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Cena: 5, - Kč

Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
Věřím, že většina z nás strávila poslední hodiny starého roku a uvítala nový rok 2008 v kruhu svých 

rodin a přátel. Někteří, jak už to v některých provozech chodí, uvítali nový rok na pracovišti a někteří 
z nás se setkali při příchodu nového roku na příborském náměstí při půlnočním ohňostoji.

 Tak, jak jsme si s přítomnými spoluobčany při půlnočním ohňostroji přáli do nového roku - roku 
2008 vše nejlepší, tak nám  dovolte, abychom využili tuto příležitost a popřáli vám všem, vážení a milí 
spoluobčané, rovněž vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí, úspěchů jak v práci, tak i v osobním 
životě a také pohodu ve vašich rodinách.

 K tomuto přání do roku 2008 se připojují členové zastupitelstva našeho města a pracovníci městského 
úřadu.

Optimismus, vstřícnost a dobrou náladu po celý rok 2008 vám všem přeje
starosta Milan Strakoš´a místostarosta Bohuslav Majer
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V úterý 20. 11. 2007 se v ostravě konal 10. ročník 
taneční soutěže pro amatéry Dance šance o zlatého slo-
na France. této akce se zúčastnila již potřetí také taneč-
ní formace aplomb, která působí pod vedením světlany 
Ivasivy při Základní umělecké škole v příboře. Děvčata 
se věnují výrazovému a scénickému tanci a vystupují 
také na plesech a různých soukromých společenských 
akcích. 

V tomto ročníku soutěžily kromě naší skupiny ješ-
tě soubory z krnova, ostravy a jejího okolí. Celkem se 
představilo 26 choreografií ve třech kategoriích. V této 
velké konkurenci se nám podařilo získat 1. místo s cho-
reografií nazvanou „anorektička“. tanec porotu zaujal, 
podle jejího vyjádření, především dějovým ztvárněním 
problému, který je mezi mladými dívkami bohužel stále 
aktuální. Jsme rády, že se nám podařilo po čtyřech letech obhájit prvenství. V roce 2003 jsme zvítězily 
s tancem „Drogy ne!“. Už teď můžu za nás všechny říct, že se těšíme na příští ročník, který se bude konat 
v roce 2009.

Za taneční skupinu Aplomb, Lucie Bukovjanová

Ve středu 5.12. byl na náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom. setmělo se a zaplnilo se celé ná-
městí dětmi, maminkami i tatínky, babičkami i dědečky.

Mikuláš se svou „smečkou“ přijel v kočáře zapraženém v koňském dvojspřežení. Za ním ještě klo-
pýtalo na svých ořích několik čertů. pozdravil všechny děti a svou holí a malým kouzlem oživil světlo 
vánočního stromu. Jelikož měl vyřizování ještě v dalších městech, dlouho se nezdržel. Děti si však mohly 
užít čárů a kouzel, zpívánek, povídek o sv. Mikuláši a spoustua dalšího.

Bc. Petra Podžorná, odbor KCR

Plný pohár vína Zory Berákové je milostný 
román české renesance. arcivévoda Ferdinand II. 
tyrolský se zamiloval do Filipiny Welserové. Jejich lás-
ka přes všechny překážky nakonec zakotvila ve šťast-
ném manželství, které však museli tajit. romanticky 
dobrodružný příběh Filipiny a Ferdinanda je zajímavě 
propleten s osudy jejich přátel z řad české šlechty, kte-
ří s nimi od začátku sdíleli jejich tajemství.

skotský lékař, vědec a autor bestsellerů Ken 
McClure byl opakovaně vyznamenán za objevy v ob-
lasti medicíny. Z lékařského prostředí  je také jeho 
další román Minulé životy. neurochirurg John 
Macandrew úspěšně odstraní mozkový nádor u mladé 
ženy. náhle se u ní projeví duševní porucha – změna 
osobnosti v dívku, která žila v dávné minulosti.

Michaela Klevisová – Kroky vraha. V pražském 
lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena. novinářka 
Julie kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před vraž-
dou mluvil. oběť se navíc nápadně podobala její dceři 
kláře. Je možné, aby se vrah zmýlil?

Zdenka Hamerová – Hlídej si svou holčičku! 
Gita žije sama s dcerkou petruškou a svou matkou, 
která jí pomáhá s výchovou. nemá to v životě jedno-
duché, jelikož je pod tlakem svého přítele a pod ne-
ustálým dozorem své matky. Vše vypadá jako běžný 
příběh do okamžiku, než oknem proletí kámen zaba-
lený do papíru se vzkazem: Hlídej si svou holčičku!

Arnošt Vašíček – Tajemství ďáblovy bible. před 
necelými osmi sty lety se v benediktinském klášteře 
v podlažicích objevuje velmi podivný rukopis, který 
podle legendy není dílem člověka, ale samotného 
ďábla. sérii nevyřešených hádanek rozšiřují pře-
kvapivé archeologické nálezy u nás i za hranicemi. 
pátrání po záhadách Ďáblovy bible tak čtenáře zavádí 
i na přísně tajné jednání v podzemním městě křižá-
ků, k vražedné sektě asasínů, k magickým obřadům 
templářských rytířů a do starých benediktinských 
klášterů, kde se v utajení zrodily unikátní objevy.

romány Robina Cooka se pravidelně zabývají 
některým z kontroverzních a eticky problematických 
lékařských témat. ani Krize není v tomto směru 
výjimkou, a to navzdory tomu, že se děj knihy až na 
drobné scény neodehrává v prostředí nemocnic, ale 
jeho podstatná část je soustředěna do soudní síně, 
kde probíhá proces o zanedbání zdravotní péče. 

novinky v městské knihovně
Knihy nakoupené v prosinci 2007:

Dance šance o zlatého slona France

proběhlo.... mikulášská jízDa

Dne 23. listopadu 2007 se uskutečnila na 
Základní škole příbor, ul. Dukelské, dvou-
denní akce s názvem Zdravovíkend. posláním 
této velmi zajímavé, krásné a určitě nároč-
né akce bylo zaměřit se na využití volného 
času a zlepšení fyzického i duševního zdraví 
žáků.   součástí programu byly také zábav-
né, poučné a sportovní aktivity. pedagogové 
školy se chtěli touto akci přiblížit i ostatním 
spoluobčanům a širší veřejnosti. různé čin-
nosti probíhaly po skupinkách v jednotlivých 
třídách, byly  připravované přiměřeně věku 
dětí. 

Ve třídě s panem učitelem kladivou byla 
např. přednáška v rámci prevence krimina-
lity, kde vrchní strážník, pan  Libor bolom, 
zajímavou a poučnou formou vysvětlil žá-
kům význam dopravních značek a povinnos-
tí cyklistů. společně  si povídali o povinném 
vybavení jízdních kol a dalších souvisejících 

tématech. kdo měl zájem, mohl si formou 
písemného testu vyzkoušet své znalosti k do-
pravní tématice. po ukončení testu byli pří-
tomni žáci odměněni drobnými dárky. 

V další třídě byly dívky seznamovány 
paní učitelkou rychálkovou se zásadami 
v oblasti zdraví, péče o pokožku, vlasy i zuby 
a také s kosmetickými pravidly péče o pleť. 
Dívky toto téma velmi zaujalo, probíhala zde 
zajímavá a živá diskuse. největší odměnou 
bylo pro dívky jemné nalíčení tváře paní uči-
telkou, drobné dárečky  a množství letáků 
s touto tématikou. 

V jiné třídě pak skupinka mladších dětí a 
několik jejich maminek, si s paní učitelka-
mi schneiderovou a klaudovou společně 
povídali o barevných obrázcích se zdra-
vou a nezdravou výživou, vyjmenovávaly 
názvy různých potravin. Děti pak formou 
soutěže v družstvech, obrázky s namalo-

vanými potravinami třídily dle významu. 
také tyto děti byly odměněny sladkou 
svačinkou.

Ve třídě se staršími dětmi probíhala pod 
vedením paní ředitelky Gerykové práce se 
slovy, zařazování slov podle významu a vy-
světlování různých pojmů, (např. slova hanli-
vá, urážející, vtipná, diskriminující,  apod.).  

Mimo již uvedené jednotlivé akce se sku-
pinkami dětí, zde probíhaly také různě za-
měřené společné sportovní hry i soutěže pro 
děti s rodiči.

Z uvedené akce školy  jsem měla velmi 
příjemný a hluboký zážitek. Vážím si nároč-
né práce pedagogů a chtěla bych moc podě-
kovat touto cestou všem, kdo se na přípravě 
této akce podíleli. Zároveň chci popřát mno-
ho energie a dalších skvělých nápadů. 

Emílie Filipová , odbor sociálních věcí

„ zDravovíkenD “
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Jarmila Holaňová
Miroslava Filipová
Anežka Janáková
Jarmila Gilarová
Božena Boráková
František Štefaňák
Marcela Rejmanová
Ludmila Koblížková
Věroslava Demlová
Marie Paterová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. ledna

Jaroslav Folprecht
Jiří Jurášek
Josef Holub
Libuše Mojžíšková
Jiřina Hanzlíková
Vlasta Monsportová
Karla Jahnová
Marie Matulová
Evžen Marek
Josef Vašek

Vladimír Bílský

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých ro-
dičích?

 nevím jestli to můžu sám posoudit,myslím že po 
otci smysl pro organizování akcí pro chvíle od-
počinku (oddechu).

2. Vaše nejoblíbenější činnost?
 Mám rád pobyt v přírodě, turistiku pěšky, na kole 

i v zimě na běžkách, práci na zahrádce, ale i práci 
okolo rodinného domku, rád luštím křížovky.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
 pokud mi nějaký čas na čtení zůstane, tak to jsou 

cestopisné knihy a popisy zajímavých míst v ča-
sopisech, rád listuji v knihách Hrady a zámky. 
V kině jsem nebyl od té doby, co bylo v příboře 
zrušeno. Líbí se mi klasické české veselohry, 
Westerny a indiánky(jako film,ne ženy). Hudbu 
mám jako kulisu puštěnou od rána, dokonce 
mne i budí. Mám rád klasické písničky, country, 
ale někdy si poslechnu i vážnou hudbu.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 Jako kluk jsem chtěl být učitelem, protože má 

velké prázdniny.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Vzor jsem měl v rodičích a hodně mi učaroval 

děda, který mne často brával s sebou na turistic-
ké výlety, jak mi vždycky říkal „do neznáma“. 

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 o mém povolání snad rozhodla bývalá tatra, kde 

byli zaměstnání i mojí rodiče, a tak jsem šel stu-
dovat strojní průmyslovku v Místku. po maturitě 
jsem nastoupil právě do tatry, protože jsem to 
měl v místě a také na doporučení rodičů.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Jsem příborský rodák, narodil jsem se v jed-

nom domě přímo na náměstí. příbor mám rád                    
a jsem na své město hrdý. o příboře mám sbírku 
knih a brožurek, snad všechno co bylo vydáno, 
počínaje panem pokorným až po dnešní příbor-
ské historiky, jako je např. pan Loukotka.

8. Které místo ve městě máte nejraději?

Věk:  56 let

Stav:  ženatý

Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola 

Frýdek-Místek

Povolání:  technolog – nástrojář v Mořkově

Koníčky:  příroda, turistika, knihy

V Příboře žije: od narození

 Místa, která mám nejraději, jsou většinou s vý-
hledy na krásné panoráma beskyd. Je to za kos-
telem od hradební zdi kolem kostela, od starého 
hřbitova na Hončovou hůrku, z věže kostela, ale 
také z vrchu naší ulice Myslbekovy je krásně vi-
dět kostel, jako by stál na konci přímo uprostřed. 
ulice. samozřejmě se mi líbí také příborské ulič-
ky, kterých už také ubylo.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 na tuto otázku nevím, co odpovědět. každý říká, 

že vandalismus, ale…. když jde někdo se psem a 
ten se někde na ulici vykálí, a majitel psa to nechá 
bez povšimnutí, to také není dobrá vizitka. nebo 
matka jde s dítkem a vyhodí papír od čokolády 
na zem. nelíbí se mi také torzo hotelu Letka.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý záži-
tek?

 Zážitků mám hodně, ale na nějaký moc zajímavý si 
nevzpomínám, snad okupace v r. 1968. rok 89, nebo 
z dětství, kdy jsem se ztratil právě v příborských ulič-
kách a přivedl mne domů p. Helma, četník.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 snad to že, dělám to, co mne baví jak v  práci, tak 
hlavně turistiku. 

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Životní prohra se to nedá nazvat, ale mrzí mne 

konec závodu tatra v příboře 
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu naro-

dil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým 
jiným?

 někým jiným? asi ne. snad bych chtěl zkusit být 
chvíli ženskou a mít ve všem pravdu. ale to bych asi 
musel mýt i okna, tak raději zůstanu zase sebou.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 čtenářům bych chtěl popřát v novém roce hod-

ně osobních i pracovních úspěchů, zdraví a štěs-
tí. to zdraví, ať si každý upevňuje třeba právě 
pohybem a nejlépe v přírodě.

Představujeme vám…

Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla třikrát, a to na své 
22. až 24. schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto zá-
ležitosti:
22. schůze rm ze dne 20. listopadu 2007
❆ Uložila předložit návrh termínu spuštění nových (upra-
vených) www stránek města
❆ Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj 
města, dopravu a životní prostředí ze dne 5.11.2007 a zá-
pis z komise cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 
4.10.2007 a 12.11.2007 a komise pro občanské záležitosti 
ze dne 22.10.2007
❆ Schválila plán práce rady města na 1. pololetí 2008 
❆ Schválila podnájem části areálu městského koupaliště 
na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2014  firmě skDG, 
zastoupené Jitkou Holubovou, Frenštátská 510, příbor za 
účelem provozování zařízení minigolfu a za podmínek sta-
novených v podnájemní smlouvě
❆ plnění úkolu č. 21/4/4 Zaslat písemnou odpověď na zá-
věry jednání s pracovníky Ministerstva vnitra čr – usne-
sení 6/6/2: Uložilo realizovat závěry z jednání s pracovníky 
CsÚ MV ve věci poskytování podkladů pro provádění kon-
troly plnění usnesení ze zasedání rM a ZM
❆ Jmenovala v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 záko-
na č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění,  paní Ivu Drholeckou do funkce ředitelky 
příspěvkové organizace „Mateřská škola kamarád, příbor, 
Frenštátská 1370“ s účinností od 14. ledna 2008 na dobu 
neurčitou
❆ Schválila uzavřít smlouvu mezi městem příbor se síd-
lem v příboře, nám. s. Freuda 19, Ič 00298328, zastou-
peném starostou města Ing. Milanem strakošem a měs-
tem kopřivnice se sídlem v kopřivnici. Štefánikova 58, 
Ič 00298077, zastoupeném starostou města Ing. Josefem 
Jalůvkou, jako pronajímateli a společností sIta CZ a.s. 
se sídlem v praze 2, Španělská 10/1072, Divize sever, 
slovenská 2084/102, 709 00 ostrava – Mariánské Hory, 
Ič 25638955, zastoupenou Ing. Jiřím kovářem, ředitelem 
Divize sever, na základě plné moci, jako nájemcem, jejímž 
předmětem je pronájem a provoz areálu kompostárny 
točna v příboře
❆ Schválila dohodu o slevě z ceny díla na akci „Zateplení 
ZŠ npor. Loma v příboře“ 
❆ Odsouhlasila podání žádosti o dotaci na stav-
bu „regionální památník – pieta MIG 15“ z progra-
mu  „Zabezpečení péče  o válečné hroby“poskytovanou 
Ministerstvem obrany čr
❆ Doporučila ZM schválit po provedených úpravách roz-
počet města příbora na rok 2008
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Městská policie v průběhu roku 2007 mimo 
úkoly a povinnosti vyplývajících ze zákona  
„o obecní policii“, provedla několik preventiv-
ních akcí, které byly zaměřeny zejména na děti a 
mládež. Jednalo se o akce preventivní, prostřed-
nictvím kterých se strážníci snažili upozornit na 
možná nebezpečí, která hrozí např. při nesprávné 
výbavě kola, při nepoužívání helmy, nedodržová-
ní dopravních předpisů či u dospělých zanechává-
ní cenných věcí ve vozidle. 

