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Jiří Ocelka: „Pane učiteli, pane dirigente, na Vaše rozepjaté ruce, všeobjímající srdce, 
obětavou tvůrčí a příkladnou práci nelze zapomenout. Bohu díky za Váš život.“  

Je to rok, co jsme se sešli s panem Ludví-
kem Demlem a jeho ženou Zdenkou u dobré 
kávy a  povídali si. Pan dirigent byl jedním 
z těch, které jsme s radostí zařadili do pro-
jektu Muzea v  Příboře „Pamětníci píší 
a  vyprávějí“. Bylo to  vyprávění velmi pěk-
né. Pan Demel vzpomínal, jak si hrával jako 
kluk ve Vésce, kde všude s dětmi lítal, co vy-
váděl, jak s rodiči slavil Velikonoce, Vánoce, 
jak se dostal k hudbě, jak se seznámil se svou 
ženou. Oba pak vzpomínali, jak to bylo s je-
jich svatební veselkou na gymnáziu, jak přišla 
dcera Iva a mnoho dalšího. Tyto vzpomínky 
ale nejsou určeny nám - současné generaci. 
Jsou určeny těm, které Příbor, jeho historie 
a lidé zaujmou až za pěknou řádku let. A tak 
mi nezbývá, než povyprávět o Ludvíku Dem-
lovi v  rozsahu, v  jakém na  základě našeho 
povídání autorizoval teprve před nedávnem 
svůj životopis. I za tímto - řekněme oficiálním 
životopisem se  skrývá pestrý život člověka, 
který měl rád svou rodinu, hudbu a  celým 
svým srdcem i Příbor. 

Ludvík Demel se  narodil v  roce 1936 
ve Vésce. Po ukončení školní docházky v Pří-
boře u něj zvítězila touha věnovat se studiu 
hudby. Podal si přihlášku do vojenské hudeb-
ní školy. Nedostal však odpověď, a tak ho otec 
přihlásil do  učení na  zámečníka do  učiliš-
tě Tatry. Po roce mladý Ludvík zkusil štěstí 
znovu. A  vyšlo to! V  srpnu 1952 nastoupil 

do  vojenské hudební školy. Po tří-
letém studiu absolvoval školu jako 
hráč na  křídlovku a  trubku. Tím 
Ludvík Demel odstartoval svou 
profesionální dráhu hudebníka 
z povolání.

Postupně (od r.  1955) hrál 
u  několika vojenských hudeb (ve 
Valašském Meziříčí, Místku, Ban-
ské Bystrici, Hranicích a Olomouci) 
a od r. 1959 i v orchestrech v Příboře. 
V r. 1956 se oženil, a tak se rozhodl 
dokončit svůj pětiletý úvazek u le-
teckého útvaru v Mošnově, kde mu 
nabídli služební byt. Službu v  ar-
mádě definitivně opustil v r. 1971. 
Na  své kamarády z  vojenské pra-
xe ale nezapomněl. V  roce 2011 

se na setkání členů leteckého útvaru v Příboře 
usmíval: „Cítím se tady výborně, protože jsem 
tady mezi bývalými kamarády, prima kluky.“
Po odchodu z  armády - to  už měl malou 
dcerku - nastoupil na  jeden rok jako hráč 
na křídlovku k Oblastní hudbě v Ostravě a po 
konkurzním řízení se stal 1. 9. 1972 hudeb-
ním redaktorem Československého rozhlasu 
v Ostravě. V rozhlase pracoval 18 let! 
Ať pracoval kdekoli, vždycky se vracel do Pří-
bora. V Lidové škole umění v Příboře začal 
učit jako externista už v  roce 1963. Od  té 
doby měl vlastně dvě zaměstnání. Rok nato 
(1964) vykonal maturitní zkoušku na Střed-
ní všeobecně vzdělávací škole v Příboře. Vyšší 
odborné studium na konzervatoři v Ostravě 
ukončil roku 1972.  
Od počátku výuky v LŠU se počet žáků pana 
Demla stále zvyšoval. Učili se, ale neměli kde 
hrát. A tak nejdříve pan učitel založil kvartet, 
pak hrál s žáky fanfáry, a potom ... - v roce 
2003 si pan kapelník na slavnostním koncer-
tě zavzpomínal: „Vím přesně, že před 30 lety 
bylo pár nadšených muzikantů s dirigentem 
a  dobrým zázemím na  lidové škole umění 
a tehdy jsme se dohodli na tom, že dáme do-
hromady nějaký orchestr. Ještě jsem neměl 
představu, že budu mít velký dechový orchestr. 
Úplně na začátku nás bylo dvanáct - flétna, 
Es klarinet, B klarinety, lesní roh, křídlovky, 
trumpety, tenory a bicí.“

Foto: Ing. Jaromír Kavan
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Po měsících zkoušení se  1. května 1974 osmnáct muzikantů 
s dirigentem Ludvíkem Demlem představilo veřejnosti poprvé! 
První skladbou Šly panenky silnicí, kterou na náměstí v Příboře 
zahráli, okamžitě zaujali!
Za další 4 roky měl orchestr 45 hudebníků a v době, kdy Ludvík 
Demel předával žezlo, tedy taktovku svému následovníku Ivo 
Lacnému, 60! Velmi dobré interpretační úrovně orchestr dosáhl
během krátké doby a dodnes se řadí ke špičce mládežnických 
orchestrů u nás i v cizině. 

Ludvík Demel - jak jinak - stál také u zrodu skupiny mažo-
retek. V roce 1983 se rozhodli společně s Miladou Hnitkovou 
(tehdy ředitelka LŠU) a  Jarmilou Bártovou vytvořit ve  škole 
pohybovou skupinu děvčat, která by  účinkovala s  dechovým 
orchestrem mladých. Skupinu prvních 16 mažoretek vedla Jar-
mila Bártová
Orchestr byl společně se  svým zakladatelem a  často i  mažo-
retkami účastníkem řady festivalů: FIJO Cheb, FEDO Štětí, 
Kmochova Kolína, Mezinárodní soutěže velkých dechových 
hudeb v  Ostravě. Navštívil také mnoho festivalů v  zahrani-
čí: v Německu, Nizozemí, Maďarsku, Polsku nebo Švédsku či 
Francii. Někde „jen“ hráli, někde soutěžili. A  když soutěžili, 
tak úspěšně! První uznání orchestr s Ludvíkem Demlem získal 
na festivalu v německém Kehlu v r. 1983. V r. 1987 si „vyhrál“ 
1. místo s vyznamenáním v Karlsruhe. Největšího úspěchu dosá-
hl v r. 1995 v Úpici, kde obhájil 1. místo z roku 1989, byl vyhlášen 
absolutním vítězem a získal dvě ceny za nejlepší výkon sólisty 
a  nejlepší dirigentský výkon! Ludvík Demel byl během svého 
působení v Dechovém orchestru mladých Příbor jako nejlepší 
dirigent soutěže, festivalu vyhodnocen několikrát. Orchestr řídil 
do r. 1996, 24 let! Vedení tělesa ukončil kvůli nemoci. 

Ještě se vraťme k zaměstnání: v  r. 1990 Ludvíku Demlovi 
nezbylo nic jiného, než si vybrat a věnovat se jednomu zaměst-
nání. A tak odešel z rozhlasu a 1. 8. 1990 nastoupil jako ředitel 
ZUŠ (dříve LŠU) v Příboře. Řediteloval rok a pak ve škole po-
kračoval jako učitel. 

Ludvík Demel byl kulturně i společensky činný i po ukončení 
působení u orchestru. Po r. 2000 byl 2x zvolen do zastupitelstva 
města, několik let pracoval v kulturní komisi a ve výborech pří-
borských festivalů, v r. 2000 poskytl městu hudební znělku k užití 
v městském rozhlase, dodnes zahajuje hlášení rozhlasu. A pokud 
mu to zdraví dovolovalo, s  chutí se u výjimečných příležitostí 
chopil taktovky. Například v roce 2007 dirigoval jako host jar-
ního koncertu svižnou Španělskou rapsodii. Orchestr ji poprvé 
přednesl v roce 1995 na soutěži, kterou vyhrál, a stal se poprvé 
v historii souboru absolutním vítězem! Za dirigentským pultem 
tehdy stál zakladatel orchestru - tehdy i v roce 2007 a jako by žádná 
nemoc ani nebyla: „Já jsem věděl, co mě čeká, ale před těmi lidmi, 
kteří dokážou dirigenta vyhecovat, byl to opravdu doslova spor-
tovní výkon! Není to jen o tom, že člověk tu skladbu zná, dostane 
se i do takového malinkého stresu a musí dávat ohromný pozor, aby 
skladba vyzněla tak, jak by měla.“ A vyzněla - tehdy i po létech.

Za práci s orchestrem, výuku žáků a kulturní činnost byl ně-
kolikrát odměněn: město Příbor mu udělilo pamětní medaili 
za zásluhy o rozvoj města (1976), od Rady města Příbora získal 
čestné uznání za obětavé a úspěšné vedení mládežnického or-
chestru v Příboře a za významný podíl na rozvoji hudebního 
života (1979), Odbor kultury Severomoravského kraje mu předal 
čestné uznání za rozvoj zájmové umělecké činnosti (1982), byl 
držitelem čestného odznaku Mezinárodní organizace pro de-
chovou hudbu (CISM) za šíření mezinárodní hudby uděleném 
na koncertě v Herzogenaurachu v Německu (1983), u příležitosti 
15. výročí DOM mu město Příbor udělilo ocenění za dosažené 
vynikající výsledky a  příkladnou reprezentaci města Příbora 
a ČSSR (1988). V r. 1996 převzal titul Učitel roku 1995 za vý-
raznou pedagogickou činnost od Školského úřadu Nový Jičín. 
Další ocenění přišlo opět z města - v r. 1997 získal čestnou cenu 
města za dlouholetou práci v oblasti kultury, výchovy mládeže 
a reprezentaci města Příbora a nejen to - v tomtéž roce  převzal 
cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celo-
životní tvůrčí pedagogickou činnost. V r. 2005 se Zastupitelstvo 
Příbora rozhodlo udělit Ludvíku Demlovi čestné občanství za ce-
loživotní práci pro město a vzornou reprezentaci města doma 
i v zahraničí. Hudebník ji převzal v lednu 2006.

Tolik ocenění! Zdálo by se, že Ludvík Demel žil jen hudbou. 
Ale nebylo to tak. Žil i  svou rodinou, která mu dělala radost. 
Byl pyšný na svou dceru i vnučky. A měl též zcela jiný koníček 
- s hudbou nesouvisející - chovatelství. Byl členem Českého sva-
zu chovatelů a v letech 2000–2007 předsedou této organizace. 
Choval holuby, ale také slepice. U stého výročí založení organi-
zace v r. 2005 řekl: „I to zvíře dovede milovat člověka. Pozná se, 
jak se k němu člověk chová.“ 

Ludvíka Demla jsme potkávali nejen u  chovatelů, nebo 
na koncertech, potkávali jsme ho na mnoha akcích. Neztrácel 
kontakt s městem, měl stále zájem o dění v něm. „Je to pohlaze-
ní po duši. Člověk přijde z toho normálního života a tady u toho, 
co slyší, se musí zastavit. Je to něco, co opravdu hladí po duši,“ 
řekl po jednom ze vzpomínkových pořadů Muzea Příbor. Vzpo-
mínání na starý Příbor doslova miloval! Rád o Příboře vyprávěl. 
Byl též absolventem všech ročníků Muzejní školy. A kam nesti-
hl zajít, na  to se podíval ve vysílání Local TV. Sledoval nejen 
zpravodajství, ale i pořady z archivu, zejména ty hudební. Ob-
razově i zvukově se mu líbil koncert Ondrášku vysílaný 28. 3. 
Tím chci říct, že Ludvík Demel byl člověkem, který dokázal i po-
chválit a povzbudit. O tom by mohli vyprávět členové orchestru 
mladých, kteří s ním zažili nezapomenutelné. Vzpomínky jsou 
to krásné. Lze si je přečíst na facebooku DOM Příbor. 

Jak už jsem zmínila, Ludvík Demel byl duší všech hudebních 
festivalů v  Příboře. Bývalí pracovníci odboru kultury si  dob-
ře vzpomínají na zapálení a elán Ludvíka Demla při pořádání 
dvou až třídenních svátků hudby. Bez jeho pomoci, nápadů a or-
ganizačních pokynů by žádný z nich nedopadl tak dobře! Byl 
také u posledního festivalu v červnu 2014. Na monstrkoncertu 

s  taktovkou v  ruce uzavíral hitem Josefa 
Vejvody Zůstaň tu s námi dopolední pro-
gram. S taktovkou v ruce se také postavil 
před orchestr mladých v  r. 2011. Tehdy 
slavil své 75. narozeniny. A právě na jeho 
počest se koncert v parku za nádherného 
slunečného počasí uskutečnil. Blahopřál 
mu starosta města Ing.  Milan Strakoš: 
„Osobně mám pana Demla hodně rád, 
je to pořád aktivní člověk, který dělá nejen 
do hudby, ale i do spousty dalších věcí. Má 
dobré vlastnosti, je  veselý, dobře se  s  ním 
hovoří.“ Mezi gratulanty nechyběl ani skla-
datel Pavel Staněk: „Já znám Ludvíka 40 let, 
z doby, kdy byl v rozhlase, byl redaktorem, já 
dirigentem. Potom měl orchestr a zval mě. 
Spolupráce s ním byla vždycky bezvadná. 
Byl pečlivý, měl vždycky vše připravené. Já 
jsem přišel na jednu zkoušku a už se to dalo 
hrát. Prostě dobře mu to šlo. A fajn kluk je to, 
takový hodný. Já ho mám rád.“Foto: archiv DOM Příbor
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Jakmile pan Demel v krásném slunečném dni sešel z jeviště a gra-
tulanti ho na chvíli pustili, zeptali jsme se, jak mu je. Nejdříve 
se - jako obvykle, ošíval ... „No no, a musí to být?“ ale to už měl 

v očích ten známý úsměv, který napovídal, že - jako vždy - rád 

odpoví. A taky že ano: „Já mám teda nádherný pocit a kaž-
dému bych to přál, 
jak bude mít naro-
zeniny, aby byl tak 
šťastný jako dnes-
ka já.“

Ludv í k  Demel 
zažil ve  svém živo-
tě mnoho šťastných 
chvil a  ti, kteří mu 
byli nablízku, je  sdí-
leli s ním. Tento svět 
opustil náhle 10. dub-
na 2015. V  srdcích 
těch, kteří ho  měli 
rádi, zůstane napo-
řád.

VZPOMÍNKA NA LUDVÍKA DEMLA
za DOM Příbor Simona Macková

V pátek 10. dubna večer nás do-
stihla smutná zpráva – zemřel pan 
Ludvík Demel. Byl významnou osob-
ností Příbora a  asi všichni ho  znali 
jako dirigenta Dechového orchestru 
mladých Příbor. 

Ludvík Demel DOM Příbor v roce 
1973 založil a více než 20 let stál v jeho 
čele. Za  tu dobu orchestrem prošlo 
na  200 muzikantů, které učil nejen 
hrát, ale i poslouchat a vnímat hud-
bu, nebo také začlenit se do velkého 
kolektivu a navzájem si pomáhat. Lud-
vík Demel byl přísný a náročný, což 
bylo ku prospěchu věci, neboť orches-
tr pod jeho taktovkou získal mnoho úspěchů doma i v zahraničí. 
Byl vtipný, mnoho hráčů si pamatuje jeho průpovídky, kterými 
je usměrňoval, a mnohdy dokázal vynadat tak, že dotyčnému ne-
zmizel úsměv ze rtů – jako tehdy, když to zrovna moc neladilo a on 
donesl nakreslený obrázek čuníka, aby nám ukázal, jak hrajeme. 

I když v  roce 1996 od  orchest-
ru jako umělecký vedoucí odešel, 
vždy sledoval, co se u nás děje, občas 
se  přišel podívat na  zkoušku, při-
dal své postřehy a rady před každým 
důležitým vystoupením a  na slav-
nostních koncertech se  rád chopil 
taktovky. V roce 2013 s orchestrem 
připravoval ještě ve zkušebně v Kul-
turním domě skladby na  slavnostní 
koncert ke  40.  výročí DOM Příbor. 
Do  nové zkušebny se  orchestr pře-
stěhoval v létě 2014 a Ludvík Demel 
dlouho sliboval, že se na nás zase při-
jde podívat. Přišel v pátek 10. dubna, 

poslechl si  nové skladby na  prvomájový koncert i  na soutěž 
v  Ostravě, přidal své postřehy a  na konci zkoušky nám řekl: 
„Pamatujte si, hudba je lék. Když vám bude nejhůř, tak vám po-
může. Já si často pouštím nahrávky orchestru a hned je mi lépe.“ 
Rozloučil se s námi. Bude nám moc chybět.

Ruští vojáci pronikali do Příbora na několika místech. Jejich postup zdokumentoval Josef VÍTA.

Foto: Ing. Jaromír Kavan, r. 2011 Foto: archiv DOM Příbor

Foto: Stanislava Slováková

1. Vojáci vstoupili do Příbora z Klokočova nad splavem 

- asi tak v místě, kde je dnes sběrna, a odtud Místeckou 

ulicí k mostu. Na snímku Reiserova továrna (komíny). 

