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Úvod
„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“ — Lev Nikolajevič Tolstoj
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou již III. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora, tentokrát
na období 2021-2023. Jde o významný strategický dokument, který pečlivě popisuje
současnou situaci rodinné politiky v Příboře a proces jejího plánování, udává její aktuální
možnosti, a především stanovuje priority jejího rozvoje do následujících let.
Těžko najdeme ve společnosti významnější jednotku, než je rodina. Složitá doba vytváří
na jednotlivce často zvýšené nároky, které lze vždy lépe zvládnout, má-li člověk oporu
v rodině. Rodina je důležitá pro komunitní život ve městě i pro město jako takové – v současné
době má většina měst v okolí problém s vylidňováním. Právě podporou rodin, rodinného
bydlení, zvýšené nabídky vzdělávání dětí i jejich volnočasového vyžití může město tomuto
vylidňování čelit. Jak se dočtete v následujícím textu, v Příboře zmíněné stimuly fungují a jsme
díky tomu výjimkou, která se může pochlubit jak vyšším počtem narozených než zemřelých,
tak vyšším počtem přistěhovalých než vystěhovalých. Město aktivně pracuje jak na zlepšování
nabídek k bydlení (prodej pozemků v lokalitě za školou, plánovaný prodej pozemku pro
výstavbu bytového domu) tak na zlepšení dopravní obslužnosti, tak aby byl využit nadějný
potenciál výhodné polohy našeho města na křižovatce dvou významných dopravních tras.
Naše město nevymírá, ba právě naopak. To samozřejmě přináší další tlak na další zlepšování
prorodinné politiky. Zpracování tohoto dokumentu je důkazem toho, že si naše město všechny
tyto okolnosti dobře uvědomuje.
O důležitosti nabídky volnočasových aktivit pro mládež netřeba diskutovat. Je skvělé, že se na
této nabídce podílí jak město prostřednictvím SVČ LUNA, tak i soukromé subjekty (BAV klub),
sportovní organizace a spolky (skauti…). Město se na jejich aktivitách podílí formou veřejné
finanční podpory. Město je také schopno nabídnout pomocnou ruku rodinám s dětmi, které
se ocitly ve svízelné životní situaci. Všechny tyto činnosti jsou důležité pro život a rozvoj našeho
města, proto je nutno plánování rodinné politiky ve městě věnovat patřičnou pozornost a
snahu.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se do procesu plánování prorodinné politiky v našem
městě zapojili. Koordinátorem a hlavním hybatelem byl odbor sociálních věcí městského
úřadu, výrazný podíl na tomto dokumentu má také pracovní skupina pro rodiny s dětmi.
Dokument by také nemohl existovat bez projednání na zastupitelstvu města. Aktivních lidí
zapojených do našeho komunitního plánování je naštěstí dost, a právě tato skutečnost je
zárukou toho, že se tento dokument stane nástrojem, pomocí něhož bude Příbor nadále
městem vstřícným pro všechny, kteří v něm chtějí naplnit svůj rodinný život.
Mgr. Pavel Netušil
místostarosta města Příbor
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1 Základní charakteristika města Příbora
Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Bylo založeno roku 1251
hrabětem Frankem z Hückeswagenu. Rozkládá se na mírně zvlněném terénu o rozloze 22 km2
na obou březích řeky Lubiny. Ve městě i obou jeho místních částech, v Prchalově a Hájově, žije
8 476 obyvatel (údaj k 31.12.2019). Obyvatelé města bydlí převážně v rodinných domech,
které tvoří souvislou zástavbu centra města, Klokočova, Vésky, Niv, Benátek a místních částí
Hájov a Prchalov. Bytové domy jsou lokalizovány do tří sídlišť - v lokalitě na ulicích Čs. armády,
Dukelská, Fučíkova a Štramberská, v lokalitě ulice npor. Loma a v lokalitě Véska-Benátky.
Pro potřeby plánování rozvoje rodinné politiky je nezbytná znalost místní komunity. Výchozím
poznatkem jsou informace o počtu a struktuře obyvatel na území Příbora. Tyto údaje jsou
znázorněny v níže uvedených tabulkách, textech a grafech.

1.1 Struktura obyvatel
Jak již bylo výše uvedeno, k 01.01.2020 žilo v Příboře 8 476 obyvatel. Z hlediska pohlaví
je složení obyvatel Příbora vyvážené, žen je mírná převaha, a to 51 %. Ve vývoji věkové skladby
obyvatel Příbora vidíme, že počet obyvatel ve věkových kategoriích od 15 do 65 let klesá
a v kategorii od 65 let výše narůstá. Pozitivním trendem je, že počet obyvatel narůstá také
v kategorii od 0 do 14 let. V roce 2019 bylo v celkové skladbě občanů Příbora 16 % dětí do
14 let, 64 % občanů mezi 15 a 64 lety a 20 % seniorů nad 65 let.
Tabulka 1 - Struktura obyvatel města Příbora

Příbor

2016

2017

2018

2019

Celkem

8 447

8 437

8 452

8 476

0 – 14 let

1 296

1 323

1 355

1 368

15 – 64 let

5 596

5 533

5 450

5 412

65 let a více

1 555

1 581

1 647

1 696

Muži

4 123

4 129

4 134

4 155

Ženy

4 324

4 308

4 318

4 321

Průměrný věk

42,2

42,3

42,4

42,6

Živě narození

94

91

97

95

Zemřelí

90

104

88

84

Přistěhovalí

151

190

198

174

Vystěhovalí

174

187

192

161

Přírůstek celkový

-19

-10

15

24

Stav obyvatel
- dle věku:

- dle pohlaví:

Z údajů o počtu obyvatel od roku 2016 do roku 2019 je zřejmé, že počet obyvatel města
stoupá, ve sledovaných letech stoupl o 29 osob. Tuto skutečnost potvrzují také hodnoty
celkového přírůstku, na kterých vidíme, že v letech 2016 a 2017 celkový přírůstek obyvatel
klesal a poté v roce 2018 a 2019 získal vzrůstající tendenci. Na celkový přírůstek má vliv stabilní
počet narozených, zvyšující se počet přistěhovalých a snižující se počet zemřelých
a vystěhovalých. V daných letech sledujeme růst počtu dětí ve věku 0-14 let a seniorů nad
3

65 let. Počet obyvatel od 15 do 64 let stále klesá. Počty a struktura obyvatel jsou znázorněny
v grafu č. 1.
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Graf 1 - Struktura obyvatel Příbora dle věku a pohlaví

1.2 Průměrný věk
Pro celou Českou republiku je typický trend stárnutí populace a zvyšujícího se průměrného
věku obyvatel. Graf č. 2 ukazuje vývoj průměrného věku obyvatel v České republice, v okrese
Nový Jičín a v Příboře za poslední roky. Průměrný věk obyvatel Příbora se vyvíjí obdobně jako
věkový průměr obyvatel České republiky a je velmi mírně vyšší. Věkový průměr obyvatel
celého okresu Nový Jičín má také vzrůstající tendenci a je mírně nižší než věkový průměr
obyvatel Příbora. V grafu č. 2 lze vidět, že rozdíly v průměrném věku jsou s ohledem
na uvedené hodnoty minimální.
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Graf 2 - Průměrný věk obyvatel
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1.3 Rodinná oblast
S jistou přesností nelze počet rodin na území města Příbora stanovit. Ukazatele, které
je možné v této oblasti sledovat, se týkají počtu sňatků a rozvodů. Ze sčítání lidu, které
proběhlo v roce 2011, jsou dále k dispozici údaje o počtu společně hospodařících domácností
na území města rozdělených dále dle jejich složení.
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Graf 3 - Sňatky a rozvody

Uvedený graf č. 3 znázorňuje sňatkovost a rozvodovost v Příboře mezi lety 2016 a 2019. Počet
svateb se pohyboval mezi 38 a 57 svatbami, nejméně svateb bylo v roce 2017, v témže roce a
v roce 2019 bylo zároveň nejvíce rozvodů za sledované období, a to 22. Ve sledovaném období
měl počet sňatků v Příboře vzrůstající tendenci.
Dle informací zjištěných při sčítání lidu v roce 2011 bylo v Příboře celkem 3 498 společně
hospodařících domácností. Tabulka č. 2 blíže ukazuje, složení daných domácností. V největším
počtu jsou zde domácnosti tvořené jednou rodinou a v nich převažují rodinné domácnosti bez
závislých dětí. Úplných rodin se závislými dětmi a neúplných rodin se závislými dětmi bylo
v Příboře v roce 2011 celkem 993. Třetinu všech domácností tvoří domácnosti jednotlivců.
Tabulka 2 - Hospodařící domácnosti v Příboře

Hospodařící domácnosti celkem

3 498

tvořené jednou rodinou

2 211

úplné
v tom
v tom

neúplné

bez závislých dětí

1 022

se závislými dětmi

773

bez závislých dětí

196

se závislými dětmi

220

tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti

5

52
1 096
139

1.4 Nezaměstnanost obyvatel
Nezaměstnaní jsou všechny osoby starší 15 let, které ve sledovaném období souběžně
splňovaly dále uvedené tři podmínky:
 nebyly zaměstnané,
 hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání
prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání
práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy,
podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným
způsobem,
 byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici
okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání
nebo zaměstnání ve vlastním podniku.
Údaje v této kapitole nemohou bezpečně postihnout přesný stav nezaměstnanosti, protože
mimo nezaměstnané registrované na úřadu práce, existují také nezaměstnaní neregistrovaní.
Přesto údaje o nezaměstnaných poskytnuté Úřadem práce ČR přinášejí důležité informace.

Míra nezaměstnanosti
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3,00%
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5,80%
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3,80%

3,10%

2,90%

3,00%

3,14%
3,00%
2,90%

2,00%
1,00%
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Graf 4 - Míra nezaměstnanosti

Dle informací poskytnutých Úřadem práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Kopřivnice, dosáhla k 31.12.2019 míra nezaměstnanosti v Příboře 3,14 %, v okrese
Nový Jičín 3,00 %, v Moravskoslezském kraji 4,40 % a v České republice 2,90 %, jak můžeme
vidět v grafu č. 4. Výrazně vyšší míru nezaměstnanosti vidíme v Moravskoslezském kraji, a to
v celém období let 2017 – 2019. Společná pro všechna území je tendence poklesu míry
nezaměstnanosti. V Příboře se jednalo o mírný pokles, v Moravskoslezském kraji naopak
o výrazný pokles. V roce 2017 byla nezaměstnanost v Příboře menší než v celé republice,
v roce 2018 se hodnoty srovnaly a v roce 2019 byla nezaměstnanost v Příboře i v okrese Nový
Jičín vyšší než v České republice.
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Tabulka 3 - Evidovaní uchazeči o zaměstnání

Evidováni uchazeči o zaměstnání
2017

2018

2019

190

180

182

3 842

3 245

3 099

49 487

39 789

37 307

280 620

231 534

215 532

Příbor
Okres Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Podobně jako míra nezaměstnanosti klesá také počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.
V období let 2017 a 2019 je počet stabilní se snižující se tendencí. Pro porovnání uvádíme,
že v období let 2013 až 2016 klesl v Příboře počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
o 114 uchazečů, což byl pokles o celých 30 %.
Při srovnání počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání s počtem volných pracovních míst
v okrese Nový Jičín (viz graf č. 5) pozorujeme v roce 2017 a 2019 vyšší počet uchazečů
o zaměstnání v porovnání s počtem volných míst. V roce 2018 bylo uchazečů o zaměstnání jen
o 306 více než volných pracovních míst.

Srovnání počtů uchazečů o zaměstnání
a volných míst
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Graf 5 - Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání s počtem volných míst v okrese Nový Jičín

1.5 Zadlužení obyvatel
Moravskoslezský kraj se dlouhodobě řadí mezi problémové regiony v otázce exekucí. V roce
2019 bylo podle statistických údajů v Moravskoslezském kraji 103 330 osob v exekuci, což
znamená, že je v exekuci každý 10. obyvatel kraje.
V Příboře bylo v roce 2019 celkem 442 osob v exekuci, což je 6,16 % obyvatel města. Celkově
je k těmto osobám vedeno 2 554 exekucí a průměrně připadá 5,8 exekucí na osobu.
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Tabulka 4 - Exekuce v roce 2019 v Příboře

Moravskoslezský
Příbor
kraj

Exekuce v roce 2019
počet obyvatel v exekuci

103 330

442

celkový počet exekucí

588 135

2 554

5,7

5,8

10,00 %

6,16 %

podíl (počet) osob ve věku 18-29 let

13 %

12 %

podíl (počet) osob ve věku 30-64 let

79 %

82 %

8%

6%

průměrný počet exekucí na osobu
podíl osob v exekuci

podíl (počet) osob ve věku 65+ let

1.6 Sociální podpora státu
Sociální podpora státu v širším kontextu zahrnuje finanční pomoc v oblasti daňových opatření
a v oblasti systému sociálního zabezpečení, který zahrnuje dávky nemocenského pojištění,
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Pro potřeby komunitního plánování uvádíme pouze údaje z dostupných zdrojů.
Vzhledem k možnostem úřadu práce, jsou data k příspěvku na péči, příspěvku na bydlení
a příspěvku na živobytí vyčísleny v počtu vyplácených dávek za daný rok.

