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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané města,
dostává se Vám do rukou mimořádné číslo Měsíčníku našeho města, které je financováno z dotace
Obec přátelská seniorům. V tomto čísle Vám chceme představit proseniorské aktivity a také organizace a spolky, které nabízejí služby seniorům a pořádají pro ně akce.

Stárnoucí populace představuje obrovskou příležitost a výzvu a to nejenom v našem městě, ale také
v celé společnosti. Slovo senior znamená z latinského slova „starší“, ale může znamenat i člen sboru
nějakého společenství požívající zvláštní úcty. Ve
sportu to slovo může být i dospělý sportovec, závodník ve specifické věkové kategorii. Mnozí dnešní senioři jsou aktivní lidé, kteří nejenže pracují,
ale také cestují, poznávají nové krajiny a zvyky,
věnují se svým koníčkům a zálibám a zúčastňují se
i společenského života v našem městě.
Proto pro ně naše město v rámci II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018
– 2020 stanovilo priority, které by měli zastupitelé města podporovat. Jednou z prvních aktivit
je vytvořit příznivé prostředí k setkávání seniorů,
v rámci kterého chceme vybavit venkovní prostory u domu s pečovatelskou službou neformálním
posezením a společenskými prvky, dále chceme
zajistit prostor komfortní zóny pro seniory a návštěvníky na městském úřadě. Chceme vytvořit
prostředí, kde by se senioři cítili dobře. Město Příbor chce podporovat mezigenerační soužití, soudržnost seniorů a proseniorských spolků, neboť si
plně uvědomujeme, že člověk by neměl zůstávat
sám, ale měl by co nejvíce času trávit s rodinou,
mezi přáteli a známými. Nemělo by docházet k sociálnímu vyloučení seniorů. Proto budeme pokračovat v organizování různých typů akcí. Jak řekl
Aristoteles: Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
Proto bychom nadále chtěli podporovat všechny
vzdělávací aktivity pro seniory od příborské Muzejní školy, počítačových kurzů až po různé přednášky a workshopy.

velmi důležitá komunikace mezi rodinami, seniory
a aktéry rodinné politiky, proto se nadále budeme
snažit o rozšiřování informovanosti mezi všemi
skupinami, ať již vícegeneračními rodinami, osobami se specifickými potřebami nebo rodinami
pečujícími o seniory, a to všemi dostupnými informačními prostředky (Měsíčník města, web města,
infokanál, elektronická úřední deska , městská televize Local TV).
Vážení spoluobčané,
je dokázané, že vy - dnešní senioři - jste biologicky
o 10 let mladší, než byli senioři před dvěma generacemi. Dnešní senioři oproti minulým letům mají
plno elánu, plánů a energie. A hlavně rádi smysluplně tráví svůj volný čas.
Věříme, že vydáním tohoto mimořádného čísla
Měsíčníku přispějeme ještě ke kvalitnějšímu trávení volného času a k podpoře aktivního stárnutí.
Jak řekl Jan Tříska: „Tajemství životního úspěchu
a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne
v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co
ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít
každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka
nikdy nerozhoduje co, ale jak.“

Vzhledem k tomu, že chceme, aby v městě působily kluby seniorů a také Svaz tělesně postižených,
budeme se snažit i v budoucnu o jejich finanční Ing. Bohuslav Majer a Ing. Dana Forišková,
podporu. Touto prioritou chceme předcházet so- Ph.D., představitelé města Příbora ve volebciálnímu vyloučení seniorů. Uvědomujeme si, že je ním období 2014 - 2018
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539 OBECNÍCH BYTŮ K PRONÁJMU
Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

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.
Uvolněné byty jsou pronajímány v souladu s pravidly třemi základními způsoby:

1.

2.

3.

Obecní byty o velikosti
1+1 a 2+1 podle pořadníku

Zadlužené byty formou
výběrového řízení za podmínky přistoupení k dluhu

Byt 3+1 a větší formou
výběrového řízení
za smluvní nájemné

Při pronajímání obecních bytů podle pořadníku město vedle doby podání žádosti zohledňuje také rodinné poměry žadatele. Pravidla řeší také dočasné nájmy bytu, výměny bytů,
podnájmy v bytech, uzavírání společného nájmu bytu, přechody nájmu bytu apod.
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora včetně formulářů najdete zde:
rodina.pribor.eu/bydleni/mestsky-bytovy-fond/

i

Bližší informace k pronajímání městských bytů vám poskytnou pracovníci odboru rozvoje města
a odboru bytového a nebytového fondu MÚ Příbor.

BYTY V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘÍBOŘE
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Město Příbor má ve vlastnictví v domech s pečovatelskou službou na ul. Jičínské čp. 238 a na ul.
Čs. armády čp. 231 a čp. 233 celkem 60 bytů. Pronajímání těchto bytů (bytů zvláštního určení) se
řídí Pravidly pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře.
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se podává na předtištěném formuláři přímo na odboru sociálních věcí MÚ Příbor, který následně vede seznam žadatelů o přidělení bytu. Žádost
o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou může podat žadatel starší 18 let, který je:
a) příjemcem příspěvku na péči v I. až II. stupni

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
a je uživatelem sociální služby a který má ke
dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt
na území města Příbora,

b) invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni
a který má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok
trvalý pobyt na území města Příbora,

i
2

c) starobní důchodce starší 65 let, který
má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok
trvalý pobyt na území města Příbora,
d) žadatelem splňujícím písm. a) až c)
a který nemá ke dni podání žádosti
trvalý pobyt na území města.

Bližší údaje a formulář žádosti mohou zájemci o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou
získat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, tel. 556 455 471.

O B Č AN S K É Z ÁL E Ž I T O ST I

BYTY URČENÉ K SOCIÁLNÍM ÚČELŮM
A UBYTOVNY MĚSTA PŘÍBORA

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Jsou určeny osobám bez přístřeší, osobám ohroženým sociálním vyloučením, jednotlivcům
a rodinám v době rozvodového řízení, osobám po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody aj.
Ubytování osob na přechodnou dobu, které se ocitly v tíživé bytové a sociální situaci,
je v kompetenci odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, který na základě posouzení
celkové sociální situace klienta a jeho snahy překonat svou obtížnou sociální situaci vydává
souhlas s ubytováním klienta na dobu určitou.

i

Bližší údaje mohou zájemci obdržet osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor,
Freudova 118, tel. 556 455 471.

MÁTE KOMPLIKACE PŘI „VÝPLATĚ DŮCHODŮ“?
(ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ)
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Pro případy, kdy má jedinec nárok na dávku důchodového pojištění, ale není schopen
ji přebírat a hospodařit s ní (nejčastěji ze zdravotních důvodů), dává zákon možnost ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
Dávky důchodového pojištění jsou jedinci jakousi náhradou potřebných příjmů, které si již
nemůže zabezpečit sám. V českém důchodovém pojištění máme řádné i předčasné důchody
starobní, důchody invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.
Zvláštního příjemce může s jeho souhlasem ustanovit obecní úřad. O ustanovení zvláštního
příjemce rozhoduje obecní úřad v místě trvalého bydliště jedince, kterému má být zvláštní příjemce ustanoven.
Tři důvody ustanovení zvláštního příjemce:

1.

2.

3.

V případě, kdy by se výplatou
dávky dosavadnímu příjemci
zřejmě nedosáhlo účelu,
kterému má dávka sloužit,

v případě, kdy by byly
poškozovány zájmy osob,
které je důchodce povinen
vyživovat

a v případě, kdy jedinec,
ani jeho zákonný zástupce
nejsou schopni výplatu
důchodu přijímat.

Pokud to zdravotní stav umožňuje, je k ustanovení zvláštního příjemce potřeba souhlasu
oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen dávku používat dle jeho pokynů a v jeho prospěch.
Dohled nad hospodařením zvláštního příjemce vykonává obecní úřad, který vydal rozhodnutí
o ustanovení zvláštního příjemce, a oprávněný.

i

Požádat o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je možné u občanů s trvalým pobytem
na území města Příbora na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
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BEZPEČÍ A JISTOTA PRO SENIORY

Eva Durčeková, DiS., strážník Městské policie Příbor

Policejní statistiky vypovídají, že z hlediska prevence kriminality patří senioři k nejohroženější
skupině obyvatelstva. Často se stávají oběťmi především násilné nebo majetkové trestné činnosti. Způsobů, jak se proti této kriminalitě bránit, je hned několik.

Bezpečí domova
Dobré vztahy se sousedy jsou jedním z nejlepších způsobů jak zabezpečit svůj byt či dům.
Napište si jejich telefonní čísla a v případě potřeby jim zavolejte.

1.

2.

Zamykejte vstupní dveře do domu,
bytu a zavírejte okna, a to i v případě
vaší velmi krátké nepřítomnosti.

4.

Venkovní, bytové i balkónové dveře
v noci zamykejte, i když jste doma.

5.

Na vstupní dveře do domu
a bytu nechte namontovat
bezpečnostní zámky.

7.

Neotevírejte dveře automaticky,
pokud si nejste jisti, kdo se
za nimi nachází .

8.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu
či jiných služeb, nechte si předložit
jeho služební průkaz, nebo zavolejte
na příslušný úřad nebo firmu,
na kterou se pracovník odvolává .

Dovolte vstoupit pouze osobám,
kterým důvěřujete, a pokud
tak učiníte, buďte přesto opatrní.

10.
!

V době vaší nepřítomnosti
svěřte klíče od bytu pouze osobě,
které důvěřujete.

!

JAK OCHRÁNIT

SVÉ CENNOSTI?

3.
Pořiďte si panoramatické
kukátko a pojistný řetízek.

6.
Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu,
nedůvěřujte jejich prosbám, ani
nabídkám, hovor neprodlužujte.

9.
Nalepte si důležitá čísla
na viditelné místo.

11.
Opustíte-li na nějaký čas dům nebo
byt, nevytvářejte dojem, že je opuštěný, proto nezatahujete rolety
a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny, snažte se vytvořit dojem,
že jste v bytě stále přítomni.

Nepřechovávejte doma více peněz, hotovost, či cennosti nenechávejte viditelně uložené. O cennostech, které
vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci a evidenci. Doporučujeme velmi cenné věci uschovat v bezpečnostních
schránkách banky a vkladní knížky mít na heslo. Klíče od bytu, peníze, osobní či jiné doklady a další cennosti
nikdy nenechávejte bez dohledu a mějte je vždy u sebe (v šatně, u lékaře, na úřadech ...). Nikdy nepůjčujte peníze cizím lidem. Nemluvte o svých úsporách, cennostech a neukazujte, kde je máte v bytě uloženy.
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BEZPEČÍ NA ULICI
Nechoďte nikdy sami na odlehlá místa a po setmění se vyhýbejte rizikovým místům ve vašem
okolí (temné podchody, vchody do domů, opuštěné parky apod.). Při vstupu do domu zvyšte
pozornost, pokud se vám zdá, že je někdo za vámi, zpomalte nebo přejděte na druhý chodník
a snažte se dostat na místo, kde je více lidí nebo nějaký obchod. Nikdy nepřijímejte doprovod
nabízený neznámým člověkem. Ochota může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl. Zjistíte-li, že jsou vaše obavy oprávněné, hledejte pomoc u jiných lidí.

1) Dostatečně si hlídejte své věci,
zejména kabelku, tašku apod.,
zvláště v místech, kde je velká
koncentrace lidí, a nenechávejte
ji viset přes rameno nebo na zádech, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukou na boku nebo
na břiše. Kabelku nebo tašku
neodkládejte v obchodech, v šatně kina, divadla, restaurace, ani
v čekárně u lékaře či na úřadech.
2) Kabelku nebo tašku noste
v ruce či na rameni směrem od
ulice, aby vám ji někdo z vozovky nemohl vytrhnout či ukrást.

3) Noste u sebe jen tolik peněz,
kolik skutečně potřebujete, neupozorňujte svým chováním na
to, že u sebe máte větší finanční
hotovost nebo cennosti, raději si
zajistěte doprovod a ujistěte se,
zda vás někdo nesleduje.
4) Nikdy se nechlubte svými
majetkovými poměry, ve vlaku
si vybírejte kupé, kde sedí další
cestující, a nenechávejte zavazadla bez dozoru, při výběru peněz
z bankomatu si dávejte pozor,
jestli vás někdo nepozoruje příliš zblízka.

5) Snažte se vyhnout čekání
na prázdné zastávce, především
v časně ranních nebo pozdně
večerních hodinách.
6) V prázdném dopravním prostředku si sedejte co nejblíže
k řidiči a nikdy nenechávejte peněženku nebo doklady ve vrchní
části kabelky, tašky nebo v nákupním vozíku.

KDYŽ UŽ SE NĚCO STANE
Pokud se jedná o závažnou situaci, volejte ihned policii (158), zachovejte klid, popište
událost a poskytněte tyto informace:
Jméno a příjmení

i

Telefonní číslo

Přesnou adresu

Pokuste si zapamatovat co nejvíce důležitých údajů o pachateli
(pohlaví, věk, výšku, účes, barvu očí atd. , fyzické zvláštnosti - chůze,
tiky, jizvy
apod., oblečení a způsob řeči).
JAK
OCHRÁNIT

SVÉ CENNOSTI?

V případě napadení křičte a to i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás
uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc. V případě nutnosti můžete pro svou
ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či
kabelce. Pachatele tím překvapíte a získáte čas na přivolání pomoci.

5

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR – PREVENCE KRIMINALITY

Eva Durčeková, DiS., strážník Městské policie Příbor

NE, bez toho, abych si ověřil/a
identifi kaci, vás k sobě domů nepustím.
Mnoho podvodníků bude zvonit u vašeho domu či bytu
a pod nějakou záminkou, např. opravy vodoměru či výměny telefonu, se bude snažit dostat dovnitř. Před tím,
než někomu neznámému otevřete a umožníte mu do bytu
vstoupit, chtějte identifi kační kartu společnosti, kterou
zastupuje. V případě, že si do bytu někoho cizího pustíte,
nenechávejte ho v bytě o samotě. Je dobré si i přizvat souseda či rodinného příslušníka.