V průběhu roku proběhlo několik akcí zamě-
řených na cyklisty. byli oslovováni jak dospělí, tak 
malí cyklisté. strážníci kontrolovali povinnou vý-
bavu kol, používání cyklistické helmy, dodržování 
předpisů a každý vzorný cyklista byl následně od-
měněn nějakou drobností. 

V květnu z důvodu zvýšeného nárůstu počtu 
vloupání do osobních vozidel proběhla akce s ná-
zvem: „auto není výkladní skříň“. Cílem bylo upo-
zornit neopatrné řidiče, aby nenechávali ve svém 
vozidle na viditelném místě cenné věci, kdy byly 
umísťovány za stěrače vozidel letáky s upozorně-
ním, aby nevystavovali řidiči své vozidlo riziku 
vykradení tím, že zanechají na viditelném místě 
nějakou cennou věc.

Další preventivní akce proběhly v průběhu 
roku 2007 v mateřských školkách na katastru 
města a také pro děti tábora Vodníček v areálu 
městského koupaliště v příboře. Dětem strážníci 
vyprávěli o tom, co strážníci dělají, kde je mohou 
potkat, či jak se chovat bezpečně v silničním pro-
vozu. Dále strážníci za pomoci obrázků dětem 
představili různé nebezpečné situace, se který-
mi se mohou setkat, a  poté jim vysvětlili, jak se 
v těchto situacích zachovat. součástí přednášky 
byla ukázka výstroje, výzbroje a technických po-
můcek městské policie, ukázka střelby z narko-
tizační pistole na odchyt toulavých psů a střelba 
laserem do terčíků. 

V květnu dále proběhla akce pod názvem 
„pozor, neotvírejte dveře!“. tato akce byla prove-
dena z důvodu zvýšeného výskytu podvodů v by-
tech seniorů, kdy pod záminkou výměny plyno-
vých spotřebičů podvodník lákal finanční zálohu 
v hotovosti. během akce byly rozdávány letáčky 
s radami, jak postupovat, než otevřou cizím oso-
bám dveře. 

jDe  to  i  jinDe
Preventivní aktivity městské Policie Příbor v roce 2007 ❆ Doporučila ZM schválit záměr města k odprodeji ne-

movitostí pro zástavbu lokality „Za školou“ dle zákona č. 
128/2000 sb., dle předloženého materiálu
❆ Doporučila ZM schválit navrhovaná  rozpočtová opat-
ření
23. schůze rm v mimořádném termínu ze dne 28.. lis-
topadu 2007
❆ Vzala na vědomí informaci o aktuálních problémech 
vyplývajících z nedostatku parkovacích míst v sídlištní zá-
stavbě města
❆ Doporučila ZM v návaznosti na plnění usnesení ZM 
č.39/8/9/1 ze dne 22.6.2006 zahrnout do rozpočtu roku 
2008 finanční prostředky na projektovou dokumentaci 
parkovacích ploch na ulicích Dukelské, Šafaříkově a Školní
❆ Uložila jednat s majitelem pozemku p.č.291 v k.ú.příbor 
za účelem projednání možnosti směny sousedícího po-
zemku města s pozemkem p.č.291 v k.ú. příbor na ul. 
Štramberské
❆ Uložila připravit návrh pravidel umožňujících pronájem 
veřejných parkovacích míst projekt „Cyklisté ve městě ví-
táni“
❆ Vzala na vědomí doplňující informaci o ekonomických 
a majetkových vazbách projektu „Cyklisté ve městě vítáni“
❆ Doporučila ZM zapracovat částku 200 000,- kč na reali-
zaci projektu „Cyklisté ve městě vítáni“ do rozpočtu města 
na rok 2008 s tím, že na realizaci projektu se bude stejnou 
částkou podílet firma rICCo
❆ Doporučila ZM zvýšit základní kapitál firmy správa ma-
jetku města příbora s.r.o., Freudova 118, příbor, a to nepe-
něžitým vkladem – nemovitým majetkem, a to majetkem 
obce, ve výši dle  posudku soudního znalce jmenovaného 
krajským soudem. název nemovitosti: areál kotelny na uli-
ci nerudově s příslušenstvím, tj. teplovodní řády (popis a 
specifikace nemovitosti, viz posudek znalce)
❆ Uložila předložit ZM k projednání dodatek zřizovací lis-
tiny technických služeb města příbora v rozsahu: 
- převod činností spojených s nakládáním s odpady z 
vedlejší do hlavní činnosti
- delegování vybírání poplatků za parkovné na náměstí, 
poplatků za tržní místo – stánkový prodej a poplatků za 
nájem hrobů a služby
❆ Doporučila ZM odprodat nemovitost - pozemek část 
parc. č. 1380 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. i obec 
příbor, v rozsahu dle situačního snímku,  za kupní cenu ve 
výši 200,-- kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, včet-
ně daně z převodu nemovitostí, panu antonínu Volnému, 
bytem příbor, Lidická 59. pozemek je zastavěn stavbou pří-
střešku u domu č.p. 59, který je na pozemku parc.č. 1397, 
k.ú. i obec příbor
❆ Schválila nájem nebytových prostor v piaristickém gym-
náziu, Lidická 50 v příboře Muzeu novojičínska, ul. 28. říj-
na 12, nový Jičín
❆ Schválila nájemní smlouvu mezi městem příbor a 
Muzeem novojičínska
❆ Vzala na vědomí záměr společnosti Mattes aD s.r.o. re-
alizovat na území města síť optické infrastruktury
❆ Ustavila k projednání záměru společnosti Mattes aD 
s.r.o. pracovní skupinu ve složení: p. nedoma, ing. kavan, 
ing. strakoš, p. F. pavelka, ing. černoch
❆ Uložila předkládat informace z jednotlivých jednání 
pracovní skupiny a společnosti Mattes aD s.r.o. ve věci pří-
pravy a realizace záměru
❆ Vzala na vědomí informaci o záměrech spol. Local tV 
plus s. r. o. ve věci přechodu z analogového na digitální vy-
sílání
❆ Doporučila ZM schválit změnu stanov správy majetku 
města příbor s.r.o. dle předloženého návrhu
24. schůze rm ze dne 11. prosince 2007
❆ Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí pro městskou 
památkovou rezervaci ze dne 13.11.2007 a zápis z komise 
pro občanské záležitosti ze dne 19.11.2007
❆ Uložila zpracovat návrh organizačního a personálního 
zabezpečení realizace strategického plánu
❆ Vzala na vědomí plnění úkolů, připomínek a dotazů ze 
ZM
❆ Schválila firmu Isa ConsULt s.r.o. se sídlem palackého 

Velká prázdninová akce „odpoledne s poli-
cií“ byla pořádána městskou policií za spoluprá-
ce s oo policie čr příbor. ta proběhla o letních 
prázdninách v areálu městského parku. program 
byl určen pro děti různého věku, kdy bylo připra-
veno několik stanovišť, na kterých děti plnily za 
účasti strážníků Mp různé úkoly. během celého 
odpoledne se děti mohly svést na poníkovi, pro-
hlédnout si vybavení jak městské, tak státní poli-
cie. akce byla ukončena losováním a následným 
rozdáním tomboly. 

Začátek roku byl spojen s akcí „Do školy bez-
pečně“, kdy strážníci ve zvýšené míře hlídkovali 
na přechodech pro chodce v místech, kde se po-
hybuje zvýšený počet dětí. Zde strážníci dohlíželi 
na bezpečnost malých školáků, kteří se po prázd-
ninách vraceli do školních lavic. 

Měsícem říjen byl zahájen cyklus přednášek 
pro děti Základní školy Jičínské. strážníci postup-
ně navštívili druhé, čtvrté, sedmé a osmé třídy. 
přednášky pro děti prvního stupně byly zaměřeny 
na základy dopravní výchovy, výbavu jízdních kol, 
na nebezpečné situace, které na děti mohou číhat 
při cestě do školy, ze školy, na hřiště a jinde. na 
druhém stupni se strážníci věnovali trestní odpo-
vědnosti mládeže, děti seznámili s Ústavou čr, 
s trestním zákonem, s přestupky a „tabákovým 
zákonem“.  

V období „Dušiček“ ze strany Městské policie 
příbor byla zesílená kontrola nového a starého 
hřbitova. preventivní činnost strážníků směřovala 
k zamezení krádeží lampiček, ozdob, květin a ji-
ných věcí, které v tomto období lidé přinášeli na 
hroby svých blízkých a také k zamezení vykrádání 
vozidel na přilehlých parkovištích.

V průběhu roku 2007 bylo v rámci programu 
prevence kriminality vybaveno dětské hřiště na 
ulici Jičínské a dovybaveno dětské hřiště v are-
álu Městského parku v příboře. před pořízením 
herních prvků proběhly prostřednictvím městské 
policie diskuse s rodiči, kteří vyjádřili svou ne-
spokojenost se stavem hřišť na katastru města. 
Vyústěním těchto setkání bylo nainstalování her-
ních prvků v červenci do areálu dětského hřiště 
v městském parku a v listopadu  vybavení dětské-
ho hřiště na ulici Jičínské. 
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jDe  to  i  jinDe
129, Frýdek-Místek k zajištění realizace prodeje a doprode-
je bytového fondu a nebytových prostor dle schválených 
pravidel pro I. vlnu prodeje
❆ Schválila mandátní smlouvu včetně přílohy č. 1 k zajiš-
tění realizace prodeje a doprodeje bytového fondu a neby-
tových prostor dle schválených pravidel pro I. vlnu prodeje
❆ Doporučila ZM poskytnout finanční dar MŠ Hájov, 
s.r.o., Hájov 55, 742 58 příbor ve výši 17 000,- kč
❆ Uložila zapracovat částku kč 17 000,- dar MŠ Hájov, 
s.r.o. do návrhu 1. změny rozpočtu města příbora v roce 
2008
❆ Schválila „Zásady  vztahů  orgánů   města  k  příspěvko-
vým  organizacím,  které byly městem zřízeny“
❆ Schválila předložený místní pořadník na pronájem 
obecních bytů na období od 01.01.2008 do 30.06.2008
❆ Rozhodla ukončit platnost místního pořadníku na pro-
nájem obecních bytů ze dne 26.06.2007 schváleného 15. 
schůzí rM
❆ Schválila znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Ms kraje - č.Ms kraje 01241/2007/ŽpZ 
a č. m. příbora 210/07/rs na projekt sběrného dvora pro 
odpady a zpětný odběr elektrozařízení
❆ Schválila po upřesnění pravidla pro poskytování grantů 
z rozpočtu města příbora
❆ Vzala na vědomí stanovisko města k splnění hygienic-
kých požadavků v objektech Mateřské školy kamarád, 
objektu Mateřské školy příbor na ulici pionýrů a objektu 
Základní školy npor.Loma v souvislosti s podáním žádostí 
škol o povolení výjimky na prodloužení lhůty odstranění 
hygienických závad
❆ Schválila společnosti „správa majetku města příbor 
s.r.o“ pro rok 2008 „plán nákladů – údržba domov. byto-
vého fondu ve správě majetku města v předložené variantě 
č. 2 
❆ Vzala na vědomí dopis předsedy kV ZM ze dne 
3.12.2007
❆ Pověřila starostu, místostarostu, tajemníka MÚ a ved. 
odboru vnitřních věcí projednáním požadavků dle dopisu 
předsedy kV ZM na nejbližší schůzi kV ZM
❆ Uložila zpřístupnit výborům a komisím schůzovní míst-
nost naproti IC, včetně základního vybavení
Z jednání  zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, 
a to na svém X. zasedání ZM dne 6. prosince 2007 a projed-
nalo mj. tyto body programu:
❆ Jmenovalo  za člena kontrolního výboru slečnu Ludmilu 
kocourkovou
❆ Rozhodlo ponechat pozemek parc. č. 469, k.ú. i obec 
příbor pro využití jako zahrádkovou osadu a dále tento po-
zemek pronajímat
❆ Uložilo zveřejnit záměr města odprodat nemovitosti – 
pozemky
parc. č. 2178/5   orná půda 11.123 m2
parc. č. 2178/7   orná půda 5.077 m2
parc. č. 2178/9   orná půda 12.037 m 2
parc. č. 2178/10 orná půda 11.351 m2
část parc. č. 2176/4 ostatní plocha, ost.komunikace 663 m2, 
k.ú. i obec příbor za účelem jejich následné zástavby, for-
mou výběrového řízení, za podmínek uvedených v příloze 
č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto záměru. o pro-
deji pozemků rozhoduje zastupitelstvo obce a zároveň si 
vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek. Zveřejnění 
bude na dobu 90 dnů
❆ Schválilo strategický plán rozvoje města příbora do 
roku 2016
❆ Uložilo zpracovat návrh organizačního a personálního 
zabezpečení realizace strategického plánu
❆ Schválilo rozpočtová opatření na rok 2007
❆ Schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině technických 
služeb města příbora
❆ Schválilo: - rozpočet města příbora na rok 2008 v násle-
dujících objemech:
příjmy 99.546,80 tis. kč
Výdaje 99.546,80 tis. kč
Financování 0,00 tis. kč

vyhlášení říZení o Poskytnutí veřejné  
finanční PodPory Z roZPočtu města Příbora

Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání konaném dne 6.12.2007 schválilo  usnesením č. 
10/8/2/2 pravidla o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora.

tímto se vyhlašuje řízení o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
Příbora pro rok 2008.

pravidla o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora budou vyvěšeny na 
místech obvyklých (internet, informační tabule města).

Upozorňujeme žadatele, aby si pravidla důkladně prostudovali a věnovali jim dostatečnou pozor-
nost.

Žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora se rozlišuje několik:
- na činnost,
- na údržbu a provoz,
- na prevenci kriminality.
Upozorňujeme žadatele, aby věnovali patřičnou pozornost vyplňování žádosti. Žádost musí být 

podána včetně příloh.

Pravidla a žádosti v elektronické podobě naleznete na:
1. pravidla a žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora na činnost 

nebo na údržbu a provoz naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách města příbora 
www.pribor-mesto.cz - sekce Veřejná správa – odbory MěÚ příbor – odbor kultury a cestovního 
ruchu – oddíl „Dokumenty“ (zde naleznete pravidla a všechny příslušné formuláře).

Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora na činnost nebo na 
údržbu a provoz si také můžete vyzvednout na odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ příbor.

2. pravidla a žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora na prevenci 
kriminality naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách města příbora www.pribor-
mesto.cz - sekce Veřejná správa – Městská policie a prevence kriminality – oddíl „Dokumenty“ (zde 
naleznete pravidla a všechny příslušné formuláře).

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města příbora na prevenci kriminality 
si můžete také vyzvednout na Městské policii v příboře.

Ing. Lenka Filipová, vedoucí odboru KCR

vyhlášení grantového říZení
rada města na své 24. schůzi konané dne 11.12.2007 schválila usnesením č. 24/16/1 pravidla pro 

poskytování grantů z rozpočtu města příbora.
tímto se vyhlašuje grantové řízení pro rok 2008.
pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu města příbora budou vyvěšeny na místech obvyklých 

(internet, informační tabule města).
Upozorňujeme žadatele, aby si pravidla důkladně prostudovali a věnovali jim dostatečnou pozor-

nost.
přihlášky do grantového řízení se rozlišují:
- pro fyzickou osobu,
- pro právnickou osobu.
Upozorňujeme žadatele, aby věnovali patřičnou pozornost vyplňování žádosti. Žádost musí být 

podána včetně příloh
Pravidla a přihlášky v elektronické podobě naleznete na:

pravidla a přihlášky do grantového řízení města příbora pro fyzickou nebo pro právnickou osobu 
naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách města příbora www.pribor-mesto.cz - 
sekce Veřejná správa – odbory MěÚ příbor – odbor kultury a cestovního ruchu – oddíl „Dokumenty“ 
(zde naleznete pravidla a všechny příslušné formuláře).

přihlášky do grantového řízení města příbora pro fyzickou nebo pro právnickou osobu si můžete 
také vyzvednou na odboru kultury a cestovního ruchu.