1.6.1 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku
pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká,
asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
V Příboře byl v roce 2017 příspěvek na péči ve všech stupních vyplácen celkem 3 701krát,
v roce 2018 celkem 3 600krát a v roce 2019 celkem 3 838krát. V rozmezí třech let počet
vyplacených příspěvků na péči stoupl. Nejvíce příspěvků na péči bylo v roce 2019 vypláceno
osobám ve II. stupni závislosti na péči jiné osoby. Počet vyplacených příspěvků na péči
v I. stupni výrazně klesl a ve III. stupni výrazně stoupl, ve IV. stupni je rostoucí tendence
mírnější. Porovnání skladby poskytovaných příspěvků na péči obyvatelům Příbora v letech
2017 až 2018 je znázorněno v grafu č. 6.
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Graf 6 - Struktura příspěvku na péči v Příboře

1.6.2 Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí
Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory, jehož účelem je krytí nákladů
na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení
má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného
příjmu v rodině a jestliže částka 30 % rozhodného příjmu není vyšší než částka normativních
nákladů na bydlení.
Příspěvek na živobytí je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem
společně posuzovaných osob. Nárok na něj vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení
přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
V Příboře bylo během roku 2019 vyplaceno celkem 1 354 příspěvků na bydlení a 689 příspěvků
na živobytí. Průměrně se jedná o 113 příspěvků na bydlení a 57 příspěvků na živobytí za měsíc.
Počet vyplácených příspěvků na bydlení a živobytí znázorňuje graf č. 7
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Graf 7 - Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí
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1.6.3 Průkazy pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením a osoby s poruchami autistického spektra starší 1 roku mají
nárok na průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Držitelé průkazu pro osoby
se zdravotním postižením mají nárok na řadu zvýhodnění dle druhu svého postižení, tyto
nároky jsou blíže specifikovány v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišujeme tři druhy průkazů pro
osoby se zdravotním postižením, a to:


průkaz TP – pro osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo
orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra,



průkaz ZTP – pro osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti či orientace, včetně
osob s poruchou autistického spektra,



průkaz ZTP/P – pro osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným
postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou
autistického spektra.

Mezi občany města Příbor je celkem 322 držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením, (viz
graf č. 8). V Příboře je nejvyšší podíl držitelů průkazu ZTP. V porovnání s údaji z 31.12.2016,
kdy byl počet držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením celkem 232, došlo v Příboře
za 3 roky k nárůstu o 90 držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.

Průkazy pro osoby se zdravotním
postižením v roce 2019
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Graf 8- Průkazy pro osoby se zdravotním postižením
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2 Popis současného stavu v oblasti rodinné politiky ve městě
2.1 Oblast školství
Město Příbor je zřizovatelem dvou mateřských škol, dvou základních škol, samostatné školní
jídelny a střediska volného času. Dále se na území města nachází gymnázium, základní
umělecká škola a dětský domov, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Ze soukromých zařízení
ve městě funguje středisko volného času BAV klub Příbor, Mateřská škola Hájov s. r. o.
a od 01.09.2019 zahájila na území města svou činnost soukromá Základní škola Gaudi, s. r. o.,
jejíž součástí je také mateřská škola.
Mateřskou školu Kamarád Příbor, Frenštátská 1370, navštěvovalo ve školním roce
2019/2020 celkem 173 dětí a kapacita školy je 175 dětí. Součástí školy je odloučené
pracoviště na ulici Švermova. U obou objektů mateřské školy je vybudováno moderní
dětské hřiště. Areál na ulici Frenštátské funguje nejenom v době provozu školy,
ale i v odpoledních hodinách a přes víkendy, ve vnitřních prostorách školy se rovněž
nachází sauna pro děti. Provozní doba zařízení je od 6:15 do 16:15 hodin.
Mateřskou školu Příbor, Pionýrů 1519, která se nachází v sídlištní zástavbě,
navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 72 dětí a kapacita školy je 75 dětí.
Provozní doba je od 6:15 do 16:00 hodin. I u této školy je vybudováno moderní dětské
hřiště, které je rovněž v odpoledních hodinách a o víkendech otevřeno pro veřejnost.
V objektu školy se nachází sauna.
Soukromá Mateřská škola Hájov s. r. o. zahájila činnost 01.09.2007 v budově
ve vlastnictví města Příbora, ke které přináleží také zahrada vybavená herními prvky
a ZOO koutkem. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí a provozní dobu od 6:00 do 18:00
hodin.
V souvislosti s novelizací školského zákona, kterou došlo ke zrušení povinného předškolního
vzdělávání dětí ve věku 2 let, je současná kapacita předškolních zařízení dostačující.
Základní škola Příbor, Jičínská 486, má kapacitu 510 žáků a ve školním roce 2019/2020
navštěvovalo školu celkem 370 žáků. Ve škole pracuje v rámci pedagogického sboru
výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pedagog, speciální pedagog a šest
asistentů pedagoga. Při škole funguje školní družina, která je v provozu od 6:00 do 8:30
hodin a od 11:30 do 16:30 hodin. Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo družinu
84 žáků, kteří byli umístěni do 3 oddělení. V roce 2012 bylo u základní školy
vybudováno nové školní hřiště.
Základní škola Npor. Loma Příbor má kapacitu 540 žáků a ve školním roce 2019/2020
navštěvovalo školu celkem 430 žáků. Ve školním pedagogickém sboru rovněž pracuje
výchovný poradce, školní metodik prevence a pět asistentů pedagoga. Součástí školy
je školní jídelna a školní družina. Školní družinu navštěvovalo 115 dětí a provozní doba
je od 6:00 do 7:30 hodin a od 11:30 do 16:30 hodin. K základní škole přináleží hřiště
s atletickou dráhou a hřiště pro basketbal, které slouží jednak pro výuku tělesné
výchovy a dále pro sportovní kluby a k volnému využití občany města. Záměrem města
je toto hřiště renovovat a vytvořit zde lepší podmínky pro sportovní vyžití.
Obě základní školy jsou zapojeny do různých projektů a vyvíjejí i mimoškolní činnost. Vzhledem
k tomu, že chování žáků se všeobecně zhoršuje a vyskytují se sociálně patologické projevy,
bylo by vhodné, aby na obou školách pracoval psycholog s potřebným zaměřením.
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V současnosti si obě školy zajišťují psychologické a poradenské služby prostřednictvím
externích psychologů.
Ve městě Příboře je umístěn i Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607,
příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a jsou v něm
umístěny děti od 3 do 26 let. Kapacita dětského domova je 27 dětí ve třech rodinných
skupinách. Provoz je celoroční s celodenní péčí, zařízení poskytuje dětem plné přímé
zaopatření.
Základní škola Gaudi, s. r. o., je soukromá základní škola, jejíž součástí je také škola
mateřská, školní družina a školní jídelna – výdejna. Škola sídlí v budově města na ulici
Dukelské. Kapacita školy je 100 žáků, mateřské školy 20 dětí a školní družiny 30 žáků.
Základní umělecká škola Příbor je příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským
krajem. Dětem poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru
a připravuje žáky pro studium na školách uměleckého zaměření. Kapacita školy je 450
žáků.
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, je škola s více než stoletou
tradicí. Škola především připravuje žáky ke studiu na vysokých školách. Na škole
s kapacitou téměř 480 žáků je možno studovat ve dvou studijních oborech: gymnázium
čtyřleté a gymnázium osmileté. Škola nabízí jazykové kurzy pro širokou veřejnost.

2.2 Oblast volnočasových aktivit
Ve městě je mnoho organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí, mládeže,
ale i dospělých.
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace města, je nezisková
organizace s právní subjektivitou. Organizace vykonává pravidelnou zájmovou činnost,
a to formou kroužků, klubů, kurzů se zaměřením na techniku, přírodovědu, sport,
estetiku, společenskou vědu atd. Mezi další činnosti organizace patří příležitostná
zájmová činnost, v rámci které jsou organizovány různé zájezdy, tábory, společenské
akce, výtvarné dílny, výstavy, sportovní turnaje a soutěže. Pravidelnou zájmovou
činnost, kterou tvoří 42 kroužků, navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 cca 426
účastníků z řad dětí, žáků, studentů a ostatních občanů města.
Středisko volného času zřídilo v roce 2008 také Mateřské centrum Zvoneček. Centrum
nabízí maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem aktivní využití volného času
formou různých vzdělávacích, zájmových a odborných činností. Jsou to převážně
pohybové aktivity, dramatizace pohádek, rytmické říkánky, různé výtvarné činnosti,
tematické akce. Mateřské centrum Zvoneček navštíví každoročně cca 1 500 maminek
s dětmi.
BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o. je soukromé zařízení, které od roku
1992 nabízí pestrou činnost pro všechny věkové kategorie. Zájemci si mohou vybrat
z 25 kroužků a kurzů. Středisko pořádá akce pro školy, děti, sportovní a kulturní aktivity
pro celé rodiny.
Academia Via Familia, z. s. je nezisková organizace, její název vychází z myšlenky
J. A. Komenského, který na rodinu a rodiče kladl velký důraz. Organizace pořádá jednak
semináře pro rodiče, manželské páry, semináře pro muže a ženy, dále letní kempy,
poradny pro rodiče, dny rodiny ve městě a spoustu dalších akcí.
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Dalším zařízením ve městě je Městská knihovna Příbor, která organizuje volnočasové
aktivity pro děti i dospělé. Je zapojena do projektu Bookstart – S knížkou do života,
zaměřeného na podporu čtenářství pro děti od narození do šesti let. V této době
si mohou rodiče a jejich dítě půjčovat knihy zdarma a rodiče se také mohou bezplatně
účastnit vybraných přednášek. V knihovně je k dispozici přebalovací pult a dětský
koutek, rodiče mohou půjčovat dětem hračky typu Montessori a deskové hry.
Knihovna spolupracuje se školami, podporuje čtenářství, pravidelně organizuje
výtvarné dílny pro děti, rodiče a prarodiče pod názvem „Odpoledne s pastelkou“. Pro
dospělé uživatele pořádá vzdělávací akce z oblasti zdravého životního stylu, výchovy
dětí, mezilidských vztahů, cestování, besedy se spisovateli apod. Ženy všech věkových
kategorií se pravidelně setkávají v tzv. „Dámském klubu“, kde mají možnost vyzkoušet
si různé ruční práce.
Příborská muzejní škola (nejen) pro seniory organizována Muzeem Novojičínska,
Centrem tradičních technologií Příbor, každoročně reaguje na potřeby a požadavky
seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí smysluplně trávit svůj čas,
vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky
z praxe je základním východiskem muzejní školy. V jejím průběhu se zájemci mohou
vzdělávat formou přednášek zaměřených na zcela nová témata z oborů historie,
archeologie, národopisu, biologie, ochrany kulturního i přírodního dědictví apod.
V roce 2020 probíhá již X. ročník.
Tělovýchovná jednota Příbor, z. s.
TJ Příbor má k dispozici sportovní halu se zázemím, fitcentrem a saunou. Majetkem
TJ Příbor je dále areál kopané se dvěma fotbalovými hřišti, tribunou a zázemím. Další
samostatný areál tvoří čtyři tenisové antukové kurty vybavené sociálním zařízením
a klubovnou. TJ Příbor sdružuje jak jednotlivce, tak samostatné sportovní kluby
s právní subjektivitou. Organizačně jsou provozovány tyto sportovní aktivity: aerobic,
jezdectví, malá kopaná, nohejbal, lední hokej, vzpírání, tenis a kopaná. TJ Příbor
sdružuje okolo 450 členů ve všech sportovních oddílech a klubech.
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
TJ Sokol je vlastníkem sportovního areálu na Lidické ulici. Ke sportovní činnosti
je k dispozici tělocvična, herna stolního tenisu a venkovní asfaltové hřiště. Součástí
areálu je restaurace a bývalý kinosál, který se v současné době nevyužívá. TJ Sokol
sdružuje cca 150 členů a zabezpečuje sportovní využití členům následujících oddílů:
stolní tenis, gymnastika, cvičení seniorů, florbal a badminton.
Basketbalový klub, z. s.
Basketbalový klub využívá pro svou sportovní činnost tělocvičnu při ZŠ Npor. Loma,
která je ve vlastnictví města Příbor, a tělocvičnu Masarykova gymnázia, která
je vlastnictví Moravskoslezského kraje. Basketbalový klub sdružuje cca 250 členů všech
věkových kategorií.
Junák - český skaut, z. s., Středisko Příbor
Skautské středisko Příbor se věnuje práci s dětmi a mládeži v Příboře již 100 let.
Od nového školního roku 2020/2021 mají příborské oddíly v plánu otevřít 3 nové
družiny pro kluky i holky od 4 do 9 let. Mimo ně je dlouhodobě aktivních 6 fungujících
družin pro holky i kluky ve věku do 17 let.
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Ostatní sportovní kluby a oddíly
Ve městě působí celá řada dalších sportovních klubů nebo oddílu. Patří mezi ně Klub
českých turistů, sportovní klub sálové kopané, volejbalový klub, atletický klub,
florbalový klub, horolezecký oddíl, kynologický klub, místní organizace Českého
rybářského svazu, sportovně střelecký klub aj.
Hřiště a sportoviště
Kromě uvedených organizací, které mohou využívat nejenom aktivní sportovci,
ale všichni občané města, kteří si chtějí zasportovat a upevnit si tak své zdraví,
má město na 15 dětských hřišť a 15 sportovišť, které jsou volně přístupné. Hřiště
i sportoviště jsou umístěny nejvíce v sídlištních zástavbách a slouží pro míčové hry,
streetball, jsou zde vybudovány stoly pro stolní tenis a pro rodiny s dětmi slouží hřiště
s dětskými prvky (průlezky, klouzačky, pískoviště apod.) Dále pro sportovní využití
mladých lidí byl vybudován ve městě skatepark, workoutový park a parkourové hřiště.
V tělocvičně na ul. Dukelské je v provozu horolezecká stěna a v městském parku
je umístěna discgolfová dráha a dopravní hřiště, které slouží nejenom mládeži
z Příbora, ale je využíváno i dětmi a školami z širokého okolí. Na ulici Dukelské je volně
přístupné hřiště ve formě travnaté plochy o rozměrech 50 x 30 m, které rovněž slouží
ke sportovním účelům.

