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Den 30. 9. 2018 byl pro naše město slav-
nostní, po třech letech rekonstrukce a výstav-
bě nových varhan došlo v kostele sv. Valenti-
na ke slavnostnímu požehnání těchto nových 
varhan. Při slavnostní mši požehnal varhany 
pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze 
Mons. Mgr. Martin David.

V roce 2014 bylo rozhodnuto o výstavbě 
nových varhan a začala probíhat dlouhá jedná-
ní se zástupci památkového úřadu, zástupcem 
biskupství a organologem panem Jiřím Krátkým 
a se zástupci farnosti 
Příbor. Po několika 
jednáních bylo v čer-
venci 2014 rozhod-
nuto o  rekonstrukci 
a  výstavbě nových 
varhan a restaurování 
barokní skříně varhan. 
Na základě výběrové-
ho řízení byla na ob-
novu varhan vybrána 
Varhanářská dílna 
Dlabal – Mettler s.r.o. 
Ohledně subdodavatele restaurování varhan-
ní skříně byl osloven renomovaný restaurátor 
a akademický malíř Peter Stirber. Práce na var-
hanách započaly 13. 6. 2016 a trvaly až do září 
2018. (Zdroj: Martin Monsport) Hlavním organi-
zátorem celé této akce byl stanoven pan Martin 
Monsport.

Nové varhany jsou volnou restaurátorskou 
kopií původního příborského nástroje. Dispozi-
ce nástroje je rekonstrukcí vycházející z docho-
vané Staudingerovy původní smlouvy.

Celkové fi nanční náklady na obnovu var-
han činily 5 063 286 Kč, ale na jejich obnově se 

podílelo mnoho dárců. Největší podíl věnovalo 
Družstvo Katolický spolkový dům v Příboře, 
dále přišla dotace z Ministerstva kultury ve výši 
1 027 283 Kč, z programu regenerace MPR při-
spělo město částkou 100 000 Kč a byl vyhlášen 
úžasný projekt Adoptuj si svou píšťalu. V rámci 
této adopce se vybralo 576 400 Kč. Zbývající 
částka byla pokryta z darů a fi nančních příspěv-
ků Římskokatolické farnosti Příbor.

Za vedení města bych chtěla touto cestou 
poděkovat hlavnímu organizátorovi celé akce 

panu Martinu Mons-
portovi, který na úkor 
svého volného času 
a  rodiny se věnoval 
tři roky této náročné 
akci. Výsledkem jsou 
nové varhany, které 
jsou nádherné a  dle 
vyjádření odborní-
ků mají krásný zvuk. 
Poděkování patří také 
příborské farnosti 
a  všem dárcům, kte-

ří věnovali fi nanční prostředky ke zhotovení 
krásného díla. Město Příbor těmito varhanami 
získalo určitou nadhodnotu v rámci kulturní 
památky kostela sv. Valentina a určitě v součin-
nosti s římskokatolickou farností se zde budou 
pořádat zajímavé koncerty, které přilákají do 
našeho města další návštěvníky.

Důkazem toho byl odpolední inaugurační 
varhanní koncert, v  rámci kterého vystoupil 
uznávaný varhaník, skladatel a improvizátor pan 
Martin Sturm. Koncert byl nádherný a kostel 
sv. Valentina byl naplněn nejenom příborskými 
občany, ale také návštěvníky z okolí.

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ VARHAN VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

86. schůze RM ze dne 25. září 2018 projednala jednací body, 
z nichž mj. vybírám:
- Rada města bere na vědomí:
 zápis č.  39 z  jednání Osadního výboru Prchalov, ze dne 

05.09.2018,
 zápis č.  45 z  jednání Osadního výboru na Hájově, ze dne 

20.08.2018.
- Rada města pověřuje ověřením zápisu z 86. schůze rady měs-

ta člena rady města p. Ivanu Žárskou.
- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit na 

úřední desce MÚ záměr města pronajmout ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░, část pozemku parc. 
č. 3287/17 v k. ú. Příbor o výměře cca 117 m2 za stanovených 
podmínek. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. Ter-
mín: 05.10.2018

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit na úřed-
ní desce MÚ záměr města propachtovat ░░░░░░░░░░░░ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░, část pozemku parc. 
č.  2330/35 v  k.  ú. Příbor o  výměře 2425 m2 za stanovených 
podmínek. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. Ter-
mín: 05.10.2018

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit na 
úřední desce MÚ záměr města vypůjčit právnické osobě Ob-
čanské sdružení Klokočov, z. s., IČ: 26657627, část pozemku 
parc. č. 552/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, o výměře cca 1200 
m2, na dobu 10 let, pro účel realizace víceúčelového sportov-
ního hřiště. Stavba bude provedena dle projektové dokumen-
tace zpracované společností Groman, s.  r.  o., schválené ve 
stavebním řízení rozhodnutím č. j. 4857/2018/Hy OSÚP518/ 
2018. Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. Termín: 
05.10.2018

- Rada města ukládá vedoucímu odboru ISM zveřejnit na úřed-
ní desce MÚ záměr města odprodat právnické osobě Jednota 
spotřební družstvo v  Hodoníně, se sídlem Národní třída 13, 
695 34 Hodonín, nemovitost díl „a“ pozemku parc. č. 126/1 díl 
„a“ v k. ú. Příbor o výměře 11 m2, dotčenou stavbou bezbarié-
rové rampy do objektu č. p. 1524, za kupní cenu 2 200 Kč. Zve-
řejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. Termín: 05.10.2018

- Rada města souhlasila s  uzavřením dohody, v  předloženém 
znění, o umístění sítě technické infrastruktury do ochranného 
pásma vodního díla na pozemcích parc. č. 166, 188, 113, 158/1 
a 247/1 v k. ú. Příbor, pro stavbu „Příbor, ul. Nádražní, Etzlova, 
Freudova a Frenštátská, kabelové rozvody VO, k. ú. Příbor“ mezi 
vlastníkem vodního díla společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., a investorem městem Příborem.

- Rada města ukládá zveřejnit výzvu o záměru nájmu plyná-
renského zařízení mezi městem Příborem a společností Green 
Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov. Termín: 
27.09.2018

- Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 136/2018/
SD mezi městem Příborem a společností NOSTA, s. r. o., Sva-
topluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 47671416 na 
akci „Zastavitelná plocha Z 43, Příbor“ v předloženém znění, 
jehož předmětem je rozšíření předmětu díla a úprava ceny díla 
na 20 781 166,66 Kč bez DPH.

- Rada města rozhoduje o  darování nalezených kol na akci 
Kola pro Afriku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- Rada města schvaluje pořadník pro přidělení obecních bytů 
1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 01.10.2018 do 
31.03.2019.

- Rada města souhlasí s přijetím peněžitého daru příspěvko-
vou organizací Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Ko-
menského č. p. 458, ve výši 68 904 Kč od společnosti WO-
MEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova č. p. 152/4, 140 00 
Praha 4, na úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin 
na období od 01.10.2018 do 30.06.2019.

- Rada města schvaluje přesun částky ve výši 200 000 Kč z vý-
dajové části rozpočtu města Příbora roku 2018, § 3635 Územ-
ní plánování a projekční práce, položka „Projekty všeobecně 
+ podklady pro dotace“, na § 3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů, položka „Reuse centrum“, na projektovou přípravu 
této akce (zpracování studie, dokumentace pro provedení 
stavby a  žádosti o  dotaci z  Operačního programu Životní 
prostředí).

- Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 města Příbo-
ra na rok 2018 dle tabulkové části přílohy tohoto materiálu.

- Rada města bere na vědomí
 celkové objemy upraveného rozpočtu města Příbora na rok 

2018 po schválení rozpočtového opatření č. 6:
Příjmy – 173 743,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené-
mu rozpočtovému opatření č. 5 rozpočtu města Příbora na 
rok 2018 o 2 577,00 tis. Kč
Výdaje – 264 494,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené-
mu rozpočtovému opatření č. 5 rozpočtu města Příbora na 
rok 2018 o 2 577,00 tis. Kč
Financování – 90 751,00 tis. Kč, což je beze změny oproti 
schválenému rozpočtovému opatření č.  5 rozpočtu města 
Příbora na rok 2018

- Rada města schvaluje Diakonii ČCE středisko v  Ostra-
vě, se sídlem Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava Vítkovice, 
IČ: 41035526, z rozpočtu města, § 4349, finanční dar ve výši 
5 000 Kč na provozování dopravy seniorů Diakonáček v Pří-
boře.

- Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  poskytnutí fi-
nančního daru dle předloženého návrhu mezi městem Příbo-
rem a Diakonií ČCE střediskem v Ostravě, se sídlem Syllabo-
va 1278/19, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ: 41035526.

- Rada města schvaluje v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou č. 1/2001, O znaku a praporu města Příbora a jejich uží-
vání, užití znaku města Příbora Diakonií ČCE střediskem 
v Ostravě v souvislostí s provozováním dopravy seniorů Dia-
konáček v Příboře.

87. schůze RM v mimořádném termínu dne 1.  října 2018 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rada města bere na vědomí informaci pana Valentina 

Putaly o  schůzkách k  hospodaření v  městských lesích ze 
dne 05.09.2018 a  k  náhradě škod od MS Příbor 1 ze dne 
26.09.2018.

- Rada města ukládá Ing. Jaroslavu Venzarovi předložit zastu-
pitelstvu města koncepci lesního hospodářství dle závěrů ze 
schůzek ze dne 05.09.2018 a 26.09.2018. Termín: 30.03.2019

- Rada města pověřuje ověřením zápisu z  87. schůze rady 
města, člena rady města, pana Ing. Igora Vaňka.
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INFORMACE PRO OBČANY

Vážení občané,
občas se objeví podnět k přeplněnosti určitých černých 

kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou rozmís-
těny na sídlištích v našem městě. Způsob stanovení počtu 
nádob a četnosti jejich svozu je stejný pro všechny bytové 
domy na celém území města. Obecně platí, že počet nádob 
na směsný odpad a četnost jejich svozu jsou nastaveny po-
dle počtu domácností v bytovém domě, přihlíží se i k počtu 
přihlášených osob (poplatníků). 
Celé město má sjednocené podmínky, tedy objem vyvážených 
kontejnerů na počet bytových jednotek je na všech sídlištích 
srovnatelný. Lze to dokumentovat na příkladu, kdy na „dol-
ním“ sídlišti (U Tatry) je na první pohled více nádob než na 
„starém“ sídlišti, nicméně na dolním sídlišti je podstatná část 
nádob svážena pouze 1x týdně, nikoli dvakrát.
Regulace počtu černých kontejnerů přispívá k  tomu, aby 
se náklady na svoz směsného odpadu výrazně nezvyšovaly 
a nebylo nutno toto navýšení promítnout do výše poplatku 
pro občany. Současně tímto podporujeme třídění odpadu 
(papír, plasty, sklo, bio, kovy, atd.). Za svoz vytříděných složek 
dostává město fi nanční odměny, které pokrývají náklady na 
svoz barevných kontejnerů. Takže vytříděný odpad nezvy-
šuje poplatek za komunální odpad. 
Zaplněnost odpadových nádob se pravidelně kontroluje. 
V některých částech města jsou skutečně černé kontejnery 
přeplňovány, často ale z důvodu, že tamní obyvatelé téměř 
netřídí. Z přiložených fotografi í zachycujících stav na ulici 
Fučíkově lze snadno popsat skladbu odpadu ukládaného do 
nádob na směsný odpad. V kontejneru jsou volně naházené 
skleněné či PET láhve, nápojové kartony, hromada letáků, 
krabice od potravin či kosmetiky, pytlík se slupkami od ořechů 
či krabice shnilých jablek, plastové květináče, plechovky od 
piva či konzervy a textil. 
Většinou je v blízkosti černého kontejneru umístěn i kontej-
ner modrý (papír), žlutý (plasty, kovy), kam většina snadno 
vytříditelných složek domovního odpadu patří. Jak dokládají 
přiložené snímky, černý kontejner obsahuje vše smíchané 
a nevytříděné. Pokud by tam tyto odpady nebyly, černé kon-
tejnery by nebyly přeplněny.
Chceme požádat všechny občany, aby se snažili vytřídit ma-
ximum odpadů. Je to skutečně důležité, neboť ceny za uložení 
odpadů na skládky rostou a zanedlouho má být skládkování 
SKO zcela zakázáno. 
K lepšímu třídění chceme přispět průběžným zvyšováním 
počtu barevných nádob, resp. jejich častějšími svozy. V tomto 
směru připravujeme jak celoplošná opatření na celém území 
města (svoz papíru a plastů 2x týdně, navýšení počtu kontejne-
rů na textil), tak konkrétní kroky pro jednotlivé lokality či ulice.

Pokud bude růst množství směsného komunálního odpadu 
a neporoste množství vytříděných složek, za něž dostává 
město odměny, bude nutno navýšit poplatek za odpady 
a to v řádu stovek korun za každého občana. Apelujeme 
na občany, aby odpad třídili a nepřeplňovali černé kontejnery 
odpady, které se ještě mohou dále zpracovat na druhotné 
suroviny a nás jako město nic nestojí, neboť cenu za svoz nám 
pokryje odměna za tuto surovinu. 
Prosím, zamyslete se nad tím a přesvědčte své sousedy, ro-
diče, známé, aby třídili odpad. Všechno je řešitelné, ale musí 
se chtít. 

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

POČET A ČETNOST SVÁŽENÍ KONTEJNERŮ NA SMĚSNÝ ODPAD
Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

- Rada města rozhoduje dle §124 odst. 2 zákona o  zadávání 
veřejných zakázek vyloučit ze zadávacího řízení k veřejné za-
kázce s názvem Odborné učebny ZŠ Npor. Loma Příbor 2. část 
Dodávka IT vybavení a  učebních pomůcek dodavatele FLA-
ME System, s. r. o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava Mariánské 
Hory, IČ 26846888.

- Rada města schvaluje smlouvu mezi městem Příborem 
a Zdeňkem Vaňkem, Na Záhumenní 358, 747 69 Pustá Polom, 
IČ 69584109, na Dodávku IT vybavení a učebních pomůcek ve 
znění dle schválené zadávací dokumentace a dle podané na-
bídky.

Zpracováno dne 17. října 2018, plné znění na www.pribor.eu
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Zkrácení cestovních dob, snížení hlukové zátěže a dalších 
negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, 
zkvalitnění cestování, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky 
Operačnímu programu Doprava 2014–2020 (OPD2). OPD2 
navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) 
a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování 
výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 
2014–2020.

Nové silnice a modernizované železniční tratě  
v Moravskoslezském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno 
celkem 417 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km 
dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních 
tratí. V Moravskoslezském kraji pak bylo z OPD1 realizováno 
33 dopravních projektů, díky nimž se postavilo nebo zrekon-
struovalo 35,03 km silnic a dálnic a 65,69 km železnic. 
Díky optimalizaci trati Český Těšín–Dětmarovice, která 
je součástí 3. tranzitního železničního koridoru ČR, dojde ke 
zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy. V rámci tohoto projektu 
OPD2 je modernizován traťový úsek Český Těšín - Louky 
nad Olší, včetně odbočky Chotěbuz a zastávky. Ke zvýšení 
bezpečnosti dojde i v  případě optimalizace žst. Louky nad 
Olší, žst. Karviná a traťového úseku Karviná – Dětmarovice 
vč. staničního kolejiště žst. Dětmarovice. Na zmíněných 
stavbách je provedena sanace železničního spodku, obnova 
železničního svršku, rekonstrukce vybraných mostních ob-

jektů, zmodernizováno zabezpečovací zařízení, vybudováno 
5 nových nástupišť a zrekonstruováno 1 stávající nástupiště.
V oblasti silniční dopravy například podporujeme výstavbu 
silnice I/58 Příbor – Skotnice. Díky této stavbě již nebudou 
obyvatelé obce Skotnice zatíženi nadměrným hlukem a exha-
lacemi. Doprava již nebude zastavěnou částí obce projíždět 
a bude vystavěna zcela nová trasa západně od obce. Zároveň 
dojde ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení 
jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci 
Skotnice včetně bezpečnosti chodců. 

Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v moravskoslezském regionu realizován 
také například projekt Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. 
Ostrava – Vítkovice. Po rekonstrukci kolejí  se zvýšila rychlost 
z 80km/h na 120km/h, čímž došlo ke zkrácení jízdních dob 
a zároveň také ke zvýšení spolehlivosti železniční dopravy.  
Mezi další významné dopravní projekty v Moravskoslezském 
kraji bezesporu patří Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice 
a řada dalších. 
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/msk 
nebo můžete navštívit ostravskou pobočku Eurocentra,  Čes-
kobratrská 7, 702 00 Ostrava 2.

Vážení přispěvatelé, spoluobčané a přátelé,
informuji Vás o organizačních změnách v souvislosti s Mě-

síčníkem města Příbora. Od listopadu 2018 již budu mít na 
starosti kompletní přípravu periodika se všemi záležitostmi, 
které s  jeho tvorbou souvisejí. Obracejte se tedy prosím na 
mou osobou rovněž ohledně publikování placených inzer-
cí. Zároveň žádám jednotlivé příborské instituce, organiza-
ce a spolky, aby mi vždy průběžně do data uzávěrky zasílaly 
seznam konaných akcí a událostí, abych je mohl postupně 
zařazovat do kulturního programu na příslušný měsíc. Uvá-
dějte zde prosím vždy datum, název akce, místo konání, orga-
nizátora, čas a vstupné. U zájezdů a výletů prosím, kromě již 
výše uvedených informací, také o čas a místo odjezdu. U textů 
a článků uvádějte název, jméno autora a název instituce, ve 
které autor působí. Uzávěrka příspěvků je vždy 18. den v mě-
síci do 17:00 hod. odpoledne. Uzávěrka lednového vydání 

Měsíčníku je letos 7. prosince do 17:00 hod. odpoledne. 
Příspěvky, které obdržíme po uplynutí přesně stanoveného 
data a hodiny uzávěrky, budou zařazeny až do následujícího 
vydání Měsíčníku. Všechny příspěvky zasílejte prosím na ten-
to e-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz. Příspěvky můžete 
zasílat rovněž na e-mail turistického informačního centra:  
mic@pribor-mesto.cz. U přispěvatelů placené inzerce prosím, 
aby uváděli v e-mailových zprávách také fakturační údaje zahr-
nující i kontakty (adresa, e-mail, telefon). Z časových důvodů 
bohužel není v našich možnostech upravovat a vytvářet plakáty, 
letáky, oznámení, pozvánky či jiné propagační materiály. Za-
sílejte je prosím vždy ve finální podobě, v jaké je budete chtít 
v Měsíčníku publikovat. Přeji Vám příjemné podzimní dny 
a budu se velmi těšit na Vaše příspěvky a spolupráci.