Ing. Lenka Filipová, vedoucí odboru KCR
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Pomoc v hmotné nouzi oD 1. leDna 2008
Systém pomoci v hmotné nouzi 
•	 Upravuje	 zákon	 č..111/2006	Sb.,	 o	pomoci	 v	hmotné	nouzi	 ve	 znění	

pozdějších	předpisů.
•	 Je	moderní	formou	pomoci	osobám	s	nedostatečnými	příjmy,	motivu-

jící	tyto	osoby	k	aktivní	snaze	zajistit	si	prostředky	k	uspokojení	život-
ních	potřeb.	Je	jedním	z	opatření,	kterými	Česká	republika	bojuje	proti	
sociálnímu	vyloučení.	

•	 Vychází	z	principu,	že	každá	osoba,	která	pracuje,musí	mít	lépe	než	ta,	
která	nepracuje,	popřípadě	se	práci	vyhýbá.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
•	 Stanovuje	sedm	situací	spojených	s	nedostatečným	zabezpečením	zá-

kladní	obživy,	bydlení	a	mimořádnými	událostmi.
•	 Napomáhá	řešení	některých	nárazových	životních	situací.	Stanovuje,	

že	 každá	 osoba	má	 nárok	 na	 poskytnutí	 základních	 informací,	 kte-
ré	vedou	nejenom	k	 řešení	 její	 současné	 situace,	ale	 i	 k	předcházení							
vzniku	hmotné	nouze.	Nedílnou	 součástí	 pomoci	 v	 hmotné	nouzi	 je	
sociální	práce	s	klienty.

Osoba v hmotné nouzi 
•	 Jde	 v	 zásadě	 o	 stav,	 kdy	 osoba	 či	 rodina	 nemá	 dostatečné	 příjmy	 a	

její	 celkové	sociální	a	majetkové	poměry	neumožňují	uspokojení	zá-
kladních	 životních	 potřeb	 na	 úrovni	 ještě	 přijatelné	 pro	 společnost.	
Současně	si	tyto	příjmy	nemůže	z	objektivních	důvodů	zvýšit	a	vyřešit	
tak	svoji	nelehkou	situaci	vlastním	přičiněním.	

V hmotné nouzi není osoba,
•	 která	není	 v	pracovním	nebo	obdobném	vztahu,	nevykonává	 samo-

statnou	výdělečnou	činnost	a	není	vedena	v	evidenci	uchazečů	o	za-
městnání,

•	 která	je	vedena	v	evidenci	uchazečů	o	zaměstnání	a	bez	vážných	důvo-
dů	odmítla	vykonávat	krátkodobé	zaměstnání	nebo	účastnit	se	v	cíle-
ném	programu	k	řešení	zaměstnání,

•	 které	nevznikl	nárok	na	nemocenské	nebo	jí	náleží	ve	snížené	výši,	a	to	
z	důvodu,	že	si	přivodila	pracovní	neschopnost	úmyslně,

•	 která	 za	 neplnění	 povinností	 zákonného	 zástupce	 dítěte	 spojených	
s	řádným	plněním	povinné	školní	docházky	byla	uložena	sankce,

•	 která	 nastoupila	 výkon	 trestu	 odnětí	 svobody,	 byla	 vzata	 do	 vazby	
(tato	skutečnost	trvala	po	celý	kalendářní	měsíc),

•	 které	 se	 poskytují	 pobytové	 sociální	 služby	 v	 domově	 pro	 osoby	 se	
zdravotním	 postižením,	 domově	 pro	 seniory,	 domově	 se	 zvláštním	
režimem	nebo	v	 chráněném	bydlení,	 zdravotnickém	zařízení	ústavní	
péče	déle	než	3	měsíce,	ústavní	péče	v	psychiatrické	léčebně	nebo	v	lé-
čebně	pro	dlouhodobě	nemocné	déle	než					3	měsíce.

Dávky a jejich výplata
•	 Dávkami,	kterými	se	řeší	pomoc	v	hmotné	nouzi,	jsou:
1.	 příspěvek	na	živobytí
2.	 doplatek	na	bydlení
3.	 mimořádná	okamžitá	pomoc
•	 O	dávkách	pomoci	v	hmotné	nouzi	rozhodují	a	vyplácejí	 je	pověřené	

obecní	úřady.
Příspěvek na živobytí
•	 Je	 základní	 dávkou	pomoci	 v	hmotné	nouzi,	 která	pomáhá	osobě	 či	

rodině	při	nedostatečném	příjmu.
•	 Nárok	na	příspěvek	na	živobytí	vzniká	osobě	či	rodině,	pokud	po	ode-

čtení	přiměřených	nákladů	na	bydlení	nedosahuje	příjem	této	osoby	či	
rodiny	částky	živobytí.

•	 Částka	živobytí	 je	stanovena	pro	každou	osobu	 individuálně,	a	 to	na	
základě	hodnocení	její	snahy	a	možností.	Pro	stanovení	živobytí	rodiny	
se	 jednotlivé	částky	živobytí	osob	sčítají.	Částka	živobytí	 se	odvíjí	od	
částek	životního	a	existenčního	minima.	Částka	živobytí	u	osoby,	kte-
rá	není	zaměstnána	nebo	jinak	výdělečně	činná	po	dobu	delší	než	12	
měsíců,	činí	 částku	existenčního	minima.	Toto	neplatí	u	osoby,	která	
dosáhla	věku	55	 let	nebo	 je	poživatelem	částečného	 invalidního	dů-
chodu	nebo	je	rodičem	osobně	pečujícím	o	dítě	ve	věku	do	12	let.

•	 Výše	příspěvku	na	živobytí	se	stanovuje	jako	rozdíl	mezi	živobytím	oso-
by	či	rodiny	a	jejich	příjmem,	od	kterého	se	odečtou	přiměřené	nákla-
dy	na	bydlení.	(Přiměřené	náklady	na	bydlení	jsou	náklady	na	bydlení	
maximálně	však	do	výše	30%,	v	Praze	35%,	příjmu	osoby	či	rodiny).

Doplatek na bydlení 
•	 Druhá	dávka	pomoci	v	hmotné	nouzi	řeší	nedostatek	příjmu	k	uhraze-

ní	nákladů	na	bydlení	tam,	kde	nestačí	vlastní	příjmy	osoby	či	rodiny	
včetně	příspěvku	na	bydlení	ze	systému	státní	sociální	podpory.

•	 Dávka	je	poskytována	nájemci	nebo	vlasníku	bytu,	který	má	nárok	na	
příspěvek	na	živobytí	a	na	příspěvek	na	bydlení.

•	 Zákon	umožňuje	poskytnout	doplatek	na	bydlení	i	ve	výjimečných	pří-
padech,	kdy	žadatel	nemá	nárok	na	příspěvek	na	živobytí,	případně	i	
žadateli,	který	nemá	nárok	na	příspěvek	na	bydlení,	protože	využívá	
jinou	než	nájemní	formu	bydlení.

•	 Výše	doplatku	na	bydlení	je	stanovena	tak,	aby	po	zaplacení	odůvod-

něných	nákladu	na	bydlení	(tj.	nájmu,	služeb	s	bydlením	spojených	a	
nákladů	za	dodávky	energií)	zůstala	osobě	či	rodině	částka	živobytí.	

Mimořádná okamžitá pomoc 
Je	poskytována	osobám,	které	se	ocitnou	v	situacích,	které	je	nutno	bezod-

kladně	řešit.	Zákon	stanoví	pět	takových	situací:
1)		 Nejsou	plněny	podmínky	hmotné	nouze,	ale	v	případě	neposkytnutí	

pomoci	osobě	hrozí	vážná	újma	na	zdraví.	Dávku	lze	poskytnout	v	část-
ce,	která	doplní	příjem	osoby	do	výše	existenčního	minima	(v	případě	
nezaopatřeného	dítěte	do	životního	minima).

2)		 Postižení	vážnou	mimořádnou	událostí	 (živelní	pohroma,	větrná	po-
hroma,	ekologická	havárie,	požár	apod.).	Dávku	lze	poskytnout	až	do	
výše	15	násobku	částky	 životního	minima	 jednotlivce,	 tj.	 až	do	výše	
46	890,-	Kč.

3)		 Nedostatek	 prostředku	 k	 úhradě	 jednorázového	 výdaje	 spojeného	
např.	se	zaplacením	poplatku	za	vystavení	duplikátu	osobních	dokladů	
nebo	v	případě	ztráty	peněžních	prostředků.	Dávku	lze	poskytnout	až	
do	výše	tohoto	jednorázového	výdaje.

4)		 Nedostatek	prostředků	k	nákupu	nebo	opravě	předmětů	dlouhodobé	
potřeby	nebo	k	uhrazení	odůvodněných	nákladů	vznikajících	v	souvis-
losti	 se	 vzděláním	 nebo	 se	 zájmovou	 činností	 nezaopatřených	 dětí.	
Dávku	lze	poskytnout	až	do	výše	těchto	výdajů,	maximálně	však	v	prů-
běhu	kalendářního	roku	do	výše	10	násobku	částky	životního	minima	
jednotlivce,	tj.	až	do	částky	31	260,-	Kč.

5)		 Ohrožení	sociálním	vyloučením.	Jde	např.	o	situace	osob	vracejících	se	
z	vězení,	z	dětského	domova																	a	z	pěstounské	péče	po	dosažení	
zletilosti	nebo	po	ukončení	léčby	chorobných	závislostí.	Dávku	lze	po-
skytnout	až	do	výše	1	000,-	Kč.	V	průběhu	roku	může	být	poskytnuta	
opakovaně,	 součet	 však	 nesmí	 překročit	 4	 násobek	 částky	 životního	
minima	jednotlivce,	tj.	maximálně	částku	12	504,-	Kč.

Řízení o přiznání dávky 
•	 Řízení	o	přiznání	dávek	je	zahájeno	na	základě	podání	žádosti	na	pře-

depsaném	 tiskopisu,	 který	 je	 k	 dispozici	 na	Městském	úřadu	 Příbor,	
oboru	 sociálních	věcí	nebo	ho	 lze	nalézt	na	 internetových	 stránkách	
www.portal.mpsv.cz.

•	 Žádosti	o	dávky	pomoci	v	hmotné	nouzi	se	podávají	na	sociálních	od-
borech	pověřených	obecních	úřadů	podle	místa	trvalého	pobytu	obča-
na.

•	 V	rámci	řízení	se	posuzuje,	zda	je	osoba	či	rodina	skutečně	v	hmotné	
nouzi	a	zda	splňuje	podmínky	nároku	na	příslušnou	dávku.	V	koneč-
né	fázi	se	pak	stanovuje	výše	dávky.	Jednotný	postup	na	celém	území	
České	republiky	zabezpečuje	 jednotný	 informační	systém	a	aplikační	
program.

Upozornění
	 Uvedené	informace	jsou	pouze	zjednodušené	a	orientační.	Úplné	pod-

mínky	pro	přiznání	dávek	pomoci	v	hmotné	nouzi	jsou	uvedeny	v	práv-
ním	předpise	nebo	 je	na	 základě	podrobnějších	 znalostí	o	konkrétní	
situaci	vysvětlí	pracovník	pověřených	obecních	úřadů.

státní soCiální PodPora
od 1. ledna 2008

Přídavek na dítě 
•	 Nárok	má	nezaopatřené	dítě	do	26	let,	které	žije	v	rodině	s	rozhodným	

příjmem	nižším	než	je	2,4násobek	minima	rodiny.
•	 Pro	výpočet	dávky	se	posuzuje	příjem	za	předchozí	kalendářní	rok;	do	

příjmu	se	nezapočítává	výživné,	které	v	rozhodném	období	platila	oso-
ba	dítěti,	se	kterým	je	pro	účely	této	dávky	společně	posuzovanou.

•	 Přídavek	je	vyplácen	ve	třech	výších	podle	věku	dítěte:

Věk	nezaopatřeného	dítěte
Výše	přídavku	na	dítě	měsíčně	

od	1.	ledna	2008
do	6	let 500,-
6	–	15	let 610,-
15	–	26	let 700,-

Sociální příplatek 
•	 Nárok	má	rodič,	který	se	stará	alespoň	o	jedno	nezaopatřené	dítě,	po-

kud	rozhodný	příjem	v	rodině	nepřevyšuje	2,0násobek	životního	mini-
ma	rodiny.	

Úplná rodina(oba rodiče)
s počtem nezaopatřených dětí

Životní minimum 
rodina

2,0 násobek 
životního minima

Jedno do 6 let 7 080,- 14 160,-
Dvě 5, 8 let 9 040,- 18 080,-

Tři 5, 8, 12 let 11 000,- 22 000,-
Čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250,- 26 500,-

•	 Pro	výpočet	dávky	se	posuzuje	příjem	za	předchozí	kalendářní	čtvrtletí;	
do	příjmu	se	nezapočítává	výživné,	které	v	rozhodném	období	platila	

osoba	dítěti,	se	kterým	je	pro	účely	této	dávky	společně	posuzovanou.
•	 Sociální	 příplatek	 se	 zvyšuje	 v	 případech,	 kdy	 dítě	 je	 dlouhodobě	

těžce	 zdravotně	 postižené,	 dlouhodobě	 zdravotně	 postižené	 nebo	
dlouhodobě	nemocné.	Zohledněny	jsou	také	zdravotní	postižení	nebo	
osamělost	rodiče.	Vyšší	sociální	příplatek	se	poskytuje	i	rodinám,	kde	
se	narodilo	více	dětí	současně,	a	to	v	době	do	tří	let	jejich	věku,	nebo	
rodinám,	kde	dítě	studuje	na	střední	škole	v	denní	formě	studia	nebo	
na	vysoké	škole	v	prezenční	formě	studia.

Příspěvek na bydlení 
•	 Nárok	má	vlastník	nebo	nájemce	bytu,	který	je	v	bytě	přihlášen	k	trva-

lému	pobytu,	jestliže	30	%	(v	Praze		35	%)	příjmů	rodiny	nestačí	k	po-
krytí	nákladů	na	bydlení	a	zároveň	těchto	30	%	(v	Praze35	%)	příjmů	
rodiny	je	nižší	než	příslušné	normativní	náklady	stanovené	zákonem.	

•	 Normativní	náklady	na	bydlení	jsou	stanoveny	jako	průměrné	náklady	
na	bydlení	podle	velikosti	obce	a	počtu	členů	v	domácnosti.	Zahrnují	
pro	nájemní	byty	částky	nájemného	v	souladu	se	zákonem						o	nájem-
ném	a	pro	družstevní	byty	a	byty	vlastníků	obdobné	náklady.	Dále	jsou	
do	nich	zahrnuty	ceny	služeb	a	energií.	Normativní	náklady	na	bydle-
ní	 jsou	propočítány	na	přiměřené	velikosti	bytů	pro	daný	počet	osob	
v	nich	trvale	bydlících.	

•	 Výše	příspěvku	na	bydlení	se	stanoví	jako	rozdíl	mezi	normativními	ná-
klady	na	bydlení	a	násobkem	rozhodného	příjmu	a	koeficientu	0,30	(v	
Praze0,35).	

Rodičovský příspěvek
•	 Nárok	má	rodič,	který	po	celý	kalendářní	měsíc	osobně,	celodenně	a	

řádně	pečuje	o	dítě,které	je	nejmladší	v	rodině	a	které	zakládá	nárok	
na	rodičovský	příspěvek.

•	 Rodičovský	příspěvek	je	stanoven	ve	třech	výměrách	daných	v	pevných	
měsíčních	částkách	–	zvýšené	(11	400,-	Kč),	základní	(7	600,-	Kč)a	sní-
žené(3	800,-	Kč).	

•	 Rodič	si	může	zvolit	čerpání	rodičovského	příspěvku	po	dobu	dvou,	tří	
nebo	čtyř	let.	

