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Něžná krása motýlích křídel
V průběhu října 2007 až ledna 2008 jsme měli možnost zhlédnout výstavu nazvanou „Něžná krása motýlích křídel“ - motýli severní Moravy ze
sběrů Jana Kozla a Karla Kavky.
Muzeum Novojičínska získalo v krátké době po sobě do svých entomologických sbírek dva významné přírůstky. V roce 2005 zakoupilo sbírku motýlů PaeDr. Karla Kavky z Horních Moštěnic, o rok později, v roce 2006 rozsáhlou sbírku po nedávno předtím zesnulém Janu Kozlovi. První
sbírka čítá 3 326 motýlů v 59 entomologických krabicích, druhá má 246 krabic, v nichž je uloženo 18 245 motýlů. Obě sbírky přispívají k poznání
Lepidopter neboli motýlů a vývoje jejich populací na severní Moravě i v dalších oblastech Moravy, resp. území bývalého Československa. Kavkova
sběratelská činnost trvala 20 let, Kozlova lepidopterologická záliba více než 60 let, zahrneme-li však do jeho entomologické vášně i sběry brouků
z počátku jeho sběratelské činnosti, pak se jedná dokonce o neuvěřitelných 80 let pečlivé práce.
A věřte, že opravdu bylo na co se dívat. Bělásci, žluťásci, modrásci, babočky, lišaji, přástevníci, můry a spousta dalších krásně zbarvených motýlů.
Motýli bezesporu patří mezi to nejkrásnější, co může příroda vnímavému pozorovateli nabídnout. Pokud jste podlehli kráse šupinatých křídel,
chlupatých tělíček a dlouhých sosáčků, pak věřím, že se vám tato výstava líbila tak jako mně.
Stanislava Slováková, referent OKCR
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TAJNÝ LODNÍ DENÍK
Ve čtvrtek 8. listopadu většina žáků 5. tříd přišla svátečně oblečena. A velmi jim to slušelo. Důvodem byla návštěva Beskydského divadla v Novém Jičíně.
Z nabídky pro školy nás zaujala hra Ladislava Dvorského a Jana Schmida: Tajný
lodní deník ve zpracování Naivního divadla Liberec.
Příběh nás zavedl do party čtyř dětí, která se schází ve staré kůlně. Zde si
postaví námořní loď Diamant. Vydávají se na dobrodružnou plavbu pod velením kapitána Martyho, s posádkou tvořenou malířkou a kuchařkou Titánií,
plavčíkem Kambalou a písařem Čenem.
Na svých plavbách ve své fantazii prožívají spoustu dobrodružství.
Několikrát se střetnou s piráty, objevují neznámé ostrovy, zneškodní jedovatého hada, pomohou nalézt ztraceného syna Lumíra jeho nešťastným rodičům
atd. A to vše si zapisují do tajného lodního deníku. Nechybí ani vzkazy tajným
písmem.
Plavba končí, když se posádka dovídá, že jejich kůlna se bude bourat.
Příběh ale nekončí smutně. Titánie přijde s nápadem postavit si ponorku nebo
vzducholoď v jejich altánu. A nové dobrodružství může začít …
	Příběh odehrávající se v dětské fantazii zaujal děti zajímavým prolínáním hereckých výkonů na jevišti a projekce animovaných ilustrací na plátně,
vtipnými okamžiky, kostýmy a také využitím loutek v části příběhu.
				

Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

Vzali byste si za manžela svého dědečka?
To byl jeden z úkolů, které řešili šesťáci v rámci čtyřdenního projektu s názvem STAROVĚKÉ
CIVILIZACE. Tento problém měla vdova po faraónovi Tutanchamónovi a žáci vymýšleli možnosti, které by jí pomohly se z této situace dostat.
Nakonec srovnali svoje varianty řešení s historickou skutečností.
Příprava na tento projekt začala již měsíc před
jeho uskutečněním. Do každé 6.třídy přišel dopis
tajemné Džakwyw, vyslankyně boha Re, který
obsahoval pozvání do projektu a podmínky pro
účast v projektu – pas pro vycestování do starověku a vlastnoručně vyrobené dary pro starověké
bohy. Každá třída měla zvolit 4 žáky, kteří přijdou
v oblečení charakteristickém pro jednotlivé starověké státy /Egypt, Indie, Mezopotámie, Čína/.
V třídnických hodinách se kolektivy zaměřily
na vytvoření pracovních skupin a stanovení pravidel práce . V týdnu před projektem děti přinášely
materiály a předměty týkající se starověku. Těmi
pak třídy vyzdobili. A mohli jsme začít.
Projekt probíhal napříč všemi předměty. V zeměpise žáci vytvářeli mapy Egypta s historickými
památkami, které by mohli turisté při návštěvě
využít. Seznamovali se s povrchem a vodstvem,
hledali státy sousedící s tímto státem.
V matematice žáci vytvářeli krychle a kvádry, navrhovali stavby pyramid.Ve fyzice se zaměřili na vynálezy starověku. Vyráběli přesýpací
hodiny, vodní kola, vodní hodiny, váhy, katapulty
a zkoušeli technologie, kterými Egypťané přemisťovali kvádry na stavbu pyramid. Každý výrobek
pak opatřili písemným zpracováním postupu výroby. V dějepise vyhledávali v místní starověké
knihovně zajímavosti a fakta o životě v Egyptě.
Přírodopis se zaměřil na Čínu. Čínský zvěrokruh

umožnil nejenom poznání zvířat , ale i zamyšlení nad úlohou zvířat v životě člověka, nad jejich
vlastnostmi, nad využitím všech těchto poznatků
v astrologii.
V anglickém jazyce žáci porovnávali běžný život otroka s životem faraona. Své poznatky
pak překládali do angličtiny. Hodina v počítačové
učebně umožnila vyhledávání informací na internetu, seznámení se s možnostmi získat historická
fakta v různých slovnících umístěných na internetových stránkách. Informace o hieroglyfech pak
pomohla při doplňování údajů v pracovním listě,
některá slova pak žáci převáděli do hieroglyfického písma.
Zkrátka nepřišly ani výchovy. Tělesná výchova přinesla uspokojení z pohybu, v pracovních
činnostech dělali pokus s pyramidou. Do pyramidy a vedle ní umístili potraviny a pak sledovali,
které déle vydrží v nezměněném stavu. Výtvarná
výchova se zaměřila na výzdobu staveb starověku.
A tak v jedné třídě najdete Ištařinu bránu, v druhé
pyramidy, sfingu a ve třetí čínskou architekturu.
Projekt Starověké civilizace byl zaměřen nejenom na získání znalostí a dovedností, ale také na
spolupráci a komunikaci – klíčové kompetence,
které se snažíme rozvíjet. Žáci pracovali ve skupinách, učili se rozdělovat si role, komunikovat,
pomáhat si. Ne všichni pracovali bez problémů.
Našli se jednotlivci, kteří bojkotovali práci ve své
skupině, nepracovali na zadaných úkolech, rušili
při práci druhé. V závěrečném hodnocení si pak
vyslechli kritiku ostatních. Většina žáků se ale do
práce zapojila s velkým zájmem, během čtyř dní
získala mnoho zajímavých poznatků, naučila se
praktickým dovednostem.
Tamara Dudková, ZŠ Příbor, Jičínská
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Představujeme vám…

Iveta Šrubařová
Věk: 		

46 let

Stav: 		

rozvedená

Dosažené vzdělání: středoškolské – gymnázium, SPgŠ

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?

	Na to byste se musela zeptat mého táty a mámy.
Ale naučili mne dochvilnosti, poctivosti, zodpovědnosti a především úctě k lidem.

2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Relaxace v sauně.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?

	Nemám teď moc času na čtení, ale poslední
kniha, kterou jsem nedávno četla (a to již potřetí), byla od Roberta Fulghuma„ Všechno, co
opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“. Teď si čtu hlavně ve školských
zákonech. Film? „Pretty woman“ a často poslouchám „REM“.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?

Znáte to. Na základní škole vším možným. Na
gymnáziu už to bylo jasnější – porodní asistentkou, ale čekala jsem miminko a ke studiu
nastoupit nemohla. Mateřské povinnosti definitivně rozhodly – zamilovala jsem se do malých dětí, vystudovala střední pedagogickou
školu a stala se paní učitelkou v MŠ.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?

Celý život ve svých rodičích. Máma byla ta
„správná maminka“, která přitulila, když bylo
trápení a táta byl zase ten, kdo mě naučil všem
sportům, maximálně se mi věnoval, za což jim
oběma moc děkuji.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	To jsem již zodpověděla ve 4. otázce.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?

Je to přece moje město! Žiji zde od narození.
Mám je ráda. A mimochodem… hezky vzkvétá.