3. Rudá armáda zdolávala Lubinu i  z Benátek 

do Nádražní ulice.
2. Druhým přechodem byl brod - asi tak mezi dnešním 

pomníkem Rudoarmějců a  bývalým Riccem. Tam 

procházeli vojáci z ulice Na Drahách. 

Z HISTORIE

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA - pokračování na s. 14
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

10. schůze RM ze dne 7. dubna 2015 projednala jednací body, z nichž 

mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.

- Schválila smlouvu č. 14201423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na projekt s názvem „Snížení energetické ná-

ročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře“.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-

nější nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace v domě 

č. p. 1304 - 1308 ul. Fučíkova“, kterou podal uchazeč Petr Jirušek, Pod 

Lesem 921/12, 742 35 Odry, IČ: 74788353.

- Rozhodla dle ust. čl. 5 odst. 4 směrnice RM č. 2/2015 k zadávání veřej-

ných zakázek o udělení výjimky z ust. čl. 4 odst. 3 této směrnice a stano-

vila dodavatelem zakázky „Zvuková a světelná technika sálů Kulturního 

domu v Příboře“ v hodnotě 1.652.405 Kč bez DPH fi rmu Duyvis Video, 

se sídlem Jičínská 12, 742 58 Příbor, IČ: 130 21 834.

- Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 556, k. ú. 

Klokočov u Příbora, obec Příbor, o výměře cca 690 m2 dle zákresu ve vý-

kresu situace, na  dobu 10 let, v  předložením znění, mezi půjčitelem 

městem Příborem a  vypůjčitelem Občanským sdružením Klokočov, 

se sídlem Zahradní 1537, 742 58 Příbor, IČ 26657627.

- Schválila převod všech propagačních skříněk, informačních skříněk

a informačních tabulí na území města Příbora a místních částí Prchalova 

a Hájova do správy a údržby Technických služeb města Příbora s termí-

nem od 01.05.2015.

- Schválila uzavírání smluv za užívání propagačních skříněk ve vlastnic-

tví města Příbora prostřednictvím Technických služeb města Příbora 

v termínu od 01.01.2016.

- Vzala na vědomí, že za obsah sdělení a informace uvedené v informač-

ních skříňkách a informačních tabulích bude zodpovídat příslušný za-

městnanec MÚ a vedoucí organizačních složek dle odvětvového členění 

ve smyslu schváleného organizačního řádu MÚ Příbor, za obsah sdělení 

a informace propagačních skříněk odpovídá uživatel.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti 

JSDH Příbor v celkové výši 120.000 Kč.

- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti 

JSDH Příbor v celkové výši 50.000 Kč.

- Schválila dodatek č.  5 smlouvy o  dílo mezi městem Příborem a  spo-

lečností JVAgro Morava, s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm na akci „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č. p. 95“ roz-

šiřující předmět díla o cenu 1 839 408,08 Kč s DPH. Jedná se o zateplení 

a novou fasádu budovy. 

- Rozhodla o  použití neinvestičního příspěvku na  provoz roku 2015 

u příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora v celkové 

výši 17.541,00 tis. Kč

- Vzala na vědomí rezignaci na členství Mgr. Martiny Filipcové v komisi 

pro občanské záležitosti k 31.03.2015.

- Jmenovala členkou komise pro občanské záležitosti Bc.  Evu Plišovou 

s platností od 08.04.2015.

- Schválila smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Regionální rady 

na projekt s názvem „Lávka nad obchvatem“.

RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP, s.r.o.:
- Rozhodla o  změně zakladatelské listiny společnosti Správa majetku 

města Příbor, s.r.o., v předloženém znění.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce akce „Rekonstrukce teplovodu v  lokalitě ulic Npor. 

Loma v Příboře – II. etapa“.

5. zasedání ZM ze dne 26. března 2015 projednalo jednací body, z nichž 

mj. vybírám:

- Schválilo předložené nové znění Zakladatelské listiny společnosti s ru-

čením omezeným   Správa majetku města Příbor, s.r.o.       

- Vzalo na vědomí uložení zpracování zadání územní studie pro využití 

pozemků parc. č. 633/3, 633/1, 633/2, 632/2, 630/3, 630/2, 634, 635/2, 

635/8, 638/4, 638/5, 637, 651/2, 631, 653/2 a  626/1 v  k. ú. Klokočov 

u Příbora, jako funkčního celku.

- Vzalo na vědomí zprávu o zřízení pracovní skupiny ve složení Ing. Bc. A. No-

váková, Ing.  arch. P. Martináková, L. Habdasová, Ing.  D.  Forišková, 

Ing. arch. J. Malík a Ing. P. Ondruška pro řešení využití pozemků parc. 

č.  633/3, 633/1, 633/2, 632/2, 630/3, 630/2, 634, 635/2, 635/8, 638/4, 

638/5, 637, 651/2, 631, 653/2 a 626/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, jako 

funkčního celku.

- Schválilo uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy darovací 

na  části pozemků parc. č.  158/1, 3284/1 a  1477/3, vše v  k. ú. a  obec 

Příbor a parc. č. 819/3 v k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v celko-

vém rozsahu cca 65 m2, dotčené stavbou „Úprava přechodů pro chodce 

ve městě Příboře na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem“, 

v  předloženém znění, mezi budoucím dárcem Moravskoslezským 

krajem a  budoucím obdarovaným městem Příborem. Přesná výměra 

darovaných částí bude po dokončení stavby stanovena geometrickým 

plánem vyhotoveným na náklady investora stavby.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 1. změny rozpočtu města částku 

ve výši 100 000,- Kč na § 3429 Zájmová činnost – příspěvky společen-

ským organizacím na  základě schválených podmínek.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 1. změny rozpočtu města částku 

ve výši 100 000,- Kč na § 3429 Zájmová činnost, položka VFP investice 

2014 – TJ Sokol.

- Schválilo zajištění fi nančních prostředků na spolufi nancování projektu 

Nákup dopravních automobilů, jehož nositelem bude Moravskoslezský 

kraj, jako žadatel o dotaci z ROP Moravskoslezsko. V rámci projektů 

bude pořízen dopravní automobil pro JSDH Příbor, spolufi nancování 

činí 15 % způsobilých výdajů, předpokládaný podíl města Příbora bude 

ve výši cca 570 000,- Kč.

- Schválilo převést z navrhované rezervy 1. změny rozpočtu města částku 

ve výši   570 000,- Kč na § 5512 Požární ochrana, položka Finanční spo-

luúčast na pořízení dopravního automobilu.

- Schválilo 1. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2015 v následujících 

objemech:

Příjmy 150 066,10 tis. Kč což je snížení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 
2015 o 12 163,90 tis. Kč

Výdaje 223 386,10 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 
2015 o 17 174,10 tis. Kč

Financování 73 320,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtu města Příbora na rok 
2015 o 29 338,00 tis. Kč

v členění a fi nančních částkách dle předloženého a výše přijatými usne-

seními upraveného návrhu 1. změny rozpočtu města Příbora na  rok 

2015.

- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické 

služby města Příbora na rok 2015 ve výši 17 541,00 tis. Kč, což je zvýše-

ní oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 250,00 tis. Kč.

- Vzalo na  vědomí zprávu o  bezpečnostní situaci a  veřejném pořádku 

na území města Příbora za rok 2014. 

- Schválilo rozdělení fi nančních prostředků z Programu regenerace MPR 

a MPZ pro rok 2015.

- Rozhodlo přidělit fi nanční prostředky na opravy, údržbu a investice v hod-

notě nad 40.000,- Kč sportovním a zájmovým organizacím v roce 2015. 

- Vzalo na vědomí zprávu o plnění „II. Střednědobého plánu rozvoje sociál-

ních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013–2017“. 

- Vzalo na vědomí zprávu o plnění „Plánu rozvoje rodinné politiky města 

Příbora na období 2013–2017“.

- Vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování strategického plánu 

města do roku 2022.

- Přidělilo v  řízení pro poskytování veřejné fi nanční podpory pro rok 

2015 žadatelům veřejnou fi nanční podporu pro rok 2015.

- Vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu veřejného osvětlení měs-

ta Příbora.

- Rozhodlo o  postupné obnově sítě veřejného osvětlení města Příbora 

formou samofi nancování dle analýzy stávajícího stavu a návrhů tech-

nických opatření předložených na tomto zasedání. 

- Vzalo na vědomí „Informace o vývoji situace ve SMMP, s.r.o.“ v rámci 

připravované změny péče o majetek města Příbora.

- Rozhodlo delegovat za město Příbor Ing. Bohuslava Majera do dozorčí 

rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Zpracováno dne: 19. dubna 2015
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Ing. Bohuslav Majer, starosta města Příbora

ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA

A GRANTŮ PRO R. 2015

Jako tomu bylo v minulých letech, tak i letos rada města na své 9. schůzi 
dne 17. 3. 2015 projednala oblast veřejné fi nanční podpory (dále jen VFP) 
organizacím a  spolkům na  území města a  schválila přidělení, případně 
doporučila zastupitelstvu města ke schválení navržené částky jednotlivým 
žadatelům o VFP.
Rada města schválila rozdělení VFP na prevenci kriminality pro rok 2015 
takto:

Na tuto VFP (granty) byla v rozpočtu města schválena částka 120 tis. Kč. 
O podporu se přihlásilo 7 žadatelů a celková výše požadavků na tuto VFP 
byla 354 600,- Kč.

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

Rada města doporučila ZM ke schválení a následně na 5. ZM dne 26. 3. 2015 
byla schválena VFP (příspěvky na činnost) pro rok 2015 v těchto částkách 
(řazeno abecedně):

P.Č.
ŽADATEL O VEŘEJNOU FINANČNÍ 

PODPORU

ČÁSTKA v Kč
NAVRHOVA-
NÁ RM

1 ACADEMIA VIA FAMILIA 21 000

2 BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR 242 000

3 BAV KLUB PŘÍBOR 98 000

4 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ PŘÍBOR 9 800

5 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR 18 600

6 ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ HÁJOV 6 200

7 FK PRIMUS PŘÍBOR 97 000

8 FOTOKLUB PŘÍBOR 16 600

9 HOROLEZECKÝ ODDÍL PŘÍBOR 8 600

10 Bc. JAN TYLLICH, DiS. 5 600

11 JUNÁK, STŘEDISKO PŘÍBOR 48 000

12 KLOKOČOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 9 000

13 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR 5 200

14 KLUB SENIORŮ MĚSTA PŘÍBORA 13 000

15 KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR 10 000

16 MASARYKOVO GYMNÁZIUM 16 000

17 MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA 5 000

18 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR - HÁJOV 24 500

19 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I. 22 000

20 PRO-BIO 2 600

21 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV 24 700

22 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOV 9 400

23 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR 33 200

24 SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 23 700

25 SPOLEČNOST PŘÁTEL DOM 99 000

26 SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA 43 000

27 SPOLEK PŘÁTEL 8. SLP 9 800

28 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 18 600

29 SVP PŘÍBOR 25 700

30 TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR 26 000

31 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR 330 000

32 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 164 000

33 VOLEJBAL PŘÍBOR 10 400

34 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘÍBOR 103 800

O tuto VFP požádalo 36 subjektů a celková výše požadavků o podporu byla 
4 231 110,- Kč. 
V rozpočtu města na rok 2015 byla na tuto VFP schválena částka 1,5 mil. Kč. 
U této VFP byla na ZM oproti návrhu RM o 100 tis. Kč (z rezervy rozpočtu 
města) navýšena podpora Basketbalovému klubu Příbor.

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

Rada města doporučila ZM ke schválení a následně na 5. ZM dne 26. 3. 2015 
byla schválena VFP (granty - na  konkrétní akci) pro rok 2015 v  těchto 
částkách:

P.Č. ŽADATEL O GRANT 

ČÁSTKA v Kč 

NAVRHOVA-

NÁ RM

1 BAV KLUB PŘÍBOR 7 700

2 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 6 700

3 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR 6 400

4 FOND JANÁČKOVY HUKVALDY 9 900

5 Bc. JAN TYLLICH, DiS. 4 300

6 JUNÁK, OKRES NOVÝ JIČÍN 7 200

7 KLOKOČOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 7 500

8 MASARYKOVO GYMNÁZIUM 9 600

9 MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA 4 000

10 MUZEUM NOVOJIČÍNSKA 6 400

11 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HÁJOV 19 600

12 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I. 3 700

13 PETR MICHÁLEK 5 300

14 SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 12 200

15 SK-J ELITA PŘÍBOR 3 600

16 SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA 11 700

17 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 6 200

O tuto VFP (granty) požádalo 17 subjektů a  celková výše požadavků 
o podporu byla 560 100,- Kč. 
V rozpočtu města na rok 2015 byla na tuto VFP schválena částka 132 tis. Kč.

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

Rada města doporučila ZM ke schválení a následně na 5. ZM dne 26. 3. 2015 
byla schválena VFP na opravy, údržbu a investice v hodnotě nad 40 tis. Kč 
sportovním a zájmovým organizacím města pro rok 2015 v těchto částkách:

a) Myslivecké sdružení Příbor I
 65 tis. Kč - příspěvek na výstavbu hospodářské budovy,
 45 tis. Kč - příspěvek na nákup malotraktoru na sečení trávy;

b) Český rybářský svaz, místní organizace Příbor
 57 tis. Kč - příspěvek na izolaci a vnitřní zateplení půdních prostor domu

       rybářů, nábřeží Rudoarmějců čp. 888;

c) Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 814-02 Příbor
 49,8 tis. Kč - příspěvek na nákup skautských stanů (5 ks);

d) Český svaz včelařů o.s., základní organizace Příbor                                                                              
 7,57 tis. Kč - příspěvek na nákup zařízení pro pastování medu a pro  

                        diagnostiku včelstev vážením úlů;

e) Kynologický klub Příbor
 80 tis. Kč - příspěvek na zbudování odkládacích kotců pro psy;

f ) BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.
 70 tis. Kč - příspěvek na nákup a instalaci elektrické zabezpečovací 

       signalizace;

g) Tělovýchovná jednota Příbor
 400 tis. Kč - příspěvek na generální opravu sociálních zařízení  

         ve sportovní hale (ul. Štramberská) - 2x velké koupelny,
                            2x velké toalety, 2x malé koupelny, 2x malé toalety.
    85 tis. Kč - příspěvek na výměnu oplocení tenisových kurtů
           (cca 220 m do výše 1,5 m).
    50 tis. Kč - příspěvek na výmalbu celého objektu sport. haly 
                            (ul. Štramberská).
    20,63 tis. Kč - příspěvek na opravu části tribuny na fotbalovém stadionu. 

Pro využití této VFP bylo osloveno celkem osm organizací a  spolků, 
o podporu požádalo sedm žadatelů. V rozpočtu města na rok 2015 byla pro 
tuto VFP schválena částka 1 mil. Kč.

VÍKENDY FINAN NÍ GRAMOTNOSTI ZÁŽITKEM 17000
DEN RODINY 7000

2 BAV KLUB P ÍBOR BAVME SE V BAV KLUBU 32000
POHNI KOSTROU ANEB DEN VE ZNAMENÍ POHYBU 6000
KLUBOVÁ INNOST S D TMI A DOROSTEM 15000

4 RENARKON TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJI ÍNSKU 14000
5 SDH PRCHALOV HASI SKÁ SOUT Ž MLADÝCH A MUŽ 4000
6 SDH P ÍBOR PODPORA INNOSTI ODDÍLU MLADÍ HASI I 22000
7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA P ÍBOR PRIMÁRNÍ PREVENCE S RENARKONEM 3000

CELKEM 120 000

1 ACADEMIA VIA FAMILIA

D TSKÁ MISIE3



6  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

Na 5. zasedání zastupitelstva města se rozdělovaly finanční pro-
středky společenským a sportovním organizacím a spolkům, ale 
také organizacím provozujícím hudbu a organizacím,  které vyví-
její aktivity pro mladou generaci. 
Finanční prostředky byly rozděleny jednak v  podobě veřejné fi-
nanční podpory (VFP), a  jednak grantů na  konkrétní konanou 
akci. Na tyto finanční zdroje sice organizace nemají právní nárok, 
ale město se snaží každoročně z rozpočtu města vyčlenit určitou 
finanční částku na podporu organizací a podporu akcí pořádaných 
různými organizacemi ve  městě. Každým rokem se  hlásí o  tuto 
formu podpory stále větší počet žadatelů, kteří předkládají více 
projektů. Město má v rozpočtu schválené zdroje na tyto formy pod-
pory, objevují se však emoce při jejich rozdělování a schvalování. 
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. 
Po těchto debatách jsem se rozhodla, že zjistím, kolik finančních 
prostředků bylo přiděleno vybraným institucím za  posledních 
5 let. Došla jsem k zajímavým číslům. Organizace jsem si rozdělila 
na sportovní, společenské, organizace zabývající se hudbou a zbý-
vající 2 organizace, které pracují s mládeží.
Z tabulky je patrné, že sportovní organizace za období let 2010–
2014 dostaly z VFP největší zdroj finančních prostředků, celkem 
62,3  %, naopak menší organizace, které byly náhodně vybrány, 
a které rovněž pracují s mládeží, obdržely z celkové finanční částky 

určené na VFP pouze 3,48 %, Sdružení hudebníků Příbor a Společ-
nost přátel DOM dostaly 8,96 % a organizace JUNÁK A BAV klub 
Příbor pouze 9,6 %. 

