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Vytvořili jsme pro Vás novou grafiku a také přehlednější členění
textu a jednotlivých témat. Důležitou změnou je, že jsme v názvu Měsíčníku „vypíchli“ slovo Příbor, které ještě více akcentuje
hrdost a to, jak si vážíme života v našem krásném městě. Grafiku pro nás zpracovalo grafické studio Kristiana Petrufa, který
je příborským občanem, a jsme moc rádi, že se aktivně zapojuje
svou činností do veřejného života. Společně jsme se rozhodli, že
se pokusíme zlepšit komunikaci také s Vámi s občany. Připravili
jsme pro odbor kultury seminář zabývající se komunikací města
se svými občany a budeme se snažit hledat možnosti, jak zlepšit
a zefektivnit komunikaci pro nás pro všechny.

Kluby, spolky, organizace
8

Aktivizace v Domově Příbor v r. 2021

9

Poděkování

9

Zpráva o činnosti za rok 2021

Vizuální identita

10 1. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
v Klokočově

Zároveň v tomto roce připravujeme vypsání soutěže na novou
vizuální identitu pro naše město. Co to vlastně vizuální identita je?
Je to způsob, jakým se město či jiná organizace prezentuje a komunikuje s veřejností. Základními prvky jednotné vizuální identity
jsou logo (logotyp), písmo, typografie, barva, propagační materiály či doplňkové vizuální prvky. K prvkům jednotné vizuální
identity patří všechny materiály, kterými organizace komunikuje
s veřejností, ale i se svými zaměstnanci: administrativní tiskoviny, formuláře, informační systém, tiskové zprávy atd. Jednoduše
řečeno – při komunikaci s veřejností jde o určitá závazná pravidla
a doporučení, kterými se tato komunikace bude řídit. Moc se na
tuto práci těším a o vývoji soutěže Vás budeme informovat.
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14 110 let muzea v Příboře

Pro naše město byla a je velmi významnou oblastí kultura, které
jsme si žel v poslední době neužili tolik, jak jsme byli zvyklí. A proto za sebe můžu říct, že mě potěšil Novoroční koncert symfonického orchestru Spolku hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka
Pukovce. Koncert se konal 9. ledna v našem Kulturním domě
Příbor a velmi příjemně ho moderoval pan Jakub Debef. Hostem
orchestru byl vynikající světoznámý klavírista Ivo Kahánek. Pan
Kahánek pochází z nedalekých Palkovic a po koncertě jsme se
krátce seznámili. Sdělil mi, že je z Příbora unešený a že ani nevěděl, jak je to krásné město…
Jsem moc rád, že velký sál našeho KD byl úplně plný a několikrát
jsme výkon orchestru ocenili „standing ovation“, tedy potleskem
ve stoje. Velmi pozitivní pro mě bylo zjištění, že v orchestru účinkovalo 15 členů z Příbora, Prchalova a Skotnice. To opět dokazuje
silnou muzikantskou tradici na Příborsku.
V únoru nás doufám čeká Obecní ples, který v současné situaci
může navštívit 100 lidí. Je možné, že když budete tato slova číst,
bude vše jinak. Ale já věřím, že ples 5. února proběhne a že si jej
užijeme za hudebního doprovodu kapely YPSILON. V době psaní
tohoto slova starosty už víme, že je zrušena oblíbená tradiční akce
Valentýnská pouť, která tak bude chybět již podruhé po sobě.
Velmi palčivým tématem, zmíněném již v minulém Měsíčníku,
byla budoucnost muzea CETRAT v Příboře. Důležitou informací
je, že se podařilo muzeum v Příboře zachovat. Konkrétnější informace se dočtete na dalších stránkách tohoto čísla Měsíčníku.
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Investiční akce
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Místo vydání:
Číslo vydání:
Den vydání:

Zastupitelstvo města Příbora schválením rozpočtu města na rok
2022 rozhodlo o realizaci akce „Stavební úpravy komunikací
a zpevněných ploch na ulici Vrchlického“. Součástí této akce jsou
tři části: Úprava ulice Vrchlického u ZŠ Npor. Loma, Dopravní
napojení lokality Z43 na ulici Vrchlického a Parkoviště u ZŠ Npor.
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Slovo vedení města

Telegrafické zprávy
ze schůze rady města
Veronika Liberdová, DiS. (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Loma v Příboře. V tomto roce také předpokládáme realizaci 2. etapy sportovního
areálu u školy Npor. Loma. Tímto bychom
docílili dokončení všech stavebních akcí
v tomto místě a Příbor by se mohl pyšnit
kvalitním sportovištěm s opraveným
dopravním napojením a odpovídajícími
parkovacími kapacitami. Další investiční
akce se budou schvalovat na březnovém
zasedání zastupitelstva města a určitě Vás
budeme o nich informovat.

Dne 7. 12. 2021 se uskutečnila
58. schůze Rady města Příbora,
na které bylo projednáno 28
bodů. Přinášíme vám stručný
telegrafický přehled nejdůležitějších projednaných bodů.

Milí spoluobčané,

» s provedením dočasné stavby pergoly na
pozemku parc. č. 407 v k. ú. Příbor dle
žádosti Martina a Kateřiny Okáčových,
ze dne 10.11.2021. Provedení stavby dle
důvodové zprávy,
» v rámci rozpočtového opatření města Příbora č. 6 na rok 2021 s převodem částky
ve výši 145 000 Kč určené na zpracování
studie předprostoru budov COOP a DPS
z ODPA 3635 na ODPA 2219,
» na základě žádosti paní Adély Šimíčkové s přenecháním bytu č. 4 na adrese
Štramberská 1354 v Příboře do podnájmu
na dobu určitou dle přiložené podnájemní
smlouvy,
» se záměrem OIRSM v předloženém znění
– Vyhlídková stavba pro rozvoj turistiky
místního i regionálního významu.

k únoru se váže několik pranostik, tak
například, že „únor bílý, pole sílí“. Já
doufám, že nám únor letos sníh přinese, a to nejen proto, že naše půda vláhu
potřebuje, ale také proto, abychom si užili
veškeré sněhové radovánky. A také se
říká „na Hromnice o hodinu více“, co nás
informuje o tom, že bude více světla a den
se nám prodlouží. Pro sebe to můžeme
pojmout tak, že nám ten 2. únor přidá
do života více světlejších okamžiků a že
budeme mít více času radovat se třeba
i z maličkostí. Únor je poslední zimní
měsíc, a tak Vám všem přeji, abyste si ho
patřičně užili. Vydejte se na lyže, na běžky, případně na turistiku a na procházku… A protože víme, že sport a jakákoliv
aktivita je pro naše těla a duši prospěšná,
tak můžeme oprášit přísloví „ve zdravém
těle zdravý duch“.
Váš starosta
Jan Malík

Rada města souhlasila:

Rada města uložila:

» starostovi města projednat navržený záměr s vedením SmVaK Ostrava, a. s.
– Vyhlídková stavba pro rozvoj turistiky
místního i regionálního významu.

Rada města schválila:

» ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR
s.r.o. uzavření:
» Smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku
tepelné energie, jejímž předmětem je
dodávka tepelné energie z kogenerační
jednotky do SZTE Příbor, ve znění dle
přílohy č. 4,
» Smlouvy o nájmu nebytových prostor,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově č. p. 146 na ulici
Nerudova v Příboře, za účelem umístění kogenerační jednotky, ve znění dle
přílohy č. 5,
» Smlouvy o obstarávání KGJ, jejímž
předmětem je obstarávání provozu
kogenerační jednotky v budově č. p. 146
na ulici Nerudova v Příboře, ve znění dle
přílohy č. 6,
» Smlouvy o zajištění dodávek zemního
plynu, jejímž předmětem je zajištění
dodávek plynu pro zdroj KVET v budově
č. p. 146 na ulici Nerudova v Příboře, ve
znění dle přílohy č. 7,
» ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR
s.r.o. cenu tepelné energie systému zásobování teplem TP PŘÍBOR s.r.o. pro rok

2022 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, var. B,
» darovací smlouvu v předloženém znění
uzavřenou mezi městem Příborem a ZO
ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchrannou stanicí živočichů a návštěvnickým
střediskem Domu přírody Poodří, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžního daru
ve výši 5 000 Kč za účelem podpory péče
o volně žijící živočichy umístěné v Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích.
Podpis smlouvy je vázán na uvolnění prostředků zastupitelstvem města v rozpočtu
na rok 2022,
» ceník služeb Technických služeb města
Příbora, p. o., v oblasti odpadového hospodářství,
» uzavření smlouvy v předloženém znění
mezi městy Příbor, Kopřivnice a společností SUEZ CZ, a. s., jejímž předmětem
je provozování kompostárny Točna Příbor
v letech 2022-2026,
» v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, rozpočet na
rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023-2024:
» Mateřské školy Příbor dle předloženého
materiálu přílohy č. 1 a č. 2,
» Mateřské školy Kamarád dle předloženého materiálu přílohy č. 3 a č. 4,
» Základní školy Npor. Loma dle předloženého materiálu přílohy č. 5 a č. 6,
» Základní školy Příbor dle předloženého
materiálu přílohy č. 7 a č. 8,
» Školní jídelny Komenského dle předloženého materiálu přílohy č. 9 a č. 10,
» LUNY PŘÍBOR, střediska volného času,
dle předloženého materiálu přílohy č. 11
a č. 12,
» Technických služeb města Příbora dle
předloženého materiálu přílohy č. 13 a č. 14,
» pořadníky pro přidělení bytů v domech
s pečovatelskou službou v Příboře na
období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022,
» pořadníky pro přidělení obecních bytů
v Příboře o velikosti 1+1 a 2+1 do nájmu
na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 dle
přiloženého návrhu.

Rada města vzala na vědomí:

» založení petice na podporu zachování
CETRATu, jako pobočky Muzea Novojičínska v piaristickém klášteře v Příboře.

Rada města doporučila:

» schválit přesun finančního příspěvku
v rámci programu Dědictví ve výši
15 000 Kč na sanaci vlhkého zdiva a obnovu fasády hřbitovní kaple Františka
Serafinského v Příboře do roku 2022. 

Zprávy z RM, ZM
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Rada města doporučila zastupitelstvu města:

» schválit rozpočtové opatření č. 6 města
Příbora na rok 2021 v členění a částkách
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
» vzít na vědomí celkové objemy rozpočtu po
zapracování rozpočtového opatření č. 6:

Příjmy
197 988 000 Kč
což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.
Výdaje
264 793 000 Kč
což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.
Financování
66 805 000 Kč		

což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.
Úplné znění dokumentu ze schůze rady
města se všemi náležitostmi a informacemi
naleznete na webových stránkách města
Příbora.

Telegrafické zprávy ze zasedání
zastupitelstva města
Veronika Liberdová, DiS. (odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor)

Dne 15. 12. 2021 se uskutečnilo
23. zasedání Zastupitelstva
města Příbora, na kterém bylo
projednáno 24 bodů. Přinášíme
vám stručný telegrafický přehled
nejdůležitějších projednaných
bodů.
Zastupitelstvo města zřídilo:

» s účinností od 1. 1. 2022 Sociální fond zaměstnanců města Příbora.

Zastupitelstvo města vydalo:

» Pravidla č. 4/2021 tvorby a hospodaření
Sociálního fondu zaměstnanců města Příbora v předloženém znění,
» Obecně závaznou vyhlášku města Příbora
č. 5/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství v předloženém znění.

Zastupitelstvo města neschválilo:

» prodej části pozemku parc. č. 3252/1 v k. ú.
Příbor dle žádosti pana Milana Bittnera ze
dne 30. 8. 2021,
» zájem města Příbora o spolufinancování
4. výzvy kotlíkových dotací Ministerstva
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2021-2027,
v návaznosti, na kterou připravuje Moravskoslezský kraj další kolo kotlíkové dotace
na výměnu starých zdrojů vytápění pro
domácnosti s nižšími příjmy.