2.3 Kulturní dění ve městě
Kulturní dění ve městě je v současné době organizováno pro všechny věkové kategorie.
Pro děti předškolního a školního věku a pro jejich rodiče jsou organizována divadelní
a hudební představení, divadelní představení pro školky a školy, programy v rámci
Mezinárodních dnů památek a sídel, Dnů dětí a rodiny, Dnů evropského dědictví,
Velikonočních jarmarků, Mikulášských jízd aj. Je kladen důraz na společné aktivity rodiny
(workshopy pro děti a rodiče nebo prarodiče). S otevřením Kulturního domu byla rozšířena
nabídka pohádek.
Na základě výsledků anket město přizpůsobuje program i pro mladistvé. Pro střední a starší
generaci město rovněž pořádá divadelní představení a koncerty, jak v Kulturním domě,
tak v piaristickém klášteře. Pro seniory je pořádán speciální program ke Dni seniorů. Kromě
kulturní nabídky města jsou velmi aktivní také sdružení a spolky pořádající programy pro
rodiny. Příbor má 2 aktivní amatérské divadelní spolky.
Pro příští období město hodlá zachovat tradiční kulturní akce, které jsou velmi oblíbené pro
rodinné aktivity např. Mezinárodní den památek a sídel, Dny evropského dědictví, Veselení
o pouti sv. Valentina, Den dětí a rodiny, Mikuláš apod. Každým rokem jsou nově zařazovány
jiné atraktivní akce, např. víkend otevřených zahrad, festival dechových hudeb, festival
amatérských divadel atd. Nově byly rovněž zrealizovány komentované prohlídky Příborem.
V roce 2021 se plánuje zrealizovat nový turistický tripper s plněním úkolů pro děti i dospělé.

2.4 Bezpečnost a kriminalita ve městě
O bezpečnost ve městě se především stará Městská policie Příbor, která provádí výkon služby
dle zákona o obecní policii. Provádí dohled nad dodržováním obecně závazných právních
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předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty a další.
Městská policie Příbor se podílí na prevenci kriminality, kdy pro občany města realizuje různé
preventivní akce, přednášky, strážníci se účastní akcí, na které jsou přizváni různými
organizacemi. Pro danou oblast jsou vytvářeny projekty a koncepční dokumenty, pravidelně
jsou v Měsíčníku města Příbora či na webových stránkách města zveřejňovány informace
o dění z pohledu prevence kriminality a práce Městské policie Příbor.
Kriminalita ve městě Příboře je pravidelně sledována Zastupitelstvem města Příbora, kterému
vedoucí Policie České republiky – Obvodní oddělení Příbor a vrchní strážník Městské policie
Příbor předkládají podrobné zprávy o své činnosti a o stavu kriminality ve městě.
Údaje o trestné činnosti, o oblasti přestupků a správních deliktů, oblasti veřejného pořádku
a o oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podává Zpráva o stavu na úseku
veřejného pořádku za rok 2019 Policie České republiky – Obvodní oddělení Příbor. Zpráva
uvádí data evidovaná ve správním obvodu Obvodního oddělení Příbor, který kromě Příbora
a jeho částí zahrnuje také obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Sedlnice, Skotnice a Trnávka.
Přestože se jedná o širší území, než pro které je vytvářen tento střednědobý plán, považujeme
údaje v níže uvedené tabulce za adekvátní pro doplnění analýzy situace v Příboře
a v nejbližších spádových obcích.
V tabulce č. 5 jsou uvedeny počty trestných činů, kterými se zabývala Policie ČR - Obvodní
oddělení Příbor, a procentuální vyjádření úspěšnosti při objasňování daných trestných činů.
Z údajů o trestných činech je zřejmá celková klesající tendence trestné činnosti. K uvedeným
údajům je nutno podotknout, že na konečná čísla má vliv také neustálý legislativní proces,
který mění, ruší i zavádí nové skutkové podstaty trestných činů.
Tabulka 5 - Trestná činnost zaznamenána Policií ČR - Obvodní oddělení Příbor1

2016

2017

2018

2019

Celková trestná činnost

218

159

176

167

Úspěšnost

62 %

70 %

63 %

57 %

Obecná trestná činnost

139

95

123

104

Úspěšnost

53 %

62 %

54 %

42 %

20

17

12

6

99 %

82 %

83 %

100 %

2

0

3

5

100 %

0

67 %

80 %

88

65

81

76

34 %

51 %

40 %

29 %

31

18

25

24

Násilná trestná činnost
Úspěšnost
Mravní trestná činnost
Úspěšnost
Majetková trestná činnost
Úspěšnost
- z toho krádeže vloupáním

1

zdroj: Policie ČR - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Příbor,
npor. Bc. Ladislav Vaněk; Zpráva o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2019. Příbor, březen 2020.
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Úspěšnost
- z toho krádeže prosté
Úspěšnost
Ostatní trestná činnost
Úspěšnost
Hospodářská trestná činnost
Úspěšnost
Zbývající trestná činnost
Úspěšnost

26 %

39 %

32 %

13 %

51

36

51

46

39 %

58 %

42 %

37 %

29

13

27

17

86 %

92 %

81 %

71 %

16

15

18

18

50 %

67 %

77 %

56 %

63

49

35

45

86 %

88 %

89 %

93 %

2.5 Sociální oblast
Město Příbor každoročně přispívá ze svého rozpočtu na sociální služby a navazující aktivity
částkou více než 1 milion korun. V rámci spolufinancování sociálních služeb v roce 2020 bylo
formou dotačního řízení veřejné finanční podpory vyplaceno poskytovatelům sociálních
služeb celkem 1 152 700 Kč. Město Příbor ze svého rozpočtu přispívá také na služby sociální
péče a sociální prevence, které jsou občanům s trvalým pobytem na území města Příbora
poskytovány v zařízeních sociálních služeb v nejbližších okolních městech. Rovněž jsou
podporovány různé služby a aktivity související se sociální oblastí, které využívají osoby
se zdravotním postižením, senioři aj. Na související služby a na aktivity v sociální oblasti bylo
z rozpočtu města Příbora v roce 2020 vynaloženo 196 440 Kč.
Na území města Příbora působí 22 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem
27 druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Město Příbor je veřejným zadavatelem terénní a ambulantní sociální služby, kterou poskytuje
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Pečovatelská služba Příbor. Pečovatelská služba
je poskytována nejen v komplexu tří Domů s pečovatelskou službou, ale je rovněž
poskytována v domácnostech klientů ve městě a v místních částech Hájov a Prchalov.
Vzhledem k cílovým skupinám uživatelů specifických sociálních služeb jsou některé sociální
služby poskytovány klientům v Příboře individuálně pouze v některé dny v týdnu v jejich
přirozeném prostředí, v terénu nebo ambulantně. Tyto služby zajišťují poskytovatelé
sociálních služeb, kteří mají sídlo organizace v jiných městech. Jedná se např. o Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Andělé Stromu života p. s., Slezskou
diakonii, Renarkon, o. p. s. atd.
Jedinou pobytovou sociální službou ve městě je domov pro seniory Domov Příbor, příspěvková
organizace, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Městský úřad Příbor, odbor sociálních věcí, jako pověřený městský úřad provádí sociální práci
a poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny: rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi,
nezaměstnané, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s rizikovým způsobem života,
osoby bez přístřeší aj. Město Příbor také vykonává funkci opatrovníka u osob omezených
ve svéprávnosti.
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Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor rovněž působí jako orgán sociálně právní
ochrany dětí, podle potřeb a rozsahu nezbytných opatření poskytuje pomoc dětem a rodičům
nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí.

2.6 Sociálně vyloučené lokality
Sociálně vyloučenou lokalitou se rozumí území nebo oblast obývaná významnou měrou
osobami, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně
vyloučené lokality se velice často vyznačují velmi specifickými územními a sociálními
charakteristikami. Může se jednat například o vysokou míru nezaměstnanosti, nedostatek
pracovních příležitostí, závislost obyvatel na systému sociálního zabezpečení, nižší úroveň
vzdělanosti, vyšší kriminalita, špatný, až havarijní stav obytných objektů, špatná dostupnost
služeb, náročnější dopravní spojení, izolovanost území apod.
V současné době se na území města Příbora a jeho místních částí nevyskytuje žádná sociálně
vyloučená lokalita.

2.7 Bytová politika města
Ve vlastnictví města Příbora je celkem 577 bytů. Z tohoto počtu je 60 bytů zvláštního určení
v domech s pečovatelskou službou a 19 sociálních bytů.

2.7.1 Obecní byty
Bytové domy s obecními byty se nachází v sídlištní zástavbě na ul. Čs. armády, Štramberská,
Fučíkova, npor. Loma, Jičínská a na sídlišti „U Tatry“. Přidělování obecních bytů se řídí
„Pravidly pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora“, která schválila Rada města Příbora
04.04.2018. Zájemci o pronájem obecního bytu si při plnění stanovených podmínek podávají
žádosti o přidělení obecního bytu na Městském úřadě v Příboře. V srpnu 2020 evidoval odbor
rozvoje města Městského úřadu Příbor celkem 128 žádostí o přidělení obecního bytu, z nichž
50 žádostí bylo na byt 1+1 a 78 žádostí na byt 2+1.

2.7.2 Byty zvláštního určení
Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou. Dle „Pravidel
pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře“, schválených Radou
města Příbora dne 15.12.2015, jsou určeny osobám starším 65 let nebo osobám se zdravotním
postižením. V komplexu tří domů s pečovatelskou službou na ul. Jičínská č. p. 238 a ul. Čs.
armády č. p. 231 a č. p. 233 je celkem 60 bytů. Z tohoto počtu je 19 bytů o velikosti 0+1, 26
bytů o velikosti 1+1 a 15 bytů o velikosti 1+2. K 15.10.2020 odbor sociálních věcí Městského
úřadu Příbor evidoval celkem 42 žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou
v Příboře.

2.7.3 Sociální byty
Sociální byty ve městě jsou určeny osobám v nepříznivé sociální situaci. Rada města Příbora
dne 09.07.2019 schválila „Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve vlastnictví města Příbora“.
Sociální byty jsou vyčleněny na ul. Místecká č. p. 291 a Jičínská č. p. 247. Z celkového počtu 19
sociálních bytů je 11 bytů o velikosti 1+kk, 1 byt 1+1, 1 byt o velikosti 1+2 a 6 bytů o velikosti
2+kk.
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2.7.4 Ubytovny
Ubytovny ve vlastnictví města Příbora na ul. Fučíkova č. p. 1303 a 1308 jsou ubytovacím
zařízením s ubytovacími jednotkami o velikosti 0+1 na přechodnou dobu pro osoby v krizi
s kapacitou 11 osob. Po přestěhování Městského úřadu Příbor z budovy č. p. 247 na ul. Jičínské
zpět na náměstí Sigmunda Freuda č. p. 19 bude v přízemí budovy na ul. Jičínská č. p. 247
zprovozněna ubytovna s kapacitou 22 osob.

2.8 Stavební povolení a kolaudace
V roce 2019 bylo vydáno v Příboře celkem 15 stavebních povolení, čímž vznikne 15 nových
bytových jednotek. Dále bylo v průběhu roku 2019 vydáno 43 bytovým jednotkám povolení
k trvalému užívání. Z toho 15 bytových jednotek vzniklo dokončením 15 novostaveb rodinných
domů. Čtyři bytové jednotky vznikly stavebními úpravami stávajících rodinných domů
či nebytových objektů. Dvacet čtyři bytových jednotek vzniklo rekonstrukcí domu č. p. 247
na ulici Jičínská.
Tabulka 6 - Stavební povolení a kolaudace bytových jednotek v roce 2019

Počet vydaných stavebních povolení a kolaudací bytových jednotek v roce 2019
Kolaudace

Stavební povolení

Novostavby

Stavební úpravy

Novostavby

Stavební úpravy

Příbor

8

28

7

1

Prchalov

2

0

1

0

Hájov

5

0

5

1

Celkem

15

28

13

2

Během roku 2019 bylo ze strany občanů města Příbor požádáno o vydání 31 stavebních
povolení a ohlášení na stavební úpravy rodinných domů – nové venkovní omítky, nástavby
a přístavby rodinných domů, výměny oken, střešních krytin a dalších stavebních prací vedoucí
ke zlepšení vzhledu rodinných domů a k prodloužení jejich životnosti.
Vývoj situace povolených a zkolaudovaných bytových jednotek v Příboře a v jeho místních
částech v letech 2016 až 2019 je pro přehled znázorněn v grafech č. 9 a 10.
Povolené bytové jednotky
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Graf 9 - Povolené bytové jednotky v letech 2016–2019
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Zkolaudované bytové jednotky
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Graf 10 - Zkolaudované bytové jednotky v letech 2016–2019

2.9 Dopravní obslužnost
Současný stav dopravní obslužnosti ve městě je dán snahou reagovat na požadavky občanů
města Příbora s ohledem na jejich dopravní dostupnost. Zejména jde o následující
problematiku:


propojení Příbora s místními částmi Prchalov a Hájov (zahrnuje cestování za lékařem,
vyřizování potřeb občanů na úřadech, nákupy apod. - doplňková obslužnost),



propojení Příbora s blízkými obcemi (zejména s městy Nový Jičín, Frýdek-Místek,
Kopřivnice) a krajským městem Ostravou (zahrnuje cestování do škol a do práce základní dopravní obslužnost).
Město řeší své požadavky s krajským úřadem jako hlavním garantem dopravní obslužnosti
prostřednictvím Koordinátora Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS).
Obslužnost mimo výše vymezenou oblast řeší ve spolupráci s okolními obcemi a konkrétními
dopravci (turistické linky, např. cyklobus).

