečky

Galerie v radnici. Výstava potrvá do úterý 4. ledna 2011.
Město Příbor a Fotoklub Příbor

Sobota 6. listopadu od 09:00 h

AEROBIKOVÁ SHOW

Akce se uskuteční ve sportovní hale Masarykova gymnázia.
Předběžný program:
09:00 – 10:00 h Prezentace
10:00 – 11:00 h Aerobics (Olga Šípková)
11:15 – 12:15 h Body workout (Vladimír Valouch)
12:30 – 13:30 h Dance aerobic(Tereza Sattková)
13:45 – 14:45 h Relax stretch (Olga Šípková)
Předprodej a rezervace vstupenek :
- TJ Příbor Fitcentrum – Štramberská 1361. Tel: 724 963 164,
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz, ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA. Oddíl aerobiku Příbor

Sobota 6. listopadu od 18:00 h

Divadelní představení „Divotvorný hrnec“
Zahraje divadlo „POD VĚŽÍ“ Štramberk. Sál kulturního
domu Hájov. Kulturní komise Hájov.

Pondělí 8. listopadu od 17:00 h

PŘÍBOR A HÜCKESWAGENOVÉ

BESEDA S KRONIKÁŘEM LUBOMÍREM LOUKOTKOU
- OHLÉDNUTÍ ZA NEJSTaRŠÍMI DĚJINAMI MĚSTA
Přednáškový sál. Vstupné 15,- Kč, Muzeum a pamětní síň S.
Freuda v Příboře

Úterý 9. listopadu od 15:00 h

Výtvarná dílna pro děti - malování na
porcelán
Přineste si s sebou bílý hrníček nebo talířek.
Městská knihovna Příbor

Středa 10. listopadu od 15:15 - 16:45 h

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ-ZAČÁTEČNÍCI

Cena kurzu - 10 lekcí po 1,5 h – 800,- Kč. Možno chodit i na
jednotlivé lekce za 100,- Kč. BAV klub Příbor

Středa 10. listopadu od 17:00 h

Přednáška „Muž a Žena - aneb vztah chce
soukromí“

ZŠ Npor. Loma. O těchto a dalších věcech si budeme vážně,
odborně ale někdy také humorně, ale i na základě zkušeností
ze života i praxe povídat s lektorem B. Th. Janem Dymáčkem.
Klub zdraví Příbor, ZŠ. Npor. Loma Příbor

Čtvrtek 11. listopadu od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry
Slívové. Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit začátečníci i pokročilí.Počet míst omezen, na
akci je nutno se přihlásit. Kurzovné: 200 Kč. Informace: K.
Bukovjanová. Luna Příbor SVČ

Čtvrtek 11. listopadu od 17:00 h

Mezinárodní den válečných veteránů

Program:
17:00 h - Slavnostní lampiónový průvod a pokládání kytic
u Pomníku padlým v I. a II. světové válce. Seřazení lampiónového průvodu je v 17:00 hodin u Pomníku padlým v I. a
II. světové válce (vedle ZŠ Jičínské), kde zároveň proběhne
pokládání kytic.
17:30 h - Pokládání kytic u pamětní desky před radnicí.
17:45 h - Ohňová show na náměstí S. Freuda
Město Příbor,
Vojenské sdružení rehabilitovaných

Sobota 13. listopadu od 08:00 do 16:00 h

6. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY
MLÁDEŽE VE FLORBALU

Tělocvična ZŠ Npor. Loma. I. kolo turnaje pro starší kategorii
žáků. Akce pro neregistrované florbalové kluby. Informace:
J. Lupíková. Luna Příbor SVČ

Úterý 16. listopadu od 16:00 do 19:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění
materiálu (šátek, šála, kravata). V ceně barvy a kontury. Cena
100,- Kč + materiál. Informace: K. Bukovjanová. Luna příbor.

Úterý 16. listopadu od 16:30 h

Izrael očima překladatele Bible

s promítáním fotografií ze čtyř cest po Izraeli. Část první průřez dějinami Izraele (od Adama po proroky), část druhá doba Ježíšova a jeho život. Přednáší Michal Krchňák. Městská
knihovna Příbor

Pátek 19. listopadu od 10.00 h

ZABÍJAČKOVÉ HODY

Od 17:00 h hrají k poslechu a tanci harmonikáři. Rezervace a
objednávky na tel: 608 161 031. Hostinec U Čechů

Pátek 19. listopadu až neděle 21. listopadu

GULÁŠOVÉ HODY

zveme vás na širokou nabídku gulášů – např.: maďarský,
jelení, krůtí, kančí, karlovarský... Ke gulášům nabízíme
domácí houskové, bramborové nebo karlovarské knedlíky.
Všechny guláše si můžete vychutnat také v chlebovém hrnci.
K pití vám nabídneme speciální pivo PIKARD z minipivovaru
Zámek Zábřeh v Ostravě. Hotel U Freuda

v sobotu 20. listopadu 2010 od 14.30

DEN RODINY V PŘÍBOŘE

Místo: Sportovní hala TJ Příbor, Fitcentrum, Štramberská 1361
Program: Hry a soutěže pro rodiče, prarodiče s dětmi.
Zajímavá přednáška canesterapeuta s ukázkami. Program pro
děti s odměnami. Ukázka aerobiku s cvičením na balónech.
Kolo štěstí. Reprodukovaná hudba. Občerstvení.
Poradenská služba v oblasti rodiny a sociálních služeb.
BLEŠÍ TRH - možnost cokoliv prodat a koupit (vyjma
oblečení). Pořadatel: Academia Via Familia o.s. za podpory
města Příbora