•	 Volbou	doby	čerpání	si	rodič	zároveň	volí	i	k	ní	příslušnou	výši	příspěv-
ku,	a	to:	

	 -	rychlejší	čerpání	rodičovského	příspěvku	–	po	peněžité	pomoci	v	ma-
teřství,	nebo	peněžité	pomoci	poskytované	mužům	(dále	jen	PPM)	ve	
zvýšené	výměře	(11	400,-	Kč)	do	24	měsíců	věku	dítěte;	o	tuto	formu	
čerpání	však	muže	požádat	pouze	rodič,	který	má	nárok	na	PPM	ve	výši	
alespoň	380,-	Kč													za	kalendářní	den;	

	 -	klasické	čerpání	–	po	PPM	v	základní	výměře(7	600,-	Kč)	do	36	měsí-
ců	věku	dítěte;	o	tuto	formu	čerpání	může	požádat	pouze	rodič,	který	
má	nárok	na	PPM.	

	 -	pomalejší	čerpání	-	po	PPM	nebo	od	narození	dítěte	(nevznikl-li	ná-
rok	na	PPM)	v	základní	výměře	(7	600,-	Kč)	do	21	měsíců	věku	dítěte	a	
dále	ve	snížené	výměře	(3	800,-	Kč)	do	48	měsíců	věku	dítěte.	

•	 O	vybranou	dobu	a	výši	čerpání	rodičovského	příspěvku	musí	rodič	pí-
semně	požádat	příslušný	úřad	státní	sociální	podpory	na	předepsaném	
formuláři	

	 -	 o	 rychlejší	 čerpání	 musí	 rodič	 požádat	 nejpozději	 v	 kalendářním	
měsíci	následujícím	po	měsíci,	ve	kterém	nejmladší	dítě	dosáhne	22	
týdnů	života,	resp.ve	kterém	současně	narozené	nejmladší	děti	dosáh-
nou	věku	31	týdnů	života	(zákon	sjednocuje	dobu	pobírání	PPM,	která	
je	dávkou	nemocenského	pojištění,	pro	vdané	a	osamělé	matky	na	28	
týdnů,	PPM	v	délce	37	týdnů	bude	náležet	pouze	po	porodu	vícerčat);	

	 -o	klasické	čerpání	musí	rodič	požádat	nejpozději	v	kalendářním	měsí-
ci,	ve	kterém	nejmladší	dítě	dosáhne	21.	měsíce	věku.

•	 Pokud	rodič	nepožádá	o	rychlejší	či	klasické	čerpání	rodičovského	pří-
spěvku,	je	mu	po	21.	měsíci	roku	věku	dítěte	vyplácen	rodičovský	pří-
spěvek	v	režimu	pomalejšího	čerpání,	tzn.	ve	snížené	výměře.	

•	 Dobu	 a	 výši	 čerpání	 rodičovského	 příspěvku	 je	 možné	 zvolit	 pouze	
v	rozhodných	obdobích	(kalendářní	měsíc	po	22.	týdnu	věku	dítěte	a	
21.	měsíc	věku	dítěte).	Po	učiněném	rozhodnutí	 je	vybraná	možnost	
čerpání	již	nezměnitelná	a	nelze	ji	uplatňovat	zpětně,	a	to	ani	při	stří-
dání	rodičů	v	pobírání	rodičovského	příspěvku.	

•	 U	 zdravotně	postižených	dětí	má	 rodič	nárok	ode	dne	posouzení	dí-
těte	jako	dítěte	dlouhodobě	zdravotně	postiženého	nebo	dlouhodobě	
těžce	zdravotně	postiženého	na	rodičovský	příspěvek	v	základní	výmě-
ře(7	600,-	Kč)	do	7	let	věku	dítěte,	a	to	bez	ohledu	na	dříve	zvolenou	
možnost	čerpání	rodičovského	příspěvku	(před	posouzením	zdravotní-
ho	stavu	dítěte).

•	 Rodičovský	příspěvek	náleží,	pokud	
	 -	dítě	mladší	3	 let	navštěvuje	 jesle	nebo	obdobné	zařízení	pro	před-

školní	děti	nejvýše	5	kalendářních	dnů									v	měsíci;	
	 -	dítě,	starší	3	let	navštěvuje	mateřskou	školu	nebo	jiné	obdobné	za-

řízení	 pro	 předškolní	 děti	 v	 rozsahu	 nepřevyšujícím	 4	 hodiny	 denně	
nebo	nejvýše	5	kalendářních	dnů;

	 -	dítě	navštěvuje	léčebné	rehabilitační	zařízení	nebo	jesle,	mateřskou	
školu	nebo	obdobné	zařízení	pro	zdravotně	postižené	předškolní	děti	
v	rozsahu	nepřevyšujícím	4	hodiny	denně;	



Měsíčník Města příbor a 7

	 -	dítě	zdravotně	postiženého	rodiče	navštěvuje	jesle,	mateřskou	školu	
nebo	jiné	obdobné	zařízení	pro	děti	předškolního	věku	v	rozsahu	ne-
převyšujícím	4	hodiny	denně.	

•	 Příjem	rodiče	není	testován,	rodič	může	být	výdělečně	činný,	aniž	ztratí	
právo	na	pobírání	rodičovského	příspěvku.	Po	dobu	své	výdělečné	čin-
nosti	musí	však	rodič	zajistit	péči	o	dítě	jinou	zletilou	osobou.	

•	 Pobírání	 rodičovského	 příspěvku	 pro	 děti,	 narozené	 před	 1.	 1.	 2008	
(před	datem	účinnosti	nového	zákona):	

	 -	rodič,	pečující	o	dítě,	které	bude	1.	ledna	2008	mladší	22	týdnů,	se	
může	rozhodnout	o	rychlejším,	klasickém	či	pomalejším	čerpání	rodi-
čovského	příspěvku;

	 -	rodič,	pečující	o	dítě,	které	bude	1.	 ledna	2008	mladší	21	měsíců	a	
starší	22	týdnů	(resp.31	týdnů	u	dětí	narozených	současně),	se	může	
rozhodnout	mezi	klasickým	a	pomalejším	čerpáním	rodičovského	pří-
spěvku;

	 -	 rodič,	 pečující	 o	 dítě,	 které	 bude	 1.	 ledna	 2008	 starší	 21	měsíců	 a	
mladší	3	let	věku	bude	pobírat	rodičovský	příspěvek	v	základní	výměře	
(7	600,-	Kč)	do3	let	věku	dítěte	a	následně	rodičovský	příspěvek	ve	sní-
žené	výměře	(3	800	Kč)	do	4	let	věku	dítěte;	

	 -	rodič,	pečující	o	dítě,	které	bude	1.	ledna	2008	starší	3	let,	bude	po-
bírat	rodičovský	příspěvek	ve	snížené	výměre	(3	800,-	Kč)	do	4	let	věku	
dítěte.

•	 Všichni	rodiče,	kteří	měli	na	rodičovský	příspěvek	nárok	v	prosinci	roku	
2007,	si	musí	podat	na	příslušném	úřadě	státní	sociální	podpory	no-
vou	žádost	a	doložit	všechny	potřebné	údaje	pro	výplatu	rodičovského	
příspěvku	od	ledna	2008.	Žádost	mohou	podat	již	v	prosinci	2007a	se	
zpětnou	platností	do	března	2008.

Příspěvek na školní pomůcky 
•	 Příspěvek	na	školní	pomůcky	je	zrušen.
•	 Děti,	které	v	roce	2007	začaly	plnit	povinnou	školní	docházku	a	splnily	

nárok	na	příspěvek	na	školní	pomůcky,	ale	o	tuto	dávku	si	nepožádaly,	
mohou	o	ni	požádat	do	konce	června	2008.	

Dávky pěstounské péče 
Příspěvek	na	úhradu	potřeb	dítěte	
•	 Nárok	má	nezletilé	dítě	svěřené	do	pěstounské	péče.	
Nárok	na	příspěvek	se	zachovává	i	po	dosažení	zletilosti	dítěte,	nejdéle	však	

do	26.	 roku	věku	dítěte,	pokud	 jde	o	nezaopatřené	dítě,	které	trvale	
žije	s	osobou,	která	byla	do	dosažení	zletilosti	jeho	pěstounem.	

•	 Výše	 příspěvku	 činí	 u	 nezaopatřeného	 dítěte	 2,30násobek	 životní-
ho	 minima	 dítěte,	 u	 zaopatřeného	 nezletilého	 dítěte	 1,40násobek	
životního	 minima	 dítěte.	 V	 případě	 zdravotně	 postiženého	 dítěte																												
se	koeficient,	kterým	se	násobí	životní	minimum	dítěte,	zvyšuje	úměr-
ně	stupni	postižení	a	činí	2,35	u	dlouhodobě	nemocného	dítěte,	2,90	u	
dlouhodobě	zdravotně	postiženého	dítěte	a	3,10	u	dlouhodobě	těžce	
zdravotně	postiženého	dítěte.	

Odměna pěstouna 
•	 Nárok	má	pěstoun,	kterému	bylo	svěřeno	dítě	do	pěstounské	péče.	
•	 Výše	odměny	pěstouna	je	ve	výši	životního	minima	jednotlivce	za	kaž-

dé	dítě	svěřené	do	pěstounské	péče.	
K	1.	lednu	2008	činí	odměna	pěstouna	za	jedno	dítě	3	126,-	Kč	měsíčně.	
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
•	 Nárok	má	pěstoun,	který	se	stará	alespoň	o	tři	děti	v	pěstounské	péči	

nebo	je-li	pěstounovi	svěřeno	alespoň	jedno	dítě,	které	je	osobou	zá-
vislou	na	pomoci	jiné.fyzické	osoby	ve	stupni	II.,	III.	nebo	IV.

•	 Výše	odměny	pěstouna	činí	za	kalendářní	měsíc	součin	částky	život-
ního	minima	jednotlivce	a	koeficientu	5,50.	Za	každé	další	dítě	v	pěs-
tounské	 péči	 se	 odměna	 pěstouna	 zvyšuje	 o	 0,75	 životního	minima	
jednotlivce,	jde-li	o	další	dítě	s	II.,	III.	nebo	IV.	stupněm	závislosti.

Příspěvek pří převzetí dítěte 
•	 Nárok	na	tuto	jednorázovou	dávku	má	pěstoun,	který	převzal	dítě	do	

pěstounské	péče.	
Výše	příspěvku	při	převzetí	dítěte	je	stanovena	pevnými	částkami	podle	věku	

dítěte:

Věk	dítěte
Výše	příspěvku	při	převzetí	dítěte	

měsíčně	od	1.	ledna	2008
do	6	let 8	000,-
6	–	15	let 9	000,-
15	–	26	let 10	000

 
Příspěvek na nákup motorového vozidla
•	 Nárok	má	pěstoun,	který	se	v	pěstounské	péči	stará	minimálně	o	čtyři	

děti.	Další	podmínkou	je,	že	toto	vozidlo	pěstoun	nepoužívá	k	výděleč-
né	činnosti.

•	 Výše	 dávky	 závisí	 na	 ceně	motorového	 vozidla	 a	může	 činit	 až	 70%	
ceny,	maximálně	však	100	000,-	Kč.	Tento	příspěvek	může	být	poskyt-
nut	též	na	opravu	vozidla.

Porodné
•	 Nárok	 na	 tuto	 jednorázovou	 dávku	 má	 žena,	 která	 porodila	 dítě.	

Jestliže	 žena,	která	porodila	dítě,	 zemřela	 	 	 	 a	nebylo	 jí	porodné	vy-
placeno,	má	na	dávku	nárok	otec.	Na	porodné	má	rovněž	nárok	osoba,	
která	převzala	dítě	do	jednoho	roku	do	trvalé	péče	nahrazující	péči	ro-

Čerpání	rodičovského	
příspěvku

Věk	dítěte
0	–	22týdnů

Věk	dítěte
22t	–	21	měsíců

Věk	dítěte
21	–	24	měsíců

Věk	dítěte
24	–	36	měsíců

Věk	dítěte
36	–	48	měsíců

Rychlejší	čerpání PPM zvýšená	výměra zvýšená	výměra
Klasické	čerpání PPM Základní	výměra Základní	výměra Základní	výměra
Pomalejší	čerpání PPM Základní	výměra Snížená	výměra Snížená	výměra Snížená	výměra
Pomalejší	čerpání
(nárok	na	PPM	nevznikl)

Základní	výměra Základní	výměra Snížená	výměra Snížená	výměra Snížená	výměra

dičů.
•	 Výše	porodného	činí	13	000,-	Kč	na	každé	narozené	dítě.
Pohřebné
•	 Pohřebné	náleží	jednorázově	osobě,	která	vypravila	pohřeb	nezaopat-

řenému	dítěti,	nebo	osobě,	která	byla	rodičem	nezaopatřeného	dítěte,	
a	 to	 za	podmínky,	 že	 zemřelá	osoba	měla	ke	dni	úmrtí	 trvalý	pobyt												
na	území	ČR.

•	 Výše	pohřebného	je	stanoveno	pevnou	částkou	ve	výši	5	000,-	Kč.
Informace a žádosti
•	 Žádosti	 o	 dávky	 státní	 sociální	 podpory	 je	 třeba	 podat	 příslušnému	

úřadu	 státní	 sociální	 podpory	 podle	 místa	 trvalého	 pobytu	 občana	
(úřad	 práce,	 v	 hlavním	městě	 Praze	 úřad	městské	 části).	 Pracovníci	
těchto	úřadů	vám	rádi	poskytnou	také	všechny	potřebné	informace.

•	 Informace	o	nových	podmínkách	státní	sociální	podpory	najdete	také	
na	internetových	stránkách	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	www.
socialnireformy.cz.

eXistenční minimum
od 1. ledna 2008

Definice životního a existenčního minima
•	 Životní	 minimum	 je	 společensky	 uznaná	 hranice	 peněžních	 příjmů	

k	zajištění	výživy	a	ostatních	základních	osobních	potřeb.
•	 Existenční	minimum	je	minimální	hranicí	peněžních	příjmů,	která	se	

považuje	za	nezbytnou	k	zajištění	výživy	a	ostatních	potřeb	na	úrovni	
umožňující	přežití.	Existenční	minimum	nelze	použít	u	nezaopatřené-
ho	dítěte,	u	poživatele	starobního	důchodu,	u	osoby	plně	invalidní	a	u	
osoby	starší	65	let.

Právní úprava a hlavní využití
•	 Životní	a	existenční	minimum	je	stanoveno	v	zákoně	č.	110/2006	Sb.,	o	

životním	a	existenčním	minimu.
•	 Hlavní	využití	životního	a	existenčního	minima	je	v	zákoně	č.	111/2006	

Sb.,	o	pomoci	v	hmotné	nouzi.	Životní	minimum	plní	rozhodující	úlohu	
při	posuzování	hmotné	nouze	i	jako	sociálně-ochranná	veličina.	Vedle	
životního	minima	je	z	důvodu	větší	motivace	zaveden	pro	dospělé	oso-
by	v	hmotné	nouzi	institut	existenčního	minima.

Náklady na bydlení
•	 Životní	minimum	ani	existenční	minimum	nezahrnují	nezbytné	nákla-

dy	na	bydlení.
•	 Ochrana	 v	 oblasti	 bydlení	 je	 řešena	 v	 rámci	 systému	 státní	 sociální	

podpory	poskytováním	příspěvku														na	bydlení	a	v	systému	pomoci	
v	hmotné	nouzi	doplatkem	na	bydlení.

