
Krajská Rada seniorů Moravskoslezské-
ho kraje vyhlásila v  dubnu letošního roku 
kampaň „Nejaktivnější seniorské a  pro se- 
niorské organizace našeho kraje“ a „Hledá-
me obec/město seniorům nejpřívětivější“. 
Město Příbor se této kampaně zúčastnilo. 
Posuzovaným obdobím aktivit bylo datum 
od 1. 10. 2015 do 31. 8. 2016. Hlavními hod-
noticími kritérii byly zejména pořádané akce, 
spolupráce mezi seniorskými organizacemi 
a spolupráce s obcí, městem či krajem. 

Město Příbor se dlouhodobě věnuje otáz-
kám a  problematice spojenými se seniory, 
finančně podporuje Klub seniorů, který půso-
bí ve městě, ale také neformální Klub seniorů 
na Hájově, pořádá pro seniory různé kulturní 
akce a přednášky. 

Dne 1. 10. 2016 jsem za město převzala 
při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
plaketu „MĚSTO SENIORŮM NEJPŘÍ-
VĚTIVĚJŠÍ“ od předsedy Krajské Rady 
seniorů Moravskoslezského kraje a  také 
v  rámci vyhodnocení nejaktivnější senior-
ské organizace Moravskoslezského kraje byl 
udělen CERTFIKÁT našemu KLUBU SE- 
NIORŮ MĚSTA PŘÍBORA. 

Hodnoticí komise vybírala z  několika 
počtu přihlášených. Město Příbor získalo 
ocenění v kategorii do 30 000 obyvatel a nad 
30 000 obyvatel zvítězilo město Třinec. Mezi 
menšími obcemi byly vybrány obce Třa-
novice, Hlavnice a  Smilovice. Slavnostní 
vyhodnocení této kampaně se uskutečnilo 
dne 1. 10. 2016 při příležitosti Mezinárod-
ního dne seniorů ve Společenském domě 
v  Bruntále. Jednalo se již o  4. ročník této 
ojedinělé akce. 

V rámci tohoto slavnostního odpoledne 
byli i vyhodnocení nejlepší sportovci – senio-
ři, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj 
na celostátní úrovni a dokonce i na Sloven-
sku. V přeplněném sále, kde se sešli senioři 
ze všech koutů Moravskoslezského kraje, 
panovala vynikající nálada, o kterou se po-
staraly i samotné seniorky z Klubu důchodců 
města Krnov a další účinkující. Z celé akce 
bylo patrné, že senioři se jednak umí bavit, 
ale také spolupracují s městy a obcemi, a tím 
i zpříjemňují život ve svém okolí.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
seniorům ve městě, kteří se aktivně podílejí 
na chodu města a přispívají svou činností ke 
zkvalitnění života ve městě. Zvláště pak dě-
kuji předsedovi Klubu seniorů, z. s., Příbor 
panu Lexovi Friedrichovi za jeho obětavou 
práci, kterou vykonává v prospěch Klubu se-
niorů v Příboře, a také celému vedení klubu.
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• Z jednání zastupitelstva města
• Oznámení občanům spodního 

sídliště
• Veřejná finanční podpora z  roz-

počtu města Příbora v roce 2017
• Balynka třídí od Aše až po Ostravu
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• Exkurze – Obecná škola  

v Kozlovicích
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

44. schůze RM dne 26. září 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Schválila Ceník krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě 

Příbor.
- Schválila výjimku z Ceníku krátkodobého pronájmu prostor v Kul-

turním domě Příbor pro konání tradičního bazaru dětského obleče-
ní a sportovního vybavení pro paní <anonymizováno> a paní <ano-
nymizováno> v termínu 18.10.2016 a 19.10.2016 za 500 Kč celkem za 
pronájem haly před velkým sálem v 1. NP.

- Schválila seznam přijatých darů na otevření Kulturního domu Příbor 
a oslavy 765 let od založení města Příbora.

- Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory – 1 míst-
nost o velikosti cca 58 m2 ve III. NP budovy č. p. 1346 na ulici Dukelské 
v Příboře paní <anonymizováno>, pro účely provozování fotoateliéru.

- Schválila Plán inventur za rok 2016.
- Schválila přijetí věcného daru v hodnotě 29.729,70 Kč vč. DPH od 

firmy Pavel Nedoma - DUYVIS VIDEO jako dovybavení Kulturní-
ho domu Příbor.

- Schválila pronájem části pozemku parc. č. 200/1 v k. ú. Hájov o vý-
měře cca 100 m2 dle zákresu ve výkresu situace panu <anonymizová-
no>, na den 15.10.2016 v průběhu konání hájovského krmáše za úče-
lem umístění a provozování atrakce skákací hrad a malý řetízkový 
kolotoč za nájemné ve výši 100 Kč a dalších podmínek dle smlouvy 
v předloženém znění.

- Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Pořízení nového hasičského automobilu pro JSDH Příbor“ zadávanou 
v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Schválila dodatek č.  2 smlouvy o  dílo mezi městem Příborem 
a Ing. arch. Markem Blankem, Dolní Libchavy 279, 561 16 Libcha-
vy na zpracování projektové dokumentace stavby „Lávka přes řeku 
Lubinu v Příboře“, kterým se upravuje předmět díla na původní vy-
soutěžený rozsah za celkovou cenu 540.000 Kč a podmínila podpis 
tohoto dodatku schválením příslušných finančních prostředku v za-
stupitelstvu města.

- Schválila uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ 
v návaznosti na „Smlouvu o spolupráci při registraci projektu - Kot-
líkové dotace v Moravskoslezském kraji“, uzavřenou dne 17.12.2015 
a dodatku k ní ze dne 21.04.2016, která byla schválena Zastupitelstvy 
města Příbora a Moravskoslezského kraje.

- Souhlasila s realizací projektu „Personální podpora a profesní rozvoj 
pedagogů v ZŠ Příbor, Jičínská“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/
16_022/0001496, který bude realizován z finančních prostředků OP 
VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
šablony pro MŠ a ZŠ I“. 

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat ne-
movitosti – areál kompostárny Točna v Příboře, pozemky a stavby dle 
Přílohy č. 1 tohoto materiálu, za účelem provozování kompostárny na 
dobu určitou 5 let, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2021, za roční nájemné 
v minimální výši 100.000 Kč a maximální cenu za uložení bioodpadu 
z měst Kopřivnice a Příbor ve výši 460 Kč/tunu bez DPH. 

- Souhlasila s přijetím peněžitého daru příspěvkovou organizací měs-
ta Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 ve 
výši 19.635 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlas-
tislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na úhradu stravování žáků ze sociál-
ně slabých rodin.

45. schůze RM dne 18. října 2016 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání výborů a komisí.
- Uložila připravit návrh rozpočtu města Příbora pro rok 2017 

u stavebních akcí s uvedením předpokládaných celkových nákla-
dů a nákladů, které budou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2017 
(ZM 17/6/1/4).

- Vzala na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené 
na 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

- Schválila Programy pro poskytování veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Příbora v roce 2017 pro oblasti:
- činnost a provoz,
- granty,
- materiálně technická základna,

- prevence kriminality,
- sociální služby.

- Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o připojení 36 odběrných elek-
trizačních zařízení k  distribuční soustavě mezi městem Příborem 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Tep-
lická 874/8, 405 02.

- Schválila uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  služebnosti inže-
nýrské sítě a právu provést stavbu „Telekomunikační vedení SEK-OK, 
Příbor dopojení Vodafone“ na pozemích parc. č. 133/1, 949/1, 952/2, 
952/3, 995/1, 1280, 1281/3, 1284/1, 1286/1, a 1356 v k. ú. a obci Pří-
bor, v  předloženém znění, mezi budoucím oprávněným MIRAMO, 
s. r. o., Albrechtičky 69, 742 55 a budoucím povinným městem Příbo-
rem, na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu kalkulovanou 
sazbou 35 Kč/bm plus DPH v zákonné výši. 

- Doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. 
č. 1665/2  ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k. ú. 
a obci Příbor paní Veronice Huvarové, K. H. Máchy 345, 742 58 Pří-
bor, za cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí.

- Nedoporučila zastupitelstvu města schválit způsob majetkoprávního 
vypořádání dle návrhu Ing. Jany Klozíkové ze dne 22.09.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města uplatnit ve věci plnění smlouvy 
č. 86/2013/BDS/ISM ze dne 04.02.213 postup dle § 1787 odst. (1) zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Nedoporučila zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořá-
dání dotčení pozemku parc. č. 2383/2 v k. ú. a obci Příbor stavbou 
pozemní komunikace dle požadavků paní Dany Rulfové a pana Jana 
Gilara ze dne 27.07.2016.

- Doporučila zastupitelstvu města projednat s vlastníky pozemku parc. 
č. 2383/2 v k. ú. Příbor odkoupení pozemku, popř. části pozemku do-
tčené tělesem pozemní komunikace za cenu dle znaleckého posudku 
a úhradu ušlého nájemného za uplynulé dva roky ve výši 10 % z ceny 
pozemku dle znaleckého posudku za každý jednotlivý rok.

- Vzala na vědomí Plán zimní údržby místních komunikací pro období 
2017 – 2018.

- Schválila Řád veřejného pohřebiště města Příbora platný od 
01.01.2017.

- Vzala na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na nákup bio-
nádob pro občany a zavedení svozů biologicky rozložitelných odpadů 
od občanů.

- Schválila Pravidla pro vydávání Měsíčníku města Příbora v předlože-
ném znění, platná od 01.12.2016.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu 
občanům na období od 01.11.2016 do 30.04.2017. 

- Vzala na vědomí informace o  stavu pohledávek z  nájmů obecních 
bytů.

- Schválila dodatek č.  1 smlouvy o dílo č.  262/2016 mezi městem Pří-
borem a společností JVAgro Morava, s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411 na akci „Propojení ulice Karla 
Čapka se zahradou piaristického kláštera v Příboře“, kterým se navyšuje 
cena díla o 119.224,50 Kč na cenu 3.674.397,18 vč. DPH.

- Souhlasila s uzavřením dohod v předkládaném znění v příloze č. 1 – 
č. 4 mezi městem Příborem a vlastníky nemovitostí pozemků parc. 
č.  1383/3 a  1399/2 k.  ú. i  obec Příbor ve věci realizace a  následné 
pěstební péče navrhovaných výsadeb keřových plotů na citovaných 
pozemcích.

- Navrhla Zastupitelstvu města Příbora schválit od 01.01.2017 roční 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 468 Kč.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Obecně závaznou vy-
hlášku města Příbora č. 01/2016 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálního odpadu.

- Rozhodla o umístění venkovního proskleného výtahu v zadním traktu 
radnice se vstupem z Jičínské ulice.

- Rozhodla o výměně oken na objektu ZŠ Jičínské v provedení se 6 pro-
sklenými tabulkami.

- Zmocnila vedoucího odboru bytového a nebytového fondu Ing. Jiřího 
Hajdu, nar. 16. 5. 1959, bytem Hájov 42, 742 58 Příbor,   k uzavírání 
a podepisování smluv o ubytování v objektu na ulici Jičínská č. p. 247 
v Příboře a notářských zápisů obsahujících dohodu města, jako uby-
tovatele, a ubytovávaných osob o přímé vykonatelnosti vyklizením.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

17. zasedání ZM dne 22. září 2016 projednalo jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Rozhodlo realizovat stavbu „Rekonstrukce chodníků a VO – Příbor, 

sídliště Benátky“ v  rozsahu, který byl předmětem veřejné zakázky 
uzavřené vyhlášením nejvýhodnější nabídky dle usnesení Rady měs-
ta Příbora č. 41/10/1 ze dne 10.08.2016.

- Schválilo závazek uvolnit v roce 2017 na akci „Rekonstrukce chodní-
ků a VO – Příbor, sídliště Benátky“ finanční prostředky umožňující 
zrealizovat stavbu v rozsahu, který byl předmětem veřejné zakázky 
uzavřené vyhlášením nejvýhodnější nabídky dle usnesení Rady měs-
ta Příbora č. 41/10/1 ze dne 10.08.2016.

- Uložilo připravit návrh rozpočtu města Příbora pro rok 2017 
u  stavebních akcí s  uvedením předpokládaných celkových ná-
kladů a nákladů, které budou součástí návrhu rozpočtu pro rok 
2017.

- Schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 2176/9 ostatní plocha 
o výměře 249 m2 a parc. č. 2178/16 orná půda o výměře 181 m2, oba 
v k. ú. Příbor, dle geometrického plánu č. 3054-80/2016 zpracova-
ného Ing. Bc. Evou Grosmanovou, včetně stavby oplocení pozemků 
parc. č. 2122, 2123/1, 2176/9 a 2178/16, vše v k. ú. Příbor a stavební 
doplňky na těchto pozemcích, z majetku města Příbora do vlastnic-
tví paní <anonymizováno>, dle darovací smlouvy v předloženém 
znění. Náklady související s  převodem pozemků ponese město 
Příbor.

- Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 2123/2 zahrada o vý-
měře 42 m2 v k. ú. Příbor, dle geometrického plánu č. 3054-80/2016 
zpracovaného Ing. Bc. Evou Grosmanovou, z majetku paní <anony-
mizováno> do vlastnictví města Příbora, dle darovací smlouvy 
v předloženém znění. Náklady související s převodem pozemku 
ponese město Příbor.

- Schválilo uzavření smlouvy, v předloženém znění, o zřízení věcné-
ho břemene pro umístění stavby opěrné zídky lávky přes obchvat 
na pozemku parc. č.  3279/114 mezi povinným Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle a oprávně-
ným městem Příborem, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
508 Kč včetně DPH. Poplatky spojené s vkladem práva do katastru 
nemovitostí uhradí město Příbor. 

- Schválilo úplatné nabytí pozemku parc. č.  3291/26 ostatní plocha 
- jiná plocha v k. ú. a obci Příbor o výměře 9 m2 z majetku České re-
publiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových do vlastnictví města za cenu dle platné oceňovací 
vyhlášky ve výši 3.500 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Příbor.

- Neschválilo uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí a  právu pro-
vést stavbu, v předloženém znění, pro prodej části pozemku parc. 
č.  708/1 v  k.  ú. Příbor o  výměře cca 20  m2 dotčené stavbou „Pří-
bor, přemístění NJ_5967, VNK, NNK, DTS“, za cenu dle znaleckého 
posudku, mezi budoucím kupujícím ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a městem Příborem. 

- Schválilo prodej pozemku parc. č. 1430/7 ostatní plocha - jiná plo-
cha v k. ú. a obci Příbor o výměře 15 m2, za kupní cenu 100 Kč/m2 
plus náklady spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých 

věcí, dle kupní smlouvy v předloženém znění, manželům <anony-
mizováno>.

