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Máme se rádi a chceme se vzít
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ŠKOLSTVÍ
Přehled MŠ a ZŠ ve městě

přehled Důležitých TELEFONNÍch ČÍSel
BYTOVÁ PROBLEMATIKA A OBČANSKÁ VYBAVENOST

úvod

„Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady
se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný
čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí, tolerancí
a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Miroslav Horníček

Vážení občané města,
dostává se Vám do rukou mimořádné číslo Měsíčníku
našeho města, ve kterém Vám chceme blíže představit
prorodinné aktivity a rovněž organizace a spolky, které
nabízejí své služby a pořádají akce pro rodiny.
Mimořádné číslo Měsíčníku vychází díky získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
kterou město obdrželo v rámci umístění se na 3. příčce
v soutěži „Obec přátelská rodině“.
Město vypracovalo a schválilo v roce 2012 „Plán rozvoje
rodinné politiky města Příbora na období 2013–2017“.
Plnění stanovených úkolů a cílů bylo po celou dobu
průběžně kontrolováno zastupitelstvem města. Dokument vychází z toho, že rodina je tím nejpřirozenějším
prostředím jedince, ve kterém se utvářejí emocionální
vazby, je prostorem, kde dochází k formování osobnosti
člověka. Fungující rodina realizující své základní
sociální funkce je považována za základní jednotku naší
společnosti a tudíž i našeho města.
Úspěšný rozvoj města Příbora předpokládá nejen
politická rozhodnutí související s jeho každodenním
životem, ale i vytváření předpokladů pro jeho prosperitu v blízké i vzdálenější budoucnosti. Ukazuje
se stále zřetelněji, že spokojenost a společenská angažovanost občanů úzce souvisí s jejich soukromým
životem. Současná společnost klade na občany všech
věkových kategorií stále vyšší nároky, a tím jejich
soukromý život výrazně ovlivňuje. Je proto nezbytné,
aby stejná společnost vytvářela i nástroje, které budou
soukromý život občanů podporovat a usnadňovat.
Cílem rodinné politiky města je prohloubit, zkvalitnit
a rozšířit systém služeb, které již ve městě fungují,
a podpořit vznik nových služeb, které mají preventivní a podpůrný charakter a jejichž účelem je usnadnit
a posílit partnerské a manželské soužití a rodičovství.
Dalším cílem je prohloubení, zkvalitnění a rozšíření sociálních a jiných služeb, které jsou zaměřeny na pomoc
a podporu rodině, nacházející se v nepříznivé sociální
situaci za účelem prevence sociálního vyloučení.
V rámci plánu rodinné politiky bylo stanoveno deset priorit, kterými se budeme i nadále zabývat a hlavně se je budeme snažit realizovat. Mezi dané
priority patří např. zvýšení pocitu bezpečí ve městě,
podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon
ústavní výchovy, podpora činnosti mateřského

centra „Zvoneček“, podpora činností a rozvoj organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí, mládeže
a dospělých a podpora činností a rozvoje tělovýchovných zařízení ve městě. Dále je to také podpora
a rozvoj činností organizací, které sdružují seniory
a osoby se zdravotním postižením.
V nejbližším období chceme provést podrobnější
analýzu potřeb zejména u rodin s dětmi předškolního
věku a ve spolupráci se spolky a sdruženími rozšířit
nabídku volnočasových aktivit. Mezi další priority patří
zvýšení finanční gramotnosti a podpora komunikace
rodin a aktérů rodinné a sociální politiky.
Při zpracovávání mimořádného čísla jsme vycházeli
ze schváleného plánu rodinné politiky a stanovených
priorit a rozčlenili jsme jej do několika tematických
kapitol. První kapitola se věnuje občanským záležitostem, dále následuje kapitola věnující se sociální oblasti,
ve které se můžete seznámit se subjekty, které se věnují
sociálním službám, nebo poskytují speciální péči a to
nejenom v našem městě, ale také okolí. Dále jsou zde
představeny všechny předškolní a školská zařízení
nacházející se na území města, školní vzdělávací programy a další zájmové aktivity, které tato zařízení
nabízejí.
Rovněž Vám přinášíme informace o aktivitách, které
budou v nadcházejícím školním roce nabízeny střediskem volnočasových aktivit LUNA Příbor a střediskem
volného času BAV klub.
Jsme si vědomi toho, že rodina potřebuje i adekvátní
bydlení, proto je do Měsíčníku zařazena i kapitola věnující se problematice bydlení a rozvojovým záměrům
v této oblasti.
Člověk si potřebuje rovněž odpočinout, zrelaxovat
nebo navštívit zajímavá místa. Vyberte si některou kulturní akci, kterou město ještě v letošním roce nabízí.
Informace jsou v dnešní době velmi důležité a musí
být aktuální. Přinášíme Vám návod, jak se k těmto informacím snadno dostanete.
Vážení spoluobčané, věříme, že se Vám toto mimořádné číslo bude líbit a poskytne Vám dostatek informací
o prorodinných aktivitách, které jsou ve městě
uplatňovány a na které má město vliv.




Starosta města Ing. Milan Strakoš,
místostarostka města Ing. Dana Forišková, Ph.D.
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Máme se rádi a chceme se vzít…
Co všechno musíme zařídit?
Bc. Ivana Bolomová, DiS.,
Městský úřad Příbor,
odbor veřejné správy
Potkali jste toho pravého
partnera pro život a chtěli byste
svou lásku potvrdit slavnostním
aktem – svatbou?
Na následujících řádcích se
dočtete, co je pro to nutné udělat.
Uzavřít manželství na území České
republiky lze formou občanského
nebo církevního sňatku. Manželství vzniká na základě svobodného
a úplného souhlasného projevu vůle
muže a ženy vytvořit harmonické,
pevné a trvalé životní společenství.
Občanský zákoník vyžaduje, abyste
své prohlášení o uzavření manželství učinili před městským úřadem
veřejně, slavnostním způsobem
a v přítomnosti dvou svědků.
Církevní sňatek můžete uzavřít po
předložení osvědčení vydaného
příslušným matričním úřadem, od
jehož vydání neuplynulo více než
šest měsíců, o tom, že jste splnili
všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.
Uzavřít manželství mohou podle právního řádu ČR občané, kteří
dosáhli 18 let. Nezletilí snoubenci musí požádat o povolení sňatku
u příslušného městského nebo
okresního soudu.
K dotazníku o uzavření manželství předložíte oba občanské průkazy
a oba rodné listy.
Rozvedení pak soudní rozhodnutí o rozvodu manželství opatřené
doložkou o nabytí právní moci,
vdovec/vdova – úmrtní list manžela/manželky, nezletilí – rozsudek
soudu o povolení uzavřít manželství.
V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení
o splnění požadavků pro uzavření
manželství církevní formou. Bez
tohoto osvědčení nelze manželství
uzavřít – manželství by nevzniklo.
Osvědčení vydává matriční úřad,
v jehož správním obvodu bude
sňatek uzavřen. K vydání osvědčení
se předkládají doklady stejné jako
při uzavření manželství.
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V případě uzavření manželství
s cizincem předložte
•
•
•
•
•
•

Rodný list.
Doklad o státním občanství.
Potvrzení o bydlišti a rodinném
stavu.
Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií
ČR, které není ke dni uzavření
manželství starší 7 pracovních
dnů (netýká se občanů zemí EU).
Doklad totožnosti – cestovní pas,
průkaz k povolení pobytu pro
cizince.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
nebo
doklad
vydaný
příslušným
orgánem
domovského státu cizince o tom,
že podle právního řádu tohoto státu se vysvědčení o právní
způsobilosti nevydává.

Doklady vydané v cizině mají
důkazní moc veřejných listin
i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. To znamená, že
příslušnou listinu ověří vyšší orgány
příslušného státu a jsou superlegalizovány českým zastupitelským
úřadem, popř. Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Toto ověření není
nutné v případech, kdy byl doklad
vydán orgánem státu, se kterým ČR
uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Cizozemské matriční doklady
opatřené předepsanými ověřeními
musí být úředně přeloženy do
českého jazyka. Snoubenci předloží
doklady matričnímu úřadu, v jehož
správním obvodu má být manželství
uzavřeno. Pokud snoubenci již spolu
mají dítě před uzavřením manželství, přiloží k dotazníku také rodný
list tohoto dítěte.
Pokud některý ze snoubenců
změní trvalé bydliště mezi dobou podání dotazníku o uzavření
manželství a datem sňatku, je povinen tuto změnu ohlásit matrice.
Jinak by nemuselo dojít k uzavření
manželství.
Svědkem může být pouze osoba starší 18 let. Může být i cizinec,
pokud neumí česky, musí být u sňatku soudní tlumočník.
Sňatek mimo městem schválený
oddací den či oddací místo je

zpoplatněn správním poplatkem
1.000 Kč. V případě, kdy snoubenci
žádají o uzavření sňatku mimo dobu
stanovenou radou města a na jiném
vhodném místě současně, se správní
poplatky nesčítají.
Sňatek s cizincem je zpoplatněn správním poplatkem 2.000 Kč,
nemá-li ani jeden ze snoubenců
trvalý pobyt na území ČR, pak uhradí
3.000 Kč. Sňatek mimo městem
schválený oddací den, či oddací místo je zpoplatněn správním poplatkem 1.000 Kč.
Svatební obřad je v Příboře doprovázen živou hudbou, po domluvě
lze i jinak. V Příboře nabízíme pro
uzavření manželství obřadní síň
v refektáři piaristického kláštera.
Pokud jde o samotný průběh obřadu, pak ten může být v každém
městě odlišný.

Na co nezapomenout po Vašem
svatebním dni

• Vyzvednout oddací list na matrice,
případně si ho nechat zaslat na adresu Vašeho trvalého bydliště.
• Změnili jste bydliště a ještě jste
jej nenahlásili příslušné ohlašovně
městského úřadu, nebo jste jej měnili až po Vaší svatbě? Teprve po této
případné změně bydliště si požádejte o nový občanský průkaz.
• Zažádat si do 15 pracovních
dnů od vydání oddacího listu
o nový občanský průkaz, protože
jste změnili stav na ženatý/vdaná
(a máte jej uveden v občanském
průkazu) a došlo u Vás zřejmě z jedné strany ke změně příjmení.
• Je nutné si také vyřídit nový pas,
pokud jej vlastníte. Ovšem to můžete
udělat až po svatební cestě, nevěsta
bude moci ještě cestovat na starý
cestovní pas. Stačí, když uvede
dřívější příjmení.
• Nahlásit změnu stavu a jména,
popřípadě bydliště zdravotní pojišťovně.
• Nahlásit v bance změnu jména. Je
možno si i založit společný účet.
• Změnu stavu, bydliště i příjmení
musíte nahlásit i svému zaměstnavateli.
• Změnit příjmení na domovních
dveřích a na zvonku u bytu či domu.
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Narodilo se nám miminko…
Co vše nás čeká na úřadech?
Narození děťátka je jedna
z nejradostnějších událostí
v lidském životě. Rodiče zaplaví
hromada hormonů štěstí a hlavu
mají plnou nového človíčka. Jsou
ale i další nezbytnosti, které
je třeba zařídit, aby si mohla
rodina v klidu užívat společných
chvilek. Nabízíme vám přehled
toho nejdůležitějšího, co vás
čeká před a po narození vašeho
miminka.

Vystavení rodného listu

Narození děťátka je příslušnému
matričnímu úřadu (podle místa narození dítěte) povinen sdělit
lékař (prostřednictvím zdravotnického zařízení), který dítě rodil
a ošetřoval po porodu. Jinak je povinen tak učinit rodič či ten, kdo se
o narozeném miminku dozví. Toto
sdělení má být provedeno do tří pracovních dnů po porodu. Příslušný
matriční úřad vám následně vystaví
rodný list. Je možné, že ne všude
se postupuje při vyřizování rodného listu dítěte stejně. Například
je možné, že někde si na matrice vyžádají od rodičů i hlášení
o narození dítěte, které vystavují
v porodnici.
K vystavení rodného listu jsou
potřeba tyto dokumenty, které
po vás budou chtít už v porodnici (každá porodnice ale postupuje
také malinko odlišně, je proto dobré
zjistit si tyto informace ještě před
porodem):
• souhlasné prohlášení rodičů
o jménu dítěte,
• občanské průkazy rodičů dítěte
nebo cestovní doklady,
• u dětí narozených za trvání
manželství – oddací list rodičů,
• u dětí narozených mimo
manželství:
 svobodné matce – rodný list,
 rozvedené matce – rodný list,
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 ovdovělé matce – rodný list,
úmrtní list manžela,
• případně protokol o určení
otcovství k nenarozenému dítěti.
Většinou tedy při odchodu z porodnice dostanete již sepsaný
doklad pro vystavení rodného listu,
s kterým se musíte po propuštění
dostavit na matriku příslušného

úřadu, do které spadá porodnice,
kde se vaše děťátko narodilo, a tam
vám bude rodný list vydán.
Rodný list mohou převzít:
• rodiče dítěte (po předložení
dokladu totožnosti),
• prarodiče, případně sourozenci
(po předložení dokladu totožnosti, rodného nebo oddacího listu),
• zplnomocněný zástupce
(po předložení dokladu totožnosti
a plné moci).

Registrace u zdravotní pojišťovny

Děťátko je dnem narození pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny
jako jeho maminka. Je však nutné, aby do 8 dnů od narození buď
matka, nebo jiný zákonný zástupce
dítěte provedl ohlášení na příslušné
pobočce zdravotní pojišťovny. K tomuto je potřeba rodný list dítěte.
První 3 měsíce musí být dítě přihlášeno u pojišťovny jako matka
dítěte. Změnit pojišťovnu můžete až
po uplynutí tří měsíců.
Při podání přihlášky je tedy třeba
předložit následující doklady:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz rodiče.
Při prvním lékařském vyšetření
děťátka v ordinaci pediatra je vhodné, aby již mělo podanou přihlášku
na veřejné zdravotní pojištění.
Kopie přihlášky slouží jako náhrada
kartičky zdravotního pojištění do
doby, než tuto kartičku rodič obdrží
poštou, nebo si ji vyzvedne na pobočce zdravotní pojišťovny.

Návštěva dětského lékaře
u vás doma

Telefonicky, ihned po návratu
z porodnice domů informujte
o narození vašeho děťátka jeho
dětského lékaře (kterého jste si vybrali a kontaktovali, popř. se u něho
zaregistrovali již před porodem).
A ten vás osobně v následujícím dni
doma navštíví a provede prohlídku
děťátka.

Nahlášení narození dítěte
svému zaměstnavateli

Máte povinnost nahlásit narození
dítěte i zaměstnavateli – od
skutečného data porodu se odvíjí
i doba, do kdy trvá mateřská dovolená. Po skončení mateřské dovolené nezapomeňte písemně požádat
o rodičovskou dovolenou. Zároveň

může váš manžel (otec dítěte žijící
ve společné domácnosti) u svého
zaměstnavatele uplatnit miminko
do odpočtu od základu daně.
Pokud jste osoba samostatně
výdělečně činná, rodný list předkládáte vaší správě sociálního zabezpečení.
Jestliže v současné době nejste
zaměstnána, je vhodné nahlásit
narození děťátka úřadu, který vám
vyplácí peněžitou pomoc v mateřství. K tomuto je potřeba též rodný
list dítěte.

Platba odpadu (TKO)

Děťátko obvykle není nutno
nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu (postup se však může
v každém městě lišit, a proto je
i v tomto případě vhodné se informovat na konkrétním obecním či
městském úřadu). Místní poplatek
se (na většině úřadů dle místa trvalého bydliště) platí již od následujícího měsíce po narození dítěte.
V Příboře je prozatím praxe taková,
že děťátko není nutno přihlašovat,
informace získá správce poplatku automaticky z ohlašovny. Od
platby za TKO jsou v Příboře děti
do 1 roku věku osvobozeny, to je
dáno vyhláškou.

Sociální dávky

Peněžitá pomoc v mateřství
(PPM)
Tuto dávku laicky nazývanou
„mateřskou“ má většina matek
přiznanou již 6 týdnů před porodem, pokud porodila předčasně,
lékař jí vyplní ke dni porodu.
Jedná se o dávku nemocenského
pojištění, na kterou má nárok žena,
která byla v posledních dvou letech
alespoň 270 dnů účastna nemocenského pojištění. PPM se poskytuje po dobu 6 týdnů před porodem
a 22 týdnů po porodu. Při narození
více dětí současně (např. dvojčata)
se PPM poskytuje po dobu 31 týdnů
po porodu.
Její výše závisí na výdělku matky,
činí 70 % denního vyměřovacího
základu, maximálně však 1.027 Kč
za den.
Rodičovský příspěvek
Pokud matka nemá nárok na PPM,
požádá si na úřadu práce – oddělení
státní sociální podpory o rodičovský
příspěvek ode dne porodu. V tomto
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případě může pobírat tuto dávku
pouze 4 roky v pevných částkách
7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte
a poté 3.800 Kč do 4 let věku dítěte.
Matka, která pobírala nejdříve
PPM, může si pružně volit délku
pobírání rodičovského příspěvku
a její výši, celkem může vyčerpat až 220.000 Kč. Rodičovská má
maximální strop na hrubém
měsíčním příjmu 16.429 Kč.
Na rodičovské dovolené může být
i otec dítěte, pak pobírá rodičovský
příspěvek on.

Porodné
Na tuto dávku má nárok pouze
matka, která porodila své první
dítě, a rozhodný příjem v rodině
nepřevýšil 2,4násobek životního
minima. Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní čtvrtletí. Žádost
se podává na oddělení státní sociální podpory úřadu práce v místě
trvalého bydliště. Předložíte pouze
váš občanský průkaz a rodný list
dítěte, nebo dětí. Výše porodného je
13.000 Kč, při narození vícerčat činí
porodné 19.500 Kč.

Přídavek na dítě
Náleží na nezaopatřené dítě do
26 let věku, které žije v rodině
s rozhodným příjmem nižším než
2,4násobek životního minima
rodiny. Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní rok. Žádost se
podává na oddělení státní sociální
podpory úřadu práce.
Výše přídavku:
• do 6 let 500 Kč,
• 6 - 15 let 610 Kč,
• 15 - 26 let 700 Kč.

Nezletilá matka

• Porodné – matka může žádat,
pokud jí již bylo 16 let,
• rodičovský příspěvek – může
žádat pouze zletilá osoba – může
i otec dítěte, pokud žije v domác-

nosti s dítětem, nebo může jiná
osoba (např. babička), ale až
po soudním svěření do péče, nezletilá matka může požádat soud
o přiznání rodičovské zodpovědnosti před dovršením 18 let.

Výživné a poměry dětí

Pokud spolu rodiče dítěte nežijí,
je dobré (v případě pobírání dávek,
nebo při rozvodu manželství nutné) mít vyřešené poměry dětí –
tedy to, komu budou svěřeny do
péče (jeden z rodičů, střídavá péče
apod.) a také vyživovací povinnost –
alimenty. Soudně je také možné mít
upravený styk s nezletilými dětmi
– kdy bude dítě trávit čas s druhým
rodičem, pokud se rodiče nejsou
schopni domluvit. Jak výživné, tak
i styk dětí s druhým rodičem, upraví okresní soud na základě vámi podaného návrhu.

Otcovství

Svobodná matka – na matrice je možno podepsat prohlášení
o otcovství, než se dítě narodí.
Pokud nestihnete, lze i později. Na
matriční úřad se musí dostavit oba
rodiče a s sebou si vezmou rodné
listy, občanské průkazy a nastávající
maminka těhotenskou průkazku.
Dítě narozené v manželství –
jako otec je automaticky zapsán
manžel, pokud není otcem dítěte,
může matka, manžel nebo i otec
dítěte podat k soudu návrh na
popření, nebo určení otcovství.
Manžel může popřít u soudu své
otcovství do šesti měsíců ode dne,
kdy se dozvěděl o pochybnostech,
že je otcem dítěte, které se narodilo
jeho manželce. Popřít své otcovství
u soudu může však nejpozději do
šesti let od narození dítěte.
Dítě narozené během rozvodu
nebo do 300 dní po rozvodu –

jako otec je zapsán manžel (bývalý
manžel) – pak je nutné podat k soudu žalobu na popření otcovství (může podat matka nebo
zapsaný otec). Před soudem je zároveň možné souhlasným prohlášením určit otce dítěte.
Na popření otcovství je lhůta
6 měsíců od narození dítěte
(u otců v nesezdaných párech).
Sporné situace vždy řeší soud.