Se srdečným pozdravem a s úctou
Jan Švábenický

Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Mgr. Jan Švábenický, Ph.D., odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY V MĚSÍČNÍKU MĚSTA PŘÍBORA

Český Těšín – Dětmarovice Ostrava - Vítkovice Český Těšín – Dětmarovice
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Tak jako v minulých letech i v roce 2018 byla činnost 
organizace zdravotně postižených velmi bohatá a pestrá.
Pokud jde o schůzovní oblast, proběhlo letos několik  schůzí 
a shromáždění. Pro naši organizaci - Místní organizaci Svazu 
Tělesně postižených v ČR - to byla volební  členská schůze, na 
které byl zvolen nový výbor a nová revizní komise. Zároveň 
proběhla  i volba delegátů na Okresní shromáždění a rovněž 
tak bylo doporučeno zastoupení naší organizace do OVSTP 
a KVSTP. Rovněž pak byl schválen Rámcový plán činnosti 
organizace na příští období.
V rámci zájmové a spolkové činnosti připravil a zároveň rea-
lizoval výbor organizace celou řadu zajímavých a oblíbených 
akcí. Tradicí v  této oblasti je pravidelné setkávání našich 
členů a dalších zájemců o činnost na Klubových středách ko-
naných vždy každou první pracovní středu v měsíci v Klubu 
seniorů města  Příbora na náměstí.
Pokud jde o další oblíbenou činnost, tak jsme uspořádali 
3 nákupní zájezdy do Chalupek v Polsku. Dále jsme připravili 
dva poznávací  zájezdy – v květnu na jarní část výstavy Floria 
v Kroměříži, kde si účastníci zájezdu mohli také nakoupit za-

hradnické výpěstky a potřeby pro práci na svých zahrádkách.
Druhý poznávací zájezd se uskutečnil v měsíci září. Zájezd 
do lázeňského města Bojnice na Slovensku jsme spojili s pro-
hlídkou tamního velepěkného zámku i vedlejší ZOO a s pro-
cházkou po tomto velmi pěkném lázeňském parku a městě. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Čičmanech - v obci 
se zvláštní lidovou architekturou a ornamenty zdobených 
dřevěných domků a kostela místních obyvatel.
Oblíbenými se staly zájezdy na divadelní představení do 
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Ten se 
uskutečnil v měsíci květnu. Na měsíc prosinec už je připra-
ven další.
Velmi potěšitelné je i  to, že na námi pořádané zájezdy se 
nám vždy daří naplnit kapacitu autobusů  na požadovaný 
počet účastníků.
Činnost organizace je dle zmíněných akcí opravdu bohatá 
a pestrá. Musíme konstatovat i tu skutečnost, že bez podpory  
města Příbora formou VFP z rozpočtu města bychom celou 
řadu akcí nemohli uskutečnit. Za tuto podporu města velmi 
děkujeme a věříme, že i v dalším období tomu bude také tak.

Městský úřad Příbor, úsek právní a kontrolní, informuje, 
že Rada města Příbora schválila dne 16.10.2018 Programy 
pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora pro rok 2019 (dále jen Programy), a to pro tyto oblasti:
- činnost a provoz,
- granty,
- materiálně technická základna,
- prevence kriminality,
- sociální služby.

Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finanč-
ních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem 
v programu.

Poskytovatelem veřejné finanční podpory (dále jen VFP) je 
město Příbor. Finanční prostředky poskytnuté v rámci pro-
gramů jsou rozpočtovými prostředky města Příbora, jejich 
poskytování, použití a vyúčtování se řídí schválenými Pro-
gramy a Pravidly č. 3/2018 pro poskytování VFP z rozpočtu 
města Příbora, schválenými usnesením Zastupitelstva města 
Příbora č. 25/31/ZM ze dne 13.09.2018.

Zahájení realizace programů je stanoveno nejdříve od 
01.01.2019, ukončení realizace programů je stanoveno nej-
později do 31.12.2019.

Termín pro předložení žádosti o VFP pro rok 2019 je stanoven 
v termínu 01.12.2018 do 15.12.2018 včetně.

Žádost o VFP na rok 2019 musí žadatel podat výhradně na 
předepsaném formuláři spolu s přílohami (uvedeno ve formu-
láři žádosti). Žádost o VFP v jednom podepsaném originále 
lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Příboře na 
adresu:

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

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

na rok 2018“.

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

Formuláře žádostí o VFP z rozpočtu města Příbora pro rok 
2019 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, Programy a veškeré formuláře vztahující se k VFP.

Ve dnech 12.11.2018 (pondělí) a 19.11.2018 (pondělí) se od 
16:00 hodin v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře 
uskuteční tzv. KONZULTAČNÍ DEN pro žadatele o veřejnou 
finanční podporu z rozpočtu města Příbora pro rok 2019. 
Konáním konzultačního dne není dotčena možnost indivi-
duálních konzultací v úředních hodinách městského úřadu.

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

Jiří Myška, předseda  MO STP Příbor

Z ČINNOSTI ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ROCE 2018

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA Z ROZPOČTU 
MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2019
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  Program  

poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz  na rok 2019 
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 činností 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 finanční podpory 
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 a 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 realizace 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. 3/2018 pro poskytování veřejné 

finanční podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora                               
č. 25/31/ZM/2018 ze dne 13.09.2018 a účinných ode dne 01.10.2018 (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. 

 

3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena  
na celé stokoruny. 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 
stokoruny směrem dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 

XI. Lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být  podána ve lhůtě od 01.12.2018 do 15.12.2018 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  
 

XII. 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, 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v tomto 

programu, 
- 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. 
 

XIII. Závěrečné vyúčtování finanční podpory 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeném 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). 
 

XIV. 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. 

 

XV. 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 2 000 000 Kč. 
 

XVI. 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. 
 
XVII. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 21/88/RM/2018 ze dne 16.10.2018  
a nabývá účinnosti dne 16.10.2018. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2019 a ukončena bude nejpozději  
do 31.12.2019. 

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 01.01.2019 do 31.12.2019, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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.  

 

VIII. Neuznatelné náklady 
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 nesouvisejí 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. 

 

 
 

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

X. 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 ve formuláři žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení (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 ve formuláři 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 zvlášť v samostatné obálce, 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 každou žádost zvlášť v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2019“. 

 

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. 
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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. 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 
stokoruny směrem dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 

4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2019 a ukončena bude nejpozději do 31.12.2019. 

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 01.01.2019 do 31.12.2019, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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.     

            
VIII. Neuznatelné náklady 
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, 

 

Program  
poskytování veřejné finanční podpory – grantů na rok 2019 

 
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 činností v rámci programu 
V rámci tohoto programu budou finanční prostředky poskytovány na tyto okruhy činností: 
- rozvoj místní kultury, rozvoj kulturní, estetické a společenské výchovy (s výjimkou plesů, bálů a společenských 

večerů), 
- 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, 
- obnovování kulturních tradic měst Příbora, 
- kulturní aktivity směřující k zatraktivnění a poznání kulturních památek města Příbora, 
- aktivity připomínající rodáky a významné osobnosti 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 finanční podpory 
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 a vykonává svou 
hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města; popř. má trvalý pobyt nebo sídlo mimo území města Příbora     
a realizuje projekt na území města Příbora ve prospěch občanů města. 

 

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 realizace 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. 3/2018 pro poskytování veřejné 

finanční podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora                                
č. 25/31/ZM/2018 ze dne 13.09.2018 a účinných ode dne 01.10.2018 (dále jen „Pravidla“).  

 

 

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

XI. Lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být  podána ve lhůtě od 01.12.2018 do 15.12.2018 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  
 

XII. 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, 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v tomto 

programu, 
- 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. 
 

XIII. Závěrečné vyúčtování finanční podpory 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeném 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). 
 

XIV. 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. 

 
XV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory – grantů v rámci tohoto programu je 132 000 Kč. 
 

XVI. 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. 
 

XVII. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 21/88/RM/2018 ze dne 16.10.2018  
a nabývá účinnosti dne 16.10.2018. 
 
 

- pojištění majetku, 
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností. 

 

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

 

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

X. 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 ve formuláři žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 

- čestné prohlášení (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 ve formuláři 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 zvlášť v samostatné obálce, 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 pro každý projekt zvlášť v obálce označené: 
a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2019“. 

 

 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. 



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

Program poskytování veřejné finanční podpory  
materiálně technické základny na rok 2019 

 
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 činností 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 finanční podpory 
1. Příjemcem veřejné finanční podpory materiálně technické základny (dále jen „Finanční podpora“) může být 

právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku, která splňuje podmínku sídla na území města Příbora a je 
vlastníkem nemovitosti, která se nachází na území města Příbora a slouží k rozvoji tělesné výchovy a sportu,             
a k rozvoji zájmové činnosti. 
 

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 realizace 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. 3/2018 pro poskytování veřejné 

finanční podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora                                
č. 25/31/ZM/2018 ze dne 13.09.2018 a účinných ode dne 01.10.2018 (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. 
                                                                                                                                         

4. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena  
na celé stokoruny. 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 
stokoruny směrem dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

 

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  
 
XII. 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, 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v tomto 

programu, 
- 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. 
 
XIII. Závěrečné vyúčtování finanční podpory 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeném 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). 
 
XIV. 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. 

 
XV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele  na poskytování finanční 
podpory materiálně technické základny v rámci tohoto programu je 1 000 000 Kč. 
 
XVI. 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. 
 
XVII. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 21/88/RM/2018 ze dne 16.10.2018  
a nabývá účinnosti dne 16.10.2018. 
 
 
 

5. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2019 a ukončena bude nejpozději  
do 31.12.2019. 

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 01.01.2019 do 31.12.2019, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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. 

 

VIII. Neuznatelné náklady 
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. 

 

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

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

- 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 ve formuláři žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení (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 ve formuláři 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 zvlášť v samostatné obálce, 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 každou žádost zvlášť v obálce označené: 
a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2019“. 

 
   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. 

 
XI. Lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být  podána ve lhůtě od 01.12.2018 do 15.12.2018 včetně. 
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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 01.01.2019 do 31.12.2019, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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.        

 

VIII. Neuznatelné náklady 
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. 

 

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

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

X. 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 2019 
 

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 činností 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 finanční podpory 
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 a vykonává svou hlavní činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora; popř. má trvalý pobyt nebo 
sídlo mimo území města Příbora a realizuje projekt na území města Příbora 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 realizace 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. 3/2018 pro poskytování veřejné 

finanční podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora                                
č. 25/31/ZM/2018 ze dne 13.09.2018 a účinných ode dne 01.10.2018 (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. 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 
stokoruny směrem dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2019 a ukončena bude nejpozději  
do 31.12.2019. 

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. 

 

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  
XII. 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, 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v tomto 

programu, 
- 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. 
 
XIII. Závěrečné vyúčtování finanční podpory 
Příjemce je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování do termínu uvedeném 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). 
 
XIV. 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. 

 
XV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory na prevenci kriminality v rámci tohoto programu je 120 000 Kč. 
 
XVI. 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. 
 
XVII. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 21/88/RM/2018 ze dne 16.10.2018  
a nabývá účinnosti dne 16.10.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Přílohy uvedené ve formuláři žádosti, přičemž na každé programové období žadatel předkládá: 
- čestné prohlášení (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 ve formuláři 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 zvlášť v samostatné obálce, 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 pro každý projekt zvlášť v obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2019“. 
 

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. 

 
XI. Lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být  podána ve lhůtě od 01.12.2018 do 15.12.2018 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. 
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Program  
poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby na rok 2019 

 
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 III. Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 
2020 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 činností 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. 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 finanční podpory 
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 2018 - 2020,  

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 realizace 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. 3/2018 pro poskytování veřejné 

finanční podpory z rozpočtu města Příbora, schválených usnesením Zastupitelstva města Příbora                                
č. 25/31/ZM/2018 ze dne 13.09.2018 a účinných ode dne 01.10.2018 (dále jen „Pravidla“). 
 

2. Minimální výše finanční podpory v jednotlivém případě činí 1 000 Kč, maximální výše finanční podpory 
v jednotlivém případě činí 800 000 Kč. 

 

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. 
 

XI. Lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu a kontaktní osoby 
Žádost o finanční podporu musí být  podána ve lhůtě od 01.12.2018 do 15.12.2018 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): Mgr. Karolína Najzarová, tel.: 556 455 470 
                                                                                            e-mail: najzarova@pribor-mesto.cz  

 

XII. 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, 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených v tomto 

programu, 
- 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. 
                                                                                                                                    
XIII. Závěrečné vyúčtování finanční podpory 
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). 
 

XIV. 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. 

 

XV. Výše rozpočtovaných prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na poskytování finanční 
podpory na sociální služby v rámci tohoto programu je 1 260 000 Kč. 
 

XVI. 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. 
 

XVII. Účinnost 
Tento program byl schválen usnesením Rady města Příbora č. 21/88/RM/2018 ze dne 16.10.2018  
a nabývá účinnosti dne 16.10.2018. 

3. Žadatelem požadovaná výše finanční podpory musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena  
na celé stokoruny. 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 
stokoruny směrem dolů; procentní podíl finanční podpory a uznatelných nákladů se tím sníží. 

4. Realizace programu bude zahájena nejdříve ode dne 01.01.2019 a ukončena bude nejpozději  
do 31.12.2019. 

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 01.01.2019 do 31.12.2019, 
d) byl příjemcem uhrazen v období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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.  

 

VIII. Neuznatelné náklady 
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. 

  

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

X. 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 ve formuláři žádosti, přičemž na každé programové období předkládá žadatel: 
- čestné prohlášení (příloha č. 16 pravidel),                       
- oficiální výkazy za poslední účetní období, 
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci. 

 

- Přílohy neuvedené ve formuláři žádosti, které žadatel předkládá na každé programové období: 
- úhradovník 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 nedoplácejí osoby blízké (počet lůžko/dnů strávených v kalendářním roce v pobytovém zařízení         
a % podíl uživatele na nákladech na den).  
 

- Ostatní přílohy uvedené ve formuláři 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 zvlášť v samostatné obálce, 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 pro každou sociální službu zvlášť v samostatné obálce označené: 

a) názvem příslušného programu, 
b) názvem žadatele a adresou sídla, 
c) textem „Neotvírat – žádost o veřejnou finanční podporu na rok 2019“. 

 

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, 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 V PŘÍBOŘE 
 

PŘÍBOR - VÝSLEDKY v procentech  r. 2018    r. 2014 r. 2010  
účast 43,01  %    pořadí dle zisku hlasů     41,87 %   46,8 %  
SNK - Příbor je náš domov  23,02................1.    15,97 18,32 % 
KDU-ČSL 16,25................2.    14,70 12,22 % 
ČSSD 15,96................3.    19,83  20,65% 
SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR 14,94................4.      ------- --------- 
KSČM  10,92................5.   14,86 16,11 % 
ODS 10,49................6.    15,35 22,87 % 
Česká pirátská strana   8,42 %.............7.        2,42   --------- 
 

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO PŘÍBOR 2018–2022          
Volilo se 23 zastupitelů. Svůj post obhájilo 15 poslanců (někteří za jiné strany), 8 zasedne              
v zastupitelstvu nově (v souhrnu jsou nováčci označeni *). Minule jsme měli v ZM 11 nových tváří.   
Z osmi nových zastupitelů mají dva s prací zastupitelů dřívější zkušenosti (Bc. Tereza Sattková - ODS, 
a Ing. Jan Monsport - KDU-ČSL. Ing. Jan Monsport 14. 10. rezignoval ze zdravotních důvodů na mandát 
zastupitele, zastoupí ho Stanislav Štefek, DiS.).  
 

SNK - Příbor je náš domov 23,02 % 6 zastupitelů    celkové pořadí podle počtu hlasů 
Ing. arch. JAN MALÍK 955 hlasů    1. 
RADEK JUREČKA 752 hlasů    3. 
Mgr. JIŘÍ TUZA  725 hlasů *  4. 
Ing. MILAN STŘELKA 690 hlasů      6. 
Mgr. MIROSLAVA MOTLÍČKOVÁ RATAJOVÁ 583 hlasů *   
PAVEL KOCOUREK 605 hlasů *  9. 
 

KDU-ČSL  16,25 % 4 zastupitelé   
Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D.  712 hlasů   5. 
Ing. JAN MONSPORT  712 hlasů *  5. 
IVANA ŽÁRSKÁ  628 hlasů    8. 
MARTIN MONSPORT, DiS.  592 hlasů  z 11. místa na 4.  10. 
       

ČSSD   15,96 % 4 zastupitelé                    
Ing. BOHUSLAV MAJER      827 hlasů   2. 
MUDr. MOŘIC JUREČKA     752 hlasů z 12. místa  na 2.  3. 
VALENTIN PUTALA  569 hlasů  z 9. místa na 3.    
Ing. Bc. ZUZANA TURKOVÁ  500 hlasů * z 10. místa na 4. 
 

SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR  14,94 % 3 zastupitelé    
Mgr. PAVEL NETUŠIL  687 hlasů     7. 
Ing. MILAN GABZDYL  579 hlasů    
Ing. ALICE HAMBÁLKOVÁ  497 hlasů * 
 

KSČM   10,92 % 2 zastupitelé    
JIŘÍ MYŠKA  423 hlasů 
Ing. ZDENĚK PAŘÍZEK  363 hlasů  

 

ODS  10,49 % 2 zastupitelé    
MUDr. JAN  KRKOŠKA  429 hlasů  z 22. místa ho voliči posunuli na 1.  
Bc. TEREZA SATTKOVÁ  409 hlasů * z 12. místa na 2.  
 

Česká pirátská strana           8,42 % 2 zastupitelé 
Mgr. SILVIE PIŠKYTLOVÁ  385 hlasů * 
Ing. TOMÁŠ KROMPOLC  375 hlasů 
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Zajímavost:  
Věkový průměr zvoleného zastupitelstva je 50 let (49 let se S. Štefkem). Minulé zastupitelstvo v r. 2014 
mělo průměr 52,5 let. Nejstarší zastupitel Jiří Myška má 72 let, nejmladší Mgr. Jiří Tuza 29 let. 
 

NÁHRADNÍCI - uvádíme takový počet náhradníků, který odpovídá počtu zvolených zastupitelů: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Více na www.volby.cz 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                                                        Předvolební debaty. Foto: Stanislava Slováková, LTV Příbor 

Termín ustavujícího zasedání byl stanoven 
na čtvrtek 1. 11. 2018 na 16. hodinu.  

v piaristickém klášteře. 
Bude se vysílat on-line, odkaz najdete pár minut před zasedáním  

na www.televize-pribor.cz 
 

Dojde-li ke změně, budete informováni na webových stránkách www.pribor.eu 
 

Připravila 14. 10. 2018 Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor 

ČSSD 
Ing. Igor Vaněk 

Bc. et Bc. Mořic Jurečka 
                        (z 13. na 6. místo)  
Ing. Milan Dobečka  
Dušan Krišák    
 

 
 
SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR 
Ing. Jiří Kubáň 

Mgr. René Brinda 
Adam Bajer (z 12. na 6. místo) 
  

 
  
 
 

Příbor je náš domov 
Ing. Ondřej Sýkora  

Mgr. Pavel Tic 
Daniel Urbánek 
Luděk Tichavský 
Libor Pustějovský 
Jaroslav Šrámek 

 

KDU-ČSL 
Stanislav Štefek, DiS.  