- Schválilo výkup pozemku parc. č. 31/36 v k. ú. Hájov, obci Příbor, 
o výměře 203 m2, dle kupní smlouvy v předloženém znění, za do-
hodnutou kupní cenu 38.470 Kč od pana <anonymizováno> do ma-
jetku města Příbora. Náklady spojené s převodem nemovitosti 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Příbor.

- Schválilo nabytí pozemku parc. č.  3291/25 v  k.  ú. a  obci Příbor 
z vlastnictví Povodí Odry, s. p., do majetku města odkoupením za 
cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem nemo-
vitosti včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Příbor.

- Vzalo na vědomí návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2017.
- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho 

organizací k 30.06.2016.
- Vzalo na vědomí zprávu o  výsledku hospodaření města Příbora 

a jeho příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016.
- Schválilo 4. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v následu-

jících objemech:
Příjmy 175 232,00 tis. Kč což je zvýšení oproti 

schválené 3. změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2016 o 429,50 tis. Kč

Výdaje 175 639,00 tis. Kč což je snížení oproti 
schválené 3. změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2016 o 27 570,50 tis. Kč

Financování         407,00 tis. Kč což je snížení oproti 
schválené 3. změně 
rozpočtu města Příbora na 
rok 2016 o 28 000,00 tis. Kč 

- v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 4. změny 
rozpočtu města Příbora na rok 2016.

- Souhlasilo s realizací akce s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245, 
247 na ulici Jičínské“ v roce 2017.  

- Rozhodlo o  dofinancování akce s  názvem „Rekonstrukce domu 
č.  p. 245, 247 na ulici Jičínské“ bankovním úvěrem do výše max. 
25.000.000 Kč.

- Schválilo Pravidla pro přidělování veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Příbora.

- Schválilo výjimku KČT Příbor z  Pravidel pro poskytování veřejné 
finanční podpory na činnost a  provoz č.  2/2015 na rok 2016 spo-
čívající v možnosti podpisu smlouvy o poskytnutí VFP na činnost 
a provoz do 30.09.2016.

- Schválilo Ing. arch. Jana Malíka jako určeného zastupitele pro spolu-
práci s pořizovatelem při vypracování Zprávy o uplatňování Územ-
ního plánu Příbora a následných činnostech souvisejících s případ-
nou Změnou Územního plánu Příbora.

- Vzalo na vědomí žádost o vysvětlení poskytnutého příspěvku na vý-
měnu oken v bytě č. 2,  č. p. 102 na ulici Lidické v Příboře.

Zpracováno dne 20. října 2016

Emil Šilar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor

OZNÁMENÍ OBČANŮM SPODNÍHO SÍDLIŠTĚ

PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO MĚSÍČNÍKU 2017 SE PŘIJÍMAJÍ NEJPOZDĚJI DO 8. 12. 2016.

Na podzim byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků na sídlišti Benátky v Příboře. V termínech od 3. 10. do 28. 10. 2016 
byl omezen přístup k č. p. 1517 a 1515 z ulic Dr. Čejky a nábřeží Rudoarmějců. Ve dnech 14. - 28. 10. 2016 se realizoval chodník 
u č. p. 1516. Předpokládaný průběh prací na rekonstrukci chodníků v parkové části sídliště mezi domy č. p. 1124, 1503 a 1511 
je v období 28. 10. – 11. 11. 2016. Zbývající chodník napříč zelení za domy č. p. 1503 - 1507, za mateřskou školou na ul. Pionýrů 
k ZŠ Npor. Loma se bude provádět v termínu 11. 11. – 30. 11. 2016. Pokud počasí dovolí, bude firma NOSTA, s. r. o., realizovat 
rekonstrukci chodníků ještě v tomto roce i na ulici U Tatry. V roce 2017 budou provedeny chodníky na ulicích Choráze, Zdeň-
ka Nejedlého, U Tatry před domy č. p. 1486 – 1488 a uvnitř vnitrobloku mezi domy č. p. 1486 – 1488 a 1489 – 1491. Rovněž pak 
budou realizovány i sjezdy ke garážím pod domy č. p. 1499 – 1502 a 1503 – 1507. Žádáme občany o pochopení, jednotlivé zá-
sahy do chodníků budou v předstihu oznámeny zhotovitelem vyvěšením informací v přilehlých vchodech.
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Bc. Eva Srněnská, úsek právní a kontrolní, Městský úřad Příbor

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA Z ROZPOČTU  
MĚSTA PŘÍBORA V ROCE 2017

V roce 2017 bude rovněž poskytována veřejná finanční podpora z roz-
počtu města Příbora. Účelem poskytování veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Příbora je zejména rozvoj a podpora kultury, tělesné výchovy 
a sportu, ochrany životního prostředí, vzdělání, zájmové činnosti, volno-
časových aktivit, propagace a reprezentace města Příbora, podpora staveb-
ních úprav nemovitostí, modernizace a rekonstrukce, prevence sociálně 
patologických jevů, podpora poskytovatelů sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že se od roku 2016 zásadním způsobem změnil 
systém financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a sociál- 
ní služby jsou nově považovány za služby v obecném hospodářském zá-
jmu, bylo nutné zabezpečit soulad s pravidly veřejné podpory Evropské 
unie a přistoupit k nové formě finanční podpory poskytovatelů sociál-
ních služeb pro občany města Příbora. Zejména s ohledem na tuto sku-
tečnost byla zpracována nová Pravidla pro poskytování veřejné finan- 
ční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen pravidla). Schválena byla 
usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/2/1 ze dne 22. 9. 2016. 

Nová pravidla nedoznala zásadních obsahových změn. Odlišnosti mezi 
jednotlivými oblastmi poskytování veřejné finanční podpory, bližší spe-
cifikace účelů veřejné finanční podpory, jakož i věcné, časové a finanční 
podmínky finanční podpory pro jednotlivé podporované oblasti jsou nově 
promítnuty v samostatných dokumentech, tzv. Programech pro poskyto-
vání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora (dále jen progra-
my), dříve tzv. Řízení pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpoč-
tu města Příbora. Programy budou schvalovány Radou města Příbora na 
jednotlivá období poskytování veřejné finanční podpory samostatně, tedy 
vždy na daný kalendářní rok.

Pro rok 2017 schválila Rada města Příbora usnesením č. 45/08/1 dne 
18. 10. 2016 programy pro tyto podporované oblasti veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Příbora:
- činnost a provoz,
- granty,
- materiálně technická základna,
- prevence kriminality,
- sociální služby.

S ohledem na povinné náležitosti žádosti o veřejnou finanční pod-
poru a v návaznosti na programy byly zpracovány nové formuláře žádos-
tí o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora pro jednotlivé 
podporované oblasti veřejné finanční podpory a tvoří samostatné přílo-
hy nových pravidel (příloha č. 1 až příloha č. 5). Formuláře žádostí o ve-
řejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora pro rok 2017 obdrží 
žadatel v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Příbor, náměs-
tí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor. V elektronické podobě jsou k dis-
pozici na internetové adrese www.pribor.eu. na stránce „Občan“, v menu 
„Veřejná finanční podpora“, v části „Poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora od roku 2017“.

Žádost o veřejnou finanční podporu pro rok 2017 předkládá žadatel 
výhradně na předepsaném formuláři vyplněném ve všech bodech včetně 
příloh v termínu od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016, a to písemně na adresu 
Město Příbor, Městský úřad Příbor, podatelna, náměstí Sigmunda Freu-
da 19, 742 58 Příbor nebo elektronicky na adresu info@pribor-mesto.cz, 
popřípadě prostřednictvím datových stránek ID rfvbx3k Město Příbor, 
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, CZ. 

Pro splnění termínu uzávěrky je v případě zaslání žádosti prostřed-
nictvím České pošty rozhodující datum na poštovním razítku, v případě 
osobního doručení na podatelnu Městského úřadu Příbor datum razítka 
podatelny, v případě podání žádosti elektronicky nebo datovými schrán-
kami datum doručení.

Nově byly vytvořeny také formuláře finančního vypořádání veřejné 
finanční podpory, které navazují svým obsahem na programy a žádos-
ti a  tvoří samostatné přílohy nových pravidel (příloha č. 6 až příloha 
č. 10).

Poskytnutí veřejné finanční podpory je možné pouze na základě 
veřejnoprávní smlouvy. Vzory veřejnoprávních smluv pro jednotlivé 
podporované oblasti tvoří samostatné přílohy nových pravidel (příloha 
č. 11 až příloha č. 15).

Přílohou nových pravidel je dále čestné prohlášení o řádném vede-
ní účetnictví nebo daňové evidence a tvoří samostatnou přílohu nových 
pravidel (příloha č. 16). 

Nová pravidla včetně veškerých formulářů jsou k dispozici na interne-
tové adrese: www.pribor-eu. na stránce „Občan“, v menu „Veřejná finanční 
podpora“, v části „Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora od roku 2017“. Na stejné adrese v části „Programové dokumenty 
pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora pro 
rok 2017“ jsou k dispozici vyhlášené programové dokumenty pro jednot-
livé podporované oblasti v roce 2017. 

Po dohodě s vedením města se v pondělí dne 14. 11. 2016 a dne 
21. 11. 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města 
v piaristickém klášteře opětovně uskuteční tzv. konzultační setkání, 
v rámci kterého zpracovatelé nových pravidel seznámí všechny potenci-
ální žadatele (myšleno ty, kteří se dostaví) s hlavními změnami v nových 
pravidlech, včetně možnosti zodpovězení případných dotazů. 

Konáním konzultačního setkání není dotčena možnost individuálních 
konzultací v úředních hodinách městského úřadu.

Závěrem si dovolujeme upozornit příjemce veřejné finanční podpory, 
kteří obdrželi veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora v roce 
2016, že formuláře pro finanční vypořádání za rok 2016 pro jednotlivé 
oblasti veřejné finanční podpory jsou k dispozici na internetové adrese: 
www.pribor-eu. na stránce „Občan“, v menu „Veřejná finanční podpora“, 

v části „Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora 
do roku 2017“. 

Program poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017

Podporovaná oblast:
ČINNOST A PROVOZ

Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory:
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu:
a) rozvoje místní kultury, kulturní, estetické a společenské výchovy,
b) sportovních aktivit,
c) reprezentace města Příbora,
d) zlepšování životního prostředí,
e) ekologické výchovy, 
f ) záchrany chráněných druhů rostlin a živočichů,
g) ochrany volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin apod., 
h) volnočasových a zájmových aktivit pro obyvatele města Příbora.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná finan- 
ční podpora přispěje k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy, sportu, 
ochrany životního prostředí, k podpoře vzdělání, zájmových činností, vol-
nočasových aktivit a propagaci a reprezentaci města Příbora.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města Příbora na podporovanou oblast: 2 000 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 600 000 Kč.
Způsobilý žadatel: Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba v souladu 
s článkem 3. odst. 1a) Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádostí: 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

města Příbora stanovených Pravidly č.  3/2016 schválenými usnesením 
Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22. 9. 2016, 

- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Příbora stanovených v  Programu poskytování veřejné finanční 
podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 45/08/1 ze dne 
18. 10. 2016,

- splnění veškerých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy o po-
skytnutí veřejné finanční v roce 2016,

- dodržení právních předpisů při čerpání a použití veřejné finanční podpo-
ry v roce 2016,

- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným or-
ganizacím ke dni zpracování podkladů pro rozhodnutí o přidělení veřej-
né finanční podpory v orgánech města Příbora.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít na: 
- honoráře přednášejících, účinkujících a pořadatelů,
- ceny a upomínkové předměty pro soutěžící,
- nájemné venkovních či vnitřních prostor,
- propagace,
- nákup spotřebního materiálu, 
- nákup energií,
- nákup drobného hmotného majetku (do 40 000 Kč),
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s činností,  
- nákup služeb, 
- ubytování soutěžících, účinkujících, přednášejících a pořadatelů,
- opravy drobného hmotného majetku užívaného pro činnost. 
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na: 
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností,
- nákup pohonných hmot,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a  cestovního ruchu Městského 
úřadu Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda 
Freuda 19, 742  58 Příbor; tel.: 731  130  855, Ing.  Iveta Busková, e-mail:  
buskova@pribor-mesto.cz. 
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017: 
- výše příspěvku od ostatních subjektů,
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné 

moci.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017: 
- zpráva o činnosti příjemce za rok, jehož se finanční vypořádání týká.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro 
poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbora, vyda-
ných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016, usnesení č. 17/8/2/1, 
s účinností od 1. 10. 2016. 

Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu měs-
ta Příbora byl vydán Radou města Příbora dne 18. 10. 2016, usnesením 
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.
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Program poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017

Podporovaná oblast: 
GRANTY

Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory:
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu projektů za-

měřených na:
i) rozvoj místní kultury, kulturní, estetickou a společenskou výchovu, 
j) sportovní aktivity,  
k) reprezentaci města Příbora,  
l) zlepšování životního prostředí,
m) ekologickou výchovu, 
n) záchranu chráněných druhů rostlin a živočichů,
o) ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin apod.,
p) volnočasové a zájmové aktivity pro obyvatele města Příbora.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná fi-
nanční podpora přispěje k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy, 
sportu, ochrany životního prostředí, k  podpoře vzdělání, zájmových 
činností, volnočasových aktivit a propagaci a reprezentaci města Pří-
bora.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města Příbora na podporovanou oblast: 132 000 Kč. 
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
Způsobilý žadatel: Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba v sou-
ladu s článkem 3. odst. 1a) Pravidel pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Příbora.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádostí: 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-

počtu města Příbora stanovených Pravidly č.  3/2016 schválený-
mi usnesením Zastupitelstva města Příbora č.  17/8/2/1 ze dne 
22. 9. 2016, 

- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z  roz-
počtu města Příbora stanovených v  Programu poskytování veřej-
né finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora 
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016,

- splnění veškerých závazků a  povinností vyplývajících ze smlouvy 
o poskytnutí veřejné finanční v roce 2016,

- dodržení právních předpisů při čerpání a  použití veřejné finanční 
podpory v roce 2016,

- 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.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít na: 
- honoráře přednášejících, účinkujících a pořadatelů,
- ceny a upomínkové předměty pro soutěžící,
- nájemné venkovních či vnitřních prostor,
- propagace,
- nákup spotřebního materiálu, 
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizaci projektu,
- nákup služeb, 
- ubytování soutěžících, účinkujících, přednášejících a pořadatelů.
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na: 
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s akcí,
- nákup pohonných hmot,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s projektem. 
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu Městské-
ho úřadu Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor; tel.: 731 130 855, Ing. Iveta Busková, e-mail:  
buskova@pribor-mesto.cz.
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017: 
- výše příspěvku od ostatních subjektů,
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě 

plné moci.
Lhůta pro předložení finančního vypořádání za rok 2017: v přípa-
dě, že projekt bude realizován před termínem schválením v orgánech 
města Příbora, předloží příjemce finanční vypořádání nejpozději do 
jednoho měsíce od podpisu veřejnoprávní smlouvy.
V ostatních případech platí termín uvedený v článku 6 odst. 11 Pra-
videl č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Příbora.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017: 
- zpráva o činnosti příjemce za rok, jehož se finanční vypořádání týká.
- seznam převzetí cen výherci soutěží nebo dalšími oceněnými včetně 

jejich podpisů (hodnota ceny nad 200 Kč a více).
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 
pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora, 
vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016, usnesení 
č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016. 