Jsem si vědoma, že nikdy nemůžeme spravedlivě rozdělit tyto fi-
nanční prostředky, ale určitá proporcionalita by zde měla existovat. 
Každá organizace by v budoucnu měla hledat další zdroje, odkud 
by mohla získat finanční prostředky na svou činnost.

Příbor získal 1. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba 
za Rodinný web http://rodina.pribor.eu/

Město se již dlouhodobě zúčastňuje různých soutěží, které jsou 
vyhlášené pro města. Jednou z těchto soutěží je i ZLATÝ ERB, v rámci 
kterého se hodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší webo-
vá stránka města a obce, rovněž i nejlepší elektronická služba. Tuto 
soutěž vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Soutěž je dvoukolová. Nejdříve 
se přihlášení hodnotí v krajských kolech. Vítězové krajských kol po-
stupují do celostátního kola.
Odborná porota hodnotí v  soutěži - v  kategorii Nejlepší webová 
stránka - podle stanovených kritérií např. povinné informace, úřední 
desku, ovládání webu, navigaci, přehlednost stránek a další. V kate-
gorii Nejlepší elektronická služba porota oceňuje užitečnost služby 
a nápaditost řešení.
Město Příbor získalo prvenství v této soutěži už v roce 2014. V kraj-
ském kole zvítězilo v kategorii Nejlepší elektronická služba s Webíkem 
města Příbora http://www.webik-pribor.cz/. I  v letošním roce 
jsme byli vítězi krajského kola Moravskoslezského kraje, a  to opět 
v Nejlepší elektronické službě. Zvítězili jsme s Rodinným webem
http://rodina.pribor.eu/. Město tak opět postoupilo do celostátního 
kola. A tady - nikdo z nás nečekal, že se umístíme na prvním místě, 
ale přání se přeměnilo v realitu.

Největší zásluhu na tomto vítězství má paní Ing. Iveta Busková, 
která na městském úřadě pracuje v pozici vedoucí kanceláře vedení 
města, ale zároveň pracuje jako webmaster. Že je práce jejím ko-
níčkem dokládá to, že vždy město získá nějakou cenu v této soutěži 
a v letošním roce tu nejvyšší. Vedení města děkuje paní Ing. Busko-
vé za její práci. 

Všichni věříme, že v nadcházejících letech dosáhneme další úspě-
chy a budeme dále šířit dobré jméno města.

V průběhu měsíce dubna byly občanům města, vč. místních čás-
tí Hájov a Prchalov, distribuovány složenky na úhradu místního 
poplatku za komunální odpad pro letošní rok. Poplatek byl sta-
noven ve výši 468,- Kč za osobu a jeho splatnost je stanovena 
v termínu do 31. května 2015, nebo ve dvou stejných splátkách 
ve výši 234,- Kč, vždy nejpozději do 31. května a do 30. září 2015.
Poplatek je možné uhradit v pokladně městského úřadu.

Provozní doba:
Pondělí, středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod. 
Úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 hod. 

Dále také bankovním převodem na účet města
č. 27-1290010227/0100 s použitím 
variabilního symbolu ze složenky.

Pokud již došlo k úhradě Vašeho poplatku, tak prosím na doru-
čenou složenku nereagujte.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat  556 455 434.

Veřejná fi nanční podpora

za roky 2010 - 2014

  průměr ročně
součet celkem 

za dané roky

Basketbalový klub 243.388 Kč 1.216.900 Kč

FK Primus 170.875 Kč 683.500 Kč za 4 roky

Horolezecký oddíl    12.860 Kč 64.300 Kč

SVP Příbor    19.000 Kč 57.000 Kč za 3 roky

Tenisový klub Příbor    42.640 Kč 213.200 Kč

TJ Příbor 592.952 Kč 2.964.760 Kč

TJ Sokol 121.520 Kč 607.600 Kč

Volejbal Příbor   10.100 Kč 30.300 Kč

Český svaz turistů     5.420 Kč 27.100 Kč

CELKEM 1.218.755 Kč   5.864.660 Kč

Český svaz chovatelů      10.340 Kč 51.700 Kč

Včelaři        6.600 Kč 19.800 Kč za 3 roky

Fotoklub      12.300 Kč 61.500 Kč

Kynologický klub      13.140 Kč 65.700 Kč

ČZS Hájov        9.280 Kč 46.400 Kč

Svaz těl. postižených      16.540 Kč 82.700 Kč

CELKEM      68.200 Kč 327.800 Kč

Sdružení hudebníků Příbor     23.640 Kč       118.200 Kč

Spol. přátel DOM  144.944 Kč       724.720 Kč

CELKEM  168.584 Kč       842.920 Kč

Junák    62.080 Kč       310.400 Kč

BAV Klub  118.660 Kč       593.300 Kč

CELKEM  180.740 Kč       903.700 Kč

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města Příbora

Alice Buczková, odbor finanční a kontrolní, Městský úřad Příbor

MĚSTO OPĚT ROZDĚLOVALO FINANČNÍ PROSTŘEDKY

MĚSTO PŘÍBOR OPĚT ZVÍTĚZILO

INFORMACE PRO OBČANY 
K DISTRIBUCI SLOŽENEK 
NA ÚHRADU POPLATKU 

ZA ODPADY PRO ROK 2015
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„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější
než hrozit a trestat.“

Orison Swett Marden 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor je pověře-
ným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně-právní 
ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje zejména zajištění 
práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu 
oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení na-
rušených funkcí rodiny.
Cílem našeho působení je, aby děti mohly vyrůstat s  rodiči 
v přirozeném rodinném prostředí za podmínek, které neohro-
žují jejich vývoj, zdraví nebo dokonce život. Poskytujeme rodi-
čům i dalším rodinným příslušníkům poradenství a podporu 
a zprostředkováváme kontakt s příslušnými úřady a potřebný-
mi službami.
Orgán sociálně-právní ochrany ve své činnosti zaměřuje pozor-
nost na ohrožené děti a jejich využívání volného času, na jejich 
rodinné zázemí, na děti a mládež ohroženou trestnou činností 
nebo návykovými látkami, věnuje pozornost rodinám s nízkou 
sociální úrovní a dle potřeby spolupracuje s různými školami, 
Městskou policií Příbor, jinými obecními úřady a soudy.
Orgán sociálně-právní ochrany působí na rodinu se snahou o ob-
novení jejich narušených funkcí. Snaží se, aby děti mohly zůstat 

ve svém přirozeném rodinném prostředí s rodiči, za předpokla-
du, že jejich výchova ani rozvoj nebudou ohroženy.
Dítě má právo požádat o pomoc, pokud je ohrožen jeho život 
a další práva, a to i bez vědomí rodičů nebo zákonných zástup-
ců. Každý, kdo byl svědkem situace, ve které došlo k porušení 
rodičovských povinnosti a dítě tímto jednáním bylo ohroženo 
na životě nebo zdraví, je oprávněn na tuto skutečnost upozornit 
orgán sociálně-právní ochrany dětí.

V případě dotazů, oznámení, konzultací a  poradenství 
v problematice sociálně-právní ochrany dětí se můžete obra-
cet na odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor na adrese 
Freudova 118, Příbor.

Telefonní kontakt: 556 455 470, 556 455 472 nebo 731 130 866

E-mail: najzarova@pribor-mesto.cz

Úřední hodiny: 

Pondělí 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00

Úterý 08:00 - 11:00  

Středa 08:00 - 11:00 12:00 - 17:00

Čtvrtek 08:00 - 11:00  

Pátek neúřední den

Monitoring plnění
„II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017“

Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 26. břez-
na 2015 vzalo na vědomí zprávu o plnění „II. Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Pří-
bora na období 2013–2017“, který byl schválen Zastupitelstvem 
města Příbora dne 24. ledna 2013. 
Na vzniku střednědobého plánu a  stanovení jeho priorit 
se v rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních 
služeb podílela veřejnost a také dvě pracovní skupiny: pracovní 
skupina pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a pra-
covní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. Odpovědnost za monitorování a hodnocení plně-
ní priorit v jednotlivých oblastech je na příslušných vedoucích 
dané pracovní skupiny. 
Celkem je ve „II. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
a ostatních aktivit města Příbora na období 2013–2017“ schvá-
leno 14 priorit se 44 opatřeními. 
V oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením bylo 
schváleno 5 priorit s 12 opatřeními. 

V oblasti pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vylou-
čením bylo schváleno 6 priorit s 21 opatřeními. 
Dále byly schváleny 3 společné priority s 11 opatřeními, na kte-
rých se shodly obě pracovní skupiny. 
A jak se daří plnit priority a opatření, které si účastníci komunit-
ního plánování a zastupitelé města Příbora v oblasti pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením a v oblasti pro rodinu a děti 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením stanovili? 

Celkem jsou: 
 4 opatření splněna a uzavřena,
 29 opatření má průběžný charakter a průběžně se plní, 
 3 opatření nejsou splněná, protože nebyla zaznamenána po-

třeba naplnění konkrétního opatření, 
 3 opatření nejsou splněná, 
 5 opatření má stanoveno pozdější termín plnění.

Podrobnější informace ke komunitnímu plánování rozvoje so-
ciálních služeb a ostatních aktivit ve městě Příboře lze získat 
přímo na odboru sociálních věcí Městského úřad Příbor nebo 
na  webových stránkách města www.pribor.eu pod odkazem 
sociální problematika. 

Bc. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Příbor

SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

II. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

BLAHOPŘÁNÍ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU,

KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM:

Vlastimil Cvrkal
Emilie Černochová 
Jan Dlouhý 
Jiří Kavan 

Ludmila Kavková 
Miroslava Myšková 
Alena Oulická 
Jan Paleta 

Marie Lidvínová 
Mária Hanzelková 
Marie Linartová 
Ondřej Pavelka 

Drahomíra Filipová 
Jindřich Bravenec 
Jarmila Jurečková 
Vlasta Michálková 

Anna Ottová 
Marie Šimíčková 
Vladimíra Zaoralová 
František Bittner 

Drahomíra Caloňová
Danuška Krompolcová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:     Jaroslav Brus  Miluše Michálková

FORMULÁŘ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NALEZNETE NA WWW.PRIBOR.EU
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POZVÁNKA… Odpoledne s krokodýlem Teodorem 

a Den dtí v knihovn

POZVÁNKA pro rodie pedškolák mateských škol v Píboe

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

V KNIHOVNĚ

ZNÁMÁ REPORTÉRKA

A SPISOVATELKA PAVLA JAZAIRI 

NAVŠTÍVILA GYMNÁZIUM 

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  PŘÍBOR, Lidická  50, tel. – fax: 556 723 555, e-mail:zus.pribor@nettle.cz

Díky ohlasu dětí a maminek jsme se rozhodli uspořádat ještě 
jedno Odpoledne s  krokodýlem Teodorem před „velkými“ 
prázdninami. Bude se konat 19. května v 15 hod. Co budeme 
vyrábět, bude upřesněno na plakátech.

Také bych ráda pozvala děti a rodiče s dětmi na Den dětí 
v knihovně, který se uskuteční 2. června od 15 hod. Budeme 
si hrát a soutěžit. Všechny děti, které se zúčastní, dostanou malý 
dárek. Další informace naleznete na plakátech.

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola v  Příboře Vás zve s  dětmi 

na  průzkum nových žáků do  Přípravné hudební výchovy, 
Přípravné taneční výchovy a  Přípravné výtvarné výchovy  
pro školní rok 2015–2016.  

Tento průzkum se bude konat:
v pondělí 18. května 2015 a ve čtvrtek 21. května 2015  

od 14.00 – 17.00  hod. v Základní umělecké škole, Lidická 50,  
třída hudební nauka.

 Jste srdečně zváni.    Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

V úterý 31. března se  vydařilo 
Velikonoční odpoledne. Bylo věnováno, 
stejně jako Odpoledne s  krokodýlem 
Teodorem, tvoření s  dětmi a  rodiči 
nebo prarodiči . Všichni si  před 
Velikonočními svátky namalovali 
a ozdobili vyfouknutá vajíčka a vyrobili 
roztomilá kuřátka.

Městská knihovna ve  spolupráci 
s  Masarykovým gymnáziem Příbor 
uspořádala v pondělí 23. března pro star-
ší studenty besedu s Pavlou Jazairiovou. 
P. Jazairiová je  známá rozhlasová re-
portérka, novinářka a  spisovatelka. 
Na své přednášce hovořila o arabských 
zemích a  Islámu. Na  závěr přednášky 
studenti kladli své dotazy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Mgr. David Adamčík, Městská knihovna Příbor

Bc. Petra Friedlová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC KVĚTEN

Francouzská spisovatelka Katherine Pancolová se vrací s novou 
sérií Muchachas [mučačas]. Hlavním námětem knihy je  domácí 
násilí, jehož obětí je Stella a  její matka Léonie. Stella je dívka, jež 
se  rozhodla utéct od  otce tyrana, který bije matku a  jako vůdce 
místní mafi e ovládá celé městečko. Zoufale se  snaží žít normální 
život, uchránit své blízké před vlivem svého otce Raye, ale neustále 
se střetává s minulostí. Zdánlivě nesouvislé osudy hlavních postav 
se překvapivě spojí v nečekané pointě.

Pod sněhem, to  je nová kniha Petry Soukupové. Hrdinkami 
příběhu jsou tři sestry, které jednoho zimního dne nastupují do auta 
a  vyrážejí k  rodičům na  oslavu otcových narozenin. V  plném 
autě se spolu s nimi ocitají také jejich životní příběhy, vzpomínky 
na dětství, nenaplněné sny a frustrace. Atmosféra tak již po několika 
kilometrech jízdy houstne. A to ještě netuší, že další nepříjemnosti 
je čekají v domě rodičů.

Nová kniha amerického spisovatele Matthewa Quicka nese název 
Odpusťte mi, váš Leonard. Leonard Peacock má dnes narozeniny 
a právě v  tento den si do batohu k učebnicím přibalí P-38, pistoli 
nacistického důstojníka, kterou zdědil po svém otci. A právě dnes 
Leonard zastřelí svého bývalého nejlepšího kamaráda Ashera Beala 
a potom i sebe. Už se nemůže dočkat. Ještě předtím se však musí 
rozloučit se čtyřmi lidmi, na nichž mu záleží. 

Liane Moriarty ve své knize Na co Alice zapomněla vypráví 
příběh Alice, která se probere na zemi v posilovně a na hlavě má 

pořádnou bouli. To je ovšem to nejmenší. Myslí si totiž, že je jí dvacet 
devět a čeká první dítě se svým super úžasným manželem Nickem. 
Jenomže pak se dozví, že  se  jí z paměti právě vymazalo deset let 
života a že je ve skutečnosti devětatřicetiletá neurotička, která raději 
svůj volný čas tráví v posilovně nebo na poradách školního výboru 
se ženami, jež kdysi tolik nesnášela.

Hedvábník je nová kniha Roberta Galbraitha, což je pseudonym 
J. K. Rowlingové. Jde o druhý případ Cormorana Strika. Na něj se obrátí 
manželka spisovatele Owena Quineho s  tím, že  její muž zmizel. 
Zpočátku se domnívá, že se na pár dní někam vypařil, což v minulosti 
několikrát udělal. Strike však zjistí, že  za  Quineovým zmizením 
se skrývá větší tajemství. Spisovatel právě dokončil rukopis, v němž 
s jízlivou zlomyslností vykreslil téměř všechny své známé. Kdyby román 
zveřejnil, zničil by  leckomu život. Existuje tudíž spousta lidí, kteří 
ho mohli chtít umlčet. Následně je Quine nalezen brutálně zavražděný…

Bohyně malých vítězství od  francouzské autorky Yannick 
Grannecové je barvité vylíčení 20. století. Anna Rothová se vydává 
za vdovou po Kurtovi Gödelovi, jenž byl jeden z nejuzavřenějších 
a nejuhrančivějších matematiků 20. století. Anna je dokumentaristka, 
která chce od  vdovy získat archiv jejího muže. Stará paní se  jí 
rozhodne vyhovět, ale pouze pod podmínkou, že  vyslechne její 
i  manželův životní příběh. Anna na  vyprávění, které se  táhne 
od  zářivé Vídně třicátých let po válečný Princeton, od  anšlusu 
po mccarthismus, od  konce pozitivistických ideálů po nástup 
nukleárních zbraní, objevuje životní dráhu génia, který neuměl žít, 
a ženy, která uměla jen milovat. 
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Dne 30.03.2015 proběhlo v prostorách piaristické koleje setká-
ní pedagogických pracovníků příborských škol se zástupci města 
ke Dni učitelů. Tento den bývá každoročně příležitostí k ocenění 
práce pedagogů a poděkování za vše, co pro výchovu mladé gene-
raci udělali a dělají. Nominováno na ocenění bylo sedm pedagogů. 
Ocenění za vynikající pedagogickou činnost převzali Mgr. Dalibor 
Dejmek (Masarykovo gymnázium Příbor), Irena Laníková (ZUŠ 
Příbor), Bc. Tereza Urbanová (MŠ Hájov, s.r.o.), Jaroslava Pargačová 

(MŠ Kamarád), Dagmar Matejová (MŠ Příbor - Pionýrů), Mgr. Vlas-
ta Hýžová (ZŠ Příbor – Jičínská) a Mgr. Dana Svobodová (ZŠ Npor. 
Loma). Slavnostní ráz celé akci rovněž dodalo vystoupení žáků pří-
borské Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Jiřiny 
Lacné a Mgr. Taťány Lomako. 