Zastupitelstvo města schválilo:

» prodej pozemku parc. č. 479/20 v k. ú.
Klokočov u Příbora o výměře 2 m2 dotčeného stavbou vstupu do rodinného domu č. p.
1253, odděleného z pozemku parc. č. 479/1
geometrickým plánem č. 1180-102/2020,
panu Karlu Žáčkovi, za kupní cenu 200 Kč/
m2 plus DPH v zákonné výši, tj. celkem
484 Kč, a za dalších podmínek dle kupní
smlouvy v předloženém znění – příloha č. 8,
» výkup pozemků parc. č. 2178/12 a 2251/8
v k. ú. Příbor od pana Martina Žárského za
kupní cenu ve výši kalkulované sazbami
» 100 Kč/m2 za pozemek parc. č. 2251/8,
» 100 Kč/m2 za části pozemku parc.
č. 2178/12 dotčené ochranným pásmem
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inženýrských sítí a severní část pozemku
o výměře 116 m2 s omezenou využitelností,
» 580 Kč/m2 za části pozemku parc. č.
2178/12 bez dotčení ochranným pásmem
inženýrských sítí, tj. celkem 1 781 480 Kč
a za dalších podmínek dle kupní smlouvy
v předloženém znění - příloha č. 12,
» začlenění částky ve výši 1 781 480 Kč
určené pro výkup pozemků parc. č. 2178/12
a 2251/8 v k. ú. Příbor do rozpočtového
opatření č. 1 pro rok 2022,
» uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
darovací, v předloženém znění, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemků parc. č. 3279/276, 3279/277, 3280,
3283/20 a 3283/22, vše v k. ú. Příbor,
specifikovaných geometrickým plánem
č. 3407-54/2021, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku města
Příbora. Bezúplatný převod bude realizován
po dokončení stavby „D48 Rybí – MÚK
Rychaltice“,
» plán práce Zastupitelstva města Příbora na
1. pololetí 2022,
» od 1. 1. 2022 roční poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství v sazbě
552 Kč,
» poskytování finanční podpory při řešení
problematiky nakládání s odpadními vodami v rodinných domech na území města,
které nejsou napojeny na kanalizační řad
a ČOV Na Kamenci,
» rozpočet města Příbora na rok 2022 v členění a částkách dle přílohy č. 1 podkladového materiálu,
» rozpočtové opatření č. 6 města Příbora na
rok 2021 v členění a částkách dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí:

» možnosti řešení kapacity mateřských škol
na území města Příbora,
» celkové objemy – Návrh rozpočtu města
Příbora na rok 2022:
Příjmy
179 222 000 Kč
Výdaje
175 721 000 Kč		
Financování
- 3 501 000 Kč		
» celkové objemy rozpočtu po zapracování
rozpočtového opatření č. 6:

Příjmy
197 988 000 Kč
což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.
Výdaje
264 793 000 Kč
což je navýšení o 258 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.
Financování
66 805 000 Kč		
což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 5.

Zastupitelstvo města uložilo:

» vedoucímu OIRSM předložit Zastupitelstvu města Příbora k odsouhlasení návrh
zadání Změny č. 3 ÚP Příbora, a to ve dvou
variantách uvedených v důvodové zprávě
podkladového materiálu,
» vedoucímu OFI zapracovat do rozpočtového
opatření č. 1 v roce 2022 částku ve výši
1 000 000 Kč za účelem finanční podpory
při řešení problematiky nakládání s odpadními vodami v rodinných domech na území
města, které nejsou napojeny na kanalizační řad a ČOV Na Kamenci.

Zastupitelstvo města souhlasilo:

» v souladu s článkem XI. odst. 3 Pravidel
č. 5/2020 ze dne 10.12.2020 s výjimkou
týkající se snížení odstupové vzdálenosti navržených staveb bytových domů na
pozemku parc. č. 2178/7 v k. ú. Příbor na
max. 14 m od jižní hranice tohoto pozemku.

Zastupitelstvo města nesouhlasilo:
» se záměrem zřizovatele přesunout pobočku
CETRAT Muzea Novojičínska z budovy
piaristického kláštera v Příboře do budovy
zámku v Nové Horce.

Zastupitelstvo města požádalo:

» Moravskoslezský kraj o zachování pobočky
CETRAT Muzea Novojičínska v Příboře.

Zastupitelstvo města pověřilo:

» vedení města dalším jednáním s cílem zachovat pobočku CETRAT Muzea Novojičínska ve městě Příboře.
Úplné znění dokumentu ze zasedání zastupitelstva města se všemi náležitostmi a informacemi
naleznete na webových stránkách města Příbora.

Zůstane
CETRAT
v Příboře?
Stanislav Štefek, DiS. (radní města), Mgr. Jiří
Tuza (zastupitel)

Jistě jste si během uplynulého
roku povšimli, že se tato
otázka šířila městem jako
lavina. Je pravdou, že
se objevovala v různých
variantách a modifikacích,
tu konkrétnějších, jindy
v neurčitých vyjádřeních.
Vzhledem k tomu, že se v našem městě
jedná o jedno z nejunikátnějších pracovišť
a tvoří neoddělitelnou část našeho historického města, vytvořila se všeobecná snaha
politické reprezentace napříč zastupitelstvem
o její zachování, nebojme si říci záchranu,
jak pro občany města Příbora, tak širokého okolí. S přibývajícím časem se řešení
dané záležitosti začalo značně komplikovat,
skutečný stav věcí byl výrazně nepřehledný
a relevantních informací bylo opravdu velmi
málo. Proto jsme velmi uvítali, že došlo
k nabídce společného jednání všech zainteresovaných stran, které mělo vyjasnit všechny
záležitosti a celou situaci uklidnit.
Naše město na tomto jednání, které proběhlo 4. 1. 2022, zastupovali starosta Jan Malík,
místostarosta Pavel Netušil, radní Stanislav
Štefek a zastupitel Jiří Tuza. Za MSK pak náměstek pro kulturu Lukáš Curylo, náměstek
Jakub Unucka a vedoucí odboru kultury paní
Karin Veselá. Muzeum Novojičínska, pod
které CETRAT patří, zastupoval ředitel Zdeněk Orlita. Celé jednání se neslo v korektní
atmosféře a bylo velmi důležité k pozitivní
obnově vzájemných vztahů, kdy MSK dostal
jednoznačnou informaci, že my Příborští
máme o fungování CETRATU v našem
městě eminentní zájem a samozřejmě jsme
ochotni se podílet na jeho dalším rozvoji,
zejména nabídkou prostor pro rozšíření jeho
činností. Naopak ze strany reprezentace
kraje jsme dostali příslib, že v horizontu 5 až
6 let není přemístění muzea na pořadu dne,
a to ani ve formě projektové přípravy. Pokud
by hypoteticky došlo k nějaké změně, bude
město vždy prvním partnerem, který bude
o dané záležitosti informován a samozřejmě
bude aktivně přizván k řešení problému, kde
se bude hledat cesta ke spokojenosti našeho
města. CETRAT tedy zůstává v Příboře a je
úkolem nás všech využít jeho nabídky a potenciálu, který našemu městu nabízí.
Na tomto místě je potřeba poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o zachování CETRATU v Příboře! V neposlední
řadě pak patří poděkování našim partnerům
z MSK a Muzea Novojičínska.

Informace
ke dřevinám ve městě
Ing. Jaroslava Veselková (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského
úřadu Příbor)

Na základě žádosti vlastníka pozemku,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, proběhlo v prosinci roku
2021 dokácení části aleje dřevin na Frenštátské ulici. Tyto stromy byly dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu, byly
napadeny jmelím, výrazně prosychaly
a ohrožovaly bezpečnost osob procházejících pod nimi a také bezpečnost automobilového provozu opadem suchých větví.
V travnatém pásu podél komunikace
budou za pokácené stromy vysazeny keřové pásy (stromy tvoří pevnou překážku
na pozemní komunikaci, proto již nelze
v tom samém místě vysadit nové), které
v budoucnu opticky odcloní komunikaci
od chodníku a poskytnou útočiště pro

drobné ptactvo. Ke kompenzaci ekologické újmy za pokácené dřeviny budou
kromě keřů vysazeny i nové stromy, ale
na jiném místě katastrálního území města
Příbora.
Koncem loňského roku byl u tunelu na
Prchalově vysazen keřový pás, který po
dosažení určité výšky alespoň částečně
pohledově odcloní zmíněný tunel. Tímto
děkujeme paní majitelce pozemku za
vstřícnost a možnost provedení výsadby
na jejím pozemku. Výsadba stromů podél
komunikace není bohužel dle vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic do budoucna
plánována a vzhledem k množství inženýrských sítí ani proveditelná.

Novela zákona
o nemocenském pojištění
Gabriela Wittichová, DiS. (Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor)

Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost
novela zákona o nemocenském
pojištění. Jedná se především
o podmínky dlouhodobého
ošetřovného, ošetřovného
a prodloužila se doba pro čerpání
tzv. otcovské. Těmto změnám
je věnován následující text.
Dávka dlouhodobého ošetřovného umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou
pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující
lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice)
rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po
propuštění z hospitalizace domácí celodenní
péči. Do konce roku 2021 musel nemocný
v zařízení být minimálně 7 dní. Od ledna
2022 vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné v situaci, kdy nemocný pobýval v zařízení
lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny,
přičemž se počítá i den přijetí a propuštění ze
zařízení. U nevyléčitelně nemocných podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného odpadá úplně v případě,
že je možná domácí péče. Jedná se především
o osoby, které jsou v nevyléčitelném stavu
se špatnou vyhlídkou a potřebou paliativní
péče. Podání žádosti bylo do konce roku 2021

nutné podat v den ukončení hospitalizace.
Od nového roku mají občané na podání žádosti čas 8 dnů po skončení hospitalizace.
Krátkodobé ošetřovné se nově nebude
vztahovat jen na osoby, které žijí v jedné domácnosti. O ošetřovné mohou nyní zažádat
i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají, ale nebydlí s ním (rodiče, prarodiče, děti,
vnoučata, sourozenci, manželé, registrovaní
partneři, rodiče manželů, apod.).
Otcovská dovolená neboli otcovská poporodní péče je dávka ze systému nemocenského pojištění, kdy čerství tatínkové mohou
v období prvních 6 týdnů ode dne narození
dítěte pomoci matce s péčí o potomka. Od
ledna 2022 se tzv. otcovská zvyšuje z jednoho týdne na dva týdny. V případě, že během
prvních šesti týdnů došlo k hospitalizaci
novorozeněte, prodlouží se období, ve kterém
může tato dávka být poskytována, o dobu,
kterou strávilo v nemocnici.
Bližší informace můžete získat v naší Občanské poradně v Příboře na adrese náměstí
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor v přízemí
Městského úřadu Příbor.
Konzultační hodiny:
Úterý:
9.00–12.00 hodin – pro neobjednané
13.00–16.00 hodin – pro objednané
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Oprava silnic v majetku Moravskoslezského
kraje na území Příbora
Mgr. Pavel Netušil (místostarosta města)