Povolání: 		

ředitelka mateřské školy Hájov

Koníčky: 		

angličtina, chov psů

V Příboře žije:

od narození

8. Které místo ve městě máte nejraději?
	Kopec u „Orinoka“, kam si chodím „vyčistit“
hlavu a relaxovat se svými psy.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Spíše na lidech ve městě. Vandalismus, drogy.
I když ještě nejsem tak stará, některé věci vážně nechápu.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Jó, těch by bylo…
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Mohu dva? Ten první byl, když jsem ve svých
35 letech složila státnice z angličtiny a ten
druhý, když jsem dostala příležitost vychovávat předškolní děti v tak krásné mateřské škole na Hájově… děkuji.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Víte, problémů je vždycky dost, mají je všichni, ale nemám pocit žádné životní prohry.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného?
	Být někým jiným?To podle toho, čím bych se
narodila. Ale nejspíš bych byla zase tou Ivetou.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
	Ti rozumní umí žít a žádné vzkazy nepotřebují, ale… „Vy, mladí, máte-li stresy, jste bez práce, neřešte to pitím a drogami. Bojujte sami
se sebou, nechte si poradit od těch, kteří vás
milují. Žijte život v té jeho opravdové kráse
a neničte se. Stojí to za to!“
Děkuji vám za rozhovor Pavla Veselková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 29. února
Anna Olšovská
Ludmila Tabášková
Josef Sedoník
Antonín Pustějovský
Milena Krompolcová
Oldřich Vinkler
Oldřich Filip
Drahomíra Balátová
Marie Přívětivá
Emilia Rajnohová
Zuzana Říčková
Vlasta Jurásková

Anna Rutová
Emilie Vágnerová
Jarmila Pavlisková
Božena Štolfová
Ludmila Sviderková
Ferdinand Jurák
Kristina Bartošová
Marie Krišková
Růžena Masnicová
Bohumil Bača
Marie Folnerová
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5 LET ÚSPĚŠNÉ PRÁCE
PRO OPUŠTĚNÉ
A HANDICAPOVANÉ DĚTI
Již pět let úspěšně pracuje v oblasti střední
a severní Moravy Fond Heidi Janků a Rostislava
Klesly se sídlem v Mořkově, který pomáhá opuštěným a handicapovaným dětem. Od roku 2003
bylo již realizováno 30 akcí, jichž se zúčastnilo
necelých 3.000 dětí. Pomáháme dětem, které za
svůj často krutý osud nemohou. Jedinou odměnou za naši práci je radost a spokojenost těchto
dětí. Naši práci můžeme vykonávat mimo jiné
i díky podpoře vedení některých obcí a měst,
firem.
Do této činnosti vkládáme také naše vlastní
finanční prostředky a spoustu volného času.
Děkujeme všem, kdož nám v minulosti pomáhali a popř. v budoucnu pomohou. Naše poděkování tlumočíme od dětí z dětských domovů, stacionářů, ale i od dětí, které díky zdravotním nebo sociálním problémům často nemohou
dosáhnout na cíle, které jsou pro zdravé a v rodinném kruhu žijící děti samozřejmostí. Ještě
jednou děkujeme.
Heidi Janků - Praha,
Rostislav Klesla - hokejista NHL a reprez. ČR,
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch - předseda fondu
Vše o práci naleznete na

www.fond-heidi.cz

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 certifikovaná zařízení vyhovují z hlediska poskytování služeb osobám se zdravotním postižením a jsou vhodná a připravená pro rekreaci
a návštěvu osob, které se neobjedou 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“

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UCHAZEČE A ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ OD 1. LEDNA 2008
Pokračování sociálních změn, které byly uvedeny v lednovém čísle Měsíčníku.

Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání

•

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická
osoba, která osobně požádá o zprostředkování zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má
bydliště, a splňuje zákonem stanovené podmínky
pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

•
•

Bydlištěm se rozumí:
•

•

u státního občana ČR a u cizince, který není
občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa místa trvalého pobytu na území
ČR
u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa trvalého nebo
přechodného pobytu na území ČR, a pokud
takový pobyte nemá, adresa místa, kde se na
území ČR obvykle zdržuje.

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemohou být zařazeny fyzické osoby, které jsou uvedeny
v zákoně o zaměstnanosti. Jsou to např. osoby zaměstnané v pracovně – právním vztahu (tj. pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a o provedení práce) nebo ve služebním poměru, samostatně
výdělečně činné, studující v denním nebo prezenčním studiu na středních a vysokých školách.
Dále nemůže být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena fyzická osoba, která je např.
uznána dočasně neschopnou práce nebo je plně
invalidní.

Práva uchazeče o zaměstnání

•
•

Uchazeč o zaměstnání má zejména právo
na zprostředkování vhodného zaměstnání
na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek.

Vhodným zaměstnáním je zaměstnání

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80%
stanovené týdenní pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na
dobu určitou delší než 3 měsíce,
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání, a pokud je možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby
zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní
dosažitelnosti zaměstnání.

Možnost přivýdělku

Zákon umožňuje uchazečům o zaměstnání
výkon činnosti v pracovněprávním vztahu nebo
služebním poměru, pokud tato činnosti je kratší než polovina stanovené týdenní pracovní doby
a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy nebo pokud měsíční odměna (průměrná
měsíční odměna) nepřesáhne polovinu minimální
mzdy. Výkon těchto činností však musí uchazeč
úřadu práce oznámit a nesmí mu bránit v plnění
jeho povinností.

Povinnosti uchazeče o zaměstnání

•
•

Uchazeč o zaměstnání je povinen:
poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost
a řídit se jeho pokyny
sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních

omezeních (uplatňuje-li je) a doložit lékařským
posudkem registrujícího praktického lékaře
podrobit se v některých případech na žádost
úřadu práce vyšetření za účelem posouzení
svého zdravotního stavu
oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání
oznámit úřadu práce změny skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na
úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu
bydliště.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti
• do 50 let věku – 6 měsíců
• od 50 let věku – 9 měsíců
• nad 55 let věku – 12 měsíců
Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění,
podpory při rekvalifikaci a po dobu vazby.

Ukončení vedení v evidenci

Výše podpory v nezaměstnanosti

Úřad práce uchazeče o zaměstnání ukončí vedení evidenci jeho nástupem do zaměstnání nebo
na základě jeho písemné žádosti.

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví v prvních třech měsících ve výši 50% a po zbývající dobu
ve výši 45%
• průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání,
• posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč
o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.
V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato
doba byla poslední započitatelnou dobou,
• uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši výdělku nebo vyměřovacího základu,
• u uchazeče nelze stanovit průměrný výdělek
nebo vyměřovací základ.
stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 3 měsíců ve výši 0,12násobku
a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku
průměrné mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byla
žádost o tuto podporu podána.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti
činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém
byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Úřad práce vyřadí uchazeče o zaměstnání
z evidence uchazečů o zaměstnání např. nastalali některá ze skutečností bránících zařazení nebo
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo
pokud není podle lékařského posudku schopen
plnit povinnost součinnosti s úřadem práce. Dále
uchazeče o zaměstnání vyřadí, jestliže bez vážných
důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na dohodnutou rekvalifikaci, odmítne se
podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, maří
součinnost s úřadem práce nebo vykonává nelegální práci. V těchto případech může být uchazeč
o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů
o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby šesti měsíců ode dne tohoto vyřazení.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má
uchazeč o zaměstnání, který požádal úřad práce
o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
• vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti (dále jen „předchozí zaměstnání“)
• ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního
důchodu.
Nárok na odporu v nezaměstnanosti nemá
uchazeč o zaměstnání, kterému vznikl nárok na
výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než
podpora v nezaměstnanosti. Rozhodným obdobím
pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do předchozího zaměstnání se započítává
i náhradní doba zaměstnání, tj. např. doba
• pobírání plného invalidního důchodu
• osobní péče o dítě ve věku do 4 let
• osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II. a III. nebo ve stupni IV, pokud
s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se
pro účely důchodového pojištění považuje za
osobu blízkou,
• soustavné přípravy na budouí povolání (max.
v délce 6 měsíců).
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Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání

Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická
osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a požádá o zařazení do evidence zájemců
o zaměstnání.
O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
lze požádat kterýkoliv úřad práce na území České
republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.
Vedení v evidenci zájemců o zaměstnání lze
ukončit na základě žádosti zájemce o zaměstnání,
nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání
potřebnou součinnost nebo ji maří.

Bližší informace najdete
•
•
•

v Call centru služeb zaměstnanosti, tel.:
844 844 803, e-mail: callcentrum@mpsv.cz
na internetu: http://portal.mpsv.cz/sz
na úřadech práce v informačních kioscích
nebo přímo u zaměstnanců úřadu

SOCIÁLNÍ S LUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI OD 1. LEDNA 2007
CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY?
Systém sociálních služeb v ČR je upraven zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachování
lidské důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého
jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním
prostředí.
Zákon o sociálních službách nabízí následující zásadní nástroje:
• Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství.
• Nabízí velmi pestrou nabídku sociálních služeb, ze
které si člověk může svobodně vybírat podle svého
uvážení, finančních možností či dalších individuálních preferencí.
• Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, je poskytována sociální dávka – příspěvek na péči.
• Zákon garantuje, že poskytované služby budou pro
uživatele bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí.
• Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti
sociálních služeb v jejich obci či kraji.
Sociální služby jsou souhrnem odborných činností,
které pomáhají člověku řešit nepříznivou sociální situaci.
Protože jsou příčiny těchto situací různé, existuje celá škála
druhů sociálních služeb.
Sociální služby jsou členěny do tří základních oblastí:
• Sociální poradenství, které je obvykle specializované
pro určitou cílovou skupinu či situaci, přičemž základní poradenství je nedílnou složkou všech sociálních
služeb.
• Služby sociální péče zahrnují služby, jejichž hlavním
cílem je zabezpečovat lidem základní životní potřeby,
které nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné
osoby.
• Služby sociální prevence slouží zejména k předcházení sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy
sociálně negativními jevy.
Sociální služby jsou členěny také podle místa jejich poskytování:
• Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Příkladem může být pečovatelská služba, osobní asistence či terénní programy
pro ohroženou mládež.
• Za ambulantními službami člověk dochází do specializovaných zařízení, jakými jsou např. poradny, denní
stacionáře nebo kontaktní centra
• Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde
člověk v určitém období svého života fakticky celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či
pro lidi se zdravotním postižením, ale patří sem také
tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy pro matky s dětmi nebo osoby
bez přístřeší.
Důležitým principem je možnost kombinace různých
druhů služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných blízkých osob.
JAKÝ JE VZTAH MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?
Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním principu. Sjednávání
druhu služby a rozsahu poskytovaných služeb podle individuálních potřeb osob ve smlouvě včetně konkrétních
podmínek poskytování služby je významným krokem
směřujícím k uplatnění svobodné vůle osob, kterým jsou
služby poskytovány. Smlouva uživateli služeb umožňuje
vymáhat sjednaný rozsah služby a poskytovatele zavazuje