Bc. Valentin Putala 
Mgr. Petr Debef 
PhDr. Marie Monsportová 
 

KSČM  
Petr Gillar  

JUDr. Fr. Berger (z 22. na 4. místo) 
 
ODS 
Ing. Jana Svobodová  

Bc. Lukáš Kresta, DiS. 
 

 
Česká strana pirátská 
Jiří Demel 

Radek Borovský  
 

Elektronické kontakty na politické subjekty v Příboře 
SNK - Příbor je náš domov http://nezavislipribor.cz/           https://www.facebook.com/priborjenasdomov 
KDU-ČSL http://www.pribor.kdu.cz/domu 
ČSSD https://www.facebook.com/MO-ČSSD-Příbor-695091143899101 
SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR  https://www.facebook.com/Společně-pro-Příbor-671792873153859 
KSČM ------------------------- 
ODS  http://www.odspribor.cz/       https://www.facebook.com/odspribor/ 
Česká strana pirátská  http://www.pirati-pribor.cz/ 



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  13

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za důvěru, kterou 

jste dali mně i ostatním  kandidátům KDU - ČSL ve volbách do zastu-
pitelstva města konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Vaše hlasy jsou 
pro nás velkým povzbuzením.
Vaše hlasy a Vaše důvěra v moji osobu mě zavazují k aktivnímu a od-
povědnému výkonu funkce zastupitele města. Vzhledem k mému 

současnému zdravotnímu stavu však nejsem toto spolehlivě a  zod-
povědně naplnit.
Ke dni 14. 10. 2018 jsem proto rezignoval na mandát člena zastupi-
telstva města.

Ještě jednou Vám všem děkuji za důvěru a přeji Vám vše dobré. 
Ing. Jan Monsport

Dovolujeme si touto formou poděkovat těm občanům města, 
kteří přišli k volebním urnám v rámci komunálních voleb do Za-
stupitelstva města Příbora, které se konaly 5. 10. - 6. 10. letošního 
roku. Rovněž děkujeme těm voličům, kteří dali svůj hlas našim 
kandidátům do tohoto vrcholného orgánu města. Plně respektujeme 

výsledek těchto voleb. Tak rozhodli občané našeho města, kteří 
přišli k volbám. Naši zvolení zastupitelé budou nadále pracovat 
velmi aktivně a zodpovědně v plnění našeho Volebního progra-
mu 2018 - 2022 a podpoří vše, co bude ve prospěch města a jeho 
občanů.

Milí spoluobčané,  
velice si vážíme Vaší důvěry a touto cestou Vám 

chceme poděkovat, protože jen díky Vašim hlasům 
se nám podařilo získat celkem 23,01 % (tzn. 13 737 
hlasů). Ti z nás (Ing. arch. Jan Malík, Radek Jurečka, 
Mgr. Jiří Tuza, Ing. Milan Střelka, Mgr. Miroslava 

Motlíčková Ratajová a Pavel Kocourek), kteří byli zvoleni do zastupi-
telstva města, budou aktivně pracovat na naplnění našeho volebního 
programu a věříme, že Vaši důvěru nezklameme. 
O našich aktivitách a postupech Vás budeme pravidelně informovat 
prostřednictvím našich facebookových stránek (www.facebook.com/
priborjenasdomov/).

SDĚLENÍ VOLIČŮM

PODĚKOVÁNÍ

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV“ 
DĚKUJE VŠEM SVÝM VOLIČŮM A PŘÍZNIVCŮM ZA PODPORU 

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018

Jiří Myška, zvolený člen Zastupitelstva města Příbora, Městský koordinační výbor KSČM

Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová, Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“

V sobotu dne 15. září proběhl Celosvětový úklidový den, 
jehož národním koordinátorem pro Českou republiku je již 
pátým rokem spolek Ukliďme Česko. Do akce se pod názvem 
„Ukliďme Příbor“ zapojilo i Sdružení nezávislých kandidátů 
„Příbor je náš domov“ a to ve spolupráci s Městským úřadem 
Příbor. Dobrovolníci se sešli ve 14 hodin na náměstí Sigmunda 
Freuda, kde obdrželi pytle na odpad a ochranné pomůcky. Vy-
cházeli jsme ze skutečnosti, že péče o pěkný vzhled ulic a dal-
ších ploch ve městě je v kompetenci pracovníků Technických 
služeb města Příbora, a proto jsme svoji pozornost zaměřili 
na jeho okrajové části. Předem byly vytipovány dvě trasy po-
dél řeky Lubiny. Jedna skupina absolvovala okruh podél řeky 
směrem na Skotnici, druhá četa vyrazila proti proudu Lubiny 
směrem na Kopřivnici. Množstvím odpadků nalezených podél 
koryta řeky, cyklostezek a místních komunikací jsme byli ne-

mile překvapeni. Celkem bylo nasbíráno 30 pytlů s odpadem 
nejrůznějšího původu. Jeho likvidaci následně zajistili pra-
covníci Technických služeb města Příbora. Po této nadmíru 
užitečné činnosti se účastníci akce přesunuli na zahrádku 
restaurace „Za vodou“, kde bylo pro ně a širokou veřejnost 
připraveno příjemné posezení s občerstvením. Všichni členo-
vé úklidové čety byli odměněni pivem, nealkem a nejmladší 
účastníci sladkostmi. Nechyběl výborný guláš. Příjemným od-
polednem a večerem nás provázela vystoupení hned několika 
hudebních skupin (Comar in the Cube, EVAMORE  a Pavel 
Šika a jeho kytarové trio). Touto akcí se nám podařilo spojit 
užitečnou činnost s příjemnou zábavou.
Poděkování patří všem účastníkům a organizátorům akce a za 
vstřícný přístup i pracovnici odboru rozvoje Ing. Bc. A. No-
vákové a vedení Technických služeb města Příbora.

PŘÍBOR SE ZAPOJIL DO CELOSVĚTOVÉHO ÚKLIDOVÉHO DNE
Mgr. Miroslava Motlíčková Ratajová, Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Silva Laníková
Rudolf Friedel
Petr Buzek

Božena Španihelová
Vlastimila Friedlová
Helena Horklová

Jiřina Ondřejcová
Marie Monsportová
Alena Mytníková

Jaroslav Hrbek
Božena Petrová

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Božena Segeťová     Blažena Galiová     Ludmila Pustková     Božena Petrová     Stanislava Jašková     Jiřina Kutáčová

Blahopřejeme jubilantům narozeným v listopadu, kteří slaví své kulaté či půlkulaté jubileum.

BLAHOPŘÁNÍ

Na 31. zasedání zastupitelstva města konaném dne 13. 9. 
2018 byl zařazen návrh na prodej objektu č.p. 586 na Masa-
rykově ulici včetně přilehlých nemovitostí. Při projednávání 
tohoto bodu proběhla poměrně vzrušená diskuse mezi za-
stánci a odpůrci zmiňovaného prodeje. 
Naše jednoznačné a v minulosti opakovaně vyjadřované sta-
novisko neprodávat tyto nemovitosti se mohlo opřít o názor 
téměř 600 občanů města, kteří podepsali petici proti pro-
deji, a tato byla členům zastupitelstva předložena. Na závěr 

diskuse podal náš klub zastupitelů návrh, aby zastupitelstvo 
prodej neodsouhlasilo a postoupilo k rozhodnutí budoucímu 
zastupitelstvu města vzešlému z komunálních voleb ve dnech 
5. a 6. října 2018. Tento návrh byl přijat. Děkujeme touto cestou 
všem občanům, kteří nás svým podpisem zmiňované petice 
podpořili. Oceňujeme i vstřícný postoj těch zastupitelů, kteří 
náš návrh neprodat uvedené nemovitosti svým hlasováním 
odsouhlasili. Otevřel se tak prostor pro diskusi o smysluplném 
využití těchto nemovitostí pro potřeby obyvatel města.

Ing. Milan Střelka, Sdružení nezávislých kandidátů „Příbor je náš domov“ 

PRODEJ BUDOVY Č.P. 586 NA MASARYKOVĚ ULICI
NEBYL SCHVÁLEN  DĚKUJEME

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 oslavi-
li jsme jej v pondělí 1. října. Město Příbor přichystalo 
v Kulturním domě Seniorské odpoledne. 
K poslechu zahrál Marcel Zmožek a  doslova rozparádil 
všechny přítomné. Návštěvníci dostali zdarma občerstvení. 
Úsměvy na tváři signalizovaly, že se návštěvníci bavili, užili si volné chvilky se svými přáteli, povyprávěli si, dali si vínečko nebo kávu, anebo jen po-
slouchali a užívali si hudbu. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace MPSV vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Fotogalerie: https://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2018/1102018-seniorske-odpoledne-2029cs.html
Foto: Stanislava Slováková. V LTV Příbor 44. zprávy

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

Miluše Bergrová

Tak jako v loňském roce 1. října i letos slavili senioři našeho města svůj 
svátek, Mezinárodní den seniorů. Tentokrát to byla oslava výjimečná. Proč?
Vedení města, odbory sociální a kultury, připravili pro nás slavnostní pose-
zení s programem a pohoštěním v Kulturním domě. Ten byl zcela zaplněn 
dříve narozenými občany města, členy různých organizací a spolků. Jen 
našich členů a členek z Klubu seniorů Příbor bylo téměř 35. Tentokrát měli 
organizátoři šťastnou ruku při výběru kulturního programu, protože ohlas 
na zpěváka Marcela Zmožka byl neskutečný! Umělec dokázal navodit tak 
skvělou atmosféru svými písničkami, že rozezpíval celý sál. Druhý den se 
v našem  klubu nešetřilo chválou a byla jsem požádána, abych napsala do 
Měsíčníku poděkování  všem organizátorům za skvělé odpoledne i vý-
borné pohoštění.

To ovšem nebyla jen jedna radost, další velké překvapení zaznělo z úst paní 
místostarostky Ing. Dany Foriškové, Ph.D., a Bc. Lenky Filipcové, které nám 
oznámily, že v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ město 
získalo velkou fi nanční dotaci, která bude následně rozdělena a použita 
mezi spolky a organizace ve městě. Gratulujeme k takovému úspěchu.
A protože i náš klub seniorů bude „obdarován“ jistou fi nanční částkou, po-
užijeme ji na obnovu již zastaralého inventáře a náš interiér společenských 
místností si z větší části obnovíme. A právě v těchto dnech začínáme. Když 
půjde vše hladce, až budete číst tento článek, z větší části budeme mít hotovo.
A proto za tento další krásný dárek bychom rádi z celého srdce poděkovali 
vedení  města, sociálnímu odboru a všem zainteresovaným a budeme velmi 
rádi, když i nadále naše město bude k nám seniorům přátelské.

PŘÍBOR NA SVÉ SENIORY OPĚT NEZAPOMNĚL

DEN SENIORŮ

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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Dne 4. 10. 2018 proběhl již třetí ročník 
branného závodu „O pohár Městské policie 
Příbor“. Tento závod byl finančně zabezpe-
čen finančními prostředky města Příbora, 
konkrétně z  rozpočtu Městské policie Pří-
bor – prevence kriminality. Závod byl určen 
pro žáky 7. tříd Základní školy Jičínské a Zá-
kladní školy Npor. Loma, kteří soutěžili ve 
čtyřčlenných, ve výjimečných případech 
i  tříčlenných smíšených družstvech. Bran-
ného závodu se zúčastnilo celkem 81 žáků 
uvedených škol, kteří se rozdělili po třídách 
do 22 družstev. Na trati dlouhé 2,5 km, která 
začínala na parkovišti u městského koupaliště 
a končila v areálu občerstvení Orinoko, bylo 
pro družstva připraveno 6 stanovišť. Jedno 
zajímavější než druhé. Začínalo se zdravově-
dou, pokračovalo se střelbou ze vzduchovky 
na cíl. Následovala myšilovka– prolézání pod 
lanem, hod granátem na cíl, štafeta se sbírá-
ním míčků. Na posledním stanovišti muselo 
družstvo prokázat svou pozornost, kdy jim 
byla po dobu 20 vteřin odkryta karta s 28 ob-

rázky. Závodníci museli poté zaznamenat co 
největší počet zapamatovaných obrázků. Nic 
snadného! Za nesplnění disciplín nebo špat-
nou odpověď se družstvům připočítávaly 
trestné vteřiny. Dlužno říct, že většina z nich 
se s  úkoly poprala velmi dobře a  snažila se 
dorazit do cíle závodu vedoucího přes kopce 
co nejrychleji. Vyhodnocení závodu proběh-
lo v areálu Orinoka u břehu řeky Lubiny. Tři 
nejlepší družstva získala pohár Městské po-
licie Příbor a každý člen vítězných družstev 
získal medaili a hodnotnou cenu. Zkrátka ale 
nepřišel nikdo, každý účastník závodu dostal 
perníkovou pistoli, pití a sladkost. Velký dík 
patří pracovníkům Luny Příbor, středisku vol-
ného času, členu dobrovolných hasičů Lubina 
II Větřkovice a pracovníkům občerstvení Ori-
noko, kteří velkou měrou pomohli při konání 
branného závodu. Byl to již třetí branný závod 
pořádaný strážníky Městské policie Příbor 
a věříme, že ne poslední. Doufáme, že i příští 
rok se nám podaří tento závod zorganizovat 
a setkat se v terénu s žáky příborských škol.

O škodl ivost i a  proble-
matice nadužívání totálních 
herbicidů slyšel určitě už kaž-
dý. Zejména v souvislosti s jeho 
negativními účinky na organi-
smus (a nejen lidský) a  s  jeho 
zadržováním ve formě rezi-
duí v  prostředí (půda, voda) 
a v  tělech lidí a dalších živých 
organismů. Jistým problémem 
byla i jeho velice snadná dostup-
nost, kdy bylo možné si jedovatý 
herbicid koupit společně s roh-
líky a  máslem v  samoobsluze. 
Závěrem jeho nadužívání měl 
být nejprve úplný zákaz užívání 
totálních herbicidů na bázi glyfosátu (zejména Roundup aj.), poté 
výjimečné povolení užívání na dalších 5 let a nakonec alespoň zá-
kaz plošné aplikace. 

Ale jako u všeho by měl člověk začít u sebe. Proto se technické 
služby rozhodly řešit problematiku výskytu plevele i trochu jinak než 
chemickým postřikem. Pro možnost likvidace plevele můžeme využít 
likvidaci mechanickou, chemickou, likvidaci vodní párou, plamenem 
nebo pomocí infrazáření. Po vyhodnocení všech kladů a záporů jed-

notlivých metod jsme se rozhodli 
pro likvidaci plevele infrazářením 
doplněnou o  ruční odstranění. 
V září jsme proto pořídili stroj 
Infraweed pracující na prin-
cipu tepla z  infračerveného 
záření v  kombinaci s  horkým 
vzduchem. Horký vzduch zničí 
nadzemní část rostliny a  infra-
červené záření zajistí prohřátí 
podkladu a zničení kořene a se-
men rostliny v půdě. 

První vlna likvidace bude 
probíhat ještě na podzim za úče-
lem detailního seznámení se se 
strojem. Na jaře příštího roku 

začneme s  odstraňováním plevele strojem Infraweed zejména 
v okolí dětských hřišť, v piaristických zahradách a v centru města. 
Dále pak budeme pokračovat do odlehlejších částí města tak, aby-
chom snížili použití jedovatých herbicidů na co nejnižší úroveň.

Věříme, že tento krok bude vítanou změnou, i když na první 
pohled ne příliš patrnou. Osobně si myslím, že životní prostředí 
nám bude za tuto změnu alespoň trochu vděčné. A také věříme, 
že i v Příboře žije mnoho lidí, kterým není jejich okolí lhostejné.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

BRANNÝ ZÁVOD „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR“

PLEVEL LZE LIKVIDOVAT I JINAK NEŽ KONTROVERZNÍM GLYFOSÁTEM

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Foto: ZŠ Npor. Loma 

Foto: MP Příbor

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
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Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 
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737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 
Ing. Karin Juchelková, hřbitovnictví, svoz odpadu 
Lukáš Kocián, elektro 
Kateřina Kollárová, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 
elektrikar@tspribor.cz 
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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  
 

 

 

 
 

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ 
 

 jaro a podzim 2018 

 
DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

listopad 

13. 11. - 20. 11. 

Větřkovská ulice - u separačních nádob 
křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 
ulice 9. května - u transformátoru 
Hájov - naproti pomníku  

20. 11. - 27. 11. 

Prchalov - u kaple 
Štefánikova ulice - zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice - mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov - naproti pomníku 

 

INZERCE



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

Román australské spisovatelky Elly Careyové Dům na jezeře je prvním 
z volné trilogie inspirované pařížským bytem Marthe de Florian, slav-
né francouzské kurtizány z přelomu století, která ho musela ve spěchu 
opustit, a jenž zůstal nedotčený až do roku 2010. Dědeček hlavní hr-
dinky románu Anny Max si jednou přečte v novinách článek o starém 
bytě v Paříži a pověří vnučku, aby se vypravila do sídla jeho rodu, které 
stojí blízko Berlína a přivezla mu odtud cenný předmět, který tam musel 
v roce 1940 zanechat. Příběh lásky a zrady, který se zde odehrál, ožívá.

Thriller Palindrom spisovatele E. Z. Rinskeho se čte velice dobře, i když 
je vážný a temný. Soukromý detektiv pátrá po kazetě, na níž jsou nahraná 
poslední slova ženy, která byla brutálně zavražděna. Do nebezpečné-
ho úkolu se mu nechce, ale čeká ho pohádková odměna, a nakonec ho 
přemůže zvědavost. Zatímco se proplétá složitým labyrintem šílených 
zločinů a ocitá se v ohrožení života, dochází mu, že v tomhle případu 
jde o mnohem víc než o pouhé hledání zmizelé věci…

Joav Blum je jedním z nejúspěšnějších izraelských autorů. Že láska 
rozhodně není náhoda, rozkrývá jeho hravý román Tvůrci náhody. Co 
kdyby nešťastně rozlitá káva na stolku v restauraci, vlak, co vám právě 
ujel, nebo nalezený výherní los nebyly dílem náhody, ale naopak velmi 
detailně promyšlenou akcí? A co když takové zdánlivě banální přího-
dy způsobí, že váš život nabere nový směr? Na svědomí je mají Tvůrci 
náhody, k nimž patří i Guy, Emily a Eric. Tři napohled obyčejní mla-

dí lidé pracují pro tajnou organizaci a vytvářejí drobné změny v běhu 
světa, které mají nedozírné důsledky. Když se dostane Guyovi do ru-
kou nové pověření, tuší, že má před sebou nejtěžší a nejnebezpečnější 
náhodu, jakou kdy dostal na starost. Ale ani Tvůrce náhody nemůže 
tušit, kam ho osud zavede a jaká je skutečná povaha štěstěny, svobod-
né vůle a opravdové lásky.