Většina komunikací v našem
městě je v majetku Příbora
a město si proto samo rozhoduje,
kdy a v jaké míře dojde k jejich
opravě či rekonstrukci.
Opravy výtluků a podobně mají na starosti
technické služby, rekonstrukce jsou administrovány odborem investic a provádí je
vysoutěžené firmy na základě veřejných zakázek. Loni byly např. takto rekonstruovány
tyto ulice či jejich části: Mlýnská, Okružní,
Švermova, Bezručova, Na Nivách, Na Hrázi,
K.H. Máchy, Křivá, Tržní, Pod Hradbami,
u motelu Zafír a průtah téměř celým Prchalovem. Zde šlo částečně o akci Ředitelství
silnic a dálnic ČR (dále ŘSD). Kromě těchto
cest však máme ve městě i některé účelové či
místní komunikace v soukromém vlastnictví, za jejichž údržbu zodpovídá vlastník.
Do třetice pak některé významné komunikace ve městě vlastní kraj, a právě těmto
komunikacím bych se v tomto článku chtěl
blíže věnovat. Jedná se především o komunikace sloužící k průtahu městem či o tzv.
„výpadovky“: ulici Ostravskou, Jičínskou,
Frenštátskou, Místeckou, Štramberskou
a Hukvaldskou (případně o jejich propojení
v centru města). Tyto ulice jsou v nedobrém
stavu, proto jsem již v roce 2020 jednal na
Správě a údržbě silnic MSK v Novém Jičíně
(dále jen „SÚS“) o možnostech jejich rekonstrukce. Z pohledu vedení města jsou
v nejhorším stavu ulice Jičínská a Místecká,
i zbývající si však zasluhují určité úpravy.
SÚS spravuje hustou síť silnic II. a III. třídy
po celém okrese NJ a jejich oblíbenou odpovědí na nářky jednotlivých obcí je „Podívejte
se, tohle nám tady říkají všichni“. Nicméně

pořadí rekonstrukcí je vázáno na poměrně
objektivní údaje, mezi něž patří např. stav
silnic určený certifikovanou diagnostikou
a frekvence provozu na silnicích. Proto jsme
se již na první schůzce dohodli, že v roce
2021 bude provedena diagnostika příborských ulic, aby bylo prokazatelné, že jsou na
tom opravdu špatně. Poté může být vyhotoven projekt a kraj jako investor nakonec
rozhodne, které projekty budou zafinancovány. To je podobné jako ve městě, kde
zjednodušeně řečeno odbor investic chystá
projekty (ve skutečnosti je tento bod složitější) a zastupitelstvo (rada města) rozhoduje
o tom, které projekty budou realizovány.
Na letošní pracovní schůzce na SÚS jsem
byl informován o tom, že byla provedena požadovaná diagnostika a že potvrdila
špatný stav ulic Jičínské i Místecké, proto
budou letos připraveny příslušné projekty.

Některé však budou náročnější, neboť např.
na Místecké mezi náměstím a železničním
přejezdem jsou v podloží dlažební kostky,
které budou muset být v rámci rekonstrukce
odstraněny. To sice akci jednak prodraží,
jednak prodlouží, ale naštěstí nezastaví.
Zároveň však budou investovány dotační
peníze určené na opravu silnic druhé třídy.
V našem případě jde o průtah městem II/464
od Skotnice směrem na Frenštát, tedy jde
především o ulice Ostravskou, Lidickou, Komenského a Frenštátskou. Zde lze očekávat
opravy nejdříve. Teprve poté (výhled 2-5 let)
lze očekávat, že budou realizovány projekty
rekonstrukce ulic Jičínské a Místecké.
Jedním z úkolů samosprávy je „leštit kliky“
těch správných dveří. Jakmile budou projekty hotovy, nastane čas vydat se na krajský
úřad zdůraznit nutnost rekonstrukcí silnic,
jejichž stav je rok od roku horší a horší.

příloha: silniční kategorie v Příboře
(fialová a červená: správcem je stát
prostřednictvím ŘSD; modrá a žlutá:
správcem je kraj prostřednictvím SÚS)
(zdroj: ŘSD)

Odpadové hospodářství města Příbora
Mgr. Pavel Netušil (místostarosta města), Ing. Dita Kalužová (odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Příbor)

Poplatek za systém odpadového hospodářství je na rok 2022 navýšen o 60 Kč, zastupitelstvo města Příbora na svém 23. zasedání
jednomyslně rozhodlo o poplatku ve výši
552 Kč. Jednomyslnost tohoto rozhodnutí
(podpořily ho všechny politické subjekty
města) sama o sobě svědčí o skutečnosti, že se
jednalo o krok velmi zřetelně opodstatněný.
Mnohé z argumentů použitých na zastupitelstvu města naleznete i v tomto článku.
Na webu města jsou v kompletním znění
k dispozici Obecně závazné vyhlášky č. 4
a 5/2021, vztahující se k systému odpadového
hospodářství v našem městě a poplatku za
komunální odpad. Odpadový systém v sobě
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zahrnuje svoz směsného komunálního odpadu (černých nádob) a tříděných komodit:
plast, nápojový karton, kovy (žluté), papír
(modré), sklo (zelené), bioodpad (hnědé),
textil (bílé), oleje (černo-oranžové) a elektro
(červené). Dále je zajištěn sběr světelných
zdrojů, baterií, nebezpečného, objemného
a stavebního odpadu, provoz kompostárny
a sběrného dvora s re-use centrem.
Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství v Příboře vzroste po třech
letech o 12 %, tedy přibližně o tříletou míru
inflace. Navýšení o 5 Kč za měsíc bylo vynuceno výrazným navýšením takřka všech
vstupů, které ovlivňují rozpočet odpadového

hospodářství ve všech městech. Jde zejména
o navýšení cen za pohonné hmoty, navýšení
skládkovného u směsného odpadu o 55 %,
u objemného odpadu o 30 %, atd. Cena za
uložení bioodpadu vzroste i na příborské
kompostárně – občané města sice na kompostárně odevzdávají bioodpad zdarma, firma
jej však poté účtuje městu (pořád ale platí,
že uložení bioodpadu na kompostárně je pro
město výrazně levnější než uložení směsného
odpadu na skládce).
Ve srovnání s jinými městy nad 6 000
obyvatel v ČR jde o navýšení mírné, což
dokumentuje přiložená mapka. Takto mírné
navýšení si můžeme dovolit díky nízkému

Cenová mapa poplatků za odpady –
původní a navýšený poplatek
(zdroj: Česká televize)

množství směsného komunálního odpadu
za rok na osobu. Stávající hodnota kolem
120 kg/os/rok dává naději, že se našeho města nebude ani letos týkat výrazné navýšení
skládkovacího poplatku z 500 na 900 Kč
(skládkovací poplatek vybírá stát, zatímco již
dříve uvedené skládkovné je příjmem provozovatele skládky). Stále tedy platí, že se nám
třídění vyplácí a že díky dobrým výsledkům
v třídění máme i v roce 2022 výrazně nižší
poplatky než jiná města naší republiky (viz
přiložený obrázek).
Na FB profilu města padl dotaz, zda dochází
k navyšování i v obcích se stejnými frekvencemi svozu odpadů jako v Příboře. Zvolená
frekvence svozu bezpochyby přispívá k nízkým nákladům odpadového hospodářství.
Nicméně kromě frekvence jsou rozhodující
ceny skládkovného, ceny za uložení bioodpadu a hlavně efektivita práce svozové
firmy, v našem případě technických služeb.
Stejný způsob svozu odpadů pomocí TS ve
stejné frekvenci svozu netříděného odpadu
(z „černých popelnic“) mají např. v Moravské Třebové, kde byla letos zvýšena výše
poplatku o 180 Kč na 852 Kč. Zde je na místě

poděkování našim technickým službám,
které přistupují ke svozu odpadů zodpovědně
a minimalizují náklady města úspěšněji než
svozové firmy ve většině jiných měst. Navýšení skládkovného mělo např. původně činit
78 %, současná cena je výsledkem vyjednávání vedení technických služeb. Podobně
i navýšení cen na kompostárně mělo být vyšší, snížení tohoto navýšení dojednalo vedení
měst Příbora a Kopřivnice.
Pro lepší informaci přikládáme tabulku
s výší uvedeného poplatku v srovnatelných
městech našeho okresu (nad 6 000 obyvatel).
V tabulce chybí Fulnek, neboť v tomto městě
je poplatkový systém zcela odlišný.
Město
Příbor
Kopřivnice
Frenštát p/R
Odry
Bílovec
Nový Jičín
Studénka

poplatek 2022
552 Kč
660 Kč
815 Kč
588 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč

Informace k úhradě místního poplatku za komunální odpad v roce
2022

S účinností od 1. 1. 2022 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě, nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na
území města.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Sazba poplatku činí 552 Kč/rok, rekreační
objekty jsou v poloviční sazbě, tedy 276 Kč/
rok. Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 9.
příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze hradit:
a) bezhotovostním převodem na účet
27-1290010227/0100 s použitím varia-bilních symbolů jednotlivých plátců,
které se již od roku 2019 nemění.
b) hotově na pokladně městského úřadu
(přízemí, bezbariérový přístup z ulice
Jičínské).
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 605 526 460
nebo 556 455 434, správce poplatku je paní
Alice Buczková.
Odbor finanční informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací
k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty. Tato možnost byla
zavedena v roce 2021 a byla tak nahrazena
distribuce poštovních poukázek, které byly
v minulosti roznášeny.
V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka,
variabilní symbol plátce, termín splatnosti,
a především QR kód, který usnadní zadávání
platby.

Cena vody v Příboře v roce 2022 činí 95,37 Kč
Jak se proměňovala od roku 2016?
Petr Novák (Skrblík.cz)

Občané města v roce 2022 za
1 000 litrů vody platí 95,37 Kč.
Z toho vodné činí 50,50 Kč
a stočné 44,87 Kč. Všechny
ceny jsou uvedeny včetně
10% DPH.
„Ve srovnání s celostátním průměrem
97,53 Kč za kubík vody si město Příbor
vede průměrně,“ uvádí Petr Novák z webu
Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě
jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
V loňském roce se v Příboře za vodu 
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platilo 90,40 Kč, meziročně tak zdražila o 4,97 Kč. Podrobný vývoj ceny vody
a poplatků za odpad od roku 2016 najdete
na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce
2020 bylo způsobeno změnou DPH z 15 %
na 10 %.
Rok
2022
2021
2020
2019
2018

Příbor
95,37 Kč
90,40 Kč
85,37 Kč
85,08 Kč
81,08 Kč

Průměr ČR
97,53 Kč
92,39 Kč
88,50 Kč
87,96 Kč
85,38 Kč

Za vodu se v ČR v roce 2022 platí
průměrně 97,53 Kč.
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za
1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je

v severočeském Frýdlantu, kde kubík
vodného a stočného dohromady vyjde na
138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla
téměř padesátinásobně, když v roce 1989
stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní průměr o třiatřicet let později činí
zmiňovaných 97,53 Kč.
V dřívějších dobách byly provoz čistíren,
kanalizační sítě i další infrastruktury dotovány, proto mohly být ceny nižší. Dnes
jsou náklady rozpočteny v ceně vody. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně
vyšší než dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo
170,9 litru vody, nyní je to pouze 89,2 litru.
Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi
nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů
zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitel-

Blahopřání k stému
výročí narození
Bc. Ivana Bolomová, Dis. (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Ve středu 29. prosince 2021 oslavila paní
Josefina Škrabalová, rozená Šimíčková, své
významné životní jubileum. Narodila se před
sto lety – 29. prosince 1921 v Příboře-Vésce.
Po absolvování základní školy vystudovala
Odbornou školu pro ženská povolání. Za
2. světové války byla totálně nasazena. Po
ukončení války úspěšně zvládla kurz pro sociální a zdravotní pracovnice. Poté pracovala
jako vychovatelka v družině při základní
škole a v tomto období zároveň složila maturitu na SVVŠ. Ukončila práci ve školství a až
do důchodu pracovala jako úřednice v závodu
TATRA Kopřivnice. Se svým manželem
v šedesátých letech postavili dům, ve kterém

stále bydlí se svými dcerami a zetěm, jež se
o ni s láskou a trpělivostí starají.
Za město Příbor byl paní Škrabalové ke
krásnému výročí poblahopřát také starosta
města Příbora Ing. arch. Jan Malík, pro nějž
je neuvěřitelným zážitkem setkání s člověkem, který prožil jedno celé století. O to
více, když se jedná o ženu žijící v blízkém
sousedství jeho rodiny a obě tyto rodiny jsou
v přátelském vztahu. Pan starosta děkuje
celé rodině Škrabalů a Halfarů za vynikající
pohoštění a připojuje se k přání pevného
zdraví a pohodových chvil strávených se svými milovanými, kterým za láskyplnou péči
o maminku patří velké poděkování.

