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V podzimních měsících tohoto roku se zúčastnila zahrada piaristického kláštera v Příboře pres-
tižní soutěžní přehlídky parků z celé České republiky. Soutěž pořádá každoročně Svaz zakládání 
a údržby zeleně, který je hlavním školitelem odborné veřejnosti na našem území. Hodnocení parků 
probíhalo ve dvou liniích, a to laické a odborné. Laické či uživatelské hodnocení mohl provést každý 
z nás na webových stránkách, kde poté byla udělena parku cena sympatie. Druhé hodnocení spočívalo 
na posudku poroty, ta byla sestavena z odborníků působících na půdě architektonických škol, členů 
Svazu zakládání a údržby zeleně, Svazu školkařů, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
a další. Hodnotitelská komise navštívila každý park, kdy výsledkem bylo vyplnění souhrnné hodno-
ticí tabulky, která sledovala řadu důležitých bodů. Hodnocena nebyla pouze výsledná realizace, ale 
také celkový průběh tvorby parku od části návrhové přes realizaci až k celkovému uskutečnění pro-
storu s novou náplní. Důraz byl kladen na zasazení díla zahradní a krajinářské tvorby do celkového 
kontextu místa s podtržením zajímavých prvků a také na inovativní přístup v určitých fázích řešení.

Stříbrná medaile v soutěži Park roku 2017
Ing. Romana Šašinková, DiS., odbor rozvoje města

V letošním roce se soutěže Park roku zúčastnilo 13 prostranství, kdy tři nejlepší byla oceněna 
umístěním na předních příčkách. Příborská klášterní piaristická zahrada získala 2. místo v soutěži. 
Tím nedostali stříbrnou medaili pouze projektanti a realizační firma, ale také lidé, kteří se o usku-
tečnění akce zasloužili po stránce administrace, komunikace či prezentace. Obyvatele města tak 
může těšit fakt, že uprostřed místa, kde žijí, vznikl unikátní kousek zahradně architektonického 
umění, jež netěší pouze je, ale byl shledán i odborníky jako příjemný a kvalitní prostor. 

Údaje o stavbě:
Přihlašovatel a investor: město Příbor
Autoři projektu: Ing. Pavla Kašubová, Ing. arch. Zdeněk Quitt, Q studio Nový Jičín
Realizace: NOSTA, s. r. o., Zahradnictví Vavřík, Ivánek-Zeman, v. o. s.
Péče a údržba: Technické služby města Příbora, příspěvková organizace
Plocha: 5 800 m²
Rok realizace díla: 2014-2015
Rok zpřístupnění zahrady z ul. Karla Čapka: 2016
Odkaz k soutěži Park roku: www.parkroku.cz

V Local TV Příbor 42. zprávy 14. - 20. 10. 2017, www.televize-pribor.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

64. schůze RM v  termínu dne 26. září 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Souhlasila na základě žádosti Svazu letců Příbor ze dne 22.09.2017 se zápi-

sem sídla spolku Svazu letců Příbor, z. s., v prostorách na adrese Dukelská 
1346, Příbor.

- Schválila zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky Nákup svozo-
vého vozidla s nástavbou pro Technické služby města Příbora, příspěvkovou 
organizaci. 

- Schválila Plán inventur za rok 2017.
- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v budově 

č. p. 50 na ulici Lidické v Příboře notáři Mgr. Tomáši Recmanovi za úče-
lem provozování notářské kanceláře.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory - budovu č. p. 
1371 na ulici Dukelské v Příboře za podmínek uvedených v příloze č. 1.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu obča-
nům na období od 01.10.2017 do 31.03.2018. 

- Schválila v souladu s ČL. XV odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví 
města Příbora č. 3/2015 minimální částku přistoupení k dluhu u pronájmu 
bytu č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Npor. Loma 1401 v Příboře ve výši 20.000 Kč. 

- Uložila zveřejnit výzvu k podání přihlášky na nájem obecního bytu č. 8 
na ul. Npor. Loma 1401 v  Příboře za podmínky přistoupení k  dluhu 
v souladu s usnesením rady města č. 64/14/1.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout 
nebytový prostor - garáž (pravá) na ulici U Tatry č. p. 1486 o celkové plo-
še 15 m2. 

- Schválila prodloužení konání kulturní akce Hity z  kazeťáku pořádané fir-
mou Invent production, s. r. o., v Kulturním domě Příbor od 14.10.2017 od 
20:00 hod. do 15.10.2017 do 03:00 hod.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce s názvem „Stavební úpravy radnice – prostor po spořitelně“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy radnice – prostor 
po spořitelně“

- Uložila zveřejnit na úřední desce záměr města Příbora pronajmout část 
stožáru na střeše domu na ulici U Tatry č. p. 1484 panu <anonymizová-
no>, pro účel umístění mikrovlnných antén. 

- Vzala na vědomí záměr vytvoření pamětní desky umělce Františka Juraně 
v podobě kovové desky, která bude umístěna v ul. Juraňově.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit záměr tvorby veřejných prostranství 
a její zamýšlený rozsah dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu.

- Vzala na vědomí výstupy z konzultací s externími projektanty záměru rozší-
ření areálu městského koupaliště. 

- Nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 2396/2 
a  2397/2 v  k. ú. Příbor panu <anonymizováno>, dle jeho žádosti ze dne 
06.04.2017.

- Souhlasila s uzavřením smlouvy, v předloženém znění,  o právu provést stav-
bu „Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“ na 
pozemku parc. č. 2251/1 v k. ú. Příbor, mezi městem Příborem a stavební-
kem Správou silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostra-
va.

- Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných sta-
noviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním 
záměrům za 3. čtvrtletí 2017.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nazvané „Lávka přes řeku 
Lubinu v  Příboře – stavební práce III“, zadávané ve zjednodušeném pod-
limitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění a pověřuje odbor investic a správy majetku k zahájení zadá-
vacího řízení.

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, s názvem „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – stavební práce III“.

- Ustanovila dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek, komisi pověřenou k  otevírání obálek, posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky „Lávka 
přes řeku Lubinu v Příboře – stavební práce III“ ve složení: Mgr. Antonín 
Hajdušek, Ing. arch. Marek Blank, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Radoslav Rö-
mer, pan Valentin Putala.

- Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Lávka přes řeku 
Lubinu v Příboře – stavební práce III“: Ing. Ivo Kunčar, Ing. MgA. Ing. arch. 
Petr Tej, Ph.D., Ing. Ivan Viskupič, JUDr. František Berger.

- Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1, v předloženém znění, k nájemní smlou-
vě ze dne 30.11.2012 mezi nájemcem městem Příborem a pronajímatelem 
Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, 
kterým se upravuje doba nájmu do 31.12.2022.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora upravit pod-
mínky pronájmu pozemků parc. č. 637 a 638/5 v k. ú. Klokočov u Pří-

bora, mezi pronajímatelem městem Příborem a  nájemcem Sportovně 
střeleckým klubem Příbor, Gagarinova 198, 742 58 Příbor, IČ 65471890, 
následovně:
-	účel nájmu – umístění a provozování sportovní střelnice včetně záze-

mí a souvisejících rekreačních sportovišť (plocha pro lukostřelbu, la-
nová dráha apod.) a poskytování souvisejících zpoplatněných služeb 
vyplývajících z činnosti SSK 

-	výpovědní lhůta 12 měsíců
-	roční nájemné 3.000 Kč plus každoroční navýšení o míru meziroční 

inflace dle ČSÚ

65. schůze RM v  termínu dne 16. října 2017 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Schválila Pravidla pro vydávání Měsíčníku města Příbora v  předloženém 

znění.
- Schválila směrnici č. 4/2017 o odměňování u příležitosti svatebních obřadů 

a vítání občánků s účinností od 01.01.2018 dle předloženého návrhu.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit záměr a rozsah aktualizace projek-

tové dokumentace sportovní plochy u ul. Vrchlického v podobě víceúčelové-
ho hřiště (varianta č. 1 v příloze). 

- Rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené 
prostřednictvím přílohy č. 1, že jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací s názvem „Sta-
vební úpravy radnice – prostor po spořitelně“ je nabídka uchazeče Seve-
romoravská stavební společnost, s. r. o., se sídlem Suvorovova 573, 742 42 Še-
nov u Nového Jičína, IČ 47153849.

- Schválila uzavření smlouvy o dílo č. 372/2017 na dodávku stavebních prací 
s názvem „Stavební úpravy radnice – prostor po spořitelně“ mezi městem 
Příborem a společností Severomoravská stavební společnost, s. r. o., se síd-
lem Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849, ve znění 
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu, 
za cenu 3.263.733 Kč včetně DPH, a podmiňuje její podpis doplněním po-
třebných finančních prostředků v rozpočtu města Příbora na rok 2017.

- Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projekto-
vé dokumentace - s  názvem „Stavební  úpravy radnice v  Příboře“ mezi 
městem Příborem a  společností ATELIER 20Q1, s. r.  o., 783 22 Cholina 
221; IČ  05020239, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 
č.  1 podkladového materiálu, kterým se upravuje termín plnění díla DSP 
k 15.11.2017 a DPS k 22.01.2018.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 461/1 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 88 m2, od pana 
<anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s pře-
vodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 461/8 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 36 m2, od <anony-
mizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s převodem 
nemovitosti uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 461/9 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 90 m2, od pana 
<anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s pře-
vodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 268/2 
zahrada v k. ú. Hájov o výměře 44 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s převodem nemovitosti uhradí 
město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků parc. č.  285/2 
zahrada o výměře 69 m2 a parc. č. 285/3 zahrada o výměře 19 m2, oba v k. ú. 
Hájov, od pana <anonymizováno> a  paní <anonymizováno>, za kupní cenu 
100 Kč/m2. Další náklady související s převodem nemovitosti uhradí město Pří-
bor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 279/94 
orná půda v k. ú. Hájov o výměře 65 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní 
cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s převodem nemovitosti uhradí 
město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 313/16 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 69 m2, od pana 
<anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s pře-
vodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 313/14 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 55 m2, od pana 
<anonymizováno> a paní <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další 
náklady související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 313/15 
ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Hájov o výměře 14 m2, od pana 
<anonymizováno> a paní <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další 
náklady související s převodem nemovitosti uhradí město Příbor. 
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- Doporučila zastupitelstvu města zrušit usnesení č.  18/6/3/1 ze dne 
03.11.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení částí pozemků parc. 
č.  50/66 – díl „aa“, parc. č. 527/2 díl „r“, „m“, parc. č. 527/3 – díl „ab“, parc. 
č. 534/2 – díl „q“, parc. č. 534/4 – díl „p“, parc. č. 537/5 – díl „o“, parc. č.   
540/2 – díl „x“, parc. č. 540/17 – díl „y“, parc. č. 541/17 – „n“, parc. č. 544/11 
– díl „s“, „v“, parc. č. 544/13 – díl „w“ a parc. č. 544/14 – díl „z“, vše v k. ú. 
Hájov o celkové výměře 1990 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 
100 Kč/m2. Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí město 
Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení částí pozemků parc. 
č.  st. 109 – díl „c“, parc. č.  560/7 – díl „k“, parc. č.  560/8 – díl „l“, parc. 
č. 566/2 – díl „i“, parc. č. 567 – díl „e“, „f“, parc. č. 568 – díl „g“, parc. č. 569 – 
díl „j“, vše v k. ú. Hájov o celkové výměře 792 m2, od pana <anonymizováno>, 
za kupní cenu 100 Kč/m2. Další náklady související s převodem nemovitostí 
uhradí město Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení částí pozemků parc. 
č. 540/16 – díl „ t“ a parc. č. 544/12 – díl „u“, vše v k. ú. Hájov o celkové 
výměře 259 m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2. Další 
náklady související s převodem nemovitostí uhradí město Příbor.

- Pověřila vedoucí odborů MÚ ke schvalování provozní dokumentace BOZP 
a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) města Pří-
bora.

- Pověřila vedoucí Městské knihovny Příbor ke schvalování provozní doku-
mentace BOZP a PO pro tuto organizační složku.

- V souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek Sb., ve znění pozdějších předpisů zrušila vyhlášenou veřejnou za-
kázku s názvem „Rozšíření a modernizace informačního systému města Pří-
bor“ v části č. 3 zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle téhož zákona.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana MUDr. Aleše Polácha, 
<anonymizováno>, členem Školské rady při Základní škole Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na funkční 
období tří let s účinností od 01.11.2017. 

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pana Ing.  Jana Monsporta, 
<anonymizováno>, členem Školské rady při Základní škole Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na funkční 
období tří let s účinností od 01.11.2017.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pana Ing. Tomáše Krompol-
ce, <anonymizováno>, členem Školské rady při Základní škole Npor. Loma 
Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na funkční 
období tří let s účinností od 01.11.2017.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jiřího Sumbala, 
<anonymizováno>, členem Školské rady při Základní škole Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín, na funkční období tří let s účinností od 01.11.2017.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana Jana Krišáka, DiS., 
<anonymizováno>, členem Školské rady při Základní škole Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín, na funkční období tří let s účinností od 01.11.2017.

- Jmenovala v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Pavlu Pavliskovou, 
<anonymizováno>, členkou Školské rady při Základní škole Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín, na funkční období tří let s účinností od 01.11.2017.

- Souhlasila s uzavřením dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou 
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací a  paní 
Mgr.  Pavlínou Jordánkovou na práce koordinátora projektu „Školka pro 
všechny děti“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007278, který 
bude realizován z  finančních prostředků Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodu-
šeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

- Schválila Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci, sní-
žení účelových finančních prostředků, které jsou určeny na svoz bionádob 
od rodinných domů, z  částky 400.000  Kč na částku 200.000  Kč. Účelově 
určená částka z neinvestičního příspěvku na provoz podléhající finančnímu 
vypořádání bude po této změně činit pro rok 2017 celkem 2.343.000 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit v  souladu s  § 34 odst. 
1) zákona č.  250/2000  Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci 
v  roce 2017 právnické osobě Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč. Návratná finanční 
výpomoc je určena na předfinancování projektu „Školka pro všechny děti“,  
reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007278 a  bude vrácena příspěvkovou 
organizací do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. března 2018. 

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit znění smlouvy o poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci mezi městem Příborem, IČ 00298328, 
a Mateřskou školou Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkovou 
organizací, IČ 70983364.

- Souhlasila v souladu s Čl. VII odst. 7 bodu e) Zřizovací listiny Základní školy 
Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace 
s pronájmem bytu v ul. Školní 1510, 742 58 Příbor na dobu neurčitou od data 
01.11.2017.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu 
města Příbora na rok 2017 v členění a finančních částkách dle předloženého 
materiálu návrhu rozpočtového opatření č. 4.

- Doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí celkové objemy upraveného 
rozpočtu města Příbora na rok 2017 po rozpočtovém opatření č. 4:

Příjmy 159 926,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 3 
rozpočtu města Příbora na rok 2017 
o 4 660,50 tis. Kč

Výdaje 211 991,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 3 
rozpočtu města Příbora na rok 2017 
o 4 660,50 tis. Kč 

Financování    52 065,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválenému 
rozpočtovému opatření č. 2 rozpočtu 
města Příbora na rok 2017 

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města vypůjčit <anonymi-
zováno>, část pozemku parc. č. 805 o výměře cca 30 m2 dotčenou stav-
bou vjezdu do provozovny čalounictví za podmínek:
-	výpůjčka bude sjednána na dobu provozování čalounictví,
-	po dobu trvání výpůjčky ponesou vypůjčitelé náklady na opravy 

a údržbu stavby na předmětné části pozemku,
-	po uplynutí doby výpůjčky bude stavba bezúplatně převedena do ma-

jetku města.
- Vyřadila žádost o pronájem obecního bytu za podmínky přistoupení k dluhu 

podanou panem <anonymizováno> z důvodu nesplnění podmínky trvalého 
pobytu.

- Schválila pořadí žadatelů o pronájem obecního bytu č. 8, Npor. Loma 1401 
v Příboře, za podmínky přistoupení k dluhu sestupně od nejvyšší nabídky 
přistoupení k dluhu.

- Rozhodla pronajmout byt č. 8, Npor. Loma 1401 v Příboře, o velikosti 1+1, 
paní <anonymizováno>, za nabídku přistoupení k dluhu ve výši 30.112 Kč.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro rea-
lizaci akce „Těžba dříví v městských lesích Příbor v roce 2018“.

- Rada města schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nazvané „Re-
konstrukce kanalizace na  ulici Myslbekově“, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, v platném znění a pověřuje odbor investic a správy majetku k zahájení 
zadávacího řízení, v předloženém znění.

- Vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, s názvem „Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově“.

- Ustanovila dle §  42 odst.  1 zákona č.  134/2016  Sb., o  zadávání veřejných 
zakázek, komisi pověřenou k  otevírání obálek, posouzení splnění podmí-
nek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky 
„Rekonstrukce kanalizace na  ulici Myslbekově“ ve složení Mgr.  Antonín 
Hajdušek, Ing. Lubomír Novák, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Radoslav Römer, 
JUDr. František Berger.

- Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
kanalizace na ulici Myslbekově“: Ing.  Ivo Kunčar, Ing.  Ivan Viskupič, Emil 
Šilar, Valentin Putala.

- Schválila změnu plánu účetních odpisů na rok 2017 u příspěvkové organizace  
Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, z  původní částky 
42,70 tis. Kč na částku 41,70 tis. Kč. 

- Rozhodla o  změně použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2017 
u příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, 
v celkové výši 1.437,00 tis. Kč následovně:
- na odpisy hmotného a nehmotného majetku v hlavní činnosti 41,70 tis. Kč
- na ostatní provozní výdaje 1.395,30 tis. Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit od 01.01.2018 roční po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 468,00 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Obecně závaznou vyhlášku 
města Příbora č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů.

- Doporučila zastupitelstvu města navýšit ve výdajové části rozpočtu města 
Příbora pro rok 2018, § 3713, částku 175.000,00 Kč pro účel realizace pro-
jektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ II. etapy o 350.000 Kč na 
celkovou částku 525.000 Kč, za účelem poskytnutí podpory jednotlivým 
žadatelům z města Příbora.

Zpracováno dne 19. října 2017
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SDĚLENÍ K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY 
Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2018

Zpracovala Bc. Eva Srněnská, úsek právní a kontrolní Městského úřadu Příbor

INFORMACE

Úmrtí blízkého člověka je vždy spojeno s dědickým řízení po zemře-
lém, řeší ale také dluhy zemřelého.
1. Úmrtí člověka oznámí matričnímu úřadu v místě posledního byd-

liště lékař, který úmrtí stanovil.
2. Matrika informuje soud, který pověří notáře k vedení dědického řízení.
3. Předběžné řízení - zhruba měsíc po úmrtí předvolá notář osobu, 

která je seznámena s rodinnými majetkovými poměry po zemřelém.
 Smyslem předběžného řízení je zajistit okruh dědiců, rozsah majetku, 

případnou závěť nebo listinu o vydědění.
4. Ověření a zjištění skutečností (2-3 měsíce, podle rozsahu majetku)

a) pravost závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění
b) ověření okruhu dědiců v centrální evidenci obyvatel
c) stav nemovitého majetku ve výpisu katastru nemovitostí
d) jednání s bankami a pojišťovnami

5. Předvolání všech, kteří připadají v úvahu jako dědicové (předvolání 
musíte obdržet alespoň deset dní předem).

6. První jednání – je proveden soupis majetku a dluhů po zemřelém, 
jejich hodnota se vyčísluje ke dni úmrtí, k ocenění není zapotřebí zna-
leckých posudků, u bytu či garáže postačí odhad realitní kanceláře. 
Hodnoty domů nebo pozemků ocení znalec. Vybavení domácnosti 
stačí ocenit souhlasným prohlášením dědiců.

7. Zemřelý podnikal – u drobného podnikání stačí k ocenění souhlas-
né prohlášení dědiců + účetní doklady, jestliže byl zemřelý vlastník 
podniku, bude nutný znalecký posudek.

8. Konečné jednání – sejdou se všichni dědici, notář je informuje o tom, 
jaký majetek na ně přechází, ale také případné dluhy. Současně jim 
vysvětlí, že dědictví mohou odmítnout.

9. Dohoda o vypořádání – pokud se dědicové dohodnou, notář jim s do-
hodou pomůže. Na základě dohody vydá notář usnesení. Podle něj 
se bude dědictví dělit. Pokud se dědicové nedohodnou na rozdělení 
dědictví, vydá notář usnesení a všichni budou dědit podle zákonných 
podílů.

Doklady, které budete potřebovat:
• Občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti.
• Závěť, pokud nebyla uložena u notáře, ale našli jste ji doma.
• Jména a adresy potencionálních dědiců.
• Vkladní knížky a podklady k účtům zemřelého.
• Doklady o členství v družstvu.
• Vlastnické listiny (domy, chaty, pozemky, apod.).
• Velký technický průkaz od automobilu, pokud jej zemřelý vlastnil.
• Doklady o půjčkách, kreditních kartách a jiných dluzích zemřelého.
• Doklady o výlohách na pohřeb.

Pokud chcete poradit více o průběhu dědického řízení, kontak-
tujte nás. Občanská poradna Příbor - od 31. 10. je poradna dočasně 
přestěhována z radnice do Freudovy ulice č. 118, budova stavebního 
úřadu a sociálního odboru – přízemí, vlevo na konci chodby, mobil 
777 735 555.