NE, děkuji, předváděcí
akce nenavštěvuji.
Zazvoní vám doma telefon a ozve se příjemný hlas, který sdělí, že jste vyhráli hodnotnou výhru. Zní to velmi
lákavě, ale je zde velké riziko, že se jedná o podvodníky,
kteří z vás chtějí vylákat desítky tisíc korun. Většinou se
jedná o předváděcí akce, kde se vám budou snažit vnutit
předražené zboží a podepsat nevýhodné smlouvy.

Senioři, braňte se podvodníkům
a řekněte jim jasné „NE“.

NE, děkuji, bez pozorného přečtení a domluvy s blízkými smlouvy nepodepisuji.
Před tím, než podepíšete smlouvy či různé dokumenty,
si je pozorně přečtěte. Vezměte si čas na rozmyšlenou,
poraďte se s vašimi blízkými a informace si ověřte. Nepodléhejte nátlaku, že akce je časově omezená, a když
podepíšete hned, získáte bonus ke smlouvě. Při podepsání
smlouvy bez jejího důkladného přečtení vás podvodníci
mohou připravit i o celoživotní úspory.

NE, lidem, které neznám,
peníze nepůjčuji.
Lidem, které neznáte, nedávejte peníze. V případě, že tak
chcete učinit, pořádně zvažte, o jaké osoby se jedná a ověřte si u svých známých či blízkých, zda se jedná opravdu
o osobu, za kterou se vydává. Velmi často se objevují telefonáty podvodníků vydávajících se za příbuzného, který
je v nouzi a žádá o půjčku finanční hotovosti. Ten, kdo si
peníze přijde vyzvednout, je však podvodník, vydávající
se za kamaráda vašeho příbuzného.

NE, děkuji, o tuto službu nemám zájem.
Odmítejte obchodníky, kteří se vám snaží vnutit své služby na ulici či u vás doma. V případě,
že potřebujete změnit dodavatele plynu, elektřiny či operátora, sjednejte si schůzku sami či
navštivte obchodníka v jeho sídle. Pamatujte, že podomní a pochůzkový prodej zboží či služeb
je v našem městě zakázán nařízením města.
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V případě podezření na podvodné jednání neváhejte a ihned se obraťte na:
Linka tísňového volání Policie ČR

158

Linka tísňového volání městské policie

156
721 146 146

Městská policie Příbor

JAK SE BRÁNIT NECHTĚNÉ ZMĚNĚ DODAVATELE ENERGIÍ?

Mgr. Lenka Fusíková, Občanská poradna Nový Jičín

Zazvoní u vašich dveří a nabídnou vám elektřinu
nebo plyn za výhodnější cenu. Řeč je o zástupcích
energetických společností, kteří tímto způsobem
získávají nové zákazníky.
Není výjimkou, že se pracovníci těchto společností prezentují jako zaměstnanci
vašeho současného dodavatele a tvrdí vám, že uzavřením nové smlouvy
získáte pouze výhodnější podmínky
a nic jiného se pro vás nezmění. Osloveni můžete být rovněž telefonicky.

va uzavřená po telefonu patří mezi tzv. smlouvy
distanční.
Občanský zákoník umožňuje od takové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření,
a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
O tomto právu však musíte být poučeni. Jestliže tuto informaci při uzavírání smlouvy nedostanete, lhůta pro
odstoupení se prodlužuje o celý 1. kalendářní rok. Pokud od smlouvy podle
občanského zákoníku odstoupit nestihnete, je možné využít ještě práva
na odstoupení od smlouvy dle energetického zákona, a to do 15 dnů ode
dne zahájení dodávek energie. Pouze
odebranou energii musíte zaplatit.
V obou případech je nutné odstoupení
od smlouvy zaslat dodavateli písemnou formou,
a to doporučeně s dodejkou, abyste byli schopni
v případě potřeby odstoupení od smlouvy prokázat. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je
odstoupení poslední den lhůty podáno na poště.

§

Největším rizikem je, že si uzavření
smlouvy vůbec nemusíte uvědomit.
Vše může vypadat jako zcela nezávazná nabídka. Pokud však během
rozhovoru potvrdíte, že vás nabídka
zaujala, může vás za několik dnů překvapit kurýr
s písemnou smlouvou a bude trvat na jejím podepsání. Pokud smlouvu uzavřete a po jejím prostudování zjistíte, že je pro vás nevýhodná, nebo jste
nechtěně změnili dodavatele energií, nezoufejte.
Smlouva uzavřená u vás doma stejně jako smlou-

Pomoc se sepsáním odstoupení od smlouvy a bližší informace vám rádi
poskytnou pracovníci občanské poradny, která se nachází v Příboře
na ulici Freudově 118, v přízemí budovy městského úřadu.
Konzultační hodiny:

Úterý: 9–12 hodin - BEZ OBJEDNÁVKY
13–16 hodin - PRO OBJEDNANÉ
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ZTRÁTA BLÍZKÉHO ČLOVĚKA

Hana Londinová, pohřební služba

† Úmrtí v nemocnici nebo domovech soustředěné péče
Ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí
oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě objednávky s pohřební
službou.
† Úmrtí v bytě či veřejnosti
Je nutné zavolat lékaře první pomoci, tj. telefonní číslo 155. Přivolaný lékař, tj. koroner ohledá
zemřelého a vystaví List o prohlídce zemřelého. Poté je třeba zavolat pohřební službu, každá
pohřební služba má nepřetržitou pohotovostní službu.
V této fázi není třeba chodit na matriku, ani na žádný jiný úřad, jako je pojišťovna či úřad státní
sociální podpory.
Pohřební služba
Do kanceláře pohřební služby je třeba donést oblečení pro zemřelého, fotku na parte, občanský
průkaz a průkaz pojištěnce zemřelého (při úmrtí v nemocnici zpravidla tyto dva doklady zůstávají v nemocnici, přičemž jsou odeslány pracovníky nemocnice na matriku), dále občanský
průkaz objednavatele pohřbu.

•

•

Dále na pohřební službě vyřídíte:
Smuteční obřad v kostele, ve smuteční síni, také v domě smutku či krematoriu,
smutečního řečníka či kněze, dechovou hudbu, zhotovení parte na počkání, věnce
a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, vsyp a rozptyl zpopelněných ostatků,
nosiče rakve a květin, fotografa či videoprojekci, foto A4, paragraf pro zaměstnavatele,
sjednání pohřbu ve vašem bytě, zhotovení fotoporcelánu.
Vystavení úmrtního listu - matrika zasílá úmrtní list objednavateli pohřbu a současně
dá příkaz okresnímu soudu, který určí notáře dle místa posledního bydliště zemřelého.
Notář objednavatele pohřbu kontaktuje zhruba měsíc po úmrtí.

Co můžete řešit?

?

Vdovský, vdovecký, sirotčí důchod
Pozůstalí manželé uplatňují vdovský/vdovecký důchod u Okresní správy sociálního
zabezpečení v Novém Jičíně. Doklady nutné k sepsání žádosti o tento důchod jsou:
občanský průkaz pozůstalé/ho – manžela, manželky, úmrtní list zemřelého, oddací list,
výměry důchodů obou manželů. U sirotčího důchodu to jsou k výše uvedeným dokladům
navíc rodné listy dětí a potvrzení o studiu.

Pohřebné
Nárok na pohřebné má pouze žadatel z rodiny s nezaopatřeným dítětem a to pouze v případě,
zemře-li jeden z rodičů nebo dítě. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč
a vyplácí se jednorázově. Nárok na pohřebné se uplatňuje na příslušném kontaktním místě Úřadu práce ČR.
8
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PŘIJĎTE MEZI NÁS

Miluše Bergrová, jednatelka Klubu seniorů města Příbora

Vážení a milí spoluobčané, chtěla bych vám
krátce představit důležitou organizaci našeho města, a to Klub seniorů města Příbora, z. s.
Pod tímto oficiálním názvem pracujeme
od 26. 8. 2014, kdy jsme byli zapsáni do Spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2018

Jan Matula, člen Klubu důchodců Hájov

Členové Klubu důchodců na Hájově si připomněli pestrou celoroční činnost. Na svých
pravidelných schůzkách každou středu důchodci pobesedují o všem možném. Také třeba o zahradách a zahrádkách a kdo co pěkného vypěstoval. Vzájemně si vyměňují sazenice
zeleniny a květin a od našeho člena včelaře si
Na území města máme dlouholetou tradici,
koupíme
med pro sebe a rodinu.
sdružujeme občany, kteří dosáhli důchodového věku. V současné době máme 90 řadových členů. Jsme neziskový spolek, proto řadu
akcí pořádáme díky veřejné finanční podpoře Obecní knihovnu vede členka klubu paní
z rozpočtu města. O co nejpestřejší činnost - Marta Kabátová, a tak si čtenáři pravidela to po všech stránkách - se stará sedmičlen- ně vypůjčují knihy. Dále se důchodci starají
ný výbor. Pořádá přednášky o zdraví, besedy o výzdobu oken, vysazují a zalévají muškáty
s policií, s hasiči, organizuje Křeslo pro hos- v truhlících. Udržování společenské místnosta, dále se účastníme poznávacích a naučných ti, praní a výměnu záclon a další drobné prázájezdů. Společně s námi sdílejí naše prostory ce jsou samozřejmostí. To platí i o kuchyňce
i členové Svazu tělesně postižených, je to naše a skladu. Osadní výbor si proto důchodců i za
důležitá součást, mnoho našich členů je sdru- tuto záslužnou práci váží.
ženo v obou spolcích. Vzájemně se snažíme,
aby oba subjekty spolupracovaly.
Do konce roku ještě uspořádáme výstavu
ovoce, zeleniny, výpěstků ze zahrady včetně
Náš klub je denně otevřen
degustace zkapalněného ovoce. Letošní velod 9.00 hod. – 11.00 hod.,
mi příznivý rok nám poskytl dostatek všeho
ve čtvrtek od 14.00 hod. do 16. 00 hod.
oproti minulého roku. Proto je co vystavovat
Naše klubovna je na náměstí Sigmunda
a hodnotit a též vidět přednosti a nedostatky
Freuda č. 33, vedle restaurace Slávie.
odrůd hlavně jablek, hrušek a ořešáků. Víme,
co můžeme v našich podmínkách úspěšně
Naší snahou je rozšířit stávající členskou zá- pěstovat bez použití chemie.
kladnu, což se nám se značným úsilím mírně
daří. Já osobně vidím, kolik „mladých“ seniorů se mezi námi pohybuje, a proto chci tímto všechny zájemce pozvat, rádi vás v našem
klubu přivítáme, nabídneme vám kávičku, čaj
a můžete se s námi podělit o vaše starosti, ale
i radosti. Mnoho z vás žije jistě osamoceno,
bez partnerů a my bychom právě vás rádi
přijali do naší rodiny. Kdykoliv můžete přijít,
dveře máme stále otevřené!
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žívat klubové prostory na ulici Čs. armády
a v současnosti v bývalé škole Dukelské. Oceňujeme tento přístup a děkujeme vedení města
Ladislav Jerguš, předseda Klubu vojenských důchodců
za vstřícnost a péči, kterou vůči nám projevuje. To bylo oceněno písemným poděkováním
Klub vojenských důchodců Příbor byl založen Ministerstva obrany prostřednictvím Odboru
v roce 1993 a vznikl na základě rozkazu teh- pro veterány a vojenské důchodce bývalému
dejšího ministra obrany. Vojenské kluby měly starostovi panu Ing. Strakošovi.
zahrnovat důchodce resortu Ministerstva
obrany a organizovat jejich činnost. Řídicími V současné době se aktivity klubu spojují se
orgány byly příslušné vojenské správy a po- Svazem letců Příbor.
mocnými orgány rady vojenských klubů.

KLUB VOJENSKÝCH
DŮCHODCŮ PŘÍBOR

Prvním předsedou rady klubu v Příboře byl
Luboš Dostál, který vedl klub několik let.
Druhým byl Václav Růžička a od roku 2005
Ladislav Jerguš. Jak bylo uvedeno, rada klubu organizovala činnost pod záštitou Okresní vojenské správy v Novém Jičíně, následně
Územní vojenské správy ve Frýdku-Místku
a od roku 2005 Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě. Činnost klubu byla velice pestrá. Nejen tím, že po celou tuto dobu
– pravidelně jednou v týdnu – máme klubové setkání a již deset let i dvakrát měsíčně
dámský klub. Každým rokem jsme pořádali
2 – 3 zájezdy po celé Moravě, pět zájezdů na
muzikál do Prahy, plavání, saunu a zájmová sdružení, a to mimo aktivit v rámci Fondu
kulturních a sociálních potřeb, které poskytovalo Ministerstvo obrany.
V době založení klubu bylo registrováno přes
200 vojenských důchodců. Od té doby je příliv minimální, ale značný je úbytek úmrtím. Z důvodu snižování členů klubů v celé
České republice převzalo jejich řízení od
krajských vojenských velitelství přímo Ministerstvo obrany. To do značné míry ovlivnilo i poskytování prostředků ze zmíněného
FKSP. Tento fakt i přibývající věk našich členů doprovázený nemocemi nám neumožňuje pokračovat v dřívějších aktivitách. Proto se
v současnosti zaměřujeme především na klubová setkání. V menší míře je poskytována ještě rekreační a lázeňská péče, plavání a sauna.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S., MÍSTNÍ
ORGANIZACE PŘÍBOR

Jiří Myška, předseda Místní organizace STP, z. s.

Organizace osob se zdravotním postižením
působí ve městě Příboře od roku 1982. Od
svého založení prošla několika transformacemi zejména ve svém názvu. Po založení
to byla Základní organizace Svazu invalidů,
po vzniku Sdružení zdravotně postižených
v ČR pak Smíšená organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR a posléze po osamostatnění se členských organizací tohoto sdružení je její název Svaz tělesně postižených
v ČR, zapsaný spolek, Místní organizace Příbor je pobočný spolek.
Členy této místní organizace nejsou jen osoby
s tělesným postižením, ale i občané města postižení civilizačními chorobami, se sluchovým
postižením i zrakovým postižením. Do členské
základny patří i jejich příbuzní či sympatizanti. Členská základna se v posledních letech pohybuje v rozmezí 105 - 120 členů.