Daňový bonus

Nárok na daňový bonus může
uplatnit poplatník (rodič, většinou otec dítěte), který vyživuje
nezaopatřené dítě a který měl ve
zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. O částku daňového
bonusu se snižuje daň. Nárok na
daňový bonus si rodič uplatňuje
u svého zaměstnavatele, u kterého
musí mít podepsané Prohlášení
k zdanění příjmů ze závislé činnosti. Přinést musí rodný list dítěte.
Daňový bonus si může uplatňovat
měsíčně či na konci roku při podání
přiznání. Pokud jde o samostatně
výdělečně činnou osobu, ta si uplatní daňový bonus po skončení zdaňovacího období v rámci daňového
přiznání.

Milým zvykem je v České republice Vítání občánků. To probíhá
tradičně také v Příboře zpravidla
3x až 4x ročně. Po otevření nově
zrekonstruovaného piaristického
kláštera probíhá v jeho refektáři.
Obvykle se sejdou v jeden den dvě
skupiny rodičů s dětmi, kde k nim
promluví vybraný člen zastupitelstva obce, v krátkém kulturním
programu vystoupí děti ze základní školy a děti i jejich rodiče obdrží
malý dárek.

Dětské koutky na radnici
Alespoň malá pomoc rodičům
s dětmi, kteří přicházejí vyřídit své
záležitosti na Městský úřad
v Příboře – to jsou dětské koutky,
které byly zřízeny z dotace Obec
přátelská rodině, z níž město
Příbor získalo celkovou částku
500.000 Kč.
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Do zřízení alespoň toho základního, co
by děti mělo zabavit po dobu nezbytně
nutnou, kterou jejich rodiče potřebují
např. k přihlášení k trvalému pobytu,
ověření podpisu, či domluvení svatebního obřadu, ke konzultaci na sociálním odboru, k zaplacení odpadů, či přihlášení pejska, byla investována částka
10.000 Kč.

Dětské koutky vám poslouží v budově
městského úřadu na náměstí Sigmunda Freuda – v přízemí na pokladně,
v prvním patře na matrice a evidenci
obyvatel a v budově ve Freudové ulici na
pracovišti odboru sociálních věcí. Z výše
uvedené částky byly zakoupeny také didaktické pomůcky do dětského oddělení
v městské knihovně.

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Oblast sociální péče
Bc. Lenka Filipcová, Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí
V životě člověka se nesetkáváme jen s příjemnými
události, jako je narození dítěte, první den ve
škole, svatební den, různá životní jubilea oslavena
v kruhu rodiny, ale také se setkáváme se
situacemi, kdy musíme čelit nepřízni osudu.
A ani v těchto tíživých životních situacích
nemusíme být sami. Mohou nám pomoci přátelé,
rodina, ale rovněž můžeme požádat o pomoc

různé odborné instituce k tomuto účelu zřízené,
nebo můžeme požádat o pomoc přímo poskytovatele sociálních služeb.
A proto vám dnes přinášíme stručný přehled
těch nejvyhledávanějších sociálních služeb nebo
zařízení poskytujících speciální péči nebo poradenství v našem městě a v nejbližších okolních
městech.

Děti, mládež a rodina
Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální poradenství
rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, osobám
ohroženým sociálním vyloučením, seniorům, osobám
se zdravotním postižením atd. Ustanovuje zvláštního
příjemce dávek důchodového pojištění, vykonává
funkci veřejného opatrovníka apod. Odbor sociálních věcí přiděluje seniorům a osobám se zdravotním
postižením byty v domech s pečovatelskou službou
a osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci, byty
určené k sociálním účelům.

Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Úřední hodiny:

Freudova 118, 742 58 Příbor
556 455 470, 556 455 471
Bc. Lenka Filipcová, Irena Rozehnalová
soc@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu
pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00
pátek neúřední den

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor, kterou zřídilo Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s., poskytuje bezplatně
odborné sociální poradenství v oblastech pracovně
právních vztahů a zaměstnanosti, sociální pomoci
a sociálních dávek, pojištění, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady
škody, ve finanční a rozpočtové problematice (dluhové
poradenství), zdravotní problematice, občansko-soudních řízeních, v oblasti veřejné správy, trestního práva,
ústavního práva a ochrany spotřebitele.

Kontaktní údaje:
Adresa:

Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:
Úřední hodiny:

náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor, v přízemí
Městského úřadu Příbor
556 709 403
Mgr. Richard Pešat
czp.novyjicin@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz
úterý 9:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 16:00
(odpoledne pro objednané klienty)

Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, příspěvková organizace
Organizace poskytuje předškolní a základní
vzdělávání dětem s takovou úrovní rozumových
schopností a postižením, která jim nedovolují prospívat na běžné základní a mateřské škole včetně souvisejících služeb - hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, masáže, plavání, svozy dětí a žáků do
zařízení, pobyty dětí a rodičů u moře, speciálně pedagogická péče a rehabilitace. Zařízení rovněž poskytuje
individuální a skupinovou logopedickou péči.

Kontaktní údaje:
Adresa:

Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:

Smetanova 1122
742 21 Kopřivnice
556 810 242
Mgr. Dagmar Jančálková, ředitelka
info@detske-centrum.cz
www.detske-centrum.cz
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Salus, o. p. s.
Společnost Salus je obecně prospěšnou
společností, která poskytuje tři druhy služeb:
Pobytové služby – jedná se o azylový dům Domov
pro matky a děti v nouzi Salus, který poskytuje pobytové služby matkám s dítětem nebo dětmi, které si
nedokážou vlastními silami zabezpečit vhodné bydlení
pro sebe a své děti, nebo o bydlení přišly. Po nezbytně
dlouhou dobu má matka se svým dítětem (případně
těhotná žena) možnost zabezpečit své základní potřeby. Zároveň může za podpory a pomoci odborných pracovníků začít řešit problémy, které způsobily její ztrátu
bydlení.

Krizová pomoc pro děti od 3 do 18 let – jedná se
o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a které se náhle ocitly bez jakékoli péče, je ohroženo
jejich zdraví nebo život. Je určeno také dětem, které
jsou ohroženy nebo postiženy syndromem týrání,
zneužívání a zanedbávání.
Sociálně aktivizační služby – jedná se o poskytování pomoci rodinám s dětmi v jejich domácnosti.
Služby jsou poskytovány rodinám, které nedokážou
samy bez pomoci řešit svou nepříznivou sociální
situaci. V důsledku této situace je ohrožen příznivý
vývoj dítěte. Mohou pomáhat i při řešení situací, kdy
dítě již bylo z rodiny odebráno pro nepříznivý stav
v rodině. Snaží se uživatele motivovat ke změně, která
vede k odstraňování příčin jejich problémů.

Pedagogicko-psychologická poradna,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Hlavním cílem organizace je poskytování poradenských služeb pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce a pro školská zařízení.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Tyršova 1015
742 21 Kopřivnice
556 810 160, 604 284 681
Lenka Šimková, ředitelka
salus@cbox.cz
www.domov-salus.cz

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Žižkova 3, 742 21 Nový Jičín
556 771 144
Mgr. Jiří Novák
reditel@pppnj.cz
www.pppnj.cz

Rodinná a manželská poradna Nový Jičín, Centrum psychologické pomoci, p. o.

Poradna je určena pro rodiny s dětmi, děti
a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, pro osoby
v krizi (bez omezení věku). Poskytované služby jsou bezplatné. Klienti mohou vystupovat anonymně. U nezletilých dětí se předpokládá spolupráce dalších členů rodiny.
Pro objednání nejsou třeba žádná doporučení.
Odborné sociální poradenství
Poradna nabízí odborné sociální poradenství
psychologické a sociální (manželské a párové,
rodinné, individuální, krizové, rozvodové, porozvodové atd).
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Oblast náhradní rodinné péče
Rovněž poradna nabízí poradenství v oblasti
náhradní rodinné péče (odborné psychologické
posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči,
kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny,
osvojitele a děti, psychologické a sociální poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče atd.).
Kontaktní údaje:
Adresa:		
Telefon:		
Kontaktní osoba:		
E-mail:		
Webové stránky:

Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín
556 702 265, 777 499 633
Bc. Ivana Dorotíková
nj@cepp.cz
www.cepp.cz

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Senioři

Domy s pečovatelskou službou v Příboře
Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou se podává na odboru sociálních věcí Městského
úřadu Příbor.
Kontaktní údaje:
Adresa:		
		
Kontaktní adresa:		
		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Jičínská 238, Čs. armády 231
Čs. armády 233, 742 58 Příbor
Městský úřad Příbor,
odbor sociálních věcí,
Freudova 118, 742 58 Příbor
556 455 470, 556 455 471
Bc. Lenka Filipcová,
Irena Rozehnalová
soc@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě,
Pečovatelská služba Příbor

Slezská diakonie, DORKAS Ostrava,
tísňová péče

Tato organizace poskytuje v Příboře seniorům
a ostatním dospělým osobám se sníženou soběstačností
dvě služby: pečovatelskou službu a domácí zdravotní
péči. Posláním Pečovatelské služby Příbor je poskytovat pomoc a podporu při osobní hygieně, péči o vlastní
osobu, podání jídla a pití, pohybu, úklidu, nákupech,
doprovodech apod. seniorům i ostatním dospělým
osobám se sníženou soběstačností. Služba je poskytována ve smluveném čase v domácnostech uživatelů.
Dále jsou poskytovány fakultativní činnosti: např. připomenutí užití léků, pedikúra a zapůjčení
kompenzačních pomůcek.

Služba tísňová péče se poskytuje osobám se zdravotním postižením a chronickým postižením od 18 let
nebo seniorům od 65 let. Stisknutím tísňového tlačítka si klient v krizových situacích dokáže kdykoliv
přivolat pomoc. Pracovníci dispečinku zprostředkují pomoc sousedů, rodiny, lékařskou pomoc, policii
a hasiče. Technickou podmínkou je připojení na pevnou telefonní linku nebo dobrý mobilní signál.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:		
Webové stránky:		

Jičínská 238, 742 58 Příbor
556 725 359; 737 286 554
Šárka Tótová, DiS.
totova.ostrava@diakonie.cz
www.diakonie.cz

Domov Příbor, příspěvková organizace
V domově pro seniory poskytují pobytové sociální služby osobám starším 65 let, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Kontaktní údaje:
Adresa:		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Masarykova 542, 742 58 Příbor
556 720 043, 604 236 518
Marie Mayerhofferová, DiS.,
sociální pracovnice
socialni@ddpribor.cz
www.ddpribor.cz

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Rolnická 55
709 00 Ostrava – Nová Ves
596 613 513, 737 223 967
Mgr. Kateřina Horváthová
dorkas.ov@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

Klub seniorů města Příbora, z. s.

Klub slouží seniorům města Příbora a jeho okolí, kde
si denně mohou v příjemném prostředí s posezením při
kávě nebo čaji popovídat o svých denních starostech.
Pro členy Klubu se pořádají poznávací zájezdy, exkurze,
přednášky s různou tématikou a další kulturní akce.
Kontaktní údaje:
Adresa:

náměstí Sigmunda Freuda 33
742 58 Příbor
556 725 262, 602 603 200

Telefon: Lexa Friedrich
- předseda spolku
Miluše Bergrová		 556 725 105, 725 109 956
- jednatelka
E-mail:
lexa.friedrich@tiscali.cz
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Klub důchodců Hájov

Klub důchodců Hájov sdružuje seniory místní části Hájov – Příbor. Senioři pořádají poznávací zájezdy,
výstavky ovoce i ručních prácí, různé besedy, přednášky apod.

Klub vojenských důchodců Příbora

Klub vojenských důchodců sdružuje důchodce rezortu Ministerstva obrany ČR. V Klubu je taktéž činný Svaz
letců ČR, odbočka plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka, č. 18
Příbor.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		

Dukelská 1346, 742 58 Příbor
723 152 959
Ladislav Jerguš
jerla@seznam.cz

Domov pro seniory
OASA Petřvald

Cílem služby pro dospělé od věku 55 let je zkvalitňovat,
podporovat a udržovat schopnosti uživatele po nástupu do zařízení, podporovat dosavadní způsob života,
vytvářet příjemné domácí prostředí, podporovat
a udržovat kontakt s rodinou, blízkými (neomezené denní návštěvy). V maximální možné míře zachovat nebo
obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní
instituce. Poskytovat sociální poradenství, podporovat
uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti.

Kontaktní údaje:
Adresa:
		
			
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail:
		
Webové stránky: 		

Petřvald 2 - Petřvaldík 68
742 60 Petřvald u Nového Jičína
608 350 523
Bc. Petra Mrázková
sociální pracovník

soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz

www.agentura-oasa.cz

Therápon 98, a. s.
Středisko následné lůžkové péče poskytuje osobám
s chronickým zdravotním postižením, většinou seniorům, přechodnou komplexní léčebnou a rehabilitační celodenní péči.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:		
Webové stránky: 		
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Štefánikova 1301
742 21 Kopřivnice
556 870 201, 704 474 237
Bc. Ludmila Kryšková
kryskova.ludmila@therapon98.cz
therapon98.cz

Kontaktní údaje:
Adresa: 		 Hájov 87, 742 58 Příbor
Kontaktní osoba: 		 Ludmila Matulová
Webové stránky: 		 www.hajov.cz
Klub je otevřen: 		
- každé úterý od 14:00 do 18:00 hodin pro Klub vojenských důchodců,
- první a třetí pondělí v měsíci: od 14:00 do 17:00 hodin je Dámský klub,
- poslední úterý v měsíci: od 14:00 hodin pro Radu Klubu,
- poslední čtvrtek v měsíci: od 14:00 hodin pro Vojenské sdružení rehabilitovaných.

Klub Tatra

Klub seniorů sdružuje bývalé zaměstnance Tatry
Příbor. Klub je otevřen každé pondělí a pátek v době
od 8:30 hodin do 11:00 hodin.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		

Dukelská 1346
742 58 Příbor
739 038 314
Helena Peláková
helena.pelakova@eznam.cz

Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice, p. o.

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se
zdravotním omezením nad 50 let věku, kteří:
1. potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby,
2. potřebují pomoc a podporu z toho důvodu, že jsou
převážně nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby.
V tomto případě musí být pečovatelská služba zajišťována v součinnosti s rodinou, domácí zdravotní
péčí nebo dalšími pomáhajícími organizacemi.
Odlehčovací služba je určena:
1. uživatelům se zdravotním postižením a seniorům
nad 65 let věku, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují celodenní pomoc a podporu
jiné osoby při zabezpečení svých životních a osobních potřeb,
2. pečujícím osobám uživatelů, kterým poskytují odlehčovací službu v době, kdy pečují o jejich blízké.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon:
		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:
		
Webové stránky: 		

Česká 320, 742 21 Kopřivnice
556 802 305
ing. Eva Mündleinová
sssmk@sssmk.cz
www.sssmk.cz

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Diakonie ČCE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí
Specializovaná paliativní péče
a odlehčovací služby
Hospic
Citadela
poskytuje
specializovanou
paliativní péči a odlehčovací služby pro klienty
v terminálním stádiu onemocnění, v preterminálním
stádiu onemocnění, pro klienty ve stabilizovaném
stavu s pomalou progresí onemocnění a se sníženou
soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

Domov pro seniory
Domov pro seniory je určen pro osoby od 65 let
se sníženou soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří z důvodu věku nebo v důsledku svého
onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
571 629 084
Bc. Vojtěška Gregorková,
Bc. Ester Palová
socialni@citadela.cz
www.citadela.cz

na s III. a IV. stupněm závislosti), kteří v důsledku svého
onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
571 629 084
Bc. Lenka Dobiášová
socialni@citadela.cz
www.citadela.cz

Ranou péči mohou bezplatně využít rodiny vychovávající děti se zrakovým a kombinovaným
postižením, a to od doby narození dítěte nejvýše
do 7 let. Pracovníci služby rané péče dojíždějí za
rodinami do jejich domovů. Cílem služby rané
péče je provázet rodiče v obtížné životní situaci
a pomoci jim k tomu, aby si v této situaci věděli rady.
Služba rané péče zároveň podporuje zdárný vývoj dětí
s postižením.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava
596 112 473, 774 567 236
Bc. Vladimíra Salvetová
vedoucí střediska
ostrava@ranapece.cz
www.ranapece.cz

Osobní asistence je určena osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od
šesti let věku. Mezi základní činnosti poskytované
služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí atd.

Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je určen pro
osoby od 50 let s chronickým duševním onemocněním,
zejména s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy
demencí nebo postižením po mozkových příhodách,
s poruchou paměti a orientace, se sníženou
soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejmé-

Osoby se zdravotním postižením
Středisko rané péče SPRP Ostrava

Osobní asistence Novojičínsko, Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. p. s.

Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín
556 709 403
Mgr. Richard Pešat
czp.novyjicin@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

9

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní odbočka Nový Jičín (SONS ČR)
Služby jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více
let, kteří mají výrazné potíže se zrakem, nebo jsou zcela
nevidomí, či mají zrakový deficit kombinovaný s dalším
zdravotním postižením. Organizace poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti sociálních
a dalších služeb pro zrakově postižené, dávek hmotné
nouze, sociální péče, státní sociální podpory, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti, vzdělávání, přípravy na
povolání, rekvalifikace, v oblasti odstraňování bariér
z hlediska potřeb zrakově postižených (pomoc při

sepsání žádostí, odvolání a jiných právních úkonů).
Organizace zapůjčuje speciální pomůcky pro zrakově
postižené, vč. zaškolení v jejich používání.

Slezská diakonie,
Denní stacionář EDEN

Středisko sociálních služeb
města Kopřivnice, p. o.

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je
podporovat lidi od 15 do 60 let se středně těžkým
až těžkým mentálním a kombinovaným postižením,
kteří potřebují pravidelnou dopomoc při běžných
činnostech, jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita,
komunikace, v aktivním prožívání dne.
Kontaktní údaje:
Adresa:		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
556 729 122, 604 228 205
Mgr. Radka Čapková,
vedoucí střediska
ds.nj@sdk.cz, r.capkova@sdk.cz
www.slezskadiakonie.cz

Škola života, o. p. s.
Stacionář je určen osobám se zdravotním
postižením od 18 do 65 let. Ve stacionáři se rádi setkávají lidé s obdobným osudem, kteří zde mohou
najít druhý domov, spoustu přátel a kamarádů. S pomocí zaměstnanců stacionáře se mohou mnohému
naučit, jak trávit aktivně volný čas, jak se navzájem
podporovat, jak řešit různé životní situace a naučit se
být připraveni na to, co život přináší. Provozní doba
denního stacionáře: pondělí až pátek od 7 do 15 hodin.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		
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Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín
732 683 593
Mgr. Michal Holáň
reditel@skola-zivota.cz
www.skola-zivota.cz

Kontaktní údaje:
Adresa:		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
732 248 200, 776 488 164
Bc. Martin Hyvnar, DiS.
novyjicin-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

Denní stacionář - služba denního stacionáře je
určena lidem ve věku 18–45 let, popř. v situacích
zvlášť hodného zřetele osobám nad 45 let, s mentálním postižením, popř. s přidruženým kombinovaným
postižením, kteří potřebují individuálně zajišťovanou
podporu a pomoc.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon:
		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:
		
Webové stránky: 		

Česká 320
742 21 Kopřivnice
556 802 305
Ing. Eva Mündleinová
sssmk@sssmk.cz
www.sssmk.cz

Svaz tělesně postižených v České
republice, Z. s. - místní organizace
Příbor, P. s.
Organizace zajišťuje základní sociální poradenství, účast na rekondičních pobytech, spolupracuje
se všemi organizacemi podobného zaměření. Pořádá
různé zájezdy, besedy s odbornou tématikou, pravidelné klubové středy a další zájmové aktivity. Organizace sdružuje nejen osoby s tělesným postižením, ale
i s postižením vnitřním, sluchovým nebo zrakovým.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		

náměstí Sigmunda Freuda 33
742 58 Příbor
556 725 189
Jiří Myška
myskjirka@seznam.cz

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Osoby v tíživých životních situacích
Byty pro sociální účely
Obecní byty ve městě vyčleněné pro sociální účely
jsou určeny osobám v tíživé sociální či bytové situaci,
osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Kontaktní údaje:
Adresa:

Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Webové stránky:

Městský úřad Příbor
odbor sociálních věcí
Freudova 118
742 58 Příbor
556 455 471, 556 455 470
Irena Rozehnalová, Bc. Lenka Filipcová
irena.rozehnalova@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu

Terénní program na Novojičínsku,
Renarkon, o. p. s.