Temný a velmi působivý román Cass Greenové Sama v černém lese je 
mrazivou psychologickou sondou do tajemství a jejich schopnosti zni-
čit lidem život. Jednou pozdě v noci Neve narazí na mostě Waterloo na 
utrápenou ženu Isabelle. Ta jí vnutí nějaký balíček a vzápětí skokem do 
ledové Temže spáchá sebevraždu. O dva týdny později se Neve hroutí 
její už tak zpackaný život. Ukáže se, že po Isabelle, ženě z mostu, zdědí 
chaloupku v malebném Cornwallu. Když tam ale Neve dorazí, čeká ji 
zlověstně vyhlížející domek uprostřed černého lesa s mřížemi na oknech.

Román Zátiší s kousky chleba americké spisovatelky Anny Quindleno-
vé je příběh o ženě, která dospěla k zjištění, že život je mnohotvárnější, 
než si vůbec dokázala představit, je to příběh o nečekané lásce. Rebe-
ca Winterová se v mládí proslavila sérií fotografií, které pořídila jedno 
obyčejné ráno u sebe doma. Pár fotografií nepořádku na kuchyňské 
lince… ještě dlouhé roky ji fascinovalo, jak ji kritici vynesli do nebe.
Teď má šedesát let, opouští život i byt na Manhattanu a hledá novou 
inspiraci v zapadlém venkovském městečku…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LISTOPAD

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

Stalo se dobrou tradi-
cí, že začátkem školního 
roku odjíždějí žáci nových 
tříd gymnázia na adaptač-

ní kurzy. I v tomto školním roce vyrazily třídy 
1. A a prima na Bílou, kde jsou pro nás připra-
vené ideální podmínky. Oba kurzy jsou součás-
tí projektu „Je fajn, když to funguje...“, který je 
spolufi nancován z rozpočtu města Příbora. Tato 
dotace umožnila účast starších spolužáků, kteří 
se spolu s vyučujícími starali o program kurzu. 
Právě účast žáků z vyšších ročníků je ojedinělá 
a dle našich zkušeností i velmi přínosná pro další 
zapojení nových žáků do aktivit školy i města. 
Vždyť právě letošní „instruktoři“ jsou již druhou 
generací žáků, kteří se aktivně zapojují do pre-
vence rizikového chování na gymnáziu. Tito žáci 
ještě nedávno byli sami v roli „nováčků“ a absol-
vovali podobné adaptační kurzy. Tato zkušenost 
a snaha pomoci byla rozhodujícím faktorem pro 
jejich samotnou účast. Žáci z vyšších ročníků 
se zapojují do organizace adaptačních kurzů 
již třetím rokem a naše zkušenosti ukazují, že 
je to dobrá myšlenka, ve které chceme i nadále 
pokračovat.

Na prvním kurzu se velmi vydařilo počasí a toto 
prodloužené léto jsme využili a prváky potrápili 
běhacími aktivitami. Nezůstalo samozřejmě jen 
u fyzické námahy, ale žáci museli zapojit také 
mozek. Ať už při různých konstrukčních aktivi-
tách, či při propočítávání nejlepších kombinací 
a možností.

Na druhém kurzu pro žáky primy sice počasí 
až tak nepřálo, ale přesto i je čekal velmi pestrý 
program. Občas jsme sice lehce zmokli, ale v zá-
palu hry to byla jen nepatrná drobnost. Podobně 
jako prváci i primáni střídali fyzické, konstruk-
ční či kreativní aktivity. Na obou kurzech ne-
chyběl také turistický výlet na Charbulák.

I přes náročné hry a nabitý program si žáci našli 
čas na vlastní aktivity a zájmy, ať již deskové hry, 
ping pong, četbu, či rozhovory. Závěr kurzů pa-
třil diskotéce, kterou si žáci organizovali sami. 
Oba kurzy probíhaly v přátelské a neformální 
atmosféře. Věříme, že tyto zkušenosti jsou nej-
lepším základem pro další společné studium na 
gymnáziu a třídní kolektivy budou i v dalších 
měsících a letech studia spolupracovat a fungo-
vat stejně dobře jako na těchto kurzech.

ADAPTAČNÍ KURZY 1. A A PRIMY MASARYKOVA GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE
Mgr. Jiří Svoboda, Masarykovo gymnázium Příbor
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Připínáček si z krajského kola soutěže Škol-
ní časopis roku 2018, které proběhlo 19. září 
v Městské knihovně v Třinci, odvezl celkové 
2. místo v kategorii I. a II. stupeň, 1. místo v ka-
tegorii Obsah a 3. místo v hlasování redakcí.
Časopis Připínáček se soutěže, kterou po-
řádá Asociace středoškolských klubů České 
republiky, účastnil již popáté a vždy skon-
čil na předních třech místech. I když letos 
neobhájil loňské 1. místo, je umístění na 2. 
příčce úspěchem, který mu zaručuje postup 
do celostátního finále. To se uskuteční 9. listopadu v Brně.
Soutěž umožňuje mladým redaktorům především vzájemné setká-
vání, sdílení zkušeností s tvorbou časopisů i možnost vidět, jak to 
dělají v jiných redakcích. Cenné poznatky mohou získat z workshopů, 

které jsou součástí soutěže. V těch letošních 
se redaktoři učili, jak na grafiku, jak napsat 
příběh, jak na školní časopis, či jak udělat své 
sociální sítě atraktivní. Studenti středních škol 
a pedagogové se věnovali tématu fakenews, 
propagandy a dezinformační války.
Soutěž je pro mladé redaktory zároveň mo-
tivací pro další práci v časopisu, které věnují 
svůj volný čas. Členství v časopisu učí žáky 
nejen psát články, tvořit grafickou podobu 
časopisu nebo zpracovávat fotografie, ale také 

pracovat v týmu, plánovat, rozdělovat si práci, komunikovat, dokončit 
svůj úkol, být zodpovědný za společné dílo, což jsou cenné životní 
dovednosti. Za tuto náročnou práci jim patří velké poděkování a gra-
tulace k umístění v soutěži.

Přestože začal nový školní rok teprve nedáv-
no, žáci sedmého ročníku ZŠ Npor. Loma Příbor  
se již zúčastnili dějepisné exkurze. Cílem jejich 
výletu byl Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře, 
kde absolvovali prohlídku repliky slovanského 
hradiště. 
Akce byla naplánována na čtvrtek 27. září 2018. 
Proč jeli sedmáci právě do Chotěbuzi, k česko-
-polským hranicím? Učivo dějepisu v sedmém 
ročníku začíná  obdobím raného středověku, 
do kterého patří stěhování národů a příchod 
Slovanů na naše území. Návštěva archeoparku výborně propojila školní 
teorii s životní praxí.  Žáci získali mnoho informací o minulosti hra-
diště, ve kterém před řadou století žili naši předkové. Nejprve to bylo 
v době pravěku – pozdní době bronzové a starší době železné, později 
v období raného středověku. Sedmáci se dozvěděli, že všechny dřevěné 

stavby archeoparku jsou postaveny podobným 
způsobem, jak je stavěli naši předkové. Poté si 
chlapci a děvčata prohlédli obydlí starých Slo-
vanů a přesvědčili se, že život v polozemnicích 
nebyl žádné peříčko. S největším úspěchem se 
setkaly aktivity, ve kterých si vyzkoušeli mletí 
obilí na kamenném mlýnku-žernovu, zahráli hru 
na útočníky a obránce, poseděli na pohodlných 
hřejivých kožešinách či potěžkali měč a štít. Na 
závěr, rozděleni do skupin, zodpovídali v testu 
řadu záludných otázek. 

Žáci navštívili také nedaleký Rybí dům, ve kterém pozorovali v obřích 
akváriích nádherné ryby a různé vodní živočichy, mj. kapry, sumce, 
rejnoky nebo želvy. 
Akce byla úspěšná i díky příjemnému počasí a všichni si odnesli spoustu 
nových, zajímavých poznatků.

Park v Příboře hostil v týdnu od 6. do 13. října výstavu fotografií 
o  lidech vyrábějících naše boty. Výstava na stromech se konala 
v desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem a při 
příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7.  října. 
Na instalaci výstavy se podíleli žáci 8. ročníku a pedagogové ZŠ 
Příbor, Jičínská.
Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3 000 Kč, a přitom 
většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost 
dozvědět se to měli v říjnu na výstavě fotografií v městském parku 

v Příboře. Díky snímkům Stanislava 
Komínka z organizace NaZemi moh-
li nahlédnout do prostředí továren 
i sweatshopů v indické Agře. Právě 
zde se vyrábějí boty i pro český trh. 
Výstava měla rovněž doprovodný 
program pro žáky ZŠ Jičínské, a  to 
promítání dokumentu Ve stínu Taj 
Mahalu. 

Dne 20. 9. 2018 vycestovali žáci devátých ročníků ZŠ Npor. 
Loma Příbor se svými třídními učitelkami do nedalekého Frýdku 
– Místku, kde je čekala prohlídka vojenského vlaku. Tzv. legiovlak, 
který je k vidění na různých místech naší republiky od května 
2015, je složen z třinácti zrekonstruovaných vagónů, které v letech 
1918 – 1920 přepravily desetitisíce čs. legionářů napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále. K vidění byl například vůz kovářský, 
krejčovský, prodejní, velitelský, zdravotní či obrněný, na místě 
byla řada originálních exponátů či dobových fotografií. Cílem 
prohlídky bylo především zaujmout mladší generaci a přiblížit 

jí působení dobrovolnického zahra-
ničního vojenského odboje Čechů 
a  Slováků za první světové války, 
které nakonec přispělo ke vzniku sa-
mostatného československého státu. 
Tímto bychom chtěli moc poděkovat 
Československé obci legionářské za 
vynikající projekt, jenž nám přinesl 
spoustu nových poznatků a nezapo-
menutelný zážitek.

PŘIPÍNÁČEK ZÍSKAL V KRAJSKÉ SOUTĚŽI TŘI OCENĚNÍ

EXKURZE DO ARCHEOPARKU V CHOTĚBUZI 

NAŠE BOTY

LEGIOVLAK

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská

Mgr.Ivana Bortlová, ZŠ Npor.Loma Příbor

Mgr. Michaela Eliášová, Základní škola Příbor, Jičínská

Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor
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Již se stává tradicí, že začátkem září se 
na Hájov sjíždějí hasičské sbory z blízkého 
i dalekého okolí, aby změřily své výkony 
v  královské disciplíně požárního sportu 

v požární útoku. Tak tomu bylo i v  letoš-
ním roce. 

V sobotu 8.  září uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Hájov již 9. ročník pohárové soutěže 

v požárním útoku O HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 
13. kolem XIV. ročníku Beskydské ligy.
Soutěž O hájovský pohár je velmi specifi cká svou tratí. Za-
tímco na většině soutěží se závodí na klasické rovince, u nás 
na Hájově je součástí tratě i protisměrná zatáčka, která klade 
zvláštní nároky na proudaře, kteří běží k terčům.
V letošním roce se naší soutěže na Hájově účastnil rekordní 
počet hasičských družstev – celkem 61 týmů v kategoriích 
muži, ženy, muži 35+ a dorost. 
Areál hájovského výletiště pod Obecním domem se začal 
připravoval již v pátek odpoledne a celou sobotu. Bylo nutné 
přichystat lavičky, postavit stany, připravit terče a mnoho 
dalších věcí, které souvisejí s pořádáním soutěže. V sobotu 
dopoledne, při přípravě soutěže jsme sice pořádně zmokli, 
pak se počasí umoudřilo a celou dobu soutěže již bylo velmi 
příznivé. 
Příjemné večerní počasí přilákalo na hájovské výletiště mno-
ho diváků, kteří vydatně povzbuzovali jednotlivá soutěžní 
družstva.  

Při slavnostním nástupu přivítali zúčastněná družstva staros-
ta SDH Hájov Vojtěch Jalůvka a předseda Osadního výboru 
Hájova Radek Jurečka. Popřáli družstvům hodně úspěchů 
v soutěži a ve 20:15 hod. nastoupili na start první soutěžící. 
Za zmínku stojí připomenout, že soutěž zahajovalo družstvo 
žen Hájov v kategorii 35+. Pro toto družstvo, které vzniklo 
v letošním roce, to byla premiéra na domácí trati, což diváci 
svým hlasitým povzbuzováním náležitě ocenili. 
Poté se již střídala jednotlivá soutěžní družstva, aby mohla 
předvést svůj soutěžní pokus. Některým družstvům se jejich 

pokus vydařil, jiným méně a některá svůj útok 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 
závodě se jim pokus vydaří.

Během celého večera, jako každoročně na hájovské soutěži, 
bylo pro soutěžící družstva a diváky připraveno bohaté ob-
čerstvení - smažily se bramboráky a langoše, opékaly se špízy, 
párky, klobásy ….a pro uhašení žízně pivo teklo proudem. 
O tom, že na Hájově všem chutnalo, svědčí i to, že při ukon-
čení soutěže bylo vše, co bylo přichystáno snědeno a vypito.
A výsledky soutěže?
Kategorie muži: 
1. místo Stará Ves, 2. místo Lubno a 3. místo Nová Ves
Kategorie ženy 
1. místo Hájov, 2. místo Skalice a 3. místo Stará Ves
Kategorie muži nad 35 let: 
1. místo Vlčovice, 2. místo Mniší a 3. místo Vyšní Lhoty
Kategorie dorost:
1. místo Hájov „A“, 2. místo Hájov „B“
Gratulujeme k vítězství družstvu žen z Hájova, které svým 
časem 17,588 sec překonalo traťový rekord. 
Hasičská soutěž O HÁJOVSKÝ POHÁR je jednou z nej-
větších 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 dovolte poděkovat i sponzorům za podporu této sou-
těže.
Noční hasičská soutěž má na Hájově svou tradici a je hojně 
navštěvovaná soutěžícími družstvy a diváky. Proto věříme, 
že tato tradice bude pokračovat a v příštím roce Vás budeme 
opět moci pozvat již na jubilejní 10. ročník pohárové soutěže 
v požárním útoku O HÁJOVSKÝ POHÁR.
Další informace a fotografi e ze soutěže najdete na webových 
stránkách SDH Hájov www.sdh.hajov.cz  

V LTV Příbor 41. zprávy 2018

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Tomáš Bordovský, SDH Hájov

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ NA HÁJOVĚ  LETOS S REKORDNÍ ÚČASTÍ
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V roce 2018 jsme zimní část sezóny, a to 
měsíce leden, únor a březen prožili jako každý 
rok v tělocvičně TJ Příbor na Štramberské uli-
ci (tam trénuje mládež) a v tenisových halách 
v okolních městech, hlavně pak ve Studénce.
V průběhu března jsme pak zahájili přípravy 
na letní část sezóny. Bylo nutné opravit an-
tukový povrch našich kurtů a provést údržbu 
na provozovaném areálu.
V této činnosti nám výrazně pomáhá měs-
to Příbor formou veřejné fi nanční podpory 
a  další sponzoři. V  průběhu měsíce dubna 
jsme zahájili hraní na kurtech. Je třeba říct, 
že letos to bylo díky mimořádně příznivému 
počasí, tj. suchému, teplému a bezmrazému 
jaru, velmi brzy. Každý z našich členů si mohl 
hraní v  letní sezóně užít do sytosti. Hrací 
plocha byla v perfektních technickém stavu, 
což s povděkem kvitovali i cizí hráči, kteří na 
našich kurtech hráli. Za to je třeba pochválit 
ty, kteří to měli na starosti, hlavně pak Mirek 
Martínek. Kurty byly pravidelně k dispozici 
pro hraní příborské veřejnosti, je však nutno 
říct, že volné kapacity bylo více než zájemců 
a to je škoda.
A jak jsme reprezentovali náš klub a město 
na sportovním poli?
Z naší mládeže se nejlépe prezentovali Tomáš 
Masopust, který hostoval v TK Kopřivnice, 
a Lucie Rajnochová, která hostovala v MSV 
Studénka. Oba dva byli oporou svých týmů, 
které startovaly v oblastní soutěži. Navíc si 

ještě s Markem Matochou vyzkoušeli starty 
na ofi ciálních turnajích Tenisového svazu ČR.
Družstvo dospělých startovalo v oblastní sou-
těži  - z 9 týmů se umístilo na 4. místě, přičemž 
hráči vyhráli pět z 8 zápasů. Nejúspěšnějšími 
hráči byli Ing. Poledník, Londin a Jakeš, z žen 
pak Grosmannová a Dobešová.
Na našich tenisových kurtech jsme byli pořa-
dateli dvou turnajů kategorie „C“ dospělých 
hráčů Českého tenisového svazu.
Ve dnech 14. až 16. 8. 2018 jsme uspořádali 
turnaj, kterého se zúčastnilo 17 hráčů, a ve 
dnech 1. až 3. 9. 2018 turnaj s 14 hráči. V obou 
případech startovali na našich kurtech hráči 
z celé Moravy. V prvním z těchto turnajů se 
mezi nejlepší hráče naši hráči neprosadili, 
v druhém případě jsme byli úspěšní. Náš hráč 
Ing. Martin Poledník skončil druhý v kategorii 
dvouher a společně se Segeťou z Bílovce pak 
vyhrál čtyřhru. Za hladký průběh těchto akcí 
je třeba poděkovat organizátorům Ing. Mar-
tinu Poledníkovi a Marcelu Kriškemu. 
Soutěžní činnost vyvíjeli také naši neregist-
rovaní hráči, kteří startovali v různých sou-
těžích. Ne vždy jejich zápasy skončily vítěz-
stvím, ale bylo to vždy po houževnatém boji.

Závěrem mi dovolte pozvat příborskou 
veřejnost k častějšímu hraní na našich kurtech 
a v tomto případě také děti ve věku 6 až 8 let, 
které mají zájem o sport a chtěly by se věnovat 
tenisu, ať neváhají a přijdou mezi nás. 