Částky životního minima v Kč za měsíc
•	 pro	jednotlivce	 	 	 3	126,-
•	 pro	první	osobu	v	domácnosti	 	 2	880,-
•	 pro	druhou	a	další	dospělou	osobu	v	domácnosti	(není	nez)	2	600,-
•	 pro	nezaopatřené	dítě	ve	věku	 -	do	6	let	 1	600,-
	 	 	 	 -	6	až	15	let	 1	960,-
	 	 	 	 -	15	až	26	let	(nez)2	250,-
Životní	 minimum	 je	 součtem	 všech	 částek	 životního	minima	 jednotlivých	

členů	domácnosti.
Částka	existenčního	minima	v	Kč	za	 	 2	020,-

Příklady životního minima různých typů domácnosti v Kč za měsíc

Jednotlivec

3	126,-

2	dospělí

2	880,-	+	2	600,-	=	5	480,-

1	dospělý,	1	dítě	ve	věku	5	let

2	880,-	+	1	600,-	=	4	480,-

2	dospělí,	1	dítě	ve	věku	5	let

2	880,-	+	2	600,-	+	1	600,-	=	7	080,-

2	dospělí,	2		děti	ve	věku	8	a	16	let

2	880,-	+	2	600,-	+	1	960,-	+	2	250,-	=	9	690,-

2	dospělí,	3	děti	ve	věku	5,	8	a	16	let

2	880,-	+	2	600,-	+	1	600,-	1	960,-	+	2	250,-	=	11	290,-

Společně posuzované osoby
•	 rodiče	a	nezletilé	nezaopatřené	děti,
•	 manželé,
•	 rodiče	a	děti	nezletilé	zaopatřené	nebo	zletilé,	pokud	tyto	děti	s	rodiči	

užívají	byt	a	nejsou	posuzovány	s	jinými	osobami,
•	 jiné	osoby	společně	užívající	byt,	pokud	písemně	neprohlásí,	že	spolu	

trvale	nežijí	a	společně	neuhrazují	náklady	na	své	potřeby.
Společně	posuzovanými	osobami	jsou	i	osoby,	které	se	přechodně,	z	důvodů	

soustavné	přípravy	na	budoucí	povolání,	zdravotních	nebo	pracovních	
(včetně	dobrovolnické	služby),	zdržují	mimo	byt.

Započitatelné příjmy
S	životním	minimem	se	porovnávají	všechny	čisté	peněžní	příjmy	jednotlivce	

nebo	 společně	 posuzovaných	 osob	 (z	 pracovní	 činnosti,	 z	 podnikání	
z	kapitálového	majetku,	z	pronájmu,	důchody,	dávky	nemocenského	
pojištění,	dávky	státní	sociální	podpory	a	ostatní	sociální	dávky,	pod-
pory	v	nezaměstnanosti	a	při	rekvalifikaci,	výživné	atd.)	s		vyjímkou:

•	 příspěvku	na	bydlení,	doplatku	na	bydlení	a	jednorázových	sociálních	
dávek,

•	 příjmů	z	prodeje	nemovitosti	a	odstupného	za	uvolnění	bytu	použitých	
k	úhradě	nákladů	na	uspokojení	bytové	potřeby,

•	 náhrady	škody	a	finančních	prostředků	na	odstranění	následků	živelní	
pohromy,

•	 peněžní	pomoci	obětem	trestné	činnosti,
•	 sociální	výpomoci	poskytované	zaměstnavatelem,
•	 podpory	z	prostředků	nadací	a	občanských	sdružení,
•	 stipendií,
•	 odměn	za	darování	krve,
•	 daňového	bonusu,
•	 příspěvku	na	péči	(v	okruhu	společně	posuzovaných	osob),
•	 té	části	sociálního	příplatku	a	příspěvku	na	úhradu	potřeb	dítěte,	který	

náleží	ze	zdravotních	důvodů,
•	 dávek	sociální	péče	poskytovaných	ze	zdravotních	důvodů,
•	 zvláštního	příspěvku	k	důchodu	pro	účastníky	národního	boje	za	vznik	

a	osvobození	Československa.

Valorizace životního a existenčního minima
•	 Životní	a	existenční	minimum	je	zvyšováno	nařízením	vlády.
•	 Při	 zvyšování	 částek	 životního	 a	 existenčního	minima	 se	 zachovává	

jejich	reálná	úroveň.
•	 Vláda	 je	zmocněna	zvyšovat	částky	životního	a	existenčního	minima	

vždy	od	1.	ledna	podle	skutečného	vývoje	spotřebitelských	cen,	pokud	
nárůst	nákladů	na	výživu	a	na	ostatní	základní	osobní	potřeby	přesáh-
ne	ve	stanoveném	rozhodném	období	5%.

•	 Částky	životního	a	existenčního	minima	může	vláda	za	mimořádných	
okolností	zvýšit	také	mimo	termín	pravidelné	valorizace.

Využití životního a existenčního minima
•	 Dávky	 pomoci	 v	 hmotné	 nouzi	 (poskytované	 na	 základě	 zákona	 č.	

111/2006	 Sb.,	 o	 pomoci	 v	 hmotné	 nouzi).	 Viz	 část	 Právní	 úprava	 a	
hlavní	využití.

•	 Dávky	 státní	 sociální	 podpory	 (poskytované	 na	 základě	 zákona	 č.	
117/1995	Sb.,	o	státní	sociální	podpoře,	v	platném	znění)	–	zejména	
přídavek	na	dítě	a	sociální	příplatek.	Životní	minimum	se	využívá	při	
zjišťování	 nároku	 na	 tyto	 dávky,	 které	 zabezpečují	 adresnou	 pomoc	
rodinám	s	dětmi	ve	stanovených	sociálních	situacích	a	v	případě	so-
ciálního	příplatku	tvoří	i	základ	pro	jeho	výpočet.

•	 Další	jako	např.	v	soudní	praxi	pro	stanovení	alimentačních	povinností,	
v	případě	exekucí	pro	nezabavitelné	částky	apod.

Informace a žádosti
•	 Informace	a	 žádosti	o	dávky	pomoci	 v	hmotné	nouzi	 se	podávají	na	

sociálních	 odporech	 pověřených	 obecních	 (městských)	 úřadů	 podle	
místa	trvalého	pobytu	občana.

•	 Žádosti	 o	 dávky	 státní	 sociální	 podpory	 je	 třeba	 podat	 příslušnému	
úřadu	 státní	 sociální	 podpory	 podle	 místa	 trvalého	 pobytu	 občana	
(úřad	 práce,	 v	 hlavním	městě	 Praze	 úřad	městské	 části).	 Pracovníci	
těchto	úřadů	Vám	rádi	poskytnou	také	všechny	potřebné	informace.

Pokračování dalších změn v únorovém čísle Měsíčníku.
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Zastupitelstvo města příbora na svém 10. zasedání dne 6.12.2007 schválilo strategický plán rozvoje města příbora do roku 2016. strategický plán se skládá 
ze 3 částí (1.část – současný stav, 2. část – analytická, 3. část – Vize a strategie města). Ve třetí části je mimo jiné definováno 5 strategických rozvojových oblastí, 
s kterými vás postupně na stránkách měsíčníku seznámíme. V tomto čísle se jedná o oblast „příbor a jeho obyvatelé“.

Pozn.:  Celý strategický plán je zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem úřední deska/strategický plán 
5 strategické rozvojové oblasti

strategické rozvojové oblasti jsou takové shluky problémů, které vyžadují z pohledu analytické části strategická řešení, spočívající v zásadních rozhodnutích, 
změnách a řešeních. Jejich neřešení by způsobilo nenaplnění naformulované a přijaté vize města a nenaplňování vytčených strategických cílů. strategické roz-
vojové oblasti odrážejí jednak základní cílové skupiny (občané města, podnikatelské subjekty ve městě, návštěvníci a turisté přijíždějící do města), pro které by 
měla být rozhodnutí, řešení, změny či opatření prováděna a jednak odrážejí průřezové problémy (funkční oblasti – doprava, životní prostředí a správa města), 
jejichž řešení se odrazí více či méně u všech cílových skupin. strategické rozvojové oblasti jsou členěny vnitřně do podoblastí a rozhodnutí, změny a řešení jsou 
vyjádřena ve formě jednotlivých opatření.
5.1 Příbor a jeho obyvatelé

Globální cíl: Město přívětivé pro bydlení, tedy čisté a upravené, město vytvářející vhodné podmínky pro bydlení (s urbanistickou koncepcí a územním 
plánem, s nabídkou pozemků včetně inženýrských sítí pro zájemce o bydlení atd.), město s konkurenceschopnou a odpovídající občanskou vybaveností, volno-
časovým zázemím s doprovodnými službami a s odpovídajícími sociálními službami.
5.1.1 bydlení

současný územní plán města definuje plochy pro rozvoj bytové výstavby. přejímané změny této dokumentace řeší individuální požadavky občanů zejména 
pro potřeby rodinné zástavby. Většina ploch pro bytovou zástavbu nemá dořešeny majetkoprávní vztahy a území není připraveno z pohledu napojení na inže-
nýrské sítě a komunikace. Město eviduje více než 350 žádostí o přidělení bytového fondu, v nejbližším okolí města je zaznamenán rozvoj průmyslových zón a 
požadavky investorů na zajištění bydlení. 

Specifický cíl: komplexním řešením problematiky dosáhnout zlepšení dostupnosti bydlení ve městě pro všechny cílové skupiny. 

Opatření Charakteristika	opatření Zainteresované	subjekty Předpokládané	zdroje	financování

5.1.1.1	Rozvoj	
individuální	a	
hromadné		bytové	
výstavby

Pro	zajištění	rozvoje	bydlení	je	nutné	přistoupit	ke	zpracování	nového	územního	plánu,	který	
zajistí	dostatečné	plochy	pro	bytovou	zástavbu.	Dále	je	nutno	vymezit	podmínky	technické	
přípravy	území	a	dobudovat	nutné	kapacity	v	oblasti	technické	infrastruktury.	V	souvislosti	
s	historickým	centrem	města	se	jeví	jako	vhodné	posílit	jeho	bytovou	funkci,	a	to	zejména	
tam,	kde	nelze	uvažovat	s	rozvojem	obchodu	a	služeb.	

•	město	Příbor
•	správci	inženýrských	sítí
•	vlastníci	nemovitostí
•	developeři

•	rozpočet	města	
•	evropské	fondy	(EF)	–	Integrovaný	operační	program	(IOP)
•	soukromé	zdroje
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
•	nový	ÚP	1,2
•	případné	studie	0,5

5.1.1.2	Prodej	
obecního	bytového	
fondu		

V	roce	2007	schválilo	zastupitelstvo	města	pravidla	pro	prodej	obecního	bytového	fondu.	
Součástí	pravidel	je	rovněž	stanovení	prodejní	ceny	a	rozsah	tzv.	1.	etapy	prodeje	majetku.	
V	pravidlech	není	definován	rozsah	dalších	etap	prodeje	a	časový	harmonogram	zahájení	
prodeje	v	dalších	etapách.	Není	dořešena	situace,	kdy	uživatelé	bytů,	kteří	nejsou	zahrnuti	v	1.	
etapě	prodeje,	projeví	zájem	o	koupi	bytového	fondu.

•	město	Příbor •	rozpočet	města
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	1,6

5.1.1.3	Opravy	
a	modernizace	
bytového	fondu	
v	majetku	města	

Na	základě	definování	rozsahu	obecního	bytového	fondu	určeného	k	prodeji	a	v	souvislosti	
s	deregulací	cen	nájemného	bude	u	zbytkového	bytového	fondu	nutné	zpracovat	rozsah	
hlavních	oprav,	případně	tento	fond	modernizovat.	Podkladem	se	musí	stát	důkladná	a	
důsledná	pasportizace	tohoto	majetku.	

•	město	Příbor
•	Správa	majetku	města	
Příbora	s.r.o.

•	rozpočet	města
•	rozpočet	SMMP	s.r.o.
•	MK	ČR
•	MMR	ČR
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
-prostředky	přijaté	do	rozpočtu	z	výběru	nájemného

5.1.2 občanská vybavenost
Specifický cíl: konkurenceschopná občanská vybavenost minimálně srovnatelná s relevantními městy v Msk a v čr.

Opatření Charakteristika	opatření Zainteresované	subjekty Předpokládané	zdroje	financování

5.1.2.1	Modernizace	
a	rozšíření	objektů	
a	zařízení	základní	
občanské	vybavenosti

Z	provedeného	sociologického	průzkumu	mezi	obyvateli	města	vyplývá,	že	rozsah	
základních	služeb	občanské	vybavenosti	je	na	dostatečné	úrovni.	Obecně	však		lze	
konstatovat,	že	jejich	dostupnost,	a	to	zejména	pro	starší	občany,	je	v	mnoha	případech	
velmi	složitá.	Objekty	služeb	nebyly	v	minulosti	budovány	jako	bezbariérové,	scházejí	
výtahy	apod.	Není	zabezpečen,	zejména	v	turistické	sezoně,	dostatečný	počet	veřejných	
záchodků.	

•	město	Příbor
•	vlastníci	a	provozovatelé	
dotčených	objektů
•	SMMP	s.r.o.

•	rozpočet	města
•	EF:	Regionální	operační	program	Moravskoslezsko	(ROP	MS)
•	soukromé	zdroje

Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
15	(radnice)	+	prostředky	přijaté	do	rozpočtu	města	z	pronájmu

5.1.2.2	Rozšíření	
způsobu	předávání	
informací	pomocí	
moderních	
technologií

Z	historického	pohledu	je	zřejmé,	že	město	nemá	vybudovanou	tzv.	metropolitní	síť,	
prostřednictvím	které	by	mohlo	předávat	nebo	získávat	potřebné	informace.	Tuto	síť	
nahrazuje	městský	rozhlas,	vysílání	městské	televize	a	internetové	stránky	města.	Částečně	
potom	společné	kabelové	rozvody	v	sídlištních	lokalitách,	určené	pro	přenos	televizního	
signálu.	Cílem	tohoto	opatření	by	mělo	proto	být	definování	obsahu	a	vytvoření	této	
metropolitní	sítě	v	max.	možném	rozsahu	zastavěných	částí	území	města.	

•	město	Příbor
•	SMMP	s.r.o.
•	soukromé	společnosti

•	rozpočet	města
•	EF:	ROP	MS
•	soukromé	zdroje

Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
1

5.1.2.3	Modernizace	
technologického	
vybavení	vývařoven	
a	jídelen	školských	
zařízení

Na	základě	zpracované	a	schválené	koncepce	zabezpečení	stravování	v	předškolních	
a	školních	zařízeních,	která	vychází	z	počtu	strávníků	a	respektuje	stávající	hygienické	
principy,	je	nutno	urychleně	přikročit	k	její	realizaci.	Pro	realizaci	záměru	je	zpracována	
prováděcí	dokumentace.	

•	město	Příbor

•	rozpočet	města
•	EF:	ROP	MS
•	státní	rozpočet	(dotace)
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
26

5.1.2.4	Podpora	
školských	a	
vzdělávacích	aktivit

Cílem	opatření	je	zkvalitnění	infrastruktury	školských	zařízení,	zlepšení	podmínek	pro	
využití	volného	času	dětí	a	mládeže	a	podpora	aktivit	vedoucích	k	minimalizaci	negativních	
jevů	realizací	projektů	prevence	kriminality.	Opatření	sleduje	rovněž	rozvoj	celoživotního	
vzdělávání	seniorů	a	rozvoj	inovativního	školství.	

•	město	Příbor
•	školské	příspěvkové	
organizace
•	neziskové	organizace

•	EF:	OP	Vzdělávání	pro	konkurence-schopnost
•	rozpočet	města
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
4,5	(0,5	ročně)

5.1.2.5	Modernizace	
budov	školských	
zařízení

Cílem	opatření	je	mimo	základní	údržby	těchto	objektů	rovněž	nezbytná	modernizace	
v	souladu	se	školskými,	hygienickými	a	dalšími	předpisy.	Realizovanými	opatřeními	musí	
být	zároveň	sledována	oblast	úspor	a	racionalizací.

•	základní	školy
•	mateřské	školy

•	rozpočet	města
•	EF:	ROP	MS
•	dotace	MŠT	ČR
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:
25	ZŠ,	21	MŠ

strategický Plán
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strategický Plán
5.1.3 volný čas

Specifický cíl: konkurenceschopná volnočasová nabídka města, zpříjemňující život obyvatelům města, podporující jejich loajalitu k městu, napomáhající 
boji s kriminalitou a drogovou závislostí zejména u mládeže, prodlužující aktivní a plný život seniorů a přispívající ke spokojenosti návštěvníků a turistů.