k poskytování služby takovým způsobem, který je pro uživatele bezpečný a profesionální. Smlouva o poskytování
sociálních služeb musí být uzavřena v písemné formě, s vyjímkou případů, kdy to není možné nebo vhodné (např. telefonická krizová pomoc či nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež). Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
CO JE TO PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A JAKÉ JSOU PODMÍNKY JEHO
PŘIZNÁNÍ A VÝPLATY?
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na
pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se
sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní
záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.
Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv
osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být
přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.
Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává
čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné
závislosti až po závislost úplnou.
Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2 000,- až
11 000,.- Kč, a to podle věku a stupně závislosti příjemce
příspěvku na pomoci jiné osoby.
Žádost
Žadatel o příspěvek musí dodržet zákonem stanovené povinnosti. O příspěvek je možné požádat na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém
území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.
V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek
na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj.
kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem
má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat.
Žádost o příspěvek na péči a všechny další potřebné formuláře je možné obdržet na obecním úřadě obce
s rozšířenou působností, nebo je může stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí na
adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl.
Posouzení
Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální
pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel
žije.
Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek
zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku
sociálního šetření.
Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše
uvedených procedur, například neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat
příspěvek na péči.
Rozhodnutí o přiznání a výplatě příspěvku
Níže uvedeným odstavcům věnujte zvýšenou pozornost, jsou v nich zvýrazněny změny v oblasti výplaty příspěvku na péči od 1. ledna 2008.
O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí
o příspěvku na péči je doručeno žadateli a v případě, že je
kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku) povinen
obecnímu úřadu do 8 dnů písemně ohlásit jakým způsobem a kým mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil
při podání žádosti. Pokud tak neučiní ani po zopakované
výzvě (opět do 8 dnů) je výplata příspěvku zastavena. Je
velmi důležité, aby příjemce příspěvku uvedl všechny požadované údaje, a to především ty, které se týkají způsobu
zajišťující péče. Je nezbytné, aby uvedený způsob péče byl
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doložen podpisem pečující osoby nebo potvrzením poskytovatele sociálních služeb. Tyto údaje se uvádějí na speciálně připravených formulářích.
Výplata příspěvku na péči je zastavena také v případech, kdy je komplexní péče zajištěna v lůžkových zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných, psychiatrické léčebny apod.), ve školských
zařízeních pro výkon soudem nařízené ústavní výchovy
vyjma dětských domovů, ve výkonu trestu odnětí svobody
a vazby. Toto platí, že tato doba činí alespoň jeden kalendářní měsíc.
O přijetí a ukončení pobytu ve výše vyjmenovaných
zařízeních je příjemce příspěvku povinen informovat místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Pokud z různých důvodů toho není schopen, pak má tuto
povinnost ta osoba, která zabezpečuje pomoc anebo pobytové zařízení sociálních služeb (v případě, že v tomto
zařízení osoba žije).
Způsob výplaty
Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. poštovní poukázkou) nebo na účet, který příjemce určí.
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti
o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém
bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. První výplata
příspěvku zahrnuje výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení.
Příspěvek na péči se zpravidla nezapočítává jako
příjem pro účely jiných dávkových systémů ani pro účely
daní.
Na co je příspěvek určen
Příspěvek lze použít na ty výdaje, které souvisejí se
zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na
péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada
za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě,
tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že
oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle
vlastní potřeby.
Kontrola využití příspěvku
Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci obecních úřadů s rozšířenou působností. Pokud je zjištěno, že
příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit
tzv. zvláštního příjemce, který zajistí správné použití příspěvku a v případech zneužívání příspěvku nárok na výplatu příspěvku odejmout.
JAKÉ JE POSTAVENÍ PEČUJÍCÍCH V RODINĚ ČI JINÝCH
BLÍZKÝCH OSOB?
Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiných (tj. obvykle je
přiznán příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo
s dílčí dopomocí sociálních služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další prvky sociální ochrany:
• Příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu
s rodičovským příspěvkem.
• Doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána
jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění.
• Hlavní pečující osoba je tzv. „státním pojištěncem“
v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu hradí zdravotní pojištění stát.
• Pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním
uplatnění.
• Doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání
podpory v nezaměstnanosti.
KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?
Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat především na městských, případně obecních
nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb.

Termíny svozu od 1.ledna 2008 :
I.

Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)
9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs.armády, Etzlova, Freudova, Gagarinova, Hluboká, Hřbitovní,
Hukvaldská, Jičínská, Juraňova,K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní, Lidická, Lomená, Luční,
Masarykova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova,

Z kalendáře starosty města

prosinec – leden 2008, ing. Milan Strakoš
Tak jako se zpočátku zdálo, že letošní zima
bude tou opravdu „ladovskou“ zimou, opak je
pravdou. Sníh se udržel jen několik málo dní,
a tak nás takřka celý měsíc doprovázelo deštivé
počasí s větrem.
Nový rok 2008 mnoho z nás již tradičně přivítalo na náměstí při půlnočním ohňostroji nebo
na vršcích v okolí města, odkud je na svítící oblohu krásný pohled. Velký ohňostroj byl v letošním
roce odpálen taky na Prchalově.
Zejména prosinec byl doprovázen řadou adventních koncertů a dalších kulturních a společenských akcí, včetně jarmarků na náměstí. V ulicích přibylo oproti předcházejícímu roku vánoční
osvětlení. Velmi dobře působily nové modré hvězdičky na Franštátské ulici. Vánoční strom vydržel
až do Tří králů.
Po domácnostech chodily v tyto dny skupinky dětí v doprovodu dospělých a formou sbírky
vybírali peníze pro potřebné. Organizátorem sbírky byla Charita. Do tříkrálové sbírky tak občané
města přispěli celkem asi 80 tis. Kč.
V období Vánoc byla po dlouhých přípravách otevřena na náměstí v domě č.p. 9 Cukrárna
u Elvíry. Prostory cukrárny jsou moc příjemné
a tak nezbývá, než jejím provozovatelům popřát
především hodně spokojených hostů.
Mnoho stížností bylo v období svátků, ale
i předtím a taky po svátcích, zaznamenáno na pobočku České pošty v Příboře. Občané byli nespokojeni zejména s dlouhými frontami a čekací dobou. Ještě před Vánocemi jsem tuto problematiku
projednával s vedoucí České pošty v Kopřivnici,
kam příborská pobočka spadá. Vzhledem k současné nezlepšené situaci bude vedoucí pošty
pozvána do schůze rady města za účelem řešení
vzniklé situace.
V prostorách brněnského výstaviště se
uskutečnila ve dnech 10. – 13.1.2008 výstava
Regiontour 2008, na které prezentovaly jednotlivé obce, města nebo regiony nabídku v oblasti
cestovního ruchu. Příbor měl společnou expozici
v rámci projektu Lašská brána, která byla představena v rámci prezentace Moravskoslezského kraje. Součástí expozice byla i polyuretanová figurína
Sigmunda Freuda.
Od pondělí 14.1.2008 se stala novou ředitelkou Mateřské školy Kamarád paní Iva Drholecká.
Ve funkci tak nahradila dosavadní ředitelku paní
Ivonu Gadasovou, která byla u této příležitosti
přizvána do schůze rady města. Jednotliví radní jí
poděkovali za celoživotní práci, kterou věnovala
malým dětem.

Na Kamenci, Nádražní, nám.S.Freuda, Nerudova, O.Helmy, Okružní, Ostravská, Osvobození,
Pod Hradbami, Pol. vězňů, R. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova, Štramberská, Švédská, Tovární,
Tržní, Tyršova, U Brány, Zahradní, Zámečnická
Sváží se podle domluvených četností svozů :

každý pátek

1) 1x týdně			
2) 1x za 14 dní		

pátek - lichý týden

3) 1x za 4 týdny v těchto termínech: 11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9.,
17.10., 14.11., 12.12.

II.
Nádoby 120 l a 80 l – ulice( úterní svozy):
28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova, Dukelská, Dvořáková, Erbenova, Frenštátská,
Fučíkova, J. Hory,
J. Rašky, Jiráskova, K.H.Máchy, Kamenná, Kašnice, Komenského, Kpt. Jaroše, L. Janáčka,
Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na Valše, Nábřeží, Nová, Palackého, Pod Haškovcem, Remešova,
Šafaříkova, Sládkova, Šmeralova, Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv.Čecha, Švermova, Úzká,
V Kopci, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova
Sváží se podle domluvených četností svozů:

1) 1x týdně -

2) 1x za 14 dnů

každé úterý

úterý - lichý týden

3) 1 x za 4 týdny v těchto termínech (sudé úterý): 8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7.,
19.8., 30.9., 28.10., 25.11., 23.12.

PRCHALOV
1 x za 14 dní

pátek – lichý týden (první svoz 4.1.)

1 x za 4 týdny   
pátek - data měsíčních svozů jsou: 4.1., 1.2., 29.2.,  28.3.,  25.4.,  23.5.,  20.6.,  
18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.

HÁJOV
1 x za 14 dní

pátek – sudý týden (první svoz 11.1.)

1 x 4 týdny
pátek  -  data měsíčních svozů jsou: 11.1.,  8.2.,  7.3.,  4.4.,  2.5., 30.5.,  27.6.,  
25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.,

III.
Nádoby 1100 l
Se svážejí podle domluvených četností:
1) 1x týdně – úterý

2) 2x za týden - úterý, pátek		

Počítač pro seniory

V rámci projektu „Senioři komunikují“ obdrželo město Příbor od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových osobní počítač k využívání přednostně staršími občany,
zejména těmi, kteří osobní počítač nevlastní a chtějí si procvičovat a prohlubovat znalosti
v jeho ovládání. Tento počítač je i napojen na internet.
Sdělujeme tedy, že tento počítač je umístěn v městské knihovně v Příboře, na ul. Lidické
a je přístupný veřejnosti ve dnech:
Pondělí.
od 8-12 hod. a od 13-15 hod.
Úterý:
od 8-12 hod. a od 14-18 hod.
Čtvrtek a pátek: od 8-12 hod. a od 14-18 hod.
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Sbor dobrovolných hasiĀĪ PĢíbor
poĢádá

TRADIýNÍ HASIýSKÝ
PLES
v sobotu 23. února 2008 od 20:00 h
v prostorách Katolického domu v PĢíboĢe.