Posláním Terénního programu na Novojičínsku je
vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů
nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí,
minimalizovat rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními
dopady spojenými s jejich užíváním. Svými aktivitami usilují o motivaci uživatelů nealkoholových
drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě
a svému okolí.

Poradenská místa
Posláním Poradenského místa je poskytování
služeb základního poradenství pro osoby závislé na
nealkoholových drogách, nebo drogami ohrožené,
pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby.
Poradenské místo je součástí Terénního programu na
Novojičínsku.

„Šatník“ Diakonie ČCE
středisko v Ostravě
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě pořádá v Příboře
každoročně na jaře a na podzim sběr šatstva a obuvi,
které občané nepotřebují, a dále s šatstvem a obuví z daru holandského partnera je nabízí osobám
ohroženým sociálním vyloučením.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:		
Webové stránky:		

Jičínská 238, 742 58 Příbor
556 725 359; 737 286 554
Šárka Tótová, DiS.
totova.ostrava@diakonie.cz
www.diakonie.cz

Středisko sociálních služeb města
Kopřivnice, p. o.
Azylový dům a noclehárna
Sociální služby jsou určené osobám od 18 let, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení a mají zájem svou situaci řešit. Organizace může
poskytnout nocleh a podporu při zajištění základních
lidských potřeb důstojným způsobem a v přijatelných
podmínkách.
Kontaktní údaje:
Adresa: 		
		
Telefon:
		
Kontaktní osoba: 		
E-mail:
		
Webové stránky: 		

Česká 320
742 21 Kopřivnice
556 802 305
Ing. Eva Mündleinová
sssmk@sssmk.cz
www.sssmk.cz

Poradenské místo v Novém Jičíně je otevřeno
každou středu a pátek od 8:00 do 11:00 hodin.
Kontakt: 602 492 871, 775 614 376.
Poradenské místo v Kopřivnici je otevřeno
každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 hodin.
Kontakt: 723 946 507.
Kontaktní údaje:
Adresa:		
		
Telefon: 		
Kontaktní osoba: 		
E-mail: 		
Webové stránky: 		

Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
723 946 507
Mgr. Vít Svozil
vedtpn@renarkon.cz
www.renarkon.cz

11

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Senior slevenka

Mgr. Ivan Sekanina,
realizátor projektu Senior slevenka
Senior slevenka se stává samozřejmou součástí života každého aktivního člověka, kterému je více než
55 let. Senior slevenka je karta, která
zahrnuje poskytovatele slev ze všech
oblastí, které se dotýkají života dříve
narozených. Zakoupením slevové
karty získá její uživatel dlouhodobé
slevy a výhody z oblasti zdravotnictví, lázeňství, lékáren, služeb, kultury, cestování, ubytování, stravování,
sportu a volného času u více než 400
poskytovatelů slev.
Největším poskytovatelem slev
jsou České dráhy, které držitelům
Senior slevenky dávají velkou slevu
na roční IN Karty. K projektu se
připojilo také přes 20 hotelů a chat
v Beskydech a Jeseníkách, mezi
poskytovatele patří také lázně. Mimo
jiné Lázně Darkov, Lázně Luhačovice,
Priessnitzovy lázně Jeseník, Horské
lázně Karlova Studánka nebo Lázně
Teplice nad Bečvou. K atraktivním

poskytovatelům patří rozhodně
i cestovní kanceláře. Například CK
Vítkovice Tours poskytuje slevu 5 %
nejen držiteli karty, ale také dalším
jeho třem rodinným příslušníkům

bez omezení věku. Do Chorvatska
se tak může se slevou vypravit celá
rodina. Zajímavá je jistě i nabídka
Janáčkovy filharmonie Ostrava, která
poskytuje na své koncerty slevu
30 %. V Příboře k poskytovatelům
patří např. Oční optika Bojková,
Muzeum Novojičínska, p. o., Technické služby města Příbora, prádelna Madlenka, Úklidové služby

Činnost Komise pro občanské záležitosti
Bc. Ivana Bolomová, DiS.,
Městský úřad Příbor,
odbor veřejné správy

Na území města funguje od
roku 1994 již tradičně Komise
pro občanské záležitosti, která má
v současné době 9 členek. Pro
komisi pracuje dalších 18 dobrovolníků, kteří navštěvují občany
města - jubilanty ve 12 obvodech
Příbora, včetně jeho místních částí
Hájova a Prchalova.
V průběhu roku se 9 členek aktivně setkává v pravidelných intervalech na pracovních setkáních,
zhruba jednou měsíčně. Čtyřikrát
ročně se účastní jednání komise
i dalších 18 členů, kteří si vyzvedávají dárky pro jubilanty, sdělují návrhy pro zlepšení kontaktu
s jubilanty, případně se řeší problémy, které se vyskytují v jejich
obvodech. Na již zmíněných pracovních setkáních, která probíhají
dle plánu práce (schvalovaného
vždy pro dané pololetí), se pravidelně projednává plnění rozpočtu,
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operativně se řeší zadané úkoly
či iniciativní návrhy členek nebo
obyvatelů města.
V průběhu roku probíhá cca
jednou čtvrtletně vítání občánků,
pro které komise zajišťuje kroniku a dárky a ve spolupráci s paní
učitelkou Ladou Rejmanovou a „jejími“ dětmi ze ZŠ Jičínské kulturní
program. Komise se dále podílí
i na obřadech výročí svateb.
V červnu probíhá tradičně vyhodnocení nejúspěšnějších žáků
a studentů příborských škol.
Komise pomáhá městu také při
předávání maturitních vysvědčení,
kdy členky zajišťují zasílání pozvánek
rodičům
maturantů.
Komise organizuje také Počítačový
kurz pro seniory.
V září členky předávají prvňáčkům dárky města zakoupené
z rozpočtu komise.
V říjnu se pak koná slavnostní
setkání sedmdesátníků. Komise
pro jubilanty vždy zajišťovala
kulturní program v prostorách
Kulturního domu, připravuje po-

Jakubcová, Relaxační studio Pohoda,
Pedikúra - Jana Výmolová, Kadeřnictví Monika nebo hodinový manžel
Jiří Kabuďa. Není bez zajímavosti,
že jednoho poskytovatele si příborští
senioři vyžádali sami. Konkrétně
jde o služby masérů firmy Therapie
v Kopřivnici, kam senioři dojíždějí. Díky Senior slevence mají slevu
10 %.
Kromě seniorů si mohou Senior
slevenku zakoupit a využívat rovněž
lidé těžce zdravotně postižení
(ZTP/P), a to bez věkového omezení.
Senior slevenku, která se prodává
v kontaktních místech několika
měst, v ceně 100 Kč, lze také zakoupit
v Příboře v městském informačním
centru v přízemí budovy Městského
úřadu Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, v době úředních hodin od
pondělí do pátku od 8:00 hodin do
17:00 hodin. Podrobnosti o Senior
slevenkách a databázi poskytovatelů
lze také najít na webových stránkách.
www. seniorslevenka.cz

hoštění a zajistí také dárky pro
oslavence. Celá akce probíhá vždy
za účasti představitelů města.
V prosinci se nakupují vánoční
dárky pro obyvatele Domova seniorů v Příboře a předány jsou finanční prostředky na dárky pro
děti z Dětského domova v Příboře.
Dárky v Domově seniorů jsou pak
osobně předány za účasti představitelů města a členů komise.

Komise projednává také návrhy
na Ceny obce a Čestného občanství. V průběhu roku členky úzce
spolupracují s Kluby seniorů ve
městě, navštěvují obyvatele Domu
s pečovatelskou službou a Domov
seniorů. Komise jednou ročně
odměňuje také čestné dárce krve
a předává jim věcné dary.
Všichni členové komise a jejích subkomisí pracují iniciativně,
s chutí a pochopením pro potřeby obyvatel našeho města a i zde
platí, že bez vzájemné spolupráce
a ochoty by tato komise nemohla
dobře fungovat.
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Město Příbor poskytlo finanční dar na zřízení babyboxu
Bc. Lenka Filipcová,
Městský úřad Příbor,
odbor sociálních věcí
Město Příbor již po čtvrté přispělo finančním darem na provoz
a zřízení babyboxu, tentokrát částkou 5 000 Kč na zřízení nového babyboxu v Nemocnici s poliklinikou
v Havířově. Babybox je novodobý název
pro speciální vytápěnou a klimatizovanou schránku, do které mohou matky
anonymně odložit malé dítě. Po vložení
dítěte se okamžitě spustí zvuková
a světelná signalizace, která mno-

honásobným
zajištěním
informuje lékaře a zdravotnický personál
o umístění děťátka do babyboxu.
Zřizováním babyboxů se předchází
případům, kdy matka po porodu odloží
své dítě, které pak bez pomoci zemře.
Předseda Babyboxů pro odložené děti
– STATIM, pan Ludvík Hess, uvedl, že
za devět let provozování babyboxy pomohly zachránit 107 dětí.
V České republice je celkem zřízeno a udržováno 62 babyboxů. V nejbližším okolí jsou babyboxy umístěny
v Nemocnici v Novém Jičíně a v Nemocnici ve Frýdku-Místku. O něco dále

jsou umístěny babyboxy v Nemocnici ve Valašském Meziříčí, v Přerově,
v
Nemocnici
s
poliklinikou
v Karviné – Ráji, v Městské nemocnici Ostrava, ve Slezské nemocnici v Opavě, ve Sdruženém zdravotnickém
zařízení
v
Krnově,
v Nemocnici v Přerově, v Šumperské
nemocnici, ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Ti, kterým není osud nechtěných dětí
lhostejný, a chtějí pomoci, najdou bližší
informace na:
www.babybox.cz

Ztráta blízkého člověka

Jak postupovat v těžké životní situaci

Bc. Ivana Bolomová, DiS.,
Městský úřad Příbor,
odbor veřejné správy

Ztráta nejbližší osoby je pro
každého velkou citovou ranou.
Namísto přemýšlení o lidském
osudu však musí pozůstalí hned po
smrti rychle a rázně jednat. Smrt
osoby blízké může přinést velmi dramatické změny do osobní
a bezpochyby i majetkové situace
pozůstalých. Pokud jste se ocitli v této nelehké situaci, kterou
život bohužel také přináší, pak
vám přinášíme souhrn rad, které
by vám ji měly alespoň malinko
ulehčit.
Došlo-li k úmrtí doma, je nutno přivolat lékaře, který provede
ohledání zesnulého a dle výsledku určí, zda bude provedena
pitva, nebo zda lze provést pohřeb
v zákonné lhůtě. Následně byste měli přivolat pohřební službu
(důležitou informací je, že nejste
povinni zajistit pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána
k odvozu zesnulého lékařem rychlé
záchranné služby nebo Policií ČR).
Pokud dojde k úmrtí v nemocnici
nebo podobném zařízení určeném
pro dlouhodobě nemocné, nemusí
se pozůstalí bát, že by k zesnulému
nebyl přivolán lékař. V nemocnici
je běžné, že krátce po úmrtí vyhotoví lékař zprávu o smrti konkrétní osoby (ohledací list). Následně
nebožtík buď putuje na patologii,
anebo je připraven na převzetí
pohřební službou. Je obvyklé, že

při neúčasti blízkých pracovníci nemocnice objednají pohřební
službu dle svého uvážení.
Počítejte s tím, že pohřební ústav,
již vyřizující pohřeb, bude chtít znát
totožnost zemřelého, vaši totožnost
a zároveň bude chtít smuteční šaty
určené pro obřad. Bude nutné
odevzdat také občanský průkaz
zemřelého,
případně
průkaz
zdravotního pojištění, tyto doklady odevzdá zaměstnanec pohřební
služby příslušné matrice (dle místa úmrtí). Měli byste s sebou mít,
pokud možno i kopii rodného listu,
případně oddacího listu. Co se týče
ohledacího listu (potvrzení lékaře
o úmrtí), tak to na matriku posílá
právě tento lékař. Matrika následně vyhotoví úmrtní list a zašle jej
bez zbytečných odkladů objednateli pohřbu.
Další doklady je možno odevzdat následovně: řidičský průkaz
na dopravní inspektorát, průkaz
pojištěnce zdravotní pojišťovny
– příslušné zdravotní pojišťovně
(případně
přímo
pohřební
službě), cestovní pas – oddělení
občanských průkazů a cestovních
pasů příslušného městského úřadu dle místa trvalého pobytu
zemřelého, vojenská knížka - vojenské správě. Jestliže byl zemřelý
starobní důchodce, tak jeho
úmrtí ohlásit na poště, která vyplácí
starobní důchody.
Jste-li vdova/vdovec do 15 dnů
po obdržení úmrtního listu
je nutno požádat městský úřad
dle místa trvalého pobytu
o nový občanský průkaz. Vdovský

(vdovecký) důchod vyřídíte na
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K sepsání je
nutno předložit občanský průkaz,
úmrtní list, oba důchodové výměry
nebo stvrzenky, oddací list.
Pokud jste zaměstnáni, pak vás
zaměstnavatel musí uvolnit jak na
pohřeb, tak na jeho přípravu. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu se poskytne na:
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha
nebo dítěte a na další den k účasti
na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu
rodiče a sourozence zaměstnance,
rodiče a sourozence jeho manžela,
jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na
další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu,
nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela
nebo jiné osoby, která sice nepatří
k uvedeným fyzickým osobám,
ale žila se zaměstnancem v době
úmrtí v domácnosti, a na další den,
jestliže zaměstnanec obstarává
pohřeb těchto osob.
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž
zaměstnancům uvedeným v § 317
zákoníku práce.
Dost často po vás bude
mzdová účtárna požadovat dokumenty osvědčující fakt, že
připravujete pohřeb. O ně požádejte příslušnou pohřební službu,
která vydá potvrzení.
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Městská policie Příbor - prevence kriminality
Eva Durčeková, DiS.,
Městská policie Příbor
Městská policie v rámci prevence
kriminality využívá při své činnosti nerepresivních prostředků v boji
proti kriminalitě, jejichž úkolem
je předcházení trestné činnosti.
Cílem je aktivně působit na rizikové
skupiny obyvatel, kterými jsou
především děti, mládež a senioři.
Důležité je při této činnosti reagovat
na negativní vývoj trestné činnosti
a specifické problémy města, a tím
snižovat míru závažnosti páchané
kriminality a naopak zvyšovat pocit
bezpečí občanů. Důležitou součástí
prevence jsou i prováděné akce
směřující k informování občanů
o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a dalšími
negativními vlivy. Děje se tak formou
pořádání různých besed a přednášek
v mateřských, základních školách
a klubech seniorů. Pořádání různých
akcí pro veřejnost, informování
občanů prostřednictvím internetových stránek města, pravidelně
vydávaného Měsíčníku a distribucí
preventivních letáků. Cílem těchto
aktivit je seznámení dětí, mládeže,
seniorů a občanů s činností městské
policie, zvyšování jejich právního
vědomí a informování o možnostech
bezpečného chování a o mnohém
nebezpečí, se kterým se děti a dospělí mohou setkat.
Strážníci Městské policie Příbor
se více prevencí kriminality začali zabývat od roku 2006, kdy byla
prevence kriminality zařazena
mezi úkoly městské policie při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů, podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů.

jejichž realizaci se podařila získat dotace z Ministerstva vnitra z programu
Prevence kriminality na rok 2014.

Poskytováním informací
v oblasti prevence
kriminality

Městská policie v průběhu roku
veřejnost pravidelně informuje prostřednictvím internetových stránek
městské policie, Měsíčníku města
Příbora o činnosti městské policie
a snaží se zveřejňovat nejrůznější
rady, kterými se je snaží ochránit
před protiprávním jednáním. Tyto
rady také zpracovává do nejrůznějších letáků, které se rozdávají při
preventivních akcích, při přednáškách, při akcích pro veřejnost.

Schránkami důvěry

Ve městě Příboře bylo v roce 2008
na frekventovaných místech umístěno 6 schránek důvěry. Ty slouží pro
různé připomínky, dotazy a náměty
občanů. Jsou občany dále využívány
k odevzdávání různých dokladů či
jiných nalezených věcí. Schránky jsou
v pravidelných intervalech vybírány
strážníky městské policie a na obdržené podněty je okamžitě reagováno. V případě, že podněty směřují
jinému subjektu než městské policii,
jsou neprodleně předány k vyřízení.

Zajišťováním provozu
horolezecké stěny
a veřejného skateparku

Preventivními přednáškami

Městská policie Příbor v rámci
prevence kriminality pravidelně
přispívá finanční částkou na provoz
horolezecké stěny a zajišťuje provoz veřejného skateparku v Příboře.
Ten je otevřen od začátku dubna do
konce listopadu. Jeho otevření se
odvíjí od příznivých klimatických
podmínek. Uskutečnila se zde soutěž
„Bike Contest“, která se zde konala již
podruhé a pravděpodobně se stane
každoroční tradicí.

pořádáme přednášky, při nichž žáky
seznamujeme s prací městské policie a s nástrahami, se kterými se mohou v životě setkat a jak se proti nim
bránit.
Městská policie Příbor nezapomíná
ani na své nejstarší obyvatele. Pro ně
jsou naplánovaná divadelní představení s preventivní tématikou, na

V rámci prevence kriminality
se strážníci snaží každým rokem
uspořádat den pro děti a rodiny.
V letošním roce za spolupráce
města Příbora se podařilo zorganizovat „Den dětí – Den s integrovaným záchranným systémem“.
Akce proběhla v neděli 1. června
2014 v městském parku v Příboře.
Na své si přišli jak rodiče, tak děti,

V rámci prevence se městská
policie zabývá:

Pořádáním akcí pro
V rámci prevence kriminality veřejnost
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bylo zde připraveno mnoho soutěží,
klauni, malování na obličej a mnoho ukázek a prezentací složek integrovaného záchranného systému.
Strážníci s radostí prezentují a připravují programy pro děti i na akcích,
které pořádají organizace působící
ve městě Příboře, obcích Hájov
a Prchalov.

Zpracováváním žádostí
o dotace

V letošním roce se podařilo získat
finanční prostředky z Ministerstva
vnitra „Programu prevence kriminality 2014“. Podpořeny byly 2 projekty, a to „Forenzní značení jízdních
kol prostřednictvím syntetické DNA“
a projekt „Příbor – Větší bezpečí pro
seniory“. Podařilo se získat finanční
prostředky v celkové výši 61.000 Kč.