Opatření Charakteristika	opatření Zainteresované	
subjekty Předpokládané	zdroje	financování

5.1.3.1	Realizace	
multifunkčního	sportovně	
-relaxačního	a	rehabilitačního	
areálu

Cílem	tohoto	opatření	je	především	péče	o	zdraví	a	tělesný	rozvoj	občanů,	doplnění	nabídky	volnočasových	
aktivit	a	doplnění	základní	nabídky	pro	návštěvníky	města	a	turisty.	Koncepce	musí	respektovat	potřeby	
jednotlivce,	skupin	občanů	a	rodin.	Celoroční	provoz	a	zároveň	rentabilitu	služeb	je	nutno	spojit	s	vhodnou	
nabídkou	základních	(víceúčelový	bazén,	regenerační	a	rehabilitační	zařízení,	variabilní	sportovní	vyžití)	a	
doplňkových	(občerstvení,	obchod)	služeb.	

•	město	Příbor
•	podnikatelské	
subjekty
•	neziskové	
organizace	a	
sdružení

•	EF:	ROP	MS
•	rozpočet	města
•	soukromé	zdroje
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	1(studie	
zástavby),	
15	podíl	města	

5.1.3.2	Rozvoj	areálu	
městského	koupaliště.

Městské	koupaliště	patří	mezi	nejnavštěvovanější	volnočasové	zařízení	ve	městě.	Jeho	další	rozvoj	je	
limitován	velikostí	areálu,	jeho	přístupností	a	nedostatečným	definováním	vztahu	mezi	vlastníkem	a	
provozovatelem	ve	vztahu	k	rozvojovým	záměrům.	Cílem	opatření	je	rozšíření	zázemí	areálu,	rozšíření	
poskytovaných	služeb	a	tím	i	časové	využitelnosti	areálu.

•	město	Příbor
•	provozovatel	
areálu	městského	
koupaliště

•	EF:	ROP	MS
•	rozpočet	města
•	soukromé	zdroje
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	10	(podíl	města)

5.1.3.3	Spoluúčast	města	na	
údržbě	a	provozu	vybraných	
objektů	občanské	vybavenosti

Mimo	vlastnictví	města	se	ve	městě	nacházejí	objekty	občanské	vybavenosti,	které	vlastní	a	spravují	
samostatné	subjekty,	ve	většině	případů	občanská	sdružení.	Jedná	se	především	o	zařízení	sportovního	
charakteru	a	zařízení	určená	pro	kulturní	a	společenskou	činnost.	Vlastníci	těchto	zařízení	nemají	dostatek	
prostředků	na	jejich	záchovnou	údržbu,	jejich	modernizaci	a	vybavení.	Cílem	tohoto	opatření	je	udržet	
tato	zařízení	v	provozuschopném	stavu,	zajistit	jejich	modernizaci,	společnými	projekty	zajistit	i	nabídku	
poskytovaných	služeb.	

•	vlastníci	zařízení
•	město	Příbor

•	rozpočet	města
•	Rozpočty	dotčených	organizací
	Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	20	–	100	(dle	
rozsahu)

5.1.3.4	Zkvalitnění	dětských	
hřišť	a	sportovišť	a	míst	pro	
neformální	setkávání	občanů.

Dětská	hřiště	a	veřejně	přístupná	sportoviště	jsou	rozmístěna	po	celém	území	města,	rovněž	v	místních	
částech	Hájov	a	Prchalov.	Ne	všechna	jsou	však	dostatečně	vybavena,	udržována	a	obnovována.	Nejsou	
definována	místa	pro	neformální	setkávání	občanů,	zejména	mladší	generace,	kteří	se	z	různých	důvodů	
nemají	zájem	organizovat	ve	společenských	organizacích.	Cílem	opatření	je	zajistit	dostatečnou	nabídku	
dětských	hřišť,	veřejných	sportovišť	a	jiných	míst	pro	neformální	setkávání	všech	generací	občanů.

•	město	Příbor

•	rozpočet	města
•	EF		ROP
•	nadace,	nadační	fondy	(ČEZ	atd.)
•	soukromé	zdroje
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	6,3	(0,7	ročně)

5.1.3.5	Rozšíření	nabídky	
kulturních	a	společenských	
programů	

Kulturní	a	společenský	život	je	ve	městě	organizován	především	spolky,	sdruženími	a	některými	
podnikatelskými	subjekty.	Nabídku	programu	doplňuje	město.		Obecně	lze	konstatovat,	že	se	nejedná	o	
činnost	výdělečnou.	Rozšíření	nabídky	je	proto	nutno	spojit	s	finanční	podporou.	Cílem	opatření	je	podporou	
kulturních	a	společenských	aktivit	spolků	a	sdružení	vhodně	doplnit	již	existující	aktivity	ve	městě	a	tím	
rozšířit	(jak	časově,	tak	žánrově)	nabídku	volnočasových	možností	pro	občany	a	návštěvníky	města.

•	město	Příbor
•	spolky	a	sdružení
•	podnikatelské	
subjekty

•	rozpočet	města
•	soukromé	zdroje
•	EF:	ROP	MS
•	Grantové	zdroje	(Visegrádský	fond,	OP	
Přeshraniční	spolupráce	ČR	–	PL	a	ČR	–	SR	atd.)
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	4,5	(0,5	ročně)

5.1.3.6	Návrat	kulturního	dění	
a	společenského	života	na	
náměstí	S.	Freuda

Náměstí	Sigmunda	Freuda	je	přirozeným	centrem	města	a	současně	místem	sloužícím	pro	setkávání	občanů	
a	procházky	návštěvníků	a	turistů.	Doplnění	vhodné	skladby	kulturních	programů	může	přispět	k	jeho	
oživení	a	postupnému	rozšíření	scházejících	služeb	obchodů	a	nabídky	restaurací.	Cílem	opatření	je	rozšíření	
pravidelné	nabídky	kulturních	programů	v	této	části	města	a	vytvoření	podmínek	pro	jejich	realizaci,	a	tím	
kulturní	a	ekonomické	oživení	centra	města.	

•	město	Příbor
•	spolky	a	sdružení
•	podnikatelské	
subjekty

•	rozpočet	města
•	soukromé	zdroje
•	EF:	ROP	MS
•	Grantové	zdroje	(Visegrádský	fond,	OP	
Přeshraniční	spolupráce	ČR	–	PL	a	ČR	–	SR	atd.)		
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	1	(investice)
1,8	(0,2	ročně)

5.1.4 sociální služby
Specifický cíl: Město schopné se postarat o sociálně slabší a seniory a podporující komunitní přístup k řešení sociální problematiky. 

Opatření Charakteristika	opatření Zainteresované	subjekty Předpokládané	zdroje	financování

5.1.4.1	Zpracování	komunitního	plánu	
rozvoje	sociálních	služeb	ve	městě

Neexistence	tohoto	dokumentu	s	sebou	nese	především	riziko	nekoncepčního	řešení	rozvoje	a	
potřeb	zajištění	těchto	služeb	ve	městě.	Práce	na	zpracování	tohoto	dokumentu	již	byly	zahájeny	
s	cílem	jeho	dokončení	v	co	nejkratším	časovém	období.	

•	město	Příbor
•	poskytovatelé	služeb
•	uživatelé	služeb

•	rozpočet	města
•	rozpočet	kraje
----------------------	Odhadované	
náklady	v	mil.	Kč:	0,1

5.1.4.2	Řešení	problematiky	bydlení	
sociálně	slabších	skupin	obyvatel	
města	

Řešení	tohoto	opatření	souvisí	se	zpracováním	střednědobého	plánu	rozvoje	sociálních	služeb	
a	stanovením	konečného	počtu	bytů,	které	si	město	ponechá	ve	svém	vlastnictví.	Cílem	tohoto	
opatření	je	definovat	potřebné	kapacity	bytů	a	ubytovacích	zařízení,	které	budou	ve	městě	pro	tyto	
účely	k	dispozici.	Kromě	sociálně	slabších	skupin	jsou	ve	městě	dále	evidovány	potřeby	pro	zajištění	
bydlení	sociálně	nepřizpůsobivých	občanů	a	občanů	a	skupin	občanů,	které	se	nacházejí	ve	složitě	
řešitelných	situacích	(klienti	dětských	domovů,	domácí	násilí	apod.).

•	město	Příbor

•	rozpočet	města
•	EF	IOP
•	EF:	ROP	MS
•	Nadace,	nadační	fondy
	Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	40	
(objekt	247)

5.1.4.3	Rozšíření	kapacit	domova	
seniorů	pro	místní	občany

Současným	zřizovatelem	domova	seniorů	v	Příboře	je	KÚ	MSK.	Objekt	byl	rekonstruován	a	
modernizován	v	letech	1997-2001	a	jeho	kapacita	je	60	míst.	Asi	z	jedné	poloviny	je	tato	kapacita	
využívána	místními	občany,	druhá	část	potom	občany	z	okolí	města.	V	současné	době	je	řešena	
nabídka	zřizovatele	na	převod	zřizovatelské	funkce	na	město	Příbor.	V	souvislosti	s	potřebami	města	
je	současná	kapacita	nedostačující.	Cílem	opatření	je	zajištění	dostatečné		kapacity	pro	potřeby	
místních	občanů.

•	město	Příbor
•	rozpočet	města
•	rozpočet	kraje
•	EF:	IOP
	Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	0

5.1.4.4	Rozšíření	nabídky	sociálních	
služeb	pro	seniory	

Cílem	tohoto	opatření	je	zjištění	požadovaných	potřeb	rozšíření	sociálních	služeb	pro	seniory	a	jejich	
zabezpečení.	Za	tímto	účelem	zpracovává	město	střednědobý	plán	rozvoje	sociálních	služeb,	na	
základě	kterého	by	mělo	dojít	ke	zjištění	rozsahu	potřeb	a	následně	realizaci	rozšíření	těchto	služeb.	

•	město	Příbor
•	neziskové	organizace

•	rozpočet	města
•	dotace
•	EF:	IOP
•	EF:	ROP	MS
Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	3

5.1.4.5	Podpora	neziskových	
organizací	v	oblasti	prevence	sociálně	
patologických	jevů

Cílem	je	pokračovat	ve	spolupráci	a	podpoře	těchto	organizací	a	zároveň	stanovit	principy	této	
spolupráce	a	potřebné	oblasti,	ve	kterých	se	město	bude	aktivně	angažovat.	

•	město	Příbor
•	neziskové	organizace

•	rozpočet	města
•	dotace
•	EF:	ROP	MS
	Odhadované	náklady	v	mil.	Kč:	2,7	
(	0,3	ročně)

Pokračování příště
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v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu 
„návrhu rozpočtu města příbora na rok 2008“.
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
MŠ kamarád na ul. Frenštátské v příboře na rok 2008 ve 
výši 1 546,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
MŠ pionýrů v příboře na rok 2008 ve výši 766,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
ZŠ na ul. Jičínské v příboře na rok 2008 ve výši 3 345,00 
tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
ZŠ na ul. npor. Loma v příboře na rok 2008 ve výši 3 999,00 
tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
Školní jídelna na ul. komenského v příboře na rok 2008 ve 
výši 512,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organi-
zaci technické služby města příbora na rok 2008 ve výši 
13 600,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek Diakonii čCE na výda-
je spojené s poskytováním pečovatelské služby na rok 2008 
ve výši 800,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek Diakonii čCE na výda-
je spojené s provozováním azylového domu na rok 2008 ve 
výši 70,00 tis. kč
❆ Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organiza-
ci Luna příbor, středisko volného času na rok 2008 ve výši 
587,00 tis. kč
❆ Schválilo dotaci tělovýchovné jednotě příbor na rok 
2008 ve výši 650 tis. kč na generální opravu travnaté plo-
chy hřiště
❆ Schválilo plán práce ZM na 1. pololetí 2008
❆ Zrušilo účelový fond obce pro poskytování státních půj-
ček na opravy a modernizaci bytového fondu k 31.12.2007
❆ Schválilo pravidla o poskytování veřejné finanční pod-
pory a grantů z rozpočtu města příbora.
❆ Souhlasilo se zvýšením základního kapitálu firmy správa 
majetku města příbor s.r.o. nepeněžitým vkladem
❆ Rozhodlo vložit formou nepeněžitého vkladu areál ko-
telny s příslušenstvím na ulici nerudově (popis nemovitosti 
a jeho specifikace viz posudek znalce ing. Milana Urbance 
č. 3165/2007) do základního kapitálu firmy správa majetku 
města příbor s.r.o., a to na základě posudku znalce jmeno-
vaného krajským soudem v ostravě
❆ Souhlasilo s tím, že následně převezme na sebe závazek 
ke zvýšení svého vkladu nepeněžitým vkladem, a to majet-
kem obce, specifikovaným v posudku soudního znalce Ing. 
Milana Urbance č. 3165/2007
❆ Souhlasilo, aby rada města příbora v působnosti valné 
hromady v souladu s platnými ustanoveními obchodního 
zákoníku rozhodla o zvýšení základního kapitálu firmy 
správa majetku města příbor s.r.o. nepeněžitým vkladem 
výše specifikovaným, a to dle posudku znalce jmenovaného 
krajským soudem v ostravě. návrh na osobu znalce podá 
společnost
❆ Schválilo, aby rada města v působnosti valné hromady 
schválila změnu zakladatelské listiny, kterou se mění výše zá-
kladního kapitálu firmy správa majetku města příbor s.r.o.
❆ Souhlasilo s poskytnutím návratné bezúročné půjč-
ky firmě správa majetku města příbor s.r.o. v max. výši 
2 500 000 kč k zajištění realizace nového teplovodu v kata-
stru ulic Štramberská-Šafaříkova
❆ Schválilo předložený návrh změny stanov správy ma-
jetku města příbor s.r.o. v předloženém znění  a doporučilo 
valné hromadě změnu stanov ke schválení
❆ Rozhodlo o „spolupráci při zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti a provedení platby na úhradu prokazatelné 
ztráty ostatní dopravní obslužnosti na rok 2008“ dle před-
ložené smlouvy. Úhrada nákladů na ostatní dopravní ob-
služnost  451 044,- kč za rok 2008
❆ Podpořilo realizaci projektu „Cyklisté ve městě vítání“
❆ Vzalo na vědomí návrh rozpočtu sdružení obecních te-
levizí (Vratimov, Frýdecká 853) na rok 2008
❆ Nedoporučilo sdružení obecních televizí Vratimov pře-
chod na digitální vysílání v termínu 1. pololetí 2008 z důvo-
du nepřipravenosti tohoto záměru vůči občanům města