Zapsáno dne 30. 9. 2018

Druhý víkend v září byl klíčovým pro minigol-
fi sty nejen z oblasti severní Moravy. Na příborské 
koupaliště přijeli v neděli 9. září bojovat hráči z celé 
republiky v rámci 5. Grand Prix České republiky. 
V rámci tohoto turnaje odstartovala nová sezóna 
extraligy smíšených družstev.
I když je veřejnostní sezóna pro místní hřiště již 
u konce, víkendové derby bylo velkým zážitkem pro 
hráče ze všech koutů Česka. Na sedm desítek hrá-
čů v průběhu dvou dnů obsadilo malebné hřiště na 
příborském koupališti. „Hřiště se řadí do kategorie 
těch obtížnějších, a proto všichni hráči věnovali vel-
kou pozornost tréninku. Většina z nich se přijela připravovat už od pátku,“ 
okomentoval ředitel turnaje Leopold Holub. „Jsme rádi, že si přijeli zahrát 
také velké osobnosti českého minigolfu, například Karel Molnár mladší, který 
v současnosti hraje německou minigolfovou bundesligu za tým BGS Har-
denberg-Pötter nebo úřadující mistryně světa juniorek v kategorii družstev, 
zastupující Alenou Doleželovou, Monikou Minaříkovou a Hanou Pelánovou,“ 
dodal Holub.
Samotnému turnaji předcházelo slavnostní zahájení, na kterém hráče při-
vítala místostarostka města paní Dana Forišková, která mimo jiné ve svém 
projevu seznámila minigolfi sty s historií města Příbora. 
Samotný turnaj začínal v neděli v časných ranních hodinách. Mnoho hráčů 
neváhalo si přivstat a poslední okamžiky před zahájením turnaje ještě věnovat 
rozehrávání a tréninku. První skupina nastoupila ke hře v 8 hodin ráno, a tím 

tak zahájila historicky první minigolfové Grand Prix 
na příborském hřišti.
 Ačkoliv se hráči museli vypořádat s nedostatkem 
prostoru, jelikož v porovnání s jinými hřišti je příbor-
ské o poznání menší, celý turnaj proběhl bez problé-
mů. Zásluha za klidný průběh patří zejména domá-
címu týmu SKDG Příbor, ocenitelná však je ale také 
vzájemná ohleduplnost sportovců ke spoluhráčům. 
Nejen díky těmto plusům byl příborský turnaj ozna-
čen rozhodčími jako nejlépe organizovaným Grand 
Prix této sezóny. Na hřišti se dařilo zejména Ondřeji 
Škaloudovi z Olomouce, který si po čtyřech kolech 

vybojoval výborným výsledkem 81 úderů vítězství v absolutní kategorii 
mužů. V absolutní kategorii žen zvítězila celkovým součtem 93 úderů Lucie 
Pavelková reprezentující tým Bystřice pod Hostýnem. Vítězství v kategorii 
družstev taktéž putovalo na Hanou – šestičlenný tým MGC Olomouc vy-
bojoval první příčku celkovým výsledkem 550 úderů. Za příborské hráče se 
dařilo nejlépe Ondřeji Myšákovi, který ve čtyřech kolech přinesl výsledek 
94 úderů a obsadil deváté místo v absolutní kategorii mužů. 
 „Sám jsem s průběhem i výsledkem turnaje velice spokojený, děkuji všem 
organizátorům i sponzorům a doufám, že se zde hráči budou i nadále rádi 
vracet,“ uzavřel rekapitulaci Holub. Turnaj byl pořádán domácím klubem 
SKDG Příbor ve spolupráci s městem Příborem, které vítězům turnaje vě-
novalo věcné ceny, a se společností Redbull Česká republika, kterým tímto 
děkujeme za podporu a pomoc při organizaci. 

Vladimír Těšlík, předseda klubu, Tenisový klub Příbor, z. s.

Kateřina Holubová, klub SKDG Příbor

TENIS V PŘÍBOŘE V TOMTO ROCE

PŘÍBORSKÉ KOUPALIŠTĚ OVLÁDLA MINIGOLFOVÁ ŠPIČKA

SPORTOVNÍ ŽIVOT
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V plném tempu už jsou všechny soutě-
že, do kterých se zapojili basketbalisté BK 
Příbor. Největší porci zápasů mají v nohou 
hráči věkové kategorie U15. Do poloviny 

října zvládli šest utkání Žákovské ligy U15. 
Start do sezóny příborským klukům pod vedením trenéra Miro-
slava Slováka vyšel, přestože úvodní utkání na palubovce jednoho 
z favoritů soutěže SAM Brno prohráli poměrně vysokým rozdílem 
(48:68). Trenér Slovák porážku zdůvodňoval takto: „Vítězství 
favorita, který nás přehrál v rychlém protiútoku a na doskoku. 
Nám bohužel nešla střelba z dlouhé vzdálenosti a naše nájezdy 
končily v zahuštěné obraně domácích hráčů, kteří nás, až na 
Davida Dostála, převyšovali výškově na všech postech.“
Na úvodní výhru sezóny ale basketbalisté Příbora nečekali dlou-
ho. Jen do druhého dne, kdy ve Šlapanicích u Brna deklasovali 
místní tým 82:44. „Od druhé čtvrtiny jsme se sžili s trochu úz-
kostlivým posuzováním faulů a vcelku v pohodě jsme dokráčeli 
k prvnímu vítězství v letošním ročníku žákovské ligy,“ popisoval 
trenér Slovák.
Podobný průběh, tedy jedna porážka s basketbalisty Tygři Brno 
(53:68) a vítězství nad jihlavskou Vysočinou (70:51), měl i druhý 
hrací víkend v Žákovské lize U15. Dvou vítězství za sebou se kluci 
dočkali až o čtrnáct dní později. Nejprve vyhráli na palubovce Pro-
stějova (74:55) a poté přehráli také přemožitele Snakesu Ostrava 
Kroměříž (72:50). „Kroměříž, posílena sobotním vítězstvím nad 
Ostravou, vstoupila do utkání sebevědomě a konečný výsledek 
pro ně byl zřejmě krutý. Ale za výkon ve druhé části utkání jsme 
si vítězství zasloužili. Přestože byl náš výkon jako na houpačce. 
Ve druhé části utkání excelovali David Dostál a Milan Machala, 
ale o vítězství proti nepříjemnému soupeři, který udělal velký 
herní pokrok, se svým dílem podílel celý tým. Velká pochvala za 
bojovnost,“ řekl trenér Miroslav Slovák.

Minižáci sbírají zkušenosti
Své úplně první utkání v kariéře mají za sebou také nejmladší 
minižáci BK Příbor U11. Sezónu a vlastně i celou svou basketba-

lovou kariéru odstartovali v Novém Jičíně, kde dvěma porážkami 
(18:66 a 16:61) okusili atmosféru oblastního přeboru. „Do první 
sezóny Oblastního přeboru U11 jsme vstoupili proti soupeři, 
který má již jednu odehranou sezónu za sebou. Zpočátku vy-
rovnaný souboj jsme bohužel nedokázali podržet v obraně, za 
což nás vždy soupeř potrestal. U hráčů bychom rádi vyzvedli 
bojovnost, ale chyběly nám zápasové zkušenosti a taky trošku 
zahrál roli věkový i výškový rozdíl,“ popsala trenérka Martina 
Mazáčová.
Stejný tým se následně v prvním kole kvalifi kace o postup do 
Národního fi nále utkal s družstvem Snakes Ostrava. Výsledek 
(4:152) byl pro domácí velmi krutý, nicméně nasbírané zkuše-
nosti jsou jistě cenné. „Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Sbíráme 
důležité zkušenosti, které nás posunou zase dál,“ zmínil trenér 
Petr Holub.

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

BASKETBALOVÁ SEZÓNA JE V PLNÉM PROUDU. 
TÝM KLUKŮ U15 JI ZAČAL VÝBORNĚ

Tým BK Příbor U15 zahájil sezónu v Žákovské lize U15 dobře. Po šesti utkáních 
měl na kontě čtyři vítězství.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Přes 60 účastníků, lékařů, psychiat-
rů, psychologů, neurologů, rehabilitač-
ních pracovníků a  jiných odborníků se 
sešlo v prostorách Masarykova gymná-
zia u  příležitosti konání 8. ročníku od-
borného lékařského semináře ve dnech 
21. a 22. 9. 2018, v době, kdy si společně 
připomínáme výročí úmrtí dr. Sigmun-
da Freuda, zakladatele psychoanalýzy 
a  významného příborského rodáka. 
Tématem letošního ročníku byla psy-
chosomatická medicína z pohledu bio – 
psycho – sociálního přístupu k  našim 
pacientům. Poděkování za podporu, 
vstřícnost a  obětavost patří vedení pří-
borského gymnázia a všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na přípravě 
a  organizaci této zajímavé akce propa-
gující naše malebné město.

VIII. FREUDOVY DNY V PŘÍBOŘE

KULTURNÍ ŽIVOT

MUDr. Mořic Jurečka
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Burčáková unie, láska k burčáku a vínu, snaha nalézat nová přá-
telství a  partnerství mezi městy, dobrá nálada a  humor. V  loňském 
roce byla našemu městu nabídnuta možnost stát se členem tzv. Bur-
čákové unie, „neformálního, nejrozsáhlejšího a  nejjednotnějšího 
útvaru po Evropské unii“, který má v současnosti 62 řádných členů – 
měst po celém světě. Příbor vloni nabídku přijal a stal se dalším plat-
ným členem. V letošním roce se zástupci našeho města (JUDr. Fran-
tišek Berger, MUDr. Mořic Jurečka, Valentin Putala, Ing. Igor Vaněk) 
zúčastnili dalšího ročníku Hustopečských burčákových slavností, 
které se tradičně konají první říjnový víkend, aby důstojným způso-
bem obhájili členství našeho města v  unii. Naše nové přátele, kteří 

trávili burčákový víkend na jižní Moravě, jsme přemluvili a oblékli do 
10 mnišských kuten, aby společně s námi prezentovali naše malebné 
lašské město a piaristický klášter se zahradami ve slavnostním burčá-
kovém průvodu. A tak piaristé opět zavítali do malebného prostředí 
Hanáckého Slovácka, mezi vinohrady a  mandloňové sady, kterými 
bezesporu na pozvání olomouckých biskupů procházeli v 17. století 
cestou z Říma přes Mikulov a Strážnici do Příbora.

V neděli 30. září 2018 se v našem historickém městě PŘÍBOŘE konala 
jedinečná událost regionálního významu. Biskup ostravsko-opavské diecé-
ze Martin David požehnal v kostele sv. Valentina obnovené VARHANY.
Tolik očekávaný okamžik je největším zážitkem pro všechny přítomné 
hosty. Jsou tu i turisté z Frýdku-Místku. Zajímají se o barokní kostel, kte-
rý přímo vybízí k uspořádání skvělých koncertů. Vynikající akustika je 

zárukou k umocnění prožitku poslechu varhan a přáním se zde scházet 
stále častěji. V kostele je slyšet bouřlivý potlesk návštěvníků z širokého 
okolí. Našim varhaníkům se předávají květiny a obraz s logem barokního 
kostela sv. Valentina. Nad kostelem pak vidíme právě posvěcené varhany.
V závěru se - již před kostelem - rozdávají koláče.  Poslední zářijová nedě-
le, umocněná hřejivými paprsky podzimního sluníčka, se vydařila.

V sobotu 22. září 2018 proběhl v BAV klubu už X. ročník Bubenic-
ké párty. Celý týden jsme s napětím sledovali vývoj počasí, který nebyl 
moc příznivý, ale přesto nás živel vody nechal v sobotu bez deště. Jeli-
kož se tato akce konala už po desáté, chtěli jsme, aby toto kulaté výro-
čí bylo hodně zvláštní. Proto jsme do hlavního programového bloku 
pozvali hudební skupinu „Tomáš Kočko & orchestr“. Akci s účastí tak 
významných hudebníků se podařilo uspořádat zásluhou finanční pod-
pory – 8 000 Kč od města Příbora v rámci grantu VFP a 20 000 Kč od 
Hyundai Motor Manufacturing Czech v  rámci grantového programu 
„Společně 2018“.
A tak od 16 až do 22 hodin mohl probíhat velmi pestrý program. Po 
příchodu prvních účastníků začaly bubenické workshopy pro děti, mlá-
dež, rodiny. Všichni si v kruhu nejen zabubnovali na našich 23 bubnech, 
ale také zahráli na jiné perkusí nástroje, vyzkoušeli tzv. terapeutický or-
chestr, intuitivní zpěv a další muziko-terapeutické prvky. Všichni pří-
tomní, děti, rodiny i s kočárky, hosté z blízkého i vzdáleného okolí si 
užili pěkné odpoledne i večer. Opékali buřty, skákalo se na trampolíně, 
hrál se stolní tenis, děti využívaly různé mobilní hrací prvky, celé rodiny 
se zapojily do tvůrčí dílny, kde se zhotovovaly figurky z vlny, čelenky 
a jiné výrobky z přírodních materiálů, kreslily se mandaly.
Po setmění byl ze čtyř světových stran, za zvuku šamanských bubnů, 
zapálen rituální oheň ve jménu  matky Země, otce Slunce, živé Vody, 
živlu Ohně, kolem kterého následoval rituální tanec účastníků. Pak se 
zase bubnovalo. Jako předkapela vystoupila bubenická skupina BAV 

klubu – „BAV Keltik“. Blížil se zlatý hřeb programu – koncert skupiny 
„Tomáš Kočko & orchestr“. To se musí vidět, slyšet, zažít. Pod stoletými 
stromy v rytmu krásné hudby tančilo mezi několika plápolajícími ohni 
a pochodněmi mnoho nadšených účastníků. Muzikanti byli několikrát 
potleskem vyvoláváni znovu k  nástrojům a  ochotně přidali několik 
skladeb. 
A tak všichni, kdo přišli a přijeli, se kolem 22. hod. loučili s velkými díky 
za krásné zážitky. Příboráků přišlo málo, ale přijeli lidé z Nového Jičína, 
Frýdku-Místku, Hukvald, Mankovic, Studénky, Kopřivnice, Rožnova 
p/R, Frenštátu p/R, Veřovic. Byli jsme rádi, že naše akce přilákala účast-
níky z okolí, čímž zviditelnila naše město, což také bylo cílem našeho 
grantu. Následně nás potěšila SMS: „Ahoj, Vlasti, děkujeme za báječné 
odpoledne a večer, bylo to super, díky moc a ještě jednou vše nej…“ (což 
se týkalo mých 75. narozenin a členové i příznivci BAV klubu mi připra-
vili dojemný program, za to zase moc děkuji já.) Celý tým pořadatelů 
potěšila spokojenost všech hostů. I když BAV klub nepořádá masové 
komerční akce, znovu jsme se přesvědčili, že i menší klubové akce jsou 
vítány a návštěvníky kladně hodnoceny. Poděkování patří oběma uve-
deným sponzorům a celému týmu obětavých pořadatelů, BAVklubáků.

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

V Local TV Příbor 42. zprávy

CO SPOJUJE MĚSTA PŘÍBOR A HUSTOPEČE

ŽEHNÁNÍ VARHAN V MPR PŘÍBOR

X. BUBENICKÁ PÁRTY V BAV KLUBU

MUDr. Mořic Jurečka

Karel Greiner

Vlasta Trojčínská, ředitelka BAV klubu
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Bruno Di Geronimo (*1926) je italský 
fi lmový a  televizní scenárista, divadelní 
dramaturg a  režisér. Příležitostně působil 
v televizi také jako herec a asistent režie.
Jsi ročník 1926, ale začal jsi psát scénáře 
pro fi lm teprve v roce 1970. Co tě přivedlo 
k práci ve fi lmovém průmyslu? Jakou pro-
fesi jsi zastával před povoláním fi lmového 
scenáristy?
Po studiu jsem pracoval čtyři roky jako 
právník v jedné advokátní kanceláři v Mi-
láně. Mezitím jsem potkal Giorgia Strehlera 
a příznivé okolnosti způsobily, že mi nabídl 
pozici asistenta režie v Piccolo Teatro. Na-
psal jsem jednu komedii, kterou Strehler 
režíroval „s malým důrazem na poetiku, 
zato však velmi fi lmovým stylem”. Nakonec 
mě rodinné záležitosti přivedly do Říma, 
kde jsem potkal Marcella D’Amica, který 
mě chtěl do svého divadelního týmu. Představil mě Giacomu 
Vaccarimu, který si mě vybral jako asistenta režie pro televizní 
projekt Il maestro Don Gesualdo (Mistr Don Gesualdo, 1963) 
podle stejnojmenného románu Giovanniho Vergy produko-
vaný TV stanicí RAI. Seriál měl sedm dílů a pracovali jsme na 
něm osm měsíců na Sicílii.
V 60. a 70. letech byla v Evropě velmi populární a aktuál-
ní psychoanalýza Sigmunda Freuda. Jaká byla situace ve 
vztahu k Freudovi v Itálii? Do jaké míry jsi byl ovlivněn 
psychoanalýzou?
Freud byl samozřejmou a  neodmyslitelnou součástí mého 
kulturního života. Na rozdíl od „módní” salónní kultury či 
politických ideologií jsem však vnímal psychoanalýzu jako 
samostatný obor. Věnoval jsem veškerý potřebný čas tomu, 
abych si osvojil všechny její souvislosti, které mi samozřejmě 
sloužily také v profesi fi lmového scenáristy. Nestal jsem se však 
jejím horlivým nadšencem. Mohu ironicky připomenout to, 
co se několikrát událo, když Freud prezentoval na konferenci 
modelové ukázky lékařské vědy. Po Freudově výkladu se ujal 
slova předseda konference a doslova prohlásil: „Profesor Freud 
nám přednesl nové a  skutečné poznatky.“ Po krátké pauze 
následovalo: „Ale skutečné poznatky nejsou nové a nové po-
znatky nejsou skutečné“.
V těchto letech rozvíjel ve fi lmu psychoanalýzu především 
populární žánr giallo all‘italiana (detektivní fi lm po ital-
sku). Nakládal tento žánr s Freudem ve smyslu vědecké-
ho výzkumu? Zamýšleli scenáristé, režiséři a producenti 
ozvláštnit napínavou podívanou psychoanalýzou?
Pro scenáristu je psychoanalýza, podobně jako jakýkoliv jiný 
kulturní fenomén, pevným pracovním nástrojem. Práce sce-
náristy obecně bývá v encyklopedických výkladech charakteri-
zována často velmi povrchně. Psychoanalýza nabývá ve fi lmu 
své podstaty tehdy, jestliže se postupně rozvíjí ve všech jejích 

detailech. Jinými slovy, je potřeba vědět vše, 
ale nemělo by se zacházet příliš do hloubky. 
Řekl bych, že v případě některých fi lmů 
fungovala Freudova psychoanalýza au-
tomaticky. Obsahovaly tvé scénáře také 
psychoanalytické poznámky? Proč byl 
Freud podle tebe tolik populární v tomto 
období?
Některé americké fi lmy rozvíjely téma psy-
choanalýzy velmi úspěšně a  měly světový 
ohlas. Stačí jmenovat například Ztracenou 
duši (Spellbound, 1945) Alfreda Hitchcocka.
Popularizující informace zprostředkováva-
né tiskem a televizí ovšem téma psychoana-
lýzy znehodnotily. Na druhé straně by však 
nikdy nevznikla masová kultura, přestože 
měla mnoho stoupenců ve střední a vyšší 
společenské třídě.
Na počátku 70. let jsi napsal fi lm Parano-