Nejen oceněným pedagogům, ale všem pedagogickým zaměst-
nancům přejeme v jejich práci pevné nervy, hodně elánu a silnou 
dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání budoucích generací.

Haló lidi, zdravím vás z jasanu, ze zahrady Mateřské školy Pioný-

rů. Opět vám chci říci pár novinek: 1. března se měl konat maškarní 

ples naší mateřské školy. Byl jsem moc zvědavý, zda bude, protože 

můj kamarád, který má hnízdo v parku u Kulturního domu povídal, 

že tam pracuje velká stavební firma. Ale lidi, maškarní ples proběhl 

a byl jako vždy, super. Náš soused, pan ředitel Základní školy Npor. 

Loma, nám půjčil tělocvičnu. V neděli 1. března odpoledne přišly 

princezny, šmoulové, motýlí víly, kocouři a  spousta dalších krás-

ných masek. Sedl jsem si na okno a bylo se na co dívat! Děti s paní 

učitelkou Jitkou nacvičily tanec „Řemesla“, moc se mi líbil! Také tan-

čily, soutěžily a každý dostal dárek z tomboly. Stoly byly plné dobrot 

od Františka, Dušana, Aranky a Rudka. Nikomu se nechtělo domů, 

děti, rodiče i paní učitelky byly rády, že to všechno dopadlo dobře. Já, 

jménem paní ředitelky, ještě jednou děkuji panu řediteli ze Základ-

ní školy Npor. Loma.

Další moje zpráva se týká Velikonočního jarmarku konaného 

28. března. Představte si, lidi, měla tam vystupovat naše malá „Ko-

ťata“ (3–4leté děti). Společně s paními učitelkami nacvičily taneček 

„Vajíčka“. Vyrobená vajíčka z kartonu dětem opravdu slušely, zvláště 

za zvuku líbivé a skotačivé hudby. Paní učitelky Iva a Katka měly troš-

ku obavu, jak to ti „caparti“ zvládnou, ale předvedli to na jedničku. 

Já jsem tak tleskal křidélky, že jsem málem spadl z kašny! Jedna ba-

bička od malého chlapečka do školky napsala: „Bylo to krásné, shodli 

se na  tom všichni, kteří vystoupení viděli...“ Chcete-li se podívat, 

navštivte webové stránky školky a tam najdete video z vystoupení.

Tak a to je všechno. Ještě jsem chtěl říci, že se budu brzy stěhovat. 

Moc se mi nechce, ale mám za sebou už pár zim a chci, abyste dostávali 

čerstvé informace ze školky, a to zvládne můj mladší kamarád. Bylo 

mi tu s dětmi i dospěláky moc dobře. Stěhuji se do hnízda blízko ná-

městí. Snad se tam někdy uvidíme, rád sedávám na kohoutku u kašny. 

Mějte se hezky, zdraví vrabčák Ferda.

ZE ŠKOL

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

I. Žárská, K. D. Brusová, MŠ Příbor, Pionýrů 1519

Bc. Renata Váňová, DiS, ZŠ Npor. Loma Příbor

Bc. Renata Váňová, DiS, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Markéta Simperová, Základní škola Příbor, Jičínská 486

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Jitka Šmídová, ZŠ Npor. Loma Příbor

PEDAGOGOVÉ PŘEVZALI OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ

ZPRÁVY OD VRABČÁKA FERDY

VÝROBA

VELIKONOČNÍHO DÁREČKU

DIVADLO DĚTSKÉHO

DIVÁKA PŘEROV

KARNEVAL

RYS BODOVAL VE FINÁLE

GYMNASTICKÉ ZÁVODY

„O velikonočního zajíce“

Víme, že v období Velikonoc je počasí „vrtkavé“....většinou prší, 
svítí sluníčko, fouká vítr a tu a tam nám začne i sněžit. Děti pod 
vedením paní vychovatelky Renaty Váňové vyráběly pro své blíz-
ké voňavé dárečky v podobě koupelové soli, které by měly pomoci  
předcházet možnému nachlazení. Celou třídou se vinula vůně levan-
dule, máty, citrónu a eukalyptu. Dětem se „kouzlení“ líbilo a věřily, 
že udělají svým rodičům radost. 

zahrálo dětem ve školní družině pohádku VČELÍ KRÁLOVNA.

Princ se zamiluje do obrazu princezny Rusovlásky. Ta je vězněna 
na hradě obra Kolohnáta. Princ jde princeznu vysvobodit a na cestě 
pomůže mravencům, rybě a včelám v nesnázích. Všichni mu pak po-
mohou při plnění úkolů, které musí splnit, aby Rusovlásku zachránil 
a všechno dobře dopadlo.... (na motivy Zlatovlásky).

Dne 18. března 2015 pořádaly paní vychovatelky Renata Váňo-
vá a Iveta Kovařčíková pro své děti karnevalové dovádění. Děti si ve 
školní družině vyráběly škrabošky a různé doplňky ke svým karne-
valovým maskám. Na parketu dováděly princezny, víly, čarodějnice, 
ale i kostlivci, princové a skřítkové či černokněžníci. Všichni spo-
lečně, tancovali a soutěžili o nejrůznější dobroty.

V rámci Chovatelské přehlídky trofejí za rok 2014 proběhlo v ne-
děli 29. 3. 2015 v Kulturním domě ve Veřovicích slavnostní vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže na téma „Myslivost a lesní zvěř“. 

Pohár za II. místo ve své kategorii si převzala naše žákyně třídy 
VI. B Anika Pokusiňská. Blahopřejeme.

26. března 2015 proběhl na naší škole ZŠ Npor. Loma Příbor již 
XIII. ročník gymnastických závodů. Závody pořádáme vždy v obdo-
bí před velikonočními svátky, proto nesou název „O velikonočního 
zajíce“.

Před zraky odborné poroty cvičilo 52 dětí z 1. a 2. třídy. Cvičily 
na lavičkách, žíněnkovém pásu a se švihadly. Tréma byla veliká, ale 
přesto dívky i chlapci předvedli, že mají sportovního ducha a cviče-
ní je baví. Odměnou všem závodníkům byl veliký potlesk ostatních 
spolužáků i dospělých. Ti nejlepší získali za své sportovní výkony di-
plomy a velikonoční figurky.

Poděkování patří třídním učitelkám, které úspěšně zvládly roli 
rozhodčích a přispěly k hladkému průběhu závodu.
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Ve dnech 1.–3.  4. 2015 jsme žáci ZŠ Npor. Loma Příbor byli 
na exkurzi v Plzni s projektem NatTech. Při cestě do Plzně jsme 
měli zastávku v Mohelnici v závodu Siemens, kde jsme si prohlédli 
výrobu elektromotorů. 
Další zastávka byla v Pardubicích na zimním stadionu, kde se hra-
je Tipsport extraliga. Tam nám ukázali technické zázemí stadiónu 
a vysvětlili nám, jak se vytváří hrací plocha pro lední hokej a jak 
funguje celá sportovní hala. 
Pak už jsme jeli rovnou do loveckého Penziónu v Plasech poblíž Plz-
ně, kde jsme byli ubytováni. 
Další den jsme hned po snídani vyrazili do rozhlasu Plzeň, kde jsme 
byli mimo jiné svědky živého vysílání.

Po jeho prohlídce a hodinové pauze na oběd jsme jeli do Techmá-
nie a 3-D Planetária.
V Techmánii jsme se  zabavili vědeckými i  technickými pokusy 
a v planetáriu jsme se dozvěděli plno dalších zajímavých informací, 
které nám přiblížily něco tak rozsáhlého a vzdáleného, jako je vesmír.
No a zbýval nám už jen poslední den. Hned zrána jsme vyrazili 
na cestu k domovu. Čekala nás už jen zastávka v Technickém mu-
zeu v Brně. Ta byla pro někoho více, pro někoho méně zajímavá, ale 
myslím, že si tam každý našel něco, co ho zaujalo.
Po menších dopravních zácpách jsme dorazili k večeru domů, všich-
ni zdraví a o pár věcí chytřejší. I za nepříznivého počasí to byly super 
strávené tři dny plné nových zážitků a hlavně nových informací.

Dne 25. a 26. 3. se třídy 7. A a 7. B zúčastnily dvoudenní ex-
kurze. Tato exkurze byla organizována v rámci projektu NatTech 
MSK, ten je financován z OPVK. 25. 3 jsme jeli do planetária v Brně, 
kde jsme se dozvěděli něco víc o planetách naší sluneční soustavy 
a taky o hvězdách. Mohli jsme se zvážit na speciální váze a zjistit 
svoji hmotnost na různých planetách. Taky jsme se dozvěděli, jak 
to ve vesmíru funguje. Když nám pověděli spoustu zajímavostí o slu-
neční soustavě, přešli jsme do planetária, kde nám promítali noční 
oblohu. Byly tam polohovací sedačky, na kterých jsme mohli ležet, 
a nad námi bylo velké promítací plátno. Při promítání noční oblo-
hy jsme zkoumali hvězdy a souhvězdí. Poté nám pustili film „Cesta 
za miliardou hvězd.“ Film byl o cestování do vesmíru, o raketách 

a sondách. Poté jsme navštívili muzeum Anthropos, kde byla vý-
stava pravěkých lidí a zvířat. Mohli jsme tam vidět kostry mrtvých 
lidí a u nich bylo napsáno, jak zemřeli. Viděli jsme velkého mamuta, 
nástěnné malby a ženské sošky, tzv. venuše.  Na hotel jsme dojeli ko-
lem 18. hodiny. Ráno jsme jeli do HI-tech centra v Uherském Brodě, 
kde nám ukazovali různé 3D technologie. Mohli jsme si vyzkoušet 
kinect, naprogramovat si vlastního robota a vytvořit si svůj vlastní 
QR kód. Pak už jsme jeli konečně domů.

V pátek 6. 3. 2015 se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze v Zetor 
Gallery a v Technickém muzeu. Tato exkurze byla organizována 
v rámci projektu NatTech MSK, ten je financován z OPVK. Tato ex-
kurze byla dlouho očekávaným výletem a záchranou před učením. 
Obě galerie nebyly jako ostatní, žáci měli možnost si na vystavené 
traktory nastoupit a  lépe si  je prohlédnout. Dozvěděli se mnoho 
informací o zemědělských traktorech, bylo to ponaučení a zároveň 
zábava. V muzeu navštívili technickou hernu a opět si sami zkou-
šeli různé technické pokusy. Exkurze proběhla bez problémů, žáci 
se chovali ukázněně. Cesta tam i zpět byla pro učitele i řidiče auto-
busu velice vyčerpávající, ale stála za to!

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská 
uspořádal dne 23. 4. 2015 pro děti 1. stupně Rej čarodějnic a pro 
žáky 2. stupně 1. turnaj v piškvorkách.

Čarodějnice a čarodějové se začali slétat do školy ve 14 hod. 
a byly pro ně připraveny soutěže, různé úkoly, čarodějnické disco 
show a promenáda masek. Všechny děti obdržely účastnické lis-
ty a balíček s odměnami. Rodiče, kteří se na akci přišli podívat, 
si mohli zakoupit kávu, čaj, drobné pečivo a strávit s dětmi pěk-
né odpoledne. 

Zatímco děti 1. stupně kouzlily a  dováděly v  maskách, žáci 
2.  stupně začali kouzlit na  čtverečkované papíry. V  tělocvičně 
ZŠ totiž odstartoval 1. turnaj v piškvorkách. Soutěžily mezi se-
bou 5členné týmy jednotlivých tříd a žáci tak mohli zúročit své 
„přestávkové aktivity“ ☺. Týmy hrály ve dvou skupinách a dále 
pak play off. Žáci mezi sebou zdravě soupeřili a na chvilku zapo-
mněli na tablety, počítače a jen s tužkou a papírem potrápili své 
„mozkové závity“. První 3 družstva obdržela medaile a  všichni 
pak účastnické listy.

Gabriela Busková, žákyně IX. A, Základní škola Npor. Loma

Natálie Kutáčová a Vanessa Bönischová, žákyně 7. A , ZŠ Příbor, Jičínská 486

Terezie Sobková, žákyně VI. B, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Hana Žárská, Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Příbor Jičínská 

EXKURZE V DOBĚ VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN, PLZEŇ

EXKURZE NEJEN DO VESMÍRU

EXKURZE V BRNĚ  ZETOR 

A TECHNICKÉ MUZEUM

REJ ČARODĚJNIC

A 1.TURNAJ V PIŠKVORKÁCH

V souladu s § 34 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, 
st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon),  

se uskute ní v p íborských mate ských školách 

Místa konání zápisu: 

♦

♦

♦

Doklady nutné u zápisu: 

V Mate ské škole P íbor na ul. Pionýr  1519 prob hne v rámci zápisu  
dne 05.05.2015 

   
     

     M sto P íbor 
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V posledních měsících se množí případy jednání podomních 
prodejců, jejichž nabídky nejsou tak úplně poctivé. Jejich jedná-
ní je pro většinu lidí obtěžující záležitostí. Obchodníci jim často 
nutí věc, či nabízejí služby, o které nemají sebemenší zájem. Zákaz 
podomního prodeje je  u nás ve  městě Příboře upraveno Tržním 
řádem č. 2/2014.

Tento Tržní řád v č. VIII na území města Příbora upravuje za-
kázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb: 

(Citace Tržní řád č. 2/2014)
(1) Pochůzkový prodej na území města je  zakázán. Za pochůzko-

vý prodej se pokládá nabízení a prodej zboží a služeb za účelem 
dosažení zisku s  použitím přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, tyče, závěsný pult, ze zavazadel, tašek a podobných 
zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží 
prodává, se přemisťuje, nebo postává na místě.

(2) Podomní prodej na území města je zakázán. Podomní prodej je ta-
kový prodej, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno 
zboží, nebo je nabízena služba v domech na území města Příbora.

Na základě tohoto nařízení může městská policie proti těm-
to prodejcům účinně zasahovat. Za porušení nařízení města jim 
hrozí na místě udělení blokové pokuty do výše 1.000 Kč, jelikož 
se  svým jednáním dopouštějí přestupku podle § 46, odst. 1, zá-
kona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(porušení nařízení obce), a v případě správního řízení pak pokuta 
mnohonásobně vyšší. 

S podomním prodejem se  můžeme setkat v  jakoukoliv roční 
dobu. Pochůzkový prodej výrazně narůstá od  jara do  podzimu, 
nejčastěji se s ním u nás setkáváme na náměstí Sigmunda Freuda. 
Známe případy, kdy prodejci buď nabízejí reklamní vzorky zdarma, 
nebo jsou v nabízení zboží neodbytní, mnohdy jim stačí získat osob-
ní údaje a telefonní čísla. Prostřednictvím získaných údajů pak své 
oběti kontaktují a zvou na různé reklamní a předváděcí akce. Zde 
zejména senioři jejich naléhání a nátlaku často podlehnou a zakoupí 
si za „levné peníze“ často nepotřebné a nekvalitní věci, či podepíši 
zjevně nevýhodnou smlouvu.  

Podomním prodejem rozumíme nabídku zboží nebo služeb 
u vás doma. Za nabídku se považuje určitá forma prezentace, která 
je přímo spojená s možností koupit si určité zboží, poskytnutí služ-
by nebo alespoň jejich závazného objednání. Podomního prodejce 
u vašich dveří poznáte většinou docela snadno: má u sebe zboží, 
které je možno přímo na místě koupit, dále je schopen přímo u vás 
doma poskytnout konkrétní službu (např. broušení nožů, nůžek 
apod.), sepsat smlouvu nebo závaznou objednávku služby. Budete-
-li mít sebemenší pochybnosti o neznámé osobě, která zazvonila 

u vašich dveří, rozhodně ho odmítněte. Poté bezodkladně zavolejte 
na linku 156, aby strážníci mohli váš poznatek prověřit a zabránit 
dotyčnému v dalším protiprávním jednání.

Tímto bychom vás chtěli varovat před takovými osobami. 
Tyto osoby mnohdy obtěžují a mohou to být právě podvodníci, 
pro něž jsou zejména starší občané snadnou kořistí. Nenechte 
se zlákat nízkými cenami a žádné zboží si od nich nekupujte, 
ani nepodepisujte žádnou smlouvu. Neposkytujte jim ani své 
osobní údaje a telefonní čísla. 

Pokud by vás někdy doma nebo na ulici tito prodejci obtěžo-
vali, nebojte se obrátit na Městskou policii Příbor nebo Policii 
ČR. Vždy však vyčkejte do příjezdu hlídky, jelikož vaše svědec-
tví bude v těchto případech velmi důležité. 