K tanci a poslechu bude
hrát skupina „RIVIERAS“
z prostĢední BeĀvy.
Vstupné: velký sál: 80,- KĀ, malý sál: 70,- KĀ
ÿeká na vás bohaté obĀerstvení a tombola
PĢedprodej vstupenek:
15. února 2008 od 16:00 do 18:00 h
16. února 2008 od 9:00 do 11:00 h
V požární stanici PĢíbor
SrdeĀnď zvou pĢíborští hasiĀi

Na prosincovém jednání zastupitelstva
města byl schválen Strategický plán rozvoje
města do roku 2016. V současné době probíhají práce na schválení zásad realizace tohoto plánu. Pro jeho vlastní realizaci budou
ustaveny komise a pracovní skupiny, jejichž
úkolem bude předkládat návrhy pro rozpočet
a akční plány jednotlivých let. Zejména do
pracovních skupin budou delegováni občané města, aby se kromě volených zastupitelů
mohli zapojit do rozhodování o prioritách
města. Všichni občané se se závěry komisí
a pracovních skupin budou moci seznámit na
www.stránkách města.
V neděli 20.1.2008 přijela do Příbora na krátkou návštěvu paní Jane McAdam Freud s manželem. Účelem této návštěvy je koupě domu v centru města, ve kterém by chtěla zřídit ateliér a výstavní síň.
7.1.2008 … účast na jednání Osadního výboru
na Hájově, na kterém byl projednáván návrh
hlavních akcí pro rok 2008
9.1.2008 … účast na jednání Osadního výboru na
Prchalově spojená rovněž s projednáváním
návrhů hlavních aktivit v roce 2008
… zahájení vernisáže fotoprací p. Arnošta
Čaply a p. Jaroslava Kupčáka v Galerii
v radnici
10.1.2008 … prohlídka veletrhu cestovního ruchu
měst a obcí ČR v Brně (Regiontour 2008)
16.1.2008 … prohlídka výrobního areálu společnosti Plakor v Mošnově

V prosinci trochu jinak

Čas Vánoc by měl být časem pohody, klidu,
přátelství a lásky. Většinou tuto atmosféru prožívají děti ve své rodině. Je to doba předvánoční,
doba adventní. V tomto duchu jsme dětem na
naší škole připravili takové aktivity, které vánoční
atmosféru navozují.

Již začátkem prosince se vypravili žáci čtvrtých a pátých tříd do Rožnova pod Radhoštěm na
akci Vánoce na vsi. Vrátili se plní dojmů a nápadů, které chtěli uplatnit při výzdobě školy, výrobě
dárků a přání. Toto nadšení a elán jsme využili při
přípravě akce Den her.
Během toho dne velcí i malí pracovali ve skupinách ve všech prostorách školy. Žáci vyráběli
svícny, betlémy, vánoční přání a dárky, malovali

na sklo, připravovali vánoční cukroví. Tyto relativně klidné činnosti se prolínaly se společenskými hrami, stavěním z lega, bowlingem, stolním
tenisem, florbalem, soutěžemi v tělocvičně.

Tradice českých Vánoc děti znají. Ale jak je to
ve světě? Víte to? Naši žáci již ano. V rámci projektového dne Vánoce ve světě se žáci seznámili se zvyky a tradicemi Vánoc v různých koutech světa. Pod
vedením učitelů žáci každého ročníku podle svých
schopností vyhledávali, sestavovali a tvořivě zpracovávali informace a poznatky o Vánocích. Toto téma
nenásilně prolínalo všemi předměty. Výsledky celodenního úsilí jsou vystaveny v prostorách školy.
Tuto vánoční náladu přenesli žáci I. B i na
své rodiče, které pozvali na předvánoční posezení
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s besídkou. Druháci, ti se sešli v tělocvičně při vánočních závodivých hrách.
Rok 2007 jsme slavnostně ukončili a nový rok
2008 přivítáme novoročním turnajem ve vybíjené
mezi žáky čtvrtých a pátých tříd.
Přejeme všem žákům úspěšný rok 2008.

Mgr. Ivana Říčková, Mgr. Jitka Šmídová - ZŠ
Npor. Loma Příbor

Strategický plán pokračování z minulého čísla
5.2 Příbor a rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí
Globální cíl: Město vstřícné k podnikání, tedy město bez zbytečné byrokracie, a s ochotou napomáhat při hledání řešení problémů malého a středního podnikání, město spolupracující s dopravně dostupnými podnikatelskými zónami se středními a velkými zaměstnavateli, město pečující o zajištění odpovídajícího
zázemí a služeb, podněcujících ekonomickou aktivitu.

5.2.1 Podmínky pro podnikání, podnikatelské prostředí

Město má v současném územním plánu vymezeny plochy pro rozvoj podnikání a průmysl. Pro větší podnikatelské aktivity však nevyhovují svou nedostatečnou rozlohou. Jsou vymezeny spíše pro rozvoj menších firem. Z tohoto hlediska je vznik nového podniku, který by zaměstnával větší počet zaměstnanců,
omezen. Na území města je v současnosti nevyužíván pro podnikání bývalý areál Lonky, do těchto prostor je možnost rozšíření stávajících průmyslových podniků. Obyvatelé města tedy budou pravděpodobně využívat nabídky práce v blízkých podnikatelských zónách Kopřivnice, Mošnov a za prací dojíždět. Vstupem
nových investorů může dojít k zavedení nových výrob ve městě.
Současný trh práce na území města a v blízkém okolí začíná vnímat nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků různých profesí. Pružnou reakcí na
tento nedostatek se jeví možnost rekvalifikovat stávající profese, které se nemohou uplatnit v blízkém okolí a nutí obyvatele migrovat za prací. Rovněž dobrá
informovanost o možnostech zaměstnání a další vzdělávání pomáhá stabilizovat pracovní sílu ve městě.
Další možností pro rozšíření nabídky pracovních míst je rozvoj drobného podnikání, obchodu a služeb, které mohou expandovat do v současné době nevyužívaných prostor ve městě, a to jak v možných nebytových prostorách v centru města, tak v nově vymezených plochách v územním plánu města.
Specifický cíl: Operativní informovaností, komunikační otevřeností a aktivním přístupem k řešení problémů rozvoje podnikání ve městě vytvářet podmínky
pro rozvoj ekonomické aktivity zainteresovaných podnikatelských subjektů.
Opatření

Charakteristika opatření

Zainteresované subjekty

5.2.1.1
Podpora vzniku
vzdělávacího, informačního
a rekvalifikačního centra

Vytváření podmínek pro možnost celoživotního učení a zajištění
dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků pro vznikající pracovní
příležitosti, možnost rekvalifikací a profesní růst.
Dostatečná informovanost o pracovních možnostech a podmínkách
zaměstnání v blízkém okolí.

5.2.1.2
Podpora využití
stávajících nebytových prostor pro
rozvoj podnikání

Zmapování stávajících nevyužívaných prostor zejména v centru města, které
nejsou v současnosti využívány pro podnikání (zejména obchod a služby)
• město Příbor
a jejich aktivní nabízení potenciálním uchazečům pro rozvoj chybějících
• vlastníci nemovitostí
služeb a obchodu. Vytvoření motivačního mechanismu města k poskytnutí
prostor ze strany vlastníků objektů.

5.2.1.3
Vymezení ploch
a vytváření podmínek pro rozvoj
podnikání

V územním plánu města vytipování vhodných lokalit pro rozvoj podnikání,
s možností napojení na inženýrské sítě a minimálním negativním dopadem
na životní podmínky obyvatel města.

Předpokládané zdroje financování

• město Příbor
• podnikatelské subjekty

• město Příbor

• EF:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• EF: ROP MS
• rozpočet města
• soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 4 (jen vybavení)
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• soukromé zdroje
• EF: OP Podnikání a inovace
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5 (0,5 ročně)
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• Dotace
• EF: OP Životní prostředí
Odhadované náklady v mil. Kč: (viz nový ÚP 1,2)

5.2.2 Rozvoj obchodu a služeb
Rozvoj obchodu a služeb na území města v současnosti poměrně stagnuje. Obchodníci a poskytovatelé služeb pociťují odliv zákazníků do větších nákupních
center mimo město. Pro rozvoj v této oblasti nepochybně přispěje zlepšení úrovně všech stávajících služeb a obchodu, ať již rozšířením pracovní doby v maloobchodě i službách, pružně reagující na potřeby občanů, tak také zlepšení estetické úrovně a sortimentu stávajících provozoven a využití atmosféry města.
Tento fenomén má úzkou návaznost zároveň na rozvoj turistického ruchu a oživení centra města. Město může nabídnout i regionální výrobky, které připomínají
osobnosti a tradice města, má dobrý potenciál uměleckých řemesel a může tyto zvláštnosti nabídnout ostatním.
Důležitým se jeví zachování stávajících veřejných služeb, které by rovněž měly reagovat na potřeby měnícího se životního stylu obyvatel.
Specifický cíl: Vytvářením podmínek a spoluprací mezi zainteresovanými subjekty zajišťovat předpoklady pro flexibilní reakce na potřeby občanů a požadavky turismu v šíři a kvalitě obchodu a služeb ve městě.
Opatření

Charakteristika opatření

Zainteresované subjekty

5.2.2.1
Zvýšení rozmanitosti
a kvality služeb a maloobchodu ve
městě

Nalezení mechanismu pozitivní motivace pro estetizaci stávajících a vznik nových podnikatelských
aktivit v nevyužitých nebytových   prostorách (zejména v MPR) v návaznosti na bohatou tradici
a historii. Vymezení ploch a podmínek pro další výstavbu a vytváření zařízení obchodu a služeb
v centru města.

• město Příbor
• vlastníci, resp. provozovatelé
zařízení

Využívání všech dostupných forem předávání informací občanům města, aktivní zapojení
5.2.2.2
Zlepšení propagace
podnikatelských subjektů do oboustranně výhodné propagace, grantů a sponzoringu. Vytváření
místních služeb a informovanosti o nich
společných projektů propagace města a jeho existující nabídky.

• město Příbor
• podnikatelské subjekty

Předpokládané zdroje financování
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5
(0,5 ročně)
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 0,9
(0,1 ročně)

5.2.3 Výrobní a řemeslné aktivity
Specifický cíl: Renesance řemesel původně situovaných ve městě Příboře, vytváření podmínek pro vznik nových tradic a pro uchování a rozvoj pro město
přínosných výrobních aktivit.
Opatření

Charakteristika opatření

Zainteresované subjekty

Poskytování veřejných prostor města pro propagaci a výstavy místních specialit a řemeslných
5.2.3.1
Podpora místních malých výrobků. Podpora vzniku prezentačních prostor v různých provozovnách v centru města.
výrobních a řemeslných aktivit
Při prezentaci města na různých úrovních prezentovat a zviditelňovat regionální zvláštnosti.
Navrácení prostor pro trh do centra města.