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ OD A DO Z
Marie Mayerhofferová, DiS., vedoucí detašovaného pracoviště Občanské poradny Příbor

Městský úřad Příbor, úsek právní a kontrolní, informuje, že Rada 
města Příbora schválila dne 16.10.2017 Programy pro poskytování ve-
řejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora v roce 2018 (dále 
jen Programy“), a to pro tyto oblasti:
- činnost a provoz,
- granty,
- materiálně technická základna,

- prevence kriminality,
- sociální služby.

Programem se dle § 10a odst. 1f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí 
souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu urče-
ného poskytovatelem v programu.
Poskytovatelem veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“) je město 
Příbor. Finanční prostředky poskytnuté v rámci programů jsou rozpočto-
vými prostředky města Příbora, jejich poskytování, použití a vyúčtování 
se řídí platnými právními předpisy. 
Zahájení realizace programů je stanoveno nejdříve od 01.01.2018, ukon-
čení realizace programů je stanoveno nejpozději do 31.12.2018.
Termín pro předložení žádosti o VFP pro rok 2018 je stanoven v ter-
mínu 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
Žádost o VFP musí žadatel podat výhradně na předepsaném formulá-
ři spolu s přílohami. Žádost o VFP v jednom podepsaném originále lze 
podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na 
podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu:

Město Příbor
Městský úřad Příbor
Podatelna 
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

a to v obálce označené:
a) názvem příslušného programu,
b) názvem žadatele a adresou sídla,
c) textem „Neotevírat – žádost o veřejnou finanční podporu na 

rok 2018“.

Žádost o VFP lze podat rovněž elektronicky na adresu: info@pri-
bor-mesto.cz, popř. prostřednictvím datových schránek na adresu: 
ID rfvbx3k.

Formuláře žádostí o  VFP z  rozpočtu města Příbora pro rok 2018 
obdrží žadatel:
- v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor,  náměstí 

Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor,
- v  elektronické podobě na internetové adrese www.pribor.eu. na 

stránce „Občan“, v menu „Veřejná finanční podpora“.

Na internetové adrese www.pribor-eu na stránce „Občan“, v menu 
„Veřejná finanční podpora“ jsou k  dispozici rovněž Pravidla pro 
poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbora, 
programy a veškeré formuláře vztahující se k VFP.

Po dohodě s vedením města bude pro potencionální žadatele o VFP 
z  rozpočtu města Příbora pro rok 2018 opětovně uspořádán tzv. 
„KONZULTAČNÍ DEN“. Konat se bude v  pondělí 13.11.2017 
a v pondělí 20.11.2017 od 16:00 hodin v jednacím sále piaristické-
ho kláštera v Příboře. Konáním konzultačního setkání není dotčena 
možnost individuálních konzultací v úředních hodinách městské-
ho úřadu. 

PŘÍJEM   59. kanál, vysílač Klimkovice
nemáte-li příborský program, požádejte správce domu 
o zajištění 
ČASY  vysíláme DENNĚ v 4.30 h    10.30 h    16.30 h     22.30 h 

POŘADY
*NÁVRAT DO R. 1997, ZAČÁTKY LTV VYSÍLÁNÍ - v pátek
*POŘAD Z ARCHIVU města Příbora  VYSÍLÁNÍ      - v sobotu

*ZPRÁVY, 30 minut informací PREMIÉRA    - v neděli       
   OPAKOVÁNÍ  - pondělí až čtvrtek

*ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  VYSÍLÁNÍ -  on line  - 2. 11. a 14. 12.  
     od 16 hod. na netu

www.televize-pribor.cz, tel. 776 725 909
e-mail: televize-pribor@seznam.cz 
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3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny 
(část IV. žádosti). Při nesplnění této podmínky budou žádosti postoupené ke schválení předkládány orgánům města 
s požadovanou výši finanční podpory upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé koruny směrem 
dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 
4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2018 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2018. 
 
5. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy                         

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo poskytnutí finanční podpory schváleno v orgánech města. 

 
6. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy v termínu stanoveném poskytovatelem, nárok na poskytnutí 

finanční podpory zaniká. 
 
VII. Uznatelné náklady 
1. V tomto programu jsou uznatelné náklady pouze neinvestiční náklady. 
 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného programu, 
c) vznikl příjemci v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
e) má přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v článku III. tohoto programu, a byl vynaložen na 

náklady na:                                                    
- honoráře přednášejícím, účinkujícím a pořadatelům,                               
- nákup cen a upomínkových předmětů pro soutěžící, 
- nájemné venkovních či vnitřních prostor, 
- propagaci, 
- nákup spotřebního materiálu,  
- nákup energií, 
- nákup drobného hmotného majetku (do 40 000 Kč v jednotlivém případě), 
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s činností,    
- nákup služeb,  
- ubytování přednášejících, účinkujících, soutěžících a pořadatelů,         
- opravy a údržbu drobného hmotného majetku užívaného pro činnost.  

 
3. Neuznatelnými náklady jsou a v rámci tohoto programu nelze uznat náklady na: 

- výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
- výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu, s výjimkou záloh na druhový náklad – 

spotřeba energie, 
- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 
- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,                                                                                                                              
- účetní služby, poradenské a právní služby, konzultace, bankovní služby, 
- splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, pokuty, manka,  
- nákup alkoholu, tabákových výrobků, rauty, stravné, 
- nákup potravin, občerstvení (s výjimkou nákupu potravin za účelem zhotovení balíčků jako formy odměny/ceny 

soutěžícím, popř. poskytnutí drobného občerstvení soutěžícím jako forma odměny/ceny),                                                                                             
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností, 
- nákup pohonných hmot, 
- nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory, paušální poplatky a další náklady spojené s provozem 

internetu, 
- leasing, 
- dárkové poukazy, 
- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz  

na rok 2018 
 
I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel finanční podpory 
Vyhlašovatelem Programu poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora (dále jen 
„Program“) je Rada města Příbora, poskytovatelem finanční podpory je město Příbor.  
  
II. Účel a priority programu 
Účelem a prioritami tohoto programu je snaha přispět k rozvoji kulturního a společenského života ve městě, podpora 
místní kultury, podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže, tělesné výchovy a sportu, podpora ochrany životního prostředí, 
podpora vzdělávání a podpora volnočasových aktivit zaměřených pro širokou veřejnost, zejména však pro občany města 
Příbora.  

 
III. Vymezení podporovaných okruhů v rámci programu 
V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy činností: 
- rozvoj místní kultury, rozvoj kulturní, estetické a společenské výchovy, 
- sportovní aktivity, 
- reprezentace města Příbora, 
- zlepšování životního prostředí, 
- ekologická výchova,  
- záchrana chráněných druhů rostlin a živočichů, 
- ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin apod.,  
- volnočasové a zájmové aktivity pro obyvatele města Příbora. 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 
poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.  
 
IV. Vymezení okruhu příjemců 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory (dále jen „Finanční podpora“) může být zletilá fyzická osoba podnikající nebo 

právnická osoba, která splňuje podmínku trvalého pobytu nebo sídla na území města Příbora, popř. vykonává svou 
hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora. 

 
2. Finanční podporu nelze poskytnout: 

- politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách                         
a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město Příbor, 

- právnickým osobám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 
zakladatelem je město Příbor, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- žadatelům, kteří budou mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným organizacím 

neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti. 
 
V. Lokalizace programu 
Příjemce finanční podpory musí svou činnost realizovat na území města Příbora. Tato podmínka se netýká podpory 
aktivit zaměřených na události tradičního významu konajících se mimo území města Příbora. 
 
VI. Podmínky poskytnutí finanční podpory 
1. Pro poskytování finanční podpory platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 
22.09.2016 a účinných ode dne 01.10.2016 (dále jen „Pravidla“).  
 

2. Minimální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 1 000 Kč, maximální výše finanční podpory v jednotlivém 
případě činí 600 000 Kč. 

10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
 

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být podána ve lhůtě od 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
 
Byla-li žádost o finanční podporu podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 
 
Věcně příslušný odbor je Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. 
Kontaktní osoba (pro věcné a formální záležitosti): Ing. Iveta Busková, tel.: 731 130 855, 556 455 490 
                                                                                           e-mail: buskova@pribor-mesto.cz  
 
XI. Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu 
Poskytovatel finanční podpory bude při stanovení výše finanční podpory přihlížet zejména k následujícím kritériím:                                                                                                                      
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 

schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22.09.2016,  
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v Programu 

poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 65/08/1 ze dne 16.10.2017, 
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování podkladů pro 

rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora. 
 

XII. Závěrečné vyúčtování 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeného ve smlouvě. Při 
vyúčtování se bude příjemce finanční podpory řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí finanční podpory a pravidly. 
Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program (příloha č. 6 
pravidel). 
 
XIII. Kontrola použití finanční podpory  
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté finanční podpory, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 
- formální a věcné správnosti, 
- dodržení účelového určení, 
- uznatelnost nákladů, 
- dodržení podmínek smlouvy, programu a pravidel při čerpání a využití finanční podpory. 

 
3. Neoprávněné použití finanční podpory nebo zadržení finančních prostředků bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
XIV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory na činnost a provoz v rámci tohoto programu je ve výši 2 000 000 Kč. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 

 
2. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program z rozpočtu města 

Příbora. V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na daný program v rozpočtu města Příbora, nebude 
program realizován a finanční podpora nebude poskytnuta. 
 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit. 
 
XVI. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 65/8/1 ze dne 16.10.2017 a nabývá účinnosti dne 
17.10.2017. 
 

VIII. Podmínky použití finanční podpory 
Finanční podporu lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a v souladu se smlouvou, pravidly                                    
a podmínkami tohoto programu. 
 
IX. Předkládání žádostí o finanční podporu 
1. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost, kterou tvoří: 

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora (příloha                                
č. 1 pravidel). 
 

- Přílohy uvedené v části XII. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení o řádném vedení účetnictví nebo daňové evidence (příloha č. 16 pravidel),                        
- oficiální výkazy za poslední účetní období,                                 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

 
- Ostatní přílohy uvedené v části XII. formuláře žádosti předkládá žadatel v případě, že: 

- o finanční podporu z rozpočtu města Příbora žádá poprvé, 
- došlo ke změně údajů v již dříve předložených dokumentech (např. změna stanov, změna statutárního 

zástupce, změna peněžního ústavu a další). 
 

2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři.  
 

3. V případě podání více jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost samostatně, přičemž doloží soubor shodných 
příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede, 
ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen. 

 
4. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu: 
 

Město Příbor 
Městský úřad Příbor 
Podatelna  
náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58  Příbor 

 
       a to v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“. 

 
6. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat elektronicky na tuto 

adresu: info@pribor-mesto.cz. 
 

7. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 
datových schránek na tuto adresu: ID rfvbx3k. 
 

8. Při osobním podání na podatelně Městského úřadu v Příboře bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam                                   
o osobním podání dokumentu.                                                    
 

9. Žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s tímto programem, 
b) jakýmkoli jiným způsobem,  
c) doručené na jiné adresy, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) na jiném než platném formuláři, 
f) nevyplněné ve všech částech, 
g) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
h) bez příloh, 
i) tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna,  
j) budou z dalšího posuzování vyloučeny. 
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2. Minimální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 1 000 Kč, maximální výše finanční podpory v jednotlivém 
případě činí 50 000 Kč. 

 
3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny 

(část IV. žádosti). Při nesplnění této podmínky budou žádosti postoupené ke schválení předkládány orgánům města 
s požadovanou výši finanční podpory upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé koruny směrem 
dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 
4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2018 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2018. 

 
5. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy                         

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo poskytnutí finanční podpory schváleno v orgánech města. 

 
6. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy v termínu stanoveném poskytovatelem, nárok na poskytnutí 

finanční podpory zaniká. 
 
VII. Uznatelné náklady 
1. V tomto programu jsou uznatelné náklady pouze neinvestiční náklady. 

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole                  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného programu, 
c) vznikl příjemci v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
e) má přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v článku III. tohoto programu, a byl vynaložen                       

na náklady na:                                                    
- honoráře přednášejícím, účinkujícím a pořadatelům,                               
- nákup cen a upomínkových předmětů pro soutěžící, 
- nájemné venkovních či vnitřních prostor, 
- propagaci, 
- nákup spotřebního materiálu,  
- nákup energií, 
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizaci projektu,    
- nákup služeb,  
- ubytování přednášejících, účinkujících, soutěžících a pořadatelů.      

            
3. Neuznatelnými náklady jsou a v rámci tohoto programu nelze uznat náklady na: 

- výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
- výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu, s výjimkou záloh na druhový náklad – 

spotřeba energie, 
- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 
- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,                                                                                                                               
- účetní služby, poradenské a právní služby, konzultace, bankovní služby, 
- splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, pokuty, manka,  
- nákup alkoholu, tabákových výrobků, rauty, stravné, 
- nákup potravin, občerstvení (s výjimkou nákupu potravin za účelem zhotovení balíčků jako formy odměny/ceny 

soutěžícím, popř. poskytnutí drobného občerstvení soutěžícím jako forma odměny/ceny),                                                                                                                
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností, 
- nákup pohonných hmot, 
- nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory, paušální poplatky a další náklady spojené s provozem 

internetu, 
- leasing, 
- dárkové poukazy, 
- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory – grantů   

na rok 2018 
 
I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel finanční podpory 
Vyhlašovatelem Programu poskytování veřejné finanční podpory – grantů z rozpočtu města Příbora (dále jen „Program“) 
je Rada města Příbora, poskytovatelem finanční podpory je město Příbor.  
 
II. Účel a priority programu 
Účelem a prioritami tohoto programu je snaha přispět k rozvoji kulturního a společenského života ve městě, podpora 
místní kultury, podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže, tělesné výchovy a sportu, podpora ochrany životního prostředí, 
podpora vzdělávání a podpora volnočasových aktivit zaměřených pro širokou veřejnost, zejména však pro občany města 
Příbora.  

 
III. Vymezení podporovaných okruhů v rámci programu 
V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy činností: 
- rozvoj místní kultury, rozvoj kulturní, estetické a společenské výchovy, 
- sportovní aktivity, 
- reprezentace města Příbora, 
- zlepšování životního prostředí, 
- ekologická výchova,  
- záchrana chráněných druhů rostlin a živočichů, 
- ochrana volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin apod.,  
- volnočasové a zájmové aktivity pro obyvatele města Příbora. 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 
poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.  
 
IV. Vymezení okruhu příjemců 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory – grantu (dále jen „Finanční podpora“) může být zletilá fyzická osoba 

podnikající nebo právnická osoba, která splňuje podmínku trvalého pobytu nebo sídlana území města Příbora,                 
popř. vykonává svou hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora. 

 
2. Finanční podporu nelze poskytnout: 

- politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách                       
a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město Příbor, 

- právnickým osobám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 
zakladatelem je město Příbor, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- žadatelům, kteří budou mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným organizacím 

neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti. 
 

 
V. Lokalizace programu 
Příjemce finanční podpory musí svou činnost realizovat na území města Příbora. Tato podmínka se netýká podpory 
aktivit zaměřených na události tradičního významu konajících se mimo území města Příbora. 
 
VI. Podmínky poskytnutí finanční podpory 
1. Pro poskytování finanční podpory platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 
22.09.2016 a účinných ode dne 01.10.2016 (dále jen „Pravidla“).  
 

budou z dalšího posuzování vyloučeny. 
 
10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
 
X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být podána ve lhůtě od 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
Byla-li žádost o finanční podporu podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 
 
Věcně příslušný odbor je Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. 
 
Kontaktní osoba (pro věcné a formální záležitosti): Ing. Iveta Busková, tel.: 731 130 855, 556 455 490 
                                                                                           e-mail: buskova@pribor-mesto.cz  
 
XI. Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu 
Poskytovatel finanční podpory bude při stanovení výše finanční podpory přihlížet zejména k následujícím kritériím:                                                                                                                              
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 

schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22.09.2016,  
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v Programu 

poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 65/08/1 ze dne 16.10.2017, 
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování podkladů                        

pro rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora. 
 
XII. Závěrečné vyúčtování 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeného ve smlouvě.                       
Při vyúčtování se bude příjemce finanční podpory řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí finanční podpory a pravidly. 
Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program (příloha č. 7 
pravidel). 
 
XIII. Kontrola použití finanční podpory  
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté finanční podpory, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 
- formální a věcné správnosti, 
- dodržení účelového určení, 
- uznatelnost nákladů, 
- dodržení podmínek smlouvy, programu a pravidel při čerpání a využití finanční podpory. 

 
3. Neoprávněné použití finanční podpory nebo zadržení finančních prostředků bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
XIV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory – grantů v rámci tohoto programu je ve výši 132 000 Kč. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 

 
2. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program z rozpočtu města 

Příbora. V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na daný program v rozpočtu města Příbora, nebude 
program realizován a finanční podpora nebude poskytnuta. 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit. 
 
XVI. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 65/8/1 ze dne 16.10.2017 a nabývá účinnosti dne 
17.10.2017. 

4. Projektem se pro účely tohoto programu rozumí vytvoření jedinečného, časově ohraničeného produktu nebo služby. 
 
VIII. Podmínky použití finanční podpory 
Finanční podporu lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a v souladu se smlouvou, pravidly                   
a podmínkami tohoto programu. 
 
IX. Předkládání žádostí o finanční podporu 
1. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost, kterou tvoří: 

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu z rozpočtu města Příbora (příloha č. 2 pravidel). 
 

- Přílohy uvedené v části VIII. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení o řádném vedení účetnictví nebo daňové evidence (příloha č. 16 pravidel),                        
- oficiální výkazy za poslední účetní období,                                 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

 
- Ostatní přílohy uvedené v části VIII. formuláře žádosti předkládá žadatel v případě, že: 

- o finanční podporu z rozpočtu města Příbora žádá poprvé, 
- došlo ke změně údajů v již dříve předložených dokumentech (např. změna stanov, změna statutárního 

zástupce, změna peněžního ústavu a další). 
 

2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři.  
 

3. V případě podání více jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost samostatně, přičemž doloží soubor shodných 
příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede, 
ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen. 

 
4. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu: 
 

Město Příbor 
Městský úřad Příbor 
Podatelna  
náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58  Příbor 

 
       a to v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“. 

 
6. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat elektronicky na tuto 

adresu: info@pribor-mesto.cz. 
 
7. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

datových schránek na tuto adresu: ID rfvbx3k. 
 

8. Při osobním podání na podatelně Městského úřadu v Příboře bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam                      
o osobním podání dokumentu.                                                    
 

9. Žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s tímto programem, 
b) jakýmkoli jiným způsobem,  
c) doručené na jiné adresy, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) na jiném než platném formuláři, 
f) nevyplněné ve všech částech, 
g) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
h) bez příloh, 
i) tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna, 
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4. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny 
(část IV. žádosti). Při nesplnění této podmínky budou žádosti postoupené ke schválení předkládány orgánům města 
s požadovanou výši finanční podpory upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé koruny směrem 
dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 
5. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2018 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2018. 

 
6. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy                       

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo poskytnutí finanční podpory schváleno v orgánech města. 

 
7. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy v termínu stanoveném poskytovatelem, nárok na poskytnutí 

finanční podpory zaniká. 
 
VII. Uznatelné náklady 
1. V tomto programu jsou uznatelné náklady pouze investiční náklady. 

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného programu, 
c) vznikl příjemci v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
e) má přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v článku III. tohoto programu, a byl vynaložen na 

náklady na:     
- rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč. 

 
3. Neuznatelnými náklady jsou a v rámci tohoto programu nelze uznat náklady na: 

- výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
- výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu, s výjimkou záloh na druhový náklad – 

spotřeba energie, 
- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 
- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,                                                                                                                              
- účetní služby, poradenské a právní služby, konzultace, bankovní služby, 
- splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, pokuty, manka,  
- nákup alkoholu, tabákových výrobků, rauty, stravné, 
- nákup potravin, občerstvení, 
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností, 
- nákup pohonných hmot, 
- nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory, paušální poplatky a další náklady spojené s provozem 

internetu, 
- leasing, 
- dárkové poukazy, 
- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

 
VIII. Podmínky použití finanční podpory 
Finanční podporu lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a v souladu se smlouvou, pravidly     
a podmínkami tohoto programu. 
 
IX. Předkládání žádostí o finanční podporu 
1. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost, kterou tvoří: 

 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory  

materiálně technické základny na rok 2018 
 
I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel finanční podpory 
Vyhlašovatelem Programu poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města 
Příbora (dále jen „Program“) je Rada města Příbora, poskytovatelem finanční podpory je město Příbor.  
 
II. Účel a priority programu 
Účelem a prioritami tohoto programu je snaha přispět ke zhodnocení, k zachování, popř. rozšíření funkčnosti 
nemovitostí sloužících k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, k podpoře vzdělání, zájmových činností                       
a volnočasových aktivit zaměřených pro širokou veřejnost, zejména však pro občany města Příbora. 
 
III. Vymezení podporovaných okruhů v rámci programu 
V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy: 
- rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč, 
- stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč. 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 
poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.  
 
IV. Vymezení okruhu příjemců 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory materiálně technické základny (dále jen „Finanční podpora“) může být vlastník 

nemovitosti, která se nachází na území města Příbora a slouží k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, 
k podpoře vzdělání, zájmových činností a volnočasových aktivit zaměřených pro širokou veřejnost, zejména však                           
pro občany města Příbora. 