Telefonní kontakty:  Městská policie Příbor 721 146 146, 
Městská policie 156, Policie České republiky 158

V sobotu 9. května se v Příboře uskuteční piknik na podporu fair 
trade Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 hodin v měst-
ském parku u dětského hřiště (v případě deště v Čajovně ve staré 
kovárně). Jedná se  o  ojedinělý koncept, kdy se  ve stejný den a  ve 
stejný čas na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby 
daly najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak 
na  Světový den pro fair trade, který se  slaví každoročně druhou 
květnovou sobotu. V ČR proběhne tento piknikový happening již po 
páté, v Příboře se připojujeme poprvé.

Se známými, sousedy, kamarády a rodinami společně posnídáme 
fairtradové, lokální nebo domácí suroviny, sladké či slané dobro-
ty připravené ve vlastních kuchyních a přinesené s sebou. Kromě 
pochutnávání si na vlastní či sousedovic specialitě si můžete i za-
soutěžit o nejlepší buchtu a získat fairtradovou kávu. O ještě větší 
pohodu se u snídaně postarají děti z kapely ZŠ Jičínská - jejich „Cho-
dící juke-box“ kreativně přispěje k podpoře myšlenky spravedlivého 
obchodu a zodpovědné spotřeby.
Více na webu: http://www.ferovasnidane.cz/
Za organizátory/ky srdečně zve Šárka Gachová a Příbor v pohybu

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

PODOMNÍ A POCHŮZKOVÝ PRODEJ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBORA

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Městská policie Příbor i  v letošním roce podala žádost 
o  dotaci, která obsahovala projekt „Forenzní značení jízdních 
kol prostřednictvím syntetické DNA“ z  dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence kriminality na  rok 
2015“. Projekty i v letošním roce musely být zaměřeny na snižování 
kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování 
příležitostí k  páchání trestné činnosti, na  zvyšování rizika pro 
pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních 
možnostech ochrany před trestnou činností. Všechny tyto 
požadavky náš projekt splňoval a byl i proto Ministerstvem vnitra ČR 
podpořen. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 23.000 Kč. 
Město Příbor se bude na realizaci projektu podílet ze svého rozpočtu 

částkou 4.000 Kč. V rámci projektu by mělo být označeno syntetickou 
DNA minimálně 110 jízdních kol. Se značením by strážníci měli 
začít v průběhu měsíce července, kdy bude, tak jako v  loňském 
ro ce ,  v yč leněn je den den 
v  týdnu, ve  kterém by  značení 
mělo probíhat. Nově budou pro 
občany stanoveny 2 termíny, 
ve  kterých by  strážníci značili 
jízdní kola v terénu na místních 
cyklostezkách. O  podmínkách 
a zahájení značení budou občané 
města včas informováni.  

MĚSTO PŘÍBOR BUDE I V LETOŠNÍM ROCE ZNAČIT

JÍZDNÍ KOLA SYNTETICKOU DNA

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Od března 2014 nabízejí Technické služby města Příbora všem držitelům 

Senior slevenky slevu na poskytované služby ve výši 10 %. Slevy se vztahují 

například na zahradnické práce, přistavení kontejnerů a podobně. Slevy nelze 

využít na nákup produktů. 

Více informací o slevách pro seniory naleznete na www.seniorslevenka.cz . 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA

Štramberská 483, 742 58  Příbor  •  IČ 00143651  •  DS 77j35ss

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  info@tspribor.cz 

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz                 737 245 980

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer dispecer@tspribor.cz                 737 245 981

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz       731 537 130

Irena Zárubová, kancelář irena.zarubova@tspribor.cz        737 245 986 

Ing. Zdeněk Pařízek, mistr zdenek.parizek@tspribor.cz        737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ

PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30

ÚTERÝ  8:00 – 11:00  

STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30

ČTVRTEK  8:00 – 11:00  

PÁTEK  ZAVŘENO

V roce 2015 proběhnou ve městě Příboře opět farmářské trhy a v září tradiční příborská 

pouť. Organizátorem akcí jsou Technické služby města Příbora. Pro případné zájemce 

o prodej na těchto akcích uvádíme několik základních informací. 

1.  FARMÁŘSKÉ TRHY se konají v termínech:

15.05.2015  •  12.06.2015  •  02.07.2015

Zájemci o prodej se můžou přihlásit v Technických službách města Příbora, a to 

prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné nejpozději 7 dnů před konáním akce 

odeslat na e-mail: služby@tspribor.cz. Prodej je možný ve vlastních stáncích, nebo 

za úplatu ve stáncích technických služeb. 

Případné zájemce upozorňujeme, že při farmářských trzích se mohou prodávat 

pouze výrobky z domácí (české) produkce, jako je ovoce, zelenina, lesní plody, 

byliny a koření, ovocné stromky a sazenice, vejce, chléb, pečivo, koláče, perníky, 

domácí moučníky, mošty a  džusy, sirupy, džemy a  marmelády, uzeniny, maso, 

drůbež, víno, pivo, med, košíky a jiné rukodělné a řemeslné výrobky. Dále nářadí, 

suvenýry a knihy. 

2.  PŘÍBORSKÁ POUŤ dne 06.09.2015
Zájemci o prodej se můžou již teď hlásit v Technických službách města Příbora, 
a to rovněž prostřednictvím přihlášky, nejpozději do 21.08.2015. Počet prodejních 
míst je omezený. 
Zájemce o prodej na výše uvedených akcích žádáme o dodržení termínů přihlášení 
k prodeji. Vzhledem k technické přípravě, výběru vhodného sortimentu, zajištění 
elektrifi kace a  dalších úkonů spojených s  organizací akcí, nebude na  přihlášky 
zaslaného po uvedených termínech brán zřetel. 

Více informací Bc. Pargáčová, tel.: 731 549 482, e-mail: sluzby@tspribor.cz
Prodej na  dalších akcích pořádaných ve  městě v  rámci kulturních akcí není 
v kompetenci technických služeb. Jedná se například o Velikonoční a Vánoční jarmark, 
Pouťové koncerty v městském parku, Den dětí atd. 

P ihláška k ú asti na:  
 

 Farmá ský trh 15. 5. 2015 (p ihlášku odeslat nejpozd ji do 7. 5. 2015) 
 Farmá ský trh 12. 6. 2015 (p ihlášku odeslat nejpozd ji do 5. 6. 2015) 
           Farmá ský trh   2. 7. 2015 (p ihlášku odeslat nejpozd ji do 25. 6. 2015) 
 Tradi ní p íborskou pou  6. 9. 2015 (p ihlášku odeslat nejpozd ji do 21. 8. 2015) 

 
Firma:       

Jméno:       

P íjmení:       

I :       

Sídlo firmy:       

 
Mobilní telefon:       

E-mail:       

Zodpov dná osoba:       

 

Nabízený sortiment:       

 

Vlastní stánek:  ANO  NE 

Rozm r vlastního stánku:         

Chci zap j it stánek od TS: 
(zpoplatn no ástkou 200,- K /stánek/den v . DPH)  ANO  NE 

Chci zp ístupnit elektrickou energii: 
(zpoplatn no ástkou 100,- K /stánek/den v . DPH)  ANO  NE 

P edpokládaný odb r v kW + použité spot ebi e:          
 

V          dne        
 
 

      
          Podpis   

 
 

*Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se všemi skute nostmi uvedenými v provozním ádu trh . 

HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ

NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - KVĚTEN 2015

Datum při-

stavení VOK
Lokalita přistavení VOK Poznámka

od 4. 5. 2015 
do 11. 5. 2015

Štefánikova ulice zahrádkářská osada 19. lichý 
týdenMyslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

od 7. 5. 2015 
do 11. 5. 2015

před budovou TS města Příbora
19. týden 
víkend

Hájov naproti Pomníku padlých

Prchalov u Kaple

od 11. 5. 2015 
do 18. 5. 2015

křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
20. sudý 
týden

Větřkovská ulice u separačních nádob

ulice 9. května u transformátoru

od 15. 5. 2015 
do 18. 5. 2015 

před budovou TS města Příbora 20. týden 
víkendHájov naproti Pomníku padlých

od 18. 5. 2015 
do 25. 5. 2015

Štefánikova ulice zahrádkářská osada 21. lichý 
týdenMyslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

od 22. 5. 2015 
do 25. 5.2015 

před budovou TS města Příbora
21. týden 
víkend

Hájov naproti Pomníku padlých

Prchalov u Kaple

od 25. 5. 2015 
do 1. 6. 2015

křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova 22. sudý 
týdenVětřkovská ulice u separačních nádob

DO KONTEJNERŮ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDÁT VĚTVE !!!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :

VOK slouží pro uložení zeleného odpadu - trávy, ovoce a zeleniny, listí.  Větve ob-

čané mohou ukládat na kompostárně Točna-Příbor v uvedenou dobu:
pondělí  od 8.00 do 18.00 hodin 

úterý od 7.00 do 15.00 hodin 

středa od 7.00 do 15.00 hodin 

čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin 

pátek od 7.00 do 15.00 hodin 

sobota od 7.00 do 14.00 hodin  

mobil na kompostárnu: 602 590 186

Pokud budou vany, které jsou přistavovány během týdne naplněny před uvede-

ným svozem, dejte prosím vědět na mobil 737245986, nebo ohlaste na

www.tspribor.cz. 

Budou-li kontejnery naplňovány jiným odpadem, než je výše uvedeno, bude 

stanoviště zrušeno.      Každý víkend bude přistaven VOK před budovou TS.

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR

PONDĚLÍ  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30

ÚTERÝ  ZAVŘENO

STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30

ČTVRTEK  ZAVŘENO

PÁTEK  ZAVŘENO

SOBOTA  8:00 – 12:00
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KLUBY, SPOLKY

Jan Matula, člen Klubu důchodců v Hájově

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI

V neděli 22. února 2015 se konala ve společenské místnosti obec-
ního domu výroční schůze Klubu důchodců v Hájově.

Celé jednání řídila členka výboru a kronikářka p. Ludmila Ma-
tulová. Nejdříve přivítala všechny přítomné a  také hosty. Pozvá-
ní na  výroční schůzi přijala místostarostka Ing.  Dana Forišková 

a  předseda osad-
ního výboru Ra-
dek Jurečka. Dále 
přítomné sezná-
mila s programem 
a  předa la slovo 
předsedkyni klu-
bu p.  Barboře Zá-
rubové.

Předsedkyně 
poděkovala všem 
č l e n ů m ,  k t e ř í 
se jakkoli přičiňují 

o činnost klubu a ochotně pomáhají s běžným provozem. Členové 
se scházejí každou středu odpoledne na 2 hodiny, aby si oddechli, 
vypili kávu a vždy něco dobrého okusili. A aby si i popovídali, předali 
své recepty apod. Poděkovala též městu a obci, přítomným Ing. Da-
ně Foriškové a p. Radku Jurečkovi za přízeň, podporu a spolupráci.
Důchodci se  aktivně podílejí na  kulturní a  společenské činnosti 
v naší obci a jsou aktivními členy kulturní komise. Organizují zá-
jezdy do ostravských divadel nejen pro své členy, ale i ostatní spo-
luobčany. Paní Marta Kabátová vede obecní knihovnu. Také pečují 
o výzdobu obecního domu a truhlíky na oknech. Vždyť i v loňském 
roce byla tato výzdoba oceněna v  rámci soutěže města. Chceme 
si udržet pěkné prostředí nejenom tady ve společenské místnosti, 
ale zkrášlovat celý obecní dům. Nakonec popřála všem hodně zdra-
ví, sil a spokojenosti v letošním roce. 

Kulturu má na starost členka výboru p. Alena Kubečková, která 
nás informovala o tom, co se událo v minulém roce. Připomeňme 
si alespoň některé akce.

Exkurze a zájezdy
Podařilo se  nám 

zajistit exkurzi v  au-
tomobilce HYUNDAI 
v  Nošovicích a  taktéž 
v  pivovaru Radegast. 
Určitě byli spokojeni 
i ti nejnáročnější, pro-
tože takový výrobní 
podnik jsme dosud ne-
viděli. Proto jsme moc 
rádi, že  nám návštěva 

automobilky a  pivovaru byla umožněna. Na  zpáteční cestě jsme 
se občerstvili v Kozlovicích na Fojtství.

Na druhý zájezd jsme zamířili do Brna, parníkem se povozili 
po brněnské přehradě a taktéž navštívili hrad Veveří. Počasí nám 
přálo, a tím byl zážitek ze zájezdu ještě lepší.
Spolupráce s mateřskou školkou MOJE ŠKOLKA v Hájově.

Vztahy mezi Klubem důchodců a mateřskou školkou jsou na vy-
nikající úrovni vlastně od počátku a my si toho velmi vážíme. Děti 
nás zvou nejméně 2x ročně na Vánoční besídku a na Den matek. 
My dětem na oplátku přijdeme před Velikonocemi do školky malo-
vat vajíčka a plést pomlázky (tatary). Děti i rodiče to moc baví a je 
to pěkné připomenutí tradic a svátků jara.

Bezpečnostní přednášky POLICIE.
Policie nám na ukázce předvedla, co všechno může potkat seni-

ory a jak se proti různým podvodníkům a zlodějům bránit. Názor-
nou ukázku předvedli herci, což bylo velmi zajímavé.

Druhá přednáška byla - jak se bránit při napadení. Pro obranu 
jsme dostali pepřový sprej a zvukový alarm. Velice si vážíme toho, 
že si policie najde čas i na nás, na seniory.  

Výstava ovoce, zeleniny a zahradních produktů.
I  k d y ž  o v o -

ce v  minulém ro-
ce nebylo kvalitní, 
měli jsme výstavu 
moc pěknou. Sešla 
se  spousta ovoce, 
zeleniny, marme-
lád a  povidel a  též 
co   kdo  n ap á l i l . 
Všechno jsme dů-
kladně ochutnali 
s  vírou, že  letošní 
rok bude na zahrád-
kách lepší.

A co nám ještě chutnalo.
Smažení „vaječiny“ ve velkém kastrolu na svatodušní svátky mu-

sí být každý rok. A že máme dobré kuchařky o tom nejlépe svědčí, 
že se snědlo všechno. 

Vařili jsme také kotlíkový guláš pod pergolou a ať si řekne, kdo 
chce, co chce, v přírodě chutná stejně nejlíp.

Na hukvaldskou pouť na Ondřeje se z nás pustí už málokdo, 
takže pravá nefalšovaná vařonka, kterou naše kuchařky umí vařit, 
přišla všem vhod.

Předvánoční a vánoční čas při rozžatém stromečku, betlému 
a při svíčkách vytvořil vánoční náladu klidu a souznění s duchov-
ními hodnotami. Krásně jsme si vánoční atmosféru užili.

Jubilanti.
Kulaté a půlkulaté životní jubilea stojí za to trošku oslavit. Pro-

to vždy obdarujeme jubilanty dárkem a kytičkou, popřejeme všeho 
nejlepšího a přiťukneme na zdraví.

V letošním roce se dožili životních výročí tito naší členové.
Diamantovou svatbu     manželé Agnes a Josef Černí

65 let    Břetislav Sýkora
70 let Věra Blažková
 Miroslava Matoušová
 Stanislav Kabát
 Alena Kubečková

75 let Josef Kabát
 Barbora Zárubová
80 let    Oldřich Kocourek
85 let    Drahomíra Polášková

A co ještě potěšilo ženy?
Že muži nezapomněli na velikonoční pomlázku s tatarem a vo-

ňavkou a nezapomněli nás na MDŽ obdarovat kytičkou.
Po zprávě o činnosti za r. 2014 paní Kubečková požádala členy 

o návrh kulturních akcí na rok 2015.

Pokladní p. Ludmila Zárubová nás seznámila se stavem financí 
a p. Josef Černý potvrdil bezchybné hospodaření. 

Dalším bodem jednání byla diskuse
Od představitelů města a obce jsme se dozvěděli, jak pokra-

čuje a hlavně bude pokračovat rekonstrukce kulturního domu 
na Hájově, Kulturního domu v Příboře a úprava parku piaris-
tického kláštera a další investiční akce. Dozvěděli jsme se, jaké 
kulturní akce se připravují a další zajímavosti. Jsme za tyto in-
formace od našich představitelů rádi. Také zodpověděli dotazy 
z řad našich členů.

A jelikož jsme tímto vyčerpali program výroční členské schů-
ze, řídící p. Matulová poděkovala všem za účast a s optimistickým 
přáním, že už bude jenom lépe, schůzi ukončila.
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ZARMOUCENÝ HÁJOV TAKÉ SMUTNÍ PRO ZTRÁTU OBLÍBENÉHO STAROSTY
Vlastimil Matula

Dlouholetý bývalý starosta města Ing. Milan Strakoš se úspěšně 
staral i o rozvoj Hájova. Byl naším dobrým patronem, Hájovjané jej 
měli rádi. Pod jeho vedením se podařilo významně rozvinout správu 
věcí obecních. 

Plynofikace výrazně ovlivnila život v  Hájově. Také napravení 
dřívější chybné privatizace místní restaurace, vč. sálu a  převedení 
do majetku obce byla přijata s povděkem a nadšením.

Po generální opravě obecního domu získali občané velice pěkné 
zařízení, které je plně využíváno nejen Klubem důchodců a hasičů. 

Mohli bychom ve  výčtu dále pokračovat, ale také můžeme říci, 
že bývalý starosta města Ing. Milan Strakoš měl Hájov rád. A že se Hájov 
stal dobrou adresou, svědčí i řada nově postavených rodinných domů. 