Organizace svým členům, ale také dalším občanům města nabízí řadu různých aktivit.
Pokud jde o klasickou spolkovou činnost, tak
v jejím rámci pořádáme poznávací zájezdy,
oblíbené jsou nákupní zájezdy, vzájemná
setkávání členů (např. pravidelné Klubové středy). V rámci této oblasti ve spolupráci
s Krajským výborem Svazu tělesně postiDůležité pro nás je to, že následně po převežených navštěvujeme pravidelně divadelní
dení bytového fondu z Ministerstva obrany
návštěvy hodnotných divadelních představení
na město nám vedení města umožnilo vyu-
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v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Dále nabízíme svým členům účast na dalších akcích ať již organizovaných městem Příborem, či Okresním nebo Krajským výborem
Svazu tělesně postižených.
Nedílnou součástí činnosti je oblast sociální
a zdravotní rehabilitace, kde nabízíme a zároveň zajišťujeme účast našich členů na rekondičních pobytech pořádaných Okresním
výborem Svazu tělesně postižených ČR a do
letošního roku také Okresním výborem Svazu
Ustavující schůze SL Příbor, zleva místopředseda
Ing. Jaroslav Jurek, předseda Čestmír Šedivý, Ing.
postižených civilizačními chorobami. V rámDana Forišková Ph.D., jednatel Ladislav Jerguš
ci sociálních aktivizačních služeb nabízíme
našim členům účast na vzdělávacích akcích
a dalších akcích pořádaných v těchto oblastech této doby působili jako Odbočka č. 18
Plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor
sociálních služeb.
ve Svazu letců České republiky, který vznikl
v
roce 1918 a ve své stoleté historii byl někoDo náplně naší činnosti patří také částečně poradenská činnost, kdy naše členy směřujeme likrát zrušen, v roce 1939, 1948 a 1968, a z vůle
do institucí odborného sociálně-právního po- členů zase obnoven, naposled v roce 1990.
radenství, občanské poradny. Pokud je to pak Vzhledem k legislativním úpravám v činnosti
potřebné, pomáháme také našim členům při společenských organizací po nabytí účinnosti
zajišťování různých kompenzačních pomůcek nového občanského zákoníku, a s přihlédnutím k rozhodnutí Celostátního výboru SLČR,
a dalších jejich potřeb.
byly jednotlivé odbočky Svazu letců ČR přeV závěru nutno konstatovat, že takto bohatou transformovány na samostatné spolky se svočinnost bychom nemohli realizovat bez účin- jí právní subjektivitou. Sdružujeme fyzické
né pomoci města Příbora, které na naši činnost osoby, které svou profesí, zájmem či zaměřepřispívá formou veřejné finanční podpory ním byly nebo jsou spojeny s letectvím nebo
z rozpočtu města, za což patří velký dík ze stra- parašutismem.
ny výboru organizace i jejich dalších členů.

V našem spolku jsou dnes především „veteráV případě zájmu o naši činnost, o poradenství ni“ z leteckých útvarů, které měly domovskou
či o členství v organizaci nás můžete navští- základnu na letišti Mošnov, to ovšem neznavit každou první středu od 14 do 16 hodin na mená, že odmítáme nové zájemce.
adrese Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 33,
v prostorách Klubu seniorů města Příbora, z. s. Ačkoli náš spolek, bývalá odbočka SLČR, nebyl a ani dnes není svým počtem členů nijak
velký, na veřejnosti jsme se neztratili a máme
tak na co navazovat.
SVAZ LETCŮ PŘÍBOR, Z. S.

Ladislav Jerguš, jednatel spolku

Na ustavující schůzi dne 5. 12. 2017 byl založen spolek Svazu letců Příbor, z. s., se sídlem
Příbor, Dukelská 1346, který byl následně
ke dni 30. 1. 2018 zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava.
V čele spolku je pětičlenný výbor s předsedou
Čestmírem Šedivým. Od roku 1998 jsme až do

Každoročně se pravidelně scházíme v prostorách klubovny, setkáváme se ke Dni letectva, účastníme se pietních vzpomínkových
akcí pořádaných ve městě Příboře a našem
regionu, jako např. výročí osvobození a konce 2. světové války, vzniku republiky, Dne
veteránů apod. Navštěvujeme také památníčky letců, kteří zahynuli na našem území,
ať za války, nebo při plnění povinností v řa11

dách poválečného letectva. Podílíme se také
na přípravách výstav s tematikou letectví
nejen v Příboře. Pořádáme přednášky o historii letectví ve školách, připravili jsme jeden semestr s odbornou leteckou tematikou
pro zájmové vzdělávání seniorů Akademie
třetího věku v Kopřivnici, máme bohatou
publikační činnost jak v Měsíčníku města
Příbora, tak i v regionálním tisku, v našich
řadách jsou autoři několika publikací o letectvu, pro své členy pořádáme zájezdy s leteckou tematikou. V rámci spolupráce s mládeží
spolupracujeme s modelářskými kluby Tora
Příbor a Apolo Kopřivnice. V rámci této spolupráce jsme připravili modelářskou soutěž
o Putovní pohár brig. generála Zdeňka Škarvady, válečného letce RAF, který byl naším
členem. Spolupracujeme s leteckým muzeem
v Suchdole nad Odrou a také spolupracujeme
s naším přátelským Slovenským leteckým
zväzom gen. Dr. M. R. Štefánika.

Pocta zahynulým - květen 2018

MiG-15bis, následně zde byl vybudován památník místním letcům, kteří se zúčastnili
bojů ve 2. světové válce, ale i letcům zahynulým při výkonu služby na letišti Mošnov. Tento památník se později stal základem památníku všem letcům, kteří se narodili v dnešním
Moravskoslezském kraji a kteří padli nebo
zahynuli během 2. světové války. Následně
Jedna z nejvýznamnějších akcí, ve spolu- se nám v roce 2016 podařilo v prostorách lepráci s městem, bylo zřízení památníku let- tiště Leoše Janáčka zabezpečit a zrealizocům na ulici Frenštátské v Příboře. Původně vat stálou expozici panelů, připomínajících
byla provedena oprava chátrajícího letounu

Památník Příbor - květen 2018
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VO L N O Č AS OVÁ O B L AST

Památka zahynulých - Hůrka u Nového Jičína, srpen 2018

1. Čs. smíšenou leteckou divizi v SSSR, padlé
letce Moravskoslezského kraje v bitvách 2. světové války a dále kolegů, kteří tragicky zahynuli
při výkonu služby u leteckých útvarů působících na tomto letišti. Samostatný panel zde má
i mjr. František Doležal, kterému byla udělena pamětní medaile generála Karla Janouška in memoriam, a bratři Žurovcovi,
průkopníci létání na místě
dnešního letiště.
Po založení náš spolek
v tomto roce navázal na bohatou činnost bývalé odbočky SLČR. Opět se pravidelně
scházíme, pro své členy jsme
zorganizovali zájezdy do
leteckých muzeí v Košicích
a Kunovicích, prohlédli si
výrobu letadel v kunovické
továrně, zúčastnili se vzpomínkových akcí ve městě

a ostravském regionu. U příležitosti Dne letectva a 100. výročí Svazu letců ČR jsme připravili setkání bývalých příslušníků leteckých pluků na Mošnově, v Kulturním domě
jsme instalovali výstavku ke 100. výročí vzniku republiky.

Letecké muzeum Košice - srpen 2018
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Příspěvek na péči je měsíčně se opakující finanční příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen
lidem, kteří potřebuji ze zdravotních důvodů pomoc jiné fyzické osoby.
Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání
základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší
jednoho roku.

K čemu slouží příspěvek na péči?
Slouží k úhradě pomoci, kterou poskytuje osoba blízká
nebo asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb
s potřebnou registrací, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Podmínky pro přiznání příspěvku na péči
Dítě do 18 let

Osoba starší 18 let

Stupeň závislosti

Počet nezvládnutých životních
potřeb

Výše příspěvku
za kalendářní
měsíc

Počet nezvládnutých životních
potřeb

Výše příspěvku
za kalendářní
měsíc

1. Lehká

3

3 300 Kč

3 nebo 4

880 Kč

2. Středně těžká

4 nebo 5

6 600 Kč

5 nebo 6

4 400 Kč

3. Těžká

6 nebo 7

9 900 Kč

7 nebo 8

8 800 Kč

4. Úplná

8 nebo 9

13 200 Kč

9 nebo 10

13 200 Kč

Jak se hodnotí schopnost žadatele zvládat základní životní potřeby?
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost žadatele zvládat tyto základní životní potřeby:

a) Mobilita – např. vstávání a usedání, stoj, zaujímat
a měnit polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem,
popřípadě i s přerušováním, se zastávkami v bytě
a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m,
a to i po nerovném povrchu atd.
b) Orientace - poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
mít přiměřné duševní kompetence, orientovat se
osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném
sociálním prostředí atd.
c) Komunikace - vyjadřovat se srozumitelně mluvenou
řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými
osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající
věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných
a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou
zprávu, porozumět všeobecně používaným základním
obrazovým symbolům a zvukovým signálům atd.
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d) Stravování - vybrat si ke konzumaci hotový nápoj
a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší
kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, konzumovat
stravu v obvyklém denním režimu atd.
e) Oblékání a obouvání - vybrat si oblečení a obutí
přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení
a správně je vrstvit, oblékat se a obouvat se atd.
f) Tělesná hygiena - použít hygienické zařízení,
dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si
jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat
se, holit se atd.
g) Výkon fyziologické potřeby - včas používat WC,
zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést
očistu atd.
h) Osobní aktivity - navazovat kontakty a vztahy
s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity,
stanovit si a dodržet denní program atd.

S O C I ÁL N Í O B L AST

i) Péče o zdraví - dodržovat stanovený léčebný režim,
provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat
k tomu potřebné léky nebo pomůcky atd.

i

j) Péče o domácnost (u osob starších 18 let) - nakládat
s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat
si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče,
vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem,
mýt nádobí atd.

Jak podat žádost o příspěvek na péči?
Žádost o příspěvek na péči se podává přímo na Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště
v Kopřivnici, ul. Štefánikova čp. 1163, který o příspěvku na péči na základě sociálního
šetření v domácnosti žadatele a na základě posouzení lékařů okresní správy sociálního
zabezpečení rozhoduje a následně jej vyplácí.
Bližší informace a předepsané formuláře k žádosti o příspěvek na péči můžete najít na webových
stránkách: http://portal.mpsv.cz/forms.
Předepsané tiskopisy a upřesňující informace můžete obdržet na odboru sociálních věcí MÚ Příbor.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Irena Rozehnalová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Letos od 1. června lze požádat o novou dávku
nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato 90denní dávka umožňuje lidem zůstat
doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny,
který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní,
a u kterého ošetřující lékař zdravotního zařízení
poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje
po propuštění z hospitalizace domácí celodenní
péči po dobu nejméně 30 dnů.

hlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé péče.
Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchýně, švagr, neteř nebo snacha apod.). Dále to může
být druh nebo družka ošetřované osoby, žijící
s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez
přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného trvalého pobytu.

Základní podmínkou nároku na dlouhodobé
ošetřovné je účast na nemocenském pojištění.
Podpůrčí doba činí nejdéle 90 kalendářních dnů
a začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče. Výše dlouhodobého ošetřovného činí
60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělí souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující
osobě. U nezletilých osob se tento souhlas nevyžaduje. O ukončení potřeby dlouhodobé péče
rozhoduje ošetřující lékař, který vystaví potvrzení o ukončení léčby.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné podávají zaměstnanci, jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, na předepsaném tiskopise, prostřednictvím zaměstnavatele. Podle zákoníku
práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci sou-

Více informací získáte u svého ošetřujícího lékaře nebo na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně, tel. 556 769 111.
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DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje nárok na poskytování těchto peněžitých dávek:

1

Příspěvek na mobilitu

2

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Měsíčně se opakující finanční dávka ve výši 550 Kč.

Zvláštní pomůckou pro osoby se zdravotním postižením se rozumí např. schodišťová sedačka,
schodolez, různé zvedací systémy a plošiny, stavební úpravy spojené s uzpůsobením koupelny
a WC, dodatečné úpravy motorového vozidla, speciální komponenty osobních počítačů,
digitální zápisníky pro zrakově postižené, hlasové a čtecí zařízení, vodicí pes aj.

Nárok na mobilitu má osoba starší 1 roku:

Nárok na zvl. pomůcku má osoba, která má:

• která má nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P,

• těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,

• která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci
dopravuje nebo je dopravována,

• těžké zrakové postižení

• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby
podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby
se zdravotním postižením, v domově pro seniory,
v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče,

• těžké sluchové postižení,
a její zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku.

• nárok na výplatu nenáleží, pokud je oprávněné osobě
po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče
v průběhu hospitalizace.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má
těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci
charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání
tohoto příspěvku.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být
příspěvek přiznán i osobě, které jsou poskytovány
pobytové sociální služby uvedené výše.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje stav, který podle poznatků lékařské vědy
trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do
10 000 Kč nebo přes 10 000 Kč. Stanovuje podmínky spoluúčasti osoby, která činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Příspěvky na pořízení zvláštní
pomůcky se odvíjejí od násobku životního minima. Speciální úpravu má zákon také na pořízení motorového vozidla. Výše příspěvku se rovněž odvíjí od výše příjmu a násobku částek životního minima
jednotlivce nebo společně posuzovaných osob.