 
2. Finanční podporu nelze poskytnout: 

- politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách                      
a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město Příbor, 

- právnickým osobám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 
zakladatelem je město Příbor, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- žadatelům, kteří budou mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným organizacím 

neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti. 
 

V. Lokalizace programu 
Příjemce finanční podpory musí být vlastník nemovitosti, která se nachází na území města Příbora. 
 
VI. Podmínky poskytnutí finanční podpory 
1. Pro poskytování finanční podpory platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 
22.09.2016 a účinných ode dne 01.10.2016 (dále jen „Pravidla“). 
 

2. Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 85 % z celkových plánovaných nákladů doložených 
cenovou nabídkou minimálně od jednoho dodavatele (zhotovitele). 

 
3. V případě, že skutečné uznatelné náklady a vynaložené finanční prostředky budou nižší než výše poskytnuté finanční 

podpory, je příjemce povinen vrátit finanční prostředky ve výši tohoto rozdílu na účet poskytovatele nejpozději 
v termínu stanoveném pro předložení finančního vypořádání. 

10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
 

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být podána ve lhůtě od 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
 
Byla-li žádost o finanční podporu podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 
 
Věcně příslušný odbor je Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor. 
 
Kontaktní osoba (pro věcné a formální záležitosti): Ing. Iveta Busková, tel.: 731 130 855, 556 455 490 
                                                                                           e-mail: buskova@pribor-mesto.cz  
 
XI. Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu 
Poskytovatel finanční podpory bude při stanovení výše finanční podpory přihlížet zejména k následujícím kritériím:                                                                                                                              
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 

schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22.09.2016,  
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v Programu 

poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 65/08/1 ze dne 16.10.2017, 
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování podkladů pro 

rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora. 
 
XII. Závěrečné vyúčtování 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeného ve smlouvě.                   
Při vyúčtování se bude příjemce finanční podpory řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí finanční podpory a pravidly. 
Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program (příloha č. 8 
pravidel). 
 
XIII. Kontrola použití finanční podpory  
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté finanční podpory, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 
- formální a věcné správnosti, 
- dodržení účelového určení, 
- uznatelnost nákladů, 
- dodržení podmínek smlouvy, programu a pravidel při čerpání a využití finanční podpory. 

 
3. Neoprávněné použití finanční podpory nebo zadržení finančních prostředků bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
XIV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory materiálně technické základny v rámci tohoto programu je ve výši 1 000 000 Kč. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 

 
2. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program z rozpočtu města 

Příbora. V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na daný program v rozpočtu města Příbora, nebude 
program realizován a finanční podpora nebude poskytnuta. 
 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit. 
 
XVI. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 65/8/1 ze dne 16.10.2017 a nabývá účinnosti dne 
17.10.2017. 

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora (příloha    
č. 3 pravidel). 
 

- Cenová nabídka minimálně od jednoho dodavatele (zhotovitele). 
 

- Fotodokumentace předmětné nemovitosti před modernizací, rekonstrukcí, přístavbou, nástavbou, stavebními 
úpravami. 
 

- Přílohy uvedené v části X. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení o řádném vedení účetnictví nebo daňové evidence (příloha č. 16 pravidel),                        
- oficiální výkazy za poslední účetní období,                                 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

 
- Ostatní přílohy uvedené v části X. formuláře žádosti předkládá žadatel v případě, že: 

- o finanční podporu z rozpočtu města Příbora žádá poprvé, 
- došlo ke změně údajů v již dříve předložených dokumentech (např. změna stanov, změna statutárního 

zástupce, změna peněžního ústavu a další). 
 

2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři.  
 

3. V případě podání více jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost samostatně, přičemž doloží soubor shodných 
příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede, 
ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen. 

 
4. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu: 
 

Město Příbor 
Městský úřad Příbor 
Podatelna  
náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58  Příbor 

 
       a to v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“. 

 
6. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat elektronicky na tuto 

adresu: info@pribor-mesto.cz. 
 

7. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 
datových schránek na tuto adresu: ID rfvbx3k. 
 

8. Při osobním podání na podatelně Městského úřadu v Příboře bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o 
osobním podání dokumentu.                                                    
 

9. Žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s tímto programem, 
b) jakýmkoli jiným způsobem,  
c) doručené na jiné adresy, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) na jiném než platném formuláři, 
f) nevyplněné ve všech částech, 
g) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
h) bez příloh, 
i) tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna, 

 
       budou z dalšího posuzování vyloučeny. 
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6. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy v termínu stanoveném poskytovatelem, nárok na poskytnutí 
finanční podpory zaniká. 

 
VII. Uznatelné náklady 
1. V tomto programu jsou uznatelné náklady pouze neinvestiční náklady. 

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného programu, 
c) vznikl příjemci v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
e) má přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v článku III. tohoto programu, a byl vynaložen na 

náklady na:                                                    
- honoráře přednášejícím, účinkujícím a pořadatelům,                               
- nákup cen a upomínkových předmětů pro soutěžící, 
- nájemné venkovních či vnitřních prostor, 
- propagaci, 
- nákup spotřebního materiálu,  
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizaci projektu,    
- nákup služeb,  
- ubytování přednášejících, účinkujících, soutěžících a pořadatelů.        

         
3. Neuznatelnými náklady jsou a v rámci tohoto programu nelze uznat náklady na: 

- výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
- výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu, s výjimkou záloh na druhový náklad – 

spotřeba energie, 
- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 
- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky, 
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,                                                                                                                              
- účetní služby, poradenské a právní služby, konzultace, bankovní služby, 
- splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, pokuty, manka,  
- nákup alkoholu, tabákových výrobků, rauty, stravné, 
- nákup potravin, občerstvení (s výjimkou nákupu potravin za účelem zhotovení balíčků jako formy odměny/ceny 

soutěžícím, popř. poskytnutí drobného občerstvení soutěžícím jako forma odměny/ceny),                                                                                             
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností, 
- nákup pohonných hmot, 
- nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory, paušální poplatky a další náklady spojené s provozem 

internetu, 
- leasing, 
- dárkové poukazy, 
- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

 
4. Projektem se pro účely tohoto programu rozumí vytvoření jedinečného, časově ohraničeného produktu nebo 

služby. 
 

VIII. Podmínky použití finanční podpory 
Finanční podporu lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a v souladu se smlouvou, pravidly                      
a podmínkami tohoto programu. 
 
IX. Předkládání žádostí o finanční podporu 
1. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost, kterou tvoří: 

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory na prevenci kriminality z rozpočtu města Příbora (příloha č. 4 
pravidel). 
 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory na prevenci kriminality 

na rok 2018 
 
I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel finanční podpory 
Vyhlašovatelem Programu poskytování veřejné finanční podpory na prevenci kriminality z rozpočtu města Příbora (dále 
jen „Program“) je Rada města Příbora, poskytovatelem finanční podpory je město Příbor.  
 
II. Účel a priority programu 
Účelem a prioritou tohoto programu je eliminace výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území města 
Příbora. 
 
III. Vymezení podporovaných okruhů v rámci programu 
V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy činností: 
- přednášky, besedy se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, 
- jednodenní akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, 
- vícedenní akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů. 
 
Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 
poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.  
 
IV. Vymezení okruhu příjemců 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory na prevenci kriminality (dále jen „Finanční podpora“) může být zletilá fyzická 

osoba podnikající nebo právnická osoba, která splňuje podmínku trvalého pobytu nebo sídla na území města 
Příbora, popř. vykonává svou hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora. 

 
2. Finanční podporu nelze poskytnout: 

- politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 
hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- žadatelům, kteří budou mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným organizacím 

neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti. 
 

V. Lokalizace programu 
Příjemce finanční podpory musí svou činnost realizovat na území města Příbora. Tato podmínka se netýká podpory 
aktivit zaměřených na události tradičního významu konajících se mimo území města Příbora. 
 
VI. Podmínky poskytnutí finanční podpory 
1. Pro poskytování finanční podpory platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční 

podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 
22.09.2016 a účinných ode dne 01.10.2016 (dále jen „Pravidla“).  
 

2. Minimální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 1 000 Kč, maximální výše finanční podpory v jednotlivém 
případě činí 50 000 Kč. 

 
3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny 

(část IV. žádosti). Při nesplnění této podmínky budou žádosti postoupené ke schválení předkládány orgánům města 
s požadovanou výši finanční podpory upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé koruny směrem 
dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 
4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2018 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2018. 

 
5. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy                             

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo poskytnutí finanční podpory schváleno v orgánech města. 

Byla-li žádost o finanční podporu podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 
 
Věcně příslušný odbor je Městská policie Příbor. 
Kontaktní osoba (pro věcné a formální záležitosti): Eva Durčeková, DiS., tel.: 556 455 404 
                                                                                           e-mail: policie@pribor-mesto.cz  
 
XI. Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu 
Poskytovatel finanční podpory bude při stanovení výše finanční podpory přihlížet zejména k následujícím kritériím:                                                                                                                              
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 

schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22.09.2016,  
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v Programu 

poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 65/08/1 ze dne 16.10.2017, 
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování podkladů pro 

rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora. 
 
XII. Závěrečné vyúčtování 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeného ve smlouvě.                      
Při vyúčtování se bude příjemce finanční podpory řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí finanční podpory a pravidly. 
Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program (příloha č. 9 
pravidel). 
 
XIII. Kontrola použití finanční podpory  
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté finanční podpory, zejména zda byla hospodárně účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 
- formální a věcné správnosti, 
- dodržení účelového určení, 
- uznatelnost nákladů, 
- dodržení podmínek smlouvy, programu a pravidel při čerpání a využití finanční podpory. 

 
3. Neoprávněné použití finanční podpory nebo zadržení finančních prostředků bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
XIV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory na prevenci kriminality v rámci tohoto programu je ve výši 120 000 Kč. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 

 
2. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program z rozpočtu města 

Příbora. V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na daný program v rozpočtu města Příbora, nebude 
program realizován a finanční podpora nebude poskytnuta. 
 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit. 
 
XVI. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 65/8/1 ze dne 16.10.2017 a nabývá účinnosti dne 
17.10.2017. 
 
 
 
 
 

- Přílohy uvedené v části VIII. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení o řádném vedení účetnictví nebo daňové evidence (příloha č. 16 pravidel),                        
- oficiální výkazy za poslední účetní období,                                 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

 
- Ostatní přílohy uvedené v části VIII. formuláře žádosti předkládá žadatel v případě, že: 

- o finanční podporu z rozpočtu města Příbora žádá poprvé, 
- došlo ke změně údajů v již dříve předložených dokumentech (např. změna stanov, změna statutárního 

zástupce, změna peněžního ústavu a další). 
 

2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři.  
 

3. V případě podání více jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost samostatně, přičemž doloží soubor shodných 
příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede, 
ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen. 

 
4. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu: 
 

Město Příbor 
Městský úřad Příbor 
Podatelna  
náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58  Příbor 
 

       a to v obálce označené: 
a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“. 

 
6. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat elektronicky na tuto 

adresu: info@pribor-mesto.cz. 
 

7. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 
datových schránek na tuto adresu: ID rfvbx3k. 
 

8. Při osobním podání na podatelně Městského úřadu v Příboře bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam                       
o osobním podání dokumentu.                                                    
 

9. Žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s tímto programem, 
b) jakýmkoli jiným způsobem,  
c) doručené na jiné adresy, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) na jiném než platném formuláři, 
f) nevyplněné ve všech částech, 
g) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
h) bez příloh, 
i) tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna, 

 
       budou z dalšího posuzování vyloučeny. 
 
10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 

 
X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být podána ve lhůtě od 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
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podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 
22.09.2016 a účinných ode dne 01.10.2016 (dále jen „Pravidla“).  
 

2. Minimální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 1 000 Kč, maximální výše finanční podpory v jednotlivém 
případě činí 700 000 Kč. 

 
3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny 

(část IV. žádosti). Při nesplnění této podmínky budou žádosti postoupené ke schválení předkládány orgánům města 
s požadovanou výši finanční podpory upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé koruny směrem 
dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 
4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2018 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2018. 

 
5. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy                        

o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo poskytnutí finanční podpory schváleno v orgánech města. 

 
6. V případě, že se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy v termínu stanoveném poskytovatelem, nárok na poskytnutí 

finanční podpory zaniká. 
VII. Uznatelné náklady 
1. V tomto programu jsou uznatelné náklady pouze neinvestiční náklady. 

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole                         
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného programu, 
c) vznikl příjemci v období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
e) má přímou souvislost s podporovanými okruhy uvedenými v článku III. tohoto programu, a byl vynaložen na 

náklady na:                                                    
- osobní náklady včetně zákonných odvodů, 
- nákup energií, 
- nájem prostor souvisejících s poskytovanou sociální službou, 
- nákup spotřebního materiálu,  
- nákup drobného hmotného majetku (do 40 000 Kč v jednotlivém případě), 
- nákup služeb.  

 
3. Neuznatelné náklady jsou a v rámci tohoto programu nelze uznat náklady na: 

- výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek, 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
- výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- poskytování záloh, jejichž termín přesáhne termín realizace programu, s výjimkou záloh na druhový náklad – 

spotřeba energie, 
- poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí, 
- podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,                              
- cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů,                                                         
- účetní služby, poradenské a právní služby, konzultace, bankovní služby, 
- splátky úvěrů vč. úroků, leasingu vč. akontace, pokuty, manka,  
- nákup potravin, občerstvení, alkoholu, tabákových výrobků, rauty, stravné,                       
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností, 
- nákup mobilních telefonů, poplatky za telefonní hovory, paušální poplatky a další náklady spojené s provozem 

internetu, 
- leasing, 
- dárkové poukazy, 
- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

 
VIII. Podmínky použití finanční podpory 
Finanční podporu lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a v souladu se smlouvou, pravidly          
a podmínkami tohoto programu. 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby  

na rok 2018 
 
I. Vyhlašovatel programu, poskytovatel finanční podpory 
Vyhlašovatelem Programu poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby z rozpočtu města Příbora (dále jen 
„Program“) je Rada města Příbora, poskytovatelem finanční podpory je město Příbor.  
  
II. Účel a priority programu 
Účelem a prioritami tohoto programu je podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost                  
je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017                       
a podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území města Příbora nebo pro občany 
s trvalým pobytem na území města Příbora, kteří užívají sociální služby mimo město Příbor. 
 
III. Vymezení podporovaných okruhů v rámci programu 
1. V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy činností: 

a) činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Příbora pro občany žijící na území města Příbora, 

b) činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, mimo území města Příbora pro občany s trvalým pobytem na území 
města Příbora. 

 
2. V rámci tohoto programu nebudou finanční prostředky poskytovány na fakultativní činnosti dle § 35 odst. 4 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 

poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.  
 
IV. Vymezení okruhu příjemců 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory (dále jen „Finanční podpora“) může být: 

a) poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu v souladu s Rozhodnutím 
Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011, a který je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,                      
a jehož potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města 
Příbora na období 2013 - 2017,  

b) poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu v souladu s Rozhodnutím 
Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20.12.2011, a který je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 

 
2. Finanční podporu nelze poskytnout: 

- politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách                
a hnutích, ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je město Příbor, 

- právnickým osobám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 
zakladatelem je město Příbor, 

- žadatelům, kteří nesplňují povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
žadatelům, kteří budou mít ke dni podání žádosti vůči poskytovateli a jeho zřízeným a založeným organizacím 
neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti. 

 
V. Lokalizace programu 
Příjemce finanční podpory musí svou činnost realizovat na území města Příbora pro občany žijící na území města Příbora 
nebo mimo území města Příbora pro občany s trvalým pobytem na území města Příbora. 
 
VI. Podmínky poskytnutí finanční podpory 
1. Pro poskytování finanční podpory platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční  

 

h) bez příloh, 
i) tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna, 

 

       budou z dalšího posuzování vyloučeny. 
 

10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí. 
 

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí bý  podána ve lhůtě od 01.12.2017 do 15.12.2017 včetně. 
 
Byla-li žádost o finanční podporu podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li 
poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. 
 
Věcně příslušný odbor je Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 
Kontaktní osoba (pro věcné a formální záležitosti): Bc. Lenka Filipcová, tel.: 556 455 470 
                                                                                            e-mail: filipcova@pribor-mesto.cz  
 

XI. Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu 
Poskytovatel finanční podpory bude při stanovení výše finanční podpory přihlížet zejména k následujícím kritériím:                                                                      
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 

schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22.09.2016,  
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v Programu 

poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 65/08/1 ze dne 16.10.2017, 
- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování podkladů pro 

rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora, 
- zda je potřebnost sociální služby deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit 

města Příbora na aktuální období. 
 

XII. Závěrečné vyúčtování 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeného ve smlouvě.                       
Při vyúčtování se bude příjemce finanční podpory řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí finanční podpory a pravidly. 
Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený program (příloha č. 10 pravidel). 
 

XIII. Kontrola použití finanční podpory  
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté finanční podpory, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 

kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: 
- formální a věcné správnosti, 
- dodržení účelového určení, 
- uznatelnost nákladů, 
- dodržení podmínek smlouvy, programu a pravidel při čerpání a využití finanční podpory. 

 
3. Neoprávněné použití finanční podpory nebo zadržení finančních prostředků bude klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

XIV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory na sociální služby v rámci tohoto programu je ve výši 1 150 000 Kč. 
 
XV. Závěrečná ustanovení 
1. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 
 
2. Poskytnutí finanční podpory je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program z rozpočtu města 

Příbora. V případě, že nebudou schváleny finanční prostředky na daný program v rozpočtu města Příbora, nebude 
program realizován a finanční podpora nebude poskytnuta. 
 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo program bez udání důvodů zrušit. 
 

XVI. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 65/8/1 ze dne 16.10.2017 a nabývá účinnosti                      
dne 17.10.2017. 

IX. Předkládání žádostí o finanční podporu 
1. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost, kterou tvoří: 

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory na sociální služby z rozpočtu města Příbora (příloha č. 5 pravidel). 
- Přílohy uvedené v části XI. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 

- čestné prohlášení za účelem poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (příloha č. 16 
pravidel),                       

- oficiální výkazy za poslední účetní období, 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

- Přílohy neuvedené v části XI. formuláře žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- ceník poskytované sociální služby,  
- rozpis celkových nákladů na osobu na den, % podíl uživatele sociální služby na nákladech, % podíl 

zřizovatele na nákladech a % podíl požadované dotace, výpočet oprávněné provozní ztráty, 
- žadatel pobytového zařízení sociálních služeb doloží údaje o obsazenosti klienty s trvalým pobytem na 

území města Příbora, kteří nedosahují svými příjmy výši úhrad za poskytnuté sociální služby a úhradu za ně 
nedoplácí osoby blízké (počet lůžko/dnů strávených v kalendářním roce v pobytovém zařízení a % podíl 
uživatele na nákladech na den).  
 

- Ostatní přílohy uvedené v části XI. formuláře žádosti předkládá žadatel v případě, že: 
- o finanční podporu z rozpočtu města Příbora žádá poprvé, 
- došlo ke změně údajů v již dříve předložených dokumentech (např. změna stanov, změna statutárního 

zástupce, změna peněžního ústavu a další). 
 
2. Žadatel podává žádost výhradně na předepsaném formuláři.  

 
3. Žadatel podává žádost na každou registrovanou sociální službu zvlášť (jeden identifikátor – jedna žádost). V případě 

podání více jak jedné žádosti, podává žadatel každou žádost samostatně, přičemž doloží soubor shodných příloh 
pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede,                       
ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen. 

 
4. Žadatel o finanční podporu předkládá žádost v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na tuto adresu: 
 

Město Příbor 
Městský úřad Příbor Podatelna  
náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58  Příbor 

 
       a to v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2018“. 

 
6. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat elektronicky na tuto 

adresu: info@pribor-mesto.cz. 
 
7. Žádost o finanční podporu spolu se všemi přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím 

datových schránek na tuto adresu: ID rfvbx3k. 
 
8. Při osobním podání na podatelně Městského úřadu v Příboře bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam                     

o osobním podání dokumentu.                                                    
 

9. Žádosti předložené vyhlašovateli: 
a) v rozporu s tímto programem, 
b) jakýmkoli jiným způsobem,  
c) doručené na jiné adresy, 
d) mimo lhůtu pro předložení žádosti, 
e) na jiném než platném formuláři, 
f) nevyplněné ve všech částech, 
g) nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele, 
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Na území Moravskoslezského kraje a také v Příboře a jeho okolí 
jste zajisté zaznamenali hojný výskyt listnatých a jehličnatých dře-
vin napadených jmelím. Rychlý nárůst plošného napadení jedinců 
je vysledován v průběhu posledních 15 let AOPK ČR, Regionálním 
pracovištěm Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří, která se tou-
to problematikou intenzivně zabývá. Velmi častý výskyt jmelí na 
dřevinách lze zaregistrovat kolem silnic, kde na dřeviny negativně 
působí také stres z dopravy. Silně bývají napadeny solitérní stromy 
v krajině, staré stromy v parcích, aleje a doprovodné břehové porosty.   

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří 
husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm. Bílé plody, 
které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy 
jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí 
taxonomicky dělíme do dvou druhů – jmelí listnáčové (Viscum 
album L.) a jmelí jehličnanové (Viscum laxum Boiss. et Reuter), 
které se dělí na dva poddruhy - jmelí jehličnanové pravé (subsp. 
laxum) a jmelí jehličnanové jedlové (subsp. abietis). Jmelí je ty-
pickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá 
důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je 
jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen star-
ší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených 
stromů a může žít 30 -  40 let, výjimečně až 70 let.     