Blahopřejeme jubilantům
narozeným v únoru
Bc. Ivana Bolomová, Dis. (matrikářka Městského úřadu Příbor)

Jubilanti z Příbora:
Irena Velebová
Pavel Kabát
Petr Jelínek
Josef Prachař
Miroslava Šumberová
Vladimíra Lichnovská
Marie Pešková
Olga Klimšová
Milada Busková
Zdeněk Hanák

Jiřina Domitrová
Jiří Velička
Jiří Domitra
Božena Zahradníková
Ladislava Davidová
Jan Pírek
Marie Fialová
Magdalena Kratochvilová
Ludmila Adamcová
Naděžda Pyšová

Jubilanti v Domově Příbor:
Marie Krpcová
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Božena Štolfová

Věra Pešková
Agnesa Černá
Božena Pavelková
Alice Mohaplová
Miroslav Mácha
Stanislav Ulman
Antonín Hejtmánek
Drahomíra Balátová
Božena Štolfová
Eliška Frydrychová
Zdeňka Witássková

nější zejména v první polovině devadesátých let.

Jak se v Příboře vyvíjely poplatky
za svoz odpadu?

Vedle cen vody se každoročně mění také
poplatky za svoz komunálního odpadu.
Ten je v Příboře v roce 2022 stanoven na
552 Kč za osobu a kalendářní rok. V loňském roce to bylo méně, platilo se 492 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR
621 Kč. Příbor se tak může pyšnit, občanům jiných měst poplatek za odpad zatíží
rodinný rozpočet výrazně více.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci
od roku 2016 občané najdou na stránce
www.skrblik.cz/radce/mesto/pribor

Aktivizace
v Domově
Příbor
v r. 2021
Martin Poruba (aktivizační pracovník
Domova Příbor)

Stejně jako rok 2020 i ten loňský byl
do značné míry ovlivněn epidemií
covidu-19 a omezil tak běžný chod Domova, a tím i průběh samotné aktivizace. Skupinové aktivity, které klienti
mají ve velké oblibě, musely ustoupit
stranou a prioritními se staly aktivity
individuální, většinou
realizované na pokojích. Zaměřovali
jsme se často na rehabilitaci v podobě
relaxací, masáží, míčkování, tréninků chůze, posilování na cvičebních
strojích, nácviků sebeobsluhy, ale
také jsme se soustředili na rozhovory
a videohovory s rodinami, které byly
pro klienty důležité především v době
zákazu návštěv. Dále jsme klientům
nabízeli možnosti četby, poslechu
hudby, cestování za pomoci virtuální
reality, kontakt s mazlíčky (andulky,
morčata), tréninky paměti a mnoho
dalšího. Pokud dovolilo počasí a situace
okolo epidemie, využívali jsme venkovní prostory zahrady a blízkého okolí
k pobytu na čerstvém vzduchu (krátké
vycházky, hry, možnost starat se o bylinkovou zahrádku, pobyt v altánu…).
V omezeném počtu jsme využili také
hobby dílnu k rukodělným a tvořivým
činnostem. Všechny aktivity probíhaly
samozřejmě za zpřísněných hygienických podmínek, tak abychom neohrozili zdraví našich seniorů.

Kluby, spolky, organizace

Až měsíc květen nám dal zelenou a my
se snažili vše rázem dohnat a klientům
vynahradit. Prostory, kde probíhaly skupinové aktivity, praskaly najednou ve švech
a všichni byli rádi, že společně mohou trávit
čas, popovídat si a těšit se na své oblíbené aktivity. Pro zajímavost uvádím některé z nich,
které zaznamenaly obrovský zájem – skupinové tréninky paměti (až 18 klientů najednou), skupinová cvičení (až 18 klientů), hraní
vědomostních her (až 18 klientů), bingo (až
28 klientů), promítání s přednáškami (až 29
klientů), kavárničky při harmonice (až 30
klientů)… Ještě většímu zájmu se pak těšily
kulturní akce pořádané v prostorách Domova a na zahradě – koncert hudby při houslích
a violoncellu (27 klientů), vystoupení Dua
Aramis (31 klientů), návštěva a vystoupení dětí z Dětského domova Čeladná (33
klientů), pěvecké vystoupení Kristiána Šebka
z divadla Slunečnice (37 klientů), cimbálovka
(42 klientů)… Návalu dychtivých zájemců se
neubránila ani retro místnost, která chvílemi
potřebovala opravdu přifouknout (čtenářské a hudební kluby, duchovní okénka…).
Židle a stoly pochyběly často v hobby dílně
(výtvarné techniky, pečení, přesazování
květin, práce s proutím, dřevem, beseda se
spisovatelkou p. Irenou Kopeckou…). Abychom zprostředkovali seniorům kontakt se
společenským prostředím, mnohokrát jsme
navštívili místní muzeum se zajímavými
výstavami, také Kulturní dům s bohatým

Poděkování

programem nebo bohoslužbu v místním kostele. Hezkým zážitkem jistě byla pro mnohé
návštěva zámku v Kuníně s komentovanou
prohlídkou. Díky bezbariérovosti jsme mohli
tuto možnost dopřát i klientům imobilním.
Asi největší událostí loňského léta pak byla
módní přehlídka za účasti zaměstnanců
i klientů na zahradě Domova. Celé akci
předcházela dlouhá příprava a velké nasazení
všech zúčastněných, nakonec vše vyšlo na
výbornou, včetně ideálního počasí, účasti ze
stran veřejnosti, občerstvení, tomboly… Ještě
dlouhou dobu se nejen v Domově, ale v celém
městě mluvilo o této akci, která podtrhla
dobrou atmosféru panující v Domově.
Zdálo se, že po akcemi nabitém létě se
v podobném duchu ponese i zbytek kalen-

dářního roku, ale další vlna epidemie covidu
opět udeřila a mnohé plánované akce zůstaly
tak pouze na papíře. Aktivity se smrskly na
minimum a klienti se opět museli spokojit
pouze s činnostmi, které probíhaly individuálně na pokojích nebo v hobby dílně.
Nicméně jsme se snažili, aby se stále něco
dělo a senioři netrpěli pocitem osamocení,
nepotřebnosti a špatné nálady. Důkazem
byly povedené akce jako Mikuláš, Ježíškova
vnoučata nebo malé posezení u štědrovečerního stolu a vánočního stromečku na Štědrý
den. Nezbývá nám než věřit, že se situace
okolo epidemie brzy rozvolní a vše se vrátí do
starých kolejí, aby své dny mohli klienti opět
žít naplno a těšit se z připravovaných aktivit
a akcí.

Martin Poruba (aktivizační pracovník Domova Příbor)

V předvánočním období se v Domově Příbor
sešlo nespočetně obrázků, přáníček, výrobků,
dárečků a dalších drobností od dětí, mládeže
i dospělých ze školek, škol a dalších organizací. Všechny tyto prezenty udělaly nesmírnou
radost, zvláště když návštěvy nebyly v té době
z důvodu epidemie covidu povoleny. Při předávání „dárků“ nechyběly mnohdy slzy dojetí,
úsměvy na tvářích, ale také obdiv nad nápaditostí jednotlivých výtvorů. Přáníčka, obrázky
a další výrobky jsou nyní ozdobou nočních
stolečků a nástěnek na pokojích našich seniorů.

Poděkování patří – ZŠ Lubina, MŠ a ZŠ
Bartošovice, ZŠ Gaudi Příbor, ZŠ Npor. Loma
Příbor, ZŠ Nový Jičín Komenského 68, MŠ
Kamarád Příbor, MŠ Švermova Příbor, ZŠ
Paskov, Dětskému domovu v Čeladné, organizaci dobrovolníků ADRA, skautům Veřovice,
paní Šárce Hrubé, která napekla perníčky,
a mnohým dalším.
Nesmírně si vážíme, že jste nezapomněli na
naše seniory, a doufám, že se s mnohými brzy
setkáme při nějakém pěkném vystoupení u nás
v Domově Příbor.

Zpráva o činnosti za rok 2021

Pečovatelská služba Příbor, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Mgr. Martin Bittner (manažer projektů Diakonie ČCE – střediska v Ostravě)

V období od 1. ledna do 30. listopadu 2021
se naše služby setkávaly s již tradičně velkým
zájmem občanů Příbora i jejich rodin. Mohli
jsme poskytnout pečovatelské služby 115
klientům: 111 klientům z Příbora, včetně
22 klientů z domů s pečovatelskou službou,
3 klientů ze Skotnice, 1 klient ambulantně
dojížděl ze Sedlnic.
Naše pečovatelky zajišťovaly klientům dle
jejich individuálních potřeb a požadavků
běžné nákupy, úklidy domácností, pochůzky,

pomáhaly jim při pohybu či se stravováním,
včetně dovozu a přípravy jídla, osobní hygieny, praní či žehlení prádla a také je doprovázely při nutných pochůzkách (např. k lékaři).
V roce 2021 jsme poskytli našim klientům
4 191 hodin pečovatelských úkonů.
Po celý rok 2021 jsme provozovali také dopravu seniorů DIAKONÁČEK, která byla občany
plně využívána. Do 30. 11. 2021 jsme uskutečnili celkem 1 199 jízd DIAKONÁČKU.
Ve spolupráci s městem Příborem jsme dva-

krát uspořádali v roce 2021 tradiční oblíbený
ŠATNÍK – od 7. do 18. června a od 4. do
15. října 2021.
Děkujeme městu Příboru, radním a zastupitelům i pracovníkům úřadu za trvalou
výraznou podporu a vskutku partnerskou
spolupráci. Veřejná finanční podpora města
Příbora pro Pečovatelskou službu Příbor
v roce 2021 činila 770 000 Kč.
Děkujeme velice našim milým klientům
a jejich rodinám za podporu naší činnosti.

Kluby, spolky, organizace
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1. Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu v Klokočově
Karel Till ml. (za občanské sdružení Klokočova, z. s.)