Ztráta výjimečného člověka je škodou velkou a citelnou nejen pro 
město Příbor.

Z HISTORIE

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘÍBORA - pokračování ze s. 3

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

6. května uplyne 70 let od chvíle, kdy byl Příbor osvobozen 
Rudou armádou. Tuto významnou událost si připomeneme z ma-
teriálů příborských historiků a také ve vzpomínkách pamětnice.   

František Marušan (1919–1990) vlastivědný regionální pracovník 
ve své práci „Odboj na Příborsku 1914–1918, 1938–1945" (spolupra-
coval na ní s Hynkem Krestou) napsal:
„Přípravy k obraně Příbora proti útočící Rudé armádě začali Něm-
ci již v lednu 1945. Kopaly se na všech přístupových silnicích k městu 
protitankové příkopy a stavěly se protitankové uzávěry, v okolí města 
se kopaly okopy pro střelbu z pancéřových pěstí a kulometů. Na opevňo-
vacích pracech pracovali Češi, většinou v sobotu a neděli po práci....... 
Německé dělostřelectvo přijelo do Příbora v prvých dnech května. Roz-
místilo se jižně od silnice Příbor - Nový Jičín. Sovětské dělostřelectvo 
Příbor šetřilo, do města dopadaly granáty jen ojediněle. Němci téměř 
do poslední chvíle označovali Příbor za hájené město a přípravy šly tak 
daleko, že už byla označována místa, kde měly být kladeny miny. Jako 
opevnění mělo být použito i farního kostela. Nakonec upustili Němci 
od hájení města a německá děla byla odvezena s ustupující armádou. 
V pátek 4. května zapálili Němci stodolu Josefa Michla čp. 526. Zatím 
probíhaly boje o Rychaltice a Hájov. 
V sobotu 5. května se objevil před Klokočovem sovětský průzkumný 
tank, který se vrátil.  
Ve večerních hodinách započal boj o město. Bojovalo se nejdříve o les 
Osičinu nad Klokočovem. Hlavním opěrným bodem Němců byla 
Hončova hůrka, na níž měli Němci kulomety a dobře maskovanou po-
zorovatelnu.  Německé velitelství pro úsek Hončovy hůrky bylo ve statku 
Bohuslava Michny čp. 64 v Klokočově. 
Ve 21. 30 hod. pronikla sovětská hlídka od Osičiny do domu čp. 185 
Jana Jařabáče v Klokočově. V noci z 5. na 6. května ostřelovala Rudá 
armáda ostravskou silnici a německé dělostřelecké posice..... Po půl-
noci začali Němci ustupovat od Hončovy hůrky k Příboru. Němečtí 
vojáci se již nebránili a snažili se získat za zbraně civilní oděv, potra-
viny nebo peníze. 
Kolem jedné hodiny po půlnoci1 Němci vyhodili do povětří železobe-
tonový klokočovský most, zapálili dřevěný most u nádraží a Katolický 
dům. Vypravuje se, že  Josef Jeřábek, tovární topič, bydlící ve  Vésce 
čp. 43, chtěl zachránit most, vyšel z domu, ale cestou byl zasažen stře-
pinou granátu a do 24 hodin zranění podlehl.
Sovětští vojáci, pronikající od Osičiny a Hájku, objevili se hromadně 
v Klokočově 6. května před 5. hodinou ranní, přebrodili Lubinu nad 
Klokočovským splavem a  postupovali k  městu. Současně pronikaly 
k Příboru i vojenské jednotky od Hájova a Rychaltic.“ 

V kronice města Příbora Jan Hrnčárek (1876–1953), vlastivědný 
pracovník - zaznamenal poměrně detailně celé období 2. světové války 
v Příboře, napsal mimo jiné: „Bylo velmi nebezpečno vycházet z domů, 
někteří občané přece zašli k farnímu kostelu a odtamtud pozorovali 
postup Rusů od Hájova k Příboru. Postupovali prý velmi opatrně. Vždy 
nejprve mrštili granátem a pak rychle postoupili směrem k cíli, ovšemže 
hned se ležmo kryli. S jistotou jsme tudíž počítali, že s večerem budou 
v Klokočově. A tak tomu skutečně bylo.“ Jan Hrnčárek se ukrýval, jako 
většina občanů v té době, ve sklepě. „Podle silných otřesů a sypajících 
se břidlic s jistotou jsme se počítali mezi ony nešťastné válkou potre-
fené. Noc však byla tak temná, že nebylo ani na 1 m vidět. Nemohli 

jsme se proto dočkat chvíle, kdy se aspoň tolik rozsvětlí, abychom viděli 
nejbližší okolí. Konečně začalo svítat a my mohli jsme vidět zničenou 
prostřední část střechy s velkým komínem... Při jedné takové obchůz-
ce domu spatřil jsem poblíž družstva muže v černém gumáku i ptám 
se, co si přeje. Odpoví: Jsem Rus, jsou zde Germáni? Na mou zápornou 
odpověď s udáním doby odjezdu odhodil klobouk do zahrady, vytáhl 
raketovou pistoli, vložil náboj a vystřelil bílou raketu.  V několika mi-
nutách hemžilo se naše město ruským vojskem.“ 
Povídání Jana Hrnčárka je poutavé, občas zařazuje osobní pocity, vy-
právění jiných lidí a vypisuje i všechny poškozené budovy, např. „...
značně byl poškozen domek pod kostelem (v němž ústí tajná chodba)....“. 

Ten, kdo zažil osvobození, nikdy nezapomene. V roce 2005 jsme 
se ptali paní Marie Kotoučkové. Bydlela na náměstí.  „My jsme právě 
o tom prvním květnovém týdnu - to se všechno odehrávalo - pozoro-
vali, že utíkají německé rodiny z Příbora, odsunovali se k Jičínu. A my 
jsme se stěhovali z horních pater do přízemí a do sklepa - i s peřinami.“ 
Ale přece jen se někteří ven odvážili: „My mladí jsme byli zvědaví, tak 
jsme každou chvíli vyběhli ven a pozorovali jsme, co se děje. A právě 
ve středu začalo nejvíc ostřelování. Tak jsme vyšli ven a najednou spa-
dl granát nad námi - to bylo u domu č. 44 a udělal tam velkou díru, 
ale barák nepoškodil. To byl jediný takový zásah na náměstí, jinak tu 
nic jiného nespadlo.“
Pak až do  soboty se  ozývala Příborem střelba, tu intenzivnější, tu 
mírnější. „No ale potom ze soboty na neděli, z 5. na 6. v noci jsme sly-
šeli velkou ránu a pak ve čtyři už bylo takové ticho, že jsme se odvážili 
- zase jenom  my mladí - nahoru do pokoje. Viděli jsme, že se stahují 
na náměstí nějaké postavy, ale nevěděli jsme, jestli to jsou Němci, nebo 
Rusi. Nebylo to v šeru poznat. A tak jsme stáli a najednou jsme viděli, 
jak se z radnice z antény stahuje německá vlajka s nenáviděným há-
kovým křížem. Visela tam celý reich. Šla dolů a za chvilku se vynořila 
naše vlajka, vytahovali naši vlajku. Nemohli jsme ani mluvit, tak jsme 
byli dojatí. Najednou se odpojila z hloučku u radnice jedna postava 
a šla pod naše okno, jinak bylo náměstí úplně prázdné. Až přišla pod 
okno, uviděli jsme, že je to opravdu ruský voják. A pod oknem volá: Što 
vy tam? Vy Germáni? Ne, ne, my jsme Češi!! Honem jsme běželi dolů, 
pustili jsme ho dovnitř, že ho pohostíme. Ale nic nechtěl, byl to takový 
zaprášený mladinký voják. Nic nechtěl, jenom horkou vodu. Mamin-
ka navařila horkou vodu, dala mu ji do hrníčku, on si vytáhl z kapsy 
čaj i cukr, dal vše do vody, vypil čaj, vstal a řekl - idu na Germány. 
Nic si od nás nevzal a odešel. To byl první voják, kterého jsme v Příbo-
ře viděli. Ale kolem 6. hodiny jsme se šli podívat na zbořený most a to 
už byla ulice plná Příboráků, měli kytice šeříků, vítali vojáky s vozy 
a koníčky. A tak jsme začali cestu k míru,“ skončila své vyprávění paní 
Marie Kotoučková. 

V Příboře zemřeli v průběhu osvobozování města čtyři občané 
Příbora a 12 vojáků Rudé armády. Jejich jména jsou uvedena na desce 
na příborské radnici. Svůj památník mají Rudoarmějci i na stejno-
jmenném nábřeží u Lubiny.

___________
1 Josef Kotrc - uvedeno „očitý svědek“ doplnil v kronice města zápis kro-

nikáře Jana Hrnčárka. K poznámce - „byl zničen betonový most“ dopsal: 

„Dle udání Ing. Dvořáka až po půlnoci 6. 5. 1945 - přesně 24.22 hod, za-
pojení exploze bylo provedeno ze síně p. Švrčka č. 282 zatčenými vojíny.“
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PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ, NEMOCI A ALTERNATIVNÍCH METODÁCH LÉČBY

25. VÝROČÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SIGMUNDA FREUDA

Milada Kelnarová

Mgr. Marie Šupová, autorka a manažerka projektu

PODĚKOVÁNÍ

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala za  všechny účastníky 
sobotního odpoledne s  alternativní medicínou, konaného dne 
28. 3. 2015 v piaristickém kláštěře v Příboře, paní Petře Bergrové 
a Hance Poukarové, které pro nás přednášku přichystaly. Děkujeme 
za spoustu cenných rad a  informací, týkajících se našeho zdraví, 
které jsme od obou přednášejících dostali.
Seznámili jsme se s mnoha statistickými údaji z našich předních 
zdravotních institucí o tom, jak je na tom se zdravím naše populace.          
Z uvedených čísel vyplynulo, že úplně zdraví jsou dnes pouze 2 lidé 
z 10, což je opravdu děsivá a hodně překvapivá zpráva. Obzvlášť, 
když si uvědomíme, na jak vysoké úrovni naše zdravotnictví je a jak 
široké možnosti léčby má, je zarážející, že poměr zdravých a nemoc-
ných lidí není obrácený.
Posluchači byli také upozorněni na velký problém dnešní konvenční 
medicíny, čímž je nadužívání chemických léků, zejména antibiotik, 
které se pomalu stávají nefunkčními. Alarmující je však i spotřeba 
jiných typů konvenčních léků, které se často mohou vzájemně ovliv-
ňovat a znásobovat svoje nežádoucí účinky. Obě přednášející tak 
nabádaly všechny z nás, kteří užíváme pravidelně více než 2 léky 
na  své chronické potíže najednou, předepsané různými specia-
listy, abychom jejich užívání vždy konzultovali se svým lékařem, 
nebo si  bezpečnost jejich užívání ověřili na  internetu na  adrese
www.znamsveleky.cz
Nemile nás také překvapil prudký nárůst neurologických poruch 
u dětí (epilepsie, autismus aj.) v posledních 20 letech, a to jak u nás, 
tak v ostatních vyspělých zemích.
Dále se hovořilo také o výhodách a nevýhodách alternativních metod 
léčby. Podrobně jsme se seznámili s homeopatií, což je metoda, kde 
se léky nepodávají nikdy na základě diagnózy, ale vždy na souhrn 
projevených symptomů, které mohou být u  každého pacienta 
se stejnou chorobou odlišné. Velmi mne zaujala věta zakladatele 
homeopatie, německého lékaře S. Hahnemmana „neléčím nemoci, 
léčím člověka".

Pochopili jsme také, jak nesmyslný je náš, občas až fanatický strach 
z patogenů a že mnohem účinnější přístup v léčbě akutních nemocí 
i udržení našeho celkového zdraví je neustálé posilování naší přiro-
zené imunity, nikoliv hubení virů či bakterií, které alternativní 
medicína nepovažuje za původce nemoci.
Velmi zajímavá byla následná teorie prof. Vithoulkase, který pozoro-
váním tisíců svých pacientů zjistil, že mezi akutními a chronickými 
nemocemi existuje určitá souvislost a který říká, že nevhodnou léčbou 
akutních nemocí (potlačováním symptomů chemickými léky) dojde 
v organismu ke vzniku závažnějších tzv. chronických nemocí (viz 
např. konvenční léčba ekzému a následný vznik astmatu). Jinými slovy, 
že za tak velkým nárůstem chronických chorob současné populace 
je  nadužívání chemických léků, které mají schopnost symptomy 
choroby pouze potlačit, nikoliv chorobu skutečně vyléčit. Nemoc 
se pak přesune třeba z fyzické oblasti do hlubších rovin těla a zasáhne 
psychiku nebo naše myšlení. Na zajímavém faktu, že se v rozvojových 
zemích, kde není přístup k chemickým lékům, psychické choroby 
prakticky nevyskytují, jsme si uvědomili, že nám dobře známé a stále 
se častěji vyskytující psychické symptomy dlouhodobého rázu, jako 
chronické úzkosti, smutky, apatie, deprese nebo poruchy koncentrace 
či zapomnětlivost, zřejmě skutečně mohou souviset s nevhodnou 
léčbou nemocí prodělaných v minulosti.
V dnešní době kdy máme každý sám zodpovědnost za své vlastní 
zdraví, bychom měli asi mnohem pečlivěji zvažovat, jak se o své 
zdraví lépe starat, zda je  skutečně nutné i  banální nemoci řešit 
agresivní chemickou léčbou a zda by nebylo rozumnější obrátit se v 
takových případech na některou z šetrných alternativních léčebných 
metod, které jsou prověřeny stovkami let své existence.

Za všechny účastníky ještě jednou děkuji za  představení 
uceleného pohledu na  lidské zdraví, plnohodnotné informace 
o možnostech šetrné přírodní léčby i za skvělé občerstvení, které 
nám bylo nabídnuto a neslo se plně v duchu přednášky. Všichni 
jsme se tak přesvědčili, že zdravá strava nemusí byt vůbec nudná, 
ale naopak velmi chutná.

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA  
odstartovala v  rámci oslav 25. výročí své 
úspěšné propagační činnosti mimo tradič-
ních aktivit / MŮJ SEN – MY DREAM, 
FREUDŮ V FOLKLÓRNÍ FESTIVAL , 
PROPAGAČNÍ VÝSTAVY/ i sérii přednášek 
s cílem představit našeho význačného rodáka 
z nejrůznějších úhlů pohledu. Sérii připra-
vovaných přednášek zahájil 16. dubna 2015 
pan Emanuel Křenek, který stál u zrodu této 
společnosti. Vzpomenul triumfální přijetí 
1.  zájezdu Společnosti Sigmunda Freuda 
ve Vídni, v rakouské metropoli.  Nevěnoval 
se  Freudovu odkazu v  oblasti medicínské, 
ale fascinovalo ho, jakou širokou odezvu 
má Freudovo dílo v literatuře, ve výtvarném umění, ve společenských 
vědách… Přítomní posluchači si mohli na závěr prohlédnout starší i nově 
vydanou literaturu o Freudovi a inspirovat se tak k dalšímu  samostudiu.

A která témata budou „na pořadu dne“ 
příště?  
Sigmund Freud a  Salvátor Dalí, Freud 
a kokain, Freud a kinematografie, čeká Vás 
i  procházka Příborem po stopách rodiny 
Freudů atd. 
Nezapomeňte! 
Těšíme se  letos opět na  kouzelné snové 
obrázky 19. ročníku mezinárodní výtvarné 
soutěže MŮJ SEN - MY DREAM /pro děti 
a  mládež od  3 do  26 let/. Připomínám, 
že uzávěrka je opět v den Freudových naro-
zenin – 6. května.  Na slavnostní vyhlášení 
vítězů v  průběhu vystoupení folklórního 
souboru se  můžete těšit již nyní. Bude 

se letos konat v sobotu 6. června. Srdečně zvu.
Foto k prezentaci pana Em. Křenka – p. Plišová.

Supova.marie@centrum.cz
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC KVĚTEN 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

PÁTEK 1. 5. 2015
Tradiční Prvomájový koncert Dechového orchestru mladých 

ZUŠ Příbor pod taktovkou Ivo Lacného bude zahájen v 10:00 hodin 
v městském parku. Spolu s orchestrem vystoupí i mažoretky všech 
věkových kategorií pod vedením Světlany Ivasivy.

SOBOTA 2. 5. 2015
Již první sobotu v dubnu jsme zahájili cyklus pravidelných 

Pouličních hudebních vystoupení. Každou první sobotu v měsíci 
si  přijďte poslechnout a  užít hudbu různých žánrů v  podání 
mladých muzikantů. Koncert se uskuteční od 9:30 do 11:30 hodin 
na náměstí Sigmunda Freuda nebo v případě nepříznivého počasí 
před radnicí.

ÚTERÝ 5. 5. 2015
Starosta města Příbora zve občany města na Vzpomínkovou 

akci u příležitosti 70. výročí osvobození města Příbora. 
Program akce: v 17:00 hod. slavnostní projev starosty města 

na  náměstí Sigmunda Freuda u  městského úřadu, kde bude 
položena kytice u pamětní desky „Vlastencům a osvoboditelům“.  
Hudební doprovod zajistí DOM pod vedením pana Iva Lacného. 
V  podloubí u  městského úřadu bude připravena výstava 
historických fotografi í z osvobození města Příbora.