Program pro poskytování veřejné finanční podpory z  rozpoč-
tu města Příbora byl vydán Radou města Příbora dne 18. 10. 2016, 
usnesením č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.

Program poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017

Podporovaná oblast
MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA

Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory
Veřejná finanční podpora se poskytuje na:

a) rekonstrukce nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
b) modernizace nemovitostí v hodnotě nad 40 000 Kč,
c) přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč,
d) stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovi-

tosti nad 40 000 Kč.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná fi-
nanční podpora přispěje ke zhodnocení nemovitosti, k zachování, popř. 
rozšíření funkčnosti nemovitostí sloužících k podpoře a rozvoji kultury, 
tělesné výchovy a sportu, ochrany životního prostředí, vzdělání, zájmo-
vých činností, volnočasových aktivit, propagaci a reprezentaci města.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města Příbora na podporovanou oblast: 1 000 000 Kč. 
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 85 % z celko-
vých plánovaných nákladů.
V případě, že skutečné náklady budou nižší než 85 % z celkových pláno-
vaných nákladů, je příjemce povinen vrátit finanční prostředky ve výši 
tohoto rozdílu na účet poskytovatele nejpozději v termínu stanoveném 
pro předložení finančního vypořádání.
Způsobilý žadatel: Vlastník nemovitosti, která se nachází na území měs-
ta Příbora a slouží k podpoře a rozvoji kultury, tělesné výchovy a sportu, 
ochrany životního prostředí, vzdělání, zájmových činností, volnočasových 
aktivit, propagace a reprezentaci města.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádosti: 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 schválenými usnesením 
Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22. 9. 2016, 

- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
města Příbora stanovených v  Programu poskytování veřejné finanční 
podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 45/08/1 ze dne 
18. 10. 2016,

- splnění veškerých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy o po-
skytnutí veřejné finanční v roce 2016,

- dodržení právních předpisů při čerpání a použití veřejné finanční pod-
pory v roce 2016,

- předložení fotodokumentace předmětné nemovitosti před modernizací, 
rekonstrukcí, přístavbou, nástavbou, stavebními úpravami,

- předložení návrhu položkového rozpočtu alespoň jednoho dodavatele 
(zhotovitele),

- vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným or-
ganizacím ke dni zpracování podkladů pro rozhodnutí o přidělení veřej-
né finanční podpory v orgánech města Příbora.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít 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.
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na: 
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností,
- nákup pohonných hmot,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s okruhy. 
Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a  cestovního ruchu Městského 
úřadu Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda 
Freuda 19, 742  58 Příbor; tel.: 731  130  855, Ing.  Iveta Busková, e-mail:  
buskova@pribor-mesto.cz. 
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017: 
- ověřená kopie výpisu z listu vlastníka ne starší tří měsíců od data vyhoto-

vení žádosti,
- fotodokumentace předmětné nemovitosti před modernizací, rekon-

strukcí, přístavbou, nástavbou, stavebními úpravami,
- cenová nabídka minimálně od jednoho dodavatele (zhotovitele),
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné 

moci,
- výše příspěvku od ostatních subjektů.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017: 
- cenová nabídka minimálně od tří dodavatelů (zhotovitelů), pokud je cena 

za dílo vyšší jak 100 000 Kč bez DPH,  
- kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise, pokud 

je cena za dílo vyšší jak 100 000 Kč bez DPH,  
- fotodokumentace předmětné nemovitosti po modernizaci, rekonstrukci, 

přístavbě, nástavbě, stavebních úpravách.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 
pro poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbo-
ra, vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016, usnesení 
č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016. 
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Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu měs-
ta Příbora byl vydán Radou města Příbora dne 18. 10. 2016, usnesením 
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.

Program poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017

Podporovaná oblast: 
PREVENCE KRIMINALITY

Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory
Veřejná finanční podpora se poskytuje na podporu projektů za-

měřených na:
a) přednášky, besedy se zaměřením na prevenci sociálně patologických 

jevů,
b) jednodenní akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů,
c) vícedenní akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná fi-
nanční podpora přispěje k eliminaci výskytu kriminality a dalších soci-
álně rizikových jevů na území města Příbora.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města Příbora na podporovanou oblast: 120 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
Způsobilý žadatel: Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba v sou-
ladu s článkem 3. odst. 1b) Pravidel pro poskytování veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Příbora.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádostí: 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpoč-

tu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 schválenými usnese-
ním Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22. 9. 2016, 

- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory 
z  rozpočtu města Příbora stanovených v  Programu poskytování 
veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Pří-
bora č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016,

- splnění veškerých závazků a  povinností vyplývajících ze smlouvy 
o poskytnutí veřejné finanční v roce 2016,

- dodržení právních předpisů při čerpání a  použití veřejné finanční 
podpory v roce 2016,

- 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.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít na: 
- honoráře přednášejících, účinkujících a pořadatelů,
- ceny a upomínkové předměty pro soutěžící,
- nájemné venkovních či vnitřních prostor,
- propagace,
- nákup spotřebního materiálu,
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizací projektu,
- nákup služeb,
- ubytování soutěžících, účinkujících, přednášejících a pořadatelů.
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na: 
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s akcí,
- nákup pohonných hmot,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s projektem.
Věcně příslušný odbor: Městská policie Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor; 
tel.: 556 455 404, Eva Durčeková, DiS., e-mail: policie@pribor-mesto.cz 
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017: 
- výše příspěvku od ostatních subjektů,
- ověřená kopie plné moci v  případě zastoupení žadatele na základě 

plné moci.
Lhůta pro předložení finančního vypořádání za rok 2017: v přípa-
dě, že projekt bude realizován před termínem schválením v orgánech 
města Příbora, předloží příjemce finanční vypořádání nejpozději do 
jednoho měsíce od podpisu veřejnoprávní smlouvy.
V ostatních případech platí termín uvedený v článku 6 odst. 11 Pravidel 
č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017: 
- ověřená kopie plné moci v  případě zastoupení žadatele na základě 

plné moci.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání: 
- zpráva o činnosti příjemce za rok, jehož se finanční vypořádání týká,
- seznam převzetí cen výherci soutěží nebo dalšími oceněnými včetně 

jejich podpisů (hodnota ceny nad 200 Kč a více).
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 
pro poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbora, 
vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016, usnesení 
č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016. 

Program pro poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu 
města Příbora byl vydán Radou města Příbora dne 18. 10. 2016, usne-
sením č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.

Program poskytování veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017

Podporovaná oblast: 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory
Veřejná finanční podpora se poskytuje na:

q) 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,

r) 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.

Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná fi-
nanční podpora přispěje k podpoře poskytovatelů registrovaných sociál-
ních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu roz-
voje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013-
2017, k podpoře poskytovatelů registrovaných sociálních služeb posky-
tovaných na území města Příbora nebo pro občany s trvalým pobytem 
na území města Příbora, kteří užívají sociální služby mimo město Příbor.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města Příbora na podporovanou oblast: 1 050 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 700 000 Kč.
Způsobilý žadatel:                 
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 Rozhod-
nutím 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 plat-
bě za jeho výkon, a jehož potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na 
období 2013 - 2017, 

b) poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který má pověře-
ní k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu v souladu s Roz-
hodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a kte-
rý je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského 
kraje s uzavřenou smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon.

Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádostí: 
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpoč-

tu města Příbora stanovených Pravidly č. 3/2016 schválenými usnese-
ním Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne 22. 9. 2016, 

- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpoč-
tu města Příbora stanovených v Programu poskytování veřejné finan- 
ční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora č. 45/08/1 ze 
dne 18. 10. 2016,

- 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.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít 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,
- nákup služeb. 
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na: 
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Pří-
bor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda 
Freuda 19, 742 58 Příbor; tel.: 556 455 470,  Bc. Lenka Filipcová, e-mail: 
soc@pribor-mesto.cz. 
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017: 
- ověřená kopie plné moci v  případě zastoupení žadatele na základě 

plné moci,
- kopie rozhodnutí o  vydání oprávnění k  poskytování sociální služby 

(registrace),
- výše příspěvku od ostatních subjektů.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017: 
- zpráva o činnosti příjemce za rok, jehož se finanční vypořádání týká.
Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 
pro poskytování veřejné finanční podpory z  rozpočtu města Příbora, 
vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016, usnesení 
č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016. 

Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu měs-
ta Příbora byl vydán Radou města Příbora dne 18. 10. 2016, usnesením 
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

na sběrném dvoře TS města Příbora

Použitý
olej ze smažení a fritování doneste na sběrný
dvůr v uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 
MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

w w w . t s p r i b o r . c z

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU        listopad 2016 

Technické služby města Příbora oznamují, že harmonogram svozu bioodpadu bude 
v měsíci listopadu rozšířen o jeden vývoz kontejneru z každého stanoviště ve městě. 
 

Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí.  
Do kontejnerů je zakázáno ukládat větve! Bude-li v kontejneru 
jiný než výše uvedený odpad, bude tato služba pro občany zrušena. 
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na 
mobil 731 674 984, zajistíme jeho výměnu. 
      

Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner 
přistaven před budovou Technických služeb města Příbora a od 
dubna do listopadu je otevřena kompostárna Točna v Příboře  
v níže uvedených otevíracích hodinách. 
     

Provoz kompostárny  
dny v týdnu otevírací hodiny 

Po, čt od 7.00 do 18.00 hodin 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

So od 7.00 do 12.00 hodin 
Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
 

listopad 

1. 11. - 8. 11. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

8. 11. - 15. 11. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU        listopad 2016 

Technické služby města Příbora oznamují, že harmonogram svozu bioodpadu bude 
v měsíci listopadu rozšířen o jeden vývoz kontejneru z každého stanoviště ve městě. 
 

Do kontejneru lze odkládat trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí.  
Do kontejnerů je zakázáno ukládat větve! Bude-li v kontejneru 
jiný než výše uvedený odpad, bude tato služba pro občany zrušena. 
Bude-li během týdne kontejner plný, oznamte prosím informaci na 
mobil 731 674 984, zajistíme jeho výměnu. 
      

Kromě výše uvedených stanovišť je celoročně 1 kontejner 
přistaven před budovou Technických služeb města Příbora a od 
dubna do listopadu je otevřena kompostárna Točna v Příboře  
v níže uvedených otevíracích hodinách. 
     

Provoz kompostárny  
dny v týdnu otevírací hodiny 

Po, čt od 7.00 do 18.00 hodin 
Út, st, pá od 7.00 do 15.00 hodin 

So od 7.00 do 12.00 hodin 
Kontaktní osoba Kompostárna: p. Deml, 602 590 186 
Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel: 731 674 984 
 

listopad 

1. 11. - 8. 11. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
ulice 9. května u transformátoru 
Hájov naproti pomníku  
Prchalov u kaple 

8. 11. - 15. 11. 
Štefánikova ulice zahrádkářská osada 
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 
Hájov naproti pomníku 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor, IČ 00143651, DS 77j35ss                                    
   

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

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel  reditel@tspribor.cz  737 245 980 
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 
Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 
obchod@tspribor.cz 

737 245 981 
731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom  elen.sladeckova@tspribor.cz  731 537 130 
Irena Zárubová, administrativa  irena.zarubova@tspribor.cz  737 245 986  
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr  zdenek.parizek@tspribor.cz  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 – 16:30   
ÚTERÝ  ZAVŘENO  
STŘEDA  8:00 – 11:00  12:00 – 16:30   
ČTVRTEK  ZAVŘENO  
PÁTEK  ZAVŘENO  
SOBOTA  8:00 – 12:00  

 

Technické služby města Příbora se v říjnu roku 2013 zapojily do pro-
jektu „Kola pro Afriku“ a staly se sběrným místem.  Kola se odevzdávají 
ve sběrném dvoře technických služeb.

Od roku 2013 až do konce září roku 2016 bylo celkově odvezeno z Pří-
bora do centrálního skladu 200 kol, které se dále třídí a případně opravují. 
Po výběru vhodné školy zapojené do projektu jsou kola v kontejnerech 
přepraveny lodí do Gambie a slavnostně předány dětem. 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli své staré kolo darovat pro dobrou věc. 

Ušatá Balynka, pohádkové štěně a zároveň talentovaný psí detektiv 
z pohádky O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů, pokračuje 
v  říjnu ve svém turné po deseti krajích naší vlasti zastávkami v Morav-
skoslezském kraji…

Pohádka „O Balynce“ je divadelní představení karlovarského hudeb-
ního divadla, které má za cíl nejmenší diváky pobavit, ale hlavně ukázat 
správný postoj ke třídění odpadu a jeho recyklaci. 

„Všechny děti jsou dopředu svými učiteli seznámeny s tématem před-
stavení, a proto na něj mohou reagovat a vlastně se tak samy účastnit děje“, 
říká principál Libor Balák. Právě díky předcházejícímu metodickému ve-
dení, které principál zmiňuje, je toto představení ze vzdělávacího projektu 
společnosti EKO-KOM tak mimořádné a malí diváci si odnášejí z před-
stavení hlubší zážitek. 

Po letních prázdninách se Balynka vydala na Moravu nejprve do kra-
je Zlínského a s příchodem podzimu od 10. do 14. října se tam opět vrátí 
a bude putovat po Kopřivnici, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátu pro Rad-
hoštěm, Příboře a Novém Jičíně.

Poslední letošní zastávka bude v  listopadu, kdy Balynka pojede do kra-
je Královéhradeckého. Vánoce bude trávit v Praze a domácích Karlových 
Varech.  V prosinci těsně po Mikuláši by se měl Balynce „narodit“ malý 
velký bráška, v podobě nového představení, zubatý drak Yrav Yvolrak se 
čtyřmi hlavami, který by se měl v premiéře představit dětem z domácích 
Karlových Varů. Hladové krky draka Yvolraka se už teď těší na papírové, 
plastové, skleněné i tetrapakové domácí odpady, aby je po pozření přemě-
nil na recyklovaná potěšení pro malé i velké. Pohádky O Balynce, dobrém 
štěněti nabízejí divákům i možnost praktického nahlédnutí na výrobky 
z recyklovaných materiálů, které nabízí putovní výstava Brána recyklace, 
věrný souputník všech divadelních představení.