2.10 Bezbariérová přístupnost obce
V roce 2016 nechalo město Příbor zpracovat analýzu problematických míst v centru města
z hlediska jejich bezbariérovosti. V návaznosti na tento dokument je připravováno vybudování
bezbariérové trasy města, která by měla propojit významné veřejné budovy v historickém
centru Příbora.
Dlouhodobě je největším problémem bariérový přístup do budovy městského úřadu. Z tohoto
důvodu vznikl projekt celkových úprav radnice. Projekt je v roce 2020 realizován a v roce 2021
by se měl zpřístupnit úřad všem pohybově znevýhodněným osobám. Úpravy budou provedeny
ve všech vnitřních prostorách a vertikální pohyb po budově zajistí výtah umístěný v zadním
traktu radnice s přístupností od ulice Jičínské. V budově bude zřízeno i bezbariérové WC
v 1. nadzemním podlaží.
V návaznosti na projekt radnice byla vytvořena i tzv. bezbariérová trasa, která spojuje budovu
radnice a prostor zastávky veřejné dopravy u budovy pošty na ul. Jičínské. V rámci tohoto
projektu bude upraveno chodníkové těleso a několik přechodů, taktéž dojde k úpravě
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samotné zastávky hromadné dopravy. I. etapa této úpravy by měla být provedena do konce
roku 2020.
Rovněž dům s byty zvláštního určení čp. 233 na ul. Čs. armády nemá zajištěný bezbariérový
přístup. Pro zvýšení komfortů nájemců se předpokládá výstavba výtahu ze zadního traktu
domu nejdříve v roce 2022.
Dalším objektem ve městě, kde není zajištěn bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním
znevýhodněním a postižením, je budova České pošty. Situace bezbariérovosti objektu
je prozatím řešena pozitivním přístupem a ochotou zaměstnanců, kdy pracovníci
s jednotlivými kompetencemi řeší požadavky zdravotně postižených osob individuálně.
V oblasti bezbariérových úprav směřovalo město Příbor své úsilí rovněž k dosažení
bezbariérovosti aspoň jedné základní školy ve městě. V roce 2018 byly realizovány stavební
práce v budově Základní školy Npor. Loma, kterými byla zajištěna bezbariérovost celého
objektu školy. V rámci bezbariérových úprav školy byly pořízeny dvě plošiny u schodišť
ve dvoupodlažních pavilonech. Školní družina a jídelna jsou taktéž bezbariérově přístupné.
Realizace akce byla podpořena finančními prostředky z dotačních titulů.

2.11 Komunikace s veřejností
Komunikace je velmi důležitým nástrojem, kterému město věnuje velkou váhu. Mezi hlavní
komunikační prostředky s rodinami patří: webové stránky města, speciální rodinný web města
obsahující spoustu důležitých informací, speciální kulturní web města, web životního
prostředí, facebook města, twitter, měsíčník, rozhlas, městská televize, dětský webík, anketní
dotazníky. Občany informujeme o dění ve městě formou informačních SMS. Veškeré webové
stránky jsou v responzivním designu, což umožňuje komfortní zobrazení na mobilech,
tabletech apod. Komunikačními nástroji jsou také mobilní aplikace „V obraze“ a „Mobilní
rozhlas/Zlepšujeme Česko“, které přinášejí přehled aktualit z webu, upozorní na nově vložené
zprávy o pořádaných akcích, lze si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce apod.
Kromě zachování stávajících komunikačních kanálů město plánuje jejich rozšíření zavedením
nových, jako např. sdílení informací přes Instagram, Google+, chatování aj. Cílem je také
zavedení co nejjednoduššího vyřizování životních situací, např. zavedením elektronických
formulářů pro veřejnou finanční podporu apod.
Prostřednictvím informačních prostředků jsou občané města informování i o aktivitách
s krajskou nebo celostátní působností jako např. rodinné pasy, senior pasy nebo IN.F.Obálka
zaměřená na podporu bezpečí seniorů.

2.12 Veřejná finanční podpora a přímá podpora rodin
Město Příbor formou veřejné finanční podpory z rozpočtu města každoročně přispívá
na aktivity v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb, prevence kriminality a v oblasti zájmové
činností dobrovolných sdružení a spolků ve městě více než 4 mil. Kč. V roce 2019 veřejná
finanční podpora z rozpočtu města Příbor činila 4 451 700 Kč. Podrobnější výčet je uveden ve
Výroční zprávě města Příbora za rok 2019, která je k dispozici na webových stránkách města
www.pribor.eu.
20

Město Příbor prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti zajišťuje vítání narozených
občánků města a nakupuje a věnuje drobné dárky žákům prvních tříd základních škol. Drobné
dárky věnuje rovněž jubilantům, kteří dovrší 70, 75 a 80 let svého života, a klientům domova
pro seniory a dětského domova. Každoročně město oceňuje nejlepší žáky školy, nejstaršího
občana města, ocenění jsou i občané, kteří slaví významné výročí svatby. Zvlášť ocenění jsou
také občané darující krev a plazmu. Město Příbor uděluje i cenu obce a poskytuje drobný dárek
novomanželům. Na tyto aktivity Zastupitelstvo města Příbora pro rok 2020 schválilo finanční
částku ve výši 190 000 Kč.
V rámci prorodinných opatření město Příbor osvobodilo od poplatků za svoz komunálního
odpadu jednak občany, kteří nedovršili 1 rok života, dále občany, kteří nedovršili 18 let života
a žijí v dětském domově. Osvobození od poplatků jsou rovněž občané, kteří žijí v domově pro
seniory a obyvatele města, kteří žijí v zahraničí po dobu delší ½ roku.
Občané města, především nezaměstnaní v tíživé sociální situaci nebo senioři, mohou využít
službu bezplatného internetu, kterou nabízí Městská knihovna v Příboře.
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3 Proces plánování rozvoje rodinné politiky v Příboře
Zákon o obcích ukládá obcím ve svém územním obvodu pečovat v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Rovněž město Příbor se snaží o rozvoj města ve všech
oblastech společenského života, jako je bydlení, bezpečnost obyvatel, životní prostředí,
dopravní obslužnost, zaměstnanost, školství, sociální infrastruktura, kultura a volný čas atd.,
ale také se zaměřuje na zlepšení podmínek pro co nejširší skupinu obyvatel v různých etapách
života rodiny.
Vizí města, která je deklarována ve Strategickém plánu rozvoje města Příbora na období 2017
– 2025, schváleném Zastupitelstvem města Příbora, je
„Příbor – bezpečné, moderní a živé město, efektivně využívající svého historického dědictví,
výhodné polohy a výborné dostupnosti, město přívětivé pro bydlení, vstřícné k podnikání
a atraktivní pro návštěvníky a turisty.“

3.1 Vývoj procesu plánování rodinné politiky ve městě
I. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbor
Při stanovení priorit a opatření Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 –
2017 byly využity průzkumy mezi občany a zkušenosti členů pracovních skupin komunitního
plánování, kteří zastupovali seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi,
nezaměstnané, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd. Plán, který obsahoval 10 priorit se
41 opatřeními, byl schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 13.12.2012.
II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbor
Druhý Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 byl rovněž zpracován
metodou komunitního plánování, to znamená, že byl zpracován v souladu s principy
komunitního plánování za účasti „komunity“, a tak reagoval na současné potřeby obyvatel
města v oblasti rodinné politiky. Plán s 10 prioritami se 37 opatřeními schválilo Zastupitelstvo
města Příbora dne 14.12.2017. Pro plnění některých priorit město Příbor získalo v roce 2018
neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 100 000 Kč v soutěži „Obec přátelská rodině 2018“
a ve výši 1 100 000 Kč v soutěži „Obec přátelská seniorům 2018“. Závěrečné zhodnocení plnění
priorit a opatření za období 2018 – 2020 je podrobněji uvedeno v příloze č. 1.
III. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbor
Rada města Příbora dne 04.02.2020 pověřila Pracovní skupinu pro seniory a osoby
se zdravotním postižením a Pracovní skupinu pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením ke spolupráci na zpracování III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora
na období 2021 – 2023.
V průběhu procesu komunitního plánování byla ve II. polovině roku 2020 pracovními
skupinami a zástupci veřejnosti zpracována SWOT analýza. Ve městě Příboře proběhlo
dotazníkové šetření formou přímého oslovení respondentů, prostřednictvím oficiálních
webových stránek a prostřednictvím sociálních sítí.
Na základě podnětů veřejnosti, dotazníkového šetření, jednání s vedoucími odborů
Městského úřadu Příbor a ze zkušeností členů pracovních skupin, kteří přicházejí v rámci své
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pracovní činnosti do kontaktu s různými cílovými skupinami, byly pracovními skupinami
komunitního plánování stanoveny jednotlivé priority.
Následně byl odborem sociálních věcí Městského úřadu Příbor zpracován návrh III. Plánu
rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023, který byl předložen
od xx.xx.2020 do xx.xx.2020 k připomínkování veřejnosti.
Po celou dobu veřejného připomínkovacího řízení měla veřejnost možnost vyjádřit své
připomínky k návrhu plánu osobně, písemně nebo elektronickou formou.
Po vypořádání a zpracování připomínek veřejnosti odbor sociálních věcí Městského úřadu
Příbor předkládá návrh III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023
ke schválení Zastupitelstvu města Příbora.
Po celou dobu procesu komunitního plánování byl odborným konzultantem Institut
komunitního rozvoje, z. s., který rovněž prováděl a zpracoval výsledky dotazníkového šetření
potřeb veřejnosti a podílel se na zpracování SWOT analýzy a návrhové části dokumentu.

3.2 Územní působnost a doba platnosti plánu
Územní působnost tohoto plánu rozvoje rodinné politiky je stanovena pro město Příbor.
Platnost III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 – 2023 je stanovena
do konce roku 2023.
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4 Výsledky dotazníkového šetření a SWOT analýza
4.1 Dotazníková šetření
Při analýze potřeb občanů města Příbora a při zpracovávání plánu rozvoje rodinné politiky bylo
kromě demografických údajů a SWOT analýzy čerpáno také z dotazníkového šetření, které
probíhalo ve městě od března 2020 do dubna 2020. Dotazníkové šetření bylo z části zaměřeno
na oblast sociálních služeb a část otázek byla zaměřena na získání informací o potřebách
občanů v oblasti prorodinné politiky. Výsledky dotazníkové šetření zpracovával Institut
komunitního rozvoje, z. s.
Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že respondenti:
mají zájem o startovací byty pro mladé,
mají zájem o aktivity pro děti a mládež a seniory,
mají zájem o zařízení pro volnočasové aktivity pro děti a mládež,
mají zájem o domy s byty zvláštního určení pro seniory,
považují za nejdůležitější cílové skupiny rodiny s dětmi a děti a mládež stejně jako
seniory,
 nejvíce informací získávají respondenti prostřednictvím internetu a z internetových
stránek města; na takřka stejné úrovní je pak Měsíčník města Příbora a známí a přátelé,
 mají zájem o více sportovišť, krytý bazén, kluziště, pohybové aktivity, vzdělávací
aktivity, komunitní akce, poradenství, bazar oblečení, zvýšení digitální gramotnosti pro
seniory, přednášky, mezigenerační aktivity a další …
K analýze potřeb občanů byla také využita anketa o rozvoji sportovního vyžití v Příboře, která
se mezi občany uskutečnila v prosinci 2019. Rovněž ve výsledcích této ankety byl zaznamenán
zájem občanů o opravy a modernizaci sportovních hřišť ve městě, o sportovní a společenské
aktivity, cyklostezky, kluziště a mnoho dalších aktivit.






Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření je k dispozici na webových stránkách města
www.pribor.eu a na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, zpráva o výsledcích
ankety je k dispozici v kanceláři vedení města Příbor.

4.2 SWOT analýza
Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením zpracovala SWOT
analýzu – to znamená uvědomění si silných a slabých stránek, včetně ohrožení a příležitosti
k rozvoji prorodinné politiky města Příbora.