Forenzní značení jízdních kol
prostřednictvím
syntetické DNA

Označování jízdních kol syntetickou DNA je novou metodou ochrany majetku, má především preventivní účinek. Kola jsou označována
speciálním roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které
v sobě nesou jedinečný kód
DataDotDNA. Podle tohoto kódu je
možné dohledat vlastníka jízdního
kola. Po zaschnutí se roztok stává
oku neviditelným. V případě nalezení
jakéhokoli - třeba i odcizeného jízdního kola, je možné zjistit speciální
UV lampou, zda je kolo označeno
syntetickou DNA. Pokud ano, pak se
kód snadno přečte speciální přenosnou mikročtečkou. V Příboře jsou
všechna takto označená jízdní kola
označena samolepkou. Ta upozorní
případné zloděje, že jízdní kolo je
označeno DNA, nafoceno a zavedeno
do evidence Městské policie Příbor
a do celonárodního Registru identifikačního značení. Celý projekt je
realizován ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Příbor,
jehož policisté jsou taktéž patřičně
proškoleni a vybaveni policejním
setem potřebným k přečtení kódu
a k zjištění majitele jízdního kola.
Značení jízdních kol probíhá od
konce měsíce července na služebně
městské policie.

Příbor – Větší bezpečí pro
seniory

V rámci projektu proběhnou 4 setkání (každé po cca 1,5 hodin pro
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25 seniorů), při nichž senioři zhlédnou 4 divadelní témata (bezpečí
na ulici - přepadení na ulici, v domě,
krádeže v hromadných prostředcích a v obchodech, neotvírejte
dveře cizím lidem, domácí násilí na
seniorech). Pro seniory jsou připraveny informační letáčky (obsah
letáčku vždy k danému tématu),
kapesní osobní alarmy. Budou mít
také možnost přihlásit se do výcvi-

ku jednoduché techniky sebeobrany
přizpůsobené věku a možnostem seniora. Termín realizace tohoto projektu je plánován na 23. a 24. září
2014.

policie, která se věnuje preventivním
činnostem v jakékoli oblasti a formě,
získává na důvěře u občanů různého
věku a i jinak je chápán její význam
a poslání ve společnosti. Důležité je
nepodcenit úlohu prevence a tímto
způsobem eliminovat delikventní
jednání jedinců, získat náklonnost
a pocit bezpečí u občanů a zároveň
popularizovat práci městské policie.

výběru společnosti předchází
řádná kvalitativní analýza.
7. Neřeší jeden dluh vytvořením
dluhu nového (známé vytloukání klínu klínem).

nání, nemocí, invaliditou. Rovněž
připadá v úvahu zvýšení nákladů
na bydlení, studium dítěte na
vysoké škole apod. I když nelze
všechna rizika předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě
není vhodné brát si půjčku
v situaci, kdy mi ještě nevypršela
zkušební lhůta u nového zaměstnavatele, stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, kdy se
u zaměstnavatele hovoří o možnosti propouštění.
5. Mám vytvořenou dostatečnou
finanční rezervu? Tato rezerva nám právě slouží ke krytí
rizik spojených s neschopností
splácet. Doporučujeme vytvořit
si rezervu alespoň ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních výdajů.

Prevence se musí vyplatit!

Důvodem, proč se orientovat na
prevenci je fakt, že represe je velmi
neoblíbená forma výchovy společnosti. V každém případě městská

Pravidla
zodpovědného
zadlužování
Mgr. Richard Pešat,
vedoucí detašovaného pracoviště
Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s.,
Nový Jičín
Zadlužování v obecné rovině
nemusí být nutně negativní
událostí. Záleží na okolnostech,
ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná
část závazků našich klientů je
tvořena kategorií tzv. špatných
dluhů. Zde platí pravidlo, že není
vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba
splácení. Typickým příkladem je
dovolená (trvá cca 14 dní a splácí
se někdy i celý rok). Příkladem
opačným v této oblasti může
z obecného pohledu být dluh na
zakoupení nového bytu.
Pravidla chování zodpovědné
domácnosti

1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.
2. Rodinný rozpočet má minimálně
vyrovnaný (nejlépe v přebytku
cca 20 %).
3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc, apod.) a má pro
ně vytvořenou finanční rezervu
(rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních příjmů nebo
šestinásobku měsíčních výdajů).
4. Své investice plánuje dopředu
(nejedná nahodile).
5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv.
špatné dluhy).
6. Pokud potřebuje půjčit peníze,

Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít
si půjčku

1. Je produkt (zboží či služba), na
který si chci vzít půjčku nebo
úvěr, pro mě tak důležitý a je
jeho koupě výhodná? Opravdu
tedy půjčku potřebuji?
2. Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny? Nebude
výhodnější, když si na danou
věc raději našetřím? V obou
případech ušetříte nemalé finanční prostředky na úrocích,
poplatcích, sankcích při nesplácení apod.
3. Kolik jsem schopen měsíčně
splácet? Toto rozhodnutí by
mělo vycházet z vypracovaného
rodinného rozpočtu, který reflektuje veškeré vaše příjmy,
výdaje i potřebnou rezervu.
Vždy klientům doporučujeme,
aby si jimi stanovenou částku
odkládali alespoň čtyři měsíce,
a když to bezproblémově zvládnou, teprve potom si „mohou“
jít požádat o půjčku. Zároveň
tím dojde k vytvoření finanční
rezervy pro případ neschopnosti splácet.
4. Nehrozí mi v průběhu splácení
nějaká událost, která by měla
negativní vliv na mou schopnost
splácet? Může se jednat o pokles
příjmů vzniklý ztrátou zaměst-

Co nás může v průběhu
splácení potkat (rizika)

V životě nás mohou potkat z tohoto
pohledu v zásadě dva typy událostí.
Na ten první se nelze předem dost
dobře připravit (lze jej však do jisté
míry v některých případech předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten druhý se můžeme
předem připravit. V každém případě
se níže uvedená hlediska doporučuje vzít v úvahu před tím, než si vytvoříme závazek u finanční společnosti.
Nepředvídatelné události: ztráta
zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/rozchod s manželem/partnerem, úmrtí manžela/partnera.
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Školství v Příboře

Naděžda Střelková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města
Vzdělávací soustava ve městě
Příboře zahrnuje celkem 11 ředitelství škol a školských zařízení
různých zřizovatelů. Město Příbor je zřizovatelem šesti takových
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských
zařízení. Kromě dvou mateřských
škol a dvou základních škol je město
zřizovatelem také střediska volného
času a samostatné příspěvkové organizace školní jídelny v ul. Komenského, která poskytuje služby nejen
školám zřizovaným městem, ale také

školám jiných zřizovatelů a ostatním
občanům města.
Ve čtyřech městských školách se ve
školním roce 2013/2014 vzdělávalo
a vychovávalo cca 1015 dětí a žáků
zpravidla ve věku od 3 do 15 let a ve
školních jídelnách se stravovalo cca
1840 strávníků. Středisko volného
času nabízelo různé aktivity cca 425
členům organizovaným ve 42 kroužcích.
Moravskoslezský kraj zřizuje na
území města dvě školy - základní
uměleckou školu, gymnázium, a jedno školské zařízení - dětský domov.
Vedle organizací zřizovaných
městem a krajem působí na území

Mateřská Škola kamarád

města ještě dvě soukromé organizace vykonávající činnost škol
a školských zařízení. Jedná se
o Mateřskou školu Hájov, s.r.o. a BAV
klub Příbor, středisko volného času,
s.r.o.
Zápisy prvňáčků do základních škol
pro školní rok 2015/2016 budou
probíhat tak jako každoročně mezi
15. lednem a 15. únorem a zápisy
dětí do mateřských škol koncem
dubna. To ale předbíháme, protože
1. září 2014 zahajujeme nejprve
školní rok 2014/2015 a níže se
nám v Měsíčníku města představí
některé organizace, které budou
naše děti vzdělávat a vychovávat
v tomto období.

Školka pro celou rodinu
Mgr. Iva Drholecká,
ředitelka Mateřské školy Kamarád
Mateřská škola Kamarád je
předškolní zařízení, které vzdělává
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let ve dvou zařízeních. Celková
kapacita obou zařízení je 175 dětí.

Centrem našeho zájmu je dítě
v celé šíři svých potřeb a utváření
podmínek k jejich naplnění. Jednou z podmínek zdravého růstu
dítěte je pobyt v harmonickém
prostředí, což pro děti předškolního věku představuje soulad mezi
působením školy a rodiny a jejich
vzájemnou spolupráci. Je tedy na
místě, aby škola vnímala postavení
rodiče jako partnera při naplnění
záměru školy, tedy partnera ve
vzdělávání dětí a zajištění jejich
zdravého a všestranného růstu.
I z těchto důvodů je program školy
koncipován tak, aby se rodiče stali
jeho součástí, měli možnost vstoupit
do prostředí mateřské školy, účastnit
se vzdělávacího programu a spoluutvářet jej.
Nabídka aktivit pro rodiče a děti
• Odpolední skupinové aktivity jsou
zaměřené nejen na rozvoj praktických manipulačních a mentál-
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ních dovedností, ale také na podporu sounáležitosti s prostředím,
prohlubování a podporu vzájemných
vazeb mezi rodičem a dítětem, rodinou a školou. Rodič se nenásilnou
formou seznamuje s prostředím
a jeho režimem, s osobností pedagoga a jeho názory na vzdělávání.
Ve společných aktivitách dochází
k uvědomování si potřeb dítěte
a možností jejich naplnění.
Mezi pravidelně pořádané skupinové
aktivity patří:
Zpívání s rodiči, Bubnování na
počkání, Človíček – relaxační
a prožitkové hry, Keramika
s rodiči. Již zavedenými aktivitami
jsou společné akce školy a rodičů
Podzimní zavírání zahrady, Vánoční
besídky a Zahradní slavnosti na
ukončení školního roku. Zde mají
rodiče možnost se vzájemně kontaktovat, popovídat si, či předat
zkušenosti.

• Kurz grafomotoriky pro rodiče
a děti se otevírá pro děti se špatným úchopem tužky před nástupem
do 1.třídy.
• Předškoláček je kurz pro rodiče
a děti, ve kterém se rozvíjejí potřebné dovednosti pro úspěšné zvládnutí nástupu do základní školy.

• Hláskař je aktivita, která rozvíjí
sluchovou percepci dětí.
Zmíněné aktivity jsou určeny
pro malý počet dětí, čímž je možno zajistit individuální přístup
k dětem a jejich potřebám. Primárně
jsou koncipovány pro děti a jejich
rodiče současně tak, aby si mohli
v domácím prostředí společně
získané dovednosti procvičovat.
Nabídka aktivit pro veřejnost
• Školka pro rodiče je soubor krátkých
vzdělávacích
workshopů,
v nichž se rodiče seznámí a vyzkoušejí si, které aktivity mohou
s dětmi provádět hravou formou
v domácím prostředí a při hraní rozvíjet žádané dovednosti.
• Školka dokořán je den otevřených
dveří, kdy veřejnost může navštívit
naše zařízení, prohlédnout si prostory školy a seznámit se s obsahem
vzdělávání v našem zařízení.
• Zahrada pro veřejnost je otevřena
denně od 16 do 19 hodin, o víkendech dopoledne od 9 do 12 hodin,
odpoledne od 15 do 18 hodin. Děti
mohou využívat vybavení zahrady
pod dohledem dospělé osoby. Provoz
zahrady, kontrolu bezpečnosti prvků,
péči o zeleň a celkovou čistotu prostředí mají na starosti správci zahrady.
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Mateřská Škola pionýrů

Mateřská škola Příbor, příspěvková organizace
Mgr. Pavlína Jordánková,
ředitelka Mateřské školy Pionýrů
Naše mateřská škola byla dána
do provozu v roce 1980. Působí zde
celkem tři třídy, přičemž celkový
počet nepřesahuje 74 dětí. Do třídy
„Koťátka“ docházejí nejmladší děti
3–4leté, čímž je umožněno zachování citlivého a individuálního
přístupu. Ve zbývajících smíšených
třídách „Sovičky“ a „Pavoučci“ jsou
děti 4–6leté.
Školní
vzdělávací
program
mateřské školy je všeobecný
s upřednostněním hudebních činností. Dlouhodobě u nás působí
sboreček „Notička“, nově angličtina
pro předškoláky „Funny English“
a „Tvořivé dílny pro děti
a rodiče“. Velmi navštěvované jsou
naše každoroční „Dětské maškarní
karnevaly“, pěvecká přehlídka pří-

borských mateřských škol „Veselé
zpívání“ i akce pořádané zřizovatelem (př. oslavy města, vánoční
a velikonoční jarmarky). Celkově klademe důraz na kvalitu a otevřenost
mateřské školy.
Spolupráce a navození vzájemné
důvěry s rodiči dětí je pro nás
přirozenou a potřebnou součástí.
Provozní podmínky mateřské
školy jsou ve velmi dobrém stavu.
Od roku 2010 došlo k celkové obnově budovy MŠ a školní zahrady.
Stavební akce zajišťoval zřizovatel

Mateřská Škola hájov

město Příbor, projekt byl spolufinancován z dotací Evropské unie. Děti
v současné době užívají školní zahradu s motivačním názvem: „Země,
voda, vzduch“.
V době mimoškolní činnosti je
rovněž zahrada zpřístupněna široké
veřejnosti za přítomnosti a dohledu dvou správců MŠ. V roce 2013
byla pro děti navštěvující mateřskou školu nadstandardně zřízena
infrasauna se solnou terapií. Tímto
naše předškolní zařízení získalo zcela novou, modernizovanou podobu.

„MOJE ŠKOLKA – TVOŘIVÁ ŠKOLKA“ Hájov, s.r.o.
Iveta Šrubařová,
ředitelka Mateřské školy Hájov, s.r.o.
„Vše na tomto světě se dá
napravit jen jemným teplem lásky,
poněvadž jinak je to nemožno.“

Jan Amos Komenský
Naše mateřská škola je školou
soukromou. Při výchově a vzdělávání
„našich“ dětí vycházíme z filozofie
školy: „… s ohledem na individualitu každého jedince vychovat samostatnou, jedinečnou a sebevědomou
osobnost dítěte schopnou zvládat
aktivně a s osobním uspokojením
takové nároky života, které jsou na
ně běžně kladeny, a zároveň ty, které
ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají…“.
Náš Školní vzdělávací program je nasměrován k návratu
k řemeslům našich dědů, k tradicím
a pranostikám a stanovené cíle jsou
„naplňovány“ především prožitkovým a činnostním učením.
Škola nabízí kromě svých speciálních
programů také spoustu nadstandardních aktivit (www.moje-skolka.cz).
Vyjíždíme 2x ročně na týdenní pobyty zaměřené na zdraví a ekologii
– lyžařský výcvik v zimě, turistika

v létě, jinak pravidelně každý měsíc
na tematické výlety.
V průběhu celého roku „proplétáme“ rodinu se školou, spolupracujeme a pravidelně se potkáváme se zákonnými zástupci
dětí na měsíčních workshopech,
společně trávíme ve školce poslední víkend v červnu (noc se školáky
+ „steakování“) s rodiči i s dětmi,
prohlubujeme mezi sebou vztahy jak

profesionální, tak přátelské.
Tradičními a v současné době
i prestižními akcemi naší školy jsou
„Moje trdlování“ – taneční přehlídka dětí předškolního a mladšího
školního věku a pro rodiče „Taneční
párty“ v různých retro – stylech.

Kvalitu, zázemí a rodinnou atmosféru dotváří sehraný, profesionální
tým pracovníků školy.
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Základní škola Npor. Loma
Školní 1510
Mgr. Simona Macková,
Základní škola Npor. Loma Příbor
Základní škola Npor. Loma Příbor
vznikla na přelomu 70. a 80. let jako
moderní škola situovaná na sídlišti, vyučování bylo zahájeno 1. února
1983. V současné době školu navštěvuje 400 žáků, kteří jsou rozděleni do 18
tříd (10 na 1. stupni, 8 na 2. stupni).
Škola plně odpovídá nárokům
moderního vyučování, jednotlivé
učebny jsou vybaveny moderní
technikou – počítači s připojením
k internetu, interaktivními i běžnými projektory, či interaktivní tabulí. Ve škole se nacházejí odborné učebny fyziky, chemie
a přírodopisu, učebna informatiky
s 25 pracovními místy, školní kuchyňka, dílna pro pracovní činnosti, nově
byla vytvořena odborná učebna výtvarné výchovy. Vše doplňuje sportovní zázemí školy – 2 tělocvičny
s běžeckou dráhou a venkovní sportovní areál. Veškeré materiální vybavení výrazně napomáhá k naplňování
školního vzdělávacího programu,
který nese název Svět pro děti a je
v plném znění k dispozici na webových
stránkách školy.
ZŠ Npor. Loma se účastní mnoha projektů, soutěží i charitativních
akcí. O všech důležitých akcích informuje veřejnost na svých webových
stránkách a také prostřednictvím
Měsíčníku města Příbora. K dvěma nejdůležitějším projektům, do
nichž je škola dlouhodobě zapojena,
patří evropský program Zdravá škola – Škola podporující zdraví a chari-
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tativní projekt Stonožka – hnutí Na
vlastních nohou. Podstatou Zdravé
školy je vytvoření zdravého prostředí v našich školách a výchova
dětí ke zdravým životním návykům
a zdraví podporujícímu chování. S tím
v současné době souvisí výchova ke
zdravému pohybu, ať už v hodinách
tělesné výchovy či sportovních her
(velmi se osvědčila nová týmová hra
Kin-ball), o přestávkách, kdy mají žáci
2. stupně možnost zahrát si stolní tenis, nebo při dalších školních akcích.
Do stonožkového hnutí je škola aktivně
zapojena již 20 let. Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka je dobrovolná humanitární a mírová organizace,
v níž děti pomáhají jiným dětem. Žáci
v rámci „Stonožkového týdne“ připravují akce pro spolužáky i pro veřejnost a získané prostředky poté zasíla-

jí na konto Stonožky. Za dlouholetou
práci školy pro Stonožku byl ředitel
školy Mgr. Ján Drtil oceněn v prosinci
2013 Zlatou stonožkou 1. stupně.
Výhodou ZŠ Npor. Loma je bezbariérový přístup, což umožňuje
začlenění handicapovaných žáků do
běžného kolektivu. Součástí školy je
také školní družina, v současné době
má 4 třídy pro žáky 1.–3. ročníku. Provoz družiny v běžných školních dnech
je od 6 hodin do začátku vyučování
a po skončení vyučování do 16.30.
Činnost školní družiny je všestranně
zaměřená, děti mají možnost se podle
svých individuálních zájmů a schopností zapojit do rozmanité odpočinkové
i zájmové činnosti.
V odpoledních hodinách je možné
využívat sportovní areál školy.
V tělocvičnách probíhají tréninky
basketbalistů, malých tenistů, fotbalistů, florbalistů, atletů, dospělí
si chodí zahrát volejbal. Případný
pronájem tělocvičny je možné domluvit v kanceláři školy. Venkovní
sportovní areál je pro sportovní aktivity přístupný veřejnosti v odpoledních
hodinách denně.
Zápis k povinné školní docházce
probíhá obvykle v měsíci lednu a hodnotí se, zda se dítě umí vyjadřovat,
soustředit se na práci, vnímat pokyny
dospělých, mělo by umět pracovat samostatně i ve skupině. Velmi důležitý je
rozvoj řeči, proto je důležitou součástí
také zhodnocení správné výslovnosti
a odhalení případných logopedických
vad. Více informací o požadavcích
k zápisu i o různých aktivitách ve škole
je možné najít na webových stránkách
školy.
www.zs-lomapribor.cz
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Základní škola Jičínská

jičínská 486

Mgr. Michaela Eliášová,
Základní škola Jičínská Příbor
Rozvíjíme dovednosti uplatnitelné
v praxi, schopnost obhájit svůj názor,
diskutovat, prezentovat svou práci,
pracovat v týmu. Vyučujeme 3 cizí
jazyky: anglický jazyk (od 3. třídy),
německý nebo španělský jazyk (od
7. třídy). V předmětu Osobnostně
sociální výchova se zaměřujeme na
rozvoj osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídě. Péči o děti
se speciálním vzdělávacími potřebami zajišťují speciální pedagogové.
Nabízíme mnoho volitelných předmětů: Anglická konverzace, Cvičení
z matematiky, Cvičení z českého
jazyka, Mediální výchova, Sportovní hry. Používáme elektronické
žákovské knížky pro komunikaci
s rodiči. Nabízíme psychologické poradenské služby.
Materiální podmínky školy

•
•
•

•
•
•
•
•

Moderně vybavené prostorné třídy
Počítačová učebna
Mobilní počítačová učebna
s počítači a tablety Apple
Odborné učebny a školní laboratoř
Školní dílna a cvičná kuchyň
Multimediální informační centrum
s žákovskou knihovnou
Školní arboretum
Školní hřiště a 2 školní tělocvičny

Hřiště je otevřeno veřejnosti Jsme zapojeni
na základě telefonické domluvy
Síť Zdravých škol: vedeme žáky ke
tel.: 605 377 686.
zdravém životnímu stylu.
Recyklohraní: vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu
Školní družina
prostředí.
Provoz od 6:00 do 16:45.
Využívá k aktivitám vnitřní herny, NatTech MSK: podporuje zájem
zahradu s dětským hřištěm a spor- mladých lidí o technické a přírodovědné předměty, propojuje ZŠ,
tovním náčiním.
SŠ, VŠ, zaměstnavatele a odborníky
z praxe.
Zájmové útvary
Les ve škole: mezinárodní výukový
• Školní kapela
program o lese.
• Školní časopis
EDISON: výuka angličtiny zahra• Debatní kroužek
• Zdravotní tělesná výchova
ničními studenty.