• město Příbor

Předpokládané zdroje financování
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• EF: OP Podnikání a inovace
Odhadované náklady v mil. Kč: 0,9
(0,1 ročně)

5.3 Příbor a jeho návštěvníci a turisté
Globální cíl: Atraktivní město pro návštěvníky a turisty s přitažlivými a kvalitně spravovanými atraktivitami cestovního ruchu a turistickými cíli, doplněnými odpovídající šíří a kvalitou služeb a nabízející široké portfolio programů (produktů), kombinujících nabídku vlastních atraktivit a služeb s nabídkou atraktivit
a služeb blízkého spolupracujícího okolí, město kde návštěvníci a turisté nezabloudí.
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5.3.1 Městská památková rezervace
Specifický cíl: Městská památková rezervace ukazující krásu a bohatost historie města, avšak žijící moderním současným životem.
Opatření
5.3.1.1
Zpracování Regulačního
plánu pro vybrané lokality MPR

Charakteristika opatření
Cílem opatření je vytvoření takového Regulačního plánu, který zajistí zachování historické podstaty
hodnotných objektů ve vybraných lokalitách MPR vhodnou regulací a usměrněním stavebních
aktivit, oprav a údržby. Toto opatření by však na druhé straně nemělo utlumit aktivitu vlastníků
objektů, potlačit jejich zájem na zprovoznění dosud nevyužívávaných prostor nebo případně
podstatným způsobem navýšit ceny stavebních prací.

Zainteresované subjekty

Předpokládané zdroje financování

• město Příbor

• rozpočet města
Odhadované náklady v mil. Kč: 0,5

• rozpočet města
• EF: ROP MS
• město Příbor
• Norské fondy
• vlastníci nemovitostí
• Švýcarské fondy
• správci inženýrských sítí • soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 50 (dle
rozsahu)
• rozpočet města
Cílem opatření je zpřístupnění a otevření dosud nevyužívaných nebytových prostor a prostor pro
• soukromé zdroje
bydlení v nemovitostech uvnitř MPR včetně jejich potřebné celkové regenerace. Opatřením je
• město Příbor
• Dotační a grantové zdroje (Norské
5.3.1.3
Regenerace a oživení
sledováno celkové oživení MPR, s tím související zvýšení nabídky obchodu a služeb, které povede
• vlastníci nemovitostí
fondy, Švýcarské fondy, MK ČR atd.)
dosud neopravených nemovitostí v MPR
ke spokojenosti všech zainteresovaných stran. Opatření bude vyžadovat rovněž finanční motivaci
• SMMP s.r.o.
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5 (0,5
vlastníků historických objektů.
ročně)
Opatřením je sledováno urychlené dokončení rekonstrukce nejhodnotnějšího objektu MPR, a to
• rozpočet města
5.3.1.4
Dokončení rekonstrukce zejména pro účely společenských a kulturních aktivit města, spolků a sdružení, které ve městě
• město Příbor
• EF: ROP MS
PG včetně zahrady
vyvíjejí činnost. Otevření piaristické zahrady je spojeno především s rozšířením odpočinkových ploch,
• dotace MKČR
které v centru města citelně scházejí.
Odhadované náklady v mil. Kč: 50
Jedná se o dosud neopravenou historickou část města a MPR. Jejím zpřístupněním a navrácením do
5.3.1.2
Obnova a zpřístupnění
původní historické podoby budou vytvořeny základní podmínky pro život jejich obyvatel a zároveň
historických uliček pod farním kostelem
rozšířeny vycházkové trasy s krásnými výhledy na Beskydy. Cílem je zkrášlit a zpřístupnit další
Narození Panny Marie a pod starým
zajímavé části města pro trávení volného času občanů města, pro další podnikatelské aktivity a pro
hřbitovem.
zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a turisty.

5.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch
Specifický cíl: Kvalitní infrastrukturou a poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu docílit spokojenosti návštěvníků, kteří se budou do Příbora
rádi vracet.
Opatření
5.3.2.1
Úpravy a vybudování
nových vycházkových a cykloturistických
tras ve městě a jeho okolí a jejich
provázání s již existujícími trasami
v okolí města.
5.3.2.2
Vytvoření hotelového
zařízení umožňujícího realizaci
konferenčních akcí pro potřeby rozvoje
konferenčního turismu ve městě

5.3.2.3
Rozšíření nabídky
a zlepšení kvality gastronomických
a ubytovacích kapacit ve městě

Charakteristika opatření
Je nutné připravit město na vstup do turistických a cykloturistických projektů s následným zavedením
certifikace národního a mezinárodního charakteru. Poskytovat provozovatelům turistických zařízení
ve městě a okolí dostatek informací a poradenství k zajištění provázanosti nově budovaných i již
existujících cyklotras. Cílem je zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a turisty a vytvářet tak
podmínky pro rozvoj ekonomické aktivity občanů a podnikatelů ve městě.
Zajištění podmínek pro vytvoření ve městě tolik potřebných ubytovacích kapacit hotelového typu
a standardu *** až ****, vytvářejících rovněž zázemí pro konání konferencí alespoň regionálního
významu, vytvářejících tímto základní podmínky pro přitažení nových cílových skupin turistů
– zejména profesních turistů, větších skupin (jeden až dva autobusy, tj. 45 – 90 osob) a turistů
s vyššími nároky na ubytování a doplňkové služby a pro udržení stávajících cílových skupin
návštěvníků a turistů zajištěním podmínek pro další vyžadované zkvalitnění nabízených služeb..
Připravit podkladový materiál pro vytvoření jasných a srozumitelných podmínek informujících
podnikatele o nabídce města, podpořit rozvoj scházejících gastronomických služeb i s případnou
možností podpory na vybudování nových ubytovacích kapacit.

5.3.2.4
Zpřístupnění
a zatraktivnění historických
Zpracovat seznam nevyužitých a historicky zajímavých míst a objektů ve městě, prokonzultovat
a zajímavých míst ve městě pro rozšíření s vlastníky možné technické úpravy, zajistit jejich realizaci a následné využití pro veřejnost. Připravit
a zkvalitnění nabídky návštěvníkům
netradiční formou celorepublikovou reklamu pro zviditelnění těchto turisticky zajímavých míst.
a turistům

Zainteresované subjekty
• město Příbor

• podnikatelské subjekty
• město Příbor

• město Příbor
• provozovatelé zařízení

• město Příbor
• vlastníci nemovitostí

Jedinečná atraktivita pro turisty přijíždějící za poznáváním do kraje či regionu – Rodný dům S. Freuda
– je zatím schopna jen ve velmi omezeném rozsahu nabízet další doplňkové služby (projekce, prodej
suvenýrů atd.) a programy ( pro organizované skupiny dětí, mládeže i dospělých, pro rodiny s dětmi,
• město Příbor
5.3.2.5
Vytvoření zázemí pro
pro profesně orientované návštěvníky) schopné vytvářet motivaci pro delší pobyty, pro profesně
• podnikatelské subjekty
rozšíření služeb rodného domu S. Freuda
orientovanou klientelu a pro opakované návštěvy. Je potřebné zajistit prostory (novou výstavbou,
rekonstrukcí stávajícího vhodného objektu) sloužící ke zvýšení atraktivity a návštěvnické kapacity
Rodného domu S. Freuda a vytvářející tím podmínky pro růst příjmů z cestovního ruchu.

Předpokládané zdroje financování
• rozpočet města
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5 (0,5
ročně)
• rozpočet města (přípravné aktivity)
• soukromé zdroje
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 0,1
• rozpočet města
• soukromé zdroje
• EF: ROP MS
• EF: OP Podnikání a inovace
• EF: OP Přeshraniční spolupráce ČR – PR, ČR – SR
Odhadované náklady v mil. Kč: 0
• rozpočet města
• soukromé zdroje
• EF: ROP MS
• MK ČR
Odhadované náklady v mil. Kč: 0,9 (0,1
ročně)
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• Soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 25 (budova
118, dle rozsahu)

5.3.3 Služby a programová nabídka pro návštěvníky a turisty
Specifický cíl: Rozšířit nabídku služeb pro turisty a návštěvníky města zejména v oblastech průvodcovské, sportovně-relaxační, rehabilitační a ostatních
doplňkových služeb včetně zajištění organizačních podmínek pro tuto činnost.
Opatření
5.3.3.1
Podpořit vybudování
služeb v oblasti cykloturistiky

Charakteristika opatření
Z průběžně prováděných průzkumů mezi cykloturistickou veřejností je zřejmé, že ve městě zcela
schází nabídka služeb pro cyklisty. Na základě společných projektů s podnikateli, okolními městy
a touroperátory (cestovními kancelářemi a agenturami) nabídnout reálnou představu o možné
podpoře při vytváření a rozšiřování těchto služeb. Zaměřit se na osvědčené a fungující republikové
a evropské  systémy. (Turisté vítáni, Cyklisté vítáni, Kudy z nudy aj.)  

Zainteresované subjekty
•
•
•
•

město Příbor
podnikatelské subjekty
CzechTourism
DMMS

5.3.3.2
Rozvoj programové
nabídky ve městě

Vytvořit podmínky pro zajištění atraktivních kulturních programů pro občany města, návštěvníky
• město Příbor
a turisty. Profesionalizací organizace programové a kulturní nabídky ve městě pravidelně zajišťovat
• spolky a sdružení
atraktivní programovou nabídku pro trávení volného času občanů a pro zvýšení atraktivity města pro
• podnikatelské subjekty
návštěvníky a turisty.