STŘEDA 6. 5. 2015
Zveme Vás na  vernisáž výstavy fotografi í členů Fotoklubu 

„FOTOS“ - Mosty u Jablunkova. Začátek v 17:00 hodin v galerii 
radnice Příbor, výstava bude k vidění do 30. 6. 2015.

NEDĚLE 31. 5. 2015
Město Příbor ve spolupráci s LUNOU, SVČ Příbor Vás zvou 

do městského parku na DEN DĚTÍ. V programu od 10:00 hodin 
se děti mohou těšit na vystoupení zájmových kroužků LUNY SVČ 
Příbor, na zábavné atrakce Bludiště se skluzavkou a Vlna tsunami, 
malování na  obličej aj. Akce se  také zúčastní poskytovatelé 
sociálních služeb. Odpoví na  jakoukoli otázku ze  svého oboru, 
ze sociální a rodinné oblasti.

Od 13 hodin budou připravena výpravná soutěžní stanoviště 
„Z  pohádky do  pohádky“, např. sedmihlavý drak, pohádkové 
kostky, zlaté koule, dobývání hradu a jiné.  

V 17.00 hodin začne koncert populární zpěvačky EWY 
FARNE s kapelou. 

Vstup na akci je zdarma a koná se za každého počasí. Přijďte 
si užít den plný zábavy a hudby!

SIGMUND FREUD REPREZENTOVAL PŘÍBOR V PRAZE
Miroslav Růžička, správce rodného domu Sigmunda Freuda

Ve čtvrtek 26. března se figurína Sigmunda Freuda přesu-
nula z  rodného domu do  Prahy, aby reprezentovala město 
Příbor a rodný dům na XII. Celostátní konferenci ČASP, z. s. 
(Česká asociace studentů psychologie) pod názvem „Moc 
emocí: Psychologie emocí a citů každodenní lidské zkuše-
nosti“. 
Konference, která proběhla 27.–29. března 2015, byla zaměřena 
na  tematickou oblast, které byl v  ČR na  akademické půdě 
poskytován dosud jen omezený prostor. Emoce, nálady, pocity 
a city obecně jsou nedílnou součástí lidské existence. Konfe-
rence se proto zaměřila nejenom na terapeutickou a klinickou 
aplikaci poznatků psychologie o emocích, ale i na teoretické 
a výzkumné aspekty této bohaté a neobyčejně složité oblasti 
lidského poznání. 
A na  této konferenci náš Sigmund Freud reprezentoval 
úspěšně. Svědčí o  tom zejména slova jedné ze  spoluorgani-
zátorek konference Laury Bechyňové: „Chtěla jsem Vám za  sebe 
a za celý náš tým, vlastně i za účastníky, poděkovat, že  jste nám 
umožnili mít Vaši figurínu na konferenci. Figurína byla umístěna 
na  takovém vyvýšeném stupínku, kde seděla na  židli a  účastníci 
se s ní mohli vyfotit. Byl to středobod zájmu, lidem se to moc líbilo 

a byli tím nadšení. Lidé se i sami od sebe ptali, odkud to pochází, 
tak jsme všem říkali, co a jak, tak i touto formou jsme se snažili šířit 
informace o Vašem muzeu.“ 
Na závěr ještě dodám, že o propagaci samotného města se postaral 
přímý odkaz z webových stránek samotné konference a také banery, 
na nichž byl Příbor uveden jako jeden z partnerů.
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Pátek 1. kv tna od 10:00 hod. 
PRVOMÁJOVÝ KONCERT 

M sto P íbor, DOM P íbor 
Pátek 1. kv tna a sobota 2. kv tna 
PRODEJNÍ VÝSTAVA KV TIN A SAZENI EK  

Koupališt  P íbor 
Sobota 2. a ned le 3. kv tna  
BESKYD MODEL KIT SHOW 2015 
Kulturní d m Kop ivnice. 
MODELÁ SKÁ SOUT Ž MLÁDEŽE 
vyhlašuje LUNA P íbor, sv  a po adatelé               
19. ro níku Beskyd Model Kit Show. 
MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNEL  
Vyhlašuje Modelá ský klub TORA P íbor 
spolu s LUNA P íbor, sv  pro 10 nej-
zajímav jších model  letadel a 10 nej-
zajímav jších model  vojenské techniky. 

Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
Sobota 2. kv tna od 9:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

M sto P íbor  556 455 427 
Úterý 5. kv tna od 16:00 hod. 
VE EJNÉ SETKÁNÍ MÍSTNÍ AK NÍ SKUPINY 
LAŠSKO 
Téma setkání - p ednáška: Podnikatelsko-
zam stnanecká centra (družstva) - podpora 
(sebe) zam stnávání osob ohrožených na trhu 
práce. P ednášející: Mgr. Ivo Škrabal.  
Nutno se registrovat na 731 067 207. 

Coworking Centrum v P íbo e 
Úterý 5. kv tna od 17:00 hod. 
VZPOMÍNKOVÁ AKCE U P ÍLEŽITOSTI                
70. VÝRO Í OSVOBOZENÍ M STA P ÍBORA 

M sto P íbor  556 455 427 
Úterý 5. kv tna od 18:00 hod. 
,,RAKOVINA? OPRAVDOVÝ STRAŠÁK?" 
P ednáška. Refektá  kláštera v P íbo e.  
P ednáší MUDr. Zornica Petrova Markantová. 
Vstupné dobrovolné. 

Radim Kutnohorský  603 158 776 
Jana Karbanová  736 776 652 

St eda 6. kv tna od 17:00 hod. 
„VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ“ 
Vernisáž výstavy fotografií len  Fotoklubu 
„FOTOS“ - Mosty u Jablunkova. 
Galerie v radnici otev ena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, t, pá: 8:00 – 14:00 h 

M sto P íbor  556 455 427 
tvrtek 7. kv tna od 20:00 hod. 

JARNÍ SHOW S ELVISEM 
Restaurace Mexico. P edprodej v MIC P íbor. 
Vstupné 100,- K . 

Vladimír Lichnovský 
Pátek 8. kv tna od 18:00 hod. 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

M stská organizace KDU- SL v P íbo e 
Sobota 9. kv tna od 10:00 hod. 
PIKNIK NA PODPORU FAIR TRADE 
FÉROVÁ SNÍDAN  NAZEMI 

Šárka Gachová, P íbor v pohybu 
Sobota 9. kv tna od 15:30 hod. 
FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ 

Mše svatá za zem elé hasi e, p i které 
prob hne vysv cení hasi ského automobilu.  

Sbor dobrovolných hasi  Hájov 
Sobota 9. a ned le 10. kv tna od 14:00 hod. 
„BUDIŽ SV TLO“ 
U p íležitosti Svátku matek po ádá OV 
Prchalov výstavu v hostinci U Simpr . 
V ned li od 15:00 hod. za ne kulturní 
program, který si p ipravily d ti. 
Zárove  prosíme o zap j ení exponát  – 
lampi ky, lucerny, baterky… 
Sbor dobrovolných hasi  a Osadní výbor v Prchalov   
tvrtek 14. kv tna od 16:00 hod. 

ENERGETICKÉ KONSTELACE 
S RADKOU VESELKOVOU 
Vstupné 1000,- K  osoba, po et osob omezen. 
Nutno se p ihlásit 725 833 966. 

Coworking Centrum v P íbo e 
Pátek 15. kv tna od 8:00 - 16:00 hod. 
FARMÁ SKÉ TRHY 

M sto P íbor, Technické služby m sta P íbora 
Pátek 15. kv tna a sobota 16. kv tna 
OKRESNÍ SOUT Ž CHOVATELSKÝCH 
V DOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
Sobota 16. kv tna od 9:00 hod.  
BLEŠÍ TRH  
M stský park v P íbo e.  
Registrace prodejního místa 725 833 966.              
Sobota 16. kv tna od 10:00 hod.  
RESTAURANT DAY 

Coworking Centrum v P íbo e 
Ned le 17. kv tna od 14:00 hod.  
POHÁDKOVÝ LES 

P íborští skauti 
Pond lí 18. kv tna od 17:00 hod. 
TRAMPING NA P ÍBORSKU 
Vernisáž výstavy. Výstava v novaná 
trampingu v P íbo e, Kop ivnici a širším okolí. 
Potrvá do 6. zá í. Velký výstavní sál.  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Pond lí 18. kv tna od 17:30 hod. 
PODVE ER V RYTMU DJEMBÉ BUBN  
S  PRVKY MUZIKOTERAPIE 
Cena: d ti do 15 let 50,- K , ostatní 100,- K  

BAV klub P íbor, st . vol. asu, s.r.o.  556 723 778  
Úterý 19. kv tna od 15:00 hod.   
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM TEODOREM  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 19. kv tna od 16:30 hod. 
JÍTE OPRAVDU ZA DVA?  
Výživa v t hotenství. P ednáška nutri ní 
specialistky Mgr. Kristýny Malinowské. Nutno 
se p ihlásit 725 833 966. Vstupné 50,- K . 

Coworking Centrum v P íbo e 
Úterý 19. kv tna od 18:00 hod. 
ABY POROD NEBOLEL  
aneb Podpora v t hotenství a p i porodu 
pomocí p írodních terapií - homeopatie, 
kraniosakrální biodynamické terapie, bylinných 
krém  a aromaterapie. Vstupné 130,- K . 

Coworking Centrum v P íbo e 

KULTURNÍ PROGRAM  KVĚTEN
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St eda 20. kv tna od 10:00 hod. 
FIT DOPOLEDNE ANEB SPORTUJE CELÁ 
RODINA 
Náb eží u Mexického splavu. Kategorie: 0-3 
roky – rodi e s ko árkem, 3-6 let – kolob žka, 
trojkolka, kole kové brusle, odrážedlo, 
Startovné: 30,- K /osoba. Info: Lupíková. 

Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
St eda 20. kv tna od 16:00 hod. 
ŽENSKÝ KRUH  
Tvo ivá dílna - drátkování. S sebou vezm te 
p edm t k odrátkování - kámen, hrne ek..  

Coworking Centrum v P íbo e 
tvrtek 21. kv tna od 16:00 hod. 

O ŽENSTVÍ 
Praktická odblokace mistrem Reiki Ra 
Sheeba Radkou Veselkovou. Nutno se 
p ihlásit 725 833 966. Vstupné 600,- K . 

Coworking Centrum v P íbo e 
Sobota 23. kv tna od 18:00 hod.  
INAUGURA NÍ KONCERT 

VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s m stem P íborem 
Úterý 26. kv tna od 9:00 a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem. Po et míst omezen, 
na akci je nutné se p ihlásit a požádat                          
o zajišt ní materiálu. Cena: 100,- K . 

Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
Úterý 26. kv tna od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pro za áte níky i pokro ilé 
pod vedením lektorky paní V ry Slívové. 
Výrobek bude up esn n na kurzu. Po et míst 
omezen. Kurzovné: 200,- K .  

Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
tvrtek 28. kv tna od 16:00 hod. 

DIAGNOSTIKA D TSKÉ KRESBY 
Pochopení duševního stavu dít te pomocí 
automatické kresby s R. Veselkovou. S sebou 
p ineste fotku dít te a jeho kresby. Vstupné 
600,- K . Nutno se p ihlásit na  725 833 966. 

Coworking Centrum v P íbo e 
Pátek 29. kv tna od 18:00 hod. 
NOC KOSTEL  

ímskokatolická farnost P íbor 
Sobota 30. kv tna od 9.00 do 13.00 hod. 
DEN SE STARÝMI TECHNOLOGIEMI 
Využívání p írodních surovin v lidové kultu e 
Beskyd. Vystoupí valašský gajdoš Petr 
Sovják. Program se uskute ní v prostorách 
p íborského muzea. Vstupné 15,- K .  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Ned le 30. kv tna od 13:00 hod. 
KÁCENÍ MÁJE A DEN D TÍ 

Ob anské sdružení Kloko ov 
Ned le 31. kv tna  
DEN D TÍ 

M sto P íbor, Luna P íbor, SV , p. o.  604 188 186 
Ned le 31. kv tna od 17:00 hod. 
KONCERT POPULÁRNÍ ZP VA KY 
EWY FARNE S KAPELOU 

M sto P íbor  556 455 427 

St eda 3. ervna od 19:00 hod. 
KONCERT HUDBY ZE ST EDNÍ EVROPY         
A IZRAELE 

Tomáš Tulá ek ve spolupráci s m stem P íborem 
Probíhající výstava do 12. ervence 
ENKAUSTIKA JANY POVALOVÉ 
Výstava obraz  Jany Povalové. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK 

POSTRAŠENÍ MEDVÍDCI 
Hraje se každé úterý od 17:00 hod.  
MUZEUM A PAM TNÍ SÍ  S. FREUDA V P ÍBO E 
1. a 8. kv tna 2015 od 9:00 do 12:00 hod.  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a t: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V P ÍBO E 

Odd lení pro dosp lé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, t, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež:  
Po: 13:00 – 15:00 hod. Út, t: 13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
RODNÝ D M S. FREUDA V P ÍBO E 

Duben - zá í: Út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  
Rodný d m S. Freuda  556 722 200 

ODDÍL AEROBIKU TJ P ÍBOR  
Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. d tský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza-fit) 
St:   9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 18:30 – 19:30 hod. body form (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. body ball+over ball (D) 

t: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

 724 963 164 
SAUNA P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po, t 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so  15:00 - 21:00 hod. spole ná 

 607 714 277 
FIT CENTRUM P ÍBOR  

Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Pond lí - pátek:   9:00 – 21:00 hod.  
Úterý, tvrtek: 16:30 - 17:30 hod. FIT  

 556 725 528 
 

ZUMBA S PAVLOU 
Každou st edu od 19:00 hod.       Cena 70,- K . 

Základní škola Npor. Loma v P íbo e 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.      /30 minut !! 
 776 725 909, 608 738 793  

MAGICAL & VITAL STUDIO 
Ul. Ji ínská 15, Alpisport 1. patro 
Pond lí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301 

CVI ENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v P íbo e 

tvrtek:  16:30 – 17:30 hod. 
www.taiji-pribor.webnode.cz 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
LUNA P ÍBOR, SV , p. o.  556 725 079 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

 

ST EDA S JARKOU 
Spole ný program pro maminky s d tmi. 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 
   6. 5. DEN MATEK   
13. 5. TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 
20. 5. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE   
27. 5. DEN D TÍ VE ZVONE KU 
PÁTEK S PAVLOU - ŠMUDLÍCI 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 
15. 5. ROZKVETLÁ LOUKA – prstové barvi ky 
22. 5. CHRASTÍTKO 
29. 5. PAMPELIŠKA papírová lepená technika 

PÁTEK S RADKOU - MÍ KOVÁNÍ 
10:00 - 11:00 hod. Cena: 50,- K . 

Reflexní metoda s molitanovým mí kem. 
Radka Rojí ková  724 329 473. 

STROLLERING  
Úterý: 10:00 – 11:00 hod. 
tvrtek: 11:00 – 12:00 hod. 

Helena Šime ková  732 834 584. 
AIKIDÓ I PRO D TI 

Pond lí, tvrtek: 16:00 - 18:00 hod. Cena: 30,- K . 
AIKIDÓ II PRO DOSP LÉ 

Pond lí, tvrtek: 18:00 - 20:00 hod. Cena: 30,- K . 
DESKOVKY 

 St eda: 16:00 - 18:00 hod.      Cena: 30,- K . 
ORIENTÁLNÍ B IŠNÍ TANCE 

 St eda: 18:00 - 19:00 hod.      Cena: 20,- K . 
FLORBAL PRO DOSP LÉ 

 St eda: 20:00 - 21:00 hod.      Cena: 20,- K . 
STOLNÍ TENIS 

Pond lí, pátek: 15:00 - 17:00 hod.   Cena: 10,- K . 
POWER JÓGA 

 Úterý: 17:00 – 18:00 hod.       Cena: 60,- K . 
JÓGA I., II., III. 

Úterý: 18:00 – 19:30 hod.  
St eda:  18:30 – 20:00 hod. 

tvrtek:  10:00 – 11:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY I., II. 

 Pond lí: 19:30 – 20:30 hod.   Cena: 70,- K . 
Fialová R.  607 953 300 

 tvrtek: 19:30 – 20:30 hod.   Cena: 70,- K . 
Krausová L.  728 018 733 

ZUMBA 
 Pond lí: 18:30 – 19:30 hod.  Cena: 40,- K . 

P IPRAVUJEME: 
19. 6.  SVATOJÁNEK 
  5. 7. - 17. 7. LETNÍ TÁBOR HADINKA 
10. 7. - 16. 7. ZÁPADNÍ ECHY poznávací zájezd 
26. 7. -   6. 8. LETNÍ TÁBOR S KO MI 
17. 8. - 21. 8. TVO IVÝ TÁBOR 
17. 8. - 23. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR  

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uve ejn ny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 

PRAVIDELNÉ AKCE 
BAV klub P íbor, SV , s. r. o.,  556 723 778 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
ST EDN  POKRO ILÍ A ZA ÁTE NÍCI 

Pond lí: 17:00 - 18:30 hod. 
AKUSTICKÁ KYTARA, ROCKOVÉ KAPELY 

Pond lí: 15:30 - 16:30 hod. 
TANE NÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO D TI 

Úterý: 13:45 – 15:15 hod. mladší žáci  
Úterý: 15:15 – 16:45 hod. starší žáci. 
Úterý: 16:45 – 17:45 hod. d ti od 4 let 

ORIENTÁLNÍ TANCE 
Úterý: 18:00 – 19:30 hod. 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 
St eda: 17:00 - 18:30 hod. 