Jmelí se v přírodě rozšiřuje bobulemi, které roznášejí bobulo-
žraví ptáci. Semena jmelí po pozření ptáky a po průchodu jejich 
zažívacím traktem (15-20 minut) mají lepší klíčivost. V  tomto 
případě se jedná o přenos semen na kratší vzdálenosti. Přenos se-
men na větší vzdálenosti dochází v případě, kdy semena ulpí na 
zobácích či na jiných částech těl ptáků, a při jejich očistě semena 
zůstávají zachycena na větvích stromů. Životní cyklus jmelí má 
dvě fáze. První fáze KLÍČENÍ, kdy rostlina žije ze svých zásob. Po 
ní nastupuje fáze CIZOPASNÁ, v rámci které se vyvíjí trs jmelí, 
který využívá vody a živiny hostitelské rostliny. V této fázi dochází 
k negativnímu působení jmelí na hostitelskou dřevinu. Důsled-
kem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu 
nadměrného odnímání vody a živin dřevině, ulamování větví 
v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených 
větví. S tímto jsou taktéž spojeny finanční investice a technicky 

nesnadné likvidace trsů v korunách stromů s nutným opaková-
ním takovýchto zásahů. 

Pro eliminaci výskytu jmelí se mimo jiné doporučuje:
-  hlídat první výskyt jmelí a pokusit se včasnou likvidací zpomalit 

šíření;
-  podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem;
-  ošetřování významných stromů i s nutností opakování zásahů;
-  odstraňování jmelí odborným ořezem větví s trsy jmelí; 
- v případě napadení více než 50 % objemu koruny pokácení dře-

vin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, 
památné stromy).

Touto cestou se obracíme na vlastníky, kteří na svých po-
zemcích evidují dřeviny napadené jmelím, aby se z důvodu 
zmírnění šíření jmelí pokusili eliminovat jeho výskyt způso-
by výše doporučenými. Ať už je to odstraňování prvních keříčků 
jmelí, či případné pokácení dřeviny silně napadené tímto polopara-
zitem. Při odborných ořezech nebo při kácení postupujte, prosím, 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě dotazů či žádostí o konzul-
tace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů 
můžete kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor 
rozvoje města, tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz . 

Odborný ořez jmelí na dřevinách ve vlastnictví města Pří-
bora zajišťuje Městský úřad Příbor každoročně a na vybraných 
významných dřevinách opakovaně. Z důvodu expanzivního vý-
skytu jmelí v posledních letech se i po zajištění odborného ošetření 
dřevin spojeného s odstraněním jmelí nepodařilo v některých 
případech výskyt jmelí snížit a  je nutné přistoupit k pokácení 
stromů. V letošním roce bylo mimo jiné zajištěno provedení eli-
minace jmelí v městském parku a v parčíku před domem Českého 
svazu chovatelů ZO Příbor. Jak v létech předcházejících, tak i na-
dále bude snahou Městského úřadu Příbor postupně pokračovat 
v odborných ořezech dřevin zaměřených mimo jiné také na od-
stranění jmelí z korun stromů.  Literatura:

Ing. Eva Mračanská: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje, 2012 
1 Josef Dostál a kol.: Nová květena ČSSR 1, Academia Praha, 1989

Podobně jako v předchozích letech se město Příbor připojilo 
k mezinárodní světové kampani - k „Evropskému týdnu mobility“ 
a „Evropskému dni bez aut“ (koná se 22. září). Kampaň upozorňuje 
na negativní působení velkého množství automobilů ve městech. 
Město Příbor již po jedenácté uspořádalo – z organizačních důvo-
dů až v sobotu 7. října 2017 - ve spolupráci se střediskem volného 
času Luna Příbor, rančem U Michálků a Letecko-modelářským 
klubem Nový Jičín pro děti s rodiči - nebo vlastně pro každého, 
kdo chtěl přijít pěšky nebo jinak bez použití motorového doprav-
ního prostředku, zábavné odpoledne. 
Brzy po poledni se děti a  jejich rodiče sešli na letišti na kopci 
u sv. Jana, který je pro tento účel ideální, k pouštění draků. Počasí 
nám letos přálo. Ve vzduchu se vznášelo množství různobarev-
ných draků a po hodince přišla řada na letové ukázky modelů 
letadel, což bylo zajímavé nejen pro děti, ale také pro dospělé ob-
divovatele leteckého modelářství. 
Již tradičně byly děti s rodiči následně dopraveny koňským povo-
zem, který jako vždy  kočíroval zkušený Jiří Bajer, k Michálkům.  
U Michálků čekalo tradičně na účastníky malé pohoštění a růz-
né hry, které připravilo středisko volného času Luna Příbor. Děti 
se také mohly projet na koních a prohlédnout si další chovaná 
zvířata. 

Účast byla hojná a je vidět, že si příborský Den bez aut již zís-
kal své trvalé příznivce nejen v našem městě. V letošním roce 
o naší akci informovalo několik médií, například LTV Příbor, De-
ník a Český rozhlas Ostrava požádal organizátory o živý vstup. 
Město tímto děkuje Michálkům, panu Bajerovi, středisku vol-
ného času Luna, Letecko-modelářskému klubu Nový Jičín, 
vlastníkům plochy letiště, a všem, kteří se na akci podíleli, a také 
všem, kteří se zúčastnili.

V LTV Příbor 42. zprávy, 14. - 20. 10. 2017, www.televize-pribor.cz

ROZŠÍŘENÍ JMELÍ A JEHO HOJNÝ VÝSKYT 
NEJEN NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBORA

DEN BEZ AUT 2017

Připravila Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor
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HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
 

DS 77j35ss 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  
   

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

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 

Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 

obchod@tspribor.cz 

737 245 981 

731 674 984 

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

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

Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 

Lukáš Kocián, elektro 

Kollárová Kateřina, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 

koordinator@tspribor.cz  

731 549 482 

734 687 726 

737 245 983 

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ – hřbitovnictví 

 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané) 
ÚTERÝ ZAVŘENO    

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30(14:30 – 16:30 pro objednané) 
ČTVRTEK ZAVŘENO   

PÁTEK ZAVŘENO  

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ÚTERÝ ZAVŘENO  

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ČTVRTEK ZAVŘENO  

PÁTEK ZAVŘENO  

SOBOTA 8:00 – 12:00  
 

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

smažení fritování sběr-
uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

Odevzdání je BEZPLATNÉ
na ul. Štramberské, č.p. 483

ného dvora v

Použitý
olej ze a doneste do

Tímto informujeme občany, že poslední svozy kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad o objemu 770 l  
rozmístěných na městských stanovištích pro tříděný odpad proběhnou v týdnu  

od 27.11. - 29.11.2017.
Tato informace se netýká kompostejnerů (nádob o objemu 220 l, které jsou rozmístěny

o rodinných domů). Svoz těchto nádob bude probíhat po celý rok.

POSLEDNÍ SVOZY KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LISTOPAD

Švédský novinář a spisovatel David Lagercrantz napsal pátý díl 
série Milénium s názvem Muž, který hledal svůj stín. Lisbeth 
Salanderová si odpykává trest v ženské věznici Flodberga a snaží 
se vyhnout konfliktu s ostatními vězenkyněmi. Za Lisbeth při-
jede na návštěvu její dávný poručník Holger Palmgren a oznámí 
jí, že získal dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, které 
na ní bylo pácháno v dětství. Lisbeth požádá novináře Mikaela 
Blomkvista, aby jí pomohl s pátráním.

Petra Vernerová napsala knihu „tak trochu ze života“ Druhá 
šance. Nezadaná žena vlastně není problém. Nezadaná žena 
s dítětem už takový menší problém je. Ale když jsou ty ženy čtyři 
a dětí celkem šest – to už je skutečný průšvih. A pokud navíc 
všechny tyhle ženy touží najít životní lásku, je lepší vzít nohy 
na ramena a počkat, až to vzdají. Teprve potom se možná začne 
rýsovat schůdné řešení…

Mrazivý thriller Ruth Wareové Žena z kajuty č. 10 je skvěle 
napsaný příběh, který se nese v tajemné, klaustrofobní atmosféře. 
Novinářka Lo Blacklocková se plaví s hrstkou prominentních 
cestujících po norských fjordech. Noblesní kajuty, večeře ve vel-
kém stylu, elegantní konverzace. Pohádka se však zvrtne v noční 
můru: Lo v polotmě zahlédne, jak někdo srazil z paluby do moře 
jakousi ženu. Novinářka je jediná, kdo incident viděl, a nikdo jí 
nevěří – vždyť nikdo z hostů nechybí!

Autorkou vtipného a  laskavého příběhu o tom, že při hledání 
opravdové lásky se musí počítat se vším, je německá spisovatelka 
Monika Peetzová. Kniha Jedna + 1 vypráví o Tomovi, který ze 
všeho nejvíc touží po lásce. A protože více než lidem důvěřuje 
číslům, zaplete se do sítí internetové seznamky, která své klienty 
páruje na základě matematických vzorců.

Francouzský spisovatel Nicolas Beuglet se nechal inspirovat 
skutečnými událostmi a napsal napínavý thriller Křik. Uprostřed 
mrazivé noci jsou policisté povoláni k rutinnímu případu úmrtí 
v psychiatrické léčebně. Tělo pacienta, který uškrtil sám sebe, je 
nalezeno s ústy otevřenými v tichém výkřiku. Inspektorka Sarah 
Geringënová cítí, že tady něco nesedí. Co znamená jizva na čele obě-
ti? Co představují kresby na stěně? Vyšetřování zločinu Sarah zavede 
až k otázce, která fascinuje snad každého: existuje posmrtný život?

Román Dáma s veverkou americké autorky Elizabeth McKen-
zieové přináší svěží a vtipný pohled na svět, ve kterém žijeme. 
Amatérská překladatelka Veblen a  neurolog Paul se potkají, 
zamilují a zasnoubí. Od randění k manželství však vede dlouhá 
cesta a najednou se začnou vynořovat dosud přehlížené rozpory. 
Navíc je tu jejich poněkud dysfunkční rodinné zázemí, a aby toho 
nebylo málo, do děje vstupuje také krásná dědička farmaceutické 
firmy, lákavá smlouva s ministerstvem obrany a jedna zvědavá, 
inteligentní veverka.

Foto: Týden knihoven 2017

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Julie Daňková
Karel Filip
Emilie Grossmannová
Bernardeta Holubová
Eliška Jurásková

Jan Lohrer
Vlasta Matyóvá
Jarmila Pokusiňská
Jana Rzepková
Jiřina Galiová

Helena Lavická
Dagmar Pukovcová
Milada Bayerová
Arnošt Bőhm
Stanislav Dort

Libuše Klasnová
Emil Krištof
Ludmila Gillarová
Antonín Klasna
Blažena Kamínová

Taktéž blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Blažena Galiová Stanislava Jašková Božena Petrová Ludmila Pustková Božena Segeťová

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním 70., 75., 80. a víceletým narozeninám, které slavíte 
v měsíci listopadu

BLAHOPŘÁNÍ
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Dne 26. 9. 2017 navštívili žáci sedmých tříd ZŠ Npor. Loma 
Příbor Archeopark v Chotěbuzi. Počasí se naštěstí v posledním 
zářijovém týdnu umoudřilo, a tak mohly děti v doprovodu svých 
vyučujících vyrazit za dobrodružstvím a poznáním. Archeolo-
gická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších 
pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese 
pozůstatky osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo 
v pozdní době bronzové a halštatské. O několik stovek let později 
bylo na témže místě vybudováno ohrazené raně středověké slo-
vanské hradisko. Cílem naší exkurze bylo přiblížit dětem co nejvíce 
život Slovanů, jejich tradice a kulturu. Žáci si mohli vyzkoušet 
lukostřelbu, osahat a vyzkoušet repliky dávných předmětů, na 
programu byla také hra na archeology, při níž se děti učily hledat 
a správně zakreslovat archeologické nálezy. Dobrovolníci si také 
mohli na kamenném mlýnku žernovu namlít obilí, dobovým způ-
sobem utkat tkanice z přízí, či zkusit hlaholicí zapsat své jméno 
do voskových tabulek. Výlet do Chotěbuze se všem žákům velice 
líbil a už teď se těšíme na příští dějepisné exkurze. 

Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

ARCHEOPARK – CHOTĚBUZ

ZE ŠKOL

Ve dnech 2. - 3. 10. a následně 4. - 5. 10. 2017 se uskutečnil 
adaptační kurz pro žáky 6. ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor. Pro-
tože jsou to třídy dosti početné, nejeli žáci 6. A a 6. B na kurz 
společně, jak bývali zvyklí, ale každá třída se svou třídní učitel-
kou a pedagogickým doprovodem zvlášť.
Kurz se uskutečnil na základně Domu dětí a mládeže v Kop-
řivnici na Kletné. Naše škola tam jezdí pravidelně. Dvoudenní 
program probíhal pod vedením instruktorů, kteří mají s konáním 
těchto akcí bohaté zkušenosti. Rozmanité aktivity byly založeny 
na vzájemné spolupráci žáků, společné domluvě v týmu, ochotě 
pomoci si a snaze vybičovat se k co nejlepším výkonům. Jedna-
lo se o hry na rozvoj intelektu, tvořivosti, sebepojetí, sociálních 
a  pohybových dovedností. Přestože byla na každou činnost 
utvořena jiná skupina, nikdy se nestalo, že by se členové týmu 
nedohodli a nebyli schopni vzájemně spolupracovat. Vždy táhli 
všichni za jeden provaz.
My učitelé jsme měli možnost poznat naše nové žáky v jiných 
situacích a v jiném než školním prostředí. Prožili jsme spolu dva 
báječné dny a přivezli jsme si spoustu krásných zážitků.

Brzy zase na viděnou, Kletné!

V letošním školním roce na naší škole nabízíme 
sportovní aktivitu pro menší děti – GYMNATHLON. 

Odbornými garanty jsou vyučující Mgr. Kateřina 
Dolná a Mgr. Hana Schwarzová.

Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

ADAPTAČNÍ POBYT KLETNÉ

GYMNATHLON 
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V hodinách vlastivědy si žáci čtvrtého ročníku rozšiřují své znalosti o našem regionu. Jednou z nejdůležitějších oblastí tohoto 
poznávání je seznámení se s významnými osobnostmi, které se v našem okolí narodily nebo zde působily.
K nejvýznamnějším osobnostem, které se v našem regionu narodily a vyrůstaly, patří František Palacký. A po jeho stopách jsme 
se s dětmi ze čtvrtých tříd ZŠ Npor. Loma Příbor vydali.
Nejdříve jsme navštívili Palackého rodný domek v Hodslavicích, kde jeho otec (původním povoláním krejčí) působil jako učitel. 

Děti byly udiveny maličkou třídou a stolem s lavicemi bez opěrek, na 
kterých děti seděly i psaly. Prohlédly si břidlicové tabulky, které se pou-
žívaly místo sešitů, pero, kterým děti později psaly, kalamář na inkoust, 
dřevěný penál a jiné zajímavosti. Vypadalo to, že tehdejším dětem vů-
bec nezáviděly. Zaujalo je však, že František již ve svých pěti letech měl 
přečtenou bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi učit ve škole. Dozvě-
děly se, že v devíti letech odešel za vzděláním do nedalekého Kunína, 
kde tamější hraběnka Maria Walburga založila na svém zámku školu.
Pokračovali jsme tedy v našem putování na kunínský zámek, kde se 
František dále vzdělával. Děti se zde učily od rána od pěti hodin do ve-
čera do sedmi s jedinou hodinovou přestávkou v poledne na oběd. Kdo 
nevěřil, mohl si prohlédnout rozvrh hodin druhé třídy. Děti měly počty, 
geometrii, světové dějiny, zeměpis, němčinu, krásopsaní, ale i hudbu, 
kreslení a zpěv. Naše děti udivilo, že Františka tento způsob života ba-
vil a byl rád, když se hodně dozvěděl a naučil.
Poznaly však, že jeho píle a snaha o vzdělání měly úspěch, protože jeho 
dílo „Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě“, které psal pade-
sát let, se stalo základem poznání naší minulosti, a že byl právem již za 
svého života nazýván „Otcem národa“. 

Dne 12. 10. 2017 měli žáci 9. A a 9. B ze ZŠ Npor. Loma Příbor 
exkurzi do Ostravy, kde navštívili Ostravské muzeum - expozici 
minerálů a hornin. 
Minerály a horniny jsou v  letošním školním roce náplní učiva 
přírodopisu, a tak jsme chtěli dětem přiblížit toto ne moc oblí-
bené učivo.
Hodinu se nám věnovala geoložka, která velmi věcně a zajímavě 
povídala o minerálech, žáci vypracovávali pracovní listy, pozoro-
vali a zkoumali minerály a horniny.
Další hodinu nás čekala oblast živé přírody, kde jsme si mohli 
vyzkoušet vědomosti o ptácích, houbách a jiných přírodninách.
Jsme přesvědčeni, že exkurze byla pro žáky přínosná a minerály 
a horniny budou u dětí víc oblíbené.

Naše škola se zapojila do projektu „Čtenářská škola“ jako 
jedna z pěti škol Moravskoslezského kraje a jedna z jedenácti 
škol celé ČR. Čtenářské školy se mohou hlásit do rodiny škol 
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a jsou finančně podpo-
rovány nadačním fondem manželů Renáty a Petra Kellnerových 
The Kellner Family Foundation.
Mottem celého projektu je „Čte celá škola, čte každý žák“. Ná-
plní projektu je podpora čtenářství na škole, spolupráce mezi 
školami a pomoc externích mentorů při plánování výuky.
Záměrem není školy srovnávat, protože každý učitel a každá 
škola jde ke čtenářské gramotnosti vlastní cestou a vlastním 
tempem. Cílem projektu není dojít do stejného bodu, usilovat 
o totožné cíle pro všechny. Naopak, chce podpořit jednotlivce 
i školy v tom, aby rozvíjeli čtenářskou gramotnost každého své-
ho žáka po svém tak, jak jim to umožňují jedinečné podmínky, 
v nichž pracují.

Na škole je vytvořen základní čtyřčlenný tým, který tvoří jádro 
čtenářské školy a představa je, že učitelé, kteří mají chuť a zájem 
se budou postupně přidávat, nebo alespoň nahlížet pod pokličku.
Členové týmu si budou společně s externími mentory připravo-
vat hodiny nebo části hodin, volit vhodné texty, vybírat metody 
a aktivity, stanovovat si cíle hodin. Vše bude směřovat k vizi čte-
nářských škol – škola se trvale zaměřuje na to, aby se každý stal 
zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem pro celý život.
Kromě vlastní práce ve škole uspořádají školy také setkání pro 
ostatní zúčastněné partnerské školy. Jedná se především o akci 
inspirativní, kdy škola nabízí ukázku toho, co dělá, čím se může 
prezentovat, co umí a je přínosem a inspirací pro ostatní, v žád-
ném případě nejde o soutěž a srovnávání.
Nejbližší akcí je týdenní projekt 8. ročníků „Kniha a já“ v ter-
mínu od 30. října do 3. listopadu2017 a 2. regionální setkání 
čtenářských škol, které se uskuteční v listopadu v naší škole.

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Hana Schwarzová, Mgr. Kateřina Dolná, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO REGIONU

GEOLOGICKÁ EXKURZE

PROJEKT „ČTENÁŘSKÁ ŠKOLA“
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Fotoklub Příbor se zúčastnil 59. ročníku celostátní soutěže Mapového okruhu 
VYSOČINA společně s dalšími 17 fotokluby z celé České republiky.
V letošním ročníku 2016-2017 náš Fotoklub Příbor vyhrál 1. místo v kategorii 
fotoklubů, což je nesmírný úspěch. 
Byli jsme úspěšní i v jednotlivcích - 1. místo získal Patrik Pavlačík. Na 3. místě se 
umístil další náš člen a zároveň předseda Fotoklubu Příbor Lukáš Ukropec!!! Je to 
krásné ukončení letošní soutěže, ale i zviditelnění města Příbora v rámci celé Čes-
ké republiky. Město Příbor nám letos poskytlo mimořádnou finanční podporu, za 
což srdečně děkuje.
Fotoklub Příbor má 23 členů. Předsedou je Lukáš Ukropec, místopředsedou Patrik 
Pavlačík, členy výboru jsou Vladan Mácha a Petr Lenart, členy kontrolní komise Alena 
Pončová a Miroslav Běhal. Lubomír Jurečka zajišťuje provoz fotoklubu jako jednatel.
Kdo se Mapového okruhu Vysočina účastní? Je to těchto 18 fotoklubů z České repub-
liky: Blatná, Brandýs nad Orlicí, Brumov-Býlnice, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Chrudim, 
Frýdek-Místek, Jihlava, Jindřichův Hradec, Otrokovice, Praha, Příbor, Trutnov, 
Nadraka Trutnov, Vlašim, Vysoké Mýto, Znojmo, Zruč nad Sázavou.
A naše dosavadní bilance? Fotoklub Příbor se umístil v roce 2004 na 1. místě, r. 2005 
na 1. místě, r. 2006 na 2. místě, r. 2007 na 2. místě, r. 2008 na 5. místě, r. 2009 na 
5.  místě, r. 2010 na 3. místě, r. 2011 na 4. místě, r. 2012 na 7. místě, r. 2013 na 5. mís-
tě, r. 2014 na 8. místě, r. 2015 na 7. místě a rok 2017 - opět 1. MÍSTO!!