5.3.3.3
Vnější a vnitřní
informační systém pro návštěvníky
a turisty

Vytvořením a průběžnou aktualizací a údržbou orientačního a informačního systému zajistit
návštěvníkům a turistům, přijíždějícím do města různými formami dopravy, bezproblémovou
orientaci při příjezdu a odjezdu a nalezení požadovaných cílů ve městě.
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• město Příbor
• Majitelé a provozovatelé cílů,
atraktivit, služeb

Předpokládané zdroje financování
• rozpočet města
• soukromé zdroje
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 1,8
(0,2 ročně)
• rozpočet města
• soukromé zdroje
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 18
(2 ročně)
• rozpočet města
• EF: ROP MS
• dotace MMR ČR
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5
(0,5 ročně)

5.3.4 Propagace města
Specifický cíl: Soustavně, novými způsoby a v souladu s moderními trendy zajišťovat účelnou a účinnou propagaci města a jeho nabídky na cílových trzích
a tím podporovat růst jeho celoroční návštěvnosti.
Opatření
5.3.4.1
Zlepšení  kvality
propagace města na cílových trzích
cestovního ruchu

5.3.4.2
Využití významu
a odkazu osobnosti S. Freuda pro
propagaci města

Charakteristika opatření
Město Příbor zejména ve spolupráci s okolními čí blízkými  městy a obcemi, mikroregiony,
provozovateli atraktivit a služeb disponuje významným potenciálem cestovního ruchu, který není
efektivně využíván. Jednou z významných oblastí pro změnu této situace je zajištění koncepčně
řízené a marketingově kvalitně připravené propagace, vhodně zaměřené na cílové trhy, využívající
synergického efektu spolupráce uvedených subjektů a využití možností a nabídek dalších profesně
orientovaných subjektů.
Zejména po zdařilé rekonstrukci rodného domu S. Freuda a vytvoření jedinečné prezentace
přibližující život a dílo tohoto příborského rodáka se otevírají další možnosti nejen pro posílení image
města, ale rovněž pro podporu růstu příjmů z turismu. V rámci koncepčně řízené propagace města
(viz opatření 5.3.4.1) by tedy měla být významněji zohledněna tato světově uznávaná osobnost a její
dědictví promítnuto do převážné části propagačních produktů města (webové stránky, tiskoviny,
suvenýry, produkty a balíčky atd.), ať již ve formě textové, grafické či jiné.

Zainteresované subjekty
•
•
•
•
•

město Příbor
sdružení obcí Lašská brána
jiná sdružení obcí
CzechTourism
DMMS

• město Příbor
• Společnost S.Freuda
• Zainteresované soukromé
subjekty

Předpokládané zdroje financování
• rozpočet města
• rozpočet sdružených obcí
• EF: ROP MS
• Soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 4,5
(ročně)
• rozpočet města
• Soukromé zdroje
• EF: ROP MS
• EF: OP Nadnárodní spolupráce
Odhadované náklady v mil. Kč: 1,8
(0,2 ročně)

Z výroční členské schůze Klubu důchodců při MěÚ v Příboře.
V měsíci prosinci roku se konala výroční členská
schůze KD ve velkém sálu Katolického domu.Schůze
se zúčastnilo 122 členek a členů, což představuje
68,55 % z celkového počtu registrovaných členů. Ze
zastupitelů města Příbora přijal naše pozvání starosta města ing. Milan Strakoš.
Schůzi zahájil a řídil člen výboru klubu
p. Stanislav Ulman. Přivítal všechny přítomné a požádal učitelky základní umělecké školy o předvedení
jejich uměleckého programu, což bylo pro všechny
přítomné dobrým impulzem pro pokračování v programu výroční členské schůze. Za navození příjemné
nálady a umělecký dojem děkujeme všem účinkujícím žákům a jejich pedagogům. Po ukončení jejich
vystoupení p. Ulman pokračoval v programu jednání
a předal slovo předsedovi KD p. Lysovi, který celou
členskou základnu informoval o činnosti klubu důchodců v průběhu roku 2007.
V klubu důchodců je registrováno 178 členek
a členů. Z uvedeného počtu je 128 žen a 50 mužů.
V roce 2007 odešlo z klubu 9 členů ze zdravotních
a jiných důvodů a 3 členové zemřeli. V průběhu roku
navštívilo náš klub 8.040 členek a členů, což představuje denní průměr návštěvnosti 33 lidí.
Ve výboru pracuje 6 členů pověřených následujícími funkcemi: p. Vojtěch Lys jako předseda klubu,
p. Stanislav Ulman jako kulturní referent - zajišťuje
zájezdy, pí Františka Potůčková pracuje jako finanč-

ní účetní a vede finance klubu, pí Pavlína Pavlíková
je jednatelkou klubu a vede celou administrativu, pí
Vlasta Macošková se stará o zajišťování materiálu
a obsluhujícího personálu na akce, které se pořádají v klubu a p. Miloslav Zika se stará o technickou
údržbu prostředků, které vlastní klub důchodců.
V další části zprávy podrobněji seznámil přítomné
s pořádáním akcí v průběhu roku 2007. Výbor klubu
pro své členy zajistil 11 akcí, z toho 5 zájezdů za poznáním kulturních památek, 3 akce – posezení v klubu při specialitách, 1 akci spojenou s velkým úklidem
prostor v klubu a 2 akce jako poděkování členkám za
vaření kávy v klubu.
Poděkoval všem členkám a členům klubu, pokladní pí Potůčkové za vzorné a bezchybné vedení
evidence finančních prostředků klubu a členům výboru za pomoc při řešení úkolů vyplývajících z činnosti klubu.
Zvláštní poděkování patřilo i zastupitelům
města – starostovi p. ing. Strakošovi, zástupci starosty p. ing. Majerovi, vedoucí sociálního odboru pí
Filipcové, za podíl na bezproblémovém chodu klubu
důchodců a řediteli Správy majetku města Příbora
p. ing. Bajnarovi za pomoc při zajišťování oprav a nátěrů majetku, který je propůjčen klubu důchodců.
Každým rokem se provádí revize vlastních financí klubu. S  výsledkem revizní komise a následným stavem pokladeny byli přítomní seznámeni

Českou energetickou společností ČEZ, distribuční služby s.r.o. byli
občané na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., v jeho platném
znění a dle ustanovení zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v jeho platném znění, v prosinci loňského roku veřejnou vyhláškou vyzváni
k okleštění nebo odstranění stromoví, které ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního a rozvodného zařízení, a to v termínu
12/2007.
Po uplynutí stanovené lhůty provádí tyto ořezy, oklešťování a odstraňování stromoví v ochranném pásmu vysokého napětí 22KV VN 253, smluvní partner ČEZ distribuční služby s.r.o., firma Luděk Kučera, Beskydská
č.p. 173, Mořkov 742 73, tel.: 602 511 146, a to dodavatelským způsobem
na základě pověření plné moci ČEZ. Vzniklá dřevní hmota je majetkem
vlastníka pozemku. Majitelé dotčených pozemků jsou průběžně informováni dopisem odesílané firmou provádějící výše uvedené práce.

Práce probíhají průběžně v době vegetačního klidu dřevin,
tj. leden – březen 2008.

V diskusi vystoupil starosta města p. Ing. Strakoš,
který přítomné informoval o schválení rozpočtu
města, hovořil o otevření části dálnice v moravskoslezském kraji, o lokalitě Mošnov, kde by mělo vzniknout asi 3500 pracovních míst o rozvoji letiště Leoše
Janáčka v Mošnově.
Popřál všem hodně zdraví a úspěchů v roce 2008.
V průběhu volné zábavy byla připravena tombola se 45 výhrami a občerstvení, které připravily
členky klubu důchodců. K poslechu a tanci nám hrál
a zpíval p. Strakoš a p. Nikodým.
Všichni se shodli na tom, že největším přáním
všech členů klubu důchodců je, aby v roce 2008 náš
klub navštívilo co nejvíce nejen stávající členů, ale
aby k nám přišli i noví členové z řad občanů města Příbora. My vám všem starším občanům města
můžeme slíbit, že se v našich prostorách budete cítit
spokojeně a určitě najdeme mnoho společných možností, jak obohatit váš volný čas. Náš klub je otevřen
denně od 8, 30 hod. do 11,00 hod. Přijďte si k nám
zpestřit dlouhé zimní dny a věřte, že ve společnosti ostatních stejně osamělých spoluobčanů se lépe
překonávají každodenní problémy jak zdravotní, tak
duševní a nejen, že se vytváří pocit krásnějších dnů,
ale se prožívá.
Výbor klubu důchodců při MěÚ v Příboře

POZVÁNKA

Informace MÚ Příbor, stavebního úřadu – odd.životního prostředí:

Oznámení pro majitele a uživatele
pozemků v katastrálním území PŘÍBOR.

v jednotlivých zprávách.

na výstavu výběru námětově i výtvarně nejzajímavějších snů z mezinárodní výtvarné soutěže pro děti a mládež - „MŮJ SEN“.
Tato soutěž v letošním roce startuje do svého 12. ročníku a slouží k aktivní propagaci osobnosti a díla význačného rodáka našeho města - Sigmunda Freuda a rovněž
k účinné podpoře turistického ruchu u nás. Název soutěže si klade za cíl připomenout
Freudovo stěžejní dílo „Výklad snů“.
KDY: instalace prací – 4. února 2008 – doba trvání výstavy – 1 měsíc
KDE : Dům kultury města Ostravy
Srdečně vás zvou a příjemný zážitek ze světa snů vám přejí: autorka a organizátorka projektu MŮJ SEN - Marie Šupová, autoři vybraných prací a jejich pedagogové,
dlouholetý předseda poroty soutěže – Mgr. Zdeněk Babinec – ředitel ZUŠ Kopřivnice,
vedení Domu kultury Ostrava

INFO pro fotografy profesionály i nadšené amatéry –

pokud jste ještě neodeslali svůj vítězný snímek do II. ročníku mezinárodní fotosoutěže: „SIGMUND FREUD – VČERA, DNES, ZÍTRA“ – pak pro vás mám pozitivní
zprávu. Uzávěrka soutěže je přesunuta na 13. března 2008. Schůzka poroty je plánována s ohledem na doručení zásilek klasickou poštou na začátek dubna. svoji fotografii
můžete předat na MIC v Příboře, nebo zaslat na adresu: Mgr. Marie Šupová, Sládkova
1447, 472 58 Příbor.