Vážení lenové zastupitelstva, vážení ob ané    v P íbo e dne 3.12.2007 
 

Dovolte mi abych vysv tlil, pro  op t zásadn  nemohu souhlasit s p edloženým návrhem 
rozpo tu m sta na rok 2008, který bude schválen i bez mého souhlasu až zarážející v tšinou zastupitel . Já 
považuji tento návrh jako sebezni ující a likvida ní v horizontu 7-10 let. Dle svého p esv d ení nemohu 
souhlasit s tím, že celá  zhruba 1/3 finan ních prost edk  v rámci 1. návrhu rozpo tu m sta ze 
schvalovaných 100 mil. K  je zapot ebí na administrativní vnit ní správu a bezpe nost ob an  pomocí 
m stské policie. M stský ú ad s m stskou policii již dnes zam stnává 60 pracovník  a pr m rný ro ní 
náklad z rozpo tu m sta na každého z nich inní ½ mil. K . Každý zam stnanec m sta p edstavuje 
v rozpo tu m sta pr m rný náklad ½ mil. K  za které je možné a pot ebn jší vykonat práce na zvelebení 
m sta, které jsou nutn jší než soustavné a naprosto neúm rné zvyšování po tu správních pracovník , které 
p i porovnání s m sty p ibližn  stejné velikosti jako je P íbor nenajde v okolních státech EU obdoby. 
V zastupitelstvu m sta pracuji od roku 1990 a proto své vystoupení dokládám i rozborem erpání náklad  
na správu m sta od roku 1990. V roce 1990 bylo na MÚ zam stnáno 18 pracovník , kte í zabezpe ovali 
bez sou asné vysp lé moderní administrativní a komunika ní techniky služby ve ejné správy nejen pro 
samotné m sto P íbor, ale i pro dalších 6 integrovaných p ilehlých obcí s celkovým po tem 12,5 tisíce 
obyvatel v tomto územním celku za neuv itelných 1,3 mil. K . V roce 2008 již nebude sta it 30 milion  
K  jen na vnit ní správu !!! Tento stav musí zákonit  v dohledné dob  6-7 let donutit zákonodárce a státní 
správu k razantním racionaliza ním opat ením s jediným cílem – snížit výrazn , tak jak výrazn  
narostly, náklady na státní správu a samosprávu. Jedinou cestou k tomuto cíli i v našem m st  je 
integrace faktická, nikoliv jako ta fiktivní sou asná do p irozeného samosprávného centra s nejvýhodn jší 
spádovostí, dopravní obslužností a infrastrukturou. Považuji za zcela p irozené i když si to osobn  nep eji, 
že m sto P íbor bude komplexn  integrováno, nejen jako je tomu dnes formáln  pod m sto Kop ivnici a 
v P íbo e bude zrušen MÚ. P íbor m že spravovat M stský výbor zvolených zastupitel  (nebo osadní 
výbor) bez MÚ, který zcela nahradí MÚ v Kop ivnici a na skute né zvelebování m sta p ibude najednou 
více než 20 mil. K , když zohledním minimální nár st již existujících správních ú edník  na ú ad  
v Kop ivnici, na kterém se budou podílet všechny integrované obce za azené do tohoto VÚSC.  
Možná si mnoho z nás zastupitel  ješt  v tuto chvíli neuv domuje, že proces integrace již zapo al naším 
vstupem do EU. V letošním roce jsme se nikoliv jako m sto, ale pouze náš MÚ p ihlásili iniciativn , 
samoz ejm  pod tlakem okolností a pudem sebezáchovy do sout že organizované MV R.  Jedná se o 
sout ž s ostatními m sty R zam enou na zvýšení nedostate né kvality vnit ní správy pomocí EU velmi 
prosazovaného mezinárodního standardu kvality vnit ní správy CAF. Na íjnovém zasedání 
zastupitelstva jsme byli informováni, že sebehodnocení MÚ bylo postoupeno MV R. Nevím ješt  v tuto 
chvíli, jak dopadne naše sebehodnocení, které m lo velmi „p kný kabát“, ale p i podrobn jším seznámení 
s fakty zde uvedenými jsme spolu s místop edsedou kontrolního výboru zastupitelstva p. Sekerášem 
dosp li k záv ru, že provedené sebehodnocení nebylo zpracováno kvalitn  a kvalifikovan  v souladu 
s mezinárodními standardy kvality. Roz ešení, jestli máme, i nemáme pravdu a usp l MÚ dostaneme 
v dohledné dob . Každopádn  je ale dob e, že jsme se sout že ú ad  zú astnili. Nikdo v rámci výkonu 
státní správy nebude zd vod ovat nezbytnost integrace do VÚSC t m m st m a obcím, které se ani 
nepokusily provést n jaké kritické sebehodnocení vlastní výkonnosti a kvality ízení. U t ch, které 
sebehodnocení provedly, jako je tomu v našem p ípad  poslouží toto sebehodnocení k naprosto v cnému a 
spravedlivému rozhodnutí o likvidaci neefektivního ú adu s neúm rnými provozními náklady na po et 
obyvatel spravovaného území. Za 30 a více milion  K  spravovat 60 pracovníky m sto s necelými 9 
tisíci obyvatel je neúnosný luxus a bude zcela p irozené, když VÚSC Kop ivnice a jeho MÚ bude 
spravovat i m sto P íbor, protože my dnes op t schválíme bez p ipomínek sv j likvida ní rozpo et.  
Žádný podnikatelský subjekt v konkuren ním prost edí nem že existovat se srovnatelnými režijními 
náklady na svou správu. Pouze m sta a obce financované státem z daní da ových poplatník  si mohou 
dovolit luxus prost edky utrácet na nákladnou, neefektivní správu, protože my jejich zastupitelé, a  jsme 
ádn  informováni o d sledcích svých nevratných krok  , p esto schvalujeme bez sebemenšího zaváhání 

svou možnou likvidaci integrací, jak to dokládají i výsledky, nejen letošní našeho hlasování p i 
schvalování t chto „provozních rozpo t  m sta“. Já žádám, aby tento m j diskusní p ísp vek k rozpo tu 
m sta na rok 2008 byl i s tabulkou náklad  na vnit ní správu za minulé období zve ejn n v m sí níku 
m sta, aby naši voli i byli informováni, jaké náklady jsou spot ebovávány na vnit ní správu m sta a 
k jakým d sledk m to m že vést a nebyli p ekvapeni, pokud k nim skute n  dojde.  
          Antonín  Mocek    

ministr vnitra čr oCení městský úřad Příbor Za aPlikaCi modelu Caf
Městský úřad příbor přistoupil v roce 2007 k uplatňování metody CaF, jejímž cílem je zvyšování 

kvality organizací veřejné správy. 
V této souvislosti se úřad přihlásil do soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra čr za kvalitu ve ve-

řejné správě v kategorii „organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007“.
na základě doporučení pracovní skupiny kvality ve veřejné správě Ministerstva vnitra čr, která 

hodnotila předložené výsledky pracovní skupiny modelu CaF sestavené ze zaměstnanců našeho úřadu, 
bude na slavnostním ceremoniálu v rámci 4. národní konference kvality ve veřejné správě, která se bude 
konat ve dnech 23. – 25. ledna 2008, předáno zástupci Městského úřadu příbor ocenění z rukou minis-
tra vnitra za zvyšování kvality veřejné služby za rok 2007.

Michal Jalůvka, koordinátor modelu CaF

zDravotně henDikePovaným občanům - beskyDy Pro všechny
Možnosti cestování, ubytování a stravování pro zdravotně postižené se rozšiřují.
Kde naleznete informace o nabídce turistických služeb pro osoby tělesně hendikepované?
Existují první zařízení v beskydech, která získala certifikát „bez bariér“. takto označená a certifiko-

vaná zařízení vyhovují z hlediska poskytování služeb osobám se zdravotním postižením a jsou vhodná a 
připravená pro rekreaci a návštěvu osob, které se neobejdou bez asistence či zvláštní pozornosti.

Databázi podniků naleznete na www.jedemetaky.cz. Zde mohou zdravotně postižení získat 
informace o tom, kde mají možnost odpočívat či trávit volný čas s vědomím, že se o ně jako o rovnocenné 
zákazníky postará kvalitní poskytovatel služeb v turistice.

tyto aktivity probíhají v rámci projektu Equal „beskydy pro všechny“.
Informace poskytla Jarmila Šagátová, manažerka projektu Equal „Beskydy pro všechny“
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V období nového roku si mnozí z nás uvědo-
mují, co se všechno za ten uplynulý rok změnilo: 
oni osobně, v jejich okolí i ve světě. čím delší je 
časové období, tím markantněji poznáváme změ-
nu naší osoby a všeho kolem nás.

ráda bych potvrdila pravdivost přísloví 
„časy se mění a my v nich“ pravdivým prožitkem. 
protože můj celý aktivní život byl naplněn prací 
ve školství, uvedu příklad z tohoto oboru.

když jsem v roce 1935 odmaturovala na býva-
lém zdejším učitelském ústavu, velmi jsem se těši-
la, až budu učit. avšak nebylo to tak snadné. na 
těšínsku byla volná místa jen na německých nebo 
polských školách. Zbývalo buď slovensko nebo 
podkarpatská rus. po dlouhém psaní žádostí na-
skytlo se místo na slovensku. bylo to od 1. prosin-
ce 1935 v obci slaská, okres kremnica. 30. listopa-
du vyjela jsem brzy ráno do neznáma. konečně asi 
v 17 hodin jsem vystoupila na nádraží v kremnici. 
Zima, tma, cizota. Školní inspektorát byl už za-
vřený. po dlouhém bloudění s kufrem dodala jsem 
si odvahu a vyhledala byt školního „inšpektora“. 
nechali mě tam přenocovat a ráno mě vypravili 
s babkou poľou, která mi vzala kufr na záda, k cíli. 
Cesta byla neschůdná, kamenitá a nekonečná. 
Více než po hodinové cestě spatřila jsem na ko-
pečku ten vysněný cíl: malá stará chalupa. Zděsila 
jsem se, ale už nebylo možno se vrátit. pan správ-
ca (= riaditeľ) mne seznámil se svou ženou, jejich 
malou dcerkou a „školou“. V jedné polovině byla 
velká třída a ve druhé byt: pokoj, kuchyňka a ko-
můrka bez kamen. ta čekala na mne. Ve třídě byly 
staré lavice, jedna pro čtyři žáky, tabule, kterou 
museli dva zvedat, stůl pro učitele, v rohu vysoká 
železná kamna, vzadu stará skříň. na zdech visel 
obraz pana prezidenta t. G. Masaryka, kříž a vza-
du stará mapa československé republiky. to bylo 
všechno vybavení třídy. Učební pomůcky žádné, 
vetché učebnice. Ještě jedna rarita třídy: hliněná 
podlaha, která se stříkala vodou. na dvoře, v dře-
věné boudě, bylo WC, dvůr sloužil za tělocvičnu, 
ovšem jen za vhodného počasí. o tělocvik žáci ne-
stáli, měli doma mnoho pohybu. Museli rodičům 
hodně pomáhat: pást kravku nebo kozu, na políč-
ku sbírat kamení, vozit tam na vozíčku hnůj, opa-
trovat malé sourozence. knihy nosili v plátěných 
sotůrcích. V létě chodili mnozí boso. abychom 
v zimě ve třídě nezmrzli, musel každý žák denně 
přinést jedno polínko dřeva. svačinku u někoho 
jsem viděla málokdy a když byla, tak krajíček čer-
ného chleba, jablko. Děti byly hodné, ochotné, ne-
náročné, vděčné za každé vlídné slovo.

o vyučování ve třídě jsme se střídali. ředitel 
vyučoval 1., 2. a 3. ročník, já 4., 5., 6., 7., 8. ročník, 
celkem 60 žáků, ale hlavně ve vyšších ročnících 
využívali rodiče toho, že školní docházka nebyla 
povinná. Z celkového počtu šedesáti žáků chybě-
la někdy i třetina. (ale na fotografování ke konci 
školního roku přišli všichni, jak dokládá fotka). Ve 
svém volném čase jsem vyráběla neuměle školní 
pomůcky, hlavně kreslené, a smutně si opakova-
la: Chlodno, glodno i do domu daleko. protože ve 
vesničce nebyl ani obchod („potravinové družstvo 
v slaskej“) se zakládalo, až když jsem odcházela, 
jídlo a všechno potřebné se donášelo z nejbližší-
ho města Žiar nad Hronom. často mi maminka 
poslala balíček s jídlem. Ve zdraví jsem se dočkala 
30. června 1936 konce tohoto nezapomenutelné-
ho školního roku. při odchodu plakaly děti, pla-
kala jsem i já.

Ve dvacátých letech minulého století vyka-
zovaly i naše školy ještě mnoho nedostatků. Jako 

strategický Plán
časy se mění a my v nich

žačka Chlapecké a dívčí obecné školy v příboře, 
zatím jediné, která zde byla, si pamatuji, že třídy i 
chodby byly smutné, bez veškeré výzdoby, že jsme 
v 1. třídě psali na břidlicové tabulky kamínkem, 
napsané se smazalo na tabulce přivázanou hub-
kou. Ve vyšších třídách se učivo „biflovalo“ zpa-
měti. Za každý větší přestupek řádila rákoska.

Jak mnoho se změnilo školství u nás, v ze-
mích českých, můžeme sledovat i na příborských 
školách od mateřských, základních, Eko škole 
(Zvláštní škola) i gymnáziu. to by byla práce od-
borníků. Laici zažíváme, kterak v pěkných škol-
ních budovách, vybavených drahými, moderní-
mi pomůckami, dostává se žákům i studentům 
za dobrých studijních i hmotných podmínek, co 
nejvíce vědomostí pro odbornou činnost v životě. 
(náš velký učitel, J. a. komenský, by se těšil!)

teď, když poznáváme ty velké změny ve škol-
ství, které přinesl nezastavitelný čas, dáváme si 
otázku, změnil-li se taky bídný život a ubohá ško-
la ve slaskej? I napsala jsem na „okresný školský 
úřad“ v kremnici. Za několik dnů přišel dopis od 
starosty obce slaská.

píše: .......
čo sa týká Vášho záujmu o problematiku 

školstva, tak tomu Vám môžeme uviesť nasle-
dovné informácie. Základná škola, resp. jej prvý 
stupeň bola v obci do roku 1980. posledný škol-
ský rok bol rok 1979 – 1980. V neďalekej obci 
Janova Lehota bola postavená veľká budova zá-
kladnej školy v roku 1967 a tak děti z obcí slaská 
a kosorín začali postupně navštěvovať túto školu. 
V dnešnej dobe však, mnohé deti navštevujú zá-
kladné školy v blízkom Meste Žiar nad Hronom, 
nakoľko poskytuje zaujímavé vyučovacie procesy 
a je zabezpečené veľmi dobré dopravné spojenie. 
takže aj keď už základná škola v obci nie je, žiaci 
maú možnosť zúčastnovať sa kvalitného vyučova-
cieho procesu a školská dochádzka je na rozdiel 
od minulosti povinná......

Dopis potěšil a potvrdil pravdivost přísloví, 
že časy se mění a my se měníme v nich. tempora 
mutantur et nos mutamur in illis. Zbývá jen si 
přát, aby se časy měnily v pokroku všech lidských 
oborů, ale jen cestou míru, spravedlnosti a čest-
nosti.

Vladislava Dobiášová

Z kalendáře starosty města
listopad – prosinec 2007, ing. Milan Strakoš

Závěr letošního roku s sebou přinesl typicky 
zimní počasí. teploty okolo bodu mrazu, střídavě 
děšť se sněhem, sluníčko se ukázalo jen zřídka. Ve 
středu 5. prosince se na náměstí pod dohledem 
mikulášů, čertů a andělů rozsvítil krásný vánoč-
ní stromek a některé ulice se rozzářily vánočním 
osvětlením. V předvánočním čase uspořádalo měs-
to spolu s technickými službami dva předvánoční 
jarmarky. obzvláště ten druhý, který se uskutečnil 
v sobotu 22. 12.2007, byl velmi zajímavý a pro ná-
vštěvníky poutavý. 

Zastupitelstvo města se sešlo na posledním 
zasedání v letošním roce ve čtvrtek 6. prosince. 
Mimo jiné schválilo „strategický plán rozvoje měs-
ta příbora do roku 2016“ a rovněž provozní rozpo-
čet města a jeho organizací na rok 2008. oba mate-
riály jsou v plném znění zveřejněny na www.strán-
kách města. pokud se týká strategického plánu, 
bude jeho strategická část postupně zveřejňována 
i v Měsíčníku města. schválený rozpočet města je 
koncipován jako provozní, investiční část rozpočtu 
bude zastupitelstvem projednávána v měsíci břez-
nu 2008, v době, kdy by již měly být známy skuteč-
né příjmy příštího roku. návrh bude zveřejněn na 
úřední desce MÚ a na www.stránkách města.