SWOT analýza rodinné politiky ve městě
Silné stránky

Slabé stránky



 nedostatek přednáškové činnosti
občanské poradny pro více cílových
skupin
 rozvoj koupaliště



účelná rozmanitost dětských hřišť a
péče o ně, otevřená hřiště u mateřských
škol a dopravní hřiště
občanská poradna
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Městská knihovna – akce pro veřejnost,
pro rodiny s dětmi
 prostory pro volnočasové aktivity dětí,
mládeže a rodičů
 volnočasové programy pro rodiny
s dětmi a mládež (kulturní, sportovní)
 aktivity na koupališti
 informovanost občanů
 veřejná finanční podpora, granty města
pro aktivity a organizace zabývající se
volnočasovými aktivitami
 humanitární pomoc (Šatník, burza
oblečení, potravinová pomoc)
 podpora mezigeneračních aktivit
 finanční gramotnost pro základní školy
a pro pěstounské rodiny
 Mateřské centrum Zvoneček (dochází
také babičky, spolupráce s Městskou
policií Příbor a školami)
 prevence kriminality vykonávaná
Městskou policií Příbor, přednášky
ve školách (bezpečnost)
 volnočasové organizace a zařízení pro
děti a mládež (BAV klub, Dětská misie,
LUNA, Dětské zastupitelstvo)
 Dětský domov – využívání kroužků
 dostatečná kapacita základních škol
 rozšířený domov pro seniory
 podpora organizací zabývajících se
činností seniorů včetně zdravotně
postižených
 Muzejní škola pro seniory
 důraz na bezbariérovost
 tři domy s pečovatelskou službou
 nově zrekonstruované sociální byty
 vydávání katalogu sociálních služeb
a souvisejících aktivit ve městě
 senior doprava ve městě

 nedostatečné finanční zajištění
pro sportovní kluby ze strany obce
 nízká kapacita ubytovny
 nedostatek volnočasových aktivit
pro seniory včetně potřebného
mobiliáře
 nedostupnost psychiatra, psychologa
a psychoterapeuta ve městě
a ve školách
 nezájem sociálně slabých občanů
o zvýšení finanční gramotnosti

Příležitosti

Ohrožení
 nedostatek vedoucích volnočasových
kroužků, sportovních aktivit
 nedostatečné financování
volnočasových organizací
 nedostatečná podpora flexibilních
úvazků

 podpora práce z domu a sdílených
pracovních míst
 vznik jesliček
 využití dotačních programů – místní
akční skupina apod.
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 podpora pěstounství, náhradní rodinné
péče
 pokračování v bezbariérovosti cest
a chodníků
 dostupnost psychiatra, psychologa
a psychoterapeuta ve městě
a ve školách
 podpora dobrovolnictví

 sociální izolace seniorů
 ohrožení existence neziskových
organizací v důsledku finanční krize
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5 Proces plánování rozvoje rodinné politiky města Příbora
na období 2021 - 2023
Cílem rodinné politiky ve městě Příboře je, aby se občané ve městě cítili dobře, aby se rodiny
mohly rozhodovat dle svých rodinných přání, mohly naplňovat své funkce v oblasti rodinného
a společenského života a být významným prvkem prosperity obce. Ve své podstatě rodinná
politika představuje souhrn priorit a opatření na podporu rodiny.
Třetí plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 – 2023 byl zpracováván
souběžně se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících ostatních aktivit
města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 – 2023 metodou komunitního
plánování.
Pracovních jednání se zúčastnily dvě pracovní skupiny zastupující rodiny a děti a osoby
ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnané, seniory, osoby s různým zdravotním
postižením aj. Své náměty, návrhy a připomínky podávali jak odborníci pracující v oblasti
školství, v oblasti sociální s různými cílovými skupinami klientů, zástupci organizací
zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, tak i laická veřejnost, která byla
prostřednictvím komunikačních médií přizvána k účasti na komunitním plánování.
Při stanovování priorit byly rovněž využity zkušenosti strážníků Městské policie Příbor z oblasti
prevence kriminality ve městě.
Důležitým východiskem při plánování aktivit prorodinné politiky je průběžné sledování
a analýzy zdrojů a potřeb pro tuto oblast na území města a kraje. Město Příbor v procesu
komunitního plánování využívá data a analýzy zpracované Moravskoslezským krajem, data
z Českého statistického úřadu, ze Zpráv o vývoji nezaměstnanosti Úřadu práce ČR,
ze statistických údajů poskytnutých Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm Kopřivnice,
a z vlastních průzkumů.
K analýze zdrojů a potřeb rovněž přispěly jednání za účasti veřejnosti, na kterých byla
zpracována SWOT analýza a spolupráce s odbornou veřejností a se členy pracovních skupin
pro komunitní plánování.
Na základě návrhů, podnětů, požadavků a zjištěných potřeb byly stanoveny priority v oblasti
rodinné politiky, jejichž opatření podpoří:
 vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a prostředí příznivého
rodině,
 harmonizaci rodinného a profesního života,
 informovanost aktérů rodinné politiky ve městě.
Navrhované priority k dosažení cílů v oblasti prorodinné politiky ve městě:
 Priorita č. 1:
 Priorita č. 2:
 Priorita č. 3:
 Priorita č. 4:
 Priorita č. 5:

Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití
Podpora Mateřského centra Zvoneček
Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové
aktivity dětí a mládeže
Podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením
Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér
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Priorita č. 6:
Priorita č. 7:
Priorita č. 8:
Priorita č. 9:
Priorita č. 10:

 Priorita č. 11:

Zajištění dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením
Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci
Podpora primární prevence a zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
Sladění rodinného a pracovního života
Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky
a zvýšení informovanosti ve městě
Podpora bytové výstavby ve městě

Vzhledem k tomu, že se oblast prorodinné politiky prolíná s potřebami obyvatel města
v oblasti bydlení, sociální péče a sociálních služeb, bezpečí obyvatel, prevence kriminality,
volnočasových aktivit atd., jsou některé priority stanovené pracovními skupinami komunitního
plánování v návaznosti na sociální služby zařazeny jako priority Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období
2021 – 2023. Proto jsou v tomto dokumentu pouze zmíněny s odkazem přímo na tento
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě. Především se jedná o priority:



Prevence bezdomovectví a podpora sociálního bydlení ve městě
Podpora bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení.

Stěžejním dokumentem města je Strategický plán rozvoje města Příbora na období 2017 –
2025, který rovněž řeší priority města ke spokojenosti obyvatel. Proto zde nejsou zahrnuty
rozvojové priority jako např. rozvoj individuální bytové výstavby, zkvalitnění veřejných
sportovišť a hřišť, úprava a budování pěších a cykloturistických tras a cyklostezek aj.
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5.1 Priority III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora
PRIORITA č. 1
Podpora komunitního života a mezigeneračního soužití

POPIS PRIORITY

Cílem priority je rozšíření nabídky míst bezpečného
a příjemného prostředí k aktivnímu, ale i neformálnímu trávení
volného času občanů města všech věkových kategorií
a posilování jejich zodpovědnosti za místo, kde žijí.
1.1 Podpora neformálních akcí pro rodiny s dětmi, seniory,
pořádaných zájmovými sdruženími nebo skupinami
obyvatel (např. poskytnutí prostoru na akci v zařízeních
města aj.).
1.2 Podpora ekologických aktivit s tématikou životního
prostředí, tematických vycházek do krajiny a zdravého
životního stylu pro občany města všech generací (např.
Den Země, Den bez aut aj.).

POPIS OPATŘENÍ

1.3 Podpora akce Den dětí a rodiny s aktivitami pro děti
a rodiny, při kterých jsou prezentovány nejen organizace
pracující s dětmi, ale i poskytovatelé sociálních služeb
ve městě a okolí, které jsou určeny občanům
se zdravotním postižením, seniorům a rodinám
se specifickými potřebami.
1.4 Tematické zavírání piaristické zahrady – slavnostní zavíraní
piaristické zahrady spojené s aktivním zapojením občanů
do akce.

REALIZÁTOR

zájmová sdružení a skupiny obyvatel
organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti
a mládež
kluby seniorů
město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

každoročně

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

veřejná finanční podpora města Příbor
dotace a granty

FINANČNÍ NÁROČNOST




podle aktivit na základě přidělené veřejné finanční podpory
cca 200 000 Kč ročně

INDIKÁTORY




počet účastníků jednotlivých akcí
počet aktivit ročně

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA
DOPADY

stávající aktivita


posílení sousedských vztahů a soudržnosti
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posílení rodinných vazeb
podpora environmentálního vzdělávání
zvýšení pocitu sounáležitostí občanů s městem
zvýšení psychické pohody seniorů

PRIORITA č. 2
Podpora Mateřského centra Zvoneček

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpora aktivit pro rodiny s dětmi
organizovaných Mateřským centrem Zvoneček, LUNA PŘÍBOR,
středisko volného času, příspěvková organizace, které vzniklo
na základě předchozích priorit rozvoje rodinné politiky
ve městě.
2.1 Vzájemná setkávání se a předávání zkušeností rodin
s dětmi.

POPIS OPATŘENÍ

2.2 Sportovní a společenské aktivity, besedy, přednášky a kurzy
pro rodiče s dětmi s možností krátkodobého hlídání dětí.
2.3 Informovanost veřejnosti o aktivitách Mateřského centra
Zvoneček.

REALIZÁTOR

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
spolupracující organizace
město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
granty
příspěvky uživatelů

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 70 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

stávající aktivita

DOPADY







počet aktivit Mateřského centra
počet klientů Mateřského centra
výčet nabídky Mateřského centra

posílení vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči
podněcování zájmu o rodinné aktivity
umožnění jednoduššího návratu rodičů na trh práce
zprostředkování společného setkávání se rodičů a dětí
v komunitním prostředí
rozvíjení jemné motoriky, kreativního a sociálního cítění,
přizpůsobování se kolektivu, navazování nových kontaktů
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PRIORITA č. 3
Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže

POPIS PRIORITY

POPIS OPATŘENÍ

Cílem této priority je zajištění kvalitního a smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže. Zajištění volnočasových aktivit pro
děti a mládež je jednou z nejdůležitějších aktivit, která je
nezbytná pro předcházení výskytu sociálně-patologických jevů.
3.1 Podpora akcí, činností a rozvoje organizací zajišťujících
volnočasové aktivity pro děti a mládež.
3.2 Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací zajišťujících
aktivity pro děti a mládež.
organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti
a mládež

REALIZÁTOR

město Příbor
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE FINANCOVÁNÍ

FINANČNÍ NÁROČNOST

INDIKÁTORY

NOVÁ ČI
SLUŽBA

DOPADY

STÁVAJÍCÍ

činnost probíhá
veřejná finanční podpora města Příbor
dotace a granty
podle jednotlivých nabídek a aktivit na základě přidělené
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor cca 1 300 000
Kč


počet aktivně zapojených dětí a mládeže do akcí



výčet atraktivní nabídky volnočasových aktivit



výčet nabídky sportovních akcí pro děti a mládež



počet aktivit ročně

stávající aktivita


široká nabídka volnočasových aktivit za účastí dětí a mládeže



zlepšení neformálního vzdělávání dětí a mládeže



prevence kriminality dětí a mládeže



prevence sociálně-patologických jevů
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PRIORITA č. 4
Podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zajištění a podpoření aktivit pro seniory a osoby
se zdravotním postižením ke zvýšení pocitu sounáležitosti a
zlepšení psychické pohody seniorů a osob se zdravotním
postižením. Priorita je seniory a osobami se zdravotním
postižením vnímána jako velmi potřebná a užitečná aktivita
v oblasti společenského zájmu o starší a zdravotně postižené
občany v místě jejich bydliště.
4.1 Podpora aktivit organizací sdružujících seniory.
4.2 Podpora aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním
postižením.
4.3 Podpora společenských setkávání seniorů a osob se
zdravotním postižením (jubilanti, Den seniorů aj.).

POPIS OPATŘENÍ

4.4 Podpora mezigeneračních aktivit pro seniory, prarodiče,
rodiče s dětmi aj.
4.5 Podpora vzdělávaní seniorů a osob se zdravotním postižením
(Muzejní škola pro seniory aj.).
4.6

Informovanost veřejnosti o aktivitách organizací
sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.



Kluby seniorů a organizace sdružující osoby se zdravotním
postižením



město Příbor

REALIZÁTOR
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ NÁROČNOST

INDIKÁTORY

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

činnost probíhá


příspěvky členů organizací



veřejná finanční podpora města Příbor



dotace, granty

cca 200 000 Kč ročně





počet členů jednotlivých klubů
počet aktivit organizací
spokojenost členů s aktivitami
počet akcí uspořádaných městem nebo ve spolupráci
s městem Příbor

stávající aktivita
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DOPADY



zvýšení pocitu sounáležitosti a možnosti podílet se na chodu
samosprávy



zlepšení psychické pohody seniorů a osob se zdravotním
postižením



aktivizace seniorů a udržování sociálních vazeb



snížení pocitu sociální izolace

PRIORITA č. 5
Podpora aktivit vedoucích k odstraňování bariér

POPIS PRORITY

Cílem priority je podporovat aktivity vedoucí k odstraňování
fyzických (architektonických) ale i sociálních bariér, které
povedou ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením
v oblasti společenského života.
5.1 Podpora bezbariérových úprav ve městě.

POPIS OPATŘENÍ

5.2 Podpora bezbariérových úprav sociálních zařízení v bytech
v domech s pečovatelskou službou ve městě.
5.3 Podpora aktivit k odstraňování sociálních bariér.