Kdo vyplácí dávky pro osoby se zdravotním postižením?
O příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením rozhoduje Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Ostravě, Kontaktní pracoviště Kopřivnice, Štefánikova 1163, kde rovněž obdržíte bližší údaje
o postupu při vyřizování dávek a posuzování zdravotního stavu žadatele a také potřebné formuláře.
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VÝHODY PRŮKAZU S OZNAČENÍM TP, ZTP A ZTP/P

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou
autistického spektra.

Kdo má nárok na průkaz:
Průkaz TP *

(tělesně postiženého)

Osoba se středně těžkým
funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně
osob s poruchou autistického
spektra.

Průkaz ZTP *

(zvlášť tělesně postiženého)

Osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo
orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkaz ZTP/P *

(zvlášť TP s průvodcem)

Osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným
postižením pohyblivosti nebo
orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Držitel průkazu má nárok na:

Držitel průkazu má nárok na:

Držitel průkazu má nárok na:

1 Vyhrazené místo k sedění ve veřej-

1 Výhody stejné jako u držitele prů-

1 Výhody stejné jako u držitele prů-

2 Bezplatnou dopravu pravidelnými

2 Bezplatnou dopravu pro průvodce

3 Slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku
ve vnitrostátní přepravě a slevu
75 % v pravidelných vnitrostátních
spojích autobusové dopravy.

3 Bezplatnou dopravu vodicího psa,
je-li osoba úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

ných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu
osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky.

2 Přednost při osobním projednávání

své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za
osobní projednávání záležitostí se
nepovažuje nákup v obchodech ani
obstarávání placených služeb ani
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

kazu TP.

spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem).

kazu TP a ZTP.

veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě.

* Míru tělesného postižení jedince určuje posudkový lékař na základě zdravotní dokumentace.

i

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P mohou být
poskytnuty slevy ze vstupného na divadelní a fi lmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Kde se podává žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením?
Žádost se podává stejně jako žádost o dávky pro osoby se zdravotním postižením na předepsaném formuláři přímo na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Kopřivnice, Štefánikova 1163, kde rovněž obdržíte podrobnější informace o postupu
a průběhu vyřizování dávek a průkazu pro osoby se zdravotním postižením.
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OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor

Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor poskytuje základní i odborné sociální poradenství pro
cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi a nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením a žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, osoby se
ztrátou přístřeší, seniory, osoby omezené na svéprávnosti aj.

• Sociální pracovníci provádějí přímou sociální práci s klientem, provádějí sociální šetření a zajišťují
agendu sociálně-právní ochrany dětí.
• Na odboru je vykonávána funkce veřejného opatrovníka v oblasti sociální péče osobám omezeným
ve svéprávnosti v případech, kdy je město soudem ustanoveno jako opatrovník.
• Odbor sociálních věcí dále přiděluje zájemcům byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou
službou ve městě a byty na dobu určitou určené k sociálním účelům.
• Sociální pracovníci rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
• Odbor sociálních věcí realizuje proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
a rodinné politiky ve městě a podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb a rodinné politiky ve městě.
Adresa:

Freudova 118, 742 58 Příbor

Telefon:

556 455 470, 556 455 471, 556 455 472

E-mail:

soc@pribor-mesto.cz

Webové stránky:

www.pribor.eu

SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Domy s pečovatelskou službou v Příboře
Cílová skupina klientů: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
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Adresa:

Jičínská 238, Čs. armády 231 a Čs. armády 233, 742 58 Příbor

Kontaktní adresa:

Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, Freudova 118, 742 58 Příbor

Telefon:

556 455 471, 556 455 470

E-mail:

soc@pribor-mesto.cz

Webové stránky:

www.pribor.eu
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i

Bližší informace: Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (v domě zvláštního
určení) se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 742 58 Příbor.

Diakonie ČCE – Pečovatelská služba Příbor
Cílová skupina klientů: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

i

Adresa:

Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Kontaktní adresa:

Jičínská 238, 742 58 Příbor

Telefon:

556 725 359, 737 286 554

E-mail:

ostrava@diakonie.cz, totova.ostrava@diakonie.cz

Webové stránky:

ostrava.diakonie.cz

Bližší informace: Pečovatelská služba je poskytována ve smluveném čase v domácnostech uživatelů
služeb nebo v domech s pečovatelskou službou na území města Příbora, včetně místních částí Hájov
a Prchalov. Zpravidla jsou služby poskytovány na ranní směně od 7:00 hod. do 15:30 hod. V případě
potřeby
p
y a přání uživatelů se zajišťují služby do 19:00 hod., a to i o sobotách, nedělích a svátcích.
Dovoz obědů z jídelny se provádí od pondělí do pátku od 10:30 hod. do 14:00 hod.

DOPRAVA SENIORŮ DIAKONÁČEK STARTUJE
Mgr. Martin Bittner, manažer projektů, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

V tomto roce jsme zaznamenali dlouhodopoptávku občanů města Příbora
bě zvýšenou
zvýšen
v seniorském věku o dopravní služby. Dohodli
jsme se tedy s městem Příborem na provozování
dopravy seniorů DIAKONÁČEK v Příboře pracovníky Pečovatelské služby Příbor ostravského střediska Diakonie ČCE.

DIAKONÁČEK je určen pro občany Příbora starší 65 let věku a pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P.
Slouží k dopravě na území města Příbora včetně
místních částí Hájov a Prchalov, a to k lékaři, do
lékárny, rehabilitačního centra, na poštu, městský úřad, hřbitov a k cestám do zdravotnického
zařízení v Kopřivnici a v Novém Jičíně.

1 jízda na území Příbora stojí 20,- Kč, 1 jízda z Příbora do Kopřivnice stojí 40,- Kč
1 jízda z Příbora do Nového Jičína je zpoplatněna částkou 60,- Kč
Jedná se pouze o jízdu směrem do místa určení. Měsíčně má občan disponující průkazkou nárok maximálně
na 8 jednotlivých jízd (1 směr), 1 jízda = cesta tam nebo zpět.
Provozní doba v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:30 hod. Objednávejte na tel.: 737 286 554 (minimálně
2 dny předem). Při snížené soběstačnosti je možný doprovod maximálně jedné osoby za stejných podmínek, jako má senior. Doprovod seniora (jedné osoby) s průkazem ZTP/P může cestovat bez úhrady.

Průkazky, které občany opravňují k využití DIAKONÁČKU, vydává odbor sociálních věcí
Městského úřadu Příbor, Freudova 118, tel.: 556 455 471.
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Domov Příbor, příspěvková organizace
Cílová skupina klientů: Osoby starší nad 65 let, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu těžce nebo úplně závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

i

Adresa:

Masarykova 542, 742 58 Příbor

Telefon:

604 236 518, 733 343 508

E-mail:

socialni@domovpribor.cz

Webové stránky:

www.domovpribor.cz

Bližší informace: V současné době je plánovaná devítiměsíční rekonstrukce domova pro seniory,
která přispěje k celkové modernizaci objektu i zvýšení bezpečnosti v podobě vybudování elektronického
požárního systému a evakuačního výtahu s přímým vstupem na zahradu. Třílůžkové pokoje
nahradí prostorné dvoulůžkové, jejichž součástí bude vlastní koupelna a WC. Vnitřní uspořádání
se dotkne i zázemí pro personál a kanceláří. Celková kapacita Domova se navýší na 67 lůžek.

Domov Duha, příspěvková organizace
- Domov pro seniory
Cílová skupina klientů: Senioři ve věku 65 let a více, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě
soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou
formou pomoci.
Adresa:

Budova Bezručova 419/20, budova Máchova 1435/19, 741 01 Nový Jičín

Kontaktní adresa:

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 787 217, 734 585 915

E-mail:

stramberska@domovduha.cz

Webové stránky:

www.domovduha.cz

Domov Duha, příspěvková organizace
- Domov se zvláštním režimem
Cílová skupina klientů: Osoby ve věku 55 let a více, kteří vzhledem ke svému onemocnění
Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí či jinými typy demence potřebují péči, která jim
nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky ani jinou formou pomoci.
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Adresa:

Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 712 252, 733 598 552

E-mail:

schaffelhoferova@domovduha.cz

Webové stránky:

www.domovduha.cz
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
o. p. s, detašované pracoviště Nový Jičín
Osobní asistence Novojičínsko
Cílová skupina klientů: 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.
i

Bližší informace: Organizace nabízí možnost individuální bezbariérové dopravy a půjčování
kompenzačních pomůcek.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina klientů: Služba je určena osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci
z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku. Minimální věk uživatele služby je 15 let.
i

Bližší informace: Poradenství je poskytováno v oblastech dávek pro osoby se zdravotním
postižením, systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi,
poradenství v oblasti omezení svéprávnosti, pracovní poradenství aj.
Adresa:

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 709 403

E-mail:

czp.novyjicin@czp-msk.cz

Webové stránky:

www.czp-msk.cz

Slezská diakonie, Denní stacionář EDEN Nový Jičín
Cílová skupina klientů: Dospělí lidé se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

i

Adresa:

Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

739 051 189, 734 439 346

E-mail:

ds.nj@sdk.cz, soc.dsnj@sdk.cz

Webové stránky:

www.slezskadiakonie.cz

Bližší informace: Posláním Denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou dopomoc při běžných činnostech,
jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita a komunikace. Podporuje je v aktivním prožívání dne. Jedná
se o službu ambulantní.
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
(SONS ČR), oblastní odbočka Nový Jičín
Cílová skupina klientů: Služby jsou určeny všem lidem ve věku šestnácti a více let, kteří mají
výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí či mají zrakový deficit kombinovaný
s dalším zdravotním postižením.

i

Adresa:

Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

776 488 164

E-mail:

novyjicin-odbocka@sons.cz

Webové stránky:

www.sonsnj.cz

Bližší informace: 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, rekvalifi kace, v oblasti odstraňování bariér z hlediska potřeb zrakově postižených
(pomoc při sepsání žádostí, odvolání a jiných právních úkonů).

Půjčovna speciálních pomůcek pro zrakově postižené, vč. zaškolení v jejich používání.
Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené, kteří se chtějí naučit novým dovednostem a aktivně trávit svůj volný čas.

Therápon 98, a. s.
Následná lůžková péče – zdravotní služby
Cílová skupina klientů: Osoby se ztrátou soběstačnosti, kteří se nemohou obejít bez pomoci
jiné fyzické osoby.

i

Adresa:

Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

556 870 202, 556 870 196, 556 870 161

E-mail:

kryskova.ludmila@therapon98.cz

Webové stránky:

www.therapon98.cz

Bližší informace: Středisko následné lůžkové péče je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením
na geriatrii - slouží k léčbě chronicky a dlouhodobě nemocných pacientů, kteří vyžadují komplexní
léčebnou a rehabilitační péči.

Sociální lůžko – sociální služby
i
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Bližší informace: Tyto pobytové sociální služby jsou poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav
je stabilizovaný, již nevyžaduje ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke snížené soběstačnosti nejsou
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným řešením
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situace klienta, a proto je omezen na nezbytně dlouhou dobu, dokud pomoc nemůže být zajištěna
v přirozeném sociálním prostředí nebo jiném typu sociálního zařízení s trvalým pobytem. Při nástupu
je s klientem sepsána smlouva s časovým omezením na 3 měsíce. Na sociální lůžka jsou přijímáni
převážně senioři, ale i mladší klienti s různými typy zdravotního postižení a fyzického omezení.

Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA
Cílová skupina klientů: Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku, rodiny s dítětem
s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, rodiny s dítětem s autismem, rodiny
s dítětem s opožděným či odlišným vývojem, rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození.

i

Adresa:

Hlubčická 9, 794 01 Krnov

Telefon:

731 191 868

E-mail:

ranapece@sdk.cz

Webové stránky:

www.slezskadiakonie.cz

Bližší informace: Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte
se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se
do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. Výhodou je
bezpečné a přirozené prostředí pro dítě i rodiče. Raná péče je rodinám poskytována bezplatně.

Andělé Stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Cílová skupina klientů: Nevyléčitelně nemocní lidé a jejich rodiny, které se rozhodly pečovat
o své blízké doma.

Mobilní hospic Strom života a odlehčovací služba

i

Adresa:

Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

553 038 016

E-mail:

zdravotni@zivotastrom.cz, odlehcovaci@zivotastrom.cz

Webové stránky:

www.zivotastrom.cz

Bližší informace: Strom života poskytuje komplex zdravotně-sociálních služeb. V rámci svých
služeb poskytuje domácí hospicovou péči, poradnu pro pečující a pozůstalé, terénní odlehčovací služby,
půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující.
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Slezská diakonie, RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
Cílová skupina klientů: Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidé
s poruchami autistického spektra, lidé s duševním onemocněním.

i

Adresa:

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

734 366 561, 739 525 375

E-mail:

g.lhotska@sdk.cz

Webové stránky:

www.slezskadiakonie.cz

Bližší informace: Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace, je podporovat své klienty
v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití
příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh
práce. Služba je poskytována zdarma.

Slezská diakonie, EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické
dílny
Cílová skupina klientů: Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidé
s poruchami autistického spektra.

i

Adresa:

U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

734 416 302

E-mail:

std.nj@sdk.cz

Webové stránky:

www.slezskadiakonie.cz

Bližší informace: Posláním střediska je podpora dospělých lidí s mentálním a kombinovaným
postižením, lidí s poruchami autistického spektra v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků
prostřednictvím sociálně pracovní terapie na základě jejich individuálních potřeb a schopností. Služba
je poskytována zdarma.

Denní stacionář KOPRETINA
Cílová skupina klientů: Dospělé osoby s mentálním nebo přidruženým kombinovaným
postižením.
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Adresa:

Vlčovice 76, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

556 802 483, 604 317 786

E-mail:

kopretina.socialni@sssmk.cz

Webové stránky:

www.sssmk.cz
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i

Bližší informace: Denní stacionář je ambulantní sociální služba, kdy uživatelé do stacionáře
dojíždějí denně a po ukončení aktivit se vracejí zpět do své rodiny. Uživatelé si mohou sami dle svých
potřeb stanovit rozsah poskytovaných služeb a dny, ve kterých budou služby využívat.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Odlehčovací služba
Cílová skupina klientů: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí.

i

Adresa:

Česká 320, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

556 808 622, 737 247 565

E-mail:

socialni@sssmk.cz

Webové stránky:

www.sssmk.cz

Bližší informace: Posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám
se zajištěním dočasné péče o jejich blízké v případě, kdy potřebují čas ke svému odpočinku, dovolené
a regeneraci sil, popř. tehdy, nejsou-li samy schopny zajistit náročnou péči o svého blízkého.