Zastupitelstvo města schválilo pravidla pod-
pory z rozpočtu města. tento materiál se dotýká 
především neziskových organizací, které se budou 
moci ucházet o finanční prostředky na provoz, 
údržbu, činnost nebo rozvoj organizací. podmínky 
budou ještě v letošním roce zveřejněny. V rozpočtu 
města je na tyto účely vyčleněno celkem 1,8 mil. kč, 
což je o 500 tis. kč více než v roce letošním. Mimo 
tyto prostředky poskytlo zastupitelstvo města úče-
lovou dotaci ve výši 650 tis. kč na generální opravu 
trávníku na hřišti kopané, která by měla být reali-
zována v 1. pololetí příštího roku. Je jistě dobře, že 
zastupitelé tuto část rozpočtu navýšili, neboť právě 
v těchto neziskových organizacích je zařazena vel-
ká část občanů města.

V předvánočním čase se v neziskových orga-
nizacích uskutečnila řada setkání nebo výročních 
schůzí. na většině těchto setkání jsem byl příto-
men a mohl jsem se tak seznámit s problémy a plá-
ny, které budou řešit v roce 2008. bez prostředků 
města by činnost těchto organizací musela být čás-
tečně omezena. 

nadační fond Livie a Václava klausových za-
slal nabídku na darování výpočetní techniky pro 
potřeby seniorů. nový počítač s vybavením bude 
počátkem příštího roku umístěn v prostorách vo-
jenského klubu důchodců v příboře a bude k dis-
pozici všem jeho návštěvníkům.

s konečnou platností byla začátkem prosin-
ce vyřešena záležitost s budoucím napojením 
města na chystanou rychlostní komunikaci rybí-
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rychaltice. na jednání na Ministerstvu dopravy 
čr bylo přijato rozhodnutí, že město bude na tuto 
komunikaci připojeno dvěma úplnými křižovatka-
mi, a to křižovatkou na Šibeňáku a křižovatkou na 
výjezdu na Místek, která byla plánována pouze na 
výjezd a sjezd tímto směrem, tj. na Místek. nově to 
tedy znamená, že i do budoucna bude tato křižo-
vatka zachována pro výjezd i sjezd rovněž na nový 
Jičín. toto řešení by mělo zajistit především odklon 
nákladní dopravy z centra města.

Vážení čtenáři Měsíčníku města. po celý rok 
jsem se vám snažil přiblížit ty nejdůležitější udá-
losti, které ovlivňují chod města. budu v tom jis-
tě pokračovat i v roce 2008. pokud bude z vaší 
strany zájem, budu odpovídat i na vaše konkrétní 
dotazy, které můžeme společně zveřejnit v tomto 
Měsíčníku. tak jako v roce letošním, i v roce 2008 
budu svolávat schůzky a besedy, na kterých vás 
budu seznamovat se záměry města. Více informací 
než v Měsíčníku však již dnes najdete na interneto-
vých stránkách města.
22.11.2007 …jednání s poslancem pčr Ing. 

karlem sehořem ve věci chystaných doprav-
ních změn v okolí města 

 …pracovní setkání členů ZM k návrhu strate-
gického plánu rozvoje města

26.-27.11.2007 … účast na dvoudenním školení 
pracovníků MÚ

1.12.2007 … účast na výroční schůzi sdružení let-
ců, pobočky příbor

3.12.2007 … společná schůzka s vedoucími měst-
ské a státní policie příbor

5.12.2007 … jednání na Ministerstvu dopravy čr 
ve věci křižovatky příbor – východ. Jednání se 
zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva vnitra 
čr a ředitelství silnic a dálnic ostrava.

     … jednání na státním fondu dopravní infra-
struktury v praze ve věci opravy křižovatky u 
škol 

7.12.2007 … účast na výroční schůzi klubu dů-
chodců

8.12.2007 … účast na výroční schůzi sdružení 
dobrovolných hasičů na prchalově

10.12.2007 … jednání se zástupci společnosti 
Mates Frýdek-Místek ve věci zabezpečení roz-
šíření internetové nabídky na území města 

14.12.2007 … jednání se správcem www.stránek 
města k chystaným úpravám v roce 2008 

18.12.2007 … účast na valné hromadě společnos-
ti sMMp s.r.o. 

PoZvánka
na 11. zasedání  

ZastuPitelstva města 
Příbora, 

které se uskuteční ve čtvrtek 

24.1.2008
od 16,30 hod. ve velkém sále 
katolického domu v Příboře. 

Proběhlo...

adventní koncert schola gregoriana 
Pragensis

V neděli 9.12. proběhl adventní koncert 
schola Gregoriana pragensis. Uměleckým vedou-
cím tohoto souboru je David Eben, bratr známého 
televizního herce a současného moderátora star 
Dance II. Marka Ebena. koncert byl velmi líbivý a 
cca 150 posluchačů, kteří si našli chvíli a přišli do 
kostela sv. Valentina strávit čas poslechem litur-
gických písní byli jistě hudebně uspokojeni. 

adventní koncert cimbálovka Pramínky

Další adventní koncert proběhl v refektáři 
muzea další neděli 16.12. Velice příjemnou a po-
hodovou atmosféru navodila cimbálová muzika 
pramínky ZUŠ Zdeňka buriana z kopřivnice. 
Cimbálovka přitáhla pozornost 127 dospělých i 
dětí. Z tohoto koncertu vás zveme na malou ukáz-
ku (avšak ne hudební)...

adventní koncert vladimíra roubala a 
vladimíra matějčka

poslední tečkou za adventními koncerty byl 
koncert Vl. roubala a Vl. Matějčka v neděli 22. 
12. ve farním kostele narození panny Marie za 
doprovodu pěveckého souboru ondráše. přednes 
legendy o svatém Mikuláši s varhanní hudbou 
barokních mistrů přilákal mnoho posluchačů.

Bc. Petra Podžorná,
odbor KCR

strategický Plán

hC hájov
konec roku se již nezadržitelně blíží a jak už bývá zvykem, k vánoční pohnuté náladě neodmyslitelně 

patří i bilancování nad uplynulým rokem.
bilancuje i HC Hájov, spolek nadšených amatérských hokejistů, kteří se pomalu a nenápadně šplhají 

výš a výš. Zdá se, že mají nakročeno k dosažení mety, kterou si hráči v minulé sezoně vytýčili – postup do 
II. městské hokejové ligy neregistrovaných v kopřivnici.

Málokdo si uvědomí, že dosavadním skvělým výsledkům předcházela namáhavá cesta, tvrdý trénink 
a mnohdy scházela jen troška pověstného hráčského štěstí. nicméně, II.liga je klubu otevřená i v sezoně 
2007-2008 a tým čeká nemalé úsilí a odříkání pokud se chce udržet na vrcholu tabulky a postoupit do 
vyšší kategorie. spolu s nejlepšími střelci v kategorii neregistrovaných, tj.Michálek radek, blažek Josef a 
Michálek tomáš, kteří hrají právě za HC Hájov, jsou šance týmu vysoké.

Značnou pomoc v sezoně 2007-2008 představuje pro klub i finanční podpora, kterou poskytl obecní 
fond tatra. HC Hájov oplátkou spolupracuje při pořádání svátečního bruslení pro děti zaměstnanců 
tatra, které proběhne 27.12.2007 na Zimním stadioně v kopřivnici.

kapitán mužstva radek Jurečka děkuje jménem všech hráčů klubu obecnímu fondu tatra za po-
skytnutou podporu, svým fanouškům za morální podporu a všem dohromady přeje příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně štěstí v roce 2008.

Průběžná	tabulka	k	9.12.2007	
	 	 OZ V VP PP P Skóre Body
1.	Hájov 7 6 1 0 0 68:16 20
2.	Medvědi 7 3 0 1 3 39:33 10
3.	Závišice 6 3 0 0 3 41:63 9
4.	Kozlovice 7 3 0 0 4 29:42 9
5.	Bystré 5 2 1 0 2 22:22 8
6.	Brušperk 8 2 0 1 5 25:33 7
7.	Lahvators 6 2 0 0 4 20:35 6
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pomalu se stává tradicí, že na vánoční 
výzdobě náměstí se podílí také  všechny ma-
teřské i základní školy. I tento rok neodmítly 
pozvání a přišly se podělit o své nápady a o 
radost se svými dětmi z mateřských škol a 
žáky základních škol. každá škola či školka 
si vybrala jeden ze stromečků, umístěných 
ve stojanech uprostřed náměstí, který na-
zdobila. každý stromeček je jiný a má své 
kouzlo. Vždyť byl zdoben s radostí dětí a 
učitelů. srdečně vás zveme na přehlídku...

Bc. Petra Podžorná, odbor KCR

Dne 8.12. 2007 se v hostinci u simprů konala slav-
nostní výroční valná hromada členů sDH prchalov. na 
tuto akci byli pozváni všichni příznivci hasičů, sponzoři, 
zástupci okresu i okolních sborů. pozvání přijal i staros-
ta města ing. Milan strakoš.

Hlavním bodem valné hromady byla zpráva k 80.
výročí postavení hasičské zbrojnice, ze které vybíráme 
nejdůležitější události z její 80 leté historie:

Dne 7.ledna 1922 byla svolána první veřejná schů-
ze k založení sboru. 5.března téhož roku se uskutečnila 
první valná hromada. 7.května bylo zakoupeno první 
vybavení: 30 blůz, 100 m hadic, 7 m savic, 2 proudni-
ce a 4 páry šroubení. Z albrechtiček byl zakoupen stroj 
za 23 000kč. 10.července byla pořízena výbava pro 5 
lezců. 5. srpna 1922 se poprvé jednalo o stavbě hasič-
ské zbrojnice, a to – kdo zajistí cihly, kde se vypálí, kdo 
štěrk apod.  V roce 1924 se začaly dělat zábavy v lese, 
na zahradách členů a opět se objevují zprávy o pláno-
vané stavbě hasičské zbrojnice a návrhy na stavbu po-
žární nádrže. Začátkem roku 1925 přicházejí změny ve 
výboru, neshody v obci a dokonce se hasičský výlet koná 
ve skotnici. V srpnu 1925 bylo pořádáno první požáro-
vé cvičení, kde byly pozvány okrskové okolní sbory. po 
cvičení následovala zábava na zahradě místního hostin-
ce.  2. ledna 1927 se znovu projednává stavba hasičské 
zbrojnice. členové se ale nemohli  dohodnout na po-
zemku, až nakonec bratr Juřena daruje pozemek a začne 
se navážet materiál na stavbu.

7. března 1927 byl zahájena stavba a už 15. dubna 
téhož roku byla hrubá stavba hotova. čekalo se na lepší 

výroční valná hromaDa sDh Prchalov k 80.
výročí Postavení hasičské zbrojnice

počasí, aby se udělaly omítky a nátěr špice na věži. 19. 
června 1927 se u nás koná župní sjezd a slavnostní ote-
vření hasičské zbrojnice s tímto programem:
5:00 hod   budíček
7:30 hod   mše svatá
8:00-9:00 hod   vítaní sborů a hostů
9:00 hod   slavnostní průvod k bratru veliteli a převoz 

hasičské stříkačky do hasičské zbrojnice
10:00 hod   proslov místních a okolních župních činov-

níků
12:00 hod   slavnostní oběd
14:00 hod   poplach a veřejné okresní požárové cvičení
15:00 hod   odchod na zapůjčenou louku, kde se konal 

výlet

Ve zbrojnici byla místnost spolková, v jejím rohu 
část na uchování úředních spisů obce, dále místnost 
na uschování jeviště a místnost pro hasičskou stříkač-
ku. 29.prosince 1930 byl zaveden bezplatně elektrický 
proud. Hasičská zbrojírna však nezůstala dlouho jen 
stánkem pro hasiče.

obec neměla žádné veřejné prostory, a tak se 
29.října 1932  na výborové schůzi na žádost starosty 
obce dohodlo, že se zbrojírna zapůjčí obecní knihovně, 
kde se jednou za týden budou půjčovat knihy, zřídí se 
čítárna časopisů vzdělávacích a úředních listin.  kolem 
roku 1956 se stěhuje úřad MnV z domu č. 25 do ha-
sičské zbrojnice. roku 1958 se zakládá JZD, a protože 

nemají kde úřadovat – používají hasičskou zbrojírnu, a 
to až do roku 1966. teprve v roce 1973, když se podařilo 
v obci postavit novou budovu pro úřad MnV, knihovnu 
a obchod se  smíšeným zbožím, se zbrojnice konečně 
uvolnila jen pro spolkový život hasičů a hasičské mlá-
deži.

Další důležitou událostí byl rok 1997, kdy při ply-
nofikaci obce je zaveden plyn do zbrojírny. roku 2000 se 
buduje vodovodní přípojka do zbrojnice, včetně kanali-
zace. roku 2005 byla provedena oprava nátěru krytiny 
včetně věže a poslední úpravou byla v letošním roce in-
jektáž pod základy přístavby hasičské zbrojírny.

Dalším bodem programu byla zpráva o činnos-
ti sboru za uplynulý rok a její nedílnou součástí byla 
zpráva družstva mužů, které letos již po páté vyhrálo 
Moravskoslezskou ligu. Je to velký úspěch, na který jsme 
právem hrdi!  poté následovalo předávání vyznamenání 
zasloužilým členům sboru.

po společné večeři začala volná zábava s prohlíd-
kou fotografií  všech členů na tablech od roku 1927 do 
současnosti. přítomní měli také možnost prohlédnout si 
výstavku části získaných trofejí a pohárů z celé historie 
sboru. 

Celá akce se vydařila a přispěla ke zdárné oslavě 80. 
výročí postavení hasičské zbrojnice.

výzDoba vánočních stromečků na náměstí – insPirace Pro mnohé z nás
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V souladu se školským zákonem . 561/2004 Sb., §36 a obecn  
závaznou vyhláškou . 3/2005, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol z ízených m stem P íbor a ást spole ného 
školského obvodu základní školy se uskute ní 

 
 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2008/2009, 
který se bude konat na 

 

 Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510 
 Základní škole P íbor, ul. Ji ínská 485   

 

v pátek 8. února 2008 - od 13.00 do 18.00 hod. 
 
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dít tem 
 

 narozeným od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002 

 s odloženou školní docházkou z r. 2007 

 Na žádost zákonného zástupce m že být       
zapsáno i dít  narozené v termínu od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002 

   

   U zápisu p edložte: 

- rodný list dít te 
 
 
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyv šena na informa ních 

tabulích m stského ú adu a na školách 
 
 

M stský ú ad P íbor 

MĚSÍC leden
nOVOROČnÍ TURnAJ Ve FlORBAlU
12.01. / sobota / 9:00 / tělocvična LUNA
Akce pro děti 1. – 4. tříd. Družstva se mohou přihlásit do 
11.01.2008 v Luně Příbor. Startovné 20 Kč. Informace: J. 
Lupíková

„O ZlATOU PÍŠŤAlKU“
16.01. / středa / 14:00 / tělocvična ZŠ Npor. Loma. 
Meziškolní turnaj ve přehazované pro žáky 7. tříd. 
Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna

MAlOVÁnÍ nA HedVÁBÍ
18.01. / pátek / 15:00 – 19:00 / LUNA. Práce s vlastním 
materiálem (šála, šátek, kravata a hedvábné obrázky). 
Do 11.01. je možno zajistit materiál (šálu nebo kravatu – 
120 Kč). Vstupné: 100 Kč (barvy a kontury). Informace: K. 
Bukovjanová

PřiPRAVUJeMe:
MiniMAŠKÁRnÍ PleS

01.02 / pátek/ od 9:00 / LUNA
Akce pro členy maminky a jejich zlatíčka.
Informace: K. Bukovjanová

luna Příbor, středisko volného času, 
příspěvková organizace

dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 
556 725 029, +420 736 673 012 

e-mail: luna@lunapribor.cz,  
internet: http://www.lunapribor.cz
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...v sobotu 22. prosince jste se mohli vrátit o „sto“ let zpátky. Na příborské náměstí se nastěhovala  
lidová vesnička s dřevěnými domky a měšťany v historických kostýmech, kteří nám předvedli vánoční zvyky  
a zazpívali koledy. Herci a kejklíři vtáhli děti do děje mnoha akčními soutěžemi a zahráli pro ně neméně 
pohádek. A nejen ti nejmenší mohli své přání napsat a vhodit do Ježíškovi poštovní schránky...

Tradiční vánoční čas nastal...