REALIZÁTOR

organizace sdružující osoby se zdravotním postižením
město Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost částečně probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
dotační tituly

FINANČNÍ NÁROČNOST

investiční náklady dle projektů bezbariérových úprav
neinvestiční náklady cca 10 000 Kč


INDIKÁTORY


navýšení počtu bezbariérově přístupných veřejných budov
ve městě
počet aktivit vedoucích k odstranění sociálních bariér

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

probíhající aktivita

DOPADY






snadnější zpřístupnění služeb občanům s omezením pohybu
vyšší bezpečnost pohybu
prevence před sociálním vyloučením osob s handicapem
zvýšení komfortu pro všechny skupiny obyvatel
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PRIORITA č. 6
Zajištění dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením

POPIS PRIORITY

Cílem priority je zvýšení komfortu mobility seniorů a osob
se zdravotním postižením do zdravotnických zařízení, za účelem
vyřízení nejnutnějších záležitostí apod. Priorita je potřebná ke
zkvalitnění života seniorů a handicapovaných osob.
6.1 Průběžné zjišťování vytíženosti a potřebnosti senior dopravy
ve městě, provozované Diakonií ČCE – střediskem v Ostravě.

POPIS OPATŘENÍ

6.2 Podpora poskytovatele senior dopravy ve městě, jako
navazující aktivity poskytovatele sociální služby.
6.3 Podpora svozu dětí a dospělých osob se zdravotním
postižením do zařízení sociálních služeb nebo vzdělávacích
zařízení.

REALIZÁTOR

město Příbor
poskytovatel dopravy

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

úhrady uživatelů dopravy
město Příbor

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 130 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI
SLUŽBA

DOPADY

STÁVAJÍCÍ

počet uskutečněných jízd
počet zájemců
spokojenost uživatelů dopravy

probíhající aktivita




zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením
posílení soběstačnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením
spokojenost a pocit sounáležitostí starší generace k městu
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PRIORITA č. 7
Humanitární pomoc pro občany v nepříznivé sociální situaci

POPIS PRIORITY

Cílem priority je humanitární pomoc pro občany v nepříznivé
sociální situaci formou sociálního šatníku, potravinové banky
a podporou dobrovolnictví. Záměrem je zprostředkovat nabídku
nepotřebného a nepoškozeného šatstva, obuvi a ložního prádla
od občanů města potřebným rodinám či jednotlivcům, kteří se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
7.1 Organizování jarního a podzimního sběru šatstva, obuvi
a ložního prádla a následně výdej šatstva občanům města
v nepříznivé sociální situaci.

POPIS OPATŘENÍ

7.2

Spolupráce s potravinovou bankou, charitativními
organizacemi a zajištění potřebné pomoci občanům města
v nepříznivé sociální situaci.

7.3 Zajištění dobrovolnictví.
REALIZÁTOR

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
město Příbor
dobrovolnické organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

rozšíření aktivity

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
dary, nadace
město Příbor

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 5 000 Kč ročně

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
SLUŽBA

stávající aktivita


DOPADY





počet klientů
počet dárců
počet organizovaných sběrů

snížení výdajů rodin a jednotlivců v nepříznivé sociální
situaci
možnost občanů pomoci druhým formou poskytnutí
ošacení, obuvi, ložního prádla aj. zdarma
zmírnění osamocení seniorů
navázání sociálních vazeb seniorů s dobrovolníky
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PRIORITA č. 8
Podpora primární prevence a zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě

POPIS PRIORITY

Cílem této priority je podpořit a rozšířit primární prevenci, a tak
předcházet páchání přestupků a trestné činnosti na území města
Příbora. Pocit bezpečí je jedním ze základních předpokladů
spokojeného soužití obyvatel ve městě.
8.1 Snižovat potenciální rizika a škody v důsledku užívání
návykových látek (podpora Terénního programu
na Novojičínsku včetně monitorování drogové situace
na území města).
8.2 Rozvíjet spolupráci s Policií ČR (pravidelně pořádat
preventivní akce ve smíšených hlídkách s Městskou policií
Příbor).

POPIS OPATŘENÍ

8.3 Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dětí
a mládeže (podporovat opravy a výstavbu nových dětských
hřišť a sportovišť).
8.4 Informovat občany o problematice prevence kriminality
a možnostech ochrany před trestnou činností (přednášky,
články v Měsíčníku města Příbora, informace na webových
stránkách, výroba letáků, informačních materiálů a
následná distribuce občanům, účast na akcích pořádaných
různými organizacemi aj).

REALIZÁTOR

Městská policie Příbor
město Příbor
Technické služby města Příbor

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
dotační tituly

FINANČNÍ NÁROČNOST

opatření 8.1, 8.2, 8.4 cca 60 000 Kč ročně
opatření 8.3 zasahuje do více oblastí: údržba, výstavba nových
sportovišť

INDIKÁTORY







počet řešených událostí Městskou policií Příbor
zpráva Terénního programu na Novojičínsku
počet preventivních akcí realizovaných ve společných
hlídkách Městské policie a Policie České republiky
počet přestupků páchaných dětmi a mládeží
články, preventivní přednášky

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

stávající aktivita

DOPADY






zvýšení pocitu bezpečí u občanů
prevence výskytu sociálně patologických jevů
prevence a omezování rizikového chování dětí a mládeže
pomoc při řešení sociálních problémů občanů ve městě
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PRIORITA č. 9
Sladění rodinného a pracovního života

POPIS PRIORITY

Cílem priority je harmonizace rodinného a profesního života,
udržení zaměstnatelnosti rodičů na mateřské či rodičovské
dovolené, usnadnění návratu rodičů po mateřské nebo
rodičovské dovolené do zaměstnání.
9.1 Podpora zavádění prorodinných opatření a umožnění
vzdělávání zaměstnance – rodiče na mateřské či rodičovské
dovolené na Městském úřadu Příbor jako příklad dobré
praxe.

POPIS OPATŘENÍ

9.2 Umožnění flexibilních pracovních úvazků na Městském
úřadu Příbor jako příklad dobré praxe.
9.3 Iniciace zaměstnavatelů ve městě k zavádění prorodinných
opatření.
9.4 Podpora vzniku mateřských škol nových forem ve městě.
9.5 Poskytnutí prostor ve městě pro vzdělávací akce
s prorodinnou tematikou.

REALIZÁTOR

město Příbor
jiné organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
jiné organizace

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 30 000 Kč ročně


INDIKÁTORY

NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

nová aktivita


DOPADY

počet podpořených zaměstnanců – rodičů na mateřské či
rodičovské dovolené
počet podpořených aktivit



udržení míry vzdělanosti zaměstnanců na rodičovské či
mateřské dovolené
udržování sociálních kontaktů mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem
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PRIORITA č. 10
Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky a zvýšení informovanosti ve
městě

POPIS PRORITY

Cílem priority je podpora komunikace mezi rodinami a aktéry
rodinné politiky ve městě a zvýšení informovanosti rodin
o aktivitách, pořádaných akcích a dalším dění ve městě apod.
Dalším cílem priority je zvýšení informovanosti pro osoby, které
jsou v nepříznivé situaci, např. zatížení dluhy, dlouhodobě
nezaměstnaní apod.
10.1 Podpora komunikace, propagace a informovanosti
veřejnosti v prorodinné oblasti (např. Měsíčník města
Příbora, propagační a informační materiály, stolní
kalendáře s uvedením akcí města apod.).
10.2 Podpora informovanosti seniorů, osob se zdravotním
postižením, pečujících osob aj. (Měsíčník města Příbora,
propagační a informační materiály apod.).

POPIS OPATŘENÍ

10.3 Podpora aktivního poznávání města soutěžní formou
pro všechny věkové kategorie.
10.4 Průzkum spokojenosti a potřeb občanů (cca co 2-3 roky).
10.5 Realizace besed, přednášek a workshopů na téma rodina,
podpora
rodičovských
kompetencí,
partnerství,
sebepoznání, zdraví, zdravý životní styl, finanční
gramotnost aj.
10.6 Podpora náhradní rodinné péče (zvýšení informovanosti,
propagace aj.)

REALIZÁTOR

město Příbor
organizace zajišťující volnočasové aktivity
organizace podporující prorodinné aktivity
nestátní neziskové organizace

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

činnost probíhá

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
veřejná finanční podpora města Příbor
dotační tituly

FINANČNÍ NÁROČNOST

cca 230 000 Kč ročně

INDIKÁTORY



počet návštěvníků webových stránek města



počet informačních materiálů



počet aktivit určených pro děti, mládež, rodiče a prarodiče



počet zveřejněných článků



počet návštěvníků jednotlivých akcí
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NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

DOPADY

rozšíření aktivity






zvýšení pocitu sounáležitosti občanů s městem
posílení rodinných vazeb
rozšíření aktivit pro rodiče, prarodiče a děti
zvýšená informovanost a vzdělanost obyvatel v oblasti
rodinné politiky
prevence a omezování společensky nežádoucích jevů

PRIORITA č. 11
Podpora bytové výstavby ve městě

POPIS PRIORITY

Cílem priority je podpora činností města Příbora v oblasti
bydlení pro občany města, především pro rodiny s dětmi jako
součást péče města o uspokojování základních potřeb občanů a
rozšíření možností bydlení rodin dětmi.

POPIS OPATŘENÍ

11.1 Příprava regulativů bytové výstavby v lokalitě Z43 se
záměrem zajištění bydlení pro rodiny s dětmi.

REALIZÁTOR

město Příbor
jiné společnosti

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

město Příbor
zájemci o výstavbu bytových jednotek

FINANČNÍ NÁROČNOST

náklady související s přípravou prodeje lokality

INDIKÁTORY





NOVÁ ČI STÁVAJÍCÍ
AKTIVITA

nová aktivita

DOPADY






počet bytových jednotek
počet nájemců a spoluuživatelů bytů
počet stavebních povolení a novostaveb

zajištění stabilního bydlení občanům
zvýšení počtu obyvatel ve městě
zamezení stěhovaní obyvatel z důvodu nedostatku bytů
ve městě
zatraktivnění lokalit ve městě
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7 Monitorování plnění, hodnocení a změny plánu rozvoje rodinné
politiky ve městě
Oblasti, které se řeší v rámci plánu rozvoje rodinné politiky ve městě přednostně, se nazývají
priority. Naplňování priorit ve stanoveném čase je podstatou realizace plánu rozvoje rodinné
politiky ve městě, a proto se musí jednat o činnost systematickou, plánovanou, průběžně
monitorovanou a vyhodnocovanou. K zajištění a naplňování priorit jsou přijímána příslušná
opatření.

Cíl monitorování a hodnocení
Cílem monitorování a hodnocení je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací
a plánem realizace a ověření faktu, zda bylo dosaženo žádaných parametrů jednotlivých
výstupů. Monitorováním a hodnocením aktivit se budou v jednotlivých oblastech prorodinné
politiky zabývat realizátoři, pracovní skupiny komunitního plánování a vedoucí příslušných
odborů Městského úřadu Příbor.

Odpovědnost za monitorování a hodnocení
Odpovědnost za monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné
politiky města Příbora na období 2021 - 2023 má místostarosta města. Garantem plnění priorit
a opatření je Rada města Příbora a Zastupitelstvo města Příbora.

Zásadní změny plánu rozvoje rodinné politiky ve městě
Vzhledem k vývoji rodinné politiky ve městě a k délce období, na které je plán rozvoje rodinné
politiky ve městě schválen, zásadní změna plánu bude provedena na základě schválení změny
Radou města Příbora a Zastupitelstvem města Příbora.

Termíny monitorování a hodnocení
Monitorování a hodnocení plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2021 – 2023 za uplynulý rok bude probíhat nejpozději do 31. března
následujícího roku. Zprávu o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2021 – 2023 bude předkládat odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor
orgánům obce nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku.
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Závěr
Ke zpracování návrhu III. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře na období 2021 –
2023 byla přizvána veřejnost, zástupci pracovní skupiny komunitního plánování pro rodiny
s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením, zástupci pracovní skupiny pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, zástupci sociálně-právní ochrany dětí, odborníci v sociální oblasti
a v oblasti školství, zástupci zabývající se prevencí kriminality a zástupci organizací, které se
zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Při stanovování jednotlivých priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě
na období 2021 – 2023 bylo rovněž využito dotazníkové šetření s oslovením respondentů
různých věkových kategorií a různého sociálního statusu. V průběhu pracovních setkání byla
zpracována SWOT analýza – to znamená uvědomění si silných a slabých stránek, včetně
ohrožení a příležitosti k rozvoji rodinné politiky ve městě.
Následně se účastníci komunitního plánování rodinné politiky ve městě shodli celkem na 11
prioritách a 40 opatřeních, které odráží potřeby a přání v oblasti rodinné politiky ve městě.
Všem účastníkům komunitního plánování náleží poděkování za podněty a připomínky,
a především za aktivní spolupráci při stanovení priorit a opatření v oblasti rodinné politiky.
Návrh III. Plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře na období 2021 – 2023 prošel
procesem veřejného připomínkování od xx.xx.2020 do xx.xx.2020 a po připomínkovacím řízení
byl předložen Zastupitelstvu města Příbora.
IIII. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 – 2023 byl schválen
Zastupitelstvem města Příbora dne xx.xx.2020 usnesením č. xx/xx/xx.
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Příloha č. 1 - Zhodnocení II. Plánu rozvoje rodinné politiky města
Příbora na období 2018 - 2020
II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 – 2020 byl schválen
Zastupitelstvem města Příbora dne 14.12.2017. Plnění tohoto plánu bylo pravidelně
každoročně monitorováno Radou města Příbora a následně Zastupitelstvem města Příbora.
Podrobnou zprávu o plnění všech priorit a opatření v jednotlivých oblastech projednávalo
Zastupitelstvo města Příbora za rok 2018 dne 20.03.2019 a za rok 2019 dne 06.05.2020.
Celkem se v průběhu období 2018 – 2020 podařilo realizovat 28 opatření, 6 opatření
se realizovalo částečně a 3 opatření se nerealizovaly, protože na ně nevznikl požadavek.
Většina opatření je plněna průběžně a každoročně, některá opatření byla realizována
jednorázově. V roce 2018 na plnění priorit a opatření město Příbor získalo dotaci 1 100 000 Kč
v soutěži „Obec přátelská rodině“ a 1 100 000 Kč v soutěži „Obec přátelská seniorům“. Přehled
a popis všech 10 priorit se 37 opatřeními včetně způsobů plnění je uveden v následujících
tabulkách.
Tabulka 7 - Priority Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 - 2020

Název opatření

Způsob realizace

Plnění

Priorita č. 1 – Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě
1.1 Minimalizovat příležitosti
k páchání trestné činnosti
(rozšíření kamerového
systému, osvětlení rizikových
míst, pravidelná péče o keře
a stromy tak, aby v daných
místech nebyly vytvářeny
podmínky k páchání trestné
činnosti, pravidelné hlášení
závad na osvětlení, podporovat
opatření města zaměřené proti
činnosti vytvářející
kriminogenní prostředí –
vydávání obecně závazných
vyhlášek, existence Městské
policie aj., pokračovat
v systému evidence jízdních
kol, omezovat pohyb osob
pod vlivem alkoholu
a návykových látek –
monitorovat problémová
místa, kontrolovat zákaz
prodeje alkoholických nápojů
a tabákových výrobků osobám
mladších 18 let, aj.).