Tísňová péče Život 99 – Jihlava
Cílová skupina klientů: V domácím prostředí po celé České republice senioři od 60 let,
osoby se zdravotním postižením starší 19 let, osoby s chronickým onemocněním (diabetes,
epilepsie, roztroušená skleróza aj.), s tělesným postižením, zrakovým postižením nebo
s onkologickým onemocněním.

i

Adresa:

Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Telefon:

567 211 695

E-mail:

mandat@zivot99-jihlava.cz

Webové stránky:

www.zivot99-jihlava.cz

Bližší informace: Služba tísňové péče je poskytována po telefonu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Klient u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na krku nebo jako náramek na ruce), a pokud
se ocitne v tísni (upadne a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní stav, je přepaden apod.), stiskne
tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je spojen s dispečinkem. Uživatel volá do prostoru,
co se stalo, a pracovník mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných příslušníků
či sousedů, rychlé záchranné služby, policie apod.).
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SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU
Centrum psychologické pomoci, p. o.
Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
Cílová skupina klientů: Klientem se může stát každý jedinec, partneři či manželé i celé rodiny, lidé, kteří pociťují (vnímají) svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci
jako obtížnou (nepříznivou) a chtějí jí porozumět, změnit ji nebo řešit. Věkově nejsou služby
poradny omezeny. Klientem může být i dítě, služby jsou poskytovány přiměřeně jeho věku,
komunikačním schopnostem a rozumové vyspělosti.

i

Adresa:

Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 702 265, 777 499 633

E-mail:

nj@cepp.cz

Webové stránky:

www.cepp.cz

Bližší informace: Poradna nabízí služby v těchto oblastech:
Oblast odborného sociálního poradenství:
• rodinné, manželské, partnerské, individuální poradenství,
• rodinná terapie (úprava vztahů v rodině, včetně dětí),
• rozvodové a porozvodové poradenství, dítě a rozvod aj.
Oblast náhradní rodinné péče:
• odborná činnost v náhradní rodinné péči (poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči,
pro adoptivní a pěstounské rodiny, psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči,
kurzy odborné přípravy pro budoucí pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, osvojitele a děti),
• péče o pěstounské rodiny v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče aj.
Osvětové a preventivní aktivity:
• přednášky a kurzy.
Poskytované služby jsou pro klienty bezplatné. Klienti mohou vystupovat anonymně. Objednat se je
možné telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou. Nejsou nutná žádná doporučení.

Academia Via Familia o. s.
Cílová skupina klientů: Děti a mládež, rodiče, náhradní rodiče, dospělí, děti v náhradní
rodinné péči a v ústavní péči.
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Adresa:

Příbor, Jičínská 881, 742 58

Telefon:

731 510 616

E-mail:

viafamilia@viafamilia.cz

Webové stránky:

www.viafamilia.cz

S O C I ÁL N Í O B L AST

i

Bližší informace: Cílem sdružení Academia Via Familia je podpora rodiny. Tohoto cíle se snaží
docílit pořádáním akcí pro děti a mládež, např. víkendových pobytů, kempů, jednodenních akcí
se zaměřením na rodinné hodnoty. Sdružení pořádá také víkendy finanční gramotnosti s cílem
pomoci mladým lidem naučit se hospodařit s peněžními prostředky. Pro rodiny pořádá rodinné kempy,
víkendové pobyty a různé jednodenní akce (např. den rodiny) a další.

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín,
příspěvková organizace
Cílová skupina klientů: Děti, žáci, studenti, jejich zákonní zástupci, školy a školská zařízení.

i

Adresa:

Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 771 144

E-mail:

info@pppnj.cz

Webové stránky:

www.pppnj.cz

Bližší informace: Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje odbornou psychologickou
a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži od 3 let do ukončení středoškolského studia,
respektive studia na VOŠ. V souvislosti s touto péčí je také zajišťována poradenská a metodická
pomoc rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících ve všech typech škol v regionu Nový Jičín.

Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice
Cílová skupina klientů: Děti a žáci od 3 do 16 let.

i

Adresa:

Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

556 810 242, 737 207 446

E-mail:

info@detske-centrum.cz

Webové stránky:

www.detske-centrum.cz

Bližší informace: Základní škola speciální umožňuje vzdělávání žáků s takovou úrovní
rozvoje rozumových schopností a postižení, která jim nedovoluje prospívat na běžné základní škole.
Umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické
péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci v okolním světě
a k zapojení do společenského života. Cílem základní a mateřské školy speciální je rozvíjet psychické
i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka.
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LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace
Mateřské centrum Zvoneček
Cílová skupina klientů: Děti předškolního věku a školního věku s rodiči a prarodiči.

i

Adresa:

Dukelská 1346, 742 58 Příbor

Telefon:

556 725 029, 732 902 256

E-mail:

luna@lunapribor.cz

Webové stránky:

www.lunapribor.cz

Bližší informace: Mateřské centrum je místem, ve kterém se setkávají, vzdělávají a baví
maminky a tatínkové na rodičovské dovolené a jejich děti. Vítány jsou též ženy v domácnosti,
babičky a dědečkové. V mateřském centru je pro všechny připraven zajímavý program, během
kterého je zajištěno hlídání dětí.

SLUŽBY PRO OSOBY V TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
o. p. s., detašované pracoviště Nový Jičín
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Příbor
Cílová skupina klientů: Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální
situace nebo jsou touto situací ohroženy a nedokážou ji řešit vlastními silami bez potřebné
pomoci a podpory. Minimální věk uživatele služby je 15 let.

i

Adresa:

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Telefon:

556 709 403, 777 735 555

E-mail:

czp.novyjicin@czp-msk.cz

Webové stránky:

www.czp-msk.cz

Bližší informace: Poradenství je poskytováno v těchto oblastech: sociální dávky, sociální služby,
sociální pojištění, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy,
občanskoprávní vztahy, problematika zadlužování občanů, daně a poplatky, školství a vzdělávání,
zdravotní pojištění a zdravotnictví, ochrana spotřebitele, právní systém ČR, právní systém EU,
občanskosoudní řízení a jeho alternativy, veřejná správa, trestní právo, ochrana základních práv a svobod.
Občanská poradna Nový Jičín poskytuje bezplatné služby v oblasti oddlužení (tzv. osobního bankrotu)
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění.

28

S O C I ÁL N Í O B L AST

Kontaktní místo Příbor, ul. Freudova 118
(druhá budova Městského úřadu Příbor)
Návštěvní hodiny:
úterý 9:00 - 12:00 hod. bez objednání, 13:00 - 16:00 hod. pro objednané

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Azylový dům a noclehárna
Cílová skupina klientů: Osoby (muži i ženy od 18 let), které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, jež je spojena se ztrátou bydlení a mají zájem svou situaci řešit.
Adresa:

Horní 1113, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

556 812 811

E-mail:

azyl.dum@sssmk.cz

Webové stránky:

www.sssmk.cz

Terénní program na Novojičínsku, Renarkon, o. p. s.
Kontaktní místo Kopřivnice a Příbor
Cílová skupina klientů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
a osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

i

Adresa:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

723 946 507, 602 492 871

E-mail:

tpn@renarkon.cz

Webové stránky:

www.renarkon.cz

Bližší informace: Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat
skrytou populaci uživatelů alkoholových a nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí,
minimalizovat rizika spojená se závislostním chováním jak pro samotné uživatele návykových látek,
tak pro širší veřejnost. Klientům je poskytován výměnný informační servis, poradenství. Také
rodičům a osobám blízkým Renarkon, o. p. s., nabízí základní sociální poradenství.
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Krizové centrum Ostrava, z. s.
Cílová skupina klientů: Dospělí, osoby v krizi a psychické tísni, mladiství se souhlasem
rodičů.

i

Adresa:

Ruská 94/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon:

596 110 882, 596 110 883, 732 957 193

E-mail:

krizovecentrum@kriceos.cz

Webové stránky:

www.kriceos.cz

Bližší informace: Krizové centrum v bezpečném a naslouchajícím prostředí nabízí krizovou
intervenci, psychosociální poradenství, krátkodobou psychoterapii, v případě potřeby pobyt na lůžku.
Služba je bezplatná, 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí. Je možné přijít bez doporučení
a bez objednání.

Krizové centrum rovněž poskytuje: Terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných
činů. Jedná se o dlouhodobou terapeutickou podporu pro dětské oběti trestného činu, nebo pro děti zasažené
traumatizující událostí. Podpora je určena pro děti ve věku od 5 do 18 let.
Do terapie je nutné se telefonicky nebo mailem objednat:
Telefon:

720 951 708

E-mail:

terapiedeti@kriceos.cz

Šatník Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, kontaktní místo
Příbor
Cílová skupina klientů: Osoby v tíživé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením.

i
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Adresa:

Jičínská 238, 742 58 Příbor

Telefon:

556 725 359, 737 286 554

E-mail:

totova.ostrava@diakonie.cz

Webové stránky:

ostrava.diakonie.cz

Bližší informace: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě pořádá ve městě Příboře každoročně
na jaře a na podzim sběr šatstva a obuvi, které občané nepotřebují, a dále je využívá a nabízí osobám
ohroženým sociálním vyloučením.

S O C I ÁL N Í O B L AST

DOMOV PŘÍBOR

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka

Vážení spoluobčané, velmi si vážíme toho, že můžeme sociální službu poskytovat právě
ve městě, které má jednu z priorit péči o seniory. Jsme příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje s působností na území města Příbora. Nejvíce zastoupenou skupinou uživatelů jsou
tedy občané města a okolí.
Poskytujeme pobytovou službu 60 seniorům v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Naší cílovou skupinou
jsou senioři starší 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci kvůli závažným zdravotním problémům
a rodina není schopna poskytnout potřebnou, mnohdy
odbornou péči.

ohledu na mentální stav, zdravotní stav, výši příjmu,
sociální postavení nebo úrovně vzdělání. Pracujeme
s principem rovnosti postavení a držíme se našich hlavních zásad DOMOV, DŮSTOJNOST, RODINA, RESPEKT.

Jak poskytovaná sociální služba v praxi vypadá a co
můžete očekávat jako zájemci? Řečeno slovy laické veČasto užívaný pojem soběstačřejnosti, využíváním služby zanost je obvykle spojován se seložené smluvním vztahem mezi
„Usilujeme o to, aby každý člověk,
beobsluhou v základních čin- který se ocitne ve složité životní situaci, poskytovatelem (Domov Příbor,
nostech od zvládání hygieny
příspěvková organizace) a žadatenezůstal sám, ale měl možnost získat
po schopnost postarat se o sebe
lem (fyzickou osobou) získáte v co
lidskou podporu dobrovolníků.“
v domácím prostředí. Znamená
největší míře zajištěnou pomoc,
však také poradit si se situacemi
dopomoc, ubytování včetně praní
vyžadujícími mentální schopnost rozhodovat se.
osobního prádla, doprovodů k lékaři, poradenství sociálních pracovnic. Kromě běžných služeb domov pro
Do domova pro seniory přicházejí lidé rovněž bez seniory zajišťuje individuální péči sestavenou vámi
zjevného onemocnění těšící se na první pohled dob- a našimi pracovníky, možnost účastnit se dobrovolrému zdraví. Jedná se o zájemce s geriatrickými syn- ných aktivit jako pohybových cvičení, práci v dílně nebo
dromy, nejčastěji se syndromem křehkosti a demence. účastnit se přednášek, kulturních akcí a sportovní celoLidé s demencí patří mezi nejzranitelnější skupinu osob. státní soutěže Jedeme v tom společně.
Důvodem je nepochopení motivů jejich chování blízkými lidmi, rodinou a v největší míře okolím. Příkladem
jsou změny v chování způsobené poruchami kognitivních funkcí. Jsou to právě lidé s demencí, kteří o to více
potřebují rodinné prostředí a zázemí. Domov Příbor
poskytuje pobytovou sociální službu rovněž seniorům
postiženým demencí s výjimkou Alzheimerovy choroby.

Jsme otevřené zařízení, uživatelé nemají žádnou povinnost informovat personál o svých aktivitách mimo
Domov. Na základě četných dotazů na sociální službu
jsme došli k názoru, že je potřeba hovořit o Domově jako
organizaci, kde mají uživatelé svá práva a kdy zahájení poskytování služby neznamená něco jako uzavřený
prostor, nastavený režim, dodržování času a podobně.
Uživatelům je poskytována služba bez omezení a bez

Zájemcům o sociální službu poskytujeme poradenství a hledáme nejlepší řešení nepříznivé sociální situace. Podrobnější informace poskytneme na telefonu 556 720 047 nebo e-mailu socialni1@domovpribor.cz.
Navštivte naše internetové stránky www.domovpribor.cz a rádi Vás přivítáme na společenských akcích uvedených v programu Domova.

Spolupracujeme s městy Příborem, Kopřivnicí, společností SmilingDog, z. s., poskytující canisterapii čili
léčebný kontakt psa a člověka, dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek.
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NOVINKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PŘÍBOR

Mgr. Martin Bittner, manažer projektů Diakonie ČCE – střediska v Ostravě

V srpnu 2018 jsme zakoupili a uvedli do provozu nový automobil Citroën Berlingo. Zkvalitnili jsme tím vybavenost
Pečovatelské služby Příbor. Nový automobil slouží hlavně
pro potřeby klientů pečovatelské služby - k rozvozu obědů
a k dovozu pečovatelek do domácností. Projekt „Nový automobil pro Pečovatelskou službu Příbor“ byl podpořen
investiční dotací Moravskoslezského kraje v „Programu
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2018“.