TECHNICKÉ SLUŽBY SE ZAPOJILY 
DO PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU

BALYNKA TŘÍDÍ  
OD AŠE AŽ PO OSTRAVU

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitelka Technických služeb města

Kristýna Sklenářová, Exvoto, spol. s r. o.
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Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

EXKURZE – OBECNÁ ŠKOLA V KOZLOVICÍCH

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE  
ZA ŽIVOTNÍMI OSUDY FRANTIŠKA PALACKÉHO 

Dne 27. září 2016 se vydali žáci 6. ročníků ZŠ Npor. Loma Příbor 
na exkurzi do Kozlovic. Jejich cílem byla zdejší Obecná škola vybudo-
vaná v domě, který kdysi býval fojtstvím. Hlavní část expozice tvoří 
vesnická jednotřídka, která vypadá jako z doby Rakousko – Uherska. 

Dobové lavice se sklápěcími sedáky jsou doplněny vším, co ke 
škole patří. Žáci vyzkoušeli psaní písmen na břidlicovou tabulku, 
kdy místo křídy použili olůvko. Obdivovali (pro ně již neznámý) 
stupínek s masivní katedrou a na dnešní poměry miniaturní čer-
nou tabuli. Morálce a důstojnosti ve třídě dodával krucifix a obraz 
monarchy. Všechny také překvapilo, že děti chodily do školy bosy 
a že ráno před vyučování mnohé musely poklidit dobytek a odpo-
ledne ještě pracovat na poli. 

Tiše a  se zájmen poslouchaly laskavého pana řídícího, který 
oblečen v stylovém obleku jim vysvětloval školní řád, k čemu slou-
žilo dobové umyvadlo a jak se topilo v kamnech. S nepředstíraným 
úžasem poslouchaly, jak děti chodily do školy i v sobotu a děti star-
ší dvanácti let i v neděli odpoledne, dobrovolně procvičovat čtení, 
psaní a počty. Zasloužilý respekt budila rákoska, dříve sloužící k po-
trestání zlobivých žáků. Ze třídy mohli žáci nahlédnout do kabinetu 
plného pomůcek, trochu jiných než máme dnes, a do pokojíčku pana 
řídícího, velmi skromně zařízeného. V podkroví bývalého fojtství si 
prohlédli výstavu sakrálního umění a v přízemí chlévy s nářadím 
a obecní šatlavu. Při prohlídce dobové kuchyně a pece byli překvape-
ni, že chléb se pekl jednou za týden nebo čtrnáct dnů a byl zamčený 
ve spíži a pouze na příděl. 

Po krátkém odpočinku a  svačince děti procházkou vyrazily 
směrem k areálu Na Mlýně. Zde si žáci prohlédli rekonstruovaný 
mlýn s 250 m dlouhým náhonem s plně funkčním mlýnským kolem 
a soubor staveb se sbírkami lidových řemeslných náčiní ze statků 
a domácností našich předků. Všem se exkurze moc líbila a plní do-
jmů a nových poznatků se odpoledne vrátili zpět do školy. 

Ve vlastivědě se žáci učí o  významných osobnos-
tech našeho regionu, mezi které určitě patří i historik, 
politik a  filosof František Palacký, který se narodil 
v Hodslavicích u Nového Jičína a nějakou dobu se vzdě-
lával v Kuníně (dříve Kunvald). A právě za obdobím jeho 
školních let jsme se s žáky čtvrtého ročníku ZŠ Npor. 
Loma Příbor vydali.

Nejdříve jsme navštívili Hodslavice, kde se roku 
1798 v domku postaveném jeho otcem, který zde také 
zřídil evangelickou školu, František Palacký naro-
dil. Děti si v  tomto domě prohlédly maličkou třídu 
se stolem a lavicemi, kde se začátkem 19. století žáci 
vzdělávali. Překvapilo je, že si tehdy děti nenosily do 

První exkurze se pro vybrané žáky 9. ročníku naší školy ZŠ Npor. Loma Příbor týkala 
historie. V dějepise se probírá 20. století, a tak není nic lepšího, než spojit, pokud je mož-
nost, teoretickou výuku s názornou ukázkou či prohlídkou. To jsme také udělali. V úterý 
4. 10. 2016 jsme se nechali autobusem zavézt do Hranic na Moravě, kde byl přistaven vlak. 
Nejednalo se však o ledajaký vlak. Uviděli jsme věrnou repliku legionářského vlaku z let 1918 
až 1920 se třinácti vagony, např. štábním, velitelským, zdravotním, poštovním, kovářským, 
obytným a těpluškou. Legiovlak je vlastně pojízdné muzeum, které podniká spanilou jízdu 
u příležitosti stého výročí boje československých legií za samostatný stát.  Kdo byli čeští 
a slovenští legionáři, žáci věděli, ale teprve prohlídka jednotlivých vagonů s odborným ko-
mentovaným výkladem jim umožnila ještě více přiblížit život legionářů a jejich válečných 
operací na Transsibiřské magistrále v Rusku.

I přes nepříznivé počasí se dle pozitivních ohlasů žáků exkurze vydařila a odnesli si 
mnoho nových poznatků.

Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma Příbor

LEGIOVLAK HRANICE

ZE ŠKOL
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Mgr. Petra Urbanová, ZŠ Npor. Loma Příbor

HRADNÍ STRÁŽ

Dne 16. 9. 2016 měli žáci a učitelé naší školy  ZŠ Npor. Loma Pří-
bor mimořádnou šanci prohlédnout si a na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak se sedí na speciálních dopravních prostředcích, jejichž hlav-
ním úkolem je zabezpečování různých ceremoniálních a čestných 
doprovodů, mezi které patří také doprovod prezidenta České repub-
liky. Před hlavní vchod budovy školy se o velké přestávce přišla na 

motocyklovou jednotku Hradní stráže, která předvedla své umění, 
podívat velká skupina nadšenců od nejmenších, až po ty nejstar-
ší, z velké části zastoupena také děvčaty.  Motorky, které zde byly 
dopraveny letecky, byly později součástí dnů Nato, které se konaly 
o víkendu 17. – 18. 9. 2016, a tudíž si je měla možnost později pro-
hlédnout i široká veřejnost.

Z HISTORIE

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Dnes jen dvě fotografie

PROMĚNA PŘÍBORA aneb VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ PRO VOJÁKY 
Příbor a vojáci patří k sobě 60 let 

Komenského ulice, dnes ulice , kde je letadlo MIG 15, bytové 
domy. Uličce se starými domy se říkávalo příborský betlém. 

Dům pana B. Čapky (známý jako člen SDH Příbor a stolař) 
stál v místě mezi Letkou a prvním bytovým domem. Všimněte 
si, že vypadá moc pěkně. Pan majitel opravil okna - obložil si 
je - a za 3-4 roky přišel výměr na zbourání. Dům - stejně jako 
další domy v Komenského ulici ustoupily sídlišti.  

Tyto fotografie (pocházejí ze sbírky Mgr. Lubomíra Loukotky - z archivu města Příbora) v Historickém kalendáři Příbora 
na r. 2017 nenajdete, ale najdete tam jiné - také zajímavé.

školy žádné tašky s učebnicemi, že psaly pouze na břidlicovou 
tabulku, která byla společně s  dřevěným penálem a  dalšími 
autentickými předměty té doby ve třídě vystavena. Děti také 
zaujalo to, že František již v pěti letech přečetl celou bibli a od 
osmi let pomáhal tatínkovi ve škole vyučovat. Vyslechly si zá-
kladní informace o Františkově vzdělávání, které pokračovalo 
ve škole v Kuníně, kde tamější hraběnka Walburga založila na 
svém zámku školu.

Jeli jsme tedy i do kunínského zámku, kde se děti dozvěděly, že 
se zde žáci učili od rána od pěti hodin až do sedmi hodin do večera 
jen s hodinovou přestávkou na oběd. Naše děti se divily, že Františka 
takové dlouhé učení bavilo. Palacký se opravdu rád vzdělával po celý 
svůj život, ovládal deset jazyků, zajímal se o historii českého národa. 
Svým dílem „Dějiny národa českého v Čechách a v  Moravě“, které 
psal padesát let, založil základy poznání naší minulosti. Je považo-
ván za zakladatele českého dějepisectví a nazýván „Otec národa“.
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Městská policie Příbor podala začátkem roku 2016 žádost o do-
taci na projekt „Forenzní značení syntetickou DNA“ z dotačního 
programu Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence krimina-
lity na rok 2016. Jedná se o pokračování projektu z roku 2014, do 
kterého se město Příbor jako jedno z prvních zapojilo. Projekt byl 
i v tomto roce úspěšný, kdy se podařilo získat na realizaci tohoto 
projektu částku 19 tisíc. V termínu od 7. července do 14. října 2016 
bylo označeno celkem 67 kol - z  toho 6 dětských, 24 dámských, 
28 pánských jízdních kol, 8 elektrokol a 1 koloběžka. Největší zá-
jem o značení byl v měsíci červenci, kdy z celkového počtu 67 bylo 
označeno 49 kol. 

 Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou metodou 
ochrany majetku, kdy hlavním cílem je trestnou činnost krádeže 
případným pachatelům ztížit. Kola byla označována speciálním roz-

tokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru. Roztok v sobě nese 
jedinečný kód SelectaDNA. Podle tohoto kódu je možné dohledat 
vlastníka jízdního kola. V případě nalezení jakéhokoli - třeba i od-
cizeného jízdního kola - je možné zjistit speciální UV lampou, zda 
je kolo označeno syntetickou DNA. Pokud ano, pak se kód snadno 
přečte speciální přenosnou mikročtečkou. Na všechna označená 
jízdní kola byla nalepena samolepka.  Ta má upozornit případné 
zloděje, že jízdní kolo je označeno DNA, nafoceno a zavedeno do 
evidence Městské policie Příbor a do celonárodního Registru iden-
tifikačního značení. Každý, kdo si nechal v letošním roce označit 
jízdní kolo, obdržel i drobný dáreček. 

Městská policie Příbor informuje občany města, že k 1. 11. 2016 
bude pro letošní rok značení jízdních kol syntetickou DNA ukon-
čeno, avšak ve značení zamýšlí MP Příbor pokračovat i v roce 2017. 

PROJEKT „FORENZNÍ ZNAČENÍ SYNTETICKOU DNA“  
REALIZOVANÝ STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR 

Eva Durčeková, DiS., strážnice Městské policie Příbor 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC LISTOPAD

V detektivním románu Sova přináší norský spisovatel Samuel 
Bjørk napínavou zápletku, v níž prokazuje smysl pro temná zákoutí 
lidské mysli. V  lese nedaleko od Osla je v podivném hnízdě ze soví-
ho peří nalezeno tělo sedmnáctileté dívky. Případem se začne zabývat 
zkušený detektiv Holger Munch se svým týmem. Vyšetřování uvízne 
na mrtvém bodě, ale pak Gabriela, bývalého hackera, který teď pracu-
je pro policii, navštíví jeden dávný známý. V hlubinách internetu totiž 
objevil hrozivou nahrávku.

Britská autorka Carrie Elksová napsala romanci s názvem Jednou 
tě najdu. Je to příběh o lásce, která nikdy není samozřejmá a kdy pře-
kážky a nástrahy společného života je častokrát snazší obejít, než jim 
čelit. Na večírku se seznámí Hanna, sebejistá, spontánní Angličanka 
a bohatý, povinnostmi svázaný Američan Richard. Ani jeden nepřed-
vídal, že to, co začalo jako flirt, se promění v turbulentní vztah, který 
jim zlomí srdce. V průběhu dalších patnácti let sledujeme jejich štěstí 
i odloučení, odpuštění i bolest.

Dana a Emil Zátopkovi v knize Náš život pod pěti kruhy vyprá-
vějí o svém životě, závodění, úspěších i prohrách. Kniha je určena všem, 
kteří se chtějí dozvědět, jak to s našimi nejslavnějšími olympioniky bylo 
doopravdy, v krušných dobách nesvobody i poté.

Známá americká spisovatelka Sandra Brownová vydala další na-
pínavý román s názvem Reportér. Dawson Scott, uznávaný reportér, 
se právě vrátil z Afgánistánu a doslýchá se od svého informátora z FBI, 
že se objevily nové informace o jednom dávném případu. Dawson začne 
zkoumat tyto nové informace a upoutá ho mladá vdova Amelia, která je 
s tímto případem spjatá. Zanedlouho odhaluje překvapivé tajemství…

Román Jednou časně zrána britské autorky Virginie Bailyové je do-
jemný příběh o lásce a záchraně, a o tom, že po válce vždycky nenastává 
mír. Na římské ulici v roce 1943 se dvě mladé ženy na jediný okamžik střet-
nou pohledem. Jedna z nich, Chiara, se chystá uprchnout z okupovaného 
města do hor k prarodičům. Ta druhá, které se drží malý chlapec, mu-
sela pod namířenými zbraněmi nastoupit na korbu náklaďáku. Ve chvíli, 
kdy se čas zastaví, Chiara učiní rozhodnutí, které jí navždy změní život…

Vynikající vypravěč James Patterson napsal další skvělý thriller 
Druhé líbánky. Odevzdat klíč na recepci luxusního hotelu, dát si po-
slední drink na pláži, vstoupit do sauny svatebního apartmá – a nikdy 
z ní nevyjít, nastupovat do letadla – a neodletět… pro tyhle nešťastné 
páry líbánky skončily. Když je zavražděn další pár, agentům O’Harovi 
a Sáře Brubakerové je jasné, že si někdo bere na mušku novomanžele, 
a propuká hysterie…

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU

Jiří Pavelka 
Zdeněk Škoda 
Anna Kahánková 
Pavel Orsag 

Zdeněk Pukovec 
Jarmila Kostelníková 
Ludmila Přikrylová 
František Svoboda 

Milan Libiger 
Jana Čechová 
Helena Marková 

Ludmila Pustějovská 
Eliška Gillarová 
Věra Žáčková 

Václav Slačík 
Emil Macek 
Marie Vychodilová 

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny: 
Blažena Galiová               Božena Petrová               Anežka Wanková              Božena Segeťová               Adolfina Svobodová

Zvláštní blahopřání patří v měsíci listopadu paní Adolfině Rožnovské, která slaví významné a obdivuhodné životní jubileum. Vážená 
paní Rožnovská, přejeme Vám v následujícím roce především hodně zdraví, elánu a životního optimismu.