Masarykovo gymnázium

Jičínská 528

Mgr. Pavel Kerekeš,
ředitel Masarykova gymnázia Příbor
Masarykovo gymnázium je škola
s více než stoletou tradicí. Vyučování
zde bylo zahájeno 18. září 1902.
V letech 1991–2013 došlo k mnoha rekonstrukcím a opravám, jejichž výsledkem je historická budova s moderním vybavením,
které odpovídá vysokým nárokům
na vzdělávání žáků na gymnáziu.
V budově školy je v současné době
24 učeben a odborných pracoven pro přírodovědné, humanitní
a společenskovědní předměty. Škola je vybavena výpočetní technikou
a novými technologiemi (dataprojektory, vizualizéry, interaktivními
tabulemi, chromebooky…). Učitelé
využívají pro domácí přípravu i výuku
v učebnách osobní notebooky.
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Pro sportovní vyžití je žákům
přístupné školní hřiště. Pro žáky
sekundy, prvních ročníků a kvinty
je pořádán lyžařský kurz, pro žáky
třetích ročníků a septimy pak
vodácký nebo cykloturistický kurz.
Školní stravování pro žáky školy
a závodní stravování pro její zaměstnance je zajištěno ve školní jídelně
v ulici Komenského v Příboře.
Škola má cílovou kapacitu 480
žáků a je zde možno studovat ve
dvou studijních oborech: 79–41–
K/41 Gymnázium („čtyřleté gymnázium“) a 79–41–K/81 Gymnázium
(„osmileté gymnázium“). Kvalitu
složení žákovského kolektivu potvrzují velmi dobré průběžné studijní
výsledky, velmi vysoká úspěšnost
v soutěžích a olympiádách i v přijímání na vysoké školy (v posledních letech více než 95%). Škola
v roce 1992 navázala na tradici studentských Majálesů a od té doby
je pravidelně Majáles pořádán.
V roce 2012 vznikl Komorní sbor
Masarykova gymnázia, který pravidelně vystupuje nejen pro žáky školy, ale také pro místní základní školy
a veřejnost. V témže roce vznikl také
divadelní soubor Žluté S.A.K.O. – autorské divadlo pro žáky školy i širokou veřejnost, které se pravidelně

zúčastňuje přehlídky amatérských
divadel v Praze. V současné době se
opět rozjíždí vydávání žákovského
časopisu Magično! Škola se zapojuje do dostupných projektů i na mezinárodní úrovni.
Pedagogický kolektiv školy je
tvořen aprobovanými učiteli. Jejich
vzdělání odpovídá požadavkům školy i žáků. V současné době má škola 38 učitelů včetně ředitele a jeho

dvou zástupců. Učitelé přistupují
k žákům s porozuměním, vzájemný
vztah je založen na oboustranném
respektu.
Na škole je od roku 1953 udržována tradice pravidelného prázdninového setkávání jejích absolventů.
Těchto akcí se zúčastňují jednak samotní absolventi, ale i představitelé
města Příbora a vedení školy. Tato
tradice nebyla přerušena od svého
vzniku.

taneční a výtvarný obor a navštěvuje ji celkem 280 žáků. Všichni učitelé
této školy mají zájem o udržení
hudebního života v Příboře. Vždyť
Příbor byl a je považován za město
s dlouholetou kulturní tradicí.

Taneční obor

Základní umělecká škola
Lidická 50
Nikol Horňáková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města
Základní umělecká škola Příbor
byla založena ve školním roce 1953
– 1954 a sídlí v budově piaristického
kláštera. Za 60 let tvořivé práce
bylo v nynější Základní umělecké
škole dosaženo mnoha úspěchů
a bylo zde vychováno mnoho dobrých
muzikantů, tanečníků a výtvarníků.
Příborská základní umělecká škola
nepatří k největším svou velikostí,
ale svými dlouholetými výsledky se
řadí mezi nejlepší základní umělecké
školy v Moravskoslezském kraji. Žáci
této školy se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných
výsledků s předním umístěním od
okresních kol až po kola ústřední. Při
Základní umělecké škole v Příboře
také působí Dechový orchestr
mladých a mažoretky.
V současné době se v Základní
umělecké škole vyučuje hudební,
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Tanec jako rytmicko melodické
ztělesnění vnitřních pocitů je projevem rozmanitým, mnohotvárným,
bohatým a proměnlivým ve formě
i obsahu, současně má však přísný

školství
řád, jehož zvládnutí je podmínkou kultivovaného, harmonického,
múzického a výrazného tanečního
projevu. Vyučovacími předměty jsou
tyto: taneční průprava, současný
tanec, klasický tanec, lidový tanec a taneční praxe. Rovněž působí
v rámci tanečního oboru choreografická formace Aplomb a dvě
skupiny mažoretek. Pro přijetí žáků
do tanečního oboru jsou rozhodující
pohybové a rytmické schopnosti.

Hudební obor

V hudebním oboru se vyučuje hra
na tyto hudební nástroje: klavír, housle, kytara, zobcová flétna, příčná
flétna, klarinet, trubka, saxofon, lesní roh, pozoun, baskřídlovka, hra na
tubu a sólový zpěv.
Pro přijetí žáků do hudebního obo-

ru jsou rozhodující intonační a rytmické dovednosti.

Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na
celkový rozvoj osobnosti žáka ve
všech hlavních výtvarných disciplínách. Obor má výrazný pracovní
charakter a využívá řadu různých
materiálů a pomůcek. Základem jsou
vzdělávací oblasti Výtvarná tvorba
a Recepce a reflexe výtvarného
umění. Vyučovaný předmět Výtvarná tvorba zahrnuje:
- plošnou tvorbu
- prostorovou tvorbu
- objektovou a akční tvorbu
Pro přijetí žáků do výtvarného
oboru je rozhodující estetické výtvarné cítění.

Školní jídelna Komenského
GASTRONOMICKÉ JARO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Kolektiv Školní jídelny Komenského,
Příbor
Naše organizace se zúčastnila
projektu časopisu MINUTKA
o gastronomii „Hlavně (neříkejte) zdravě“ věnovanému školnímu stravování. V uvedeném
časopise vyšel článek, který vám
nyní předkládáme.
Vlna zájmu o projekt našeho časopisu „Hlavně (neříkejte) zdravě“ věnovanému školnímu stravování nás vedla
k pokračování série reportáží z jídelen,
které mohou být velkou inspirací pro
ostatní. Tentokrát nás cesta vedla do
Školní jídelny Komenského v Příboře,
kde se pod vedením Olgy Skřivánkové
pracuje s nejmenším strávníkem tak,
že plnění spotřebního koše není problém, ale zejména zdrojem inspirace.
A navíc se tu jí s příběhem. K tomu
všemu stačí „jen“ láska k povolání
a dobré počty.

Jídelna – příspěvková
organizace

Z dosavadních zkušeností je patrné,
že tam, kde spravuje jídelnu obec,
se opravdové gastronomii daří lépe.
Prostředky, které si takovéto subjekty
dokážou vyhospodařit se totiž vrací
zpět do provozu a napomáhají tak jeho
dalšímu rozvoji. To se primárně odráží
v investicích do nových technologií,
sekundárně pak v lepším zhodnocení suroviny a ve vyšší kvalitě jídla.
Například v příborské jídelně mají instalovány chladicí a mrazicí boxy, které
umožňují nakupovat ve větších obje-

mech za výhodnější cenu. Jak prosté
a hospodárné. Při současné kapacitě cca 800 jídel pro základní školu,
gymnázium, domov seniorů i docházející strávníky se dají ušetřit prostředky, které se tady ovšem neproměňují
ve školní potřeby, ale jdou do nákupu
lepších a zajímavých surovin.

Pokrokový je zde i přístup k moderní konvenienci, lépe řečeno využití
všeho kvalitního, co usnadní práci
a zároveň umožní věnovat čas specialitám. Kdo zná rozmary dětí v přístupu k ovoci, ten jistě pochopí snahu
poutavě jej dětem naservírovat. Při
naší návštěvě se například podávala
100% šťáva z jablek, mrkve a červené
řepy. Není divu, že zde nemají problém
zařazovat do jídelníčku ryby nebo netradiční přílohy z pohanky.

Zajímavý model vzdělávání

Vařit s láskou a rozumem

Samotné hospodaření by ale nebylo
nic, kdyby chyběla invence a radost
z vlastní práce. Toho mají naštěstí
v Příboře na rozdávání. Ředitelka Olga
Skřivánková pro gastronomii žije,
což se odráží nejen v jídelním lístku,
ale také v pohodové atmosféře nejen
v kuchyni, ale i v celé jídelně. Neustálé
vymýšlení nových receptur, vzdělávání
na odborných seminářích, pořádání
gastronomických akcí i zábavy pro
svůj tým, to vše dotváří kolorit zdejší
jídelny, která je pro obec partnerem
při práci se zájmovými organizacemi,
důchodci a sportovci.

Ve zdejší jídelně se setkáte i se
zajímavým modelem vzdělávání.
Na jedné straně stojí studenti SHŠ
Frenštát p. R., kteří se tu připravují
v rámci odborné praxe, jež obnáší
nejen samostatnou práci v kuchyni,
ale také při obsluze a servisu. Na
druhé je to forma servírovaných jídel
prvňáčkům i studentům gymnázia,
jež je skvělou formou gastronomické
průpravy mládeže, budoucích zákazníků našich restaurací.

Jaro ve školní jídelně

I přes dostatek vlastního zápalu pro
věc paní Skřivánková vítá partnerskou spolupráci při uplatňování konceptů, které jsou inspirací a vítaným
oživením každodenní práce. Tak se
vlastní akce vítání jara ve školní jídelně
mohla zaměřit i směrem kreativním,
tedy zapojením ZŠ Jičínské v Příboře
do výzdoby jídelny, na které se v rámci výtvarné výchovy podíleli samotní
žáci. Vystavené práce přímo v jídelně
se doplňovaly s tematickým menu,
což u dětí ještě znásobilo vnímání
tuzemských gastronomických tradic.
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Technické služby pro rodinu
Ing. Zuzana Gřesíková,
ředitelka Technických služeb města Příbora

Technické služby města Příbora sídlí na ul. Štramberské 483.
V rámci svých činností zajišťujeme pro město sečení a údržbu městské zeleně, správu
městského mobiliáře, údržbu komunikací, provoz sběrného dvora
a další.
Snažíme se, aby se v našem
městě líbilo nejen turistům
a návštěvníkům, ale především
lidem, kteří tady bydlí. Chceme,
aby rodiče se svými dětmi rádi
chodili na procházky do parků,
aby navštěvovali dětská hřiště.
Naším úkolem je zajistit jejich
bezpečnost a zpříjemnit rodinám
pobyt ve městě a okolí.
Ve městě se nachází několik
desítek dětských prvků, o které
se staráme. Naši zaměstnanci je
pravidelně kontrolují, opravují
závady a doplňují písek do pískovišť. V letošním roce prošly tyto
prvky velkými změnami. Staré
a nevyhovující sestavy jsme

jsme obnovili dopadovou plochu
u dětských prvků. Nové lavičky
jsme nainstalovali rovněž na
celém dopravním hřišti. Připravujeme instalace nových prvků,
a to lezecké pyramidy, prolézaček,
houpaček, a rovněž se chystáme
doplnit pružinová houpadla. Rekonstrukcí prošel příborský skatepark. U dětských prvků na Hájově

odstranili, natřeli zábradlí, odstranili neukotvené branky. Největší
změnou prošel městský park,
kde jsme kompletně vyměnili staré lavičky, provedli novou
výsadbu trvalek a letniček a také

jsme osadili nové lavičkové sety.
Investicí do dětských hřišť bylo
letos opravdu hodně.
Technické služby také pomáhají
organizačně zajišťovat přípravu
všech akcí, které se pro rodiny
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a děti ve městě připravují. Pomáhali jsme například u organizace
oslav Dne dětí, akcí na koupališti,
poutí, Mikulášské nadílky, festivalu dechovek a dalších.
V rámci Dne Země jsme pro děti
připravili exkurzi na sběrném
dvoře se zajímavým výkladem. Děti
se dozvěděly spoustu informací
o zpětném odběru elektrozařízení,
o technice, kterou používáme a na
závěr obdržely malý dárek.
Myslíme také na seniory, pro
které připravujeme na podzim
Den otevřených dveří v TS.
V neposlední řadě jsme zapojeni do projektů Senior slevenka a Kola pro Afriku. Letos bylo
z areálu odvezeno přibližně
200 kol, která poslouží dětem
v Africe při jejich cestách do školy.
Za odevzdané kolo obdrží každý
malý dárek.
Projekt Senior slevenka mohou
využít senioři, kteří mají v rámci
této akce slevu 10 % na všechny
naše služby.
Snažíme se, aby se dětem
v našem městě líbilo. Aby jednou
chtěly své děti vychovávat právě
ve městě, ve kterém se narodily
a vyrostly.
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Městský bytový fond

Naděžda Střelková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města

Město Příbor má v současné
době ve svém vlastnictví celkem
548 městských bytů. Z tohoto
počtu tvoří cca 15 % byty v domech s pečovatelskou službou,
které využívají senioři a osoby se zdravotním postižením,
a byty nízkého standardu, které
jsou určené k sociálním účelům.
Pronajímání zbylých 85 % bytů
se řídí Pravidly pro přidělování

bytů ve vlastnictví města Příbora. Za poslední čtyři roky bylo
přiděleno do nájmu občanům cca
75 obecních bytů.
Uvolněné byty ve vlastnictví
města jsou pronajímány v souladu s pravidly třemi základními
způsoby: podle pořadníku, za
podmínky přistoupení k dluhu
a za smluvní nájemné za m2
plochy bytu. Při pronajímání
obecních bytů podle pořadníku město vedle doby podání
žádosti zohledňuje také rodin-

né poměry žadatele. Pravidla
řeší také dočasné nájmy bytu,
výměny bytů, podnájmy v bytech,
uzavírání společného nájmu bytu
apod.
Pravidla
pro
přidělování
obecních bytů včetně formulářů
jsou občanům k dispozici na
webových stránkách města nebo
je lze vyzvednout na odboru
rozvoje města Městského úřadu
v Příboře, kde se eventuální
zájemci mohou dozvědět další
podrobnosti.

Npor. Loma, se začíná připravovat území pro výstavbu rodinných domů. Je schválena zastavovací studie obsahující celkem 40
pozemků a ještě v letošním roce
začnou práce na projektové dokumentaci návrhu inženýrských
sítí. V případě bezproblémové
přípravy tohoto záměru je reál-

né, že v roce 2016 by mohly být
připraveny zasíťované pozemky
k prodeji.
V územním plánu je schválena celá řada dalších ploch pro
výstavbu. Tyto jsou však v majetku fyzických osob a je na nich, kdy
se rozhodnou je zastavět, nebo je
nabídnou k prodeji.

Možnosti pozemků na výstavbu domů

Ing. Jaroslav Šimíček,
Městský úřad Příbor,
odbor investic a správy majetku

V oblasti individuální výstavby
se začíná rýsovat reálná možnost,
že po delší době se v Příboře
začnou nabízet volné pozemky
pro stavby rodinných domů. Na
pozemcích města, východně od ZŠ

Dopravní situace ve městě

Ing. Jaroslav Šimíček,
Městský úřad Příbor,
odbor investic a správy majetku

Na úseku dopravy lze konstatovat, že město Příbor má poměrně
příznivou situaci. Ze zastavěné
části města je díky existenci dvou
silničních obchvatů plně odkloněna průjezdná doprava a do města
je znemožněn příjezd nákladních
automobilů, vyjma nezbytné dopravní obsluhy. V letošním roce se
podařilo získat finanční prostředky na dořešení problematického
přecházení křižovatky na Točně,
které vyřeší výstavba lávky pro pěší
a cyklisty.
Poměrně dobře je město obsluhováno lokálními autobusovými
dopravci a velkým přínosem jsou
dálkové spoje, především STUDENT AGENCY. Téměř všechny autobusové zastávky jsou opatřeny

novými přístřešky a bezbariérovými
úpravami. Postupně se dovybavují
přechody pro chodce bezpečnostními prvky a v letošním roce zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky na projekt nasvětlení všech dosud
neosvětlených přechodů.
Podařilo se rozšířit síť cyklotras
a velmi oblíbené jsou projížďky po
nové cyklostezce propojující Příbor s Lubinou. Občané jistě ocení
i nové povrchy místních komunikací v klidnějších lokalitách (Paseky,
Klokočov), kde lze kromě cykloturistiky provozovat i in-line bruslení. Další úpravy tohoto typu by si
zasloužily polní cesty k Boroveckým
rybníkům a k lesu Osičina.
K plné spokojenosti občanů by
zcela jistě přispělo ještě doplnění
dalších parkovacích míst v sídlištní zástavbě, kde i přes řadu nových
parkovišť problémy s nedostatkem
míst přetrvávají.
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Tipy na výlety: Naše město Příbor
Nikol Horňáková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města
Město Příbor je jedním z nejstarších
měst
severovýchodní
Moravy. Jeho historické centrum
bylo v dubnu 1989 vyhlášeno
městskou památkovou rezervací
(MPR). Rozkládá se na březích
řeky Lubiny, ze tří stran je lemováno krásnou scenérii předhůří
Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou Trúbu, Hukvaldy a Radhošť.
Toto půvabné okolí a městská památková rezervace nabízí zajímavá panoramata, komorní a malebná zákoutí, vzácné stavební detaily nebo
ojedinělé ukázky gotické, barokní,
secesní a funkcionalistické architektury.

Zastavení č. 1
Náměstí Sigmunda Freuda

Dnešní podoba náměstí vznikla při rekonstrukcích v letech
1966–1967 a 2000–2001. Původně bylo celé náměstí i podloubí
vydlážděno říčními kameny, tzv.
oblázkovou dlažbou. Uprostřed
náměstí stojí socha Panny Marie
a sochy sv. Rocha a sv. Floriána, které
byly postaveny údajně na odvrácení
moru. Vedle stojí kašna z roku 1899,
která nahradila původní kašnu
s kamenným roubením.

Zastavení č. 2
Památník Sigmunda Freuda

Sigmund Freud
* 6. května 1856
† 23. září 1939
Památník pochází z roku 1969 a je
dílem sochařů F. Navrátila a Z. Makovského z Brna.