Poznámka:

zatím nejvzdálenějším dokumentárním snímkem této fotosoutěže je socha S.
Freuda před Clark univerzitou ve Worcesteru /stát Massachusetts/ v USA, kde byl náš
rodák pozván v roce 1909 na svou první přednášku v USA….
Srdečně vás zdraví a na spolupráci s vámi se těší, Marie Šupová
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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

MĚSÍC ÚNOR
Pravidelné akce
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

Akce
MINIMAŠKARNÍ PLES
1.2. / pátek / 9:00 - 12:00 / LUNA. Hry, soutěže,
tanec. Akce pro maminky a jejich zlatíčka a děti
do 10 let. Je nutné nahlásit účast do 30.1.2008.
Vstupné: 10 Kč. Informace: J. Lupíková

Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / zdarma

3. - 7.3. / pondělí - pátek / 8:00 – 16:00 / LUNA
Určeno pro děti do 12 let. Cena: 650 Kč. Přihlásit
se můžete do 28.2.2008 v Luně. Informace:
K. Bukovjanová

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ

13.2. / středa / 13:45 / tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 8. tříd.

Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč
Středa /19:00–20:00/tělocvična/20 Kč/

Informace: J. Lupíková

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Úterý / 17:15-18:45 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše

KLUB ZVONEČEK

Úterý-čtvrtek / 9:30-11:30 / LUNA / 20 Kč

O POHÁRY LUNA PŘÍBOR
16.2. / sobota / 8:00 – 16:00 / LUNA. Veřejná
soutěž v plastikovém modelářství v kategorii
letadla, bojová technika, dioramata. Akce pro
žáky, juniory, seniory. Informace: L. Nenutilová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ

Středa / 20:00-21:00 / tělocvična /20 Kč

BŘIŠNÍ TANCE

Středa / 17:30-18:30/ LUNA / začátečníci

Čtvrtek / 14:30-16:30 / LUNA /

Akce pro členy klubů capoeiry a jejich příznivce.

pro členy kroužku sleva 10 Kč / hod

Informace: J. Lupíková

HRÁTKY S POČÍTAČI, INTERNET

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ

Pátek / 15:00-18:00 / LUNA
Vstupné hrátky 15 Kč, vstupné internet děti 20
Kč/h, dospělí 30 Kč/h

Poznávací zájezd do PlzNĚ a okolí
30.6. - 6.7. / 3 800 Kč. Určeno pro veřejnost.

Letní tábor rybářský Lipník nad Bečvou

4.7. – 9.7. / 2 050 Kč. Určeno pro děti od 6 do
15 let.

Letní tábor „Slunce“ Malá Bystřice
Určeno pro děti od 7 do 15 let.

22. - 24.2. / pátek 19:00, neděle 13:00 / LUNA

Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč / hod

LÉTO 2008

5.7. - 19.7. / 3 400 Kč

SOUSTŘEDĚNÍ KLUBŮ CAPOEIRY

Pátek / 16:00-18:00 / LUNA /

11. - 13.4. / pátek – neděle. Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Cena: 1 000 Kč –
v ceně ubytování-2 noci + doprava. Informace:
K. Bukovjanová

Střediskové kolo recitační soutěže. Akce pro
žáky 1. – 9. ročníků ZŠ. Informace: J. Lupíková
20.2. / středa / 9:00 – 12:00 / LUNA. Pohádková
hra pro děti. Informace: K. Bukovjanová

KERAMIKA

ZÁJEZD DO PRAHY

20.2. / středa / 13:00 / LUNA

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Středa / 18:30-19:30 / LUNA / pokročilí

Připravujeme:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ Putování za sněženkou“

7.2. / čtvrtek / 17:30 / LUNA. Akce pro interní a
externí zaměstnance. Informace: L. Nenutilová
9.2. / sobota / 12:00 – 18:00 / LUNA. Akce pro
juniory a seniory. Informace: J. Lupíková

STOLNÍ TENIS

29.2. / pátek / 18:00 / LUNA. Akce pro externí pracovníky a příznivce Luna Příbor. Vstupné:
150 Kč. Informace: L. Nenutilová

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ

TURNAJ VE FLORBALU

Pondělí / 19:30-21:30 /tělocvična / 20 Kč

VEČÍREK V LUNĚ

23.2. / sobota / 9:00 / LUNA. Akce pro členy rybářských kroužků. Informace: J. Lupíková

Léto s koňmi

Červenec. Určeno pro děti od 6 do 15 let.

Tvořivý tábor v Luně

25. – 28.8. / 1 000 Kč. Určeno pro děti od 7 do
12 let

Pobytový zájezd do Chorvatska – Mali Lošinj

29.8. - 7.9. / děti do 3 let bez nároku na stravu
a postel 2 000 Kč, děti do 6 let 4 000 Kč, do 15
let 4 800 Kč, mládež 4 950 Kč, dospělí 5 200 Kč
(poukaz+lázeňská taxa)
Strava - polopenze: děti do 10 let 600 Kč, ostatní
1 050 Kč

Zájezd do předvánoční Vídně
Chladného dne 15.12. 2007 se již tradičně uskutečnil zájezd do předvánoční Vídně.
Zúčastnilo se ho čtyřicet žáků 8.- 9.ročníku ZŠ
Příbor, Jičínská 486. Pedagogický dozor vykonávaly p.uč Libuše Babaríková, Martina Bolomová
a Miriam Reichertová, naši sestavu doplňovala
průvodkyně paní Tvarůžková a řidič pan Lubomír
Závodný a jeho kolega.
V pět hodin ráno jsme vyrazili od budovy
školy směr Vídeň. První zastávkou bylo město
Mikulov , kde jsme se probrali a hlavně protáhli
ztuhlé svaly.
Odtud jsme po bezproblémovém odbave-

ní na hranicích, jeli přímo do hlavního města
Rakouska. K  cíli naší cesty jsme se dostali okolo
desáté hodiny.
Navštívili jsme řadu významných památek,
zámecké parky, zámek rodu Habsburků, římské
vykopávky, spatřili divadla, dům ,v kterém ve
Vídni pobýval T.G. Masaryk a jiné. Ke všem památkám nám naše paní průvodkyně podala řadu
zajímavých informací. Po dvou hodinách jsme
dorazili na předvánoční trhy před radnicí města
Vídeň. Zde měli žáci možnost nakoupit suvenýry a nasát zdejší vánoční atmosféru. Komu byla
zima, mohl se schovat v prostorách starobylé rad-
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nice a navštívit zdejší kavárnu.
Z Vídně jsme odjížděli kolem třetí hodiny a směřovali k poslední zastávce na naší cestě
a to k supermarketu Höfer poblíž hranic. V něm
si každý mohl levně nakoupit chutné čokolády.
Nebyl nikdo, kdo by možnosti nevyužil.
Zpáteční cestu autobusem nám řidiči zpříjemnili humorným filmem, a tak nám cesta rychle uběhla. Naše putování bylo zakončeno v devět
hodin, kdy jsme dorazili šťastně domů. Nutno podotknout, že všichni byli zdraví a spokojení.
Martina Bolomová, učitelka, ZŠ Jičínská

V souladu se školským zákonem þ. 561/2004 Sb., §36 a ObecnČ
závaznou vyhláškou þ. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zĜízených mČstem PĜíbor a þást spoleþného
školského obvodu základní školy se uskuteþní

ZÁPIS

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

x Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510
x Základní škole PĜíbor, ul. Jiþínská 485
v pátek 8. února 2008 - od 13.00 do 18.00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítČtem
x
x

narozeným od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002
s odloženou školní docházkou z r. 2007

x Na žádost zákonného zástupce mĤže být
zapsáno i dítČ narozené v termínu od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002

U zápisu pĜedložte:
- rodný list dítČte
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvČšena na informaþních
tabulích MČstského úĜadu a na školách
MČstský úĜad PĜíbor

PŘIJMEME SERVÍRKU
A POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
do motorestu na DESÍTCE v Mošnově.
Bližší informace na telefonním čísle
776 843 314.

HLEDÁM PRONÁJEM, PŘÍPADNĚ KOUPÍM
BYT 1+1 NEBO 2+1 V PŘÍBOŘE.
TEL. KONTAKT: 737 865 960.
„Je Ti 7-12 let? Maš rad kamarády,
hry a legraci? Přijd na Valentýnskou párty!
Kam? Do centra Detske misie zvane Salas
(Jičínská ul.549).
Kdy? ve stredu, 13.2.08. V kolik? od 15.30.
Co Tě čeká? Valentýnské soutěže, srdičkové
občerstvení, příběh: Dům meho srdce a mnoho dalsiho! Vstup volny!!! T+šime se na Tebe!!!
za Dětskou misii Marťa Valasova

tel.739 628 242

Milí sousedé, už jsem u vás !

PĜedstavuje se vám nová mobilní a internetová
síĢ UFON .
x
x
x
x

x
x

volání v rámci sítČ zdarma
telefon pro seniory za 179,- Kþ mČsíþní paušál
volání na pevné linky 0,71 Kþ/min s DPH
neomezený pĜístup k internetu za 237,- Kþ
s DPH
Fofr internet za 594,-Kþ s DPH (SKYPE,atd.)
díky moderní technologii CDMA nepotĜebujete
žádné paraboly, žádné antény, žádné vrtání,
vše je bezdrátové, pĜenosné
Pro informace, pĜedvedení nebo
objednání mých služeb volejte na :

737 604 514 nebo 552 314 224

Poděkování

Začátkem ledna tohoto roku mi v Ostravě v pozdních hodinách zemřela babička A. J.
Obrátila jsem se tedy na pohřební službu p. Škrobánka
AGNES, která mi vše potřebné zajistila. Tímto chci vyslovit
poděkování za vysoce profesionální přístup a nevšední ochotu
všech zaměstnanců firmy AGNES, která mi v této těžké chvíli
vyšla opravdu vstříc.

Za pozůstalé Liliana Zacharová T. S. Příbor
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500,- Kþ

Reklama únor ¼ A4 500,- Kþ

Generali PojišĢovna a.s.