Za všechny členy komise pro občanské záležitosti Bc. Ivana Bolomová, matrikářka



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  11

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V TÝDNU KNIHOVEN 2016

4. 10. 2016 Odpoledne s krokodýlem  - děti a maminky vyráběly podzimní lampičky a zvířata z papíru

6. 10. 2016 Spisovatelka Zuzana Pospíšilová pro děti základních škol

4. 10. 2016  Novinář, fotograf Tomáš Kubeš o Sibiři

11. 10. 2016 Komiksový workshop s Danielem Vydrou pro šesťáky ZŠ Jičínské
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Skvěle vkročili do nové basketbalové sezóny muži i  juniorky 
Basketbalového klubu Příbor. Oba týmy se v úvodních dvou zápa-
sech radovaly z vítězství. 

Muži porazili Nový Jičín C 76:69 a nováčka soutěže tým Botu-
cal Karviná 105:27. „Nováček z Karviné nám žádné obtíže nedělal. 
Naopak střetnutí s Novým Jičínem jsme nezvládli tak, jak bychom 
chtěli,“ uvedl trenér příborských mužů Libor Piškytl. „Proti zónově 
bránícímu soupeři jsme měli ale problém s postupným útokem. Zónu 
přitom hraje většina týmů v naší soutěži, proto musíme na útočné 
fázi zapracovat. Dostali jsme příliš snadných bodů zpod koše, zápas 
jsme ale, kromě třetí čtvrtiny, měli pod kontrolou,“ řekl Libor Piškytl.

Dvě výhry na úvod si připsaly také hráčky juniorského týmu, 
které porazily BK Havířov 66:49 a SBŠ Ostrava B 67:55. „V prvním 
utkání proti Havířovu jsme začaly trochu nervózně, ale od šesté mi-
nuty první čtvrtiny jsme si již celý zápas nenechaly vzít vedení. Dařila 
se nám především střelba ze střední vzdálenosti,“ přiblížila úvodní 
utkání sezóny trenérka týmu U19 Michaela Drtilová. 

Proti SBŠ B příborské basketbalové juniorky před poslední čtvr-
tinou prohrávaly, přesto dokázaly utkání zvládnout. „Po poločasové 
přestávce jsme ale začaly kupit spoustu hloupých chyb a do poslední 
čtvrtiny jsme šly s pětibodovým mankem. V poslední čtvrtině jsme ale 
zabraly v obraně a po několika rychlých protiútocích jsme soupeře 
rozebraly a toto období vyhrály 22:5,“ popisovala Michaela Drtilová.

Úspěšně vstoupily do nového basketbalového ročníku i  další 
týmy, které letos poprvé hrají ligové soutěže. Kluci U14 sice první 

utkání s Havířovem prohráli 52:55, v odvetě ale Havířov porazili 
48:39 a zvítězili i proti Hladnovu, který porazili rekordním výsled-
kem 131:9! Těsné vítězství 47:45 nad Bruntálem si připsaly také 
ligové kadetky U17, čekat na výhru tak musely jen ženy. Po třech 
úvodních porážkách se dočkaly na palubovce Žďáru nad Sázavou, 
kde vyhrály 71:69 po prodloužení.

5. kolo krajské atletické ligy minipřípravek (2007 – 2009) proběhl 
8. září 2016 v Ostravě Porubě na krásném stadionu sportovní ško-
ly. Závodu se zúčastnilo 10 družstev. Hned v první disciplíně, běhu 
na 60 m, naše děvčata zabodovala. Martina Kavková se umístila na 
7. místě a Hana Mošťková na osmém. Docela příjemným překva-
pením bylo 3. místo Hanky Mošťkové ve skoku dalekém, výkonem 
358 metrů. Další naši závodníci obsazovali místa ve druhé desítce. 
Nejslabší disciplínou pro nás byl hod kriketovým míčkem. Naše 
družstvo skončilo na 5. místě. 

Dne 20. září 2016 v Ostravě Vítkovicích proběhlo poslední kolo 
atletické ligy. Zde se závodilo v atletickém čtyřboji. V běhu na 60 m 
skončila Hanka Mošťková na 5. místě,  Kavková na 8. místě, Maléř 
na 12. místě. V běhu na 500 m Kavková na 11. místě, Hanka Mošť-
ková na 21. místě a Maléř na 14. místě. Nejlépe pro nás dopadl opět 
skok daleký. Hanka Mošťková získala znovu 3. místo, Kavková se 
umístila 9., Mošťková Katka na 18. místě a Maléř na 6. místě. Hod 
míčkem pro nás dopadl opět špatně, a tím jsme si docela pohorši-
li v celkovém hodnocení čtyřboje, kde skončili: Mošťková H. 11., 
Kavková 13. a Mošťková K. 32. Zúčastnilo se 48 děvčat. U chlapců 
Maléř obsadil 15. místo z 54 chlapců. Za celý rok jsme se ze 6 závodů 
zúčastnili 4 závodů vždy ve velmi oslabeném obsazení. V družstvu 

jsme celkově skončili na 7. místě z 12 družstev. Pro příští rok by-
chom rádi posílili, a proto hledáme další zájemce o atletiku, ročníky 
2009 a starší. Informace na 731 905 092.

Klub filatelistů oznamuje, že v neděli 6. listopadu od 8.00 do 10.30 hod. pořádá v Kulturním domě v Příboře pravidelné podzim-
ní setkání sběratelů všech  odborností spojené s burzou. V nabídce budou známky, celistvosti, pohledy, mince a další sběratelský 
materiál. Během setkání budou vyhodnoceny výsledky soutěže mladých výtvarníků na téma „Návrh poštovní známky“ a předány 
ceny vítězům. Během burzy bude probíhat poradenská služba pro začínající sběratele a můžete si zde domluvit nákup sběratelského 
materiálu, případně prodej Vašich sbírek či věcí z pozůstalostí. Pořadatelé srdečně zvou všechny zájemce z řad sběratelů  i širokou 
veřejnost. Bližší informace se můžete dozvědět na tel. 604 58 05 92, na emailové adrese „hoby.sluzby@seznam.cz“, nebo na webo-
vých stránkách www.filateliemix.cz.  Za Klub filatelistů Jan Strakoš

ZE SPORTU

JUNIORKY I MUŽI ZAHÁJILI BASKETBALOVOU SEZÓNU VÝHRAMI 

ATLETIKA

PODZIMNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA V PŘÍBOŘE

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

Stanislav Macek

Kluci BK Příbor U14 v prvním domácím zápase porazili v hale Masary-
kova gymnázia Start Havířov 48:39.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

Foto: Stanislav Macek
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Pravidelně každou první zářijovou so-
botu se na Hájov sjíždějí hasičské sbory 
z  blízkého i  dalekého okolí, aby změřily 
své výkony v královské disciplíně požární-
ho sportu v požární útoku. Tak tomu bylo 
i v letošním roce. 

V sobotu 3.  září uspořádali hasiči 
Hájova již 7. ročník pohárové soutěže v po-

žárním útoku O  HÁJOVSKÝ POHÁR, který byl zároveň 11. 
kolem XII. ročníku Beskydské ligy.

Tato soutěž je velmi specifická svou tratí. Zatímco na většině 
soutěží se závodí na klasické rovince, u nás na Hájově je součástí 
tratě i protisměrná zatáčka, která klade zvláštní nároky na prou-
daře, kteří běží k terčům.

Při slavnostním nástupu přivítali zúčastněná družstva sta-
rosta SDH Hájov Vojtěch Jalůvka, velitel SHD Hájov Michal 
Kabát a člen Osadního výboru Hájov Ing. Ondřej Sýkora. Popřáli 
družstvům hodně úspěchů v soutěži a ve 20:30 hod. nastoupi-
li na start první soutěžící - družstvo mužů Hájova nad 35 let.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 46 družstev ve všech 
kategoriích (muži, ženy a  muži nad 35 let). Nejvzdálenějšími 
účastníky bylo družstvo mužů nad 35 let z Velkých Karlovic. 
Letos přijeli poprvé a jak sami přiznali, do té doby vůbec někte-
ří nevěděli, kde se obec Hájov nachází.

Pořádající SDH Hájov postavil do soutěže celkem 5 družstev 
(dvě družstva v kategorii žen a mužů nad 35 let a jedno druž-
stvo mužů). 

Během celého večera se přišlo na soutěž podívat více než 
400 diváků, kteří svým povzbuzováním, nejen domácích druž-
stev, vytvořili pro všechna soutěžní družstva vynikající atmosféru, 
která doslova burcovala družstva k co nejlepším výkonům. Občas 
se stalo, že přemíra snahy soutěžících dosáhnout co nejlepšího 
času, způsobila, že voda v hadicích nesměřovala přímo k terčům, 
ale i mezi diváky, kteří byli během soutěže několikrát „osprcho-
váni“. Vzhledem k příjemnému letnímu počasí to všichni brali 
s humorem a bylo to i takové příjemné zpestření soutěže.

 Pro soutěžící družstva a diváky bylo 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 ukončení soutěže 
bylo vše, co bylo přichystáno snědeno a vypito.

A jaké byly výsledky soutěže ?
Kategorie muži: 1. místo Vyšní Lhoty, 2. místo Lubno a 3. mís-
to Frýdek B
Kategorie ženy: 1. místo Hájov A, 2. místo Lhotka a 3. místo 
Hájov B
Kategorie muži nad 35 let: 1.  místo Vlčovice, 2.  místo Hájov 
A a 3. místo Vyšní Lhoty

Pořádání této soutěže předchází velice náročná příprava, do 
které jsou zapojeni všichni členové sboru hasičů na Hájově. A to 
od těch nejmladších, kteří zajišťovali např. úklid dráhy mezi jed-
notlivými požárními útoky, až po ty zkušenější hasiče.  

Po ukončení soutěže a částečném nočním úklidu areálu jsme 
se kolem 3. hodiny ranní vraceli domů znaveni, ale s pocitem 
dobře vykonané práce. Tento pocit byl i umocněn velmi dobrý-
mi výsledky našich družstev na této soutěži.  

Velké poděkování patří všem, kteří se na této vydařené akci 
podíleli, dále pak i  sponzorům za podporu této soutěže.

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 8. ročník pohárové soutěže v požárním úto-
ku O HÁJOVSKÝ POHÁR.

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

Hezký den přeji…
Čas utíká mnohdy rychleji než bychom všichni potřebovali 

a dny, kdyby se daly natáhnout, také by to nebylo špatné. Bohu-
žel s tímto problémem se nedá nijak pracovat a musíme kolikrát 
s časem bojovat. Hlavně tedy naše vedení, které má administ-
rativu na starosti.

Hlavně proto bychom Vás chtěli informovat o  dění z  na-
šich řad. Jak jistě víte, občanské sdružení Klokočova se věnuje 
z největší části zábavě, dále oddychu, volnočasovým aktivitám 
a v neposlední řadě sportu. Pro toto vše je zapotřebí mít hlavně 
vhodné prostory, které se po dlouhých létech podařilo městu 
získat. To si myslím, již také víte…. Jde o místní hřiště v katas-
tru Klokočova, kterého je město Příbor vlastníkem a našemu 
sdružení propůjčuje k našim účelům. Město Příbor, potažmo 

technické služby města, se pečlivě starají o zeleň, jeho poros-
ty a také např. herní prvky, které podléhají přísným kontrolám 
a nelevným revizím. To ovšem neznamená, že my sedíme s ru-
kama v  klíně a  jen pořádáme „párty“. Z  vlastní iniciativy si 
chceme vlastnoručně „vyrobit“ prostory, kde můžeme hlavně 
v suchu skladovat nemalé potřeby nutné ke konání našich akcí, 
které doposud zoufale schováváme pod plachtami. Proto se na 
hřišti buduje nejen zastřešení pro hosty ale hlavně bouda pro 
náš arzenál. To ovšem podléhá mimo jiné pravidlům ze zákona 
o stavebnictví, což - jak jistě spousta z vás ví, není vůbec jedno-
duchá záležitost, tedy hlavně na čas. 

Toto se nám ale konečně podařilo zdolat a  my můžeme 
pokračovat ve výstavbě. Tu si ovšem z největší části chceme udě-
lat svépomocí, dle našich představ a také z našich finančních 

KLUBY, SPOLKY

Tomáš Bordovský, SDH Hájov

Za občanské sdružení Klokočov Příbor Karel Till ml.

NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ NA HÁJOVĚ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOV PŘÍBOR
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Dne 22. 9. 2016 byl náš Klub seniorů pozván na 
akci Senioři, braňte se podvodníkům!,  kterou pořá-
dala Městská policie v rámci programu Ministerstva 
vnitra ČR.

Mnozí z  nás se těšili, protože to byla první akce 
v  novém Kulturním domě. Na tuto akci nás osobně 
pozvali strážníci městské policie. V den akce před 15. 
hodinou se začínali naši členové scházet před Kultur-
ním domem. Bylo mi ovšem divné, že se tam pohybují 
cizí lidé a na vstupních dveřích byl pouze nápis DNEŠ-
NÍ AKCE JE V SALONKU V II. POSCHODÍ, ale nic 
konkrétního, strážníci nikde. U prezentace seděly milé 
slečny, které po nás chtěly podpis a telefonní číslo. Ale 
proč? Na mou poznámku, aby mi náhodou za pár dnů 
někdo nezavolal a nepozval mne na předváděcí akci, 
se usmála, ale mlčela. Někdo byl ovšem již u vstupu 
ostražitější a své číslo neposkytl. Akce začala. Přivítal 
nás muž v obleku a představil se tradičním: „Jsem zástupce 
firmy X,Y…“, a už to jelo! Na stole za ním bylo něco přikryto 
bílým ubrusem s nápisem VITAL LIFE. V tu chvíli jsme všich-
ni znejistěli, kdeže jsme to vlezli?! Co to na nás zkouší?! Hlasitě 
jsme začali protestovat, že jsme se dostavili na besedu s poli-
cií a musí jít o omyl, nebo jsme obětí podvodu. Pan „Šmejd“ 
si zachoval dekorum, na naše připomínky nereagoval, i když 
se ozývaly hlasy, že okamžitě voláme policii. Dále nás v klidu 
přesvědčoval, že produkt, který nabízí, je výborný, je zdravý, 
naprosto čerstvý, s krátkou zárukou trvanlivosti, ručně vyrobe-
ný, tím pádem naprosto unikátní. Za chvíli se ovšem ukázalo, 
že oním „zázračným“ produktem je obyčejné máslo! 1 kus bra-
tru za pouhých 800 Kč!