V roce 2018 kapacita plně využita!

100
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z toho

klientů

celkem

10 5210

v domě

návštěv v domácnostech

s pečovatelskou službou

(základní a fakultativní činnost)

Pečovatelská služba Příbor ostravského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické poskytuje pomoc a podporu potřebným občanům města Příbora již od roku 1994.
Umožňujeme uživatelům zvládnout péči
o sebe a domácnost, prodloužit si tak život
v přirozeném sociálním prostředí. Pomáháme
mírnit nepříznivou sociální situaci vzniklou

z důvodu věku či nepříznivého zdravotního
stavu a zabránit jejich sociálnímu vyloučení,
a to se zohledněním individuálních bio-psycho-sociálních potřeb. Pečovatelskou službu
poskytujeme zájemcům ve smluveném čase
v jejich domácnostech v Příboře (včetně Hájova, Prchalova a Pasek), v Domě s pečovatelskou službou Příbor a v obci Skotnice.

Zajišťujeme tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- fakultativně také půjčujeme kompenzační pomůcky, připomeneme užití léků a nabízíme pedikúru.
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Kontaktní adresa:

Jičínská 238, 742 58 Příbor

Telefon:

556 725 359, 737 286 554

E-mail:

ostrava@diakonie.cz, totova.ostrava@diakonie.cz

Webové stránky:

ostrava.diakonie.cz
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KDYŽ UŽ BRÝLE NESTAČÍ
Hana Petrová, pracovník v sociálních službách, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Zhoršil se vám zrak a běžné brýle už vám nestačí? Lékaři pro vás momentálně nemohou víc udělat a vy nevíte, jak si poradit v běžných situacích, protože se nemůžete spolehnout na své oči jako dříve? Právě pro vás
je v Novém Jičíně odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Pomáháme také lidem, kteří mívají tendence kvůli omezenému vidění zůstávat doma v izolaci, aby opět začali užívat života, našli nové přátele.

Kde nás najdete?

První patro bývalého domu složek na autobusovém nádraží.
Naše kancelář je označena nápisem SONS a panáčkem s bílou holí.

Kdy můžete přijít? Přijďte v pondělí nebo ve středu mezi 8:00 - 12:00 nebo 12:30 - 16:00 hod.

S čím vám můžeme pomoci?
Při první návštěvě společně zjistíme, jaké komplikace vám způsobuje zhoršení zraku a jaké možnosti
řešení by pro vás byly vhodné. Prohlédnete si některé
speciální lupy na čtení, pomůcky do domácnosti
a my vám poradíme, kde je pořídit a na které vám
přispěje stát nebo pojišťovna. Některé z nich vám můžeme bezplatně zapůjčit na vyzkoušení.
Dále vám můžeme pomoci v oblasti sociálně právní.
Konkrétněji třeba na jaké výhody a příspěvky od státu
máte nárok, k čemu slouží a jak si vyřídit průkaz ZTP
nebo parkovací kartu, také v oblasti zaměstnanosti,
vzdělávání, rekvalifikací atd.
Pro všechny zájemce o aktivní trávení času, sdílení zkušeností, radostí i strastí života s poškozením

zraku a jejich rodinné příslušníky a přátele pořádáme pravidelná setkávání, výlety, exkurze a pobytové
zájezdy vždy uzpůsobené nejen zrakovému postižení, ale i dalším omezením zúčastněných. V minulosti
si tak s námi mohli zájemci vyzkoušet řízení motorového vozidla, navštívit hrady a zámky, muzea, divadla, koncerty, Českou televizi, Český rozhlas, zahrát
si bowling, poslechnout zajímavé besedy s nevidomými sportovci, vyjet autobusem na Javorník,
Lysou horu či Praděd, strávit týdenní rekondiční
pobyt třeba v Teplicích nad Bečvou, Luhačovicích, Karlově Studánce a další zajímavé aktivity.
Pomáháme tak lidem, kteří mívají tendence kvůli omezenému vidění zůstávat doma v izolaci, aby opět začali
užívat života, našli nové přátele.

Přijďte k nám a my vám zcela ZDARMA pomůžeme najít to nejlepší možné řešení
vašich problémů. Pro více informací volejte na telefonní číslo 776 488 164.

Zhoršení zraku nemusí znamenat přestat žít jako dřív. Jen je třeba najít způsob, jak dělat věci jinak.
A s tím vám nebo vašim blízkým může pomoci Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
v Novém Jičíně. Více informací o naší činnosti najdete www.sonsnj.cz
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SETKÁNÍ SEDMDESÁTILETÝCH OBČANŮ

PhDr. Marie Monsportová, komise pro občanské záležitosti

Ve středu 26. září 2018 se sešlo 32 občanů Příbora, Hájova a Prchalova, kteří v letošním roce oslavili nebo
ještě oslaví své sedmdesáté narozeniny, aby společně přijali blahopřání nejen od členů komise pro občanské
záležitosti, ale také představitelů města Příbora.

Foto: Lubomír Jurečka

Setkání připravovali členové komise pro občanské
záležitosti a proběhlo v prostorách Kulturního domu
v Příboře. Pozvání na toto setkání přijali také představitelé města pan starosta Ing. Bohuslav Majer, paní místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D., členové Rady
města Příbora paní Ivana Žárská a pan MUDr. Mořic
Jurečka a předsedkyně komise pro občanské záležitosti
PhDr. Marie Monsportová, kteří popřáli oslavencům
zdraví a štěstí do dalších let. Slavnostní podvečer provázela svým slovem paní Mgr. Olga Galiová, členka komise pro občanské záležitosti.

Jako upomínku na tuto událost dostali účastníci kytičku, společnou fotografii a keramický hrníček se svým
jménem a nakonec se jubilanti podepsali do pamětní knihy města Příbora. Slavnostní přípitek pronesl pan
MUDr. Mořic Jurečka za doprovodu harmoniky v rukou paní Ludmily Adamcové, která svým uměním zpříjemnila slavnostní večer a podpořila dobrou náladu všech účastníků. Slavností ráz celé akce dodali členové
Národního divadla moravskoslezského, kteří přijeli poblahopřát našim jubilantům s hudebním pásmem
známých operetních melodií.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na slavnostním
a příjemném průběhu setkání sedmdesátiletých občanů. Již nyní je možné udělit souhlas
s pozváním na tuto akci

INFORMACE PRO JUBILANTY ROKU 2019
PhDr. Marie Monsportová, členka komise pro občanské záležitosti

Vážená paní, vážený pane,
oslavíte-li v roce 2019 své životní jubileum 85 nebo více let, můžete očekávat v období tohoto krásného
výročí návštěvu některého z členů komise pro občanské záležitosti města Příbora s drobným dárkem
a blahopřáním.
Pokud si tuto návštěvu NEPŘEJETE, prosíme Vás, abyste nám tuto skutečnost oznámili:
1 Tel.: 556 445 443
2 E-mail: matrika@pribor-mesto.cz
3 Písemně či osobně na adrese: Městský úřad, odbor veřejné správy-matrika, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor.

Prosíme Vás, abyste nám dali vědět také v případě, že si nepřejete v této souvislosti zveřejnit své jméno
v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora. Pokud od Vás neobdržíme „nesouhlas“, budeme
Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku a zároveň jako souhlas s osobní gratulací.
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INFORMACE OBČANŮM MĚSTA PŘÍBORA

Markéta Hložanková, matrikářka

Vážení občané,
oslavíte-li v roce 2019 své sedmdesáté, sedmdesáté páté nebo osmdesáté narozeniny, následující řádky jsou určeny vám. Město Příbor prostřednictvím komise pro občanské záležitosti pořádá společné
setkání jubilantů. Setkání sedmdesátiletých občanů se uskuteční v měsíci září 2019 a setkání sedmdesáti pětiletých a osmdesátiletých občanů se uskuteční v měsíci listopadu.
Rádi bychom se s vámi na těchto akcích setkali, abychom vám mohli s malým dárkem, občerstvením
a kulturním programem poblahopřát k vašemu krásnému životnímu jubileu. Pokud souhlasíte s pozváním, vyplňte, prosím, níže uvedenou návratku, a my vám nejpozději jeden měsíc před plánovaným
setkáním zašleme pozvánku. Návratku můžete odevzdat již nyní osobně na podatelně nebo matrice
městského úřadu nebo poslat poštou na adresu: Městský úřad, odbor organizační a správních činností
- matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.
Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v informačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.
Dále vás prosíme, pokud si nepřejete zveřejnění svého jména a příjmení v pravidelné rubrice „Jubilanti“ v Měsíčníku města Příbora, dejte nám vědět:

1 Telefonicky: 556 455 443
2 E-mailem: matrika@pribor-mesto.cz
3

Písemně nebo osobně na adrese: Městský úřad, odbor organizační a správních činností - matrika,
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas“, budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním Vašeho jména a příjmení v Měsíčníku města Příbora. Děkujeme za pochopení.

NÁVRATKA
Vyplňte prosím hůlkovým písmem
Jméno a příjmení: ……………………………..….……... Datum narození: ……………………………..….……...
Trvalé bydliště: ……………………………..….…….....................
Adresa pro doručení pozvánky - pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště
……………………………..….……....................................……………………………..….……..........................................................

Podpis:

……………………………..….…….....................

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační
zajištění akce „setkání jubilantů“.
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DEN BEZ AUT

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

ného papíru vyrábět podzimní plody či vykreslovat obrázky s tématem přírody a podzimu.

Tradiční pouštění draků, které bylo v letošním
roce doprovázeno přehlídkou leteckých modelů,
jste mohli v Příboře navštívit v sobotu odpoledne 22. září 2018. Akce byla v rámci „Evropského týdne mobility - Dne bez aut“ pořádána jako
každoročně v minulých letech městem Příborem
společně s Rančem u Michálků a LUNOU Příbor,
střediskem volného času, p. o. Vzhledem k tomu,
že akce byla součástí kampaně zaměřené na eliminaci automobilové dopravy ve městech, bylo jedinou podmínkou, že se její
účastníci dostaví jakkoli,
ale bez použití motorového
vozidla. Strávit příjemné
slunné podzimní odpoledne se společně s organizátory akce rozhodla více než
stovka dětí, rodičů a seniorů. Na letišti u kopce sv. Jana
se pod modravým nebem
třepotalo přes dvacet dráčků rozličných tvarů,
velikostí a barev. Děti měly své dráčky pevně pod
kontrolou. A pokud je drak přeci jen trošičku neposlouchal, pomáhali jej zkrotit přítomní dospělí.
Po téměř hodinové drakiádě jsme měli následně
možnost společně zhlédnout skvělou a zajímavou
podívanou v podobě přehlídky leteckých modelů,
kterou pro nás připravili zástupci leteckého modelářského klubu z Nového Jičína. Po těchto zážitcích nás čekal další, a to neméně zajímavý, ale
dnes již méně tradiční - doprava koňským povozem s cílem „Ranč u Michálků“. Na ranči se mohli účastníci občerstvit nápoji a osobně opečeným
špekáčkem. Dětem byla ještě odměnou drobná
sladkost a možnost se svézt za odborného dozoru
na malém koníkovi. V průběhu celého odpoledne stráveného na ranči si děti, ať už samostatně,
či společně s dospělými, mohly s LUNOU Příbor,
střediskem volného času, p. o., mimo jiné z barev36

V letošním roce byl pro každou rodinu na letišti
připraven menší dárek v podobě plátěného sáčku, který by měl sloužit k nákupům nebaleného
potravinového zboží, jako např. pečiva, volně loženého ovoce a zeleniny. Opakovaným užíváním
plátěného sáčku se takto bude alespoň minimálně
eliminovat užívání plastových sáčků, do kterých
nákup v prodejnách vkládáme, a pak většinou po
jednorázovém použití vyhazujeme do odpadů.
Abychom podpořili enviromentální smysl celé
akce, byly nápoje účastníkům servírovány do
kompostovatelných kelímků, limonády byly podávány ve skle s kompostovatelným brčkem.
Evropský týden mobility se již tradičně snaží upozorňovat na trvalý nárůst individuální automobilové dopravy ve městech. Proto je podmínkou
účastníků se na naši akci dostavit jinak než motorovým vozidlem. Dnem
bez aut v Příboře jsme se
aktivně zapojili nejen do
výše zmíněné kampaně,
ale rovněž jsme společně
s dětmi, rodiči a prarodiči
či s ostatními příbuznými
a kamarády mohli zábavnou formou trávit příjemné
a hezké chvíle.
Dovolte nám, abychom za
všechny, kdo se podíleli na přípravě této akce, poděkovali Ing. Juraji Tinkovi za zapůjčení plochy
k pouštění draků a za jeho komentář a zajištění
předvedení leteckých modelů. A zároveň bychom
rádi poděkovali všem účastníkům za jejich přízeň.
Těšíme se na ročník příští, na který jste opět co
nejsrdečněji zváni.
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I PADLÍ SI ZASLOUŽÍ NAŠI ÚCTU
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Pozorným občanům, ani přes rychlý začátek
školního roku nebo krásné babí léto, jistě neuniklo, že se v Klokočově rekonstruoval pomník. Nejednalo se jen tak o nějakou opravu,
ale o kompletní rekonstrukci pomníku připomínajícího padlé oběti v obou světových válkách. Součástí rekonstrukce byla totiž i obnova okolního prostoru, ale pojďme si to projít
spolu pěkně popořadě.