ia (Paranoia, 1970) Umberta Lenziho, jehož název předsta-
vuje i Freudem používaný termín. Jak jsi v tomto příběhu 
rozvíjel paranoidní chování postav? Jak ztvárnil režisér 
Lenzi tvé představy o napínavém vyprávění?
Na Paranoiu si vzpomínám, ale myslím, že jsem uvedl své 
jméno u scénáře až po revizi jeho původní podoby, pod níž byl 
podepsán také Lenzi. Režiséři tehdy často uváděli v úvodních 
titulcích fi lmů svá jména také u scénářů, na nichž nespolupra-
covali a které jim byly předkládány ke zfi lmování.  
Film Solange: Teror v dívčí škole (Cosa avete fatto a So-
lange?, 1972) Massima Dallamana je o patologickém séri-
ovém vrahovi v církevní škole. Zaměřil ses zde na trauma 
z katolické výchovy? Do jaké míry rozvíjí Dallamanův fi lm 
psychoanalýzu jako skrytý vzkaz publiku?
Vidím, že shledáváš v Dallamanově fi lmu psychoanalýzu, ale 
snímek poukazuje – jak zmiňuješ – spíše na katolickou pro-
blematiku. Otec dívky Solange vraždí její kamarádky z pomsty. 
Nevědomí se dotýká příběh pouze okrajově. Jedná se o běžnou, 
zjednodušeně pojatou, psychologii přenesenou do vyprávě-
ní. Dallamanův fi lm je dobře napsaná a natočená detektivka 
o  jednom skandálním fenoménu své doby. Ukázalo se, že 
dekriminalizace potratu nebyla ani tak kulturním problémem 
jako spíše politickou záležitostí.
Velmi podobné téma představuje také další detektivka 
L’arma, l’ora, ilmovente  (Zbraň, hodina, motiv, 1972) 
Francesca Mazzeiho. Jak jsi ve scénáři vytvářel strukturu 
a charakter vraha? Jaký význam hrál pro tebe tento prvek 
v rámci konstrukce napínavého vyprávění?
Na Mazzeiho a jeho fi lm mám bohužel natolik mlhavé vzpo-
mínky, že se mi pravděpodobně již mnohé vůbec nevybaví. 
Od té doby uplynulo již téměř padesát let! Nicméně s jistotou 
vím, že psychoanalýza zde určitě nebyla hlavním inspiračním 
zdrojem, spíše jsme vycházeli z principu paměti, jak ji ve svých 
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románech znázornili Honoré de Balzac a Marcel Proust. Tyto 
dva spisovatele můžeme pokládat za inspirátory freudovské 
psychoanalýzy.
Mezi freudovsky pojaté thrillery patří také L’uomo senza 
memoria (Muž bez paměti, 1974) Duccia Tessariho. Byly 
snové scény z filmu popsány již ve scénáři? Jak vznikl pří-
běh muže, který analyzuje svou paměť na základě různých 
traumatických situací?
Pokud chceš, tak ano, ve scénáři k L’uomo senza memoria, 
který jsem napsal společně s Tessarim, jsou psychoanalytické 
prvky, přestože velmi nepřímé a vždy směřují k tomu, o čemž 
jsem ti vyprávěl už na začátku. Vztah mezi psychoanalýzou 
a scénářem má i v tomto případě lehký a zjednodušený cha-
rakter. Skutečná kultura začíná tehdy, pokud jsou jakékoliv 
zdroje zcela opomenuty.
Freudovy poznatky můžeme nalézt také ve filmech jiných 
žánrů, které jsi napsal. Například v komedii La ragazza di 
nome Giulio (Dívka jménem Giulio, 1970) Tonina Valerii-
ho. Zamýšlel jsi příběhem o sexuální frustraci a homose-
xualitě rozbít v Itálii společenské tabu o těchto tématech? 
Do jaké míry byla na počátku 70. let tato témata v italské 
společnosti aktuální?
Téma homosexuality prochází italskou společností neustále, 
ale více než jako tabu se řeší jako kulturní a sociologický spor, 
aby již nebyla dále tabuizována. Debaty na toto téma zahájil 
revoluční rok 1968, který přinesl ve společnosti velkou sexuál- 
ní otevřenost. Co se týče vlivu Freuda na film La ragazza di 
nome Giulio, platí to, co jsem ti říkal u ostatních filmů, které 
budí tvou pozornost.
Drama Cari genitori (Drazí rodiče, 1973) Enrica Marii 
Salerna rozvíjí psychologické vztahy mezi představiteli 
dvou generací. Jaký význam má v Itálii rodina z psycholo-
gického pohledu? Zamýšleli jste pojmout tento film jako 
analýzu psychologických souvislostí rodiny jako spole-
čenské instituce?
Film Cari genitori, který podle mě bez vynucené skromnosti 
nedošel u kritiky ani publika příliš velkého pochopení, měl 
velmi komplikovaný vznik scénáře. Producent Carlo Ponti 
požadoval z důvodu rozpočtu, ze strachu z nízké tržby a také 
z traumatických obav, že film bude mít pouze buržoazní a bi-
gotní publikum, různé škrty a úpravy. Mnohem přínosnější 
výzkum by byl ve skutečnosti ten, který by se dal uskutečnit 
„v zákulisí” vzniku filmu než ten, který se odehrává na plátně. 
Cari genitori pojednává o naléhavém společenském tématu své 
doby, totiž o autoritativních a sexuofobických vztazích mezi 
rodiči a dětmi. K tomu režisér použil velmi syrový a explicitní 
filmový jazyk.  
Také jiné drama Le faró da padre (Budu jí otcem, 1974) 
Alberta Lattuady rozvíjí velmi kontroverzní téma incestu, 
který v různých souvislostech analyzoval i Freud. Zamýš-
leli jste s režisérem Lattuadou pojmout příběh jako psy-
choanalytickou studii? Bylo téma incestu v Itálii tohoto 
období předmětem diskusí? 
Více než tématem incestu se Lattuadův film zabývá problé-
mem pedofilie v širokém slova smyslu. Příběh vypráví o vel-
kém věkovém rozdílu mezi dospělým mužem a adolescentní 
dívkou, která je navíc psychicky zaostalá. Původní scénář byl 
po zásazích producenta Silvia Clementelliho velmi zmírněn 
a inklinuje spíše k sentimentalismu než k syrovosti sexuálních 
souvislostí. V podobě podle původního scénáře by mohl být 
film nahlížen jako psychoanalytická studie, ale tyto prvky byly 
nakonec zcela odstraněny. Tento film byl v každém případě 
z celé Lattuadovy tvorby nejméně zdařilý. Podle mého názoru 

byla jednou z hlavních příčin tvůrčí nejistota, která oslabila 
režiséra rozpolceného mezi sexualitou původního příběhu 
a sentimentální láskou, což byl i důsledek povahy režisérovy 
osobnosti.
V erotickém dramatu Casta e pura (Cudná a čistá, 1981) 
Salvatora Samperiho vystupuje postava mladé ženy, kte-
rá se v  zámožné rodině ocitá mezi ekonomickou mocí 
a sexem. Jakou roli má v tomto filmu psychologie postav 
ve spojitosti s penězi a sexem?  Pojal jsi příběh tímto způ-
sobem již ve scénáři?
Tento scénář byl zfilmován velmi věrně v souladu s jeho pů-
vodní podobou. Spíše než na blahobyt rodiny se příběh za-
měřuje na egoistický vztah mezi otcem a dcerou v paternali-
stickém a autoritářském klimatu na Sicílii. Nejedná se pouze 
o téma podřízení ženy muži, ale také o pohled na příbuzenské 
vztahy. Hlavní postavou je krásná, liberálně založená, dívka, 
která posílá svého otce (jenž by si ji chtěl jako vdovec přivlast-
nit a využívat jako osobní asistenci) k čertu společně s mnoha 
jejími nápadníky, kteří skládají komplimenty její kráse a ze-
jména usilují o její věno. Samperiho drama, které má příchuť 
literární poetiky Luigiho Pirandella, obsahuje také groteskní 
prvky. Psychologie a sociologická analýza zde pro nás byly 
silným opěrným pilířem.
Film Giovannino (Giovannino, 1976) Paola Nuzziho podle 
románu Ercola Pattiho prezentuje otevřený obraz sexu-
ality. Sehrála i v tomto případě nějakou roli cenzura ze 
strany producenta nebo cenzurní komise?  Jak byl film 
přijat tehdejší kritikou a publikem?
Ne, Giovannino se nepotýkal s žádnou cenzurou. Pro herecký 
debut Christiana De Sicy, nejmladšího ze synů režiséra Vittoria 
De Sicy, natočil Paolo Nuzzi v rámci těchto let nejzajímavější 
film. Jedná se o portrét mladíka ze 70. let, tak jak ho napsal 
Ercole Patti. Nuzzi byl přítelem Cesara Zavattiniho a nechal 
mistrovi přečíst scénář, který jsem napsal. Zavattini, který měl 
koneckonců hlubokou tvůrčí vazbu na De Sicu, mi doporučil, 
abych scénář odlehčil i přesto, že v něm byla z erotického hle-
diska určitá shovívavost vůči publiku. Giovannino je klasický 
případ toho, jak zničit film, který měl všechny předpoklady 
k  tomu, aby byl úspěšný. Nicméně Nuzzi během natáčení 
vytvořil akademický, didaktický, pomalý a velmi dlouhý film. 
V polovině natáčení začaly chybět peníze a producent (nerad 
bych uváděl jeho jméno, byl to můj drahý přítel a předčasně 
zemřel) byl nucen urychlit jeho dokončení. Film neměl žád-
nou efektivní distribuci a byl kritikou i publikem přijat bez 
velkého nadšení.
Poslední film jsi napsal v polovině 80. let. Proč jsi opustil 
filmové prostředí? Co jsi dělal po odchodu z filmového 
průmyslu? 
To je indiskrétní otázka, ale s vtipem ti ji odpouštím, protože 
máš smysl pro humor. Nebyl jsem to já, kdo opustil film, ale 
film opustil mě. Když nastal na počátku 90. let konec žánru 
commedia all‘italiana (komedie po italsku), měl jsem sedmde-
sát let a znovu jsem objevil svou lásku k televizi. Spolupracoval 
jsem s  RAI na realizaci, scénáři a  pomocné režii u  sedmi-
dílného TV seriálu Il maestro Don Gesualdo podle Vergova 
románu se skvělým Enricem Mariem Salernem v hlavní roli. 
Vzpomínáš si na jeho film Cari genitori, o němž jsme již mlu-
vili? Seriál režíroval Giacomo Vaccari a produkoval Marcello 
D‘Amico. Zcela osvobozen od striktně filmových závazků jsem 
začal znovu spolupracovat s RAI, aniž bych „opustil” cokoliv 
ze své profese scenáristy, a nadále jsem kultivoval scenáristiku 
v oblasti podívané. V televizi jsem pracoval jako scenáristický 
konzultant až do roku 2000.
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PÁTEK 2. 11. 2018, 18:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
KONCERT SKUPINY JABLKOŇ
Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlo-
věkem. Tato velmi stručná charakteristika publicisty Jiřího 
Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české 
(pražské) skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje 
na hranicích moderní vážné hudby a popu. Skupina vznikla 
před více než třiceti lety a její začátky jsou spojeny přede-
vším spoluprací s jazzovou sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ 
se stejně samozřejmě pohybovala v oblasti folku, rocku, ale 
i jazzu a později také vážné hudby. Koncem osmdesátých let 
Jablkoň navázala pravidelnou spolupráci s houslovým vir- 
tuosem Jaroslavem Svěceným (Jablkoň & Svěcený) a násled-
ně i s Českým symfonickým orchestrem (FISYO) v projektu 
Symphonic Jablkoň. V té době také využila otevření hranic 
a začala velmi intenzivně koncertovat v zahraničí (Evropa, 
Severní Amerika, Afrika). Postupem let skupina sice omlád-
la, ale svůj tradičně jablkoňsko - originální přístup k hudbě 
si ponechala. Kromě koncertování a natáčení desek dělá 
i hudbu k filmům a divadelním či televizním inscenacím. 
Vstupné 150 Kč.

NEDĚLE 11. 11. 2018, 19:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
KONCERT SKUPINY FRAGILE
Fenomenální a uznávaná slovenská vokální skupina, která 
oslnila na turné s Richardem Müllerem, tentokrát sólově 
zazpívá největší světové hity. Bez použití hudebních nástro-
jů – „a cappella“ interpretují známé rock – pop – jazzové 
hity světových umělců, například STING, STEVIE WON-
DER, NORAH JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER… 
Slovo „fragile“ znamená křehký a výstižně tak charakterizuje 
komorní a cappella zpěv, zpěv bez doprovodu hudebních 
nástrojů. Skupina FRAGILE však zvládá tento náročný žánr 
mistrovsky. I když se v jejich repertoáru najdou i skladby ve-
likánů, jakými jsou Bach či Chopin, jejich největší předností 
jsou tituly současné populární hudby. Hity světových autorů 
a interpretů přetvářejí do posluchačsky velmi příjemných, 
atraktivních podob s  velkou mírou hravosti a  kreativity. 
Jejich představení jsou plné nejen výborné hudby, ale také 
skvělého humoru, díky kterým zažijete neopakovatelný 
večer plný jedinečné zábavy. Fragile tvoří: Braňo Kostka, 
Soňa Norisová, Jana Golisová, Helena Krajčiová, Svetlana 
Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. 
Vstupné 250 Kč.

PONDĚLÍ 12. 11. 2018, 17:00 h., NÁMĚSTÍ S. FREUDA
VZPOMÍNKOVÁ AKCE 
– DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Také naše město si připomene a  uctí oběti válek a  bojů 
společným setkáním 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 osvo-
boditelům před radnicí. Za hudebního doprovodu Sdruže-
ní hudebníků Příbor odejdeme v tradičním lampionovém 

průvodu k řece Lubině, kde pošleme po vodě řeky Lubiny 
vodní lampionky s přáním. Lampionky se svíčkou na vodu 
budou zdarma k dispozici na místě. Tradiční lampiony do 
průvodu, nechť si děti přinesou s sebou.

PONDĚLÍ 19. 11. 2018, 18:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
STALO SE PŘED STO LETY
Srdečně Vás zveme na divadelní představení libhošťské-
ho ochotnického souboru Z kopce do kopce s dramatizací 
událostí konce první světové války v Libhošti. Vstup volný.

NEDĚLE 25. 11. 2018, 18:00 h., KULTURNÍ DŮM PŘÍBOR
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE
Bláznivá komedie o tom, co se stane, když drobná lež, škád-
lení konkurentů, falešná identita a hromada nečekaných 
událostí zkomplikují dokonale naplánovanou svatbu. 
Příběh sleduje osudy postav pana Myšky, majitele firmy 
na výrobu sýrů Bernardýn, jeho konkurentky – paní Do-
brmanové, vyrábějící sýry Dobrman, a  jejich rodinných 
příslušníků – všichni jsou ubytovaní v hotelu U Veselého 
kamzíka, kde očekávají svatbu Marcely Myškové s Pavlem 
Zemanským, kterému se přezdívá „český Hilton“, jelikož 
vlastní řetězec hotelů. Marcele vybral ženicha její otec. Ne-
věsta není z ženicha, na rozdíl od otce, nadšená. Celý děj 
se zamotává ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel Ze-
manský. Hraje divadlo Pod Věží Štramberk. Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
•  1. 12. 2018: Příborské čertoviny, piaristický klášter
•  2. 12. 2018:  I. Adventní koncert, Pěvecký sbor Valentin, 

piaristický klášter
•  4. 12. 2018:  Mikulášská jízda, náměstí S. Freuda
•  8. 12. 2018:  Vánoční jarmark
•  8. 12. 2018:  pohádka Popletené vánoce, Kulturní dům
•  9. 12. 2018:  II. Adventní koncert, Komorní orchestr Kop-

řivnice, Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, 
Pěvecký sbor Bílovec, Kulturní dům Příbor

•  12. 12. 2018:  Česko zpívá koledy, sbor Schola, náměstí 
S. Freuda

•  16. 12. 2018:  III. Adventní koncert, Pěvecké sdružení 
Kopřivnice, piaristický klášter

•  18. 12. 2018: pohádka Vánoční čas – hosté Jů a  Hele, 
Kulturní dům

•  22. 12. 2018: Živý betlém, náměstí S. Freuda
•  23. 12. 2018: IV. Adventní koncert, ZUŠ Příbor, piaris-

tický klášter

Změna programu vyhrazena.  
Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte 
a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD 2018 
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vst. 
Čtvrtek 
1. 11. RELAXAČNÍ VEČER Zvuková lázeň Kulturní dům Příbor 

Životní vibrace 18:30 h. volné 

Pátek 
2. 11. KONCERT Skupina Jablkoň Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 150,- 
Kč 

Sobota 
3. 11. DIVADLO Dokonalá svatba Kulturní dům Příbor 

Přídlo – div. spolek Příbor 18:00 h. 80,- Kč 

Úterý 
6. 11. PŘEDNÁŠKA Líčení a oblékání Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné 

Středa 
7. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  16:00 h. volné 

Středa 
7. 11. 

VERNISÁŢ 
FOTOGRAFIÍ Mapový okruh Vysočina Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor 17:00 h. volné 

Pátek 
9. 11. KONCERT Osmičkový koncert 

Kulturní dům Příbor 
Swingový orchestr  
Bedřicha Pukovce 

19:00 h. 200,- 
Kč 

Sobota 
10. 11. 

TURISTICKÝ 
VÝLET Brňov – Zašová Klub českých turistů 

Příbor 
5:50 h. 

vl. nádraží  

Neděle 
11. 11. KONCERT Skupina Fragile Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 h. 250,- 
Kč 

Pondělí 
12. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST 

Mezinárodní den 
válečných veteránů 

Náměstí 
Sigmunda Freuda 

Město Příbor 
17:00 h. volné 

Pondělí 
12. 11. 