Než se dostanu k věci, dovolte mi na začátku
nastínit, jak to vše probíhalo....
Po velkých přípravách z řad hlavně nás
mladších organizátorů se letos odehrálo první
rozsvícení vánočního stromku s nadílkou
Mikuláše i u nás, v Klokočově.
Vše začalo nelehkým úkolem vybrat a hlavně
dopravit stromeček z lesa na hřiště. Opravdu
po namáhavé dřině, kde se mj. stal nejeden menší úraz (naštěstí bez následků) se
to podařilo a Klokočovem projel kordón aut
doprovázející nákladní auto, které vezlo málem
nadměrný náklad, náš vánoční strom. Ihned
po příjezdu se parta pustila do jeho instalace,
pevného ukotvení, instalace světelných řetězů
a ozdob. Ty nám zapůjčilo město Příbor, které
používalo v minulých letech na svém stromku
na náměstí. Za toto městu mockrát děkujeme.
No, a jak probíhalo samotné rozsvícení?
V neděli 5. 12. bylo možné mezi 15.–17. hodi-

nou zhlédnout a pohladit páreček oslíků a dva
velbloudy, které k nám dovedl pan Michna
z Klokočova. V tuto dobu se rozdával na zahřátí horký čaj s citrónem a svařáček. Těsně před
pátou hodinou večerní začali všichni a hlavně
děti volat na Mikuláše, aby přišel mezi ně. To
se podařilo a Mikuláš se dvěma anděly a dvěma
čerty dorazili na místo. S sebou vezli žebřiňák
s balíčky. Ty se po rozsvícení stromečku začaly
rozdávat dětem. Ty to ale neměly jednoduché.
Musely zazpívat nebo říct básničku. No a po
slibu, že budou hodné, dostaly svůj balíček
s dobrotami. Následně se oficiálně poprvé
otevřela a vyzkoušela nová atrakce pro děti. Po
výzvě se jeden z čertů chopil lana a svezl se na
naší nové lanové dráze. Kolem 19. hodiny už
byla větší zima a všechny děti odešly do svých
vyhřátých domovů. Na hřišti poté zůstali už
jen otužilí, hlavně pořadatelé. Ti museli udělat
také pořádek, uklidit hrnečky, nádobí, apara-

turu atd. No a kolem osmé se zamklo, pozhasínala se světla, tedy krom našeho nádherného
vánočního stromečku. Ten svítil každý večer.
Jsme moc rádi, že jsme mohli pro děti i dospělé uspořádat v této nelehké a složité době
tuto tradiční událost… Rozsvícení vánočního
stromečku s Mikulášem. Děkujeme tímto
Mikuláši a jeho družině, že přišel mezi nás,
a budeme se na něj opět těšit zase za rok. Dále
patří velký dík klukům za bezchybnou organizaci. No a v neposlední řadě děkujeme všem,
co se přišli k nám vánočně naladit.
Vzhledem ke skutečnosti, že uzávěrka lednového čísla byla těsně před touto akcí, vychází
hodnocení v tomto čísle. Proto bych chtěl dodatečně všem poblahopřát za celé naše sdružení
šťastný nový rok prožitý ve zdraví a hlavně
pevné nervy v těchto nelehkých a složitých časech. Držíme palečky, moc se na Vás všechny
těšíme, až se uvidíme při dalších akcích.

Rok 2021 u příborských rybářů
Ing. Radovan Jahn (předseda ČRS, z. s., MO Příbor)

Letošní rok u Českého rybářského svazu,
z. s., místní organizace Příbor, byl velice
podobný roku minulému, a to zejména z důvodu přetrvávající pandemie covid-19, která
ovlivnila všechny oblasti společenského
a kulturního dění v naší společnosti.
Významnou událostí byl odprodej rybářského domu v Příboře na nábřeží Rudoarmějců.
Získané finanční prostředky byly využity
z části k úhradě finančních závazků vůči
Územnímu svazu ČRS Ostrava, k dovybavení nového rybářského domu na Borovci
a k pokrytí nákladů souvisejících s údržbou
a opravami rybochovného zařízení na Borovci. Zde je nutno podotknout, že na pokrytí
těchto nákladů se podílelo i samotné město
Příbor ve formě dotací na provoz a činnost

(nákup energií) a materiálně technickou
základnu, kdy byla provedena rekonstrukce
vývařiště rybníku B II na Borovci. Za toto
patří poděkování jak zastupitelům města, tak
i radě. V průběhu celého roku jsme prováděli
drobné úpravy břehů obou hlavních rybníků
B1 a B2, kde došlo za dobu jejich existence k jejich výraznému poškození vlivem
působení povětrnostních vlivů, takže se
provádělo zpevnění pobřežních partií kamenivem a betonovou drtí. Tato práce je velmi
namáhavá a je nutno na ni mimo brigádníků
najímat také těžkou techniku, což s sebou
nese velkou finanční zátěž.
Hlavním úkolem naší místní organizace je
produkce rybích násad pro sportovní revíry
v rámci Územního svazu Ostrava. Jako

v předešlých sezónách jsme se opět zaměřili
na chov dvouletého kapra a jednoleté násady
candáta a ostroretky. A hospodářský výsledek? Celkem místní organizace vyprodukovala 4659 kg kapra o průměrné hmotnosti
2,7 kg, 530 kg candáta o průměrné hmotnosti 0,068 kg a 145 kg amura s kusovým
průměrem 0,64 kg. I když se jedná o solidní
výsledek, je nutno kalkulovat s vynaloženými náklady (krmivo, energie, mzdové náklady) na produkci těchto násad. Náklady jsou
rok od roku vyšší a nejinak tomu bylo i letos.
Do budoucna bude nutné produkci ryb pečlivě naplánovat, aby vzhledem k výkupním
cenám Územního svazu Ostrava nebyl tento
chov ztrátový.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Vojtěch Jalůvka (starosta SDH Hájov)

Děkujeme společnosti Alliance
Laundry CE s.r.o. za poskytnutí
sponzorského daru na pořízení
požárních překážek pro mladé
hasiče.
Ze sponzorského daru byla zakoupena
žebříková stěna a překážka hasičské okno,
které budou využívány při tréninku požárních disciplín našimi mladými hasiči.
Ještě jednou děkujeme za Váš sponzorský
dar. Vaší pomoci si velmi vážíme.
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Závěr roku patřil v BK Příbor turnajům
a oslavám
Jiří Tomaškovič (www.bkpribor.cz)

Tradiční turnaj pro všechny, kdo chtějí
o vánočních svátcích vypotit trochu bramborového salátu, smaženého kapra či cukroví,
uspořádal na Štěpána v tělocvičně Základní
školy Npor. Loma Basketbalový klub Příbor.
Již více než 50 let se na Štěpánském turnaji
pravidelně setkávají mladší i starší přátelé
oranžového míče. Po loňské přestávce způsobené vládními restrikcemi v boji s pandemií
nemoci covid-19 se tentokrát v tělocvičně
sešlo přibližně čtyřicet hráčů a hráček a rozdělili se do pěti družstev.

Vítězem turnaje, v němž se týmy utkaly
každý s každým, se stalo družstvo Bylo nás
6. Druhá příčka patřila Mirovým lopatám
a na pomyslný bronz si sáhli Čerti. Brambory
patřily týmu Patrikův doskok a skvělé páté
místo obsadil BK Klokočov.
Vrcholem turnaje bylo závěrečné posezení,
které zajistili Martin Kubáň s Liborem Piškytlem. Pivo teklo proudem, párky trčely z rohlíků a našla se i štamprlička kvalitní kořalky.
Hrál se také tradiční turnaj trojic, který
tentokrát nebyl obsazený tak, jak jsme bývali

Štěpánský turnaj v basketbalu se
v Příboře hraje už více jak padesát
let. Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor

zvyklí. Účastnili se jej převážně domácí hráči, kteří ze sebe ale vydali maximum. Turnaje věkové kategorie U17 a U19 se zúčastnilo
osmnáct příchozích, kteří byli rozlosovaní do
šesti týmů. Každý se utkal s každým, z výhry
se radovala trojice Alka-jda ve složení Erik,
David a Honza. Druhé byly Dripenzy (Vašek
Burian, Štěpán Maléř, Vojtěch Pustějovský)
a třetí Ham String (Vojta Kubečka, Honza
Hanzlík, Kuba Macek).
Třetí akcí, která částečně znovu naplnila
školní tělocvičnu, byl turnaj v badmintonu.
Příchozí vzali do rukou rakety a rozehráli dramatický a vyrovnaný turnaj, který
ovládla rodina Bukovjanových :-). Vítězství
si odnesla dvojice Robert Bukovjan a Martin Kubečka, druhé místo vybojovala Irena
Bukovjanová se synem Lukášem a bronz
patřil smíšené dvojici Eliška Bukovjanová
a Jiří Tomaškovič. Těsně pod stupni vítězů
zůstali Miroslav a Marek Slovákovi a pátá
pozice připadla Janě Nenutilové a Martině
Kubečkové.
I tento turnaj se vydařil. Závěrečným
přípitkem nealkoholickým sektem jsme
společně oslavili konec covidového roku 2021
s přáním, aby se všichni sešli na Štěpánském
turnaji, soutěži trojic i badmintonovém klání
ve zdraví i v roce 2022.

8. Vánoční turnaj v ringu 2021
Karel Till ml. (za Ringo klub TJ Sokol Příbor) www.ringopribor.webnode.cz

Ringo klub Příbor pod záštitou sokolské
organizace pořádal 11. 12. 2021 osmý ročník
turnaje v tomto již známém sportu. Dovolte mi
ve zkratce představit tento svižný a na postřeh
náročný sport. Jde o jakousi obdobu volejbalu
s tím rozdílem, že se nehraje s jedním míčem,
nýbrž se dvěma kroužky, ringo kroužky. Tým
tvoří tři hráči, třeba i s náhradníky, hraje se na
volejbalovém hřišti na dva vítězné sety do 15
bodů. Podrobná pravidla naleznete zde:
www.ringo.cz/sportovni-pravidla-ringa
Teď k samotnému turnaji.Oproti loňskému
roku, kde nás izolovali kvůli covidu, se naštěstí
ten letošní mohl konat. Navíc počet přihlášených týmů předvídal dlouhý sportovní den.
Oproti jiným ročníkům se tento dost promíchal. Klokočovský tým je již (bohužel) „Sokolský“, dále známé týmy jako jsou příborští
Krychlíci a tradiční z Hájova, dva nováčci
z Ostravy pod názvem Berušky a Gammers,
či bruntálští M √ 9, dále z Příbora „Myšáci“
a Štramberk poslal tým Verci.
Již od samého začátku v 9 hodin bylo vidět
nadšení do hry a soutěživost. Ta vydržela do
samého konce, i když pravda kolem jedné
hodiny už toho měli někteří dost. Byly vidět
nádherné akce, odhodlání, dokonce i skoky!
Jak říkám, každý si chtěl sáhnout na putovní

pohár a dával do toho všechny síly. Po celou
dobu turnaje bylo možné se občerstvovat
a odpočinout v prostorách sokolské kanceláře,
která byla předělána na velmi útulnou a vánočně vyzdobenou minirestauraci. Nabízen byl
vynikající Kabošův guláš, klobásky, chlebíčky,
alko i nealko nápoje. Jen pro pivečko se muselo
chodit mrazem z tělocvičny do výčepu. No,
trocha čerstvého vzduchu neuškodila...
Kolem půl čtvrté odpoledne se odehrál
poslední zápas – rozhodující - mezi Sokolíky
a Hájovem. Byl opravdu napjatý a rozhodl
jediný bod. No a dočkali jsme se vyhlášení
výsledků a rozdělení cen. Bronzovou medaili
nakonec brali hosté z Ostravy Gammers, stříbrnou Sokolíci a putovní pohár putuje po třetí
v řadě na Hájov. Navíc každý tým dostal tašku
s drobnými cenami.
Po závěrečném ceremoniálu se většina sportovců
odebrala do sokolské klubovny vášnivě a se smíchem debatovat až do pozdních hodin. Někteří
z řad mladších ročníků byli kupodivu stále aktivní a pokračovali jak ve hře ringo, tak nohejbalu.
Jsme velmi rádi, že jsou stále nadšenci, kteří
dělají něco pro své zdraví, sportují a hýbou se.
Doba a podmínky jsou pro sport bohužel stále
složitější, tím více si toho ceníme.
Na závěr bych chtěl za všechny poděkovat

sponzorům, co darovali pěkné ceny, hráčům za
úžasné výkony a v neposlední řadě obsluze za
vynikající služby. Ringo klub Příbor zároveň
děkuje za poskytnutí grantu od města Příbora.
Kdyby měl kdokoli zájem se přidat a hrát ringo v suprovém a veselém kolektivu, neváhejte
nás navštívit v prostorách sokolské tělocvičny,
a to každou neděli od 18.00 h.
Mimo jiné pořádáme také miniturnaje v letních měsících na koupališti v Trnávce, kde se
hraje na pískovém hřišti.
Za celý náš spolek Ringa přeji úspěšný krok
do nového roku s přáním pevného zdraví a silnými nervy v nelehké, poznamenané době.
PS: Utkání se odehrálo daleko po uzávěrce lednového čísla, proto hodnotím v tomto
únorovém.
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LUNA PŘÍBOR, středisko volného času

1. 7. - 10. 7.
LETNÍ TÁBOR „HADINKA“, KLOKOČOV, VÍTKOV
Program: celotáborová hra, hry, sportování, turistika, soutěže.
Určeno dětem od 7 do 18 let.