Dokázala jsem si živě představit, když v pondělí přijdu do 
klubu, jak to pěkně schytám za to, že jsem všechny agitovala 
a zvala na tuto akci. Srdce mi bušilo až v krku, když v tu chvíli 
jsem zahlédla za pootevřenými dveřmi uniformu městských 
strážníků…  To byla úleva! V této pro mne infarktové situaci 
vešli v pravý čas zároveň s moderátorkou této akce PhDr. Ro-
manou Mazalovou, jednou z autorek filmu ŠMEJDI. Ta nám 
vysvětlila, že toto představení bylo sehráno úmyslně a velmi 

nás pochválila za to, že jsme na začátku projevili svoji nespo-
kojenost jako jedni z mála při těchto besedách. „Šmejdi“ byli 
ve skutečnosti členové sdružení OKÁČKO a předvedli doko-
nalé divadlo.

Když si všichni vydechli a emoce se zklidnily, dostalo se 
nám spoustu zajímavých rad a připomínek jak nenaletět. Ná-
zorně nám bylo ukázáno, jak ať už na ulici, u nás v bytě nebo 
i telefonicky, dokážou tito podvodníci zejména se staršími lid-
mi mistrně manipulovat, podvést je a nakonec i okrást. Sami 
jsme se zapojili do praktických scének, abychom se naučili, jak 
reagovat. Tzn. nebát se, odmítat, odmítat a slušně říkat všem 
nabídkám: NE NECHCI, DĚKUJI!  Toto představení bylo pro 
nás velmi poučné a přínosné a děkujeme tedy všem aktérům 
i našim strážníkům za její zajímavý průběh.

PS: Od této besedy jsem obdržela již tři telefonní nabíd-
ky zdravého vaření, zaslání tělové kosmetiky a také ponožek 
z bambusového vlákna. A když jsem si uvědomila, jak jsem se 
na naší besedě rozčílila, o to radostněji a sebevědoměji jsem 
je poslala…., však víte kam. Přednáška tak naprosto splnila 
svůj účel.

V LTV Příbor uvidíte ve 46. zprávách  s premiérou 3. 11. 2016.

ZO ČZS Hájov vznikla jako pobočný spolek ZO Příbor v roce 1956 za účasti tehdy př. Vojtěcha Tománka. Iniciátorem založe-
ní organizace v Hájově byl učitel Ludvík Matula. Zaregistrována v Praze od 1. 1. 1957.

Cílem bylo obnovení starých stromů za mladé a nové odrůdy. Po celou dobu trvání organizace se konaly přednášky, 
tématické zájezdy a dle možností výstavy ovoce a zeleniny. Postupem času – v r. 1988-9 jsme požádali MěNV o pozemek 
(zahradu) při obecní škole Hájov, který byl v tu dobu velmi zanedbaný.  Vykácely se všechny staré stromy a  požádali jsme 
o povolení ke stavbě zahradního domku (chaty). V roce 1992 byl kolaudován. Od té doby se pravidelně scházíme ke schů-
zovní činnosti.

Od r. 1971, kdy byl postaven kulturní dům v Hájově, se v září pravidelně pořádá Vinobraní.
V r. 2017 si budeme připomínat 60 let od založení ČOZS. Současná činnost je o údržbě zahrady, chaty, o konání občasných 

zájezdů a kulturních akcí pro naši obec. V letošním roce se také uskutečnila výstava ovoce, zeleniny a hub, a to 9. - 10. 10. 2016 za 
přítomnosti předsednictva členů Územního sdružení Nový Jičín. Byla spojena s výjezdním zasedáním na naší chatě. Výstava byla 
velmi kladně hodnocena za účasti cca 230 lidí.

Miluše Bergrová – jednatelka Klubu seniorů Příbor

Za výbor ZO ČZS Hájov Václav Matula

SENIOŘI SE BRÁNILI !

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU HÁJOV

prostředků, na kterých se podílejí hlavně návštěvníci našich 
krmášů, kácení májí, dětských dnů a  jiných akcí pořádaných 
na hřišti. Z menší části také z plesů, kde ovšem výdělky nejsou 
až tak závratné :-). Tímto chceme poděkovat všem sponzorům 
a hlavně městu Příboru za poskytnuté dotace, či granty na pro-
voz, bez kterých by to pro nás bylo velmi náročné a naše snaha 
o „růst“ hřiště by byla velmi složitá.

Dále bych chtěl podotknout, a tak trochu zopakovat, že na-
šich akcí, ať už velkých, nebo malých, je mnoho. Od tradičního 
a stěžejního krmáše (a ten letošní až na jednu nepříjemnou zále-
žitost v podobě selhání techniky) byl hlavně kvůli nádhernému 
počasí velmi vydařený, až po řekněme „komorní“ koštování….

Závěrem: Sdružení má své internetové stránky, kde se 
dozvíte vše o nás, kde se nacházíme, o chystaných akcí. Také 
různé informace o dění v Klokočově, různé odkazy „našich“ 
občanů, co například objevili v novinách, nebo jinak zviditel-
nili. Navíc zde hodnotím každou z  pořádaných akcí včetně 
vložených fotografií.  

WWW.KLOKOCOV.COM

Věřím, že se lidem u nás líbí a nadále se k nám budou rádi 
vracet, účastnit se hezkých i zábavných akcí a hlavně se bavit. 
Věřte, že my pro to uděláme vše, co bude v našich silách….
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V sobotu 24. září se sešli v BAV klubu nejen milovníci bub-
nování, ale i slovanských tradic. Babí léto přilákalo do pěkně 
vyzdobeného areálu BAV klubu nejen hosty z Příbora, ale také 
z Frýdku-Místku, Kunčic p/O i Ostravy.

Díky finančnímu příspěvku města Příbora na grant mohli 
účastníci prožít zajímavé sobotní odpoledne, a to od 14 až do 
21 hod. Program byl velmi pestrý. Společně se bubnovalo při 
workshopech, opékaly se klobásy, pila medovina. Historická 
skupina „Velesův lid“ připravila ochutnávky staroslovanských 
jídel a věřte, že to byla jídla nejen velmi chutná, ale také zdravá. 
Mnoho zajímavostí o slovanských tradicích jsme se dověděli 
hlavně od „vladyky“ Petra.

K dobré pohodě a  dobrému jídlu krásně zpívaly a  hrály 
na dobové nástroje ženy ze skupiny „Velesův lid“. Velkým po-
tleskem bylo odměněno i vystoupení bavklubácké bubenické 
skupiny „BAV Keltik“. A tak se společně promíchali Keltové se 
Slovany, tak jak to bylo i v naší dávné minulosti. 

Rituálním zapálením ohně za zvuků šamanských bubnů 
a tancem kolem ohně se Keltové i Slované společně poklonili 
přírodě – Matce Zemi, Otci Slunci, živé vodě, živlu ohni.

Jak známo, naši předkové měli šikovné ruce. A tak se také 
tvořilo, hlavně z přírodních materiálů: panenky pro štěstí z rá-
kosu, věnce z břečtanu, vybarvovaly se mandaly i had Zlatohlav, 
známý ze slovanských pověstí. Velký prostor v areálu si užívaly 
hlavně děti pro hry s míčem, stolní tenis, slack-line, skákání na 
trampolíně, opékali u ohně.

A když šli ti nejmenší domů, užívali si hlavně dospělí, s vel-
kým nadšením bubnovali až do „závěrečné“. Několik dnů po 
této akci jsme obdrželi email, cituji:

Děkujeme Vám za velmi zajímavou sobotní akci.
Dověděly jsme se spoustu zajímavostí a krásně si zabubnovaly.
Program byl pestrý a skvěle připravený!!!
Děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů a sil do další tvůr-
čí práce.

Celý tým pořadatelů BAV klubu 
 toto poděkování velmi potěšilo.

 I když BAV klub nepořádá masové komerční akce,  
přesvědčili jsme se, 

že i tyto menší klubové akce jsou vítány  
a návštěvníky kladně hodnoceny.

Za BAV klub  Vlasta Trojčínská, ředitelka

Poslední zářijový víkend bylo v Luně Pří-
bor, středisku volného času rušno. Probíhal 
zde festival brazilského bojového umění zva-
ného capoeira, který pořádala Luna Příbor 
společně se skupinou capoeiry Cordão de 
Ouro. Akce určené především dětem z pří-
borského klubu se zúčastnilo také mnoho 
capoeiristů nejen z  České republiky, ale 
i Brazílie, Maďarska, Slovenska a Polska. Prá-
vě tito hosté dodali akci skvělou atmosféru 
a postarali se tak o nezapomenutelný zážitek. 

V pátek 23. září se v Luně sešlo na čtyřicet 
dětí a mladých lidí se stejným záměrem: užít 
si víkend plný workshopů s brazilskými lek-
tory. Pro některé členy našeho klubu to byla 
vůbec první akce, kde měli možnost poznat 
capoeiristy z jiných zemí. Počáteční rozpaky 
odboural hned první večerní trénink spojený 
se zpěvem a hrou na nástroje. Po večeři násle-
doval náročnější workshop určený spíše těm 
starším. Při rytmické hudbě jsme si osvojili základní kroky bra-
zilského párového tance Forró, jenž připomíná známější salsu. 

Během soboty proběhlo hned několik workshopů zamě-
řených na různé styly tradiční capoeiry, jako například tzv. 
Maculelé (tanec s tyčkami) či Puxade de rede (tanec rybářů).  
Slunečné odpoledne patřilo vystoupení na příborském náměs-
tí, které jsme si všichni moc užili. Večer už ale nadešel čas pro 
ty nejmladší. Při slavnostním ceremoniálu, v capoeiře zvaném 
batizado, ocenili brazilští instruktoři 8 našich členů ve věku 
od 10 do 16 let barevným páskem. Při zkoušce děti předvedly 
to nejlepší, co se na trénincích naučily a dokázaly, že si pásky 

opravdu zaslouží. Završením víkendového festivalu byl nedělní 
závěrečný workshop plný pozitivní nálady a energie. 

Víkend bojových a  tanečních sportů se nadmíru vydařil. 
Pozitivní ohlasy nejen ze strany dětí, ale i hostů, nás povzbudi-
ly k pořádání dalších takovýchto akcí. Velké poděkování patří 
městu Příboru za finanční podporu ve formě grantu, který jsme 
na tuto akci dostali, a  dále kolektivu Luna Příbor, svč v  čele 
s  paní ředitelkou Lenkou Nenutilovou. Děkujeme instrukto-
ru Michaelovi a všem brazilským lektorům, hostům a skvělým 
příborským členům.
V LTV Příbor 42. týden s premiérou 16. 10. 2016, www.televize-pribor.cz

Alena Pončová a Pavlína Dobrocká z Ostravy

Gabriela Sýkorová, vedoucí kroužku capoeiry

IX. BUBENICKÁ PÁRTY V BAV KLUBU

FESTIVAL CAPOEIRY ANEB
„VÍKEND BOJOVÝCH A TANEČNÍCH SPORTŮ“
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Je to již jeden rok, co v Příboře zahájil činnost filmový 
klub při Coworkingovém centru Příbor. S  výjimkou letní 
přestávky promítal dosud vytrvale 1x měsíčně a o jeho čin-
nosti jste mohli číst pravidelně i na stránkách Měsíčníku 
nebo si poslechnout v reportážích LVT Příbor. 

Návštěvníci si mohli za tuto dobu vychutnat řadu nezá-
vislých snímků, osobních setkání a diskusí se samotnými 
autory promítaných filmů, ale i řadu zajímavých informací 
ze zákulisí filmové tvorby. Neopakovatelnou atmosféru pak 
vytvářelo prostředí Loutkového divadla, které nám bylo pro 
účely projekcí zapůjčeno. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se do-
sud na filmovém klubu podíleli jak organizačně, tak i v roli 
diváků. Zároveň bychom chtěli poděkovat městu Příbo-
ru za poskytnutou dotaci v částce 13 200 Kč, kterou jsme 
obdrželi v  grantovém řízení Veřejná finanční podpora 
2016 – provoz a činnost. Z této částky bylo hrazeno cestov-
né filmových tvůrců, odměna dramaturga filmového klubu, 
pronájem sálu v Kulturním domě Příbor a také zakoupení 
promítacích práv na dva filmy z oficiální distribuce, které se 
natáčely v Příboře – 14. 10. 2016 jsme s úspěchem promítali 
film „Metráček“ z depozitáře Národního filmového archivu, 
zachycující naše město na začátku 70. let, na listopad – kon-

krétně 25. 11. 2016 od 19:00 je pak připraveno drama České 
televize „Volání odjinud“, tentokráte z let devadesátých.  

Věříme, že „příborská tématika“ zaujme diváky nejen 
z řad pamětníků, ale i mladších ročníků. Můžeme tak společ-
ně poznat naše město zachycené v okamžiku, který již patří 
historii, přesto v živém obrazu a reáliích, patřících do naší 
každodennosti. Například již zmíněný film Metráček, promí-
taný poprvé v zázemí Kulturního domu Příbor v říjnu, nám 
vlastně nechtěně zanechal obraz tehdejšího stavu a uspořá-
dání našeho náměstí, včetně tamních obchodů a autobusové 
zastávky, ale i z náměstí průjezdnou Místeckou a zastávku 
u  kostela sv. Kříže nebo toho, že ulice Stojanova se vlast-
ně vůbec nezměnila. Zachyceny jsou také tehdejší dopravní 
prostředky, plakáty, kočárky, oděvy apod. Všechny tyto zají-
mavosti mohou porovnat, místy i s viditelným a slyšitelným 
překvapením (platí zejm. pro mladší ročníky), právě a pou-
ze jen příborští diváci. Jsme zvědaví, co všechno se podařilo 
zachytit ve Volání odjinud 

V současné době připravujeme koncepci filmového klubu 
na příští rok, jediné je však jisté – jeho budoucnost závisí 
na návštěvnosti a zájmu ze strany diváků. Za tu dosavadní 
ještě jednou děkujeme.
V LTV Příbor 44. zprávy s premiérou 30. 10. 2016, www.televize-pribor.cz

FILMOVÝ KLUB

Ing. Jana Konečná, Coworkingové centrum Příbor

PRVNÍ ROK JE ZA NÁMI
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka Příbora

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda

NEVĚDOMÍ V BĚHU ČASU S LÉKAŘEM VÁCLAVEM MIKOTOU

FRANTA ÚPRKA – „ZABODOVAL“

V poslední zářijový pátek se sešli 
milovníci výtvarného umění a přáte-
lé historie s kurátorkou sbírek Galerie 
výtvarného umění v  Hodoníně, 
s paní PhDr. Ilonou Tunklovou, aby 
se dozvěděli něco zajímavého o tvůr-
ci soch na průčelí budovy našeho 
gymnázia. Setkání tak upozornilo 
na další příborskou pamětihodnost, 
která byla doposud neprávem opo-
míjena. Velmi přínosný se mi jevil 
v anketě z minulého čísla Měsíčníku 
příspěvek paní Jaroslavy Sobotíkové, 
který nejen poukazoval na skuteč-
nost, že pro kolemjdoucí jsou sochy 
„neviditelné“, ale který ihned nabí-
dl i konstruktivní řešení. Umístit na 
protějším chodníku v místech, kde dří-
ve stála busta T. G. Masaryka „vyhlídkový prostor“ s doprovodnými 
údaji o této pozoruhodné  architektonické výzdobě našeho města. 
/Jistě velmi podnětný návrh např. pro komisi cestovního ruchu…/
Všimla jsem si, že některé účastnice tohoto setkání si dokonce přines-
ly s sebou i vzpomínaný článek s anketou, jen aby jim nic nezůstalo 
nezodpovězeno a maximálně tak využily mimořádnou příležitost – 
zeptat se „přímo u pramene“. 
Závěrečná neformální beseda přinesla hypotetickou odpověď na  
otázku číslo 1.  pana starosty Bohuslava Majera: „Co bylo podnětem 
nebo příčinou toho, že autor /sochař František Úprka/své dílo rea-
lizoval právě pro tehdy dostavované reálné gymnázium v Příboře?“

Přikláním se k názoru, že stopy skutečně vedly přes štramberského 
malíře a řezbáře Jaroňka a  Richterovu příborskou tiskárnu až k Úpr-

kovi. Tady nechávám prostor pro 
autorku této teorie, již zmiňovanou 
paní Jaroslavu Sobotíkovou, kte-
rá se s vámi jistě podělí o výsledky 
svého pátrání v některém z dalších 
čísel našeho Měsíčníku. A nenechte 
se mýlít – zbývá tu ještě dosti pro-
storu pro vás – pozorné čtenáře…..