Zastavení č. 3

Rodný dům Sigmunda Freuda

Rodný dům Sigmunda Freuda se
nachází v Zámečnické ulici, která
byla v roce 1976 zbourána a rodný
dům byl jako jediný ponechán. Sigmund Freud se v tomto domě narodil
6. 5. 1856 a prožil zde tři roky svého
života. Dům byl městem Příborem
14. prosince 2004 odkoupen od
soukromého vlastníka, následně byl
rekonstruován do podoby II. poloviny 19. století a dne 27. května 2006
slavnostně otevřen.
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Otevírací doba:
Letní sezóna: od 1. 4. do 30. 9.
9:00. do 17:00hod. denně (kromě pondělí)
Mimo letní sezónu: od 1. 10. do 31. 3.
9:00 do 16:00 hod. denně (kromě pondělí)
Vstupné: dospělí 40,- Kč,
děti 15,- Kč, studenti a důchodci 20,- Kč.

Zastavení č. 4

Kostel Narození Panny Marie

Kostel pochází z 1. poloviny
13. století. Původně dřevěný kostel
byl přestavěn ve slohu gotickém,
pozdější přístavby jsou barokní. Poslední velká rekonstrukce proběhla
v letech 2000–2005. Na hlavním
oltáři je Příborská Madona z doby
kolem r. 1420. Kolem kostela vede
křížová cesta z roku 1887, před
kostelem na vysokých sloupech
jsou sochy sv. Jana Nepomuckého,
sv. Cyrila a Metoděje a sv. Jana Sarkandra.

Zastavení č. 5
Kostel sv. Kříže

Kostel Sv. Kříže byl postaven
r. 1645 na místě původního
dřevěného kostela z r. 1516.
V průběhu 19. a 20. století byl postupně rekonstruován do dnešní
podoby

Zastavení č. 6
Kostel sv. Františka

Kostelík sv. Františka Serafínského
byl postaven v roce 1622. Prostor
kolem kostelíka byl vyhlédnut jako
pohřebiště a roku 1623 posvěcen.
Kostelík prošel v rámci programu
regenerace MPR generální opravou
a následně byl dne 13. 11. 1994 slavnostně otevřen. Od poloviny 19. století už se kolem kostelíka nepohřbívá
a prostor je označován jako starý
hřbitov.

Zastavení č. 7
Kostel sv. Valentina

Kostel sv. Valentina, krásná barokní stavba, byl postaven jako dřevěný
roku 1596. Po příchodu piaristů do
Příbora jim město kostel věnovalo.
V letech 1760–1766 byl přestavěn do
dnešní podoby podle plánů rektora
piaristické koleje – zdejšího rodáka
Heliodora Knauera. V letech 1995–1996
proběhla generální rekonstrukce
této významné stavby. Slavnostní
znovuotevření chrámu, které bylo
zároveň čtyřstým výročím postavení
kostela, se konalo 20. října 1996.

Zastavení č. 8
Piaristický klášter

Piaristické
gymnázium
bylo
založeno 5. 2. 1694, budova byla
postavena v letech 1694 – 1700. Piaristé v Příboře působili do roku
1870. V letech 1875-1938 zde byl
český učitelský ústav. Od 90. let
20. století probíhala celková rekonstrukce piaristického kláštera, která
trvala celých 20 let. Při opravách
byla odkryta původní barokní
iluzivní výmalba a původní oblázková dlažba z kamenů řeky Lubiny. Dnes je v prostorách koleje
umístěno muzeum - stálá expozice
věnovaná životu a dílu Sigmunda
Freuda, městská knihovna a základní
umělecká škola. Místnosti v západním
křídle slouží ke společenským akcím,
svatebním obřadům, koncertům a
přednáškám.

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře

Muzeum Novojičínska, p. o. pořádá
výstavy i akce, mnohé ve spolupráci
s městem Příborem.

Výstavy v roce 2014:
Život plný námahy do 17. 11. 2014
Svět práce beskydského venkova
v dílech neprofesionálních řezbářů.
Poutní obrázky z příborského
depozitáře
jen 7. 9. - u příležitosti mariánské
pouti.
Výstava rytin z příborských sbírek
jen 13. 9., v rámci EHD
Devadesátiletá tradice Klubu filatelistů v Příboře
25. 9. 2014 od 17.00hod. vernisáž,
do 17. 11.
Do jesliček Panna chudičká dala
synáčka svého
2. 12. – 31. 1. 2015
Betlémy 19. století ze severní Moravy.
Otevírací doba:
úterý: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 h
čtvrtek: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 h
neděle: 09:00 - 12:00 h
Vst.:
dospělí 30,- Kč,
děti a důchodci 15,- Kč.

Naučná stezka Borovecké
rybníky

Nachází se cca 2 km za městem
Příborem směrem na Nový Jičín.
Polní cestou se dostanete pěšky nebo
na kole do místní části nazývané
Borovec. Podle ní se nazývají také rybníky. Jedná se o dva menší rybníky
oživené širokým spektrem rostlinných
i živočišných druhů.
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TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ MĚSTA PŘÍBORA
v rámci Lašské brány Beskyd

Nikol Horňáková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města

Lašská brány Beskyd je malá turistická oblast ležící na severovýchodě
Moravy, v krajině Podbeskydí, která

vytváří pomyslnou vstupní bránu do
Beskyd. Lašskou bránu tvoří města Kopřivnice s automobilovými

Muzeum Zdeňka Buriana
www.zdenekburian.cz

Technické muzeum Tatra +

ŠTRAMBERK

Otevírací doba:
Duben – říjen
Listopad – březen

Vstupné:

9:00 – 17:00 hod.
9:00 – 16:00 hod.

dospělí 50 Kč,
děti, studenti, důchodci 20 Kč

Zřícenina hradu Štramberk
a rozhledna Trúba
www.stramberk.info
Otevírací doba:
Duben – říjen
Květen – září
Listopad – březen

Vstupné:

09:00 – 17:00 hod.
09:00 – 19:00 hod.
10:00 – 16:00 hod.

dospělí 35 Kč,
děti 25 Kč

Botanická zahrada, arboretum
www.stramberk.info
Otevírací doba:

Duben – květen, září: sobota a neděle 10:00 – 17:00
Červen – srpen:
uterý - neděle 10:00 – 17:00

Vstupné:

dobrovolné

Mini ZOO Aqua Terra
www.mini-zo-stramberk.cz
Otevírací doba:

Květen – září: pondělí – neděle 10:00 – 17:00 hod.
Říjen – duben: sobota – neděle 10:00 – 16:00 hod.

Vstupné:

dospělí 25 Kč,
děti 15 Kč,
studenti a důchodci 20 Kč

Muzeum loutek
(ze sbírek M. Knížáka)
Otevírací doba:

10.00 – 17.00 denně (kromě pondělí)

Vstupné:

dospělí 50 Kč,
děti, studenti a důchodci 30 Kč

Koupaliště Libotín
www.stramberk.info
Otevírací doba:

Červen – srpen 9:00 – 21:00 hod.

Vstupné:

dospělí 40 Kč,
děti a důchodci 30 Kč

Další zajímavosti:

Jeskyně Šipka
Místní specialita – Štramberské uši

KOPŘIVNICE

Expozice Emila a Dany Zátopkových

www.tatramuseum.cz
Otevírací doba:

9.00 – 17.00 denně (kromě pondělí)

Vstupné:

dospělí 120 Kč,
studenti, důchodci 80 Kč

Lašské muzeum v Šustalově vile
a Muzeum Fojtství
www.tatramuseum.cz
Otevírací doba:

9.00 – 17.00 denně (kromě pondělí)

Vstupné:

dospělí 40 Kč,
studenti, důchodci 20 Kč

Rozhledna Bílá hora
www.rozhledna-bila-hora.cz
Otevírací doba:
Květn – říjen

Vstupné:

9:00 – 18:00 hod.

dospělí 25 Kč,
děti a studenti 15 Kč

Letní koupaliště
www.spsk.moravskasipka.cz
Otevírací doba:
Červen – srpen

Vstupné:

9:00 – 20:00 hod.

dospělí 45 Kč,
děti 35 Kč

Krytý bazén a sauna
www.spsk.moravskasipka.cz
Otevírací doba:

provoz bude zahájen na podzim

Vstupné:

dospělí 75 Kč,
děti 45 Kč

Další zajímavosti:
Zřícenina hradu Šostýn
Bezručova vyhlídka
Raškův kámen
Váňův kámen
Červený kámen
Přehrada Větřkovice
Bubla City Ranch – výuka jízdy na koni
Minigolf
Bowling centrum
Kino Puls Kopřivnice
Rodný dům Emila Zátopka
s pamětní deskou

klenoty značky Tatra, Štramberk
označovaný jako ,,Moravský Betlém”,
Freudův Příbor, který je jedním
z nejstarších měst na severovýchodní Moravě, či hudbou protkané
Janáčkovy Hukvaldy.
Zdroj: www.lasska-brana.cz

HUKVALDY

Zřícenina hradu Hukvaldy
www.janackovyhukvaldy.cz
Otevírací doba:

Duben – říjen
9:00 – 16:00 hod.
		denně (kromě pondělí)
Květen – srpen
9:00 – 18:00 hod.
		denně (kromě pondělí)
Září 		
9:00 – 17:00 hod.
		denně (kromě pondělí)

Vstupné:

dospělí 70 Kč,
studenti, důchodci 50 Kč

Rodný dům Leoše Janáčka
www.janacek-nadace.cz
Otevírací doba:

Duben, říjen
10:00 – 16:30
Květen, září 		
10:00 – 17:00
Červen, červenec, srpen 10:00 – 18:00

Vstupné: neuvedeno

Exotic
www.exotichukvaldy.cz
Otevírací doba:

10:00 - 13:00 čtvrtek až neděle
14:00 - 17:00 čtvrtek až neděle

Vstupné:

dospělí 50 Kč,
děti od 6 - 15 let 25 Kč

Tropic
www.tropichukvaldy.cz
Otevírací doba:
10.00. -18.00 denně

Vstupné:

dospělí 70 Kč,
děti od 2 - 15 let 40 Kč

Informační centrum Hukvaldy
www.ic-hukvaldy.eu
Otevírací doba:
9:00 – 17:00 denně

Tel.: +420 775 886 844
Zajímavosti:

Liška Bystrouška v oboře
pod hradem
Hukvaldské frgály
v místní pekárně
Naučná stezka
Janáčkův chodníček
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KULTURNÍ AKCE 2014
Elen Jeřábková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ
Již v sobotu 6. 9. 2014 se rodiny
s dětmi a návštěvníci Příbora mohou těšit na eleganci historických
vozidel, která budou v rámci průjezdu Mezinárodní Veterán Ralley
Beskydy v Příboře k vidění. Krátká
tříhodinová zastávka cca 60 historických vozidel umožní zájemcům
prohlídky na dvou parkovištích,
a to v areálu Sokolovny a za prodejnou Zetky. Stánkový prodej, pouťové
atrakce a kolotoče, pouťový mumraj
a všeobecné veselí, i to je příborská
pouť.
Program
příborské
pouti vyvrcholí v neděli 7. 9. 2014
v 16 hodin koncertem známé hudební skupiny Děda Mládek Illegal Band
v městském parku.
dny evropského kulturního dědictví

Stejně jako předcházející roky se
i letos v sobotu 13. 9. 2014 město
Příbor připojí k celoevropské kulturní akci Dny evropského dědictví
jednak otevřením některých kulturních památek ve městě a také

velmi bohatým doprovodným programem. Celý svět si připomíná
výročí sta let od vypuknutí
válečného konfliktu 1. světové války.
V duchu té doby se ponese větší část
sobotního doprovodného programu,
který se bude odehrávat na náměstí
Sigmunda Freuda. Budou otevřeny
mnohé kulturní památky a v některých budou instalovány výstavy
a k vidění bude i další kulturní
program. V neděli 14. 9. 2014
od 16 hodin v městském parku
vystoupí
populární
zpěvačka
Petra Janů se skupinou Golem.

ADVENT

V době adventu jsme pro občany
města a jeho návštěvníky připravili
čtyři adventní koncerty. Můžeme se
těšit například na koncert Dětského
pěveckého sboru ONDRÁŠEK ve
farním kostele Narození Panny
Marie nebo Komorního sboru Masarykova gymnázia Příbor.

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 přijede opět
Mikuláš s anděly a svou čertovskou
družinou na koních, aby rozsvítil
vánoční strom na náměstí a potěšil
malé i velké. Program této akce bude

provázen písněmi zpěváka Martina
Maxy se zpěvačkou Klárkou Kozlovskou, společně s nimi si koledy
a vánoční písně zazpívá i pěvecký
sbor ZUŠ Příbor.

VÁNOČNÍ JARMARK

Připomínka adventních zvyků,
nabídka
tradičních
vánočních
dárků, prodej řemeslných výrobků,
koledy a vystoupení v podání dětí
příborských mateřských a základních škol, pásmo vánočních zvyků
v provedení folklórního souboru, to
vše a mnohé další bude k vidění na
náměstí Sigmunda Freuda v sobotu
13. 12. 2014. Součástí letošního
vánočního jarmarku bude setkání
a výstava řezbářů a betlemářů
v Muzeu a pamětní síni S. Freuda
v Příboře.
Podrobné programy všech kulturních akcí budou uvedeny
na webových stránkách města
a příslušných plakátech.

Plánovaná rekonstrukce Kulturního
domu v Příboře bude zahájena na podzim
2014 a předpokládaný termín ukončení
oprav je podzim 2015. Po dobu rekonstrukce budou kulturní akce, koncerty
a divadelní představení pro děti a dospělé provozována v různých jiných prostorách ve městě, například i v tělocvičně
Masarykova gymnázia.

Akce pro rodiny s dětmi, tipy na volný čas
Silvie Bahnerová,
Městská knihovna Příbor
Příborská knihovna pořádá řadu
akcí pro rodiny, z celoroční nabídky pořadů si mohou vybírat rodiče
s malými dětmi i senioři. U dětí se
zaměřujeme na pěstování vztahu
ke knihám. Hlasitému předčítání
z nových knih se věnují „Hodinky
s knihou“ určené pro mladší děti.
Další akce pro děti a rodiče či
prarodiče jsou výtvarné dílny nazvané podle maskota, kterého si děti
zvolily – „Odpoledne s krokodýlem“.
Pravidelně pořádáme velikonoční
a vánoční dílny a také Den dětí v knihovně.
Knihovna je zapojena do projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve spolupráci se ZŠ Jičínskou.
Knihy bývají dětem předávány na
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červnové akci „Pasování prvňáčků“
spojené s kulturním programem.
V té době už děti umí všechna písmena a mají za sebou několik návštěv
půjčovny.
Děti navštěvují knihovnu během
školní docházky, a to na různé knihovnické lekce a besedy o literatuře.
Setkávají se také se spisovateli, ilustrátory a herci. Žáci se dozvídají
o spisovatelské profesi přímo od
těch nejpovolanějších, jako jsou
např. Arnošt Goldflam, Martina Drijverová, Ivona Březinová, Jan Opatřil
a od celé řady dalších českých autorů knih pro děti.
Dospělí si mohou vybírat z řady
cestovatelských přednášek, besed
o zdravém životním stylu, astrologii,
numerologii, vizáži, osobním rozvoji či literatuře (V. Vondruška,
M. Viewegh, T. Boučková, J. Grobcová,

R. Uzel). V letošním roce se uskutečnil např. kurz trénování paměti a
fotografování.
V knihovně najdete širokou nabídku knih pro děti všech věkových
kategorií a také literatury o výchově, zdraví, výtvarných nápadech či
hrách s našimi nejmenšími.
A na závěr malá upoutávka na
podzim
Z Prahy k nám přijede stylistka
a vizážistka Dana Beranová s přednáškou o osobním stylu a image. Paní
Beranová spolupracuje se známými
fotografy, reklamními agenturami
i renomovanými značkami. Dále se
můžeme těšit na cestopisné projekce
o íránských ženách nebo národních
parcích USA. Vždy aktuální informace se dozvíte na:
www.pribor.knihovna.info
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První rok dětského zastupitelstva

Ing. Iveta Busková, Městský úřad Příbor,
vedoucí kanceláře vedení města

Projekt Dětského zastupitelstva,
fungující v řadě měst České republiky, se začal v Příboře realizovat
teprve v listopadu loňského roku.
Cílem tohoto projektu je snaha
o zapojení žáků základních škol do
veřejného dění ve městě. Žáci si při
práci v dětském zastupitelstvu osvojují základy správné komunikace,
schopnost týmové práce, učí se
vést diskusi, správně se ptát, ale
i naslouchat a navrhovat řešení
jednotlivých problémů. Rovněž jsou

na každém zasedání zasvěcováni
do fungování činností státní správy
a samosprávy.
Počet členů Dětského zastupitelstva města Příbora byl stanoven na
13. V dětském zastupitelstvu zasedají žáci Základní školy Jičínské,
Základní školy Npor. Loma a Masarykova gymnázia Příbor.
Činnost dětského zastupitelstva
podporuje město Příbor, a to nejen
zastřešením projektu po organizační
stránce, ale i finančním příspěvkem,
který bývá vyčleněn z městského
rozpočtu.
Za prvním, i když zkušebním,
rokem jsou vidět výsledky v podobě

výsadby stromu, adopce surikaty
v olomoucké ZOO, uspořádání kulturní akce T-Fest 2014 podporující
nadějné, mladé umělce.
Součástí T-Festu 2014 byla také
veřejná beseda s představiteli města
a škol. Mezi hlavní problémy, o nichž
dětští zastupitelé - zástupci všech tří
škol v Příboře hovořili, patří nebezpeční pobíhající psi, nevhodné šatní
skříňky ve školách a absence kina ve
městě.
Členové dětského zastupitelstva
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to
je uspořádat kulturní akci, včetně
její propagace, jaké to je diskutovat
s politiky a zástupci škol o problémech dětí a mladých lidí ve městě
a navrhovat řešení jednotlivých
problémů.
V průběhu měsíce září a října
budou na školách probíhat nové volby do dětského zastupitelstva. Již
nyní mají případní zájemci možnost
vyplnit registrační lístek, který je
k dispozici a jenž se odevzdává
v kanceláři vedení města Městského
úřadu v Příboře.
(Poznámka: registrační lístek na konci čísla)

Bav klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.
Nikol Horňáková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města
BAV klub Příbor je soukromé školské
zařízení pro zájmovou činnost dětí,
mládeže i dospělých.
Již 21 let nabízí pravidelnou činnost cca 18 kroužků zaměřených

např. na disko tance, latinsko-americké tance, orientální tance, hru na
akustickou kytaru, workshopy v djembe bubnování pro veřejnost i školy...
Rovněž se věnuje sportovní činnosti.
Pořádá lyžařské zájezdy, pravidelné zájezdy na divadelní představení, regionální taneční přehlídky, karnevaly, tábory
a akce pro děti, víkendové pobyty, kurzy
tance pro mládež i dospělé páry a další.