VERNISÁŢ 
VÝSTAVY Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 17:00 h. volné 

Úterý 
13. 11. PŘEDNÁŠKA Sourozenecká pozice, její cha- 

rakteristika a proţití bez rivality 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. 30,- Kč 

Středa 
14.11. PŘEDNÁŠKA Mýty a fakta v náhradní 

rodinné péči 
Piaristický klášter 

Academia Via Familia 16:30 h. volné 

Pátek 
16. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST Svíce pro 17. listopad Náměstí S. Freuda 

Místní sdružení ODS  17:00 h. volné 

Pondělí 
19. 11. DIVADLO Stalo se před sto lety Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. volné 

Úterý 
20. 11. VÝTVARNÁ AKCE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna 

Příbor 
15:00 h. volné 

Středa 
21. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  17:00 h. volné 

Čtvrtek 
22.11. PŘEDNÁŠKA Zvěrolékařka v knihovně III Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. dobro- 

volné 
Sobota 
24. 11. RODINNÁ AKCE Den rodiny Sport. hala TJ Příbor 

Academia Via Familia 15:00 h. volné 

Neděle 
25. 11. DIVADLO Hledám děvče  

na Boogie Woogie 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 50,- Kč 

Pondělí 
26. 11. 

HUDEBNÍ 
RELAXACE 

Podvečer v rytmu bubnů 
s prvky muzikoterapie BAV klub Příbor 18:00 h.  

Úterý 
27. 11. VEČER PRO ŢENY Kurz líčení  

aneb Sama sobě vizáţistkou 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné 

Sobota 
1. 12. ZÁJEZD Mikulášská plavba  

po Baťovém kanále 
Odjezd od Sokolovny 
Klub českých turistů 

Příbor 
6:30 h. 

500,- Kč 
členové 
550,- Kč 

Sobota 
1. 12. JARMARK VÁNOČNÍ rukodělný jarmark 

Kulturní dům Příbor 
Coworking Centrum 

Příbor 

 
   8:00 h. 

 
volný 

Sobota 
1. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu sokolovna 

TJ Sokol 
9:00 h. 

- 15:00 h. volný 

Sobota 
1. 12. RODINNÁ AKCE Moţná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 h.  

Sobota 
1. 12. RODINNÁ AKCE Mikuláš na Hájově Hájov - obecní dům 

SDH Hájov a OV Hájov 16:30 h. volný 

Sobota 
1. 12. 

STRAŠIDELNÁ 
AKCE PRO DĚTI Příborské čertoviny Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. volné 

Neděle 
2. 12. 

ADVENTNÍ 
KONCERT I. adventní koncert Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. 50,- Kč 
 

5. 9.- 6. 11. PROBÍHAJÍCÍ 
VÝSTAVA Jan Russnák: Z první řady, foto Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor  volné 

12. 11. 2018 
- 

1. 6. 2019 
PROBÍHAJÍCÍ 

VÝSTAVA Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda  30,- Kč 

15,- Kč 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

KULTURNÍ PROGRAM  LISTOPAD 2018KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD 2018
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vst. 
Čtvrtek
1. 11. RELAXAČNÍ VEČER Zvuková lázeň Kulturní dům Příbor 

Životní vibrace 18:30 h. volné

Pátek
2. 11. KONCERT Skupina Jablkoň Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 150,-
Kč

Sobota
3. 11. DIVADLO Dokonalá svatba Kulturní dům Příbor 

Přídlo – div. spolek Příbor 18:00 h. 80,- Kč

Úterý
6. 11. PŘEDNÁŠKA Líčení a oblékání Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. volné

Středa
7. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  16:00 h. volné

Středa
7. 11. 

VERNISÁŢ 
FOTOGRAFIÍ Mapový okruh Vysočina Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor 17:00 h. volné

Pátek
9. 11. KONCERT Osmičkový koncert 

Kulturní dům Příbor 
Swingový orchestr 
Bedřicha Pukovce

19:00 h. 200,-
Kč

Sobota
10. 11. 

TURISTICKÝ 
VÝLET Brňov – Zašová Klub českých turistů 

Příbor
5:50 h.

vl. nádraží
Neděle
11. 11. KONCERT Skupina Fragile Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 h. 250,-
Kč

Pondělí
12. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST 

Mezinárodní den 
válečných veteránů 

Náměstí 
Sigmunda Freuda 

Město Příbor
17:00 h. volné

Pondělí
12. 11. 

VERNISÁŢ 
VÝSTAVY Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 17:00 h. volné

Úterý
13. 11. PŘEDNÁŠKA Sourozenecká pozice, její cha- 

rakteristika a proţití bez rivality 
Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. 30,- Kč

Středa
14.11. PŘEDNÁŠKA Mýty a fakta v náhradní 

rodinné péči 
Piaristický klášter 

Academia Via Familia 16:30 h. volné

Pátek
16. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST Svíce pro 17. listopad Náměstí S. Freuda 

Místní sdružení ODS 17:00 h. volné

Pondělí
19. 11. DIVADLO Stalo se před sto lety Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. volné

Úterý
20. 11. VÝTVARNÁ AKCE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna 

Příbor 15:00 h. volné

Středa
21. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  17:00 h. volné

Čtvrtek
22.11. PŘEDNÁŠKA Zvěrolékařka v knihovně III Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. dobro-
volné

Sobota
24. 11. RODINNÁ AKCE Den rodiny Sport. hala TJ Příbor 

Academia Via Familia 15:00 h. volné

Neděle
25. 11. DIVADLO Hledám děvče  

na Boogie Woogie 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 50,- Kč

Pondělí
26. 11. 

HUDEBNÍ 
RELAXACE 

Podvečer v rytmu bubnů 
s prvky muzikoterapie BAV klub Příbor 18:00 h.

Úterý
27. 11. VEČER PRO ŢENY Kurz líčení  

aneb Sama sobě vizáţ istkou 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné

Sobota
1. 12. TURISTICKÝ ZÁJEZD  Mikulášská plavba  

po Baťovém kanále 
Odjezd od Sokolovny 
Klub českých turistů 

Příbor
6:30 h.

500,- Kč
členové
550,- Kč

Sobota
1. 12. JARMARK VÁNOČNÍ rukodělný jarmark 

Kulturní dům Příbor 
Coworking Centrum 

Příbor 
8:00 h. volný

Sobota
1. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu sokolovna 

TJ Sokol
9:00 h.

- 15:00 h. volný

Sobota
1. 12. RODINNÁ AKCE Moţná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 h.

Sobota
1. 12. RODINNÁ AKCE Mikuláš na Hájově Hájov - obecní dům 

SDH Hájov a OV Hájov 16:30 h. volný

Sobota
1. 12. 

STRAŠIDELNÁ 
AKCE PRO DĚTI Příborské čertoviny Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. volné

Neděle
2. 12. 

ADVENTNÍ 
KONCERT I. adventní koncert Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h.

5. 9.- 6. 11. PROBÍHAJÍCÍ 
VÝSTAVA Jan Russnák: Z první řady, foto Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor volné

12. 11. 2018 
- 

1. 6. 2019
PROBÍHAJÍCÍ 

VÝSTAVA Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda

30,- Kč
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

50,- Kč

KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD 2018
Datum Program Název Místo / Organizátor Čas Vst. 
Čtvrtek
1. 11. RELAXAČNÍ VEČER Zvuková lázeň Kulturní dům Příbor 

Životní vibrace 18:30 h. volné

Pátek
2. 11. KONCERT Skupina Jablkoň Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 150,-
Kč

Sobota
3. 11. DIVADLO Dokonalá svatba Kulturní dům Příbor 

Přídlo – div. spolek Příbor 18:00 h. 80,- Kč

Úterý
6. 11. PŘEDNÁŠKA Líčení a oblékání Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. volné

Středa
7. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  16:00 h. volné

Středa
7. 11. 

VERNISÁŢ 
FOTOGRAFIÍ Mapový okruh Vysočina Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor 17:00 h. volné

Pátek
9. 11. KONCERT Osmičkový koncert 

Kulturní dům Příbor 
Swingový orchestr 
Bedřicha Pukovce

19:00 h. 200,-
Kč

Sobota
10. 11. 

TURISTICKÝ 
VÝLET Brňov – Zašová Klub českých turistů 

Příbor
5:50 h.

vl. nádraží
Neděle
11. 11. KONCERT Skupina Fragile Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 h. 250,-
Kč

Pondělí
12. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST 

Mezinárodní den 
válečných veteránů 

Náměstí 
Sigmunda Freuda 

Město Příbor
17:00 h. volné

Pondělí
12. 11. 

VERNISÁŢ 
VÝSTAVY Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 17:00 h. volné

Úterý
13. 11. PŘEDNÁŠKA Sourozenecká pozice, její cha- 

rakteristika a proţití bez rivality 
Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. 30,- Kč

Středa
14.11. PŘEDNÁŠKA Mýty a fakta v náhradní 

rodinné péči 
Piaristický klášter 

Academia Via Familia 16:30 h. volné

Pátek
16. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST Svíce pro 17. listopad Náměstí S. Freuda 

Místní sdružení ODS 17:00 h. volné

Pondělí
19. 11. DIVADLO Stalo se před sto lety Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. volné

Úterý
20. 11. VÝTVARNÁ AKCE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna 

Příbor 15:00 h. volné

Středa
21. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  17:00 h. volné

Čtvrtek
22.11. PŘEDNÁŠKA Zvěrolékařka v knihovně III Městská knihovna 

Příbor 17:00 h. dobro-
volné

Sobota
24. 11. RODINNÁ AKCE Den rodiny Sport. hala TJ Příbor 

Academia Via Familia 15:00 h. volné

Neděle
25. 11. DIVADLO Hledám děvče  

na Boogie Woogie 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 50,- Kč

Pondělí
26. 11. 

HUDEBNÍ 
RELAXACE 

Podvečer v rytmu bubnů 
s prvky muzikoterapie BAV klub Příbor 18:00 h.

Úterý
27. 11. VEČER PRO ŢENY Kurz líčení  

aneb Sama sobě vizáţ istkou 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné

Sobota
1. 12. TURISTICKÝ ZÁJEZD  Mikulášská plavba  

po Baťovém kanále 
Odjezd od Sokolovny 
Klub českých turistů 

Příbor
6:30 h.

500,- Kč
členové
550,- Kč

Sobota
1. 12. JARMARK VÁNOČNÍ rukodělný jarmark 

Kulturní dům Příbor 
Coworking Centrum 

Příbor 
8:00 h. volný

Sobota
1. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu sokolovna 

TJ Sokol
9:00 h.

- 15:00 h. volný

Sobota
1. 12. RODINNÁ AKCE Moţná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 h.

Sobota
1. 12. RODINNÁ AKCE Mikuláš na Hájově Hájov - obecní dům 

SDH Hájov a OV Hájov 16:30 h. volný

Sobota
1. 12. 

STRAŠIDELNÁ 
AKCE PRO DĚTI Příborské čertoviny Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. volné

Neděle
2. 12. 

ADVENTNÍ 
KONCERT I. adventní koncert Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h.

5. 9.- 6. 11. PROBÍHAJÍCÍ 
VÝSTAVA Jan Russnák: Z první řady, foto Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor volné

12. 11. 2018 
- 

1. 6. 2019
PROBÍHAJÍCÍ 

VÝSTAVA Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda

30,- Kč
15,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

50,- Kč
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Životní vibrace 18:30 h. volné 

Pátek 
2. 11. KONCERT Skupina Jablkoň Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 150,- 
Kč 

Sobota 
3. 11. DIVADLO Dokonalá svatba Kulturní dům Příbor 

Přídlo – div. spolek Příbor 18:00 h. 80,- Kč 

Úterý 
6. 11. PŘEDNÁŠKA Líčení a oblékání Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné 

Středa 
7. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  16:00 h. volné 

Středa 
7. 11. 

VERNISÁŢ 
FOTOGRAFIÍ Mapový okruh Vysočina Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor 17:00 h. volné 

Pátek 
9. 11. KONCERT Osmičkový koncert 

Kulturní dům Příbor 
Swingový orchestr  
Bedřicha Pukovce 

19:00 h. 200,- 
Kč 

Sobota 
10. 11. 

TURISTICKÝ 
VÝLET Brňov – Zašová Klub českých turistů 

Příbor 
5:50 h. 

vl. nádraží  

Neděle 
11. 11. KONCERT Skupina Fragile Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 19:00 h. 250,- 
Kč 

Pondělí 
12. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST 

Mezinárodní den 
válečných veteránů 

Náměstí 
Sigmunda Freuda 

Město Příbor 
17:00 h. volné 

Pondělí 
12. 11. 

VERNISÁŢ 
VÝSTAVY Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 17:00 h. volné 

Úterý 
13. 11. PŘEDNÁŠKA Sourozenecká pozice, její cha- 

rakteristika a proţití bez rivality 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. 30,- Kč 

Středa 
14.11. PŘEDNÁŠKA Mýty a fakta v náhradní 

rodinné péči 
Piaristický klášter 

Academia Via Familia 16:30 h. volné 

Pátek 
16. 11. 

VZPOMÍNKOVÁ 
UDÁLOST Svíce pro 17. listopad Náměstí S. Freuda 

Místní sdružení ODS  17:00 h. volné 

Pondělí 
19. 11. DIVADLO Stalo se před sto lety Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. volné 

Úterý 
20. 11. VÝTVARNÁ AKCE Odpoledne s pastelkou Městská knihovna 

Příbor 
15:00 h. volné 

Středa 
21. 11. PŘEDNÁŠKA Základy první pomoci Piaristický klášter  

Město Příbor, BKB s. r. o.  17:00 h. volné 

Čtvrtek 
22.11. PŘEDNÁŠKA Zvěrolékařka v knihovně III Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. dobro- 

volné 
Sobota 
24. 11. RODINNÁ AKCE Den rodiny Sport. hala TJ Příbor 

Academia Via Familia 15:00 h. volné 

Neděle 
25. 11. DIVADLO Hledám děvče  

na Boogie Woogie 
Kulturní dům Příbor 

Město Příbor 18:00 h. 50,- Kč 

Pondělí 
26. 11. 

HUDEBNÍ 
RELAXACE 

Podvečer v rytmu bubnů 
s prvky muzikoterapie BAV klub Příbor 18:00 h.  

Úterý 
27. 11. VEČER PRO ŢENY Kurz líčení  

aneb Sama sobě vizáţistkou 
Městská knihovna 

Příbor 
17:00 h. volné 

Sobota 
1. 12. ZÁJEZD Mikulášská plavba  

po Baťovém kanále 
Odjezd od Sokolovny 
Klub českých turistů 

Příbor 
6:30 h. 

500,- Kč 
členové 
550,- Kč 

Sobota 
1. 12. JARMARK VÁNOČNÍ rukodělný jarmark 

Kulturní dům Příbor 
Coworking Centrum 

Příbor 

 
   8:00 h. 

 
volný 

Sobota 
1. 12. SPORT Mikulášský turnaj v ringu sokolovna 

TJ Sokol 
9:00 h. 

- 15:00 h. volný 

Sobota 
1. 12. RODINNÁ AKCE Moţná přijde i Mikuláš BAV klub Příbor 15:30 h.  

Sobota 
1. 12. RODINNÁ AKCE Mikuláš na Hájově Hájov - obecní dům 

SDH Hájov a OV Hájov 16:30 h. volný 

Sobota 
1. 12. 

STRAŠIDELNÁ 
AKCE PRO DĚTI Příborské čertoviny Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. volné 

Neděle 
2. 12. 

ADVENTNÍ 
KONCERT I. adventní koncert Piaristický klášter  

Město Příbor 17:00 h. 50,- Kč 
 

5. 9.- 6. 11. PROBÍHAJÍCÍ 
VÝSTAVA Jan Russnák: Z první řady, foto Galerie na radnici 

Fotoklub Příbor  volné 

12. 11. 2018 
- 

1. 6. 2019 
PROBÍHAJÍCÍ 

VÝSTAVA Zboţí ukryté v roce 1938 Muzeum a pamětní síň 
Sigmunda Freuda  30,- Kč 

15,- Kč 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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INSTITUCE, KROUŽKY A KURZY

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

 

Instituce / Kroužky / Kurzy  Otevírací doba Adresa / Kontakt 
Muzeum a pamětní síň  

Sigmunda Freuda 
Út – čt: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 hod. 

So: 9:00 – 17:00 hod. 
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 

 556 725 191 

Rodný dům Sigmunda Freuda Říjen – březen: 
Út – ne: 9:00 – 16:00 hod. 

Adresa: Zámečnická 117 
Web: www.freudmuseum.cz 

E-mail: rodnydum@seznam.cz       556 722 200 

Městská knihovna Příbor 

Oddělení pro dospělé 
Po: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 hod. 

Út, čt, pá: 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež 
Po: 13:00 – 15:00 hod. 

Út, čt: 13:00 – 17:00 hod. 

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50 
Web: https://pribor.knihovna.info 

E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz 
 556 725 037 

Turistické informační centrum Příbor Po – ne: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hod. 
Adresa: Jičínská 54 

Web: https://turista.pribor.eu/tic/ 
E-mail: mic@pribor-mesto.cz      556 455 444 

Kulturní dům Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. Poskytuje také 

pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: Lidická 560 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/ 

E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz 
739 681 287 

Piaristický klášter Příbor 
Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. Poskytuje také 

pronájmy prostor pro konání akcí. 

Adresa: 
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/piaristicky-

klaster-1/ 
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz     605 227 756 

Měsíčník města Příbora 
Uzávěrka:  

vždy 18. den v měsíci do 17:00 hod. odpoledne 
Uzávěrka lednového vydání:  

letos 7. 12. 2018 do 17:00 hod. odpoledne  

Adresa: Zámečnická 117 
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz, 

mic@pribor-mesto.cz 
 731 632 994 

Local TV Příbor 
Vysílání - denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h 
Pátek     - pořad: Stalo se před 20 lety  
Sobota   - pořady z archivu Příbora a LTV  
Neděle   -  zprávy 2018, premiéra 

Adresa: Jičínská 12 
Web: www.televize-pribor.cz  

E-mail: televize-pribor@seznam.cz 
 776 725 909, 608 738 793 

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

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

Adresa: Masarykova 489 
E-mail: info@bavklubpribor.cz 
 556 723 778, 739 080 862 

Luna Příbor, 
středisko volného času 

Instituce pořádající kulturní, společenské, 
zábavné a vzdělávací akce. 

Adresa: Dukelská 1346 
E-mail: luna@lunapribor.cz 
556 725 029, 732 902 256 

Tenisový klub Příbor, z. s. 
Hraní na tenisových kurtech 

Po – ne: 9:00 – 18:00 hod. Adresa: Na Valše (za bývalou restaurací Mexiko) 
Web: tenispribor.cz       739 705 255 

Fit centrum Příbor Po, st, pá: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 21:00 hod. 
Út, čt: 13:00 – 21:00 hod. 