Agenturní kanceláĜ
Provozní doba:
Po, ýt, Pá 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Úterý
13.00 – 16.30
StĜeda
zavĜeno
Vedoucí agenturní kanceláĜe
Ing. Emil Foriška

Sídlo kanceláĜe
Jiþínská 608
742 58 PĜíbor

Tel.: 604 674 922
E-mail: emil_foriska@generali.cz

MVDr. Hana Kotrcová oznamuje zmČnu
pracovní doby veterinární ordinace
v PĜíboĜe od 1. 2. 2008.
V tomto roce se snažím zkvalitnit a zpĜístupnit
veterinární péþi o své pacienty a vyjít vstĜíc majitelĤm
zvíĜat s rozšíĜením pracovní doby na každý den
dopoledne i odpoledne. S kolegou v KopĜivnici a
v Novém JiþínČ jsme se dohodli na stĜídání služeb bČhem
víkendĤ tak, aby v pĜípadČ nutné veterinární pomoci byl
alespoĖ jeden z nás dostupný a majitel nemusel nČkde
zoufale obtelefonovávat polovinu okresu.

PondČlí – pátek:
8:00 – 11:00 14:00 – 18:00
Sobota objednáni pacienti od 9.00 – 11:00
NedČle, sobota a svátky
pohotovost 24 hodin podle rozpisu

Od 1. 1. 2008 dochází ke stĜídání služeb bČhem víkendĤ
a svátkĤ s veterinární ordinací MVDr. R. Lakomého
v KopĜivnici a veterinární ordinací MVDr. T. Maliny
v Novém JiþínČ tak, aby byla zajištČna dostupnost
pohotovostní veterinární pomoci po celou dobu víkendĤ.
Pohotovostní jsou myšleny neodkladné a život
ohrožující stavy zvíĜat. Je nutné se telefonicky
informovat u svého veterinárního lékaĜe,
který má právČ službu.
MVDr. Hana Kotrcová
MVDr. Robert Lakomý
MVDr. Tomáš Malina

556 722 182
556 821 194
556 703 995

603 857 929
603 571 619
603 462 984

VČĜím, že se tato úprava v systému veterinární služby shledá
u majitelĤ zvíĜat s pĜíznivou odezvou.

MVDr. Hana Kotrcová
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ples s kapelou
RIVIERAS SHOW BAND
Rivieras je profesionální hudební kvartet se širokým repertoárem
a instrumentálním obsazením. Skupina, kterou založil v roce 1990
Marián Fuska, působila do roku 1998 převážně v zahraničí.
V současné době vystupuje hlavně v České Republice, Polsku, Německu
a Rakousku. Díky tomu má kapela pestrý, internacionální repertoár.
Těží z dlouholetých profesionálních zkušeností a zakládá si na kvalitě
hudebního provedení, vystupování a v neposlední řadě show.
V roce 2004 získala Rivieras angažmá na luxusní jachtě společnosti Hapag Lloyd , MS Evropa. Byla to pro kapelu nová zkušenost, setkaní se s mnoha
světovými umělci a poznání exotických zemí.

Momentální složení Rivieras je:

- Marián Fuska (baskytara, kytara, zpěv)
- Adam Fuska (housle, kytara, keyboard, zpěv)
- Roman Volný (saxofony, klarinet, kytara, keyboard, zpěv)
- Simona Špalková (zpěv)
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FULNEK

OSTRAVA

Vítkovická 38
Těšínská 65
Telefon: 556 741 526
Telefon: 596 242 524
Mobil: 737 245 412 2 3 Mobil: 731 613 931

BRUŠPERK

4 5

Fryčovická 943
Telefon: 558 666 022
Mobil: 737 245 413

MĚSTO ALBRECHTICE
Hašlerova 14
Telefon: 554 652 277
Mobil: 733 196 022

Vápno, Vápenný hydrát, Hotové pytlované směsi
Cihlové materiály, Ytong, Lepenky, Sádrokarton
Okna, Dveře, Komínové vložky, Stavební železo
Cetris desky, Zámkové dlažby, Teracové dlažby
Plošné dlažby, Betonové roury, Skruže,Štěrky
Písky, Strusky, Motorové oleje, Převodové oleje
Maziva, Dřevěné brikety, Propan - butanové láhve

Probarvené omítky, Porotherm, Keratherm, Pórobeton
Profily na sádrokarton, Příslušenství na sádrokarton
Rockwool, Isover, Polystyren, Zárubně, Plechy
Střešní krytiny, Okapové systémy, Plotová pletiva
Lazury na dřevo, Syntetické barvy, Ředidla
Malířské vnitřní barvy, Fasádní barvy, Tmely, Silikony
Mont. pěny, Bochemit, Zednické nářadí a náčiní
Malířské profi nářadí, Elektro hobby nářadí
Elektro profi nářadí, Sekačky, Křovinořezy
Motorové pily, Zahradní drtiče, Spojovací prvky dřeva
Větrací mřížky, Hmoždinky, Hřebíky, Stavební chemie
Drenáže, Odpadní roury, Parapety, Překlady, Stropnice
Obrubníky, Betonové žlaby, Svahové tvarovky
Ztracené bednění, Zahradnické substráty, Rašeliny
M u l č o v a c í
k ů r y

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
SPLÁTKOVÝ PRODEJ ESSOX
! ! ! Cena uvedena včetně DPH, AKCE do 29. 2. 2008, resp. DO VYPRODÁNÍ ! ! !

! ! ! K této akci se nevztahují žádné další slevy ! ! !
! ! ! AKCE platí od 1. 2. - 29. 2. 2008, pouze při platbě v hotovosti ! ! !

Výroční členská schůze Archeologického klubu v Příboře.
3.ledna 2008 se uskutečnila výroční schůze AK.
Po krátkém úvodu předsedy Archeologického klubu
pana J.Diviše proběhl zápis všech přítomných členů.
Program schůze proběhl v několika bodech:
I.

Vyhodnocení činnosti AK za rok 2007.

II.	Návrh plánu činnosti pro rok 2008.
III.	Nové archeologické nálezy a lokality.
IV.	Připomínky a různé.
V. Diskuse a závěr.

I. Plán činnosti AK byl naplněn a úkoly splněny.

Individuálně jsme pokračovali v povrchových
archeologických průzkumech v lokalitách okolí
Příbora, Bílovce, Nového Jičína, Znojma a Třebíče.
13. dubna se uskutečnila konzultace v Zemském
moravském archeologickém muzeu v Brně.14.dubna
jsme pokračovali tematickým zájezdem do Dolních
Věstonic.
Prohloubili jsme další spolupráci s předními
moravskými archeology, odbornými pracovníky muzeí, Českou archeologickou společností, pobočkou
pro severní Moravu a Slezsko, kulturním úsekem
Městského úřadu v Příboře.
Provedli jsme početnou fotodokumentaci našich
nálezů a objevených lokalit. Získali jsme kopii magisterské diplomové práce Mgr. R.Jelínkové, v které podrobně zpracovává naše nálezy paleolitické industrie
z Fulnecka a Bílovecka.
Zapůjčujeme archeologické nálezy např. silicitové sekerky a hroty do šípů PhDr. L.Šebelovi, Csc.
k posouzení a odbornému zpracování.
Tři členové výboru AK se aktivně podíleli na

Setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu a Slezsko, které proběhlo
26. května v Kopřivnici. Na začátku setkání promluvil předseda pobočky ČAS pan D.Kolbinger. Program
pokračoval panelovou diskusí o nových nálezech a
potom následovalo několik zajímavých přednášek o
archeologických lokalitách.
Připravili jsme i v loňském roce 15. září archeologickou výstavu v kostele sv.Kříže.Tato výstava
byla prodloužena až do pondělí 17. září, aby ji mohli
vidět i žáci a studenti příborských škol, přišlo celkem 10 tříd. Celkový počet návštěvníků za oba dny
přesáhl 500. Dozor a informace o expozici prováděli
B.Borovička, J.Diviš, D.Fryč a J.Šobáň.
7. září – 2. prosince 2007 proběhla výstava ke
25.výročí založení pobočky ČAS pro severní Moravu
a Slezsko v muzeu „Fojtství“ v Kopřivnici. Na přípravě této expozice se podíleli J.Diviš a D.Fryč, kteří
pracují ve výboru pobočky a v redakční radě časopisu Archeologie Moravy a Slezska.
Vypracovali jsme další příspěvky pro odbornou
publikaci Archeologie Moravy a Slezska, tyto již
byly odevzdány pro tisk. Jedná se např. o tyto články:
„Další stopy po paleolitických lovcích na Bílovecku.“,
„Významné objevy pravěkých lokalit v okolí povodí
Husího potoka na Fulnecku.“.
V archeologické lokalitě Hladké Životice 1. proběhl záchranný výzkum v souvislosti s výstavbou
rychlostní komunikace I/57 vedoucí z Nového Jičína
přes obec Hladké Životice.

luobčany Příbora v Měsíčníku.

II. Pokračování v povrchových archeologických
průzkumech v okolí Příbora i na jiných lokalitách bývalých okresů N.Jičína, Přerova,
Znojma, Třebíče- individuální i kolektivní zájezdy. Plánujeme dvoudenní tematický zájezd
Olomouc- Prostějov a okolí v měsíci dubnu.
Archeologická vycházka po pravěkých lokalitách
v okolí Příbora s výkladem o pradávné historii těchto
míst pro občany Příbora a okolí (J.Diviš, D.Fryč).
Účast některých členů výboru AK na setkání
České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu v Holešově.
Další spolupráce s předními moravskými archeology, odbornými pracovníky muzeí, ČAS- pobočkou pro severní Moravu a Slezsko, kulturním úsekem Městského úřadu v Příboře.
Archeologická výstava v kostele sv.Kříže, v sobotu pro veřejnost a v pondělí pro školy( září- členové výboru).
Vypracování dalších příspěvků pro odborné
publikace, např. AMS a periodický tisk (J.Diviš, D.
Fryč).
Pokračování ve fotodokumentaci nálezů a lokalit.
Přednášky (později bude upřesněno).

Celkem jsme činnosti při povrchových archeologických sběrech věnovali asi 600 hodin.

II. U obce Bernartice na Novojičínsku byly
nalezeny pazourkové nepatinované úštěpy a jádra
pravděpodobně patřící do starší doby kamenné.
Mohlo by se jednat o pravěké osídlení

O činnosti AK jsme průběžně informovali spo-

Daniel Fryč
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