BAV klub Příbor sídlí na ulici Masarykova v Příboře, kde ke své činnosti využívá klubovnu a zahradu
s ohništěm a venkovním posezením.
Pro taneční kroužky a společenské
akce slouží taneční zrcadlový sál
v Dukelské ulici.
Bližší informace o činnosti BAV klubu
naleznete na

písničky, tanečky. Činnost je doplňována pohybovým cvičením
s různými pomůckami. Při těchto
aktivitách se zapojují i maminky.
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se maminky vzdělávají v jazykovém kurzu anglického jazyka.
V průběhu výuky jsou děti hlídány
v dětském koutku. Páteční dopoledne je věnováno tvoření
s různými materiály - hlínou, modelovací hmotou, papírem, barvičkami, textilem i různým přírodními
materiály aj.
V rámci mateřského centra
probíhají i různé akce – Advent

s výrobou adventních věnců, Mikuláš pro nejmenší, Minikarneval, Fit rodina, výlety s opékáním
špekáčků a různá setkání.
V průběhu školního roku navštíví
mateřské centrum „ZVONEČEK“
celkem 1 500 maminek s dětmi.
Prostřednictvím nabídky si maminky s dětmi osvojují a rozšiřují
znalosti v různých oblastech, dovednostech, pohybových aktivitách.
V centru se děti učí rozvíjet jemnou motoriku, správnou koordinaci
těla, kreativní a sociální cítění, přizpůsobovat se kolektivu a navazovat nové kontakty.

www.bavklubpribor.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Lenka Nenutilová,
ředitelka LUNY Příbor,
střediska volného času
Mateřské centrum „Zvoneček“
zřídila LUNA PŘÍBOR, SVČ v roce
2008.
Centrum nabízí maminkám na
mateřské dovolené a jejich dětem
aktivní a smysluplné využití volného
času formou různých vzdělávacích,
zájmových a odborných činností.
V průběhu školního roku každé
úterý a ve čtvrtek maminky s dětmi docházejí na cvičení strollering,
ve středu se děti učí různá říkadla,
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LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace

Lenka Nenutilová,
ředitelka LUNY Příbor,
střediska volného času

LUNA PŘÍBOR, středisko volného
času je příspěvková, nezisková organizace města s právní subjektivitou
a registrací v rejstříku škol
a školských zařízení. Hlavním účelem
organizace je výchova, vzdělávání,
zájmová, osvětová, táborová a tematická rekreační činnost pro děti, žáky,
studenty, pedagogické pracovníky
a další osoby.
LUNA PŘÍBOR, SVČ vykonává činnost pravidelnou formou kroužků, kurzů se zaměřením na techniku, přírodovědu, sport, estetiku
a společenskou vědu. V průběhu škol-

ního roku otevírá 43 zájmových kroužků, do kterých dochází 450 členů.
Mezi další činnosti patří příležitostné
a spontánní aktivity, v rámci kterých
jsou organizovány různé zájezdy,
společenské akce, výtvarné dílny,
výstavy, soustředění, sportovní turna-

je a soutěže. LUNA PŘÍBOR, SVČ jich
v průběhu školního roku připraví 580
s účastí 10 000 zájemců. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní
tábory, soustředění a pobyty, kterých
organizace
průběžně
připraví
6 a zúčastní se jich 210 zájemců.

STOLNÍ TENIS
pro začátečníky a pokročilé
Ve spolupráci s TJ Sokol Příbor.

Využívá základní kroky především salsy,
reggaetonu, merengue a cumbie, ale také
tanga, flamenga, rokenrolu či country.

Nabídka kroužků, kurzů LUNY PŘÍBOR, SVČ pro školní rok 2014-2015:

KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
“TORA“
Klub je zaměřen na získávání znalostí
z oboru letectví, sestavování plastikových
modelů letadel, bojové techniky, dioramat aj., účast na modelářských soutěžích.

CHOVATELÉ
Kroužek zaměřený na získávání znalostí
o drobném zvířectvu, psech a exotickém
ptactvu.

RYBÁŘI
Členové provádějí teoretický i praktický
nácvik rybolovné techniky, učí se poznávat živočichy žijící kolem vody a ve vodách
a získávají na základě závěrečné zkoušky
povolenku k rybolovu.

AIKIDÓ pro děti a dospělé
Aikido je japonské bojové umění sebeobrany. Je založeno na myšlence neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i
psychické stránce.
DESKOVÉ HRY
Moderní stolní společenské hry, které se
dělí na deskové nebo karetní. Hry plné
zábavy, přátelství, komunikace a tvořivosti.
BASKETBAL pro dívky i chlapce
Kolektivní míčový sport. Účast na různých
turnajích a soustředěních.
CAPOEIRA GRADUADO
Brazilské bojové umění, připomínající
pohybovým stylem tanec s akrobatickými
prvky, doprovázené původní hudbou.
JÓGA, POWER JÓGA
Jóga působí na tělo celistvě. Sjednocuje
tělo, mysl, vědomí i duši a uvádí je do rovnováhy.
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MÍČOVÉ HRY
Kolektivní hry s míčem – vybíjená, kopaná, florbal aj.

LIDOVÉ TANEČKY
Nácvik lidových tanečků se zpěvem, hrou
na hudební nástroje.
TANEČKY S JARKOU
Penízky (5-7 let), Třepulky (8-10 let),
Isis (11 a více let). Základní taneční kroky, rytmika, prvky břišních tanců, baletní
průprava.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC
pro začátečníky a pokročilé
Břišní tanec je pohybová aktivita určená
pro všechny věkové i váhové kategorie,
velmi pozitivně působící na psychickou
a fyzickou stránku tanečnice.
TRAMPOLÍNKY pro děti a dospělé
Jedná se o jednoduchý aerobní, efektivní
cvičební program, který je určen osobám
jakéhokoliv věku a fyzické zdatnosti.
FLORBAL
Kolektivní halový sport podobný
pozemnímu hokeji. Účast na turnajích.
VOLEJBAL pro děti a dospělé
Kolektivní hra s míčem.

ZUMBIČKA pro děti®
Cvičení ZUMBY pro holky a kluky. Předcvičuje instruktorka se specializací na TV
pro děti a mládež s certifikátem společnosti ZUMBA.
ZUMBA® pro mládež a dospělé
Dynamický zábavný fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního
cvičení a latinsko-amerických tanců.

KERAMIKA
Tvoření z keramické hlíny, práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování
z hroudy, válečková technika, glazování aj.

KREATIV
Kroužek zaměřený na netradiční tvořivé
techniky, vaření, práci s hlínou, kameny,
papírem a barvami.
RELAXAČNÍ MANDALKY
pro děti, mládež i dospělé
Kruhové obrazy slouží jako prostředek
k uvolnění, soustředění a také poznání
sebe sama, k rozvoji kreativity.
VÝTVARKA pro děti a dospělé
Různé výtvarné techniky (kresba, malba,
grafika, počítačová grafika, modelování
aj.).
KYTARA
Začíná názvy strun a naladěním kytary,
pokračuje základními akordy a jejich
hraním podle různých rytmů.

MLSNÁ VAŘEČKA
Příprava různých pokrmů teplé i studené kuchyně, salátů, moučníků, pečení
cukroví.
ANGLIČTINA
pro začátečníky i pokročilé
Pro děti, mládež a dospělé zájemce.
FRANCOUZŠTINA
pro začátečníky i pokročilé
Pro děti, mládež a dospělé zájemce.
NĚMČINA
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pro děti, mládež a dospělé zájemce.
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RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Rudolf Korčák,

provozovatel městského koupaliště Příbor

Toto známé pořekadlo a úspěšný
název jednoho českého filmu potvrzuje také dlouholetá práce našeho
kolektivu na městském koupališti
v Příboře. Již více než dvacet let se
věnujeme dětem a jejich rodičům.
Již více než patnáct let pořádáme
příměstské tábory pro děti z našeho
města a blízkého okolí. Více než pět
let aktivně působíme ve společných
vztazích - děti, rodiče a my. Avšak
teprve v posledních třech letech,
s nástupem odborného pedagoga
do naší firmy, vznikl ucelený projekt
pod názvem „OSOBNÍ SERVIS PRO
VAŠE DĚTI”. Tento nápad byl vysoce
hodnocen i pracovníky Ministerstva
pro místní rozvoj a dopomohl nám
k získání certifikátu „Kvality služeb”.
Rádi byste znali odpověď na otázku o co se vlastně jedná?
Tady je naše odpověď:
Před vznikem samotného projektu jsme si řekli, že musíme pracovat a přicházet s jinými nápady, než
přicházejí ostatní. Věděli jsme, že
musíme přijít s něčím, co se bude
líbit rodičům, s něčím, co budou
vyhledávat děti a budou si o tom
povídat. Také jsme dobře věděli,
že letní areál slouží jak občanům
našeho města, tak i turistům z celé
ČR. Z toho bylo potřeba vycházet
a celkový koncept rozdělit do dvou
rovin – na „domácí“ a „přespolní”.
Příměstské tábory jsou standardním jevem ve velké většině měst,
výjimkou není ani městský areál
v Příboře. Na základě předložených
programů táborů se velmi dobře
dařila jejich naplněnost. Děti ve věku
6-12 let byly spokojené stejně jako
jejich rodiče. Služby pro rodiče a jejich děti se začaly zajišťovat nejen
v průběhu letních prázdnin, ale také
v průběhu celého roku. Zajišťovali jsme krátkodobé hlídání dětí,
víkendové interaktivní dětské programy, jednodenní výlety do okolí.

Zaměřili jsme se na zdravý životní
styl, pořádali tematicky laděné programy. Motivující prostředí a individuální přístup dotvářel ucelenou
škálu námi nabízených aktivit. Zařadili jsme oblíbené prvky zážitkové
pedagogiky. Vyjížděli jsme do okolí,
organizovali poznávací zájezdy
a směřovali vždy k aktivnímu využití
volného času dětí. Soustředili jsme
se na konkrétní skupiny dětí a s nimi
pak utvářeli akční tým naladěný
na turistiku, poznávání přírody,
orientaci v terénu, sportování apod.
Komunikovali jsme s rodiči v každou
denní i noční dobu. Zveřejňovali fotografie z akcí, otevřeli internetové
stránky, nabídli speciální telefonní
linku stížností a nápadů. Navázali
jsme kontakt s místními podnikateli,
s městem Příborem a letos poprvé
s Dětským domovem a místními
základními školami. Do grantových
řízení jsme se nebáli přicházet
s novými a novátorskými tématy.
Ne všechny nápady, byť vypadaly
sebelépe, se však podařilo realizovat.
V loňském roce jsme se snažili otevřít tzv. prodlouženou školku
pro děti, bohužel rodiče zájem neprojevili. V naší jasné představě
o cíli aktivit nabízíme dětem a jejich
rodičům pohyb, pohodu a zodpovědný přístup v každé z našich činností.
Snažíme se orientovat na zdravé pohybové aktivity dětí.
Každoročně se na městském
koupališti pořádají akce ve spolupráci s odborem kultury města. Společné akce s atraktivní letní
tématikou, které jsou promyšlené do
posledního detailu, dokážou přivést
na koupaliště stovky dětí, rodičů,
prarodičů. Připomeňme si loňskou
úspěšnou akci „Cesta kolem světa“ nebo letošní nejúspěšnější akci
v historii koupaliště pod názvem
„Rozmarné léto 1930 v Příboře”.
Nově jsme se zaměřili na tělesně
postižené děti s rodinami a na ty,
které mají jiný handicap. Navštěvujeme mateřské a základní školy pro

handicapované děti, přicházíme
s nabídkou speciálních programů
plných zábavy a lehkého adrenalinu.
V takovýchto zařízeních se společně
příjemně bavíme. Naše touha poznat
svět „z jiné strany“ šla tak daleko, že
se část zaměstnanců naší firmy začala učit znakový jazyk. Je nám jasné,
že této skupině dětí je potřebné dát
ještě něco více než osobní servis.

V letošním roce jsme otevřeli nové letní kino. Není určeno jen
dospělým ve večerních hodinách,
ale také dětem na táborech. Styl
a témata filmů jsou však otevřena i pro společnou návštěvu rodin
s dětmi. Taťkové, mamky, babičky
i dědečkové se prostřednictvím
některých filmů vracejí společně se
svými dětmi a vnuky do dětských let.
Představení jsou bezplatná, otevírají
se tak široké veřejnosti.
Naši pracovníci nežijí jen ze včerejších či dnešních dní. Připravujeme
rodinné bonusové karty, máme
promyšlené kulturní dětské večery
s místními „umělci“. Chceme potěšit
rodiny
pohádkovými
nočními
prohlídkami města s návštěvou
tajuplných zákoutí. Také chystáme
pravidelná setkání pro děti s rodiči
s aktivní muzikoterapií a arteterapií. Promýšlíme rovněž společné
výlety dětí a rodičů s tématikou „lovů beze zbraní“ a návratů
k přírodě. Velmi hezky se nám rýsuje vydání rodinných vstupenek
do sportovních a kulturních zařízení
v našem okrese. Již nyní nabízíme
rodinám přijíždějícím ze vzdálených
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míst slevové karty do muzeí a galerií,
efektivní plánovaní výletů pro rodiny, zkušeného průvodce „po kulturních akcích“ i po méně navštěvovaných místech přírody v blízkém
i vzdálenějším okolí. Stačí pouze
malý impuls od rodičů a vytváříme
programy na míru – přímo pro konkrétní rodinu, pro děti, z nichž každé
má jiné zájmy a je naprosto originální.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, rodina
je ale také základ dobře fungujícího
a prosperujícího města. Dobře fungující rodina je ale také to, co z nás
dělá spokojené, usměvavé a příjemné lidi.
Koupaliště Ricco Příbor
www.koupaliste.cz

Otevírací doba v sezóně: denně od 9:00 do 22:00
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 30 Kč

KAM VE VOLNÉM ČASE?

Nikol Horňáková,
Městský úřad Příbor,
odbor rozvoje města
Organizace, spolky a subjekty,
které působí na území města Příbora a věnují se volnočasovým a sportovním aktivitám, nabízejí veřejnosti
spoustu možností, jak si zpestřit volný čas.
Na své si přijdou děti, dospělí
i celé rodiny. Přehled těchto organizací naleznete níže. Bližší informace získáte na jejich webových
stránkách, prostřednictvím e-mailu,
popř. na odboru rozvoji města.

Seznam organizací, spolků
působících v Příboře:

Academia Via Familia
Sdružení na podporu rodiny
Web: viafamilia.cz
E-mail: viafamilia@viafamilia.cz
Basketbalový klub Příbor
Web: www.bkpribor.cz
E-mail: slany.jiri@tiscali.cz

Český svaz chovatelů,
základní organizace Příbor
E-mail: dasa.kicurova@seznam.cz
Český svaz zahrádkářů Příbor
Web: www.zahradkari.cz
Český svaz zahrádkářů Hájov
Web: www.hajov.cz
Bc. Diana Ryšánková
Profesionální péče o děti
Web: www.tojepohadka.cz
E-mail: dialex@centrum.cz

Fotbalový klub - FK Primus
E-mail: pzk-servis@post.cz

Fotoklub Příbor
E-mail: patrik@jaal.cz
jureckalubomir@seznam.cz

Horolezecký oddíl Příbor
BAV klub Příbor, středisko volného
Web: www.hopribor.cz
času, s.r.o.
E-mail: burgar@email.cz
Web: www.bavklubpribor.cz
E-mail: info@bavklub.cz
Český svaz včelařů, o.s.
základní organizace Příbor
Web: www.vcelari-pribor.webnode.cz
e-mail: včelaři-pribor@centrum.cz
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Junák – svaz skautů skautek ČR,
středisko 814-02 Příbor
Web: www.junak-pribor.wz.cz
E-mail: prochyz@seznam.cz
Jízdárna u Michálků
E-mail: jotjpribor@seznam.cz

Klokočov, o. s.
dobrovolná nezisková organizace
obyvatel Klokočova, části města
Příbora
Web: www.klokocov.com
E-mail: p.pustejovsky@centrum.cz
Klub českých turistů Příbor
Web: kctpribor.wz.cz
E-mail: 1.kctpribor@email.com
Kynologický klub Příbor
Jaroslav Kovařík

Městské koupaliště Příbor
Aquazorbing s.r.o.
Web: www.koupaliste.cz
E-mail: info@koupaliste.cz

Modelářský klub Příbor SMČR
„TORA“ Příbor
Web: www.luna.cz
E-mail: luna@lunapribor.cz

Bc. Jan Tyllich a Nikol Červenková
Taneční pár mezinárodní taneční
Myslivecké sdružení Příbor I
třídy
E-mail: rchopper@seznam.cz
E-mail: tylda@napismi.to
tichavskylu@seznam.cz
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Myslivecké sdružení Příbor – Hájov
E-mail: frantisek.berger@seznam.cz
Prime sound, s.r.o.
Společnost pořádající každý rok
„Příborské rockování“
E-mail: pfrydecky@seznam.cz

Web a webík města
Učení – mučení? To s webíkem neplatí!!!
Ing. Iveta Busková,
Městský úřad Příbor,
vedoucí kanceláře vedení města

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Web: www.sdhhajov.ic.cz
E-mail: sdhhajov@centrum.cz

Město Příbor v prosinci roku 2013
spustilo provoz nové dětské verze
webu pod názvem „webík“. Na webíku
naleznou nejen děti informace o městě,
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov dětském zastupitelstvu, aktivitách jednotlivých škol, možnostech trávení volE-mail: sochovaa@email.cz
ného času. Kromě tohoto webík nabízí
i naučná témata z oblastí dopravy, životSbor dobrovolných hasičů Příbor
ního prostředí, zdravého životního stylu,
Web: www.hasici.pribor-mesto.cz
návody na řešení problémových situaE-mail: hasici@pribor-mesto.cz
cí (alkohol, drogy, šikana,…) a spoustu
dalšího.
Sdružení hudebníků Příbor
Od nového roku byla na webíku
E-mail: j.pukovcova@seznam.cz
spuštěna nová sekce pod názvem „Rizika
a nebezpečí“. Jedná se o bezpečnostní
informační systém obsahující návody,
Sindicate entertainment, s.r.o.
rady a informace v oblastech rizik, se
Společnost pořádající hudební
kterými se člověk může ve svém životě
festival „Sinfest“,
setkat, např. dopravní nehoda, nebezpopř. samostatné koncerty
pečné havárie (třeba i cisterny s nebezWeb:. www.sindicate.cz
pečnou látkou), požáry v domácnostech,
E-mail: diroin@sindicate.cz
lesní požáry, výbuchy (např. kotlů, bio
krbů), blesková povodeň atd., ale také
SK – J Elita Příbor
běžné úrazy, onemocnění a život ohrožuLiga amaterských hráčů florbalu
jící stavy, které nás potkávají v běžném
E-mail: vaclav.matatko@cbox.cz
životě i při mimořádných událostech.
Tato a mnoho dalších jsou rizika a nebezSpolečnost přátel Dechového
pečí, na která musí být každý z nás přiorchestru mladých Příbor
praven. Znát tato rizika, vědět, jak se jim
Web: www.zus-prior.cz

E-mail: zus.pribor@nettle.cz

Společnost Sigmunda Freuda
Web: www.sigmundfreud.cz
E-mail: supova.marie@centrum.cz

Ing. Iveta Busková,
Městský úřad Příbor,
vedoucí kanceláře vedení města

Tělovýchovná jednota Příbor
E-mail: pavel.sattek@seznam.cz

Město Příbor má svůj profil na
facebooku téměř dva roky. Uživatelé
na něm naleznou novinky z Příbora
a jeho okolí, důležitá upozornění, fotogalerie a pozvánky na akce.

TJ Sokol Příbor
E-mail: sokol.pribor@seznam.cz
Volejbal Příbor
E-mail: malik.jan@post.cz

Základní umělecká škola Příbor
Web: zus-pribor.cz
E-mail: zus.pribor@nettle.cz

Webové stránky města:
www.pribor.eu

Odkaz na webík:
http://webik-pribor.cz

Informace
z města naleznete
i na sociální síti

SVP Tsunami Příbor
Malá kopaná
E-mail: pzk-servis@post.cz
Tenisový klub Příbor
E-mail: teslikv@seznam.cz

vyvarovat a hlavně vědět, jak se zachovat
v případě, že nastanou, může opravdu
zachránit život nebo třeba jen majetek.
Děti a nejen je zajisté zaujme hravá forma se spoustou interaktivních ukázek.
V současné době se rovněž pracuje
na nových webových stránkách města
Příbora (www.pribor.eu), které by měly
být spuštěny na konci kalendářního roku.
Mezi novinky, které přinese, by měly
být kromě nové grafiky, také včlenění
webíku do těchto stránek, nová rodinná
sekce, která bude obsahovat jednak informace o prorodinné politice, klíčové
dokumenty, kalendář akcí, řešení životních situací, užitečné odkazy, prorodinné organizace atd. Web jako celek bude
obsahovat přehrávací modul pro osoby
se zrakovým postižením a bude vytvořeno speciální zjednodušené rozhraní nejen pro seniory – lehce ovladatelná verze
webu, která bude obsahovat nejdůležitější, nejvíce vyhledávané oblasti webu
s možností zvětšování písma.
Jakékoliv podněty na další zlepšování
webových stránek města můžete zasílat
na buskova@pribor-mesto.cz.