Ze statistik Městské policie Příbor (dále jen
MP) i Policie ČR vyplývá, že páchání trestné
činnosti na území města se daří i nadále
eliminovat, kdy počty trestných činů
i přestupků klesají. Jedním z aspektů je
i naplňování opatření pro zvýšení pocitu
bezpečí občanů ve městě. MP působí
na území města, přičemž monitoruje
operativně zejména místa s aktuálně
zvýšeným výskytem protiprávních jednání.
Pravidelně také provádí kontroly zákazu
prodeje alkoholických nápojů a tabákových
výrobků osobám mladším 18 let, dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
veřejného pořádku apod. MP společně
s Policií ČR provádí na území města
preventivní i represivní činnosti, které vedou k
minimalizaci příležitostí páchání trestné
činnosti. MP při této činnosti nadále využívá
kamerového systému (5x pevný a 1x mobilní
kamerový bod), který nebyl do současnosti
rozšiřován, a to zejména vzhledem k trvajícím
personálním a finančním nárokům. Veřejné
osvětlení rizikových míst je v současné době
takřka naplněno, kdy již není mnoho míst,
která by se dala označit z pohledu bezpečnosti
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opatření
splněno

za riziková. Navíc se průběžně na katastru
města nahrazují lampy veřejného osvětlení na
modernější Led svítidla, díky kterým se zvýšila
svítivost, a tím pádem vzniká lepší
přehlednost a viditelnost na veřejných
prostranstvích.
I
nadále
probíhá
prostřednictvím Technických služeb města
Příbora pravidelná péče o keře, stromy či jinou
zeleň tak, aby nevznikala nepřehledná
nebezpečná místa, která by vytvářela
podmínky k páchání trestné činnosti. MP se
těmto nežádoucím stavům snaží i nadále
předcházet pravidelnými kontrolami, kdy při
zjištění závady na zeleni či veřejném osvětlení
ihned provádí hlášení správci zeleně,
respektive veřejného osvětlení, aby sjednali
nápravu. Také v roce 2020 byla městem
finančně podporována i preventivní činnost,
spočívající m. j. v pokračující bezplatné
evidenci jízdních kol syntetickou DNA,
provádění besed a přednášek pro děti, mládež
či VFP na podporu prevence kriminality.
1.2 Snižovat potenciální rizika
a škody v důsledku užívání
návykových látek (podpora
Terénního programu
na Novojičínsku, monitorovat
drogovou situaci na území
města).

Renarkon o.p.s. poskytuje Terénní program na
Novojičínsku – vyhledává a kontaktuje skrytou
populaci uživatelů návykových látek v jejich
přirozeném prostředí, snaží se minimalizovat rizika
spojená se závislostním chováním, jak pro
samotné uživatele návykových látek, tak pro širší
veřejnost. Od roku 2018 do roku 2020 byl projekt
„Terénní program na Novojičínsku“ podpořen v
rámci veřejné finanční podpory města Příbora
na sociální služby v celkové částce 75 000 Kč.

opatření
splněno

1.3 Podporovat projekty
zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů
(každoročně přispívat
z rozpočtu města na podporu
projektu v rámci veřejné
finanční podpory na prevenci
kriminality).

V rámci veřejné finanční podpory města
Příbora na prevenci kriminality byli v roce
2018 podpořeni celkem 4 žadatelé s 5 projekty
v celkové částce 86 400 Kč. V roce 2019 bylo v
rámci veřejné finanční podpory na prevenci
kriminality podpořeno 7 žadatelů, mezi které
bylo Radou města Příbora rozděleno celkem
120 000 Kč. Následně v roce 2020 byla
rozdělena částka 119 600 Kč mezi 6 žadatelů o
veřejnou finanční podporu města Příbora na
prevenci kriminality.

opatření
splněno

1.4 Rozvíjet spolupráci s Policií
ČR (pravidelně pořádat
preventivní akce ve smíšených

Tato aktivita je naplňována, probíhají
pravidelné schůzky, kde se navzájem obě
policie informují o bezpečnostní situaci
ve městě, aktuálních problémech, navrhují se
společná řešení apod. Organizují se dle

opatření
splněno
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hlídkách s Městskou policií
Příbor).

aktuálních potřeb pravidelné společné
preventivní i represivní akce (např. kontroly
restaurací, BESIP, dohledy na kulturní akce
apod.).

1.5 Vytvářet podmínky pro
aktivní využívání volného času
dětí a mládeže (podporovat
opravy a výstavbu nových
dětských hřišť a sportovišť).

Technické služby (TS) provádí opravy a údržby
dětských hřišť a sportovišť. V rámci
pravidelných kontrol je udržován jak technický
stav, tak i např. měněn písek v pískovištích a
jiné aktivity. Dále TS fungují jako poradní
orgán v případě záměru budování nových hřišť
a sportovišť na území města.

opatření
splněno

1.6. Pravidelně informovat
občany o problematice
prevence kriminality
a možnostech ochrany před
trestnou činností (přednášky,
články v Měsíčníku města
Příbora, informace
na webových stránkách,
výroba letáků, informačních
materiálů a následná
distribuce občanům, účast
na akcích pořádaných různými
organizacemi aj.).

Občané města Příbora jsou pravidelně
informování o možnostech ochrany před
trestnou činností a o problematice prevence
kriminality prostřednictvím webových stránek
městské policie, města Příbora, z Měsíčníku
města Příbora a také při osobním kontaktu se
strážníky v terénu. Dále jsou informace
občanům předávány prostřednictvím letáků,
které mohou získat na různých preventivních
akcích, které městská policie sama pořádá
nebo se jich účastní. Letáčky se k občanům
dostanou i prostřednictvím dětí, kterým jsou
rozdávány ve školách při besedách, které
strážníci pravidelně pořádají.

opatření
splněno

1.7 Aktivně působit na
bezpečnost a plynulost
silničního provozu na území
města (zvýšit kontroly nad
BESIPEM, dle aktuálních
potřeb umísťovat do rizikových
oblastí preventivní rychlostní
radary, pokračovat
v kontrolách dodržování
nejvyšší povolené rychlosti
v obci aj.).

Tato aktivita je nadále plněna, kdy na území
města je prováděn ze strany Městské policie
Příbor pravidelný dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. Pro zvýšení
bezpečnosti chodců ve městě, jsou v rámci
prevence, zejména v blízkosti přechodů pro
chodce, školských zařízení apod., umístěny
preventivní radary na měření rychlosti vozidel,
které dávají informaci řidiči o jeho rychlosti.
Tyto radary jsou umístěny na ul. Místecká,
Ostravská, Jičínská, Štramberská v Příboře, a
dále v místních částech Hájov a Prchalov.
Nově byl pořízen radar na ul. Jičínskou, kde
jsou radary umístěny již v obou směrech.
V návaznosti na prevenci v BESIP provádí MP i
represivní činnost, kdy pokračují pravidelné
kontroly dodržování nejvyšší povolené
rychlosti ve městě, a také dle aktuálních
potřeb kontroly dodržování příkazových a
zákazových značek, kontroly dodržování
pravidel chování chodců či cyklistů apod. V
neposlední řadě provádí MP pravidelný
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opatření
splněno

dohled nad BESIP před zahájením školního
vyučování na vytipovaných rizikových místech
u základních škol a gymnázia. Všechny tyto
aktivity bezesporu přispívají k větší
bezpečnosti účastníků silničního provozu
na pozemních komunikacích.
Priorita č. 2 - Podpora Mateřského centra Zvoneček

2.1 Vzájemná setkávání se
a předávání zkušeností rodin
s dětmi.

Mateřské centrum „Zvoneček“ nabízí
maminkám a tatínkům na mateřské dovolené
a jejich dětem, ženám v domácnosti
i prarodičům aktivní a smysluplné využití
volného času formou různých vzdělávacích,
zájmových
a
odborných
činností.
Prostřednictvím nabídky si maminky s dětmi
a ostatní zúčastnění předávají zkušenosti,
osvojují a rozšiřují znalosti v různých
oblastech, získávají zručnost a pohybové
dovednosti. V mateřském centru se děti učí
koordinovat tělo, rozvíjet jemnou motoriku,
kreativní a sociální cítění, přizpůsobovat se
kolektivu a navazovat nové kontakty.

opatření
splněno

2.2 Sportovní a společenské
aktivity, besedy, přednášky
a kurzy pro rodiče s dětmi
s možností krátkodobého
hlídání dětí.

Nabídkou Mateřského centra „Zvoneček“ jsou
vzájemná setkávání a naslouchání, výměna
zkušeností, laické poradenství, různé besedy,
pohybové aktivity, dramatizace pohádek,
rytmické říkanky, povídání, různé výtvarné
činnosti aj.

opatření
splněno

Veřejnost je o činnosti Mateřského centra
2.3 Informovanost veřejnosti
„Zvoneček“ informována formou měsíčních
o aktivitách Mateřského centra přehledů, letáků, plakátů a prostřednictvím
Zvoneček.
webových stránek střediska volného času
LUNA PŘÍBOR, p. o.

opatření
splněno

Priorita č. 3 – Vytváření podmínek pro předškolní vzdělávání
3.1 Rozšíření kapacity
mateřských škol ve městě –
vybudování nových tříd (např.
v objektu bývalé školy na ul.
Dukelská, Příbor).

Návrh na rozšíření kapacity souvisel
s připravovanou legislativní úpravou snižující
věkovou hranici pro přijímání dětí
k předškolnímu
vzdělávání.
Povinnost
přijímání dvouletých dětí k předškolnímu
vzdělávání nebyla uzákoněna.

nevznikl
požadavek
na opatření

3.2 Doplnění didaktických
pomůcek a vybavení pro
věkovou skupinu dětí do 3 let
(uzavíratelné skříňky, vyšší
police, hračky, sedací nábytek,

Návrh na doplnění a vybavení pro věkovou
skupinu dětí do 3 let věku souvisel
s připravovanou legislativní úpravou snižující
věkovou hranici pro přijímání dětí
k předškolnímu
vzdělávání.
Povinnost

nevznikl
požadavek
na opatření
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který zohledňuje menší
tělesnou výšku dvouletých
dětí, přebalovací stoly,
vybavení hřiště, výdejny stravy
apod.).

přijímání dvouletých dětí k předškolnímu
vzdělávání nebyla uzákoněna.

3.3 Snížení energetické
náročnosti budov Mateřské
školy Kamarád a Mateřské
školy na ul. Pionýrů (oprava a
zateplení fasády, střechy atd.).