Zajišťuje: L. Nenutilová, 732 902 256

9. 7. - 15. 7.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

18. 7. - 22. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „PUTOVÁNÍ DO PRAVĚKU“
Program: celotáborová hra, soutěže, hry, výlety, relaxace.
Od 8:00 do 16:00 hodin (bez spaní) v Luně Příbor. Určeno dětem od 6 do 12 let.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

8. 8. – 12. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR

Program: hry, soutěže, vycházky do okolí.
Od 8:00 do 16:00 hodin (bez spaní) v Luně Příbor. Určeno dětem od 7 do 12 let.
Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny.

Zajišťuje: J. Lupíková, 604 188 186

22. 8. - 26. 8.
TVOŘIVÝ TÁBOR

Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.
Určeno dětem od 7 do 12 let. Ubytování v Luně Příbor.

Zajišťuje: K. Bukovjanová, 778 013 156

26. 8. – 4. 9.
CHORVATSKO - MALI LOŠINJ, POBYTOVÝ ZÁJEZD
Program: koupání, turistika. Určeno rodinám s dětmi, dospělé.

Zajišťuje: L. Nenutilová, 732 902 256

Ceny za letní činnost budou upřesněny později.

Přihlášky a informace získáte v LUNĚ PŘÍBOR, svč, kontakt: 556 725 029
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz.

LUNA PŘÍBOR
MATEŘSKÉ CENTRUM „Zvoneček“
Únor 2022

1., 15., 22. února

LUNA PŘÍBOR
PROGRAM NA ÚNOR 2022

Úterý 13:30 – 14:30, LUNA

4. února

Pátek 8:00 - 16:00, LUNA

7., 14., 21., 28. února

Pondělí, 9:00 – 10:00,
10:00 – 11:00, LUNA
R. Rojíčková, tel. 724 329 473

2. února

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA
J. Lupíková, tel. 604 188 186

16. února

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA
J. Lupíková, tel. 604 188 186

18. února

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA
J. Lupíková, tel. 604 188 186

23. února

Středa, 10:00 – 11:00, LUNA
J. Lupíková, tel. 604 188 186

25. února

Pátek, 10:00 – 11:00, LUNA
J. Lupíková, tel. 604 188 186

MÍČKOHRANÍ

Program je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí
s využitím míčkování, zábavných smyslových
pomůcek, pohybových aktivit a říkanek.
Pro děti od 1 roku.
Vstupné: 50 Kč

Hrátky
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
Společný program pro rodiče s dětmi.

Vstupné: 50 Kč

Hrátky
MINIKARNEVAL

Soutěže, hry pro malé děti a rodiče.

Šmudlíci
PAPÍROVÝ SNĚHULÁK

Hrátky
TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
Společný program pro rodiče s dětmi.

Šmudlíci
TUČŇÁK Z POLYSTYRÉNU

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 50 Kč

Informace L. Lupíková, tel. 604 188 186

Pololetní prázdniny ZIMNÍ TVOŘENÍ

Program: výtvarné tvoření, hry a soutěže. S sebou: převlečení, přezůvky,
psací potřeby. Akce pro děti z letního tvořivého tábora a jejich kamarády.
Cena: 150 Kč (svačina, oběd, pitný režim, materiál)
Na akci je nutné se přihlásit do 2. února.

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, J. Lupíková, tel. 604 188 186

Jarní prázdniny PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

16. února

MINIKARNEVAL

19. února

O POHÁRY LUNA PŘÍBOR 2022

Pondělí - pátek 8:00 – 16:00, Určeno pro děti do 13 let.
LUNA
Program: výtvarné tvoření, sportování v tělocvičně, hry a výlety.Rodiče
mohou děti přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu, nutné účast nahlásit
minimálně den předem.Cena za jednotlivý den 200 Kč,za týden900 Kč.
(oběd+2 svačiny, pitný režim, vstupné, materiál, doprava).
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby a teplé oblečení.
Na akci je nutné se přihlásit do 4. února.

Středa 9:00 - 12:00, LUNA

20. února

Neděle, Frýdlant

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156, J. Lupíková, tel. 604 188 186

Soutěže, hry pro malé děti a rodiče.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová
technika, diorama. Akce je doplněna doprovodnými soutěžemi.
Akce pro žáky, juniory, seniory.
Informace: L. Nenutilová, tel. 732 902 256

PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Akce pro mladší žáky florbalových kroužků.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

26. února

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ

26. února

TURNAJ VE FLORBALU

26. února

SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK „Fialky“

26. února

TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA

Sobota 8:30 – 12:00,LUNA

Vstupné: 50 Kč

Sportovní hry pro školní družinu.

7. – 11. února

Sobota 8:00 – 16:00, LUNA

Vstupné: 50 Kč

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

www.lunapribor.cz

Sobota 9:00 – 12:00,
Tělocvična ZŠ Npor. Loma
Sobota 9:00 – 16:00, LUNA

Akce pro členy rybářského kroužku.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Akce pro mladší žáky florbalových kroužků.

Informace: J. Lupíková, tel. 604 188 186

Akce pro členy kroužku Mažoretek. Cena: 100 Kč (svačiny, oběd, pitný
režim). Na akci je nutné se přihlásit do 24. 2.

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

Sobota 14:00 – 18:00, LUNA Keramické tvoření - volná tvorba, točení na kruhu.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Hedvábné tvoření- malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál.
Plstění – brož zdobená korálky.
Vstupné 100 Kč.
Akce pro veřejnosti, nutná rezervace místa!

Vede: K. Fojtíková
Vede: K. Bukovjanová
Vede: K. Bukovjanová

Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

PŘIPRAVUJEME

S Lunou se nenudíte!
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20. března

VÍTÁNÍ JARA

Připomenutí původního pohanského zvyku – vynášení smrti (zimy) a vítání jara.
Mařeny s sebou. Akce pro děti a veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156

Královská rodina ocenila učitele
příborského gymnázia
DofE (Česká republika)

Jméno Jiřího Svobody na
příborském Masarykově
gymnáziu není třeba
představovat. Již třetím
rokem zastává roli vedoucího
Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu (DofE),
celosvětově rozšířeného
programu pro mladé lidi mezi
13 až 24 lety založeného před 65
lety princem Philipem.

bodovi se do něj zapojilo již 93 žáků a zájem stále roste. 5. prosince 2021, kdy jsme
oslavili Mezinárodní den dobrovolníků,
Jiří dostal za své úsilí speciální balíček od
překvapivého odesílatele – Jeho královské
Výsosti prince Edwarda.
V rámci oslav života a odkazu zakladatele DofE, prince Philipa, spustila britská
centrála nadace DofE spolupráci s Královskou mincovnou a rozhodla se ocenit
100 vedoucích DofE z celého světa, kteří
mají v DofE po světě největší dosah a zcela
vynikají nad ostatními. Jiří Svoboda byl
vybrán jako jeden z těchto 100 světových
vedoucích. Obdržel tak pochvalný dopis
od Jeho královské Výsosti prince Edwarda,
nejmladšího syna prince Philipa a britské
královny Alžběty II., a speciální pamětní

Přestože gymnázium v Příboře s DofE
začalo teprve v roce 2019, díky Jiřímu Svo-

minci vyrobenou Královskou mincovnou, která připomíná život a odkaz prince
Philipa.
,,Jiří je velký nadšenec. Se studenty
neustále vymýšlí něco nového, nebojí se
plánovat zahraniční expedice i ve spolupráci s dalšími školami. V době zavření
škol organizoval online setkání mladých
lidí a motivoval je k tomu, aby s programem pokračovali a nepřestávali na sobě
pracovat. Jako koordinátor programu na
škole navíc svými znalostmi a zkušenostmi
aktivně přispívá k diskusi o propojování
formálního a neformálního vzdělávání.
Ocenění si za svoji nadstandardní angažovanost rozhodně zaslouží,“ konstatuje
regionální manažerka DofE pro Moravskoslezský kraj Veronika Ormaniecová.

Co se děje u nás ve škole
Mgr. Dana Lišková (za pedagogy ZŠ Jičínské Příbor)

Ve dnech 13. až 17. prosince probíhal na naší
škole projekt Kniha a já, který je tradičně určen žákům 8. ročníků. Jeho cílem je
budování kladného vztahu k literatuře a čtení
obecně. Součástí projektu byla říjnová návštěva
městské knihovny, kde se žáci formou přednášky seznámili s jednotlivými literárními
žánry. V rámci nich si poté dvojice žáků volily
konkrétní knihy. Jejich úkolem bylo vybranou
knihu přečíst a během projektového týdne
s ní také pracovat. Žáci si knihy ve dvojicích
vzájemně porovnávali, společně vyplňovali
pracovní listy týkající se například hlavních
postav nebo prostředí knihy, tvořili prezentaci
v PowerPointu apod. Každý den několik z nich
četlo svým spolužákům ukázku ze své knihy.
Na samotném konci projektu došlo k prezen-

tacím před třídou a rovněž před dvojčlennou
komisí učitelů, která žáky za jejich práci
ohodnotila.
V prosinci se žáci 6. ročníku přesvědčili
o nezbytnosti vody pro život na Zemi. V interaktivním programu Strom života prožili nevšední dopoledne. Pomocí napínavého příběhu
plného dramatických zápletek, hraním v rolích
a týmovou spoluprací se jim podařilo odvrátit
přírodní katastrofu a také zachránit bájného
Ducha vody. Získali řadu znalostí a dovedností
především formou pokusů, praktických činností a vlastním prožitkem. Program realizovala a financovala společnost SmVaK Ostrava,
které tímto děkujeme.
Od září se u nás na škole schází každé pondělí
skupinka žáků vedená paní učitelkou Jitkou

Piskořovou, aby společně nacvičovali anglické
divadlo. V prosinci nazkoušeli Vánoční příběh. Počasí jim naštěstí přálo, a tak mohli Tři
králové dorazit do Betléma v pěkné sněhové
kulise. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
hercům, kteří se nenechávají odradit chladem,
ani studem, že je v andělském či královském
oblečení uvidí půlka školy. Někteří herci jsou
zároveň i technici, a tak stříhání, natáčení
i přidávání hudby je téměř plně v jejich rukou.
Což je třeba také náležitě ocenit.
V loňském školním roce jsme si v pátých třídách vyzkoušeli soutěž ve znalosti anglických
slovíček a jejich pravopise, tzv. Spelling Bee.
Soutěž se dětem líbila a učitelům přišla užitečná. Rozhodli jsme se proto ustavit na naší škole
tradici této soutěže. Slova přešla 
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v činy a v předvánočním týdnu
se konal I. oficiální ročník. Ve
všech studijních skupinách od
5. třídy výš se přihlášení žáci
utkávali o „šampiona skupiny“, ti
o „šampiona třídy“, pak ročníku
a nakonec celé školy. Do školního finále tak postoupilo deset
nejúspěšnějších žáků, vždy dva
z každého ročníku. Z utkání těch
nejlepších se umístili ročníkoví
šampioni Adam Rečka (9. A)
a Natálie Vejrostová (6. B) na sdíleném třetím místě, Jiří Pánek (8.
A) na druhém místě. Celkovým
vítězem a šampionem školy se stal
Jakub Makúch z 5. B. Blahopřejeme! A jak soutěž probíhá? Žáci si
postupně losují slova. Slovo uslyší ve zvukové
podobě. Jejich úkolem je co nejvěrněji napodobit výslovnost slova a poté ho vyhláskovat. Žáci
si tak hravou a nenásilnou formou rozšiřují
slovní zásobu, učí se pravidla výslovnosti

a pravopisu. Soutěž je velmi populární zejména
v USA a v Indii, koná se ale i v mnoha dalších
zemích po celém světě. Mimo jiné i v ČR, byť
jen z iniciativy učitelů jednotlivých škol.
Po dvouleté covidové přestávce jsme opět

v neděli 9. ledna vyrazili na
lyžařský výcvik. Již tradičně nás
hostil Horský hotel Kyčerka ve
Velkých Karlovicích. Letošní zima
nám nenadělila mnoho sněhu, ale
ski areál byl jako vždy perfektně
připravený. 45 žáků se rozdělilo
na lyžaře a snowboardisty. Pod
vedením zkušených instruktorů své dovednosti rozvíjely obě
skupiny. Odměnou nám byla
středeční odpolední vycházka s cílem nakoupit nezbytné
sladkosti a udělat si radost vaflemi
s nutellou. Závažnější úrazy se
nám vyhnuly a nádavkem jsme
si užili večerních společenských
aktivit. Většina žáků si lyžařský
kurz velmi užila. Děkujeme učitelům Michaele
Eliášové, Renému Brindovi, Radku Eliášovi
a Zdeňku Liškovi za skvělou organizaci a také
Spolku rodičů za příspěvek na dopravu.