Pokud tedy i Vy patříte mezi
uživatele facebooku, staňte se fanouškem oficiálního profilu, který
naleznete na adrese
https://www.facebook.com/priboroficialni
anebo pomocí ikony umístěné na
webových stránkách města.

Za aktivitu na sociální síti obsadilo město Příbor 2. místo
v soutěži Parádní web.
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Informace z města přímo do mobilů pomocí SMS zpráv
Ing. Iveta Busková,
Městský úřad Příbor,
vedoucí kanceláře vedení města
Vážení spoluobčané,
město Příbor Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob
získávání
důležitých
informací
o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozujeme službu „SMS InfoKanál“, která
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace
v krizových situacích a z následujících kategorií?



Zajistěte si tyto informace
zasláním jedné registrační SMS,
která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte
na webových stránkách města pomocí webového formuláře.
Provoz systému je pro Vás zcela
zdarma, veškeré náklady hradí
město.
Jak se zaregistrovat
pomocí SMS?



Příklad registrační SMS
Jmenujete se František Novák
a bydlíte na adrese U Tatry 1501
a chcete odebírat informace
o svozech odpadů a informace
o dopravě:

1. Plánované odstávky - T1
vody, elektřiny a plynu

2. Informace z dopravy - T2
dopravní uzávěry, změny apod.

3. Mimořádné svozy odpadů - T3
termíny, změny apod.

4. Meteorologické výstrahy - T4

varování Českého hydrometeorologického ústavu

5. Volný čas - T5

konání kulturních, společenských a sportovních akcí

6. Termíny konání zastupitelstva města - T6
7. Informace ze školských zařízení - T7

informace z MÚ týkající se všech rodičů nezávisle na typu či místě školy

8. Kompletní servis - T8

Toto téma je určeno v případě zájmu o všechny předešlé kategorie!

SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPRIBOR
mezeraULICEmezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHAJOV
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPRCHALOV
mezeraCISLOPOPISNEmezeraOZNACENITEMATU
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

Pro občany, kteří nemají nebo
SMS zašlete ve tvaru:
nevyužívají
mobilní
telefon,
umožníme doručení SMS také na
REGISTRUJmezeraFRANTISEK
pevnou linku v hlasové podobě.
mezeraNOVAKmezeraUTATRY
Pro registraci pevného čísla prosím
mezera1501mezeraT3mezeraT2
volejte: 556 455 411 nebo zašlete
e-mail s žádostí o registraci na:
Odešlete na číslo SMS InfoKanálu: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte
stejné údaje, které jsou vyžadovány
556 455 411.
Poznámka: Velikost písmen nehra- v registračních SMS.
je roli, důležité je slovo REGISTRUJ
a dodržení mezer mezi slovy, Další informace:
nepoužívejte diakritiku.
Databáze telefonních čísel nebude
poskytována dalším stranám. Službu
provozuje ve spolupráci s městem
OBČANÉ ROVNĚŽ MOHOU
Příborem společnost INFOKANÁL,
K REGISTRACI VYUŽÍT
SLUŽBY KANCELÁŘE VEDENÍ s.r.o., která je řádně registrovaná
u Úřadu pro ochranu osobních údajů!
MĚSTA: STAČÍ NAHLÁSIT
ÚDAJE NUTNÉ K REGISTRACI S veškerými dotazy ohledně služby
A OSTATNÍ ZA VÁS
SMS InfoKanál se, prosím, obracejte
PRACOVNICE VYŘÍDÍ.
na Městský úřad Příbor – kancelář
vedení města.
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Městská televize
Ing. Iveta Busková,
Městský úřad Příbor,
vedoucí kanceláře
vedení města

Vysílání městské televize informující o událostech a dění
v Příboře a nejbližším okolí naladíte
v multiplexu LTV na 59. televizním
kanálu
z
vysílačů
Klimkovice
a Hrabyně. Délka jednoho vysílání je
28 minut s premiérou vždy v neděli. Každou sobotu můžete zhlédnout
pořad z archivu.

ČASY VYSÍLÁNÍ - denně
04:30 hod. 10:30 hod.
16:30 hod. 22:30 hod.

Vysílání a další informace k Local TV
Příbor najdete na:
www.televize-pribor.cz
Náměty a tipy do vysílání zasílejte na:
tel. 776 725 909.
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE A KONTAKTY
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Centrální služba první pomoci		
112
Hasiči 				
150
Záchranná služba			
155
Policie ČR				
158
		
Policie České republiky			
974 735 751
Obvodní oddělení Příbor			
Masarykova 637
742 58 Příbor
E-mail:
njooppribor@mvcr.cz
Web: 		
www.policie.cz

Městská policie Příbor			
556 725 111
nám. S. Freuda 19			
721 146 146
742 58 Příbor
E-mail:
policie@pribor-mesto.cz		
Web: 		
www.pribor.eu
Sbor dobrovolných hasičů Příbor
556 725 412
Svatopluka Čecha 190
742 58 Příbor
E-mail:
hasici@pribor-mesto.cz
Web: 		
www.hasici.pribor-město.cz

INSTITUCE

					
RWE
NONSTOP zákaznická linka		
840 113 355
E-mail:
info@rwe.cz
Pohotovost plyn			
239
ČEZ
NONSTOP zákaznická linka		
Poruchová linka			

SmVaK, a.s.
Zákaznická linka 			
E-mail:
smvak@smvak.cz
Web:
www.smvak.cz
Poruchová služba 24 hodin denně

840 840 840
840 850 860
840 111 123
840 111 125

Městský úřad Příbor			
556 455 455
nám. S. Freuda 19
742 58 Příbor
IČO: 00298328
E-mail:
info@pribor–mesto.cz
Web:
www.pribor.eu
Facebook:
www.facebook.com/priboroficialni
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 – 11:00
Úterý:
8:00 – 11:00
Středa:
8:00 – 11:00
Čtvrtek:
8:00 – 11:00
Pátek:
neuřední den

12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 14:00 hod.
12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 14:00 hod.

Městské informační centrum Příbor
556 455 442
E-mail:
mic@pribor-mesto.cz
556 455 444
Web:
www.pribor.eu
nám. S. Freuda 19			
742 58 Příbor
Provozní doba:
Pondělí – pátek:
8:00 – 17:00 hod.
Správa majetku města Příbora, s.r.o.
Freudova 118
742 58 Příbor
e-mail:
bajnar@smmp.cz
Provozní doba:
Pondělí:		
Úterý: 		
Středa:		
Čtvrtek:		
Pátek: 		

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
zavřeno

Údržba topení				
Kotelna na ulici Nerudova		

556 723 788

12:30 - 17:00

12:30 – 17:00
732 532 800
733 535 738

Česká pošta Příbor			
556 725 074
Jičínská 240
742 58 Příbor
E-mail:
info@cpost.cz
Web: 		
www.ceskapost.cz
Provozní doba
Pondělí-pátek:		
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Sobota: 		
8:00 – 10:00
Technické služby města Příbora		
Štramberská 483
742 58 Příbor
Web: 		
www.tspribor.cz
E-mail:
info@tspribor.cz

556 725 046

Provoz sběrného dvoru v areálu TS města Příbora:
Pondělí:
8:00 – 11:00
12:00 – 16:30 hod.
Středa:
8:00 – 11:00
12:00 – 16:30 hod.
Sobota:
8:00 – 12:00 hod.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola Kamarád		
556 725 246
Frenštátská 1370
742 58 Příbor
E-mail:
frenstatska@skolka-pribor.cz
Web:
www.skolka-pribor.cz
Mateřská škola Kamarád
Odloučené pracoviště Švermova		
556 725 160
Švermova 1324
742 58 Příbor
e-mail:
svermova@skolka-pribor.cz
web:
www.skolka-pribor.cz
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Mateřská škola Pionýrů 		
556 725 067
Pionýrů 1519
742 58 Příbor
E-mail:
mspionyru@tiscali.cz
Web:
www.mspionyru.unas.cz

Základní škola Npor. Loma 		
Školní 1510
742 58 Příbor
E-mail:
zs_loma@applet.cz
Web:
www.zs-lomapribor.cz

556 723 058

Základní škola Jičínská 			
556 722 485
Jičínská 486
742 58 Příbor
E-mail:
kancelar@zsjicinska.cz
Web:
www.zsjicinska.cz/new

Školní jídelna Komenského 		
Komenského 458			
742 58 Příbor
E-mail:
sj.pribor@tiscali.cz
Web:
www.sjpribor.ic.cz

556 725 186
736 627 548

Mateřská škola Hájov 			
Hájov 55				
742 58 Příbor
E-mail:
iveta@moje-skolka.cz
Web:
www.mojeskolka.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Tyršova 195, otevírá se po 6:35 hod.

ANTIOPÉ, s. r. o.
728 680 970
(sdružená ambulantní zařízení)

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
MUDr. Alena BOHUMÍNSKÁ
556 725 701
Pondělí - středa: 7:00 – 12:00
Čtvrtek:		
12:00 – 18:00
Pátek:
7:00 – 12:00

MUDr. Gustav CHLADIL
556 722 829
Pondělí:
12:00 – 18:00
Úterý – pátek:
7:00 – 12:00

MUDr. Jaromír LICHNOVSKÝ
556 722 926
Pondělí:
7:00 – 12:00
Úterý:		
13:00 – 18:00
Středa:		
7:00 – 12:00
Čtvrtek:		
7:00 – 12:00
Pátek:
7:00 – 12:00

PRAKTIcký LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Soňa TUČKOVÁ
556 725 697, 724 673 150
Pondělí: 11:00 – 13:00 13:30 – 15:00 P
Úterý: 13:00 – 17:00
Středa: 7:00 – 9:30
Čtvrtek: 7:00 – 9:30
Pátek: 11:00 – 13:00

P – poradna

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Pavel KUCHAŘ
728 680 970
Odběry krve 7:30 – 8:00
Pondělí:
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý:
7:30 – 12:00 těhotenská poradna
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595 174 844
603 935 555

Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Základní umělecká škola		
Lidická 50
742 58 Příbor
E-mail:
zus.pribor@nettle.cz
Web:
www.pribor.eu

12:00 – 18:00
07:30 – 12:00 těhotenská poradna
07:30 – 12:30

ZUBNÍ LÉKAŘI
MUDr. Květoslava MICHNOVÁ
556 723 794
Pondělí: 9:00 – 12:00
13:00 - 14:30
Úterý: 7:00 – 12:00
Středa: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Pátek: 7:00 – 12:00

MDDr. Michaela NOVOBILSKÁ
Pondělí: 7:00 – 12:00
13:00 - 18:00
Úterý: 7:00 – 12:30
Středa: 7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 10:00
MDDr. Lenka DOLEJŠÍ
Pondělí: 7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Úterý: 7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Středa: 7:00 – 13:00
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
Pátek: 7:00 – 12:00
MUDr. Libuše MARTÍNKOVÁ
556 722 233
Pondělí: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Úterý: 8:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Středa: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pátek: 7:00 – 12:00
MUDr. Michal GRODZA
777 723 794
Pondělí: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Úterý: 7:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Středa: 8:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pátek: 7:00 – 12:00

556 725 353

OČNÍ AMBULANCE
MUDr. Alena PERNICOVÁ
556 723 598
Pondělí: 7:30 – 11:30
12:00 – 13:30
Čtvrtek: 7:30 – 11:30
12:00 – 13:30

OČNÍ AMBULANCE
MUDr. Eva ŠETKOVÁ
556 723 598
Úterý: 7:30 – 11:30
12:00 – 13:00
Pátek: 7:30 – 12:00
LÉČEBNÁ REHABILITACE
Marta BÍLSKÁ
556 722 240
Pondělí: 6:45 – 11:30
12:45 – 15:30
Úterý: 6:45 – 11:30
12:45 – 15.30
Středa: 6:45 – 11:30
12:45 – 15:30
Čtvrtek: 6:45 – 11:30
12:45 – 15:30
Pátek: 6:45 – 11:30
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Roman JELÍNEK
556 722 860
Každý den:
7:30 – 8:00 - injekce, odběry,
regis. pacientů
8:00 – 10:00 - převazy, kontroly

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 17:30
Středa: 8:00 – 12:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek: 8:00 – 10:00
Pracovní přestávka:
Po – pá: 11:30 – 12:00 Út: 16:00 – 16:30
BRONCHOSKOPIE
595 171 307
rentgen od 8:00 hod.

Čtvrtek: 7:00 – 14:00
Pátek: 7:00 – 13:00

MUDr. Škarková
MUDr. Velart
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PLiCNí M.I.O., SPOL. S.R.O.
Tyršova 196
595 171 307, 776 637 882
rentgen od 8:00 hod.
Pondělí 7:00 – 15:00 MUDr Skotnicová
Úterý 7:00 – 14:00 MUDr. Skotnicová
Středa 7:00 – 16:00 MUDr. Skotnicová
Čtvrtek 7:00 – 14:00 MUDr. Škarková
Pátek 7:00 – 13:00 MUDr. Škarkova

LÉKÁRNA APATYKA
Řehoře Volného 60
556 722 801
Pondělí - pátek: 7:00 – 17:00
LÉKÁRNA PANACEA
Jičínská 54
556 722 061
Pondělí - pátek: 7:30 – 17:00
Sobota: 		
8:00 – 11:00

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Ř. Volného
K+K Praktici s.r.o.
MUDr. Ivana KRKOŠKOVÁ
556 722 802
MUDr. Jan KRKOŠKA
556 722 082

Pondělí: 7:00 – 11:30		
Úterý: 7:00 – 11:30		
Středa: 13:00 – 18:00 		
Čtvrtek: 7:00 – 11:30		
Pátek: 7:00 – 12:00

12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
jen pro pracující
12:00 – 13:00

KOŽNÍ AMBULANCE
MUDr. Mirka VOZÁROVÁ
556 723 600
Pondělí:		
14:30 – 17:00
Středa:
6:30 – 11:00

ALERGOLOGIE, PEDIATRIE,
KLINICKÁ IMUNOLOGIE
MUDr. Mořic JUREČKA
556 724 224, 721 983 983
Pondělí: 7:30 – 12:00
14:00 – 17:00
Úterý: 7:30 – 12:00
13:00 – 15.00
Středa: 7:30 – 13:00
Pátek: 7:30 – 12:00 (jen pro objednané)

INTERNÍ AMBULANCE
MUDr. František VOZÁR
556 723 600
7:15 – 8:00 pouze odběry, od 8:00 vyšetření
Pondělí: 7:15 – 11:45
12:15 – 14:00
Úterý: 07:15 – 11:30 ECHO 12:15 – 16:00
Středa: 11:30 – 11:45
12:15 – 17:00
Čtvrtek: 7:15 – 11:45
12:15 – 14:30

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ
MUDr. Marie PŘADKOVÁ
737 683 289
Úterý:		
13:00 – 15:00
Čtvrtek: 		
7:30 – 12:00

ORDINACE KLINICKÉ
PSYCHOLOGIE
Mgr. Daniela KVASNIČKOVÁ
Jičínská 14, Příbor
775 717 709
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST
Řehoře Volného 408
MUDr. Aleš POLÁCH
556 725 707

Pondělí: 7:00 – 11:30
Úterý: 7:30 – 11:00
Středa: 8:00 – 11:30 JPP

11:30 – 12:30 JPP
11:00 – 11:45 JPP
13:00 – 16:00

Dopoledne jen preventivní prohlídky a očkování!

Čtvrtek: 8:00 – 10:00 JPP 10:00 – 11:30 13.00-15.30
11:00 – 12:00 JPP
Pátek: 7:00 – 11:00
JPP - jednotná preventivní prohlídka
REHACENTRUM
Bc. Kateřina MALICHOVÁ
Místecká 1121
556 701 100, 603 325 087
Pondělí: 7:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Úterý: 7:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Středa: 7:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Pátek: 7:00 – 12:00
REHABILITAČNÍ LÉKAŘ
MUDr. Jana ŠINDLEROVÁ
556 701 100, 603 325 087
Nutno se předem objednat.
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
Pátek: 8:00 – 12:00
13:00 – 18:00

REHABILITACE
Místecká 256
Eva BAJEROVÁ
556 725 632
Nutno se objednat na telefonu: 732 752 635
OČNÍ OPTIKA ZORNIČKA
náměstí S. Freuda 9
Pavla JÍLKOVÁ
605 476 837
Po, út, čt, pá: 8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
Středa:
8:00 – 13:00

OČNÍ OPTIKA
náměstí S. Freuda 25,
vstup z ul. Karla Čapky
Eva BOJKOVÁ
731 517 292
Pondělí – pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Telefonní kontakt
v případĚ nouze
Záchranná služba 			
155

CENTRÁLNÍ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI
Policie, hasiči, lékaři 		
112

POLIKLINIKA KOPŘIVNICE
Štefánikova 1301 556 870 111

DOPRAVNÍ SLUŽBA Kopřivnice
THERAPÓN 98
Štefánikova 1301
Dispečink 556 812 144, 556 870 211
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN

K Nemocnici 76
556 773 111

POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ

556 711 381
Po – pá 			
17:00 - 22:00
So – ne 			
8:00 - 20:00
POHOTOVOST PRO DĚTI
A DOROST
556 773 325,
556 709 468, 739 60 93 95
Po – pá: 			
17:00 - 22:00
So – ne: 		
7:00 - 22:00

POHOTOVOST
STOMATOLOGICKÁ
556 773 111
So, ne a svátky 		
8:00 – 13:00
TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
556 773 471

ZUBNÍ POHOTOVOST
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Varenská 5, Fifejdy
595 618 865
Po – pá: 18:00 – 6:00 So, ne: nepřetržitě
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Revírní bratrská pokladna Kopřivnice
Záhumenní 1161
556 879 511
Revírní bratrská pokladna Nový Jičín
Úzká 13
556 708 149
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Nový Jičín
5. května 11, Nový Jičín
952 239 111
Všeobecní zdravotní pojišťovna
Kopřivnice
Štefánikova 1163
952 239 111 ústředna Ostrava

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín
556 705 282
Česká průmyslová pojišťovna
Štefánikova 1301, Kopřivnice
556 840 270
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SOUTĚž

MOJE LÉTO S RODINOU
Město Příbor vyhlašuje fotosoutěž
Město Příbor v rámci dotace
získané z Ministerstva práce
a sociálních věcí za umístění
v soutěži Obec přátelská rodině
vyhlašuje fotosoutěž:

MOJE LÉTO S RODINOU
Léto už je v plném proudu
a s ním i spousta příležitostí,
jak zachytit svou rodinu pomocí
fotoaparátu. Máte krásný letní zážitek z prázdnin u dědečka
a babičky, z výletů, dovolené nebo
z vašeho města? Pošlete nám
fotku, jak si užíváte období
letních prázdnin a volna se svými
nejbližšími. Těšíme se na vaše
fotografie a přejeme dobré světlo!
Do soutěže bude zařazena pouze
jedna fotografie každého účastníka.
Soutěžíme ve dvou kategoriích:

- děti do 15 let
- dospělí

Fotografie zasílejte na:
e-mail: buskova@pribor-mesto.cz

Nezapomeňte uvést:
jméno, příjmení, věk, bydliště,
telefonní kontakt a text tohoto
znění:
„Zasláním fotografie do soutěže
souhlasím s tím, že fotografie bude
vystavena na webových stránkách
a sociálních sítích města Příbora.
Rovněž souhlasím se zpracováním
zaslaných osobních údajů pro účely soutěže“.

Uzávěrka příjmu fotografií
je 5. 9. 2014.
O jednom z vítězů v každé kategorii rozhodnete vy prostřednictvím hlasování na webových
stránkách města www.pribor.eu
a o druhém odborná porota.
Vyhodnocení soutěže a předání
cen vítězům proběhne v rámci
Dnů evropského dědictví 2014,
a to v sobotu 13. září.
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