A co doporučit těm mnohým, 
kteří mi psali, že se dozvěděli o akci 
se značným předstihem a pak se jim 
termín v záplavě denních povinnos-
tí „ztratil z dohledu“? 
Rada je jednoduchá – navštivte 
město Hodonín, kde mají bratři 
Joža a  František Úprkovi svůj de-
pozitář v  krásné secesní budově 
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o tom, že náš 1. prezident TGM, jehož jméno nese naše gymnázi-
um, je hodonínským rodákem? Jeho rodný dům tu sice již nestojí, 
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slechnout si zpívající fontánu nebo navštívit zdejší lázně na léčbu 
nemocí pohybového aparátu. 
A pokud by Hodonín byl pro vás příliš daleko? Pak jistě přijme-
te  moje pozvání na letní „křest“ audiozáznamu přednášky paní 
Dr. Tunklové spojený s promítáním Úprkových děl – pravděpo-
dobně v zahradní restauraci „Za vodou“. Je na co se těšit…..

e-mail: supova.marie@email.cz, mobil: 777 6 5 1856
V LTV Příbor 43. zprávy s premiérou 23. 10. 2016, www.televize-pribor.cz

Na setkání s kapacitou v oboru psychiatrie a psychoanalýzy 
přišli především laici. 50 minut pan docent vysvětloval, jak je to 
s nevědomím a jak se měnil náhledem na něj od doby Freudovy 
po současnost.

Další více než hodinu přednášející odpovídal na dotazy poslu-
chačů: opravdu nemáme schopnost vyprávět a pamatovat si věci 
před 3. rokem našeho života? Kdo dnes nejčastěji přichází na psy-
choanalýzu? Jak dlouho nalezení sama sebe a vyléčení člověka touto 
metodou trvá? Jak dlouho trvalo to nejdelší léčení... a nejkratší? Stále 
psychoanalytici vyšetřují stejně jako Freud - tak, že pacient na lé-

kaře nevidí - tedy za pohovkou? Jak je to se ztotožněním se člověka 
s nějakou osobností - např. rockovým zpěvákem? Co s narcisismem 
u lidí? Co je to ve skutečnosti hysterie - jak se projevuje?  A na dal-
ší a další dotazy pan docent odpovídal a najednou byly dvě hodiny 
pryč.....Byly to dvě hodiny zajímavého setkání. Z Příbora si Václav 
Mikota odvezl příjemný pocit a loutku S. Freuda od místního řez-
báře Jaromíra Kostelníka. 

Akce byla součástí projektu Za poznáním historie města Příbora - 
osobnost S. Freud - a podpořily ji Moravskoslezský kraj a město Příbor.

V LTV Příbor 44. zprávy s premiérou 30. 10. 2016, www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková 

Foto: Stanislava Slováková 
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STŘEDA 2. 11. 2016
V galerii radnice bude v 17 hodin zahájena vernisáž k výstavě fotografií 
členů Fotoklubu Příbor Petra Sochy a Miroslava Galii. Výstavu v gale-
rii radnice můžete zhlédnout do 3. 1. 2017.
PÁTEK 4. 11. 2016
Divadelní soubor Pod věží Štramberk předvede hru Fidlovačka aneb 
žádný hněv a žádná rvačka.
Na představení jste zváni do velkého sálu Kulturního domu v Příboře, 
začátek ve 20:00 hodin.
Cena vstupného 50,- Kč, prodej pouze na místě v pokladně KD.
ČTVRTEK 10. 11. 2016
Zveme vás do foyer Kulturního domu na vernisáž k  výstavě obrazů 
vynikajícího malíře Josefa Šlosara, držitele Československého váleč-
ného kříže in memoriam. Narodil se 14.  9.  1902 na  Hájově a  zemřel 
16. 3. 1943 ve vězení v Ratiboři. Výstava nese název Akvarely – 1922 až 
1937 a je připravena ve spolupráci s Ing. Arch. Ivo Šlosarem. Na verni-
sáži vystoupí pěvecký sbor Valentin, začátek v 17:00 hodin.
PÁTEK 11. 11. 2016
Také naše město si připomene oběti válek a bojů společným setkáním 
na vzpomínkové akci Mezinárodní den válečných veteránů na ná-
městí Sigmunda Freuda v Příboře od 17:00 hodin. K vidění budou vo-
jáci v uniformách, ve kterých bojovali naši předkové, a budou položeny 
kytice u pamětní desky „Vlastencům a osvoboditelům“ před radnicí. Za 
hudebního doprovodu Sdružení hudebníků Příbor odejdeme v tradič-
ním lampiónovém průvodu k řece Lubině, kde pošleme po vodě vodní 
lampionky s přáním. Lampionky se svíčkou budou zdarma k dispozici 
na místě.

PÁTEK 11. 11. 2016
Studentský soubor při Divadelním souboru Pod věží Štramberk se 
představí satirickou hrou o boji na hřbitově DUCHÁČKOVÉ. Začátek 
ve 20:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu V Příboře.
Cena vstupného 50,- Kč, prodej pouze na místě v pokladně KD.
NEDĚLE 20. 11. 2016
Za nebeskou bránou II. Od svaté Máří do Tří králů je písňový a dra-
matický pořad o světcích. Účinkují: sólisté Chrámového sboru Štramberk 
s kvartetem Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína, her-
ci divadelního souboru Pod věží Štramberk a soubor lidových písní a tanců 
Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010. Program 
se uskuteční v kostele sv. Valentina v Příboře od 18:00 hodin. Vstup je volný.
NEDĚLE 27. 11. 2016
I. ADVENTNÍ KONCERT se uskuteční ve farním kostele Narození 
Panny Marie od 17:00 hodin. V programu vystoupí pěvecký sbor Va-
lentin Příbor, přednese Truvérskou mši, biblické čtení a vystoupí, var-
haník MgA. Pavel Rybka, Art.D. Vstupné 50,- Kč. Předprodej vstupe-
nek bude zahájen 14. 11. a bude možný každé pondělí a středu v době 
od 10:00 do 17:00 hodin v pokladně Kulturního domu, také pak před 
koncertem v kostele. 
PŘIPRAVUJEME : 
Na období adventu připravujeme mnoho zajímavých kulturních a spo-
lečenských akcí. Výčet těchto akcí naleznete na samostatném plakátku 
v tomto čísle Měsíčníku.
Změna programu vyhrazena, na všechny akce Vás srdečně zveme, 
dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC LISTOPAD 2016
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Příbor

POZVÁNÍ NA KULTURU
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KULTURNÍ PROGRAM – LISTOPAD

Probíhající výstava do 1. listopadu 
ALFRED KRZEMIEN - BESKYDSKÉ MOTIVY 
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Úterý 1. listopadu od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Středa 2. listopadu od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Středa 2. listopadu od 17:00 hod. 
PETR SOCHA A MIROSLAV GALIA, 
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ  
Galerie v radnici otevřena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Čtvrtek 3. listopadu od 17:00 hod. 
KOPŘIVA, VERNISÁŽ VÝSTAVY 
O zpracování kopřivového vlákna.  
Muzeum Novojičínska, p. o. Výstavní sály 
muzea Příbor. Součástí je hudební vystoupení 
B&D Strings. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pátek 4. listopadu od 17:00 hod. 
POHÁDKOVÝ VEČER IRENY KOPECKÉ 
Refektář piaristického kláštera. 

Město Příbor 
Pátek 4. listopadu od 20:00 hod. 
FIDLOVAČKA 
ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA 
Kulturní dům Příbor.              
Město Příbor, divadelní soubor Pod věží Štramberk 

Sobota 5. listopadu od 7:34 hod. 
BESKYDY VLAKEM – HORNÍ LIDEČ  
– ČERTOVY SKÁLY 

KČT Příbor  605 078 929 
Neděle 6. listopadu od 8:00 hod 
PODZIMNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA 
Kulturní dům Příbor.            

 Klub filatelistů 
Pondělí 7. listopadu od 18:30 hod 
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ S PRVKY 
MUZIKOTERAPIE 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 
Čtvrtek 10. listopadu od 17:00 hod 
VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA ŠLOSARA 
Foyer Kulturního domu Příbor.        

Město Příbor 
Pátek 11. – 20. listopadu 
HUSÍ HODY 
A DEGUSTACE SVATOMARTINSKÝCH VÍN 

U Zlaté hvězdy Příbor 
Pátek 11. listopadu od 17:00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

Město Příbor 
Pátek 11. listopadu od 17:15 hod. 
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU 
Divadlo 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 

Pátek 11. listopadu od 20:00 hod. 
DUCHÁČKOVÉ 
Kulturní dům Příbor.  

Město Příbor,  
Studentský divadelní soubor Pod věží Štramberk 

Sobota 12. listopadu od 9:00 hod. 
BURZA KNIH 
Knihy se nevyhazují, knihy se darují, nebo 
prodávají. Přijďte poslat tu Vaši knihu dál 
a pořiďte si novou.  
Přihlášky: info@pribor.cz, tel:731 474 606 

Coworking centrum Příbor 
Sobota 12. listopadu od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti.  
Info K. Bukovjanová, tel. 778 013 156. 

Luna Příbor, SVČ, p. o. 
Sobota 12. listopadu od 19:00 hod. 
CIZINCI 
Country - bluegrassová kapela. 

AS Mexico restaurace Příbor 
Úterý 15. listopadu od 17:00 hod. 
TAJEMSTVÍ PYRAMID V BOSNĚ 
Přednáška Radka Kubly. 

Městská knihovna Příbor 556 725 037 
Úterý 15. listopadu od 18:00 hod. 
POVÍDÁNÍ S PETROU MÜCKOVOU 
O ULTRA-TRAILU 
Přihlášky: info@pribor.cz, tel:731 474 606 

Coworking centrum Příbor 
Středa 16. listopadu od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Čtvrtek 17. listopadu od 17:00 hod. 
SWINGOVÝ KONCERT 

Sdružení hudebníků Příbor 
Čtvrtek 17. listopadu od 17:00 hod. 
SVÍCE PRO 17. LISTOPAD 

Místní sdružení ODS v Příboře  
Sobota 19.- 20. listopadu od 5:00 hod. 
GYÖR – DUNAJSKÁ STREDA, KOUPÁNÍ 

 KČT Příbor  737 375 203 
NEDĚLE 20. listopadu od 18:00 hod. 
ZA NEBESKOU BRÁNOU II.  
OD SVATÉ MÁŘÍ DO TŘÍ KRÁLŮ 

Město Příbor 
Úterý 22. listopadu od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Počet míst omezen, na akci je nutné 
se přihlásit a požádat o zajištění materiálu 
(šátek, šála, kravata). Cena: 100 Kč (barvy 
a kontury) + materiál. Na akci je nutno se 
přihlásit, počet míst omezen.  

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Úterý 22. listopadu od 16:00 hod. 
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ 
Cena: 100 Kč (materiál, lektor).  

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
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Úterý 22. listopadu od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky                    
i pokročilé pod vedením lektorky Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu. Na akci je 
nutno se přihlásit, počet míst omezen.  
Cena: 200 Kč (materiál, lektor).  

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Pátek 25. listopadu od 9:00 hod. 
ADVENT V LUNĚ 
Tradiční výroba adventních věnců. Vstupné: 
30 Kč + materiál. Info: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  778 013 156 
Pátek 25. listopadu od 11:00 hod. 
ZVĚŘINOVÉ HODY                Hostinec u Čechů 
Pátek 25. listopadu od 19:00 hod. 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRAMÍNKY 

AS Mexico restaurace Příbor 
Pátek 25. listopadu od 19:00 hod. 
VOLÁNÍ ODJINUD - DRAMA 
Malý sál KD Příbor.  

FILMOVÝ KLUB, Coworking centrum Příbor 
Sobota 26. listopadu od 7:00 hod. 
ZÁJEZD DO KRAKOVA  
Návštěva kulturních, historických památek           
a předvánočního jarmarku s průvodkyní Lucií 
Bukovjanovou. Cena:  dítě  do 15 let 460 Kč, 
ostatní 490 Kč. Přihlásit se můžete do 23. 11. 
2016. Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Sobota 26. listopadu od 17:00 hod. 
KONCERT EVY HENYCHOVÉ 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře 
Sobota 26. listopadu od 19:00 hod. 
SPOLEČENSKÝ PLES S KOLONOU 
FREKVENTANTŮ KURZU TANCE 
Společenský sál Leoše Janáčka Hukvaldy 
(Dolní Sklenov). 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 

Neděle 27. listopadu od 17:00 hod. 
PĚVECKÝ SBOR VALENTIN PŘÍBOR 
I. Adventní koncert 
Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře. 

Město Příbor 
Středa 30. listopadu od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - Příbor v LTV před 20 lety, r. 1996 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  

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. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 

ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Pondělí: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 hod.  

 http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt:  15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  

 739 657 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
ve čtvrtek 17. listopadu 2016 v 17.00 hod. 

na náměstí S. Freuda v Příboře. 
 

Občerstvení: štrúdl, čaj a svařené víno. 
Srdečně vás zveme. 