Adresa: Štramberská 1361 
 739 805 227 

Oddíl aerobiku TJ Příbor 

Po:  9:30 hod. Bodyball, overball – Draha 
      16:00 hod. Rodiče s dětmi – Draha, Terka 
      20:00 hod. Bodystyling – Terka 
St: 18:45 hod. Kruhový trénink – Terka 
      20:00 hod. Bodyball, overball – Draha  
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout – Terka  

Adresa: Štramberská 1361 
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

 724 963 164 

Cvičení Tai Chi 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 

Čt: 19:00 – 20:00 hod. Adresa: Školní 1510 
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz 

Powerjóga 
Tělocvična – Základní škola Příbor 

Út: 17:45 – 19:15 hod. Adresa: Jičínská 486 
Web: www.jenpajoga.cz       603 119 174 
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S MONIKOU STÁRKOVOU

 

 

 

 
 

 

 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základy péče o pleť 

 Jak si nastavit správně domácí péči 
a čemu se vyvarovat podle stavu své 
pleti 

 Jednoduché 10minutové líčení 

 Detox našich šatníků 

 Jak vytřídit svůj šatník a jak ho doplnit 

 Kombinování barev, střihů a doplňků 
 

   Vstup volný 
 

    Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace  
    MPSV vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská 
    rodině a seniorům 2018“ 

Městská knihovna Příbor
    556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz 

   www.pribor.knihovna.info 
 

 

 

Městská knihovna Příbor 

6. 11. 2018 
   v 17 hodin 

 

 

 

 

LÍČENÍ A OBLÉKÁNÍ 

POZVÁNÍ NA KULTURU

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA,
divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9

vstupné 80 Kč
rezervace místenek přes portál Kulturního domu Příbor

Kulturní dům Příbor
KDE

v sobotu 3. listopadu 2018 v 18:00 hod.
KDY

Foto: Stanislava Slováková

Na začátku...                                                          ...na konci!

Robin Hawdon

SVATBA
DOKONALÁ

PŘÍDLO - Divadelní spolek Příbor
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Klub Českých turistů Příbor pořádá 10. listopadu 2018 
turistický výlet vlakem: 

 
 

Brňov - Zašová 
 

 
Sraz účastníků akce v 5:45 hod. Příbor – nádraží, odjezd: 5:50 hod. 

Návrat: 16:32 hod. 

 

Trasa:13,4 km –Brňov, Malá Lhota, Zašová 

 

Vedoucí akce: Ing. Emil Suchánek 

Tel.: 606 711 135 
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přednáška PhDr. Stanislavy Podžorné 
 

13. listopadu v 17 hodin v Městské knihovně Příbor 

SOUROZENECKÁ POZICE,  
JEJÍ CHARAKTERISTIKA  
A PROŽITÍ BEZ RIVALITY 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teorie „Sourozenecké konstelace“ 
vnímá lidskou osobnost 
prostřednictvím pořadí narození 
v rodině. Každá pozice má svá 
pozitiva i rizika a ovlivňuje mnohdy 
volbu partnera, profese, způsob 
výchovy dětí… Pojďme s její 
pomocí pochopit snadněji sebe 
i druhé a hledat společně také 
odpověď na otázku, zda je rivalita 
mezi sourozenci ovlivnitelná 
natolik, aby u vás doma převládala 
pohoda. 
 

Vstupné 30 Kč
rodiče zapojení do projektu Bookstart zdarma

      Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace  
      MPSV vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská 
      rodině a seniorům 2018“ 

Městská knihovna Příbor
  556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz 

  www.pribor.knihovna.info 

 
 

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 

16. listopadu 2018, v 17.00 hod. 
na 

Náměstí S. Freuda v Příboře  
před radnicí 

 

Občerstvení: štrůdl, čaj a svařené víno 

 
 

Srdečně vás zveme 
MS ODS Příbor 

www.odspribor.cz 
www.facebook.com/odspribor  

 

Srdečně Vás zveme na přednášku  

MVDr. Martiny Lužné 

 
 

 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Má Váš pes či kočka nějaký 
nepříjemný zlozvyk? Na přednášce 
MVDr. Martiny Lužné se dozvíte, 
jak je možné vašeho zvířecího 
kamaráda těchto zlozvyků zbavit. 
Vážně i vesele z veterinární praxe.  

Městská knihovna Příbor 
Tel. 556 725 037, knihovna@knihovna-pribor.cz, 
www.pribor.knihovna.info 

 
 

  ZVĚROLÉKAŘKA 
   V KNIHOVNĚ III. 

 

 
 

 

22. listopadu 2018 
 v 17.00 hodin 

Vstupné dobrovolné  
KKč. 
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Přijďte se i Vy naučit, jak se krásně nalíčit! 
 

 Výběr správného odstínu make-upu a jak ho aplikovat 

 Korekce a modelace pleti 

 Výběr a aplikace tvářenky 

 Líčení rtů 

 Typy očí a čemu se vyvarovat 

 Technika líčení očí 

 Kombinace barev 

 Modelace a líčení obočí 

 
 

 Vstup volný 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace MPSV vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská 
rodině a seniorům 2018“. 
 

               27. listopadu 2018 
                             v 17 hodin 
 
                     S MONIKOU STÁRKOVOU 
           v Městské knihovně Příbor 

KURZ LÍČENÍ 
  ANEB SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489, Příbor  742 58           email: info@bavklubpribor.cz 

 Tel.: 556 723 778  nebo 739 08 08 62 
 

 

PODVEČER  
V RYTMU   BUBNŮ 

S  PRVKY  MUZIKOTERAPIE 
 
 

                     Kdy: v pondělí   
   26.11.2018                             
  18.00-19.30 

                  Kde: v BAV klubu 
 na ul. Masarykova 

 
 

Setkání bubeníků, hra na africké bubny djembé, 
výuka rytmů. Zveme všechny, kteří se chtějí 
naučit a zopakovat základní rytmy a zažít 
radost souznění při společném bubnování. 
Technika je vhodná pro děti i dospělé. Pro ty, 
kteří nemají vlastní buben, možnost zapůjčení. 
Nutno se předem přihlásit. 
 

 

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 1. 12. 2018 od 15:30 h 
v BAV klubu na ul. Masarykova 

v Příboře 
 

                                  Akce je vhodná pro děti od 3 let. 
              Děti budou mít možnost se 

v rámci programu setkat  
                s Mikulášem, čertem i andělem, 

 což rodiče jistě uvítají. 
 
Společně si zahrajeme, zatančíme, 
zasoutěžíme, vytvoříme vánoční  
dekoraci, 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. 

 

Více informací na: www.bavklubpribor.cz 
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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 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zveme Vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ  
                                na muzikál 

 

 KOČKY 
  Andrew Lloyd Webber (1948)  
 

V historii muzikálového divadla neexistuje 
titul, který by provázelo tolik superlativů! 
Jedná se o jeden z  nejdéle uváděných 
muzikálů. Autor rád vzpomíná, jak mu 
v dětství matka předčítala veršované 
pohádky o kočkách. Napsal pak podle nich 
poetický taneční muzikál, plný nádherné 
fantazie, který je zároveň jedním z  realizačně 
nejnáročnějších divadelních děl. 
 

Kdy: ve čtvrtek 24. 1. 2019 
Odjezd: v 17:15 hod. od  Sokolovny  v Příboře. 

Předprodej v BAV klubu. 

 Zájezd nutno uhradit do 30.11.2018 
Více informací 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 25. 2. 2019 – čtvrtek 28. 2. 2019 
Ubytování:  ve 4 až 6lůžkových pokojích. 
Cena – viz web, zahrnuje: ubytování, plná penze, práce 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, turistika    

 

Přihlášky a záloha – do 30.11.2018.  
Více info na:  www.bavklubpribor.cz
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OZNÁMENÍ

 

1 

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času, příspěvková organizace 
Dukelská 1346, 742 58  Příbor 
+420 556 725 029,  luna@lunapribor.cz,  www.lunapribor.cz 

PROGRAM NA LISTOPAD 2018 
 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
7., 14., 21., 28. listopadu / středa / 13:30 / 
tělocvična ul. Dukelská 
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
SEMINÁŘ AIKIDÓ pod vedením Jana Mareše - 
5.dan  
3. - 4. listopadu / sobota od 10:00 – neděle do 
15:00 / LUNA 
3. 11. sobota 
10:00 - 12:00, 12:00 – zkoušky, 16:30 - 18:30 
4. 11. neděle  
9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00  
Akce určena pro členy kroužku aikidó. 
Cena semináře: 150 Kč (1 trénink), 500 Kč 
(cvičení), 100 Kč (ubytování), 200 Kč (strava) 
S sebou: kimono (tepláky), přezůvky, spací pytel, 
zbraně. 
Informace: R. Stopka, tel. 773 650 441 a J. 
Lupíková, tel. 604 188 186 
 
SOUSTŘEDĚNÍ KROUŽKU STREET DANCE 
9. - 11. listopadu / pátek 17:30, neděle 11:00 / 
LUNA     
Akce pro členy kroužku Street Dance.  
Cena: 300 Kč (strava, ubytování).   Zájemci se 
mohou přihlásit do 6. 11.  
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
Z CHORVATSKA 
16. listopadu / pátek / 18:00 / LUNA 
Občerstvení si zajišťuje každý sám. 
Fotodokumentaci s sebou. 
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256 
 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
17. listopadu / sobota / 14:00 - 18:00 / LUNA 
Keramické tvoření Volná tvorba, točení na 
kruhu. Vstupné: dospělí 200 Kč,  
 děti 100 Kč  
 Vede: K. Fojtíková 
 
Hedvábné tvoření Malování na šálu 

nebo kravatu. 
 Vstupné: 100 Kč + materiál 
 Vede: K. Bukovjanová 
 

 
Tvoření z filcu Sluníčko – polštářek. 
 Vstupné: 50 Kč 
 Vede: K. Bukovjanová 
 
Korálkování  Větvičky, jmelí. 
 Vstupné: dospělí, děti 150 Kč 
 Vede: V. Kalmusová 
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je 
nutné si rezervovat místo! 
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
SOUSTŘEDĚNÍ KROUŽKU STREET DANCE 
23. - 25. listopadu / pátek 17:30, neděle 11:00 / 
LUNA     Akce pro členy kroužku Street Dance. 
Cena: 300 Kč (strava, ubytování).  Zájemci se 
mohou přihlásit do 20. 11.  
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
ADVENT V LUNĚ 
30. listopadu / pátek / 9:00 - 12:00, 14:00 –18:00 / 
LUNA  
Tradiční výroba adventních věnců.  
Vstupné: 30 Kč + materiál (polystyrenový 
věneček, stuhy, svíčky a jiné jsou k dispozici a dle 
vlastního výběru si hradí každý sám). Je možné si 
donést vlastní materiál.Akce pro děti a veřejnost.  
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
KURZ EBRU – PAPÍR 
1. prosince / sobota / 14:00 – 18:00 / LUNA 
Turecká technika malování na vodní hladině 
s lektorkou Tess Gemelovou. Více informací na 
stránkách www.ebru.cz.  Cena: 850 Kč               
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156 
 
MIKULÁŠ VE ZVONEČKU 
5. prosince / středa / 10:00 / LUNA  
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
ZÁJEZD DO WROCLAWI  
8. prosince / sobota / 7:00 - 22:00 / odjezd od 
LUNY 
Návštěva kulturních, historických památek a 
předvánočního jarmarku s průvodkyní Lucií 
Bukovjanovou Zahálkovou. Akce pro veřejnost. 
Přihlásit se můžete do 3. 12. 2018. 
Cena: 590 Kč                                      
Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
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MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
 
STŘEDA S JARKOU 
Společný program pro rodiče s dětmi. 
10:00–11:00 / vstupné40 Kč 
  7. 11. Pohádka o zvířátkách 
14. 11. Tanečky, písničky, říkadla 
21. 11 Pohádka „O budce“ 
28. 11. Tanečky, písničky, říkadla 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 
PÁTEK S JARKOU 
Šmudlíci- výtvarné činnosti pro rodiče s dětmi. 
10:00 – 11:00 / vstupné 40 Kč 
  2. 11. Papírový ježek v pelíšku z listí  
  9. 11. Papírový drak 
16. 11. Závěs z papírových žaludů 
23. 11. Beseda - Vývoj řeči u dětí do 3 let s Mgr. Kateřinou Kunzovou 
Vedoucí: J. Lupíková, tel. 604 188 186 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 
 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí – pátek / 15:00 – 17:00 / v Luně 
Vstupné: 10 Kč 
 
AIKIDÓ pro dospělé 
Pondělí a čtvrtek / 18:00 – 20:00 / v Luně  
Vstupné: 50 Kč 
Vede: R. Stopka, tel. 773 650 441 
 
ZUMBA®  
Pondělí / 18:00 – 19:00 / v Luně 
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/10vstupů 
Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300 
 
TRAMPOLÍNKY  
Pondělí / 19:00 – 20:00 / v Luně 
Vstupné: 80 Kč, permanentka 800 Kč/10 vstupů 
Nutná rezervace místa! 
Vede: R. Fialová, tel. 607 953 300 
 
DESKOVKY 
Středa / 16:00-18:00 / v Luně 
Vstupné: 30 Kč 
Vede: V. Kalmusová, tel. 730 904 512 
 
TANEC PRO RADOST 
Středa / 18:00-19:00 / v Luně 
Vstupné: 1 000 Kč/11 vstupů 
Vede: J. Buryanová Kravalová 
 
LATINO DANCE 
Čtvrtek / 18:00-19:00 / 19 - 20:00 / v Luně 
Vstupné: 750 Kč/10 vstupů 
Nutná rezervace místa! 
Vede: L.Vališová, tel. 607 007 418, lucye.v@centrum.cz 
 

Diakonie ČCE, 

středisko v Ostravě. 

Pečovatelská služba Příbor 
 

hledá pracovníka/pracovnici v sociálních 

službách do  Pečovatelské služby Příbor, 

sídlící na Jičínské 238. 
 

Požadujeme: min. ZŠ, kurz pracovníka    

v sociálních službách a ŘP – aktivní 

řidič/ka.  
 

Pracovní poměr: na HPP od ledna 2019, 

mzda 16 640,- Kč. 
 

V případě zájmu kontaktujte paní Tótovou 

na tel. číslech: 556 725 359; 737 286 554, 

nebo zasílejte životopisy                             

na e-mail: totova.ostrava@diakonie.cz 

                                        OZNÁMENÍ LTV Příbor 
                   TECHNICKÁ ZMĚNA VE VYSÍLÁNÍ  

Držitel regionální licence na vysílání stanice Local TV PLUS  - 
společnost Local TV PLUS, spol. s r. o.,  ukončila 12. července 
vysílání v režimu SD a nainstalovala zařízení, které umožňuje 
vysílání pořadů ve vyšším rozlišení, v tzv. HD režimu. 
Nepříjemným faktem tohoto přechodu je skutečnost, že na 
starých televizích, které nejsou vybaveny dekodérem     
MPEG-4 (H.264), vysílání LTV PLUS nenaladíte. Pokud tedy 
ještě nechcete vyměnit starou televizi za novou, řešením je 
dokoupení set-top boxu s podporou DVB-T2. (Investice           
v řádu stovek korun.) Protože na standard DVB-T2 bude        
v dohledné době přecházet většina televizních stanic, bude 
obnova přijímacího zařízení nezbytná. Pokud ale máte 
novější typ TV přijímače a LTV Příbor nemůžete od července 
zachytit, bude stačit znovu naladit, reinstalovat 59. kanál, 
na kterém LTV stále vysílá.  
Pokud jste napojeni na kabelovou síť společnosti Corsat, 
pak opětovně přelaďte svou televizi v pásmu DVB-C a LTV 
se vám objeví v 35. předvolbě.  
Věříme, že i nadále zůstanete našimi diváky.  
Vysíláme denně ve čtyřech časech: 
4.30 - 5.00 h   10.30 - 11.00 h   16.30-17.00 h  22.30-23.00 h  
V programu z Příbora mapujeme dění ve městě a také 
odpovídáme na vaše dotazy. Je jich stále hodně, ale posílejte 
další. Položíme je zodpovědným osobám a zveřejníme.                        

Za LTV Příbor Mgr. Irena Nedomová 
Kontakty: LTV Klimkovice - tel. 556 420 360, sekretariát 
                 Corsat  - tel. 556 710 590, 603 531 164  
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INZERCE

 
Restaurace U Zlaté hvězdy 

Příbor 
 

Srdečně Vás zveme ve dnech 
  9. - 11. listopadu 2018 

  
na tradiční Husí hody  

s ochutnávkou  
Svatomartinských vín. 

 
Rezervace stolů na tel.:  

777 701 605 
  

Těšíme se na Vaši návštěvu.  
 

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBOR, s.r.o. 

Freudova 118, 742 58 Příbor 

 

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

na obsazení pracovního místa 

ENERGETIK PROVOZU TEPLA 

 

Náplň práce: dispečerské řízení výrob a rozvodu tepelné  

energie SZT na území města Příbor. 

Požadavky: min. SŠ s maturitou technického směru zaměření 

elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe 5 let. 

Bližší informace najdete na stránkách společnosti 

www.smmp.cz 

nebo na tel. čísle 595 179 779, e-mail: smmp@smmp.cz. 

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBOR, s.r.o. 

Freudova 118, 742 58 Příbor 

 

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

na obsazení pracovního místa 

ENERGETIK PROVOZU TEPLA 

 

Náplň práce: dispečerské řízení výrob a rozvodu tepelné  

energie SZT na území města Příbor. 

Požadavky: min. SŠ s maturitou technického směru zaměření 

elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe 5 let. 

Bližší informace najdete na stránkách společnosti 

www.smmp.cz 

nebo na tel. čísle 595 179 779, e-mail: smmp@smmp.cz. 

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA PŘÍBOR, s.r.o. 

Freudova 118, 742 58 Příbor 

 

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

na obsazení pracovního místa 

ENERGETIK PROVOZU TEPLA 

 

Náplň práce: dispečerské řízení výrob a rozvodu tepelné  

energie SZT na území města Příbor. 

Požadavky: min. SŠ s maturitou technického směru zaměření 

elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe 5 let. 

Bližší informace najdete na stránkách společnosti 

www.smmp.cz 

nebo na tel. čísle 595 179 779, e-mail: smmp@smmp.cz. 
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA  
ELEKTRO – DOMÁCÍ POTŘEBY 

U Brány 108 
Příbor 

Nabízí: 
 Široký sortiment domácích potřeb 
 Vysavače a sáčky do vysavačů 
 Kuchyňské a domácí spotřebiče 
 Pračky, chladničky, sporáky 
 Vlasová technika 
 Svítidla, žárovky, baterie 
Akční zboží ze sítě Proton (na objednávku) 

 

Kontakty: 

721 942 508 

   znamenackovaleona@seznam.cz 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

Po – pá 8:30 – 12:00 

 13:00 – 17:00 

Sobota 8:00 – 11:00 
 

REALIZUJE

více informací

www.shf.cz
VSTUPNÉ 150,-KČ
senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
on-line na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením
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ZA FINANČNÍ PODPORY VE SPOLUPRÁCI BARTOŠOVICEBARTOŠOVICKÝ 
MLÝN

Transitus 
Irregularis

JAZZ – REYNEK – BAROKO

17/11/2018 / 18.00
BARTOŠOVICE Bartošovický 

mlýn
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