Pondělí 22. listopadu od 17:00 h

SLOVANÉ – ŽIVOT PŘEDKŮ

Beseda s archeologem Mgr. Alešem Knápkem. Přednáškový
sál. Vstupné 15,- Kč. Muzeum a pamětní síň S. Freuda

Úterý 23. listopadu od 17:00 h

Cestopisná přednáška Jakuba
Šimečka o Finsku
Městská knihovna Příbor

Středa 24. listopadu od 15:15 -16:45 h

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ-ZAČÁTEČNÍCI

Cena kurzu - 10 lekcí po 1,5 h – 800,- Kč. Možno chodit i na
jednotlivé lekce za 100,- Kč. BAV klub Příbor

Probíhající výstava do čtvrtku 25. listopadu

výstavA „DĚDICTVÍ DOVEDNOSTÍ
LIDSKÝCH RUKOU“

Nový sál. Výstava Nositelů tradic lidového řemesla u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Pátek 26. listopadu od 09.00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 h

ADVENT V LUNĚ

Výroba adventních věnců. Vstupné 20 Kč + materiál (polyst.
věneček, stuhy, svíčky atd., si hradí každý sám). Je možné si donést vlastní materiál. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor.

Sobota 27. listopadu od 04:00 h

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

s průvodkyní Z. Tvarůžkovou. Návštěva kulturních, historických památek a předvánočního jarmarku. - Odjezd od
LUNY Příbor. Cena: dítě 350 Kč, od 15 let a dospělí 700 Kč.
Přihlásit se můžete do 24.11. 2010. Informace: J. Lupíková.
Luna Příbor SVČ

Sobota 27. listopadu od 19:00 h

KOLONa absolventů tanečních
kurzů BAV klubu

Kulturní dům Příbor. Program: - polonéza, předtančení
párů, taneční hry a soutěže. - hraje Repro tým BAV klubu.
Občerstvení zajištěno. Předprodej místenek - cena 100,- Kč
v BAV klubu Příbor, Masarykova 489. Tel.: 556 723 778 nebo
739 080 862, BAV klub Příbor

Sobota 27. listopadu od 21:00 h

DISKO U FREUDA

Přijďte se pobavit a zatančit si. Hotel U Freuda

Pondělí 29. listopadu od 17:15 h

Zájezd do divadla A. DvořákA na drama,,AMADEUS“

Velkolepé drama líčí souboj geniálního Mozarta s průměrným, ale ctižádostivým Salierim. Vztah těchto dvou osobností
je dodnes opředený množstvím legend. Shaffer je autorem
také filmového scénáře slavného Formanova filmu, nicméně
od divadelní hry se filmový scénář liší. Přesto se na Broadwayi
divadelní verze proslavila neméně (1200 repríz). V ostravské
inscenaci budou mít diváci jedinečnou příležitost zhlédnout
nejen sólisty činohry, ale spolupracovat na ní budou i hvězdy
opery a baletu! Předprodej v BAV klubu. Cena 220,- Kč.
Odjezd od Sokolovny Příbor. E-mail: bavklubpribor@iol.cz,
tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62. BAV klub Příbor

Připravujeme!!!

Sobota 4. prosince od 08:00 h

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S MIKULÁŠEM

Program: Celodenní vánoční jarmark
Camerata – skupina historických písní – vánoční písně
Pohádka pro děti - Mikulášská pohádka
„Za hvězdou“ – hudebně divadelní představení
Kouzelník - Pekelná jízda - PŘÍJEZD MIKULÁŠE Město Příbor

Půjčovní doba v Městské knihovně Příbor

Oddělení pro dospělé
Pondělí: 0800 -1200 – 1300 -1500 h - Úterý: 0800 -1200 - 1400 -1800 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 0800 -1200 – 1400 -1800 h - Pátek: 0800 -1200 - 1400 -1800 h
Oddělení pro děti
Pondělí: 1300 -1500 h - Úterý: 1300 -1700 h - Čtvrtek: 1300 -1700 h

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO beránek „O pejskovi a kočičce“
Hraje každou středu od 17:00 h. Vchod vedle restaurace
Neptun z ulice Lidická. Loutkové divadélko Beránek.

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ Oddílu aerobiku Příbor

Pondělí: 16:45 – 17:45 h - STEP AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h - AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
Úterý: 15:30 – 16:30 h – MIX AEROBIC (Tereza)
16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
Středa: 09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
20:00 – 21:00 h - BODY ACTION (Tereza)
Pátek: 17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC (Tereza)
19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

POWERJÓGA

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00. Štramberská 1587. Bližší
informace na tel: 603 119 174. Pavla Jeníková

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30
do 19:00 h. Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka
Věra Šťastná 733 165 317. Mateřská škola na ulici Pionýrů –
cvičitelka Ludmila Höhnová 775 084 815. Přihlašujte se na
místě před začátkem cvičení u cvičitele. S sebou podložku
na cvičení a pohodlný oděv. Sdružení Jóga v denním životě
Kopřivnice

Cvičení tai-či

Čt: 19:00 – 20:00 h. Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Začátečníci sestava 24 prvků. Cvičení bude probíhat do 31. května 2011.
Bližší informace na tel: 776 617 939. Jindřiška Malinovská

Zumba s Pavlou

Po: 17:00 – 18:00 h - St: 18:30 – 19:30 h
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč. Bližší informace
na tel: 739 135 127. Pavla Kovalčíková
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