tání pozornosti a vytvoření místa pro zastavení či setkávání. Z tohoto důvodu je zde také
umístěna lavička. Skrze bíle kvetoucí výsadbu,
jejíž struktura se bude v čase měnit, můžeme vzdát úctu a poděkování padlým obětem.
Ovšem pro mírné odlehčení situace je trávník
navržen jako kvetoucí a je doplněn vysázenými cibulovinami. Do štěrku uložená velkoformátová dlažba vysloveně vybízí k tomu, abychom se na chvíli zastavili a přišli se podívat
Ještě před prázdninami byl na ulici 9. května
k pomníku blíže - k pomníku, který byl celý
jakýsi výklenek ohraničený betonovým ploopískován a obnoven, podstavec stabilizován
tem a pod vysokými stromy byl ukryt pomník
i ke krásné soše lva, jakožto symbolu čespřipomínající oběti válek. Písmo pomníku bylo
ké státnosti, a strávili tu okamžik. Okamžik,
značně vybledlé, plastika lva byla poškozena,
při kterém vypneme z dnešního zrychlenépodstavec vytvořený z vápence byl zvětralý
ho světa a přečteme si jména. Jména, která již
a část pomníku byla jen položena na rostlém
dnes pravděpodobně mnohým nic neříkají,
terénu. Vysazená zeleň byla již přerostlá a naale přesto bychom na ně neměli zapomínat.
víc poškozovala samotný pomník.
O tom, že se touto akcí podařilo lokalitu opravMěsto Příbor se rozhodlo k příležitosti výročí
du zvelebit a zatraktivnit, se můžete přesvědčit
vzniku ČSR řešit rekonstrukci zmíněné lokalisami. Stačí k tomu vyrazit na krásnou podzimty a to zcela od základu. Rekonstrukce pomníní vycházku do Klokočova, nebo se alespoň poku se ujal MgA. Jakub Gajda a terénní úpravy
dívat na fotografie u článku. Osobně jsem rád,
a výsadby provedly technické služby. Návrh
že se naše organizace mohla zúčastnit této obprostranství a výsadeb vytvořila Ing. Romana
novy, a doufám, že pozitivní atmosféra, se kteŠašinková, DiS. Návrh nepočítal s anglickým
rou tento výklenek vnímám, bude z místa vyzatrávníkem a zámkovou dlažbou, kolem něhož
řovat ještě dlouho a to i přesto, že připomíná tak
jen projdeme a ani si prostoru nevšimneme.
smutné události. Ale svět přeci není černobílý.
Účelem bylo (dle názoru autora) naopak upou-

Památník před rekonstrukci

Památník po rekonstrukci

DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE V DOMECH S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU

Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby města Příbora

Od roku 2016 dochází k postupné obměně
mobiliáře v celém městě. Cílem této komplexní
výměny je sjednocení mobiliáře v celém městě
a výměna starých a mnohdy již neopravitelných
laviček a odpadkových košů za nové a moderní.

Mobiliář byl zvolen s ohledem na pohodlí uživatelů, životnost konstrukce a moderní vzhled. V letošním roce se dočkali výměny mobiliáře i obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Celkem bude
do konce roku vyměněno ještě 8 laviček a stůl.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Při většině činností produkujeme odpady (movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl
nebo povinnost se jí zbavit), se kterými je třeba
dále správně nakládat. Pokud odpady už při jejich
produkci správně roztřídíme (domácnosti, vzdělávací instituce, výrobní organizace, služby atd.),
je možné je využít k recyklaci a k výrobě dalších
produktů, které běžně používáme. Podle zákona
185/2001 Sb., o odpadech, je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.
Tříděním odpadů snižujeme zatížení životního

prostředí, ve kterém žijeme a chceme žít i nadále.
Sklárny, výrobci plastových produktů (např. kompostérů, které byly nedávno rozdány mezi občany
našeho města), papírny a mnozí další dennodenně dokazují, že odpadní materiál je pro ně cennou
surovinou, díky níž nejsou nuceni dále ekologicky
zatěžovat naše životní prostředí. V České republice 72 % obyvatel aktivně třídí odpad a v systému
EKO-KOMu, do něhož je naše město zapojeno,
bylo celkem v roce 2016 využito a zrecyklováno
77 % všech obalů.

Komunální odpad zahrnuje: • směsný komunální odpad • separovaně sbírané složky
(papír, plast, sklo, nápojové kartóny, kovy, textil) • nebezpečný odpad • objemný odpad
• biologicky rozložitelný odpad (BRO) - odpad ze zahrad, parků apod.

K rodinným domům a rekreačním objektům jsou zpravidla v rámci sběru, svozu a třídění komunálního
odpadu ve městě přistavovány popelové nádoby 120 l, které jsou určeny pro odkládání směsného komunálního odpadu. Na sídlištích jsou pak přistavovány černé kontejnery o objemu 1100 l.
Separovaně sbírané složky - sklo, papír, plast a nápojové kartóny, kovy je možno
odložit do barevně rozlišených kontejnerů umístěných v rámci města Příbora, osad
Prchalova a Hájova či ve sběrném dvoře Technických služeb Příbora.

Kartonové krabice,
letáky, sešity, noviny,
papírové obaly

Plastové nádoby a PET
láhve, sáčky, kelímky od
jogurtů i s víčky, polystyren, nápojové kartony (od mléka či džusů)

Kovy – kovové obaly
(plechovky, víčka od
jogurtů, obaly od piv či
nápojů apod.)

Sklo (sklenice od nápojů
či od přesnídávek)

Kontejnery mají ovšem omezenou kapacitu, proto je nutné veškeré nádobky - plastové láhve nebo nápojové
kartony či plechovky zmáčknout nebo sešlápnout, aby jich tam vlezlo co nejvíce.

Občané si v budovách Městského úřadu Příbor a Technických služeb města Příbor mohou rovněž

ZDARMA vyzvednout barevné tašky na třídění odpadu.

Objemný odpad (koberce, nábytek) je možno v rámci systému města odevzdat v provozovně Technických
služeb města Příbora a zjara a na podzim ho vložit do přistavovaných mobilních kontejnerů na katastrech
města. Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat stavební materiál a suť, elektrospotřebiče, pneumatiky
a nebezpečný odpad – tyto komodity možno odevzdat v TS za úhradu.
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BRO – biologicky rozložitelný odpad
Legislativa od roku 2015 ukládá obcím zajistit systém
nakládání s bioodpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.
Už před vydáním příslušného zákona bylo v Příboře možno ukládat BRO do domácích kompostérů. V tomto směru
byly občanům města Příbora již poskytnuty k bezplatnému pronájmu na dobu pěti let zahradní kompostéry
– do letošního roku v aktuálním počtu cca 800 ks. Rovněž
je možno bioodpad odložit do hnědých nádob o objemu
770 l umístěných v Příboře, Hájově, Prchalově, které jsou
sváženy pouze ve vegetačním období, zato 2 x týdně. BRO
z větších zahrad a zelených ploch mohou občané odevzdat na kompostárně v Příboře.

Na konci loňského roku byly u rodinných domů a taky
na sídlištích rozmístěny hnědé popelnice (tzv. kompostejnery), které jsou určeny k třídění bioodpadu zejména z domácností a ze zeleně. Nově rozmístěné hnědé
popelnice jsou sváženy ze sídlišť a od rodinných domů
celoročně. Zde se mohou odkládat zvadlé květiny, zemina z květináčů, větvičky, plevel, tráva, listí, drobné větve, popel ze dřeva, stará zemina, zbytky ovoce
a zeleniny, pečiva i vařených jídel rostlinného původu (brambory, těstoviny, rýže apod. - plíseň či hniloba
nevadí), dále pak kávová sedlina a čajové pytlíky, filtry
z kávovaru, skořápky z vajíček a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky z kuchyňského použití.

Do bioodpadu nepatří odřezky masa a kosti!!! Do nádob na bioodpad nevhazujte, prosím,
bioodpad v klasických plastových sáčcích! Igelitové sáčky se v přírodě rozkládají desítky let.

Textil: Nepotřebný textil, boty, kabelky, tašky, hračky, záclony, ubrusy, povlečení či deky můžeme
vhodit do rozmístěných velkých bílých kontejnerů, kterých je ve městě 8. A další 2 jsou objednány.
Malé elektrospotřebiče: Topinkovače, tyčové mixéry, fény, holicí strojky, chůvičky, hračky
na baterie apod., ty je možno odkládat do 2 červených kontejnerů ve městě a 3 kontejnerů
Elektrowin v místních částech.
Velké elektrospotřebiče: Jedná se o pračky, sušičky, sporáky, myčky, lednice, televize a mikrovlnné
trouby. Místo pro odkládání těchto spotřebičů je určeno ve dvoře areálu TS města Příbora.

Jsou stanoveny i výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. bojlery, klimatizační
jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna atd.
Baterie: Možno odkládat do sběrných boxů (např. vestibul MÚ Příbor, náměstí S. Freuda 19;
přízemí budovy MÚ Příbor, Freudova 118; budova Technických služeb města Příbora,
Štramberská 483), v elektroobchodě na ulici U Brány i v dalších, kde se prodávají nové.
Světelné zdroje: Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří lineární zářivky,
kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky.
Vysloužilé světelné zdroje můžete odevzdat ve sběrném dvoře (na ulici Štramberské 483,
po a stř 8–11 h a 12–17 h, so 8–12 h), nebo je lze zanést do malých sběrných nádob, které jsou umístěny
ve vestibulu Městského úřadu na náměstí S. Freuda 19, v budově MÚ - Freudova 118 či v budově
Technických služeb na ulici Štramberské 483.

x

Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné vyhodit
do směsného komunálního odpadu.

Město Příbor se snaží občanům města vytvořit maximální možný komfort co do počtu nádob,
blízkosti jejich umístění a množství podpůrných prostředků, jako je nabídka sběrných tašek, sáčků,
sběrného dvora, kompostérů či služeb kompostárny, a tím napomáhá zlepšování životního prostředí.
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Zdravotní středisko
Tyršova 195, ANTIOPÉ, s. r. o.,
Tel.: 728 680 970
(sdružená ambulantní zařízení)

Praktičtí lékaři
MUDr. Alena Bohumínská

Tel.: 556 725 701

Po–st a pá: 7.00–12.00
Čt:
12.00–18.00
MUDr. Kateřina Klečková

Tel.: 556 722 829

Po:
14.00–18.00
Út–pá: 11.00–13.00 objednaní
MUDr. Jaromír Lichnovský

Tel.: 556 722 926
Po, st-pá:
Út:

7.00–12.00
13.00–18.00

Praktický lékař pro děti
a dorost
MUDr. Soňa Tučková

Tel.: 778 114 004, 724 673 150
Po:
Út:
St, čt:
Pá:

11.00–13.00
13.00–15.00 poradna
13.00–17.00
7.00– 9.30
11.00–13.00

Dětská pohotovost NJ
Tel.: 556 773 325, 556 709 468
Po–pá:
So, ne + svátky:

17.00–22.00
8.00–20.00

Gynekologická ambulance
MUDr. Pavel Kuchař

Tel.: 728 680 970

Po a pá: 7.30–13.00
Út a čt: 7.30–13.00*
St:
12.30–18.00
*Těhotenská poradna na objednání
Zubní lékaři
Rentgen
Po, út, st: 7.00–12.00 13.00–16.30
Čt:
7.00–12.00 13.00–14.30
Pá:
7.00–12.00
MUDr. Květoslava Michnová

7.00–12.00 13.00–15.00
7.00–13.00
7.00–12.00

MUDr. Michal Grodza

Tel.: 777 723 794
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.00–12.00 13.00–14.00
7.00–12.00 13.00–16.30
8.30–12.00 13.00–17.00
7.00–13.00
7.00–12.00

MUDr. Ivana Malíková

Tel.: 735 513 139

Po, út: 7.00–12.00 13.30–17.00
Čt:
7.00–13.00
St, pá: 7.00–12.00
Stomatochirurgická
ambulance
MUDr. Petr Michna

Tel.: 556 723 794

Tel.: 556 722 240

Chirurgická ambulance
MUDr. Hana Varechová
MUDr. Ludvík Koubek

Tel.: 603 195 012

7.00–13.00
7.00–12.00

12.00–18.00

Injekce, odběry, převazy:
Po, út, čt, pá: 7.00–8.00
Kontroly, převazy:
Po, út, čt, pá: 8.00–10.00

MUDr. Petra Polášková

Út:
St:

7.00–14.00
8.00–16.00

MUDr. Dušan Velart

St:
Pá:

7.00–13.00
7.00–13.00

MUDr. Vladimíra Škarková
Pá:

7.00-13.00

Bronchoskopie

Čt: 7.00–11.00
MUDr. Dušan Velart

Zdravotní středisko
Řehoře Volného 60
Praktický lékař
MUDr. Ivana Krkošková

Po, út a čt: 7.00–13.00
St:
13.00–18.00
Pá:
7.00–12.00
Tel.: 556 722 082

Po, út a čt: 7.00–13.00
St:
13.00–18.00
Pá:
7.00–12.00

Objednaní, operace:
Po, út, čt, pá: 10.00–14.00
St:
13.00–17.00

Kožní ambulance

Administrace:
St: 12.00–13.00

Tel.: 556 723 600

17.00–18.00

Oční ambulance

MUDr. Alena Pernicová

Po a st: 7.00–12.00 13.00–17.00

7.00–15.00
7.00–14.00
7.00–14.00

MUDr. Jan Krkoška

Po a st:
Út a čt:

Tel.: 606 522 992

Po:
Út:
Čt:

Tel.: 556 722 802

Tel.: 556 723 598

13.00–15.00
10.00–11.30

MUDr. Markéta Skotnicová

Pá: 7.00–11.00

Po-čt: 6.45–11.30 12.45–15.30
Pá:
6.45–11.30

7.00–14.00
7.00–13.00

Tel.: 595 171 307, 776 637 882
rentgen od 8.00

MUDr. Vladimíra Škarková

Léčebná rehabilitace

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tyršova 196

Tel.: 595 171 307

Po–čt: 7.00–11.30
Pá:
7.00–11.00

Tel.: 556 723 794

MDDr. Michaela Novobilská
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Út:
Čt:
Pá:

Po a čt: 7.00–13.00
MUDr. Eva Šetková

Út: 7.30–13.00
Pá: 7.30–12.00
Plicní M. I. O., Spol. s. r. o.