Úterý 22. listopadu od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pro začátečníky                    
i pokročilé pod vedením lektorky Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu. Na akci je 
nutno se přihlásit, počet míst omezen.  
Cena: 200 Kč (materiál, lektor).  

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Pátek 25. listopadu od 9:00 hod. 
ADVENT V LUNĚ 
Tradiční výroba adventních věnců. Vstupné: 
30 Kč + materiál. Info: K. Bukovjanová. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.  778 013 156 
Pátek 25. listopadu od 11:00 hod. 
ZVĚŘINOVÉ HODY                Hostinec u Čechů 
Pátek 25. listopadu od 19:00 hod. 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRAMÍNKY 

AS Mexico restaurace Příbor 
Pátek 25. listopadu od 19:00 hod. 
VOLÁNÍ ODJINUD - DRAMA 
Malý sál KD Příbor.  

FILMOVÝ KLUB, Coworking centrum Příbor 
Sobota 26. listopadu od 7:00 hod. 
ZÁJEZD DO KRAKOVA  
Návštěva kulturních, historických památek           
a předvánočního jarmarku s průvodkyní Lucií 
Bukovjanovou. Cena:  dítě  do 15 let 460 Kč, 
ostatní 490 Kč. Přihlásit se můžete do 23. 11. 
2016. Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
Sobota 26. listopadu od 17:00 hod. 
KONCERT EVY HENYCHOVÉ 

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Příboře 
Sobota 26. listopadu od 19:00 hod. 
SPOLEČENSKÝ PLES S KOLONOU 
FREKVENTANTŮ KURZU TANCE 
Společenský sál Leoše Janáčka Hukvaldy 
(Dolní Sklenov). 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  556 723 778 

Neděle 27. listopadu od 17:00 hod. 
PĚVECKÝ SBOR VALENTIN PŘÍBOR 
I. Adventní koncert 
Farní kostel Narození Panny Marie v Příboře. 

Město Příbor 
Středa 30. listopadu od 13:30 hod. 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
Info: J. Lupíková, tel. 604 188 186. 

Luna Příbor, SVČ, p. o.   
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 

Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - Příbor v LTV před 20 lety, r. 1996 
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV. 
Neděle - premiéry zpravodajských relací. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793 
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

Rodný dům S. Freuda  556 722 200 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY  

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. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
CVIČENÍ JÓGY V DENNÍM ŽIVOTĚ 

ZŠ Npor. Loma – tělocvična školní družiny 
Pondělí: 17:30 hod. pro začátečníky. 

 775 084 815 
CVIČENÍ TAI-CHI 

Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čtvrtek: 19:00 hod.  

 http://taiji-pribor.webnode.cz 
FIT CENTRUM PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, pá:  9:00 – 21:00 hod. 
Út, čt:  17:00 - 17:50 hod. ženy 

 724 963 164, 739 805 227 
SAUNA PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po, čt:  15:00 - 21:00 hod.  muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so: 15:00 - 21:00 hod. společná 

 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Po:    9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 15:30 – 16:30 hod.  dětský aerobic (D+T)  
 20:00 – 21:00 hod.  aerobik+bodystyling (T) 
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit) 
 18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T) 
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha) 
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit) 
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha) 

Bc. Tereza Sattková, 
 proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164 

 

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Pondělí – pátek: 9:00 - 19:00 hod. 
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  

 739 657 301 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 

Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
Pondělí – pátek od 15:00 hod. 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí od 18:30 hod. 
ZUMBA®  
Pondělí od 19:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY 
Vede R. Fialová,  607 953 300 
Úterý od 17:00 hod. 
POWER JÓGA 
Vede P. Jeníková,  603 119 174 
Úterý od 18:00 hod. 
Středa od 18:30 hod. 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I, II, III  
Vede V. Šťastná,  733 165 317 
Čtvrtek od 9:00 hod. 
CVIČENÍ JÓGY PRO SENIORY 
Vede L. Buchlovská,  776 877 317 
Středa od 16:00 hod. 
DESKOVKY 
Středa od 19:00 hod. 
TANEC V KRUHU ŽEN 
Středa od 20:00 hod. 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Čtvrtek od 18:15 hod. 
LATINO DANCE 
Vede L. Vališová,  774 553 881 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
ÚTERÝ S HELOU - STROLLERING 
Od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                       
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU - SPOLEČNÝ PROGRAM  
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  2.11. Tanečky, písničky, říkadla 
  9.11. Pohádka „O KOBLÍŽKOVI“ 
16.11. Tanečky, písničky, říkadla 
23.11. Příprava básniček na „MIKULÁŠE“ 
30.11. Podzimní povídání o zvířátkách 
Vedoucí: J. Lupíková,  604 188 186. 
ČTVRTEK S HELOU - CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
PÁTEK S PAVLOU - VÝTVARNÉ ČINNOSTI 
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  4. 11. Aranžování dýní 
11. 11. Podzimní mozaika – lepení listů 
18. 11. Adventní kalendář 
25. 11. Adventní tvoření - věnec 
Info: P. Kavanová,  606 848 461 

PRAVIDELNÉ AKCE 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  

Masarykova 489, Příbor 
 556 723 778 

 
 
 

Pondělí od 16:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
 

Pondělí od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
 

Úterý 
TANEČNÍ KROUŽKY  
 

Úterý od 17:45 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

Pondělí od 17:00 hod. 
KYTARA A ROCK 
 

Středa od 15:30 hod. 
RC MODELY AUT 
 

Středa od 15:30 hod. 
ŠIKULOVÉ 
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, 
keramika, modelování, zhotovení draků, her, 
ozdob, práce s přírodními materiály.  
 

Pátek od 16:30 hod. 
KURZ TANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRAVIDELNÉ AKCE 
LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 

Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 
Pondělí – pátek od 15:00 hod. 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí a čtvrtek od 18:00 hod. 
AIKIDÓ PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí od 18:30 hod. 
ZUMBA®  
Pondělí od 19:30 hod. 
TRAMPOLÍNKY 
Vede R. Fialová,  607 953 300 
Úterý od 17:00 hod. 
POWER JÓGA 
Vede P. Jeníková,  603 119 174 
Úterý od 18:00 hod. 
Středa od 18:30 hod. 
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ I, II, III  
Vede V. Šťastná,  733 165 317 
Čtvrtek od 9:00 hod. 
CVIČENÍ JÓGY PRO SENIORY 
Vede L. Buchlovská,  776 877 317 
Středa od 16:00 hod. 
DESKOVKY 
Středa od 19:00 hod. 
TANEC V KRUHU ŽEN 
Středa od 20:00 hod. 
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ 
Čtvrtek od 18:15 hod. 
LATINO DANCE 
Vede L. Vališová,  774 553 881 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 
ÚTERÝ S HELOU - STROLLERING 
Od 10:00 hod.  
Cvičení s kardio cviky protahováním                       
a posilováním hlavních svalových skupin nejen 
pro maminky s kočárky. Na cvičení je nutné se 
přihlásit. Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
STŘEDA S JARKOU - SPOLEČNÝ PROGRAM  
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  2.11. Tanečky, písničky, říkadla 
  9.11. Pohádka „O KOBLÍŽKOVI“ 
16.11. Tanečky, písničky, říkadla 
23.11. Příprava básniček na „MIKULÁŠE“ 
30.11. Podzimní povídání o zvířátkách 
Vedoucí: J. Lupíková,  604 188 186. 
ČTVRTEK S HELOU - CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Info: H. Šimečková,  732 834 584. 
PÁTEK S PAVLOU - VÝTVARNÉ ČINNOSTI 
PRO RODIČE S DĚTMI 
Od 10:00 hod. Vstupné 30 Kč. 
  4. 11. Aranžování dýní 
11. 11. Podzimní mozaika – lepení listů 
18. 11. Adventní kalendář 
25. 11. Adventní tvoření - věnec 
Info: P. Kavanová,  606 848 461 

PRAVIDELNÉ AKCE 
Bav klub Příbor, stř. vol. času, s. r. o.  

Masarykova 489, Příbor 
 556 723 778 

 
 
 

Pondělí od 16:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
 

Pondělí od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 
 

Úterý 
TANEČNÍ KROUŽKY  
 

Úterý od 17:45 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

Pondělí od 17:00 hod. 
KYTARA A ROCK 
 

Středa od 15:30 hod. 
RC MODELY AUT 
 

Středa od 15:30 hod. 
ŠIKULOVÉ 
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, 
keramika, modelování, zhotovení draků, her, 
ozdob, práce s přírodními materiály.  
 

Pátek od 16:30 hod. 
KURZ TANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LUNA PŘÍBOR, SVČ 
 

pořádá v sobotu 26.11.2016 
poznávací zájezd 

 
 
 

 
 

Návštěva kulturních a historických památek 
s průvodkyní Lucií Bukovjanovou.  

 
Odjezd v 7:00 hodin od LUNY PŘÍBOR, 

předpokládaný návrat do 21:00 hodin. 

Cena: 460 Kč / děti do 15 let,  490 Kč / ostatní  
(V ceně je zahrnuta doprava a průvodce.) 

 
Přihlásit se můžete v Luna Příbor do 23.11.2016, 

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

dd 

1. listopadu 2016 
v 15.00 hodin 

Budeme vyrábět dýni 
z nafukovacího balónku 
a duchy z fáčoviny 

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

 
 

 

Zveme děti a rodiče 
na tvořivé odpoledne 
do městské knihovny 

 

Sdružení hudebníků Příbor Vás zve na

SWINGOVÝ 
KONCERT 
k 20. výročí založení  

orchestru B. Pukovcem. 
V programu se představí zpěváci: 
Irena Laníková, Zbyněk Terner,  

Lenka Krompolcová, Martin Frynta,  
trio Melody lady a instrumentální sólisté. 

Koncert se uskuteční  
ve čtvrtek 17. listopadu v 17 hod.  

ve velkém sále  
Kulturního domu v Příboře. 

Koncert připravil a řídí Zdeněk Pukovec. 
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2016 
v Papírnictví p. Tyllicha na náměstí.  
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Město Příbor 

Vás srdečně zve 

na pohádkový  večer 

Ireny Kopecké, 
který se koná v refektáři  

piaristického kláštera v Příboře 

4. listopadu 2016 
v 17:00 hodin. 

Těší se na Vás recitátoři: 

MUDr. Mořic Jurečka 

MUDr. Jiří Prokeš 

Tereza Hasserová 

Denis Schneiderka 

Hudební doprovod Vladimír Arzt 

Po skončení pořadu autogramiáda nové knihy 

Ireny Kopecké – O vílách, skřítcích a vodníčcích 
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INZERCE

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 13.2.2017 - čtvrtek16.2.2017
Ubytování: ve 4 až 6 lůžkových pokojích ve zděné budově,

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

   

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

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

Přihlášky a záloha 1000,- Kč do 6.1.2017 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 

srdečně zveme rodiče, mládež, veřejnost na 
 

SPOLEČENSKÝ PLES 
s Kolonou frekventantů  Kurzu tance 

 

V sobotu   26.11. 2016 
 

19:00 - 24:00 h 
 

Kde:  Společenský sál Leoše Janáčka, Hukvaldy (Dolní Sklenov) 
V programu: taneční vystoupení, taneční hry a soutěže 

Hraje Repro tým BAV klubu. 
 Občerstvení zajištěno.                                                                                       Vstupné 150,- Kč 

Předprodej místenek a informace v BAV klubu 

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 s rodiči i dalším doprovodem na akci 

„Možná přijde i Mikuláš“ 
V sobotu 3. 12. 2016 od 16:00 h 

v Junior baru na ul. Masarykova v Příboře 
 

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

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

         Společně si zahrajeme, zasoutěžíme,  
zatančíme, děti mohou Mikuláši 

 předvést básničku, písničku  
nebo taneček. 

 

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

 

Vstupné pro děti i dospělé 40,-Kč 

Restaurace  
U Zlaté hvězdy Příbor 

 

srdečně Vás zveme  
ve dnech 

11.- 20. listopadu 2016 
 

na tradiční 

HUSÍ HODY 
s degustací 

SVATOMARTINSKÝCH 
VÍN 

 

Rezervace stolů na 
tel. 777 701 605 

  

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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Tel: 603 588 092,  e-mail: simona.lipovska@volny.cz
PhDr. Simona Lipovská, atest. RS 
Brušperk, K Svaté Vodě 504, www.zdravi-estetika.cz
www.facebook.com/careaesthetic/ 
Profesionální péče o Vaši krásu a zdraví 
 

Estetika - Kosmetický salón - Dermokosmetika SynCare 
Kosmetika. Pedikúra.  Manikúra a modeláž.  Líčení. Prodlužování řas. 
Korekce - Permanentní - make-up - obočí, rty, oční linky 
Nastřelování náušnic.  Chemický peeling. Tetování obrázků na tělo.   
Pohyb - Nordic Walking - cvičení v přírodě - prevence bolesti zad 
Edukace - Odborné zdravotní přednášky - Poradna zdraví 
Péče o akné. Rehabilitace mozku. Péče o chodidla. Redukční kurzy.  

GARÁŽOVÁ VRATA 
www.vrata‐ostrava.cz 

 

Stavíme ploty na klíč 
 Pletivové ploty 
 Svařované sítě 
 Betonové ploty 
 Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 

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

Výrobní družstvo 
VKUS Frýdek - Místek  

přijme na hlavní pracovní poměr 

ŘIDIČE 
pro rozvoz pečiva 

(chráněné pracovní místo určené pro 
invalidní důchodce nebo osoby se statutem 

osoby zdravotně znevýhodněné) 

Bližší informace poskytne vedoucí 
pekárny paní Balušíková Máša. 
tel: 556 725 358, 724 898 016 

email: pekarna@vkusfm.cz  

nebo personální oddělení VD VKUS  
tel: 558 432 041, 702 026 433 
email: personalni@vkusfm.cz 

Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

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

▪ rekonstrukci stávajících 
pomníků 

▪ broušení teraca a jeho 
impregnaci 

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

▪ veškeré betonářské a 
likvidační práce 

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

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

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla !!! 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na 
Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let! 
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Petr Škrobánek 
Pohřební služba st. AGNES 

se sídlem v Příboře, Freudova 118 
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  

nabízí občanům tyto služby: 
 

 komplexní zajištění pohřbu  
zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, 
hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, 
věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého, 
nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého 
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě 

 zhotovení fotoporcelánu 
černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky 

 zprostředkování kamenosochařských prací 
 prodej náhrobních doplňků 

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment) 
 prodej křestních svící a křestních roušek 

 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře 
  

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – pátek    8 - 12    13 - 16    

      Tel. 556 722 608, 737 629 969           Hana Londinová  
Pohotovostní služba 24 hodin denně 

Bezplatná linka   800 111 202               
www.pohrebnisluzba-agnes.cz 

  

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Šířka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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