KLUBY, SPOLKY

Lubomír Jurečka, jednatel Fotoklubu Příbor

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST VE FOTOKLUBU PŘÍBOR

1. místo - Patrik Pavlačík „Polonahá dívka v klobouku si 
cucá ukazováček.“

2. místo - Lukáš Ukropec „Bývalý předseda Fotoklubu 
Příbor Rudolf Jarnot soustředěně vytváří fotku do mapy.“ Lenka Jamnická „Ne zcela bílý kůň stojí na haldě a pozoruje Ostravu.“

3. místo - Miroslav Galia „Potápka malá běží po velké louži s roztáhlými křídly.“
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Charitní dům Salvator Krnov  - domov pro osoby se speci-
fickými potřebami provozovaný Charitou Ostrava se nachází 
v  klidném a  příjemném prostředí Krnova na kopci Cvilín. 
Součástí domu je rozsáhlá zahrada s ohništěm, lavičkami, al-
tánkem, skalkami, nabízí možnosti k odpočinku, procházkám 
a k volnočasovým aktivitám uživatelů. Charitní dům Salvator 
Krnov vznikl v roce 1994 přestavbou a přístavbou původní-
ho kláštera Salvatoriánů. Tento domov se zvláštním režimem 
poskytuje sociální službu nepřetržitě 24 hodin denně a je při-
způsoben potřebám maximálně 36 uživatelů. Cílovou skupinu 
tvoří lidé s chronickým duševním onemocněním, kteří si ze 
zdravotních důvodů nejsou schopni zajistit životní potřeby 
sami, ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních sociál-
ních služeb.
Domov poskytuje ubytování, stravování, duchovní služby, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti, pečovatelské a ošetřovatelské služby, 
pomoc při prosazování práv a zájmu klienta, hospicové služby 
klientům v posledním stádiu života, možnost přechodného uby-
tování pro uživatele s duševním onemocněním, kteří nemohou 
být sami v domácnosti.
Cílem služby v Charitním domě Salvator Krnov je připravit tako-
vé prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatele, aby 
mohl dosáhnout maximální možné míry samostatnosti. Tým 
pracovníků v  charitním domě vytváří podmínky pro indivi- 
duální zajišťování fyzických potřeb všech uživatelů. Snažíme se 
o zachovávání a zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživa-
telů s ohledem na jejich věk a závažnost onemocnění. Důležitou 
součástí služby je zachování uživatele ve vztahu s jeho rodinou, 
ať to jsou návštěvy v domově, pobyty v rodině. Jedním z pilířů 
poskytované sociální služby, který napomáhá zkvalitnit život 
uživatelů s duševním onemocněním, patří odpočinek a volno-
časové aktivity. Plánovaný průběh dne slouží a udává uživatelům 

jasný časový program, který napomáhá uživateli v  orientaci 
a umožňuje mu kvalitně trávit čas. 
Každý den probíhají aktivity, které jsou pro podporu duševního 
zdraví a napomáhají ke zvyšování soběstačnosti. Jednou měsíčně 
probíhá „setkání v kruhu“, kterého se účastní všichni uživatelé 
a pracovníci. Při setkání řešíme problémy, dělíme se o radosti, 
diskutujeme o nových nápadech, vyhodnocujeme soutěže a vů-
bec společně si předáváme informace, které se týkají provozu.
Do těchto aktivizačních činností zahrnujeme širokou škálu ak-
tivit, jako jsou např. společenské a sportovní akce, práce na PC 
a  internetu, vycházky, pohybové a  oddechové aktivity, oslavy 
narozenin uživatelů spojené se zábavou, pracovní a  výtvar-
né činnosti, nácvik a  upevňování motorických, psychických 
a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro 
zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Bc. Šárka Víchová, vedoucí Charitního domu Salvator Krnov

ZPRÁVA O ČINNOSTI CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  17

V sobotu 14. října jste nad Příborem mohli spatřit 
typický podzimní úkaz. Modré nebe „zpestřili“ dra-
ci nejrůznějších tvarů, velikostí a barev. Na kopci nad 
koupalištěm se totiž po roce opět konala již tradič-
ní drakiáda uspořádaná Bratrskou jednotou baptistů 
ve spolupráci s  Dětskou misií. Ačkoliv při registraci 
účastníků to vypadalo, že budeme hodnotit spíš vizuál- 
ní podobu dráčků, nakonec se přece jen zvedl mírný 
vítr, který některé draky nadnášel a  ty konstrukčně 
propracovanější dokonce zvedal do několikametrových 
výšin. Kromě samotných „dračích závodů“, kdy se hod-
notila délka letu, výška letu či originální název draka, 
byly pro děti připraveny oblíbené hry s padákem a vy-
právění z Bible o dokonalém opraváři lidských srdcí. 
Všichni závodníci měli možnost se občerstvit domácími koláči, 
teplým čajem nebo kávou. V závěru drakiády jsme všem závod-
níkům udělili diplomy spolu se sladkou odměnou. Děkujeme 

všem přibližně 150 účastníkům z řad dětí, rodičů i prarodičů za 
jejich nadšení při zdolávání náročného terénu ve snaze pomoci 
drakovi vzlétnout a už teď se těšíme na další ročník!

Klub českých turistů Příbor pořádá kromě turistických akcí 
pro své členy také spoustu akcí pro veřejnost.
Pro ty, pro které je výstup na Lysou horu náročný, a  přesto 
chtějí vidět nové turistické chaty na vrcholu, zajišťujeme výjezd 
autobusem na Lysou horu. Široké veřejnosti je určen pochod 
Janáčkovy chodníčky okolím Příbora a Hukvald. Mimo turis-
tickou sezonu se pravidelně konají zájezdy do termálů. Ale pro 
děti jsme zatím neměli nic. To nedalo spát naší nejmladší člence 
výboru Bc. Lucii Ocelkové a od návrhu zábavného výstupu na 
Velký Javorník pro děti, pejsky i dospělé k realizaci už byl jen 
krůček. Lucka během krátké doby připravila program, navrhla, 
v čem by děti mohly soutěžit.  Každý z členů výboru a dobro-
volníků podílejících se na organizaci dostal úkol a zábava pro 
děti mohla začít. Na první ročník mnoho dětí nepřišlo, asi 34.  
Pro nás to byla generální zkouška.  Druhý ročník s obměnou 
úkolů zaujal 42 dětí. V obou ročnících nám, bohužel, nepřálo 
počasí. Rozhodli jsme se tedy termín posunout na přelom září 
a října. To se později ukázalo jako výborné rozhodnutí. Díky 
počasí i  díky důkladné propagaci a  přípravě byl třetí ročník 

korunován velkým úspěchem s účastí 85 dětí. Zatím poslední 
4. ročník se uskutečnil 30. 9. 2017. Největší radostí a odměnou 
za něj byla účast 92 dětí! 
A proč by mohl být Javornický výšlap zajímavou akcí také pro 
vás a vaše děti? Zábavnou formou od samého startu stoupají 
děti k vrcholu Velkého Javorníku, po cestě i na samotném vr-
cholu plní různé disciplíny a úkoly, za které dostávají drobné 
odměny. Cesta je značena a každý má dvě možnosti. Projít si 
cestu lesním terénem nebo po cestě. Mohou se tedy zúčastnit 
i  rodiny s malými dětmi a kočárky. Na konci po absolvování 
všech stanovišť každé dítě dostává odměnu z  tomboly a  pá-
rek na opékání. Pejsci mohou předvést trik nebo plnění povelů 
poslušnosti, za které dostanou pamlsek. Stejně jako letos bude 
i  v příštím roce pro děti připraven navíc památeční odznak 
a  všechny účastnické kartičky budou slosovány o  hodnotné 
ceny. Důležité je podotknout, že tato akce je zařazena do sekce 
Rodinná turistika a kromě samotného Klubu českých turistů se 
na jejím financování spolupodílí i město Příbor. Účast na sou-
těžích je pro všechny děti zdarma. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za super akci pří-
borských turistů.
Jednalo se o říjnový autobusový dvoudenní zájezd do sloven-
ských termálů, konkrétně do Velkého Mederu a  Dunajské 
Stredy, kterého se zúčastnil rekordní počet příznivců koupání, 
a to 122 lidí!!!  Všechno bylo dobře připraveno, zorganizováno, 
k  tomu super parta lidí. Pohodový večer v mega ubytovacím 

zařízení Gabčíkovo nám zpříjemnila harmonikářka Dáša do-
provázena tentokrát premiérově i dvěma houslisty z valašského 
souboru z Kozlovic. Prostě to nemělo chybu!!
Jsme moc rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a velký dík 
patří hlavně vedoucímu zájezdu Vláďovi B.
Přejeme i do budoucna, aby se KČT Příbor vše jen dařilo.

Za spokojené účastníky parta z Frenštátu.

za tým organizátorů Martina Čermáková

Vladimír Bilský, za výbor Klubu českých turistů Příbor

Anna Krestová, za spokojené turisty

DRAKIÁDA 2017 ANEB STAČÍ, JEN KDYŽ TROŠKU FOUKÁ…

JAVORNICKÝ VÝŠLAP

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR

Uživatelům služby nabízíme různé besedy, soutěže, kvízy, procvi-
čování paměti, artefiletiku, muzikofiletiku, bibliofiletiku, vaření 
v kuchyňce, šicí kroužek, dřevařskou dílnu, celoroční práce na 
zahradě, kreativní a rukodělnou dílnu, hry na klávesy, zpěv, du-
chovní zaměření apod.
Jedna z příjemných společenských akcí je „Zahrada“, která se 
koná pro obyvatele  Charitního  domu Salvator Krnov, rodinné 
příslušníky, personál, spolupracující organizace, příznivce a ši-
rokou veřejnost. Jejím cílem je přiblížit život v našem domově.

V rámci poskytované služby podporujeme uživatele při zprostřed-
kování kontaktů se společenským prostředím a životem v regionu, 
nabízíme a zprostředkováváme možnost využívání běžných slu-
žeb v Krnově. Naším cílem je podpořit uživatele tak, aby podle 
svých potřeb v co nejvyšší míře využívali odborné lékaře, obcho-
dy, poštovní úřad, restaurace, kino, divadlo, knihovnu, církevní 
organizace, kadeřníky, pedikúru, krytý bazén, koupaliště apod.
Charita Ostrava provozuje službu v Charitním domě Salvator Krnov 
s finanční podporou statutárního města Ostravy a města Příbora.
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V sobotu 9. září uspořádal Sbor dob-
rovolných hasičů Hájov již 8.  ročník 
pohárové soutěže v  požárním útoku 
O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 
12. kolem XIII. ročníku Beskydské ligy.
O tom, že tato soutěž má již svou tradici, 
svědčí, že i letos přijelo na Hájov celkem 
50 hasičských družstev z  Novojičínska 

i Frýdeckomístecka.
Celou akci provázelo velmi příjemné, takřka letní večerní poča-
sí. Přilákalo na hájovské výletiště mnoho diváků, kteří vydatně 
povzbuzovali jednotlivá soutěžní družstva.  
Při slavnostním nástupu přivítali zúčastněná družstva starosta 
SDH Hájov Vojtěch Jalůvka, velitel sboru Michal Kabát a člen 
Osadního výboru Hájov Pavel Kocourek. Popřáli družstvům 
hodně úspěchů v soutěži a ve 20:30 h nastoupili na start prv-
ní soutěžící - družstvo mužů Hájova nad 35 let. 
Poté se již střídala jednotlivá soutěžní družstva, aby mohla 
předvést svůj soutěžní pokus. Některým družstvům se jejich 
pokus vydařil, jiným méně a některá svůj pokus nedokončila 
a domů odjížděla s neplatným pokusem. Tak to ale u tohoto 
požárního sportu bývá. Hasičky a hasiči to dobře vědí, a tak 
i případný nezdar berou s nadhledem a věří, že v dalším zá-
vodě se jim pokus vydaří.
Během celého večera bylo, jako každoročně na hájovské soutěži, 
pro soutěžící i diváky připraveno bohaté občerstvení. Smaži-
ly se bramboráky a langoše, opékaly se špízy, párky, klobásy 
a pro uhašení žízně teklo proudem pivo. O tom, že na Hájově 
všem chutnalo, svědčí i to, že po ukončení soutěže bylo vše, 
co se nachystalo, snědeno a vypito.

A jaké byly výsledky soutěže?
Muži:  1. místo Mniší               Ženy:     1. místo Hájov 
 2. místo Jakubčovice               2. místo Palkovice
 3. místo Skalice               3. místo Lhotka 

Muži nad 35 let: 1. místo Palkovice 
  2. místo Hájov 
  3. místo Vlčovice

Vítězstvím v domácí soutěži si družstvo žen Hájova zajis-
tilo celkové vítězství v celém ročníku Beskydské ligy pro 
rok 2017. A vzhledem k tomu, že naše hasičky vyhrály celko-
vé hodnocení Beskydské ligy i v letech 2015 a 2016, zůstává 
vítězný putovní pohár již natrvalo v jejich držení. 

Hasičská soutěž O HÁJOVSKÝ POHÁR je jednou z největších 
akcí, kterou každý rok SDH Hájov zajišťuje. Velké poděkování 
patří všem, kteří se na této vydařené akci podíleli od přípravy 
pro zajištění hladkého průběhu soutěže až po závěrečný úklid 
sportovního areálu. 

Dále mám pak dovolte poděkovat i sponzorům za podpo-
ru této soutěže.

Noční hasičská soutěž má na Hájově svou tradici a je hoj-
ně navštěvovaná soutěžícími družstvy a diváky. Proto věříme, 
že tato tradice bude pokračovat a v příštím roce vás opět po-
zveme již na 9. ročník pohárové soutěže v  požárním útoku 
O HÁJOVSKÝ POHÁR.

Další informace a fotografie ze soutěže najdete na webo-
vých stránkách SDH Hájov www.sdh.hajov.cz

V Local TV Příbor - 39. zprávy 23. - 29. 9.2017, 
 https://www.youtube.com/watch?v=KboQJ8g0ZY8

Dne 2. září 2017 ve Frenštátě pod Radhoštěm v okrese Nový 
Jičín se sešla vítězná družstva okresních lig mladých hasičů 
Moravskoslezského kraje, aby soutěžila o putovní pohár sta-
rosty KSH MSK (Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského 
kraje). Ani deštivé ráno neodradilo 33 vítězných kolektivů 
(17  kategorie mladší a  16 kategorie starší) postupujících z  6 
okresů Moravskoslezského kraje od možnosti získat alespoň 
na rok nádherný pohár. O vítězství se bojovalo ve dvou dis-
ciplínách – štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. Za 
okres Nový Jíčín se zúčastnily v kategorii mladších – Frenštát 
pod Radhoštěm, Mniší, Hájov a v kategorii starších Lubojaty, 
Tísek, Hájov. Výsledné pořadí kategorie mladší: 1. místo (a pu-
tovní pohár starosty KSH) - SDH Hájov (okres Nový Jičín) ve 
složení Kuchařová Nella, Matula Jan, Svatoš Michal, Kabát Ja-
kub, Kavková Martina, Mošťková Hana, Mošťková Kateřina, 
Maléř Matěj, Vlčková Veronika, Plandor Vojtěch. 2. místo – 
SDH Kobeřice (okres Opava), 3. místo – SDH Chotěbuz (okres 
Karviná). V kategorii starší: 1. místo (a putovní pohár starosty 
KSH) – SDH Lubojaty (okres Nový Jičín), 2. místo – SDH Mu-
glinov (okres Ostrava), 3. místo – SDH Tísek (Nový jičín), 4. 
místo SDH Hájov (okres Nový Jičín) ve složení Matula Richard, 

Kocourek Adam, Kuchař Filip, Hipíková Nela, Kabát David, Ju-
řenová Aneta, Kelnarová Marie, Matulová Klára.

Tomáš Bordovský, SDH Hájov

Martin Maléř

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ NA HÁJOVĚ

ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ Z HÁJOVA V MSK
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Z HISTORIE

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D.

ITALSKÉ POPULÁRNÍ ŽÁNRY A ZÁPADOEVROPSKÉ KOPRODUKCE 
V PŘÍBORSKÉM KINĚ 60. – 80. LET 20. STOLETÍ

Divácká poptávka po populárních žánrech z národních zá-
padoevropských kinematografií byla v období 60. až 80. let ze 
strany příborského publika a  v  některých případech také ze 
strany vedení a dramaturgie zdejšího kina stejná jako v jiných 
českých městech. Distribuční nabídka zahraničních filmů byla 
v  tomto třicetiletí velmi široká a  zahrnovala – kromě filmů 
z  tehdejších socialistických kinematografií – také snímky ze 
zemí západní Evropy. Jelikož se jednalo o  tituly, jejichž dis-
tribuční zastoupení přece jen převyšovaly sovětské a jiné vý-
chodoevropské produkce, byl o filmy ze západní Evropy a USA 
větší divácký zájem. V pojetí jednotlivých žánrů totiž nabízely 
spektakulární a atraktivní podívanou obsahující často i spole-
čensky tabuizovaná témata. V kontextu filmů uvedených v Pří-
boře se pozastavíme pouze u  některých titulů, protože tyto 
údaje nejsou v kronice města, ani v materiálech uložených ve 
Státním okresním archivu v Novém Jičíně zaznamenány pří-
liš podrobně. Mnohé informace o programové skladbě kina se 
nedochovaly a v jednotlivých ročnících příborské kroniky jsou 
většinou zohledňovány velmi okrajově.

Dochované materiály a  historická svědectví Zdeňky Ba-
roňové (zaznamenaná v  dosud nepublikovaném rozhovoru 
s  autorem textu), která působila v  letech 1983 až 1986 jako 
vedoucí příborského kina Rudá hvězda, dokládají, že místní 
publikum preferovalo populární žánry ze západoevropských 
zemí a USA. Ze sovětské produkce byly podle paní Baroňové 
oblíbené především epické válečné velkofilmy, které divákům 
nahrazovaly tehdy obtížně dostupnou americkou akční podí-
vanou. 
V roce 1966 zaznamenal v Příboře velký divácký úspěch ital-
ský historicko-mytologický film Romulus a Remus (Romolo 
e Remo, 1961) Sergia Corbucciho zpracovávající antickou po-
věst o založení Říma. Tehdejší estetické a etické zavržení Cor-
bucciho snímku některými marxistickými kritiky a  novináři 
(např. Jan Kliment a Miloš Fiala) a jejich požadavky na zákaz 
nakupování těchto filmů do naší distribuce vedly k  tomu, že 
tento snímek byl jednou z  mála ukázek tohoto žánru, který 
mohlo československé publikum oficiálně vidět. Přes negativ-
ní postoje tehdejší kritiky měl film velký divácký úspěch zahr-
nující i vysokou návštěvnost příborského publika.
Podle dochovaných údajů o  divácké úspěšnosti západoev-
ropských filmů v příborském kině z let 1966 až 1971 vyplývá, 
že publikum preferovalo model populárních žánrů obsahují-
cí kromě napínavé a spektakulární podívané také prvky jako 
akce, dobrodružství, romantika, tajemství a  humor. Kombi-
naci všech těchto tematických a žánrových ingrediencí obsa-
hovaly zejména francouzské a  západoněmecké koprodukční 
série o Angelice, Fantomasovi a Vinnetouovi. Právě u těchto 
filmů je půdorys dobrodružného vyprávění, historického po-
zadí či kriminální linie vystavěn na opakování a variování di-
vácky osvědčených vzorců jako zápletka, prostředí a zejména 
postavy a jejich herečtí představitelé. Konkrétně tyto tři popu-
lární série měly u příborského publika velký ohlas a vysokou 
návštěvnost, neboť naplňovaly jeho představy o tom, co chtělo 
na plátně vidět a nahrazovaly mu tematiku absentující ve fil-

mech socialistických kinematografiích. Konkrétně u  snímků 
o Angelice se jednalo především o erotické náznaky a obraz 
sexuality u hlavní ženské postavy a obsazení francouzské he-
rečky Michèle Mercier, která byla sex symbolem 60. let.  
Ze statistiky divácké návštěvnosti uvedené v  kronice města 
Příbora měl ze série západoněmeckých koprodukčních wes-
ternů na motivy románů Karla Maye u zdejšího publika největ-
ší návštěvnost film Old Shatterhand (Old Shatterhand, 1964) 
Huga Fregoneseho, jehož velký divácký úspěch lze zdůvodnit 
v různých ohledech. V kontextu tehdy uváděných mayovských 
westernů se jednalo o film, který v několika aspektech vybočo-
val z této série. Snímek režíroval v rozsáhlé koprodukci NSR, 
Itálie, Francie a Jugoslávie argentinský tvůrce působící v Ho-
llywoodu s několika americkými herci a byl koncipován jako 
výpravný epický western kritizující genocidu indiánů. No-
vinkami byly také stylistické a  technologické charakteristiky 
snímku, zejména hudba italského skladatele Rize Ortolaniho 
a  širokoúhlý formát 70mm filmu umožňující větší spektaku-
lárnost dobrodružné podívané. K  tematickým atraktivitám 
a diváckým lákadlům tohoto titulu patřila rovněž eroticky po-
jatá koupací scéna nahé indiánské hrdinky Bílé holubice, jejíž 
některé záběry se objevily také v československém reklamním 
kino traileru k filmu.
Zdeňka Baroňová uvádí, že ze západoevropských kinemato-
grafií měly u  příborského publika největší návštěvnost ital-
ské a  francouzské populární žánry, mezi nimiž byly nejvíce 
zastoupeny kriminální dramata, mafiánské filmy a  komedie. 
Vzpomíná např. na malou diváckou účast u reprízy italského 
westernu Trumfové eso (I quattro dell‘Ave Maria, 1968) Giu- 
seppa Colizziho s  Terencem Hillem a  Budem Spencerem, 
protože se jednalo o nekomediálně pojatý film a publikum si 
spojovalo tuto hereckou dvojici zejména s komediálně laděný-
mi populárními žánry. Jako několikrát reprízované, finančně 
úspěšné a  divácky velmi navštěvované filmy italských popu-
lárních žánrů v  příborském kině paní Baroňová uvádí např. 
epický western Tenkrát na Západě (C‘era una volta il West, 
1968) Sergia Leoneho, komediální western Podivné dědictví  
(...e poi lo chiamarono il Magnifico, 1972) Enza Barboniho 
a akční gangsterskou komedii Jestli se rozzlobíme, budeme zlí 
(...altrimenti ci arrabbiamo!, 1974) Marcella Fondata. Všechny 
zmíněné tituly představují recept na diváckou úspěšnost opět 
v kombinování různých žánrových rovin, kde se prolíná akce 
buďto s výpravnou epičností, nebo s rozmanitými komediální-
mi polohami, jako je ironie nebo groteska.
Mezi divácky nejúspěšnější italské filmy v  příborském kině 
v  80. letech řadí paní Baroňová mysteriózní thriller Byt se 
žlutým kobercem (La casa del tappeto giallo, 1983) Carla Li-
zzaniho, na jehož promítání bylo třikrát po sobě zcela vypro-
dáno. Tento film byl v tehdejším československém tisku kvůli 
extrémnímu pojetí napínavé podívané označován jako horor 
a nabízel našemu publiku v explicitní rovině společensky tabui- 
zované prvky (násilí, sadismus, erotiku, krvavé efekty), které 
i v tomto období byly pro návštěvníky kina obtížně dostupnou 
kategorií. Československá filmová distribuce uváděla do kin 
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Sergio Corbucci - Romulus a Remus (1961)

málo italských titulů, které otevřeně zobrazovaly sex a násilí. 
Tyto snímky byly v 80. letech naopak více dostupné na neofi-
ciálních videokazetách pocházejících ze západního Německa 
a  Rakouska (případně nahrávané na VHS ze západoněmec-
kých a rakouských televizních stanic), které byly opatřovány 
rychlým českým dabingem. Velký divácký úspěch zmíněného 
Lizzaniho thrilleru, jenž je také psychologickým dramatem, 
byl právě podmíněn zvědavostí a  zájmem československého 
publika o tento model krvavé podívané. 