110 let muzea v Příboře
Václav Michalička (za Centrum tradičních technologií (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace))

V letošním roce slavíme
významné jubileum muzea
v Příboře.
Je to již 110 let, kdy vzniklo Krajinské muzeum v Příboře, na které navazuje současné
Centrum tradičních technologií (Muzeum
Novojičínska, příspěvková organizace)
známé jako CETRAT Příbor. Původní Krajinské muzeum zaměřené na širší kulturní
region a spravované Muzejní jednotou se
v padesátých letech 20. století na krátkou
dobu stalo městským muzeem. Během roků
1963 a 1964 došlo ke sloučení příborského
muzea s Vlastivědným ústavem v Novém
Jičíně (od roku 1979 Okresní vlastivědné
muzeum, od roku 2003 Muzeum Novoji-

čínska, příspěvková organizace).
Příborské muzeum od svého založení
v sobě nese tradici výrazného řemeslného,
kulturního a duchovního centra, kterým
město Příbor v rámci severovýchodní
Moravy po staletí bylo. Vždy reflektovalo aktuální společenské potřeby. Ať už to
byly silné národní ideály stojící na počátku
muzea a směřující ke vzniku samostatného
Československa po první světové válce, nebo
průkopnické zřízení pamětní síně příborského rodáka a zakladatele moderní psychoanalýzy Sigmunda Freuda v roce 1969.
A stejně je tomu i v současné době, kdy
se muzeum transformovalo v Centrum
tradičních technologií (2020), které má ve
svém poslání v nadregionálním přesahu
upozornit na historické přístupy člověka

k přírodním materiálům a jejich zdánlivě
primitivní zpracování. Vzhledem k tomu,
že město Příbor bylo v minulosti významným řemeslným střediskem, nová expozice
vychází mimo jiné i z příborských dosud
prezentačně nevyužitých sbírek. Centrum
tradičních technologií v Příboře je tak
místem, kde lidé mohou prostřednictvím
přímého a intimního kontaktu s historickými a dotýkanými předměty dosáhnout
celé řady autentických prožitků.
Při příležitosti významného výročí děkujeme městu Příboru za vynikající spolupráci a dlouhodobou podporu.
Srdečně všechny zveme nejen na expozice
a výstavy, ale také na tematické programy,
které jsou v Centru tradičních technologií
Příbor připraveny.

Žlutý 2 mlčí…
Miroslava Tomašulová (za Svaz letců Příbor)

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž
život má největší cenu…
František Bönisch, narozen 4. 4. 1913 na
Prchalově. Vyučil se strojním zámečníkem
v Tatře Kopřivnici. Po vyučení nastoupil
v říjnu 1931 do školy odborného dorostu
letectva a do 1. 10. 1936 sloužil jako četař-polní pilot u 4. leteckého pluku v Hradci
Králové. Po ukončení služby pracoval jako
úředník berního úřadu 1. zemského finančního ředitelství v Praze. I když měl výhodné
zaměstnání, přesto chápe svoji občanskou
povinnost ke své vlasti…
Po krátkém rozloučení se svými nic netuší-
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Školy a školky

cími rodiči 13. srpna 1939 překračuje polské
hranice. Po dvou týdnech dostává do rukou
provizorní legitimaci s textem: Presentován a zařazen jako dobrovolník do vojenské
skupiny v Krakově dne 24. 8. 1939 pod evidenčním číslem 1918. Podpis – pplk. Ludvík
Svoboda. Po napadení Polska dne 18. 9. 1939
celá skupina odchází do SSSR, kde je internována a teprve po dlouhém vyjednávání
jsou letci z internace uvolněni. 20. 4. 1940
obdržel vstupní vízum do Francie, ale vzhledem ke kapitulaci Francie dne 28. června
1940 z přístavu Oděsa vyplouvá loď vezoucí
transport československých letců na západ.
Po dlouhé plavbě loď přistává v Liverpoo-

Historie

lu. Následuje dlouhý a tvrdý výcvik u O.C.
Training Squadron No 1. School of Army
Co-operation. 2. srpna 1941 otevírá poprvé
zelené desky palubního deníku s nápisem
Pilot´s flying logbook, aby zaznamenal svou
první bojovou akci.
Probouzí se chladný únorový den. Kdesi
z anglického přístavu vyjíždí mohutný konvoj, padesát, možná i více lodí. Na travnatém
letišti v Southendu, blízko pobřeží se ve
svých boxech krčí několik Spitfirů. V nízké
dřevěné chatě debatují u krbu piloti. Debata
je přerušena zvoněním telefonu. Haló, říkáte
konvoj? Dobrá, jdeme na to. Bude to Red and
Yellow sections. O.K., v 9.50. 

Za chvíli rozráží čtyři stroje zbytek mlhy
rozptýlené sluncem. Bude hezký den a mezi
piloty je dobrá nálada. Velitel doletěl se
svým rojem na určené místo, navázal spojení
a skupina začíná plnit svůj úkol. Letec Bönisch pozoruje velký konvoj lodí jako poslední z roje. Ve sluchátkách dostává od velitele
příkaz k nízkému letu na cíle spodní sekce.
Za sklem kabiny se střídavě objevuje obloha
a moře. Nízké lety se střídají s vysokými.
Najednou náraz a opět náraz a další…
(Létání nad hladinou moře je i pro dnešní
piloty celkem složité, protože je to v podstatě
létání podle přístrojů, chybí přirozený horizont a tím pádem prostorová orientace.)
Hello, Yellow two, are you O.K.? Ale žlutý
2 neodpovídá. Haló, červený 1, jeden letoun
neodpovídá, spadl do moře, udám polohu,
záchranná loď už vyráží. Asi po deseti minutách nalézá pilot s volacím znakem červený
1 (kpt. František Fajtl) havarovaný letoun na
mořské mělčině. Okamžitě to hlásí operačnímu štábu. Dole zatím pokračuje záchranná
akce. K místu katastrofy se přiblížila loď.
Několik desítek metrů od vraku ale loď zastavuje, voda je příliš mělká. Do chladných vln
se vrhá kapitán lodi, částečně plaval, částečně šel až po krk v ledové vodě, během dvaceti
minut je u letounu. Tělo rotmistra Františka

Bönische, s anglickou
hodností Warrant officer, visí nehybně přes
okraj kabiny.
Dovolím si doslovnou
interpretaci Františka
Fajtla: „Za tento krásný
čin, jsme mu přišli
poděkovat. Nezapomenu nikdy ušlechtilého
výrazu ve tváři tohoto
56letého námořníka
a upřímné účasti v projevu nad ztrátou našeho
kamaráda a mého přítele Františka. It is very
nice, gentleman, you
came. I am very sorry,
but he was dead, immediately after the crash
must have died…… poor
boy. (To je milé, pane,
že jste přišel, je mi moc
líto, ale on už byl mrtvý,
okamžitě po havárii
musel zemřít …. nešťastný chlapec.)
Podle slov jeho spolubojovníka a přítele
Františka Fajtla byl František Bönisch veselý
člověk a skvělý pilot, byl příslušníkem 313.

Podplukovník in memoriam
František BÖNISCH,
Pilot ROYAL AIR FORCE
CZECHOSLOVAKIA
Vyznamenání: Československý
válečný kříž, Polský válečný kříž
Epilog
Palubní deník dne 23. února 1942:
Unit: 313.squadron, Date: Feb 23
1942, Signature: dead
Havaroval v ústí Temže na mořskou
mělčinu.
Příčina neznámá.
Čest budiž Tvojí památce,
kamaráde rotmistře Františku
Bönischi.

československé stíhací perutě, která byla založena v květnu 1941. Peruť byla vyzbrojena
letouny Spitfire Mk.I. a svou bojovou činnost
zahájila 10. 6. 1941.

Vzpomínky na Františka Pochylu mladšího
(část 17.) Jiří Šajer (pokračování deníku)

21. května 1920

Zítra ráno vyjíždíme parníkem z Vladivostoku. Budeme se naloďovat.

lodi. Do dvanácti hodin v noci byla naložena
všechna naše zavazadla. Pracovaly dva krany
bez přestání.

22. května 1920

23. května 1920

Loď dosud není zde. Čekáme v boudách
u přístavu. Vtom přijíždí do přístavu veliká
loď. Jistě naše. Napjatě očekáváme na břehu,
až se loď přiblíží, abychom mohli přečíst
nápis. Bohužel dalekohledem bylo možno
přečíst Sherman a ne náš Ixion. Čekáme dál.
K poledni zakotvila loď na Jegršeltu. Je to náš
Ixion. Časopis „Mořem a souší“ uvádí, že
parník Ixion má nosnost 16000 tun, dva velké kotle šet a půl metru dlouhé a šest metrů
v průměru, jeden menší čtyři metry dlouhý
a pět metrů R. Velké po osmi pecích malé
čtyři pece. Dohromady 100 tun uhlí denně.
Dva šrouby poháněné dvěma parními stroji

o 3000 koňských silách. Baržou a parníkem
ihned začali vozit naši baterii, sedmý pluk
a úderný prapor. Do večera byl první prapor
sedmého pluku, úderný prapor a my na

Ráno se nalodil druhý a třetí prapor sedmého pluku, sborná část, a tím bylo nalodění
celého 24. transportu skončeno. Odpoledne
se s námi přišel rozloučit generál Čeček.
Udělil několik vyznamenání.

Francouzský generál vyznamenal naši standartu křížem croix du guerre. Ve dvě hodiny
třicet minut se loď hnula. Hudba úderného
praporu na přídi a sedmého pluku na zádi
zahrály „Kde domov můj“ a „Nad Tatrú sa
blýská...“. Bratři na pobřeží se s námi rozloučili hřímavým zdar, načež jsme všichni
odpovídali. Loď se pomalounku otáčela.
Mezitím parník Strělok s generálem Čečkem

a Dr. Strakou objížděl naši loď. Pomalu, pomalu jsme opouštěli přístav. Vpluli jsme do
moře, do husté mlhy. Vpravo Ruský ostrov,
kdež jsme prožili poslední dny na ruské půdě.
Vladivostok nám brzy zmizel z očí a za chvíli
se nám ztratilo v mlze pobřeží po obou stranách. Poslední pohled na ruskou půdu. 