MUDr. Mirka Vozárová

Po:
St: 6.30–11.00

14.30–17.00

Ušní, nosní, krční
MUDr. Marie Přadková

Tel.: 737 683 289
Út:
Čt: 7.30–11.30

12.30–14.30

L É K AŘI A Z D R AVOT N I C K Á Z AŘÍ Z E N Í

Alergologie, pediatrie,
klinická imunologie

Oční optika Zornička

MUDr. Mořic Jurečka

Pavla Jílková
Tel.: 605 476 837

Tel.: 556 724 224, 721 983 983
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.30–12.00
7.30–12.00
7.30–13.00
8.00-12.00
7.30–12.00

14.00–17.00
13.00–15.00
jen objednaní

Interní ambulance

Nemocnice Nový Jičín
Tel.: 556 773 111

Náměstí Sigmunda Freuda 9

Po, út: 8.00–11.30 12.30–16.30
St:
8.00–13.00
Čt, pá: 8.00–11.30 12.30–16.30
Oční optika
Náměstí S. Freuda 25, z ulice K. Čapky

MUDr. František Vozár

Eva Bojková
Tel.: 731 517 292

Pouze odběry:
Vyšetření:

od 7.00–8.00
od 8.00

Po: 7.15–11.45,
Út: 7.15–11.30
12.15–16.00
St 11.30–11.45
Čt: 7.00–11.45
Pá: 8.00– 13.00

12.15–14.00
jen objednaní
ECHO
12.15–17.00
12.15–14.30
jen objednaní

Po, út: 8.00–12.00 12.30–17.00
St:
8.00–12.00
Čt, pá: 8.00–12.00 12.30–17.00

Tel.: 556 723 600

Praktický lékař pro děti
a dorost - Řehoře Volného 408
MUDr. Aleš Polách

7.00-11.30
7.30-11.00
8.00-11.30*
8.00-10.00*

Pátek:

7.00-11.00

11.30-12.30*
11.00-11.45*
13.00-16.00
10.00-11.30
13.00-15.30•
11.00-12.00*

*PP - jen preventivní prohlídky
•Poradna pro kojence
MUDr. Doležalová
Út: 7.30–11.00
Čt: 10.00–11.30
Rehacentrum - Místecká 1121
Bc. Kateřina Malichová

Tel.: 556 701 100, 603 325 087
Po–čt: 7.00–12.00, 13.00–18.00
Pá:
7.00–12.00
Rehabilitace - Místecká 256
MUDr. Jana Šindlerová
Nutno se objednat:

Tel.: 556 701 100, 603 325 087
Čt: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Pá: 8.00–12.00
Rehabilitační lékař
Eva Bajerová
Tel.: 556 725 632, 732 752 635
Nutno se objednat:

Zubní pohotovost Nový Jičín
K Nemocnici 76
Tel.: 556 773 658
So, ne a svátky: 8.00–13.00
Zubní pohotovost Ostrava
Areál nemocnice Fifejdy
Varenská 5
Tel.: 596 193 473
Po–pá:
18.00–6.00
So a ne:
nepřetržitě

Řehoře Volného 60

Zdravotní pojišťovny

Tel.: 556 722 801
Po–pá: 7.00–17.00

Revírní bratrská pokladna
Kopřivnice, Záhumenní 1161
Tel.: 556 879 511

Lékarna Dr. MAX
Jičínská 1524 (COOP)

Tel.: 556 725 707
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

Lékarna Apatyka

Transfuzní stanice
Nový Jičín
Tel.: 556 773 471

Revírní bratrská pokladna
Nový Jičín, Štefánikova 826
Tel.: 556 708 149

Tel.: 703 458 511
Po–pá: 7.30–18.00
So:
8.00–11.00

Záchranná služba
Centrální služba
první pomoci
Policie, hasiči, lékaři

155

112

Poliklinika Kopřivnice
Štefánikova 1301
Tel.: 556 870 111

Všeobecná zdravotní
pojišťovna
Nový Jičín, 5. května 11
Tel.: 952 239 111
Všeobecná zdravotní
pojišťovna
Kopřivnice, Štefánikova 1163
Tel.: 952 222 222

Dopravní služba
Therapón 98

Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra
Svatopluka Čecha 11, Nový Jičín
Tel.: 556 705 282

Lékařská služba
první pomoci

Česká průmyslová
pojišťovna
Kopřivnice, Štefánikova 1301
Tel.: 810 800 000

Štefánikova 1301, Kopřivnice
Tel.: 556 812 444, 556 870 211

K Nemocnici 76, Nový Jičín
Tel.: 556 711 381

Dětská lékařská služba
první pomoci
K Nemocnici 76, Nový Jičín

Tel.: 556 773 325
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4. 5. 1995 získala klimkovická společnost B plus TV
licenci na vysílání Local
TV v Příboře. Po dohodě
s městem vysílání v Příboře začalo. Zpočátku se
vysílaly textové zprávy z města, později obrazové
zprávy z Klimkovic. Diváci nebyli příliš spokojení. Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Příbora v roce 1996 se mělo rozhodnout, zda se
ve vysílání bude pokračovat. Bylo to zasedání, které
se historicky poprvé celé natáčelo. Ač někteří zastupitelé tvrdili, že podají návrh na vykázání kameramana ze sálu Katolického domu, nakonec nic takového neudělali. Zasedání předsedal starosta Milan
Strakoš. Na novou situaci reagoval slovy: „Dnešní
zasedání se natáčí.“ A tečka. Po více než hodinové diskusi o vysílání vystoupil pan Jaroslav Halfar
a navrhl měsíční zkušební lhůtu. Tento v té době geniální a odvážný návrh prošel. Šance předvést, jak by
místní městská televize mohla vypadat, byla tady!
První příborské zpravodajství mělo premiéru
13. května 1996. Obsahovalo 8 zpráv z města: Den
učitelů, Velikonoční jarmark, Sníh v dubnu, Zasedání ZM, Veselé zpívání, Absolventský koncert
žáků ZUŠ, Vernisáž výstavy v muzeu, Volby (stručně). Rozhodnutí - jak dál - zda LTV ano, či ne - padlo

na zasedání zastupitelstva 23. 5. 1996 - těsná většina - 12 zastupitelů bylo pro, dva zastupitelé se zdrželi, další před projednáváním bodu odešli.
Od té doby LTV vysílá v Příboře zprávy, reportáže, dokumenty vztahující se k městu i nejbližšímu
okolí. Současně vzniká videokronika města Příbora. Od roku 1996 ušla Local TV velký kus cesty. Kromě délky vysílání, jeho rozsahu, vysílacích časů se
přešlo od analogu k digitalizaci a dnes se už vysílá
v tak zvaném HD režimu. Znamená to, že se sice
zkvalitnil obraz, ale zároveň bylo 12. 7. 2018 ukončeno vysílání v tzv. režimu SD.
Nepříjemným faktem tohoto přechodu je skutečnost, že na starých televizích, které nejsou vybaveny dekodérem MPEG-4 (H.264), vysílání LTV PLUS
nenaladíte. Pokud ještě nechcete vyměnit starou
televizi za novou, řešením je dokoupení set-top
boxu s podporou DVB-T2 (investice v řádu stovek
korun.) Na standard DVB-T2 bude v dohledné době
přecházet většina televizních stanic, a tak bude časem obnova přijímacího zařízení nezbytná. Pokud
ale máte novější typ TV přijímače a LTV Příbor od
července nevidíte, stačí znovu naladit (reinstalovat) 59. kanál, na kterém LTV stále vysílá.
Připravila Mgr. Irena Nedomová

PŘÍJEM: Vysílač Klimkovice: 59. kanál | Corsat - kabel: pásmo DVB-C - 35. předvolba

Vysíláme DENNĚ 4.30 hod. | 10.30 hod. | 16.30 hod. | 22.30 hod.

ZPRÁVY - 30 min. informací z Příbora
Premiéra Repríza -

neděle
pondělí, úterý, středa, čtvrtek

POŘAD Z ARCHIVU města Příbora - sobota
STALO SE PŘED 20LETY -

pátek

Po odvysílání jsou pořady uváděny na www.televize-pribor.cz
a aktuální pořad http://www.ltv-plus.cz/index.php/pri
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KVÍZ

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - „Známe své město? Aneb Příbor současný i minulý“
Odpovídejte pod otázky - čitelně. Vyplněný list odevzdejte v turistickém informačním centru (bývalá lékárna) do 31. 1. 2019.
Správné odpovědi budou zařazeny do losování o ceny. Losování zveřejníme v LTV Příbor.
Můžete vyhrát: 1. Vstupenky na kteroukoli akci města v Kulturním domě dle vlastního výběru pro 4 lidi.
2. Vstupenky na kteroukoli akci města dle vlastního výběru pro 2 lidi.
3. Reklamní předměty města Příbora.

MINULOST
1 Kolik výročních trhů (jarmarků) míval Příbor za rok? Bylo to nejvíce z moravských měst.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Který cech nabyl v Příboře největší důležitosti a měl největší počet členů?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Kdo v roce 1615 upravil městský znak Příbora do dnešní podoby? Uveďte celé jméno.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 V kterém roce byla v Příboře založena piaristická kolej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Vznik Hájova a Prchalova počítáme od předání smluv o převzetí půdy osadníkům, v kterých letech to bylo?
Uveďte za sebou obě data - roky.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Významnou osobností 2. pol. 19. stol. byl příborský lékárník, místní historik, starosta (1900-1905).
Zasloužil se o zřízení vyšší zemské reálky, zavedení vodovodu do města aj. Uveďte celé jeho jméno i jméno
hudebního skladatele z téhož rodu. Jeho písně Šumění deště, Říkej mi to potichoučku se hrají dodnes.
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7 Který příborský rodák byl stíhačem Královského letectva v Británii za 2. sv. války?
V roce 2018 by se dožil 100 let. Uveďte celé jméno.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOUČASNOST
1 Jak se jmenují dvě místní části, které byly k Příboru připojeny v 80. letech 20. století?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 V okolí Příbora je několik lesů - každý má své jméno, uveďte jména alespoň dvou z nich.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Kolik členů má zastupitelstvo v Příboře?
………………………………………………………………………………………

4 Kolik rostlin bylo v roce 2015 vysázeno v piaristických zahradách?
…………………………………………………………………………………………………………

5 Pod jakým názvem zahájil nový příborský divadelní soubor v roce 2017 svou činnost?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Vyjmenujte alespoň dvě kulturní akce, které proběhly v říjnu 2018 v Kulturním domě.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 V r. 1999 byla v Příboře na Pasekách slavnostně otevřena cyklotrasa č. 6039. Jak se jmenuje?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8 Který sportovní klub měl v roce 2018 své žáky v českém týmu v mezinárodní soutěži (EYBL)
probíhající v Lotyšsku a v Polsku?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé níže uvedené osobní údaje
byly zpracovány pořadatelem soutěže za účelem losování o ceny.
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………… Adresa nebo telefon nebo e-mail: ……………………………………………………

Anketa v rámci rozvoje proseniorských aktivit ve městě Příboře
1) Vaše pohlaví:
2) Váš věk:

□ muž

□ žena

……………………………..….……...

3) Cítíte se ve městě Příboře bezpečně?
□ ano

□ někdy se necítím bezpečně

□ necítím se bezpečně

Pokud jste odpověděli „necítím se bezpečně“, uveďte, prosím, proč:
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...

4) Co Vám schází v oblasti pro seniory ve městě Příboře?
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...

5) V čem je podle Vás město Příbor přátelské seniorům?
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...
……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...……………………………..….……...

Anketní lístek můžete odevzdat v turistickém informačním centru (bývalá lékárna) na adrese
Příbor, Jičínská 54, do 31. ledna 2019.
Děkujeme za Váš čas!
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Příbor, náměstí Sigmunda Freuda, pohled na záPříbor,
Masarykovo
padní stranu
náměstígymnázium
s funkcionalistickou radnicí
Foto:
Foto: Pavel
RudolfNedoma
Jarnot, archiv města

Příbor, náměstí s původní radnicí. Nová radnice
se začala stavět v roce 1937. Uprostřed sousoší
Panny Marie a kašna. Foto: archiv města

Sigmunda
Freuda, pohled na záPříbor, náměstí
Masarykovo
gymnázium
padníPavel
stranuNedoma
náměstí s funkcionalistickou radnicí
Foto:
Foto: Rudolf Jarnot, archiv města

Příbor, Masarykovo gymnázium - budova byla
vysvěcena 18. 9. 1904. Průčelí gymnázia zdobí
sochy Fr. Úprky - strojní a stavební inženýrství,
chemie a architektura. Foto: archiv města

MOBILNÍ ROZHLAS

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

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů poskytujeme službu Mobilní rozhlas. Zaregistrujte
se, vyplňte své tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

1.

2.

SMS
ZPRÁVY

HLASOVÉ
ZPRÁVY

3.

4.

E-MAILY

NOTIFIKACE
V APLIKACI

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události
a mnoho dalšího.

Jak se můžete registrovat:

Zašlete jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo na e-mail buskova@pribor-mesto.cz anebo
tyto údaje nahlaste na tel.: 731 130 855, zaregistrujte se na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.

PŘÍBOR MÁ SVÉ MOBILNÍ APLIKACE

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

Aplikace V obraze
Jedná se o poměrně novou službu pro občany
a návštěvníky našeho města. Aplikace přináší
přehled aktualit z webu naší obce. Upozorňuje na
nově vložené zprávy, pořádané akce, můžete si
prohlédnout fotogalerii.

Co lze sledovat?

Kulturní a sportovní akce, fotogalerie, aktuality.

Co je potřeba ke stažení aplikace?

Vlastnit chytrý mobilní telefon s operačním systémem Android či iOS a místem
v úložišti telefonu cca 13MB, přístup
k internetu.

Ke stažení zde:

Aplikace Mobilní rozhlas
Aplikace navazující na zasílání informativních
SMS např. v oblasti pozvánek na kulturní akce,
odstávky energií, čištění ulic, svoz odpadů, konání schůzí zastupitelstva atd. Tyto zprávy přicházejí zároveň i jako upozornění na aplikaci
chytrého telefonu. Zároveň aplikace umožňuje
i funkci Zmapuj to – nahlášení černých skládek
apod. s přímou identifikací místa.

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