Filmy populárních žánrů jsou v  dochovaných archivních 
listinách a kronice města Příbora nejčastěji označovány termí-
ny „atraktivní“, „lehké“ nebo „zábavné filmy“, což byla dobová 
definiční označení pro populární filmy určené pro široké pu-
blikum. Podle stejných dostupných historických zdrojů byly 
v příborském kině Rudá hvězda divácky nejúspěšnější a nej-
navštěvovanější filmy ze západoevropských zemí (zejména 
z Itálie, Francie a západního Německa) a USA, jejichž návštěv-
nost především od 60. let dominovala nad snímky ze sovětské 
a obecně východoevropské kinematografie. Zdeňka Baroňová 
uvádí, že např. polské, bulharské a maďarské filmy měly vět-
šinou tak nízkou návštěvnost, že se mnohdy ani nepromítaly. 
Jedním z mála divácky úspěšných filmů populárních žánrů ze 
socialistické produkce zaznamenaných ve zprávě o  činnosti 
kina i  zápisu v  kronice města byl východoněmecký western 
Synové Velké medvědice (Die Söhne der großen Bärin, 1965) 
českého režiséra Josefa Macha, jehož vysoká divácká účast 
v roce 1966 (2481 diváků) úzce souvisela s oblibou zvoleného 
filmového žánru. 
Kronikář Antonín Sattek u  statistiky divácké návštěvnosti 
v kině Rudá hvězda v  roce 1966 poznamenal, že by filmy ze 
socialistických zemí měly mít také zábavnou funkci. V  roce 
1970 Sattek uvádí informaci o dramaturgickém návrhu vylou-
čit z programu kina filmy s tematikou zločinu, čímž se mělo 
jako výchovnou metodou předejít negativnímu ovlivňování 
tehdejší mládeže. V roce 1971 však Sattek poznamenává velmi 

malou účast na náročných intelektuálních filmech a projev ne-
zájmu mladého publika během promítání těchto snímků, což 
byl pravděpodobně jeden z důsledků navrženého zákazu uvá-
dět na plátno kina napínavou podívanou. Podobný problém 
konstatuje v  roce 1982 kronikář Lubomír Loukotka, který 
poukazuje na malou diváckou návštěvnost způsobenou nedo-
statkem atraktivních filmů. 

Následující statistická tabulka divácky nejúspěšnějších a nej-
navštěvovanějších filmů v kině Rudá hvězda v letech 1966 až 
1971 dokládá tehdejší preference a zájmy příborského publika, 
které upřednostňovalo zejména koprodukční snímky ze zápa-
doevropských zemí. Filmy nejsou řazeny chronologicky podle 
roku svého vzniku, ale podle roku projekce v příborském kině 
a poté podle počtu diváků v každém konkrétním roce:

Tabulka divácky úspěšných západoevropských koprodukčních filmů v příborském kině v letech 1966–1971

Rok 
uvedení Český název, původní název a rok vzniku filmu Režisér Země 

původu Žánr Počet 
diváků

1966 Romulus a Remus (Romolo e Remo, 1961) Sergio Corbucci Itálie mytologický 1756

1966 Tajemství čínského karafiátu (Das Geheimnis der 
chinesischen Nelke, 1964) Rudolf Zehetgruber NSR kriminální 1692

1966 Muž z Ria (L‘Homme de Rio, 1964) Philippe de Broca Francie dobrodružný 1499
1966 Vinnetou (Winnetou: 1. Teil, 1963) Harald Reinl NSR western 1349
1966 Scaramouche (La máscara de Scaramouche, 1963) Antonio Isasi-Isasmendi Španělsko dobrodružný 1286
1967 Old Shatterhand (Old Shatterhand, 1964) Hugo Fregonese NSR western 2056
1967 Vinnetou – Poslední výstřel (Winnetou: 3. Teil, 1965) Harald Reinl NSR western 1747

1967 Muž z Hongkongu (Les tribulations d‘un Chinois en 
Chine, 1965) Philippe de Broca Francie dobrodružný 1411

1967 Past na Popelku (Piège pour Cendrillon, 1965) André Cayatte Francie mysteriózní 1061

1969 Angelika, markýza andělů (Angélique, marquise des 
anges, 1964) Bernard Borderie Francie dobrodružný 2629

1969 Angelika a král (Angélique et le roy, 1966) Bernard Borderie Francie dobrodružný 2312
1970 Nezkrotná Angelika (Indomptable Angélique, 1967) Bernard Borderie Francie dobrodružný 2814
1970 Senzační prázdniny (Les grandes vacances, 1967) Jean Girault Francie komedie 1795
1970 Fantomas se zlobí (Fantômas se déchaîne, 1965) André Hunebelle Francie kriminální 1438
1970 Fantomas (Fantômas, 1964) André Hunebelle Francie kriminální 1292

1971 Lady Hamiltonová (Les amours de Lady Hamilton, 
1968) Christian-Jaque Francie dobrodružný 1320
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ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

GÁBA BUSKOVÁ OKUSILA V OSTRAVĚ ATMOSFÉRU 
ŽENSKÉ BASKETBALOVÉ LIGY

Basketbalová kariéra odchovankyně Basketbalového klubu 
Příbor Gabriely Buskové nabírá strmý vzestup. V minulé sezóně, 
ještě jako hráčka juniorského týmu Příbora, nahlédla s ženami 
Havířova do první ligy, v té letošní, po přestupu do SBŠ Ostrava, 
nastupuje v Ženské basketbalové lize. V září dostala od trenéra 
Tibora Jányho důvěru ve čtyřech zápasech, ve kterých 17letá bas-
ketbalistka odehrála v průměru 15 minut na utkání. 

Po loňské sezóně v Havířově jsi odcházela do SBŠ s tím, že 
budeš hrát juniorskou extraligu. Pomýšlela jsi i na Ženskou 
basketbalovou ligu (ŽBL), která se v Ostravě hraje? 
Vůbec ne. V loňské sezoně jsem hrála extraligu za kadetky v Ha-
vířově, a jelikož Havířov a SBŠ Ostrava jsou ve velmi úzkém spo-
jení, naskytla se mi možnost pokračovat v extraligové sezóně 
právě v týmu SBŠ kategorie U19. Absolvovala jsem s týmem letní 
přípravu a přípravné turnaje a na ŽBL jsem vůbec nepomýšlela. 
Úspěchem už pro mě byla možnost hostovat v první lize, kterou 
pro tuto sezónu dokázal Havířov získat. Ale v prvním týmu SBŠ 
se zranila jedna podkošová hráčka, druhá je delší dobu nemocná, 
a proto jsem dostala příležitost zahrát si ŽBL. Samozřejmě hraju 
i za juniorky, což je pro mě hlavní soutěž. ŽBL vnímám jako bonus 
a příležitost získat mnoho nových zkušeností.

Kdy přišla pozvánka do prvního týmu SBŠ? Už v přípravě, 
nebo až v sezóně?
Přípravu jsem absolvovala normálně s juniorkami a nominace do 
ženského ligového týmu přišla z čista jasna asi tři dny před druhým 
zápasem sezóny v Brně. 

Je ŽBL hodně odlišná od toho, co jsi prozatím s basketbalem 
zažila? Ještě loni jsi hrála juniorskou ligu za Příbor. 
Je to úplně jiné. Soupeřky z extraligových týmů mají většinou 
odehraných v nejvyšší soutěži tolik sezón, kolik jsem já zvládla 
za celý svůj život. Jsou tedy mnohem zkušenější. Je to taky o dost 
silovější, hlavně hra pod košem, kde se pohybuji. 

Hned v prvním utkání na palubovce Technicu Brno jsi ode-
hrála přes 10 minut. S jakými pocity?
I když už se v ženském basketbale pohybuji asi tři roky, byla jsem 
dost nervózní. Snažila jsem se hlavně vyvarovat hloupých chyb. 

Také v dalších zápasech proti Nymburku, Karlovým Varům jsi 
hrála přes 10 minut. Na palubovce USK Praha dokonce přes 
20 minut. Cítíš se už jako pevná součást týmu v ŽBL?
Hrála jsem tolik, protože se nám zranily pivotky. I proto se jako 
pevná součást týmu určitě zatím necítím. Tak se budu cítit, až 
odehraju v lize minimálně půl sezóny. 

Na palubovce USK jste vysoko prohrály (37:125). Přesto jaký 
to byl pocit hrát na palubovce jednoho z nejlepších evropských 
ženských týmů? 
No, jely jsme tam v osmi dorostenkách, takže to bylo dost těžké. Byla 
jsem hodně nervózní, přece jen jsou to hráčky, od kterých bych si 
ještě vloni žádala podpis. A teď jsem proti nim nastoupila na hřiště.

Těšila ses na některou protihráčku více?
Na sestry Elhotovy, jednoznačně. Ale taky na jejich posilu ze 
Španělska Martu Xargay.

SBŠ každoročně nepatří k favoritům, loni ale sahalo po play 
off. Je i letos play off cílem?
Nevím, jak vysoké cíle má trenér Jány, ale play off by bylo určitě 
milým překvapením. Náš hlavní cíl je určitě udržet nejvyšší soutěž 
v Ostravě. Sice se nám nepodařil vstup do sezóny, ale věřím, že 
to bude lepší, až se nám vrátí pivotky a naše hra bude vypadat 
zase o něco lépe. Trochu se to ukázalo v 6. kole, kdy jsme poprvé 
vyhrály (na hřišti Chance U19 82:57).

Je ŽBL tvým splněným snem, nebo máš ještě vyšší ambice?
Určitě je to jeden ze splněných snů a myslím, že je to dobrá zku-
šenost a velký krok do mého basketbalového života.

V létě jsi okusila i reprezentaci v basketu 3x3, s níž jsi vybojova-
la druhou příčku v kvalifikaci na mistrovství Evropy. Plánuješ 
hrát i tuto odnož basketbalu?
Už na konci školy jsem jela na menší soustředění do Brandýsa 
nad Labem a poté jsem odcestovala na fast track, což byl takový 
menší přípravný turnaj, do Maďarského Szolnoku. V Maďarsku 
jsem taky odehrála zmíněnou kvalifikaci. S reprezentační tre-
nérkou jsem stále v kontaktu a přála bych si, aby mé účinkování 
v tomto týmu pokračovalo.

V letní pauze se Gabriela Busková věnuje basketbalu 3x3. 
Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Ještě v minulé sezóně hrála Gabriela Busková v junior-
ském týmu BK Příbor. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Od letošní sezóny patří Gabriela 
Busková týmu SBŠ Ostrava, který 
hraje Ženskou basketbalovou ligu. 
Foto: SBŠ Ostrava
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Ve čtvrtek 21. září 2017 se sešlo 23 občanů Příbora, Hájova 
a Prchalova, kteří v letošním roce oslavili nebo ještě oslaví své 
sedmdesáté narozeniny, aby společně přijali blahopřání nejen 
od členů komise pro občanské záležitosti, ale také od předsta-
vitelů města Příbora. 
Setkání připravovali členové komise pro občanské záležitosti 
a  proběhlo v  prostorách Kulturního domu v  Příboře. Pozvá-
ní na toto setkání přijali také představitelé města pan starosta 
Ing. Bohuslav Majer, paní místostarostka Ing. Dana Foriško-
vá, Ph.D., člen Rady města Příbora pan MUDr. Mořic Jurečka 
a  předsedkyně komise pro občanské záležitosti PhDr. Marie 
Monsportová, kteří popřáli oslavencům zdraví a štěstí do dalších 
let. Slavnostní podvečer provázela svým slovem paní Mgr. Olga 
Galiová, členka komise pro občanské záležitosti. 
Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, společ-
nou fotografii a keramický hrníček se svým jménem a nakonec 
se jubilanti podepsali do pamětní knihy města Příbora. 
Slavnostní přípitek pronesl pan MUDr. Mořic Jurečka za dopro-
vodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která svým 
uměním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dobrou náladu 
všech účastníků. Slavností ráz celé akce dodali členové Národ-
ního divadla Moravskoslezského, kteří přijeli poblahopřát našim 
jubilantům s hudebním pásmem známých operetních melodií.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způ-

sobem podíleli na slavnostním a příjemném průběhu setkání 
sedmdesátiletých občanů – představitelům města, členkám 
komise a subkomise pro občanské záležitosti, hercům Národ-
ního divadla Moravskoslezského, fotografovi panu Lubomírovi 
Jurečkovi, ale hlavně všem jubilantům, kteří se přišli vzájemně 
setkat, popovídat si a podpořit se navzájem.  

V Local TV Příbor byla reportáž z akce uvedena v 41. zprávách v termínu 
7. - 13. 10. 2017, nyní je na internetu https://www.youtube.com/watch?v=fu-

WR-InM7Qw nebo www.televize-pribor.cz  - 41. zprávy

První den v měsíci říjnu se slaví Mezinárodní den seniorů. Ten je věnován 
našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům.
V Příboře jsme na tento svátek nezapomněli a oslavili jsme jej ve středu 4. října. 
Město Příbor přichystalo v Kulturním domě Seniorské odpoledne. 
K poslechu a tanci zahrála kapela Cizinci, k vidění byly ukázky country tan-
ců v podání seskupení Bernatský Klondajk, návštěvníci dostali zdarma drobné 
občerstvení. 
Úsměvy na tvářích signalizovaly, že se hosté slavnostního odpoledne bavili, 
užili si volné chvilky se svými přáteli, povyprávěli si, dali si vínečko nebo kávu, 
anebo jen poslouchali a užívali si hudbu. Děkujeme za jejich návštěvu.

Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/ 
rok-2017/04102017-seniorske-odpoledne-1446cs.html

V Local TV Příbor 41. zprávy 7. - 13. 10. 2017, www. televize-pribor.cz

Vzpomínky Ireny Kopecké na dětství a  na Příbor 
zcela ovládly refektář piaristického kláštera v  Příboře. 
Posluchači se jednou usmívali, podruhé utírali slzy, tak 
emotivní bylo setkání s nejnovější knihou příborské rodačky  
Ireny Kopecké.

13. října večer se refektář příborského kláštera zaplnil do po-
sledního místa. Zájem o literárně-hudební večer s novou knihou 
Ireny Kopecké Nikdy nejsi sám byl veliký. 
Autorku představila a  slavnostní večer uvedla místostarostka 
Příbora Dana Forišková. Pak zaznělo z úst Ludmily Hanákové, 
Terezy Hasserové, Jiřího Prokeše i samotné spisovatelky 14 po-

vídek z čerstvě vydané knihy vzpomínek na dětství a na mládí 
příborské rodačky. Setkání s literaturou doprovázel hrou na ky-
taru Vladimír Arzt. 
Irena Kopecká původně psala převážně básně. Kniha Nikdy 
nejsi sám je prózou, souhrnem povídek. „To byla jednou jedna 
paní učitelka Irenka Nedomová a chtěla po mně, ať napíši svoje 
vzpomínky. Nejdříve jsem nechtěla, ale pak jsem to napsala, tak 
vlastně knížka vznikla," vysvětlila Irena Kopecká.
A proto Irena Nedomová společně s brněnským spisovatelem 
Kristiánem Chalupou knihu pokřtila. „Já bych knížce z celého 
srdce přála, aby ji četli lidé nejen dnes, ale aby si ji našli i v bu-

SETKÁNÍ SEDMDESÁTILETÝCH OBČANŮ

PŘÍBOR NA SVÉ SENIORY NEZAPOMNĚL

IRENA KOPECKÁ: NIKDY NEJSI SÁM, KŘEST KNIHY VZPOMÍNEK

PhDr. Marie Monsportová, komise pro občanské záležitosti

Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

ZE SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ

Foto: Stanislava Slováková

Foto: Lubomír Jurečka
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doucnosti tak, jak si dnes nacházejí vzpomínky Josefa Kresty 
100 let staré a vzpomínky Mořice Remeše staré více jak 50 let. 
Přála bych si, aby ji četly naše děti, vnoučata a další a další gene-
race. A protože knihu křtíme pod freskou s Bohem Všemohoucím, 
přání se dozajista splní,“ pronesla I. Nedomová. „Bylo řečeno vše,“ 
dodal Kristián Chalupa a oba kmotři posypali knihu lístky růží.
Na řadu přišly gratulace. Starosta Příbora Bohuslav Majer při-
znal, že se do knihy začetl ještě před jejím křtem: „Můžu vám 
říct, že jsem měl zvláštní pocit a jak tady zaznělo, měli bychom 
si  povídky přečíst nejen my, ale opravdu i naše děti a především 
jejich děti, které tuto dobu nezažily. Jsem rád, že taková krásná 
kniha vyšla. Děkujeme.“
Příběhy zdobí obrázky Miroslava Hanzelky: „Byl to úžasný ve-
čer, jsem neskonale šťastný, že si paní magistra Kopecká vybrala 
právě mě. Už jsme jí ilustroval druhou knihu. První byla kniha 
básní a teď tahle. To víte, že to je pro mě velká čest.“ 
Autorka si našla malíře před šesti lety na výstavě jeho obrazů 
v Muzeu a pamětní síni S. Freuda v Příboře. 
Někteří - i přítomní - se ve vzpomínkách Ireny Kopecké poznáva-
li. Posluchači se jednou usmívali, podruhé utírali slzy a nakonec 
si rádi vystáli frontu na autogram do nové knihy. 
„Ten večer byl úžasný, krásný,“ pochvalovala si Karla Arnoštová 
z Kopřivnice, „jsem ráda, že jsem tady šla, to je málokdy něco 
takového.“
Nová kniha příborské autorky je tedy - za podpory města Příbo-
ra a mnoha sponzorů - na světě! Jak se bude číst, je na čtenářích. 
A jak se psala? „Někdy dobře, jindy těžko - podle toho, zda šlo 
o vzpomínku radostnou, či trpkou. Jedno ale všechny příběhy pojí 

- mají vždycky dobré konce, protože kolem nás je plno dobrých 
lidí a nikdy není člověk sám, nikdy. Nebo měl by si to uvědomit, 
proto název té knihy Nikdy nejsi sám,“ vysvětlila Irena Kopecká.

Irena Kopecká má na svém kontě 24 knih. Jsou mezi nimi 
básnické sbírky, ale i literatura faktu, pohádky, povídky. Dnes 
spisovatelka žije ve Francově Lhotě a ve své tvorbě neustává. In-
spirace má kolem sebe dost. 