Je zpracována projektová dokumentace
ve stupni prováděcí dokumentace a schválena
dotace z Operačního programu Životní
prostředí na stavební úpravy všech 3 budov
MŠ Kamarád a Pionýrů. Realizace bude
naplánována dle finančních možností města,
předpokládá se vyhlášení veřejné zakázky na
zhotovitele v roce 2021.

opatření
částečně
splněno

3.4 Realizace systému
nuceného větrání v objektech
mateřských škol v Příboře.

Je zpracována projektová dokumentace
ve stupni prováděcí dokumentace a schválena
dotace z Operačního programu Životní
prostředí na stavební úpravy všech 3 budov
MŠ Kamarád a MŠ Pionýrů. Realizace bude
naplánována dle finančních možností města,
předpokládá se vyhlášení veřejné zakázky
na zhotovitele v příštím roce 2021.

opatření
částečně
splněno

Priorita č. 4 – Zvýšení bezbariérovosti ve městě
4.1 Přizpůsobení pochozích
ploch, které je zaměřeno nejen
na klasickou pěší dopravu, ale
zejména na bezbariérový
přístup obyvatel a návštěvníků
s omezenou motorikou
či jiným handicapem nebo
například pro maminky
s malými dětmi v kočárku, jde
tedy o místa užitná všemi
obyvateli bez omezení. První
plánována etapa rekonstrukce
vede od náměstí Sigmunda
Freuda, kolem radnice (kdy
historická budova radnice je
taktéž zahrnuta do
bezbariérových úprav) a dále
pokračuje kolem lékárny,
domu s pečovatelskou službou,
obchodu a pošty. Z těchto míst
je dále možnost se dostat
k budovám škol nebo

Na vybudování bezbariérové trasy od radnice
k autobusové zástavce U Pošty a rovněž
na bezbariérové úpravy radnice byly podány
a schváleny žádosti o dotaci z Programu
mobility. Ve veřejné zakázce byl vybrán
zhotovitel stavebních prací bezbariérové trasy
s předpokládanou realizací akce do konce
roku 2020. Na jaře 2020 započaly stavební
práce i v objektu radnice včetně jejích
bezbariérových
úprav.
Předpokládané
dokončení celé akce stavebních úprav radnice
je na jaře roku 2021.
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opatření
v realizaci,
předpokládané
dokončení
2020-2021

do zahrad piaristického
kláštera.
Priorita č. 5 - Podpora a vytváření vhodného prostředí příznivého rodině
5.1 Vytvoření interaktivního
prostředí – venkovní učebny
pro děti a mládež, celkové
zatraktivnění prostředí, úprava
a výměna dopravního značení
Dětského dopravního hřiště
v městském parku.

Na dopravních hřištích byly vyměněny
dopravní značky za nové. Vytvoření
venkovních učeben je řešeno v jednotlivých
vzdělávacích zařízeních.

opatření
částečně
splněno

5.2 Rozšíření workoutového
hřiště o cvičební prvky
a interaktivní lavičku.

Workoutové hřiště bylo rozšířeno o další
cvičící prvky v roce 2017. V roce 2018 bylo
vybudováno parkurové hřiště, které vhodně
doplňuje workoutové hřiště. V roce 2019 se
prostor doplnil o jeden koš na discgolf.
V piaristických zahradách byla vybudována
interaktivní lavička.

opatření
splněno

Technické služby města Příbora instalovaly
v roce 2018 v zahradě domu s pečovatelskou
5.3 Vytvoření příjemného
službou nový mobiliář, 8 kusů laviček a stůl.
prostředí pro setkávání seniorů Investice byla hrazena z dotace Obec
u domu s pečovatelskou
přátelská seniorům 2018. V roce 2019
službou zařízením atria
probíhaly v atriu DPS zahradnické práce a
s posezením a aktivizačními
celkové zkulturnění prostředí. V roce 2020 byl
a společenskými prvky apod.
do areálu doplněn další mobiliář a nadále je
zvelebována zeleň, která se nachází
ve vnitrobloku.

opatření
splněno

5.4 Doplnění mobiliáře,
informačních tabulí a stojanů
na kola podél místních
cyklostezek a úprava jejich
okolí.

V návaznosti na otevření nové lávky přes řeku
Lubinu byla v roce 2019 zpracována
projektová dokumentace na úpravu tras
cyklostezek vedoucích přes ul. Nádražní
k náměstí Sigmunda Freuda a na vybudování
cyklopointu u budovy na ul. Freudova č. p.
118. Doplnění mobiliáře, informačních cedulí
a stojanů na kola je rovněž součástí
regenerace plochy zeleně v „parčíku u lávky“.
Na tento záměr je již zpracovávána projektová
dokumentace s předpokládaným termínem
dokončení realizace v roce 2021.

opatření
částečně
splněno

5.5 Regenerace plochy zeleně
v „Parčíku u Lubiny“.
V průběhu roku jsou v parku
konány kulturní, společenské
a vzdělávací akce, které jsou
pořádány městem Příbor

„Parčík u Lubiny“ zahrnuje na pravém břehu
řeky Lubiny plochy veřejné zeleně v lokalitě
u lávky (tzv. parčík u lávky) a dále na ulici
Rudoarmějců (tzv. parčík RA).
Informace k parčíku u lávky jsou uvedeny
v bodě 5.4. Regenerace této plochy zahrnuje

opatření
částečně
splněno
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a místními zájmovými
organizacemi – např. vítání
jara s Lunou Příbor,
svatojánské ohně a metání
metel přes řeku Lubinu, trasa
masopustního průvodu
s pochováním basy. V blízkosti
parčíku je rovněž vedena
značená cyklotrasa.
K zatraktivnění obnoveného
prostoru veřejné zeleně by měl
přispět také autorský mobiliář
vyrobený z akátových stromů,
které původně ve zdejším
parku rostly.

mimo výše uvedeného i obnovu zeleně včetně
výsadby nových dřevin. Termín realizace je
plánován na rok 2021.
V roce 2021 bude projekčně připravena
revitalizace parčíku RA s předpokládanou
realizací akce v roce 2022.

Priorita č. 6 - Podpora mezigeneračního soužití a soudržnosti rodin

6.1 Akce města Příbora
s tématikou životního
prostředí, tematických
vycházek do krajiny a zdravého
životního stylu pro občany
města všech generací (např.
Den Země, Den bez aut aj.).

Město Příbor každoročně pořádá akce se
zaměřením na oblast životního prostředí
(určitou výjimkou bylo období roku 2020
v době preventivních opatření proti šíření
nemoci COVID-19). Dlouhodobě osvědčenými
projekty je aktivní zapojení do projektů Den
Země, Den bez aut, Ukliďme Česko apod. Akce
mají nejrůznější charakter, od divadelního
představení, návštěvy ekofarmy, chovu koní
na ranči či psího útulku, přednášky a besedy
s různorodou ekologickou či environmentální
tématikou po propagaci a osvětu třídění
komunálního odpadu nebo prohlídky areálu
kompostárny a skládky komunálních odpadů.

opatření
splněno

6.2 Tematické zavírání
piaristické zahrady – slavnostní
zavíraní piaristické zahrady
spojené se soutěžními
stanovišti a aktivním
zapojením rodiny před
zahájením akce formou tvorby
kostýmů aj.

Zahrady
piaristického
kláštera
jsou
každoročně slavnostně zavírány formou
tematicky laděné společenské akce pro rodiče
s dětmi, ale také i širokou veřejnost.

opatření
splněno

6.3 Oslavy dne dětí a rodiny
s aktivitami pro děti a rodiny,
při kterých jsou prezentovány
nejen organizace pracující
s dětmi, ale i poskytovatelé
sociálních služeb ve městě
a okolí, které jsou určeny
občanům se zdravotním

Ve městě pravidelně každoročně probíhají
oslavy dne dětí a rodiny s aktivitami pro děti a
rodiny, při kterých jsou prezentovány
organizace pracující s dětmi, poskytovatelé
sociálních služeb ve městě a okolí, složky
záchranného systému aj.

opatření
splněno
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postižením, seniorům
a rodinám se specifickými
potřebami.
Každoročně probíhá seniorské odpoledne
6.4 Kulturní a společenské akce pořádané městem Příbor s přátelským
pro seniory – seniorská
posezením, které je doplněno hudebním
odpoledne, pravidelná setkání vystoupením. Také Komise pro občanské
jubilantů, dny otevřených dveří záležitosti každoročně pravidelně pořádá
klubů pro seniory aj.
setkání jubilantů – sedmdesátiletých,
pětasedmdesátiletých a osmdesátníků.

opatření
splněno

Priorita č. 7 – Podpora činností a rozvoje organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí
a mládeže

7.1 Podpora rozvoje a činností
organizací a tělovýchovných
zařízení zajišťujících
volnočasové aktivity pro děti
a mládež.

Město Příbor pravidelně každoročně vyhlašuje
veřejnou finanční podporu z rozpočtu města
na činnost a provoz, granty a materiálně
technickou základnu pro organizace města
Příbora. Veřejná finanční podpora poskytnutá
v jednotlivých letech je podrobně uvedena ve
Výročních
zprávách
města
Příbora,
zveřejněných na webových stránkách města.

opatření
splněno

7.2 Informovanost veřejnosti
o aktivitách organizací
zajišťujících aktivity pro děti
a mládež.

Veřejné akce bývají prezentovány v městské
televizi, v Měsíčníku města, na webu,
facebooku, formou informačních sms
a na výlepových plochách.

opatření
splněno

Priorita č. 8 - Podpora aktivit pro seniory a činnosti organizací ve městě sdružující seniory

8.1 Podpora aktivit organizací
sdružujících seniory ve městě.

Město Příbor z finanční dotace získané
v soutěži „Obec přátelská seniorům 2018“
vybavilo prostory Klubu seniorů města
Příbora, z. s., Místní organizace Svazu tělesně
postižených ČR z. s., a Klubu seniorů Hájov,
financovalo Muzejní školu (nejen) pro seniory
v roce 2018 atd. Každoročně Rada města
Příbora vyhlašuje Programy veřejné finanční
podpory na činnost a provoz a granty,
o které si místní organizace sdružující seniory
mohou požádat. Veřejná finanční podpora
poskytnutá v jednotlivých letech je podrobně
uvedena ve Výročních zprávách města
Příbora, zveřejněných na webových stránkách
města.

opatření
splněno

8.2 Podpora nebo zajištění
kulturních a společenských akcí
pro seniory – seniorská
odpoledne, pravidelná setkání

Každoročně bývají pořádány akce pro seniory,
a to konkrétně seniorské odpoledne
k Mezinárodnímu dni seniorů a taktéž
zájmové hudební vystoupení v Kulturním

opatření
splněno
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jubilantů, dny otevřených dveří domě. Také Komise pro občanské záležitosti
apod.
každoročně pořádá několik setkání jubilantů
ve městě.
Priorita č. 9 - Sladění rodinného a pracovního života
9.1 Podpora zavádění
prorodinných opatření
na Městském úřadě Příbor jako
příklad dobré praxe.

Podle potřeby a v souladu se zákoníkem práce
jsou
akceptovány
požadavky
rodičů
(především matek) pečujících o děti do 10 let,
např. na změnu pracovní doby.

opatření
splněno

9.2 Umožnění vzdělávání
zaměstnance – rodiče
na mateřské či rodičovské
dovolené na Městském úřadu
Příbor.

V letech 2018 až 2020 nevznikl požadavek
na rozšíření kvalifikace rodiče – zaměstnance
Městského úřadu Příbor na mateřské
či rodičovské dovolené.

nevznikl
požadavek
na opatření

9.3 Umožnění flexibilních
pracovních úvazků
na Městském úřadu Příbor.

V roce 2018 a 2019 nevznikl požadavek
o flexibilní pracovní úvazek na Městském
úřadu Příbor, od počátku roku 2020
je v organizaci zavedená pružná pracovní
doba.

opatření
splněno

Místostarosta města při jednáních s vedeními
a se zástupci různých firem a organizací
9.4 Iniciace zaměstnavatelů
se sídlem nebo pracovištěm v Příboře
ve městě a v okolí k zavádění
prezentoval prorodinnou politiku města
prorodinných opatření.
Příbora a podporoval zavádění prorodinných
opatření.

opatření
splněno

Rada města na své 33. schůzi dne 30.10.2019
souhlasila s provozováním mateřské školy při
9.5 Podpora vzniku mateřských Základní škole Gaudi, s. r. o. Tato MŠ otevřela
škol nových forem ve městě.
ve školním roce 2019/20 jednu třídu pro 14
dětí, s jednou třídou počítá také pro školní rok
2020/21 (max. 20 dětí).

opatření
splněno

Odbor kultury a cestovního ruchu poskytuje
pro různé vzdělávací akce prostory
piaristického kláštera a Kulturního domu
v Příboře. Venkovní akce bývají také
v piaristických zahradách a v městském parku.

opatření
splněno

9.6 Poskytnutí prostor
ve městě pro vzdělávací akce
s prorodinnou tematikou.

Priorita č. 10 - Podpora komunikace mezi rodinami a aktéry rodinné politiky ve městě
10.1 Podpora komunikace,
propagace a informovanosti
veřejnosti v prorodinné oblasti
(např. Měsíčník města Příbora,
propagační a informační

Akce bývají prezentovány v městské televizi, v
Měsíčníku města, na webu – klasickém,
dětském i rodinném, facebooku, formou
informačních sms a na výlepových plochách ve
městě.
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opatření
splněno

materiály, stolní kalendáře
s uvedením akcí města apod.).
10.2 Podpora aktivního
poznávání města soutěžní
formou pro rodiny všech
věkových kategorií. Pomocí
mobilní aplikace zapojit rodiny
do poznávání města zábavnou,
soutěžní formou.
Na jednotlivých stanovištních
města se budou plnit úkoly
(sken QR kódu + úkol) a
za splnění úkolů bude rodinám
poskytnuta odměna.

Mobilní aplikace Freudův zlý sen, která
zájemce provází různými místy v Příboře, je
propagována na informačním centru a webu
města. Na každém místě je soutěžní otázka,
vše je spjato s příběhem o Sigmundu Freudovi.
Na závěr soutěžní procházky obdrží občan
odměnu v Turistickém informačním centru.

opatření
splněno

10.3 Realizace besed,
přednášek a workshopů
na téma rodina, sebepoznání,
partnerství, rodičovství, zdraví
a zdravého životního stylu aj.

Městská knihovna pravidelně každoročně
uskutečňuje přednášky, kurzy a besedy, které
se týkají zdraví a nemocí, zdravého životního
stylu, psychohygieny atd. Městská knihovna
se rovněž zaměřuje na akce pro rodiče
s dětmi.

opatření
splněno
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