RC MODELY AUT 
Pátek: 15:30 – 17:00 hod. 

KURZ TANCE PRO DOSP LÉ PÁRY 
Ned le: 17:30 – 20:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAV klub P íbor - st edisko volného asu, s. r. o. 
Masarykova 489, P íbor  742 58           email: info@bavklubpribor.cz               Tel.: 556 723 778  nebo 739 08 08 62 

Podve er  v  rytmu   
DJEMBÉ  BUBN  

S  PRVKY  MUZIKOTERAPIE 

             Pond lí 18. 5. 2015   
17:30 - 19:00 h 

V BAV klubu na ul. Masarykova 
 

Setkání bubeník , hra na africké bubny djembé, výuka rytm .  
Zveme všechny, kte í se cht jí nau it a zopakovat základní rytmy      

a zažít radost souzn ní p i spole ném bubnování. Technika je 
vhodná pro d ti i dosp lé. Pro ty, kte í nemají vlastní buben, 

možnost zap j ení. Doporu uji se p edem p ihlásit. 
 

Cena akce: d ti do 15 let 50,- K , ostatní 100,- K  

www.bavklubpribor.cz 

BAV klub P íbor - st edisko volného asu, s. r. o. 
Masarykova 489     www.bavklubpribor.cz     Tel.:  556 723 778 
P íbor  742 58  email: info@bavklubpribor.cz      mobil: 739 080 862 

Pátek 29. 5. 2015                od 15:00 - 18:00 hod. 
 

DEN D TÍ V BAV KLUBU 
v areálu BAV klubu na ul. Masarykova 

Srde n  zveme d ti, rodi e, ve ejnost na zábavné odpoledne 
s pestrým programem: r zné hry, sout že, bubnování, 

diskotéka, opékání „bu t “. 
Na TRAMPOLÍN  5,2 m sout ž 

 „Skokan BAV klubu – 2015“ 
Prodej ob erstvení zajišt n, v . vašich oblíbených pohár . 

 

D ti z kroužk  BAV klubu - zdarma                    Vstupné ostatní:30,-K /os. 
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P ÍBORŠTÍ SKAUTI SRDE N  ZVOU VŠECHNY D TI NA 
 

POHÁDKOVÝ LES 
 

V NED LI 17. 5. 2015 14:00-17:00 
 

START A CÍL U D TSKÉHO H IŠT  NA ROHU ULIC ERBENOVY  

A NA NIVÁCH (BENÁTKY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENOVÉ JUNÁKA V KOSTÝMECH VE ERNÍ KOVÝCH BYTOSTÍ 
 

NETRADI NÍ ZÁBAVNÉ ÚKOLY NA TRASE KOLEM EKY LUBINY 
(TRASA VHODNÁ I PRO RODINKY S KO ÁRKY) 

 
NA VŠECHNY D TI EKÁ V CÍLI ODM NA 

 
V P ÍPAD  DEŠTIVÉHO PO ASÍ PROB HNE AKCE V PROSTORÁCH 

SKAUTSKÉ BUDOVY (M STSKÝ PARK) 
 

STARTOVNÉ DOBROVOLNÉ 

 

 

Akce je spolufinancován  

 

 

M sto P íbor a Technické služby m sta P íbora 
 

Vás zvou na 
 

FARMÁ SKÉ TRHY 
 

PÁTEK 15. KV TNA 2015 
 
 

 

od 8 do 16 hodin 
nám stí S. Freuda v P íbo e 

 
 

Další termíny farmá ských trh  
12. 6. a 2. 7. 2015 
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INZERCE

  

 

 

V pr m ru o 8,3 cm menší            
obvod b icha jen za 4 týdny  

s patentovanou studií Slim Belly. 

DÁLE NABÍZÍME:
 CVI ENÍ NA VIBRA NÍCH PLOŠINÁCH
 VACUSTEPPER
 BODYSHAPING
 CRAZY FIT MASAGE
 SAUNA PÁS A KALHOTY
 PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÍ
 PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY

  739 657 301
Od 4. kv tna studio p est hováno

do Alpisportu 1. p.

TEXTIL VLASTA 
nám stí Sigmunda Freuda, P íbor 

 

Rozši uje sortiment: 
 

- Kabelky italského designu. 
- Opasky, šátky. 
- Dámské plavky v tších 

velikostí. 
- Plavky pánské, d tské. 

 

T šíme se na Vás. 
 

Víme, co žen  sluší. 
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Postaveno 100 druhù stanù!
Pøes 50  modelù spacích pytlù, karimatky, kempinkové vybavení, batohy.

Kolekce obleèení ALPI SPORT -
technické bundy, polartec, obleèení pro volný èas.

Starší kolekce se slevou až 60%,

prodej špièkových látek pro kutily a švadleny.

GTX OBUV AKU -
za  výborné ceny pøes 50 modelù - DOPRODEJ STARŠÍCH MODELÙ, 

trièka, mikiny, kapesní náøadí, trekové hole, vaøièe,  spousta doplòkového zboží.

Po dobu veletrhu speciální nabídka i na naší prodejnì na námìstí v Pøíboøe.
Každý víkend - guláš, pivo, speciality na roštu.
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Výrobní závod PØÍBOR-KLOKOÈOV
9. kvìtna 1134, www.alpisport.cz

N
V

 U OP V L Ý
ST

HELP P J KA

P J KA PRO KAŽDÉHO

OSV , ZAM STNANCI,
ID, SD, MD

5 000 – 50 000 K

P ÍKLAD:

10 000 K za 310 K /TÝDN

Tel: 778 411 168

Helpfinpujcka@seznam.cz
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PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ 
S 25LETOU TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU 
ZA VÝHODNÉ CENY S PÌTILETOU 
ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU 
na sjednané zakázky na rok 2015!    

mobil: 723 789 603   tel.: 556 801 064
http://kamenictvi-oczadly.cz

e-mail: info@kamenictvi-oczadly.cz

VÝPRODEJ D EV NÝCH BRIKET od 3,- K /kg ! 
 

nabízíme Vám d ev né brikety za zvýhodn nou cenu 
 

 Naše brikety vyrábíme z lisovaných d ev ných pilin a hoblin (z opracovaných d ev ných hranol  
a eurohranol , mix d evin - smrk, borovice, mod ín, dub).  
Brikety jsou lisovány pod velkým tlakem bez p ídavných pojiv.  

 Brikety jsou vhodné do krb , kamen, kotl  na uhlí i d íví. Nejsou vhodné ke grilování.   
Nutno skladovat v suchu. 

 Délka briket je mix 5 - 20 cm, pr m r válce 6 cm, baleno v silonových pytlích,  
1 pytel váha cca 40 kg, pytel v cen . 

Cena briket dle odebraného množství, ceny v . DPH : 
Množství cena za kg/v K  cena za 1 pytel 
  1 - 5 pytl   3,70 K  148,00 K  
  6 -10 pytl  3,50 K   140,00 K  
11 - 15  pytl  3,30 K  132,00 K  
16 pytl  a více 3,00 K  120,00 K  
 

Brikety si m žete zakoupit ve spole nosti: 
DEC-PLAST, spol. s r.o., ul. Místecká 1111, 742 58 P íbor, Po – pá: 6:00-9:30h, 10:00-14:30h   
po p edchozí tel. domluv  - tel. 777 754 928 p. Slezák nebo 775 770 654 paní Jure ková. 

Akce platí do vyprodání skladu. 
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HD PROGRAMY V KABELOVÉ TELEVIZI V P ÍBO E 
Provozovatel kabelové televize v P íbo e - firma CORSAT, s.r.o. Nový Ji ín rozší ila skladbu televizních 

program  digitálního vysílání DVB-C o adu program  vysílaných ve vysokém rozlišení – v HD kvalit . Programy v HD 
kvalit  jsou zákazník m nabízeny v rámci jednotlivých tématických balí k  s možností výb ru televizních stanic, 
které chce zákazník sledovat -  tzn. Thematic balí ek je balí ek program , KTERÝ  SI  SESTAVÍTE  SAMI.  
Thematic balí ek si m žete p edplatit samostatn  k nabídce MINI nebo ROZŠÍ ENÁ (analogové nabídky), bez 
návaznosti na jiné programové balí ky DVB-C. Zm nu program  m žete provád t t eba každý m síc prost ednictvím 
elektronické komunikace.  
 

 

 

 

   199,- K  m sí n   199,- K  m sí n  269,- K  m sí n  
 

 
P i sestavování vlastního Thematic balí ku lze HD programy volit z následující nabídky: 

 

  program jazyk typ nabídky žánr 
1. Eurosport HD ,A,P Klikací sportovní 
2. Eurosport 2 HD ,A,P Klikací sportovní 
3. SPORT1 HD  Klikací sportovní 
4. SPORT2 HD  Klikací sportovní 
5. MTV Live HD A Klikací hudební 
6. MEZZO HD A Klikací hudební 
7. History Channel HD ,A,P Klikací dokumentární 
8. Animal Planet HD ,A Klikací p írodov dný 
9. Nova Sport HD  Klikací sportovní 
10. Hustler HD-3D p vodní Klikací erotický (24H-PIN) 
11. Film Europe HD p vodní Klikací filmový 
12. Nickelodeon HD A,P,R Klikací d tský 
13. Discovery HD Showcase ,A Klikací dokumentární 
14. Spektrum HD ,M Klikací dokumentární 

 
P i sestavování vlastního Thematic balí ku lze SD programy volit z následující nabídky: 

 

  program jazyk typ nabídky žánr 
1. Viasat Nature  klikací dokumentární 
2. Disney Channel  klikací d tský 
3. JimJam  klikací d tský 
4. Universal Channel ,Sl klikací filmový 
5. Film + , Sl klikací filmový 
6. Viasat History  klikací dokumentární 
7. Viasat Explorer / Spice  klikací dokum/erot(00-05hod.) 
8. Fishing and Hunting  klikací rybolov a lov 
9. Sport 1  klikací sportovní 
10. Sport 2 CZE  klikací sportovní 
11. MTV Europe A klikací hudební 
12. AMC , A klikací filmový 
13. English Club TV A klikací výuka 
14. Comedy Central Extra A klikací zábava 
15. Minimax/C8 , A klikací d tský 
16. VH1 A klikací hudba 
17. TV Paprika  klikací kuliná ství 
18. Spektrum Home  klikací kutilství 

19. 
CS mini  klikací d tský (dopoledne) 
CS Film , Sl klikací filmový 

Horor Film  klikací filmový (0-5 h) 
20. AXN  klikací filmový 

21. AXN Black  klikací filmový 
AXN White  klikací filmový 

22. 6 r zných program  v cizích jazycích , Sl, P, A klikací zábava, zprávy, filmy 
 

Podrobn jší informace o možnostech výb ru jednotlivých program , které Vás zajímají a které chcete sledovat, najdete na webových 
stránkách – www.corsat.cz
Pokud máte zájem o zasílání všech novinek kabelové televize e-mailem, registrujte se na stránce  - www.corsat.cz/?registrace=1

14. duben 2015 – CORSAT, s. r. o. Nový Ji ín 
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AKCE - šet ím  STOVKU  každý m síc..
 

    P íborFiberNet  
  
 

nejrychlejší internet p es jedinou skute nou 
optickou sí  v P íbo e od 295 K  m sí n

platnost od 20. dubna do 31. kv tna 2015 (veškeré ceny jsou v K  v etn  DPH) 
    

ak ní cena platí p i uzav ení smlouvy na 24 m síc  

  b žná cena AK NÍ CENA 

Modem pro p ipojení p es optickou zásuvku      
v byt  zákazníka  1*GE 1 790 K  99 K  

    

Tarif - internet Rychlost až (Mb/s) M sí ní poplatek 
FIBER 30 50 / 30 395 K  295 K  
FIBER 60 80 / 40 469 K  369 K  
FIBER 120 120 / 60 649 K  549 K  
    

Zvýhodn ná cena - balí ek TV +  INTERNET M sí ní poplatek 

DVB-C Mini* + FIBER 50 449 K  349 K  
DVB-C Mini* + FIBER 80 489 K  389 K  
DVB-C STANDART + FIBER 50 745 K  645 K  
DVB-C KOMPLET + FIBER 50 999 K  899 K  
Dekodovací modul CONAX + karta - zvýhodn ná cena 999 K  

 
*  DVB-C Mini obsahuje : T HD,  T1, T2, T24, T4 Sport, T4 Sport HD,  NOVA HD, NOVA, NOVA 
Cinema, FANDA,  Prima family HD, Prima family, Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, STV1, STV2, TA3,  
Ó ko,  TVP1, TVP2,  Lokal TV, TV Polar, Info KTK,  TV5 Monde,  TV Noe. 
 

CORSAT, s.r.o., K Nemocnici 18, 741 01 Nový Ji ín 
Telefon:  556 710 590,    603 468 354,    603 531 164 

 
corsat@corsat.cz                                       www.corsat.cz  
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Rudolf Korčák, letní areál koupaliště Příbor

V sobotu 30. květ-

na 2015 se  otevřou 

brány městského 

koupaliště v  Příbo-

ře. Zahájíme letos 

již 24.  letní sezonu 

a  zároveň oslavíme 

25. výročí založení fi rmy 

Ricco, která je  od r.  1993 

provozovatelem letního areálu v Příboře-Vésce.

Snažili jsme se pro vás připravit novinky a za-

jistit takové služby, abyste odcházeli vždy spokoje-

ni a plni elánu. Věříme, že se příborské koupaliště 

i v letošním roce stane vaším oblíbeným místem, 

kde prožijete hezké chvíle.

Co jsme pro vás připravili?

Novinkou budou nové altánky s možností po-

sezení při nepříznivém počasí. Součástí altánku 

bude nový krb, který je  určen zájemcům letního 

pikniku. Nové prodejní automaty vám nabídnou 

sortiment nápojů a cukrovinek. Dětská mini ZOO 

s králíčky a morčátky jistě potěší malé návštěvní-

ky. Nebudou chybět ani nové zábavné atrakce pro 

všechny věkové kategorie. Některá naše prodejní 

místa již v  letošním roce zavádějí s  předstihem 

prodej zboží a  služeb přes registrační pokladny, 

součástí bude i  slosování vstupenek a  účtenek. 

Ani v letošním roce nebude scházet večerní letní 

kino, nabídneme sportovní a kulturní akce. Usku-

teční se také několik turnusů příměstských táborů, 

plánujeme průvodcovské služby spojené s  noční 

prohlídkou města. Pro cyklisty i turisty instaluje-

me novou panoramatickou mapu Beskyd. Pro ty, 

kteří mají rádi pivo, jsou připravené „pivní pasy“. 

Soutěžíme o  hodnotné ceny - jako jsou exkurze 

do pivovaru, soudky zlatitého moku nebo večeře 

pro celé rodiny. Přichystána budou všechna spor-

toviště - minigolf, pétanque, hřiště na volejbal, sto-

ly na stolní tenis. Jistě vás potěší venkovní prodejní 

stánky s  letním sortimentem občerstvení a  letos 

poprvé také upomínkové předměty a  suvenýry. 

Zhlédnout bude možné i stálou expozici fotogra-

fi í s  tématikou „To všechno odnes čas…“. Věříme, 

že nový mladistvý personál přispěje k tomu, že zá-

žitky budou dokonalé. 

Pokud jste si ještě nestihli zakoupit slevové vouche-

ry na koupaliště, můžete tak učinit ještě 11.–15. květ-

na na internetovém portále www.slevomat.cz. 

V tuto chvíli jsme zapojeni do  certifi kace 

II. stupně kvality práce, která je pod přímou kont-

rolou Ministerstva pro místní rozvoj. 

Návštěvníci mohou u nás nově uplatňovat slevy 

prostřednictvím „Beskydy card“, platba za občerst-

vení a služby je možná také stravenkami na všech 

prodejních místech. 

V areálu jsme umístili nové informační tabule 

a zásadním způsobem rozdělili vodní plochu pro 

neplavce (50 %), plavce (30 %) a zábavné atrakce 

(20 %). Všechny vámi oblíbené služby z předcho-

zích let zůstávají zachovány. V měsíci květnu bude 

pro vás připraveno občerstvení a služby ubytova-

cí, od 30. května budou v provozu již oba bazény. 

Ceny za vstupné jsou zachovány a provozovatel ga-

rantuje stejnou výši ceny vstupenky až do r. 2018.

PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN A SAZENIČEK 

se koná 1. a 2. KVĚTNA 2015. 
Letos poprvé s doprovodným programem místních 

umělců a ukázkou výrobků místních nadšenců. 

O ostatních akcích vás budeme průběžně informovat 

na našich internetových stránkách www.koupaliste.cz. 

Hezké počasí a příjemnou letní sezonu přeje Rudolf Korčák s kolektivem zaměstnanců. 

LETNÍ SEZONA ZAČÍNÁ…
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