Foto: Stanislava Slováková
V Local TV Příbor 43. zprávy, www.televize-pribor.cz

Proč „Pro půdu – pro život“? Jaké jsou zde souvislosti? Co 
je půda a čím je významná? Jak s ní zacházíme a proč? Na tyto 
a další otázky hledali odpovědi přednášející i účastníci konfe-
rence, která se uskutečnila ve čtvrtek a pátek 12. – 13. října 2017 
v našem piaristickém klášteře. Bylo to mezinárodní setkání „Pro 
půdu – pro život „ For soil – For life“,  které zorganizovaly Míst-
ní akční skupina Lašsko, Celostátní síť pro venkov a Bioinstitut, 
o. p. s., a jeho motto bylo: „Společnost, která ničí půdu, ničí sama 
sebe“ Winstona Churchila.
Snahou Bioinstitutu, odborného garanta konference, bylo upo-
zornit na nutnost změny přístupu k zemědělské půdě; na to, že 
není možné pokračovat ve způsobu, jak se v současnosti s pů-
dou zachází; pozvat do Příbora odborníky, kteří o půdě budou 
hovořit fundovaně, ne však akademicky; srozumitelně předsta-
vit půdu z různých úhlů tak, aby účastníci odcházeli ze setkání 
s hlubším porozuměním tématu. 
Proč o  půdě? V  současné době podléhá více než 50 % orné 
půdy vodní a větrné erozi, denně nenávratně ztrácíme minimál-
ně 12 hektarů zemědělské půdy zástavbou, půda přestává být 
schopná zprostředkovávat živiny pěstovaným plodinám a za-
držovat vodu. Jaké z toho vyplývají otázky: Co je půda, k čemu 
ji potřebujeme? Proč ji ztrácíme? Na čem budou pěstovat své 
potraviny naše děti? Proč je někde sucho a jinde záplavy? Proč 
se ve vodě hromadí rezidua pesticidů a průmyslových hnojiv? 
Proč někde krajina přestává být krásná? Proč je zemědělství tak 
zatracované? Zdaleka to nejsou všechna témata, která byla na 
setkání diskutována. 
Přednášelo 8 českých, 1 rakouský a 1 švýcarský odborník a 3 čeští 
zemědělci pak hovořili o vlastních zkušenostech s hospodařením 
v různých měřítcích (od práce na 10 do 2 000 hektarů); předsta-
vili se jako vzory dobré práce s půdou.
Jedinečná byla atmosféra. O zázemí účastníků konference se 
staralo družstvo VIKTORINA LOCA. Občerstvení, které připra-
vily členky družstva převážně z místních potravin, mělo podíl 

na tom, že všichni vnímali jedinečnost chvíle. Takové jídlo na 
„běžných“ konferencích nebývá. Klobouk dolů, byla to náročná 
premiéra družstva a setkala se s velikým ohlasem. Atmosféru 
příborské konference ve čtvrtek večer v refektáři kláštera pak 
doladily 4 lidové písně od Příbora v podání sboru VALENTIN 
pod vedením Blanky Hrubé. Radost.
Velmi stručné závěry konference. Půda je živý, velmi složitý 
ekosystém, jemuž se zemědělec učí porozumět celý život. Jeho 
úkolem je udržovat, podporovat tento systém vztahů výživou 
organismů, které jsou jeho součástí – a to zejména dodáváním 
organické hmoty v nejrůznějších podobách. Neexistuje obec-
ný a jednoduchý návod na fungování tohoto systému. Nutné je 
uvědomit si jeho existenci a roli zemědělce v práci s ním; učit se 
vnímat místo svého hospodaření všemi smysly a celým souborem 
opatření s  tímto systémem spolupracovat. Zabývat se tématy, 
která se týkají velikosti půdních bloků, osevních postupů, volby 
organického hnojení a snahy co nejdelšího pokrytí půdy rostli-
nami. Jde o  pravidelné zkoumání, jak je půda kvalitní, jakou má 
strukturu, „jak je spokojená“. Opravdu velmi stručně popsáno. 

„PRO PŮDU – PRO ŽIVOT“ V PIARISTICKÉM KLÁŠTEŘE
Alena Malíková, Bioinstitut
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Téma je srozumitelně popsáno ve filmu Hospodářem v kraji-
ně, příklad hospodaření Švýcara Martina Otta a Nadace Fintan 
v Rheinau. Posluchači přednášek – zástupci výzkumných ústa-
vů a univerzit, zemědělci i  lidé z nevládních organizací – si 
tento film odnesli na DVD v elektronickém sborníku předná-
šek z konference. 
Něco jako poselství. Hodně se dnes mluví o tom, že žijeme 
v přelomové době. Snad ano, mnohé problémy ukazují na nut-
nost změny v přístupu ke světu, který nás obklopuje, i k našemu 
vnitřnímu světu. Příborská konference je příkladem toho, že 
tato změna je možná pouze ve společenství, v otevřené, vní-

mavé a tolerantní atmosféře, kdy – řečeno závěrečnými slovy 
Martina Otta ve zmiňovaném filmu – jedna a  jedna nejsou 
dvě, ale dvě na třetí.
Na to, jestli a jak bylo příborské setkání přínosné pro půdu a pro 
odbornou, zemědělskou i laickou veřejnost, si musíme počkat. 
Faktem ale je, že ohlasy na ni byly pozitivní.
S díky MAS Lašsko, Celostátní síti pro venkov, městu Příbo-
ru, Družstvu VIKTORINA LOCA, sboru VALENTIN, všem 
přednášejícím i účastníkům za spoluvytvoření úžasné atmo-
sféry konference. 

V Local TV reportáž z konference ve 43. zprávách www.televize-pribor.cz

Lidská tvořivost je bezbřehá. Důkazem toho je obrovské množství rozmanitých výtvorů, 
které v minulosti procházely mimo oficiální plán výroby branami legendární továrny. 
Muzeum Novojičínska, p. o., Vás srdečně zve, do Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře na 
výstavu, která představuje významný kulturní jev spjatý s moderní lidovou kulturou. Výstava 
prezentuje rozsáhlý a rozmanitý soubor artefaktů zhotovených v pracovní době nezávisle na 
pracovních úkolech pro vlastní potřebu či pro určitý okruh přátel a známých. Tímto svébyt-
ným způsobem vznikaly jak praktické předměty potřebné v domácnosti, tak díla s estetickým 
posláním. Před zraky širší veřejnosti jsou většinou ukryty a pečlivě střeženy svými vlastníky. 
Výstava je jedinečnou příležitostí seznámit se s širokým spektrem těchto osobitých výrobků.

Vernisáž výstavy se uskuteční  
ve středu 8. listopadu 2017 v 17.00 hod.  

Součástí vernisáže bude působivé hudební vystoupení  
v podání Příborského žesťového kvinteta.

Termín výstavy: 8. listopadu 2017 - 2. června 2018

POZOR!!!
Uzávěrka 2. ročníku fotografické soutěže zaměřené na 
poznávání zajímavostí našeho kraje se nezadržitelně blíží.

Fotosoutěž  „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ 
vstoupila do 2. ročníku. Cílem je zorganizovat tři ročníky této 
fotoakce. Věřím, že z těchto tří utkání našich fotografů bude 
dostatek nápaditých záběrů k vytvoření zajímavého souboru 
k propagaci našeho kraje, našeho Janáčka  a naší nejlíbeznější 
sochy  - Bystroušky. K čemu je zapotřebí vytvořit s časovým 
předstihem tento soubor? Rok stého výročí premiéry této Janáč-
kovy opery se sice neslyšně, ale nezadržitelně blíží. Předpoklá-
dám, že v rámci těchto hudebních oslav přijde vhod i výstava, 
která bude námětově tuto geniální Janáčkovu hudbu doplňovat, 
obohacovat, konkretizovat….. 
Zpět k fotosoutěži.
Kategorie A – DOKUMENT -  bude vyhovovat fotografům 
- realistům. 
Kategorie B – FOTOHRÁTKY – předpokládám, že dá prostor 
poetům, vtipálkům, výtvarným improvizátorům a hledačům 
nových forem a programů na úpravu fotografií na PC.

Věkové členění je pro obě kategorie stejné – do 21 let a od 
21 let výše.
Porota bude složena převážně ze členů Fotoklubu Příbor, kteří 
letos zvítězili v celorepublikovém Mapovém okruhu. 
Bližší informace najdete na stránkách Měsíčníku Příbora po 
uzávěrce soutěže, která bude koncem ledna 2018.
Výherci obdrží finanční odměnu.
Soutěžní propozice najdou zájemci na www.sigmundfreud.cz, 
na plakátech, v našem městském informačním centru, na pro-
pagačním panelu v infocentru Hukvaldy, na vývěsce Společnosti 
Sigmunda Freuda atd.
Soutěžní fotografie je možné předat v našem městském infor-
mačním centru, v rodném domě Sigmunda Freuda, v Muzeu 
a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře, v  infocentru na 
Hukvaldech, nebo je lze zaslat poštou na adresu:
Společnost Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58 Příbor.

Přeji všem soutěžícím dobré světlo  
a děkuji za propagaci soutěže mezi Vašimi přáteli. 

Kontakt: supova.marie@centrum.cz, mobil: 777 6 5 1856 

VÝSTAVA - VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA TO NENÍ!

LIŠKA BYSTROUŠKA – FOTOSOUTĚŽ,  II. ROČNÍK

PhDr. Václav Michalička, Ph.D., Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

POZVÁNÍ NA KULTURU
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STŘEDA 1. LISTOPADU
Vernisáží bude v 17:00 hodin zahájena výstava fotografií pana Moj-
míra Klímka z Ostravy v Galerii radnice v 1. patře Městského úřadu 
Příbor. Výstava potrvá do 2. ledna 2018

PÁTEK 3. LISTOPADU
MALOVANÉ NA SKLE v podání Bernackého Ochotnického Di-
vadla BODLÁK.
Příběh legendárního zbojníka Juraje Jánošíka je autory citlivě pře-
veden ve vzácný hudebně-dramatický tvar plný básnické obrazo-
tvornosti a laskavě-humorné stylizace lidového divadla. Nápaditým 
použitím symbolických postav lidových her, jakými jsou Anděl, Čert 
a Smrt, se tento muzikál či zpěvohra stává ojedinělým a divácky ne-
smírně atraktivním jevištním dílem. Dominující složkou Malovaného 
na skle jsou hudební kompozice Katarzyny Gärtner, které se díky 
kombinaci podmanivých melodií a  lidových nápěvů s nápaditým 
jazz-rockovým pozadím nesmazatelně zapsaly do dějin hudebního 
divadla. 
Malované na skle přebásnil podle původní literární předlohy pro 
Divadlo Na Fidlovačce Jaromír Nohavica, který s neobyčejným citem 
a důvtipem změnil legendárního Juraje Jánošíka (původem z Ter-
chové) ve fiktivního valašského zbojníka Janíka (kdesi od Těšína). 
Vzniklo tak svébytné básnické dílo, připomínající lidovou poezii, 
které má vlastní styl a originální výpovědní hodnotu. Je to příběh 
o zbojníkovi, ale také o lásce a svobodě, příběh, který formou sporu 
o jeho osud a o jeho duši nabízí divákovi možnost vytvořit si svou 
vlastní interpretaci, jak to nakonec u legendy bývá.
Začátek představení v 19:00 hodin, místenky za 50,- Kč jsou již v pro-
deji v pokladně Kulturního domu každé pondělí a středu od 13:00 do 
17:00 hodin, nebo on-line na http://kulturnidum.pribor.eu 

STŘEDA 8. LISTOPADU
KOMEDIE BIOSTORY je o hledání…..kdo hledá, najde!
BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, 
může znamenat i něco jiného. Například: Být In Okamžitě, anebo 
B.I.O. - Bohužel I Okraden!
Dřív člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes hledá sám sebe! 
A obojí může být dobrý byznys...
Děj je zasazen do prostředí fiktivního „Bio-kurzu“, kde se setkávají tři 
ženy - výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka 
a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky 
se snaží nalézt samy sebe a být BIO. 
Začátek představení v 19:00 hodin, délka 120 minut, místenky za 
250,- Kč jsou již v prodeji v pokladně Kulturního domu každé pondělí 
a středu od 13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line na http://kulturni-
dum.pribor.eu 

PÁTEK 10. LISTOPADU
Také naše město si připomene a uctí oběti válek a bojů společným se-
tkáním na vzpomínkové akci MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře od 17:00 hodin. 
Budou položeny kytice u pamětní desky vlastencům a osvoboditelům 
před radnicí. Za hudebního doprovodu Sdružení hudebníků Příbor 
odejdeme v tradičním lampionovém průvodu k řece Lubině, kde 
pošleme po vodě řeky Lubiny vodní lampionky s přáním. Lampion-
ky se svíčkou na vodu budou zdarma k dispozici na místě. Tradiční 
lampiony do průvodu nechť si děti přinesou s sebou.

NEDĚLE 26. LISTOPADU
1. VÁNOČNÍ KONCERT v podání DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH se bude konat v kostele sv. Valentina od 17:00 hodin. 
V programu zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händla, H. Purcella, P. 
Staňka a P. Hapky.
Vstupenky jsou již v prodeji v pokladně Kulturního domu každé 
pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line na http://
kulturnidum.pribor.eu 

ČTVRTEK 30. LISTOPADU
TANČÍRNA
Pohodový jazz a swing 30. a 40. let 20. století. Šlágry první repub-
liky a jazz age. Přijďte si zatančit, nebo se jen zaposlouchat. Krásné 
skladby zahraje LAM-TRIO. Pro zájemce výuka tanců zdarma.
Začátek v 18:00 hodin, vstupné 50,- Kč.

PŘIPRAVUJEME :
Čas adventu a Vánoc se kvapem blíží. I Příbor nabídne v tomto 
čase občanům, návštěvníkům města a  dětem mnoho pěkných 
a zajímavých akcí.
Jsou připraveny 3 vánoční koncerty. Každou další neděli po dobu 
adventu se uskuteční následující koncerty:
3. 12. 2017 vystoupí soubor MUSICA DOLCE VITA v refektáři 
piaristického kláštera. 
10. 12. 2017 se můžete těšit na vystoupení smíšeného pěveckého 
sboru GOSPEL BRNO, zazpívá ve velkém sále Kulturního domu. 
Závěrečným vánočním koncertem v  akustickém podání bude 
vystoupení KAMILA STŘIHAVKY & LEADERS 17. 12. 2017 
v Kulturním domě. 
Všechny koncerty začnou v 17 hodin a  jsou vhodné pro rodiny 
s většími dětmi. Vstupenky jsou již v předprodeji v pokladně Kul-
turního domu.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 4. 12. v rámci 
tradiční akce MIKULÁŠSKÁ JÍZDA. Přijede Mikuláš s anděly 
v kočáře, doprovázet ho budou čerti na koních. Program, který 
začne letos již v 16:00 hodin na náměstí Sigmunda Freuda, bude 
bohatý a pestrý. Děti pošlou přání Ježíškovi, připraveno bude i po-
myslné Nebe a Peklo. S programem písniček pro děti vystoupí 
zpěvačka Petra Černocká. 

Příborské muzeum připravuje na pátek 8. 12. v 17 hodin tradiční 
ADVENTNÍ PODVEČER. V sobotu 9. 12. od 9,00 do 13,00 hodin 
zveme rodiče s dětmi na SETKÁNÍ BETLÉMÁŘŮ v Příboře IV. 
Expozici muzea oživí tento den jedenáct řezbářů předvádějících 
řezbářské techniky při výrobě betlémů.

Město Příbor ve spolupráci s Technickými službami připraví na 
sobotu 9. 12. na náměstí tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Od 
9 hodin bude probíhat doprovodný program s vánoční tématikou, 
ve kterém vystoupí děti mateřských a základních škol a folklórní 
soubor Morava. 

Město Příbor se již po čtvrté zapojí do celorepublikové akce  
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, a to ve středu 13. 12. v 17:30 hodin 
před radnicí vystoupí dětský pěvecký sbor Schola s krátkým pro-
gram. Společně si pak všichni v 18:00 hodin zazpívají české koledy 
na náměstí před radnicí. Této akce se loni v celé České republice zú-
častnilo několik desítek měst a obcí a zpívat přišlo cca 120 tisíc lidí.

Ve středu 20. 12. v 17:30 hodin v refektáři piaristického kláštera 
vystoupí s novým vánočním programem Tulemy se, tulemy Pě-
vecký sbor VALENTIN.

Živý betlém můžete v Příboře na náměstí vidět letos již v sobotu 
23. 12. od 15 hodin. Tento tradiční program připravuje Římsko-
katolická farnost ve spolupráci s městem Příborem. Každoroč-
ně v  tomto programu vystupují členové štramberského divadla 
a ochotníci, děti i dospělí. 

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LISTOPAD 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD

Středa 1. listopadu od 13:30 h  
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 1. listopadu od 17:00 h 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MOJMÍRA KLÍMKA  

Fotoklub Příbor, město Příbor 
Pátek 3. listopadu od 19:00 h 
MALOVANÉ NA SKLE, divadlo 

Město Příbor 
Sobota 4. listopadu od 7:25 h 
MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY – 
VEŘOVICKÉ VRCHY 

KČT Příbor 
Úterý 7. listopadu od 15:00 h 
ODPOLEDNE S PASTELKOU  
Vyrábíme dekorace z přírodnin. 

Městská knihovna Příbor 
Středa 8. listopadu od 13:30 h 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 8. listopadu od 17:00 h 
VERNISÁŽ VÝSTAVY VYROBENO V TATŘE, 
ALE TATROVKA TO NENÍ! 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Středa 8. listopadu od 19:00 h 
BIOSTORY, divadlo 

Město Příbor a divadlo MALÉhRY  
Pátek 10. listopadu od 17:00 h 
BOWLING 

KČT Příbor 
Pátek 10. listopadu od 17:00 h 
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ  

Město Příbor 
Sobota 11. listopadu od 14:00 h 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Úterý 14. listopadu od 17:00 h  
AUSTRÁLIE  
S rodinou Márových Austrálií kolem dokola. 

Městská knihovna Příbor 
Úterý 14. listopadu od 17:00 h 
ČESKO, ZEMĚ PŘÍBĚHŮ ANEB PRAVDY 
A MÝTY O PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

Academia Via Familia, z. s., Příbor  
Středa 15. listopadu od 13:30 h 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Středa 15. listopadu od 17:00 h 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 120. VÝROČÍ MÍSTNÍ 
ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO 
SVAZU V PŘÍBOŘE  

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Středa 15. listopadu od 17:00 h  
NOVÝ ZÉLAND OČIMA TURISTŮ 
PROMÍTÁNÍ  

KČT Příbor 
Středa 15. listopadu od 17:15 h 
ALL THAT JAZZ, ROCK, BLUES EXTÁZE 
TANCE  

BAV klub, stř. volného času, přís. org. 
Pátek 17. listopadu od 16:00 h 
SVÍCE PRO 17. LISTOPAD 

MS ODS Příbor 

Pátek 17. listopadu od 18:00 h 
PODZIMNÍ KONCERT 

Swingový orchestr B. Pukovce 
Pondělí 20. listopadu od 18:30 h 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 

BAV klub, stř. volného času, přís. org. 
Úterý 21. listopadu od 17:00 h 
ENERGIE SRDCE 
Radek Kubla o energii našeho srdce. 

Městská knihovna Příbor 
Středa 22. listopadu od 13:30 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Pátek 24. listopadu od 8:00 h 
DEN RODINY  

Academia Via Familia, z. s., Příbor 
Pátek - neděle, 24. - 26. listopadu  
VÍKEND BOJOVÉHO UMĚNÍ  
Přehlídka sportovních bojových klubů pod 
vedením instruktorů z Brazílie, Polska, Česka.  
Program: 
Pátek: 17:00 – 19:00, tělocvična Dukelská 
Ukázka činnosti zájmového kroužku capoeiry 
za účasti brazilských trenérů.  
Akce pro veřejnost (děti, mládež, dospělí), 
která si může osobně sport vyzkoušet.  
Sobota 14:00 – 18:00, tělocvična gymnázia 
Ukázka činnosti bojových klubů – capoeira, 
aikidó, tai-či, box aj. 
V průběhu jednotlivých ukázek se může 
veřejnost osobně zapojit a pod vedením 
zkušených trenérů si vyzkoušet různé druhy 
bojových umění. 
Neděle 9:00 – 11:00, tělocvična Dukelská 
Workshop capoeiry. 
Info: J. Lupíková     tel. 604 188 186  
        L. Nenutilová  tel. 732 902 256 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Pátek 24. listopadu od 11:00 h 
ZVĚŘINOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 24. listopadu od 18:00 h 
PERFECT DAYS 
Divadlo. Komedie nejen o ženách a nejen pro 
ženy.  

Agentura API  
Neděle 26. listopadu od 17:00 h 
1. VÁNOČNÍ KONCERT 
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH PŘÍBOR 

Město Příbor 
Středa 29. listopadu od 9:00 h a 14:00 h 
ADVENT V LUNĚ 

LUNA Příbor, stř. volného času, přís. org 
Čtvrtek 30. listopadu od 18:00 h 
TANČÍRNA 

Město Příbor 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
30 minut-4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  
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RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119, Příbor 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 h 

 556 722 200 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota:  9:00 – 17:00 h           

 556 725 191 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Pondělí: 13:00 – 15:00 h 
Úterý, čtvrtek:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Úterý: 14:00 – 21:00 h 
Středa:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Čtvrtek: 14:00 – 21:00 h 
Pátek:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
email: tereza.sattkova@seznam.cz 

SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 15:00 – 21:00 h  muži 
Úterý: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Středa: 15:00 – 21:00 h  společná 
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 h  muž 
Pátek: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Sobota: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Kulturní dům Příbor, ul. Lidická  
Čtvrtek:  9:00 h Vede Marta Buchlovská. 

 776 877 170 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h    http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po–pá: 9:00 - 20:00 h Přístrojová lymfodrenáž, 
Kolagenárium – Solárium, efektivní tvarování 
postavy, výživové poradenství. 739 657 301 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 

PROSBA 
OBLEČENÍ NA ČERTY, ANDĚLY 
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského 

úřadu v Příboře

Nemáte ve skříni staré kabáty, 
vesty, šaty apod. Ovšem nejde  

jen tak o lecjaké staré oblečení. 
Mělo by být takové, které by se 

dalo využít na masky čertů,  ale 
i andělů, o takové, kterých se 
rádi bez nároku na odměnu 

zbavíte. Najdete-li doma nějaký 
ten kousek, pak ho stačí 

odevzdat v pokladně Kulturního 
domu vždy v pondělí a ve středu 

od 13 do 17 hod. 
A pamatujte - Co peklo schvátí, 
to už nenavrátí - čertovské, ale 

nakonec ani to andělské oblečení 
se nebude vracet.  

BAV klub Příbor  -  středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58      e-mail:Info@bavklubpribor.cz      web.:www.bavklubpribor.cz     Tel.:556 723 778 mobil: 739 080 862 

 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na balet 
 

ALL THAT JAZZ, ROCK, BLUES  
Extáze tance (balet) 

 

Působivá taneční inscenace, v níž se uplatňují různorodé taneční techniky často 
spojené s akrobatickými prvky. Jednotlivé části vás zavedou do různých dob a 
míst, mnohdy exotických. V inscenaci nechybí ani rockový zvuk a dostane se i na 
tango. Kreace tanečníků je prostě neodolatelná a výborně sehraná. V některých 
momentech se až tají dech nad fyzickou náročností tanečních prvků. Hudba a pohyb 
jsou v podání talentovaných tanečníků v dokonalé rovnováze a symetrii. 

Kdy: ve středu 15. 11. 2017 

Odjezd: v 17:15 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 

Cena: 350,-Kč (Předprodej v BAV klubu.) 

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119, Příbor 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 h 

 556 722 200 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h 
Sobota:  9:00 – 17:00 h           

 556 725 191 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h 
Oddělení pro mládež: 
Pondělí: 13:00 – 15:00 h 
Úterý, čtvrtek:  13:00 – 17:00 h 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:  9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Úterý: 14:00 – 21:00 h 
Středa:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 
Čtvrtek: 14:00 – 21:00 h 
Pátek:   9:00 – 12:00 13:00 – 21:00 h 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:30 h Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h Rodiče s dětmi Draha, Terka 
 20:00 h Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h Aerobic, body workaut - Terka 

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
email: tereza.sattkova@seznam.cz 

SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 15:00 – 21:00 h  muži 
Úterý: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Středa: 15:00 – 21:00 h  společná 
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 h  muž 
Pátek: 15:00 – 21:00 h  ženy 
Sobota: 15:00 – 21:00 h  společná 

 739 805 227 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Kulturní dům Příbor, ul. Lidická  
Čtvrtek:  9:00 h Vede Marta Buchlovská. 

 776 877 170 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 h    http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po–pá: 9:00 - 20:00 h Přístrojová lymfodrenáž, 
Kolagenárium – Solárium, efektivní tvarování 
postavy, výživové poradenství. 739 657 301 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 

PROSBA 
OBLEČENÍ NA ČERTY, ANDĚLY 
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského 

úřadu v Příboře

Nemáte ve skříni staré kabáty, 
vesty, šaty apod. Ovšem nejde  

jen tak o lecjaké staré oblečení. 
Mělo by být takové, které by se 

dalo využít na masky čertů,  ale 
i andělů, o takové, kterých se 
rádi bez nároku na odměnu 

zbavíte. Najdete-li doma nějaký 
ten kousek, pak ho stačí 

odevzdat v pokladně Kulturního 
domu vždy v pondělí a ve středu 

od 13 do 17 hod. 
A pamatujte - Co peklo schvátí, 
to už nenavrátí - čertovské, ale 

nakonec ani to andělské oblečení 
se nebude vracet.  
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 

Vážení rodiče, nabízíme  

Fiťáček  
taneční a sportovní kroužek 

pro děti od 4 let 
Vždy v úterý 16:30 – 17:30h 

V BAV klubu na ul. Masarykova 
 

V programu: základní pohybová a taneční průprava, zábavné a 
taneční hry, rytmizace. Pro sportovní činnost využíváme např.. step. 
bedýnky, kruhy, skákací míče, žíněnky, padák, lavičky, házedla, lana, 
překážkové dráhy, závodivé hry, trampolína 5,2 m,  slack line. Za 
pěkného počasí a zasněžené zahradě probíhá činnost i venku. 

 
 
 

Zápisné: 10 vstupů - 400 Kč  

BAV klub Příbor  -  středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 
 
 

RODINNÝ KLUB KULIČKY 
 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním zapojením rodičů, 
prarodičů apod. Bude připravován pestrý program pro děti           
a rodiče – říkadla, tanečky, zpívání, malování, tvoření, 
modelování, sportování, hry, zábava. Činnost bude 
probíhat ve vnitřních prostorách BAV klubu.                     
Za příznivého počasí a zasněžené zahradě bude činnost 
probíhat i venku. 
 
Přihlášku odevzdejte osobně, e-mailem nebo odešlete na naši adresu. Můžete si ji 

stáhnout na našich webových stránkách. 
 

KDY: Vždy v úterý 10:00 – 11:00 h a v době nabízených akcí BAV klubu 
KDE: BAV klub na ulici Masarykova 

ZÁPISNÉ: 10 vstupů – 400 Kč  

    BAV klub Příbor   -   středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor 742 58    e-mail: info@bavklubpribor.cz    web.:www.bavklubpribor.cz    Tel.:556723778 mobil:739080862 

 

DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
PRO RODIČE S DĚTMI OD 5 LET 

 

 5 lekcí 
 

vždy v pondělí 16:00 – 17:00 h 
 

Cena: 200 Kč / osoba 
 

Datum 1. lekce přihlášeným sdělíme. 
 

Přihláška ke stažení na www.bavklubpribor.cz 

BAV klub Příbor   - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58    e-mail:Info@bavklubpribor.cz web.:www.bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

Zveme děti, rodiče i další doprovod na akci 

„Možná přijde i Mikuláš“ 
V sobotu 2. 12. 2017 od 15:30 h 

v Junior baru - ul. Masarykova v Příboře 
 

Akce je vhodná pro děti od 2 let. 
Děti budou mít možnost se  
v rámci programu setkat   

s Mikulášem, čertem i andělem, 
 což rodiče jistě uvítají. 

         Společně si zahrajeme, zasoutěžíme,  
zatančíme, děti mohou Mikuláši 

 předvést básničku, písničku  
nebo taneček. 

 

Nadílku pro děti, označenou jménem, mohou rodiče před 
akcí předat u vstupného do Mikulášského koše v BAV klubu. 

 

Vstupné pro děti i dospělé 40,-Kč 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 5                       Tel.: 556 723 778      Mobil: 739 080 862 

email: info@bavklubpribor.cz                                                       web: www.bavklubpribor.cz 

Rozvrh činnosti a kroužků pro šk. rok 2017/18 

od listopadu 2017  
Den Název kroužku/kurzu Hodina Místo 

 
 

 
 

Pondělí 
 

 
Šikulové 
 
Kytara akustická 
 
Kapela 
 
Djembe  bubnování – rodiče s dětmi 
 
Djembe  bubnování - pokročilí 
 
Podvečery v rytmu bubnů  
- pro veřejnost 

 
14:30 – 16:00 

 
16:00 – 17:00 

 
17:00 – 18:30 

 
16:00 – 17:00 

 
17:00 – 18:30 

 
18:30 – 20:00 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
Zkušebna 

 
Klubovna – djembe 
 
Klubovna – djembe 

 
Klubovna – djembe 

 

 
 
 

Úterý 
 

 

 
Kuličky - rodinný klub 
 
Dramatický kroužek 
 
RC modely aut 
 
Fiťáček - sportovní a taneční kroužek                  
od 4 let  
 
Orientální tance 

 
10:00 – 11:00 

 
15:00 – 16:30 

 
15:30 – 17:30 

 
16:30 – 17:30 

 
 

18:00 – 19:00 

 
Sál 

 
Klubovna – djembe 

 
Ateliér 

 
Sál 

 
 

Sál 

 
Středa 

 
Stolní tenis – klub 
Hru nutno objednat, nejpozději v pondělí 

 
14:00 – 15:00 

 
Sál 

 
Středa 

- 
Čtvrtek 

 

 
 
Djembe pro školy  
 

 
 

Na základě objednávek 
 
 

 
Pátek 

 

 
Kurz tance  
 

 
19:00 – 21:00 

 

 
Sál 

 

 
- 

 

Kulturní a divadelní klub 
- návštěva akcí, včetně zájezdů 

 
Dle místa a času konání akcí 

 

 

 

Děti, mládež i dospělí se mohou stále přihlašovat do kroužků, kurzů a klubů. 
Na základě odevzdané přihlášky pozveme děti do kroužku. 

 

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, 
až se přihlásí dostatečný počet zájemců. 

 

Aktuální informace sledujte na: 
www.bavklubpribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489,Příbor 742 58 e-mail:info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778  mobil: 739 08 08 62

 ZIMNÍ POBYT        
jarní prázdniny 

V ŘECE  –  TĚŠÍNSKÉ BESKYDY   

pro děti, mládež, rodiny i veřejnost 

Termín:  pondělí 19. 2. 2018 – čtvrtek22. 2. 2018
Ubytování: ve 4 až 6lůžkových pokojích ve zděné budově

Cena: 1.900,- Kč zahrnuje: ubytování, plná penze, práci vedoucích,
                                                  pojištění. Nezahrnuje: dopravu, vleky

   
 

V programu:  Sjezdové lyžování:      Snowboard:
    sjezdovka pro náročné i pro začátečníky,     samostatné

            výuka lyžování, vycházky, bobování,     ježdění
             běžkování, hry na sněhu    

Už přijímáme přihlášky a zálohu 1000 Kč   www.bavklubpribor.cz
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LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

nabízí maminkám na mateřské dovolené, prarodičům  
a ženám v domácnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Úterý, čtvrtek 
CVIČENÍ 
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Kohutové.  
Přihlásit se můžete: H. Šimečková, tel. 732 834 584 
 

Středa 
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY 

Povídání, písničky, tanečky, pohybové aktivity. 
Pátek 
ŠMUDLÍCI 
Výtvarná činnost, tvoření a výrobky pro radost. 
 
 
MC „Zvoneček“ probíhá od 10:00 do 12:00 hodin. Vstupné 40 Kč. 

 

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186, e-mail: lupikova@lunapribor.cz. 

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času 

 

otevírá  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

pro šikovné děti od 7 do 15 let. 
 

Zahajovací schůzka  
v pondělí 13.11.2017 v 15:00 hodin. 

 
 

Činnost kroužku je zaměřena na pletení, háčkování, 
vyšívání, drhání a jiné rukodělné činnosti, vaření. 
 
Zápisné: 500 Kč 
 
 
 

Informace:  
Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012, 
e-mail: nenutilová@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 
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Místní sdružení ODS v Příboře pořádá 
vzpomínkové setkání u příležitosti státního svátku 

„Dne boje za svobodu a demokracii“ 
 
 

SVÍCE PRO 17. LISTOPAD 
 

Setkání a zapálení svíček se uskuteční 
v pátek 

17. listopadu 2017 
v 16.00 hod. 

na 
náměstí Sigmunda Freuda v Příboře 

před radnicí. 
 

Občerstvení: štrůdl, čaj a svařené víno 

 
Srdečně vás zveme 

MS ODS Příbor 
www.odspribor.cz 

Městská knihovna Příbor
 
 

 

 Austrálie 
 
  

14. listopadu 2017 v 17.00 hodin v městské knihovně
 
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možné.“ 
Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému 
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém 
útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi 
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem 
stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. 
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. 

 
                                                      Více informací naleznete na www.jirkamara.cz                     Vstupné 30,- 
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LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

pořádá v sobotu 2. 12. 2017 
poznávací zájezd 

 
 
 

 
 

Návštěva kulturních a historických památek 
s průvodkyní Lucií Bukovjanovou, Zahálkovou.  

 
Odjezd v 07:00 hodin od LUNY PŘÍBOR, 

předpokládaný návrat do 21:00 hodin. 

Cena: 450 Kč / děti do 15 let,  490 Kč / ostatní  
V ceně je zahrnuta doprava a průvodce. 

 
Přihlásit se můžete v Luně Příbor do 29.11.2017, 

telefon: 556 725 029, mobil: 604 188 186 
e-mail: lupikova@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz  

 
 
 
 
 

Klub českých turistů Příbor 
 

pořádá  
4. listopadu 2017 turistický výlet vlakem 

 

MORAVSKOSLEZSKÉ 
BESKYDY 

 VEŘOVICKÉ VRCHY 
 

Sraz účastníků v 7:25 hod. Příbor – nádraží, odjezd 7:31 hod. 

Návrat: 15:35 hod.; 16 :35 hod. – podle trasy 

Trasa: 16,3km - Hostašovice, Huštýn, Krátká, Dlouhá, Veřovice 

 20,1 km - Hostašovice, Huštýn, Krátká, Dlouhá, Velký 

Javorník, Veřovice 

Vedoucí akce: Ing. Emil Suchánek, tel.: 606 711 135 
 

Délka trasy 16,3 km – 5:40 hod 

Délka trasy: 20,1 km – 7:09 hod. 

INZERCE

Klub Českých turistů Příbor pořádá 
 
 

BOWLING 
 

Přijďte v pátek 10. listopadu 2017 v 17 hod.  

do restaurace Zlatá hvězda v Příboře. 
 

Pokud máte zájem a přijdete, prosím, potvrďte svou účast                         

na tel. 737 375 203 nebo na e-mail 1.kctpribor@email.cz,                     

abychom mohli včas objednat dostatečný počet drah. 
 

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast.  
Výbor KČT Příbor 

UBYTOVÁNÍ
Poskytujeme ubytování  

ve 2 a 4lůžkových pokojích, 
upřednostňujeme dlouhodobé ubytování. 

Cena od 140 Kč – 250 Kč, 
podle počtu osob a délky ubytování. 

Kontakt: tel. 734 246 022
Hotel "U Nádraží", Frenštátská 132, Příbor 
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Academia Via Familia, z. s., spolek na podporu rodiny 
 

zve širokou veřejnost na přednášku 
 

ČESKO, ZEMĚ PŘÍBĚHŮ 
ANEB PRAVDY A MÝTY O PĚSTOUNSKÉ PÉČI 

 
14. listopadu 2017 od 17:00 h  

v refektáři piaristického kláštera v Příboře 
 

Panelová diskuse pěstounů a odborníků na téma náhradní rodinné péče. 
 

Během programu krátce vystoupí pěvecký soubor dětí a mládeže  
SC Gospel Příbor. 

 

Vstup zdarma. 
 

Pořádá Academia Via Familia, z. s., Příbor. 
www.viafamilia.cz 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Academia Via Familia, z. s., spolek na podporu rodiny 

 
zve nejen rodiče a prarodiče s dětmi na 8. ročník 

 

DNE RODINY 
na téma:Mami, tati, pojď si hrát! 

 

24. listopadu 2017 od 15:00 h 
do FIT centra Příbor, ul. Štramberská 

 

Program: hry, soutěže, povídání, hudební vystoupení,  
atrakce pro děti, občerstvení, odměny. 

 

Vstup zdarma. 
 

Pořádá Academia Via Familia, z. s., Příbor. 
www.viafamilia.cz 

 

Akce je podpořena z veřejné finanční podpory města Příbora. 

tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:

•	výkup	Vaší	nemovitosti	za	hotové
•	prodej	za	nejvyšší	možnou	cenu	

na	trhu
•	řešení	EXEKUCÍ,	DLUHŮ	I	DRAŽEB
•	zajištění	stěhování	a	vyklizení	

nemovitosti
•	žádné	skryté	poplatky,	žádné	běhání	

po	úřadech
•	nezávazná	KONZULTACE	
a	tržní	ocenění	ZDARMA

    

        KOVOVÝROBA  
    MŘÍŽE, ZÁBRADLÍ 
     PLOTY NA KLÍČ 
  

 Zábradlí, mříže, schodiště, plotové dílce 
 Ploty na klíč, nebo jen prodej materiálu. 

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
Tel.: 722 550 000 

PRONÁJEM 
 

nově zrekonstruovaných prostor 
ve středu města Příbora (cca 80 m2) 

na rehabilitační centrum, 
fitness nebo obchod. 

 

Informace: na 722 969 472 

INZERCE
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0,2 l  Svatokateřinské nebo svatomarrnské víno (bílé, červené) .... 38 Kč
0,75 l Svatokateřinská nebo svatomarrnská vína dle aktuální nabídky
0,5 l  Svatomarrnská extra chmelená 12o pivovar Lobkowitz ......... 27 Kč
0,5 l  Husar 12o polotmavý ležák pivovar Koníček ........................... 29 Kč

Nápoje

3 ks  Svatomarrnské koláče s mákem, tvarohem, nebo povidly ........................ 50 Kč
Dezert

4 kg  Celá tradiční svatomarrnská husa dozlatova upečená s jablky,
    dušeným červeným zelím a bramborovými knedlíky 4-6 porcí,
    podávaná formou švédksých stolů ......................................................... 1111 Kč
400 g Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím,
    bramborovými a houskovými knedlíky ..................................................... 238 Kč
400 g Pečená husí prsíčka s vinnými hruškami, červeným zelím 
        a bramborovým knedlíkem ....................................................................... 226 Kč

Hlavní chod

0,33 l Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou ... 54 Kč
Polévka

100 g Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem ............................... 48 Kč
Předkrm

Další nabídka

- Husí játra s cibulovým chutney a křupavým chlebem
- Staročeský husí kaldoun s knedlíčky z husích jater, masem a zeleninou
- Pečené husí stehno s jablky, kaštany, bílým a červeným zelím, bramborovými 
 a houskovými knedlíky
- Svatomarrnský koláč s mákem, tvarohem, nebo povidly 1ks

Čtyřchodové menu pro 1 osobu - 298 Kč

Svatomartinské hody
v Restauraci U Čápa

5.-12. 11. 2017

Restaurace  

U Zlaté hvězdy Příbor 
 

srdečně Vás zveme ve dnech 

10. - 12. listopadu 2017 
  

na tradiční Husí hody  

s degustací Svatomartinských vín 

 

Rezervace stolů 
 na tel. 777 701 605 

 

  

 

 

 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
náhrobků i zvířecích pomníků.  

▪ rekonstrukci stávajících 
pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy 
písma (zlato, stříbro, bronz, 
barva) 

▪ veškeré betonářské  
a likvidační práce 

 
▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy, 
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, 
schodišť ad. 

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku 
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 10 let! 
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Všichni obyvatelé Příbora a místních částí, kteří 
bydlí v rodinných domech, již jistě obdrželi hnědou 
240litrovou nádobu, která je určená na bioodpad. Tyto 
nádoby představují nový systém nakládání s biologicky 
rozložitelným komunálním odpadem. Důvodem změ-
ny systému je snížit množství komunálního odpadu 
ukládaného na skládky, zejména tedy jeho biologic-
ké složky. S ohledem na očekávané zvyšování cen za 
skládkování je oddělený sběr a využití bioodpadu jed-
nou z cest, jak snížit dopad na výši poplatku za odpady.
Nový systém dále znamená, že již nebudou od daného 
data přistavovány velkoobjemové vany na sběr bio-
odpadu, jak tomu bylo v minulých letech. Dále hnědé 
770litrové kontejnery rozmístěné v současnosti v růz-
ných částech města budou postupně přemisťovány 
do sídlištní zástavby, aby i občané zde bydlící měli 
možnost rostlinnou biosložku z komunálního odpadu 
vytřídit. 
Svoz bionádob od rodinných domů bude zahájen v říj-
nu 2017. Přesný harmonogram svozů zveřejňujeme 
v místním tisku a médiích. 
Tyto služby jsou hrazeny z poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.
Projekt „Nákup bionádob pro občany města Příbora“ 
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí. 
V případě jakýchkoliv dotazů a  nejasností mohou 
občané kontaktovat technické služby - Ing.  Karin 
Juchelkovou, tel.: 731 549 482, e-mail: sluzby@tspribor.cz. 

INFORMACE O NOVÉM SVOZU BIOODPADU

říjen - prosinec  2017
data svozů platná pro 

všechny zde uvedené ulice 
či místní části

6.10.,   20.10.,  3.11.,  17.11.,  1.12.,  22.12.

28. října
B. Buska
Bezručova
Březinova
Čs. armády
Dukelská
Dvořákova
Gagarinova
Frenštátská
Etzlova
Hřbitovní
J. Rašky
J. Hory
Jičínská
Jiráskova
Juráňova
K. H. Máchy
Kašnice
Komenského

+ Prchalov

Kpt. Jaroše
Krátká
Křivá
Lidická
Masarykova
Místecká - od centra po řeku
Na Hrázi
Na Kamenci
Na Valše
Nádražní
Nám. S Freuda
Nerudova
O. Helmy
Okružní
Ostravská
Palackého
Pol. vězňů
Ř. Volného

Remešova
Smetanova
Stojanova
Sv. Čecha
Šafaříkova
Šmeralova
Štefánikova
Štramberská
Švédská
Švermova
Tržní
Tyršova
U Brány
Úzká
V Kopci
Viznarova
Wolkerova
Žižkova
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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