Historie
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24. května 1920

Jízda Japonským mořem je klidná. Je hustá
mlha. Lodní píšťala co chvíli houká, na přídi
se ozve zvon. (41° 39́sš, 141° 47́ vd)

25. května 1920

V noci jsme stáli, protože byly husté mlhy
a přibližovali jsme se k ostrovům. Když jsem
ráno v šest hodin vyšel na palubu, již jsme
jeli. Severně od nás jsou travnaté hory a břehy
japonských ostrovů (snad Nippon). Několik
pěkných lodí u břehu drží stráž. Ještě před polednem nám ostrovy zmizely v mlze. Moře je
neklidné. Vjíždíme do Tichého oceánu. Houpání lodi je dost zřetelné. Hlavně na přídi, kde
je umístěna naše baterie. Několik hochů má již
mořskou nemoc. Teprve dnes, kdy již fakticky
vidím, že opravdu jedu domů, že tomu opravdu
mohu věřit, něco kazí mou radost. Necítil jsem
to předevčírem, kdy jsem viděl naposled břehy
Ruska. Teprve dnes se v myšlenkách vracím
o několik roků zpět a rychle prožívám znovu ty
krásné i trpké chvíle prožité v Rusku a na Sibiři. Vidím zajetí, Darnice, Lomov, cestu na Sibiř
do Berezovky, život v lágru, nadšení pro armádu, vstup do ní, Bobruisk, Žitomír, Koloděžno,
ústup z Ukrajiny před Němci, boj u Bachmače,

odjezd do Francie, vystoupení, naše vítězné
boje u Bezeučuk, Lipjak, Samary, Buzuluku
a v Uralu. Odpočinek armády. Bolestné chvíle,
kdy se naše armáda začala působením různých
elementů rozkládat a později, kdy již všechno
vyvrcholilo v bouři v Irkutsku (čtvrtý pluk
a jiné části i moje mateřská baterie, bohužel),
můj pobyt ve škole a život u Kulikovského baterie v Usolji a cesta na východ do Vladivostoku. Chtěli jsme Rusku upřímně pomoct. Vnucovali jsme jim pořádek, oni nechtěli pochopit.
Snad u nás doma mnozí nechápou a jsou to
přec vysokointeligentní Češi a ne „bagéni“,
kterým se musí všechno pomalu několikrát
ukazovat, učit, než si zvyknou na něco dobrého
a pěkného. A vlastně, čím jsme jim prospěli?
Naším tlakem byli bolševici nuceni se organizovat, aby nám mohli odporovat. Musili upustit od násilí, přejat mezi sebe inteligenci, a tím
se z bandy udělalo vojsko jedno z nejsilnějších
v Evropě. Snad se jim podaří udělat pořádek,
zbavit se Japonců a jiných vysavačů. Lituji, že
nám se to nepodařilo, abychom v Rusku získali
mocného slovanského ochránce.
Poznámka: Croix de guerre (Válečný kříž)
je vyznamenání Francouzské republiky
zavedené 2. dubna 1915. Jde o vyznamenání

za chrabrost v boji s nepřítelem a uděluje se
francouzským a spojeneckým vojákům.

Krajinské muzeum v Příboře

Sbírkové předměty vážící se k svatovalentinské pouti

Mgr. Adéla Střelková (CETRAT Příbor- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace)

Historie kostela sv. Valentina v Příboře,
dnes již neodmyslitelně svázaná se zdejším
piaristickým řádem, sahá až do závěru
16. století, kdy byl na jeho místě postaven
dřevěný kostelík o sto let později darovaný příchozím piaristům. Do své nynější
barokní podoby byl přestavěn mezi lety
1760–1766 kvůli požadavkům na jeho
rozšíření. Již na konci 17. století je doložen
značný zájem poutníků k přímluvě sv. Valentina, patrona od vředových a padoucích
nemocí, který podle legendy navrátil slepé
dívce zrak. Nemocní do kostela putovali
z širokého okolí. V roce 1695 se zde 14.
února sešlo přes 2000 poutníků, s jejichž
zpovídáním museli vypomáhat i kněží
z okolních far na chodbách piaristického
kláštera. Za údajná zázračná uzdravení získal kostel spoustu votivních darů.
Příborští však sv. Valentina uctívali také
kvůli víře v to, že na přímluvu tohoto
světce zvítězili, když od Fulneku přitáhli
na Příbor Švédové.
Valentinská pouť se konala vždy 14. února.
Poutníci obcházeli oltář s reliéfem sv. Valentina po kolenou a o jeho sošku otírali
šátky, které poté přikládali na bolavá místa
či nemocným na hlavu. Na oltář také
obětovali voskové modely celých těl, zvířat,
nemocných údů apod., jež se zde prodávaly,
aby si poutníci zajistili zdraví. Voskový
předmět měl dopomoci, aby patron stále
viděl, oč ho člověk žádal. Forem na výrobu
voskových obětin bylo tedy nepochybně
velké množství. Není proto divu, že se na-
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Muzeum Novojičínska p. o., podsbírka
Historie Příbor, Forma voskařská pro
svatovalentinské obětiny – oči, inv. č.
H 10154, inv. č. H 10262

dřevěné, obdélné a původně dvoudílné.
Přední a zadní díl formy se k sobě spojoval dřevěnými kolíky. Ty jsou dochované
pouze u jedné z nich.
První z dřevěných forem se využívala na
výrobu voskových očí. Ty se vždy modelovaly v páru a v dolní části se spojovaly
trubičkou do tvaru písmene V. Jednalo
se o běžné vyobrazení, od kterého se
naše sbírky neliší. Forma na oči pochází
z voskařské a perníkářské dílny Arnolda
Peřiny, která sídlila v Příboře v č. 6. Po vylití mají voskové oči tvarovanou duhovku

cházejí také ve sbírkách muzea. Díky tomu
máme možnost poznat některé z obětin
sv. Valentinovi.
Formy na výrobu voskových svatovalentinských obětin se do sbírek příborského
muzea dostaly již v době Muzejní jednoty. Všechny níže představené formy jsou
Muzeum Novojičínska p. o., podsbírka
Historie Příbor, Pokrývka oltářní z kostela
Sv. Valentina, Příbor. Inv. č. H 10221

Muzeum Novojičínska, p. o., podsbírka Historie
Příbor, Forma voskařská pro svatovalentinské
obětiny – poprsí, inv. č. H 10478

Kulturní informace

i zornici. Druhý díl je tvořen obdobně, jen
má v zadní části očních důlků zobrazené
kříže. Obě části mají velikost 10 x 6 cm
a dva otvory pro spojení kolíky.
Do majetku Muzejní jednoty, která
spravovala muzeum v Příboře, patřila
také dřevěná forma „Panenky“ o velikosti
11 × 6 cm. U této formy se zachoval

také dřevěný kolíček na spojení předního
a zadního dílu.
Mimo oltář sv. Valentina, ke kterému putovali poutníci nejčastěji, kostel zahrnoval také
7 bočních oltářů zasvěcených dalším svatým,
kteří mohli poutníkům pomoci. Pravděpodobně z nich pocházejí bohatě zdobené
oltářní pokrývky datované do poloviny 18.
století. Pokrývky jsou ušité z bílého plátna
a vyšívané červenou, případně hnědou
a červenou lněnou nití. Vzory zahrnují lidové
i rostlinné motivy.
Poutě se konaly ještě za 1. republiky, doloženy jsou i krátce po II. světové válce. Zástupy
lidí a stánky lemující zasněženou ulici od
křižovatky až po sokolovnu lze vidět např. na

Lovci perel

obraze prof. Josefa Luňáčka (fotografie obrazu lze najít v digitálním archivu Opavy).
I během letošní svatovalentinské pouti
bude muzeum v neděli 13. února 2022
otevřeno od 9 do 16 hodin. Pouze při této
příležitosti budou k vidění předměty
spojené se zbojníkem Ondrášem – obraz
a meč. Někteří pamětníci si nejspíše ještě
vzpomínají, že tyto známé artefakty byly
vystaveny ve staré expozici muzea. Tímto
způsobem započneme oslavy 110 let od
založení muzea.
Literatura:

Blažková, Lenka, Voskařství, Praha 2006, s. 49.
Český zápas, list na obranu nábožensko-církevní

svobody národa československého, roč. 17, 1934, č.
44, s. 352.
Eichler, Karel, Poutní místa a milostivé obrazy na
Moravě a v rakouském Slezsku, Brno 1888, s. 423.
Moravské Kravařsko, (politický okres novojický),
Příbor 1898, s. 294, 306.
Muzeum Novojičínska, p. o., fond Pozůstalost příborského kronikáře Lubomíra Loukotky, podsbírka
Historie Příbor, inv. č. H 11952.
Piaristé v Příboře: sborník příspěvků z odborného
sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře,
konaného 1.-3.června 1994, Nový Jičín 1995, s. 138.
Pokorný, Ferdinand,Příborský okres, Brno 1917, s. 113.

Foto: Petra Vidomusová, CETRAT Příbor – Muzeum Novojičínska, příspěvková
organizace

Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

Soutěž Lovci perel je celoroční projekt pro
děti, který lze realizovat v knihovnách. Motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem
a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti.
Tuto soutěž vyhlásil Klub dětských knihoven
SKIP 08, autorkou hry je knihovnice Bc. Alice Hrbková z Městské knihovny Hradce
Králové. Soutěž se pak s laskavým svolením
autorky začala realizovat i v dalších knihov-

nách po celé ČR.
Jak hra Lovci perel funguje? V knihovně se
nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou. Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu s otázkami. Cílem je přečíst
knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné
knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář perlu a tvoří

tak náhrdelník. Navíc hrací karty obsahují
dobrovolné otázky, které vedou k zamyšlení
a vyjádření vlastního názoru.
Městská knihovna Příbor se k soutěži připojila v dubnu loňského roku a v prosinci bylo
první kolo soutěže ukončeno. Na naše největší lovce perel čekají hezké ceny, které jim
budou slavnostně předány v měsíci březnu.

Novoroční koncert
Miroslav Růžička (referent odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor)

V neděli 9. ledna se ve velkém sále Kulturního domu uskutečnil Novoroční koncert
velkého symfonického orchestru Spolku
hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka

Pukovce s významným hostem panem Ivo
Kahánkem. Ivo Kahánek je český pianista
a hudební pedagog. Je uznávanou hudební
veličinou nejen u nás, ale i ve světě díky
výjimečným virtuózním schopnostem, které
uplatňuje napříč barokem až po soudobou
hudbu.
Letošní Novoroční koncert byl rozdělen na
dvě části a sledoval a poslouchal jej zaplněný sál Kulturního domu. V první polovině
koncertu zazněla 1. věta klavírního koncertu
B moll P. I. Čajkovského a ve druhé pak
Rapsodie v modré George Gerschwina. Díky
nadšenému publiku se v první i druhé části
koncertu samozřejmě přidávalo.
Myslím, že všichni, kteří v neděli na kon-

certě byli, budou souhlasit s tím, že se jednalo o mimořádný hudební zážitek. Nezbývá
než za něj všem vystupujícím i přítomným
divákům poděkovat.

Knižní novinky na měsíc únor
Elena Fialová (Městská knihovna Příbor)

Psychologický román Julie Clark Otec neznámý je kniha o vědě a lásce, o tom, jak nás
utváří naše DNA. Svět genetičky Paige Robsonové se otřásá v základech: její osmiletý syn
Miles se snaží zapadnout v nové škole a začíná
se ptát na svého biologického otce. Paigin pečlivě budovaný život se pomalu hroutí, protože
pravda o Milesově otci by mohla zničit vše, co
pro ni dosud bylo cenné.

Strhující román s názvem Krycí jméno
Helena americké autorky Ariel Lawtonse se
točí kolem čtyř krycích jmen, které používala
slavná špionka a protinacistická odbojářka
Nancy Wakeová během války. Pokud nepřítel
zjistí, že čtyři identity označují jednu jedinou
ženu, nikdo Nancy a její blízké neochrání.
A čím víc se blíží okamžik, kdy bude Francie
konečně osvobozena, tím je nebezpečí pro ty,

které Nancy miluje, větší a smrtelnější.
Spisovatelka Laura Baldiniová napsala román
Maria Montessoriová – Učitelka nové
doby. Kvalitně napsaný, čtivý a zajímavý
autobiografický román poutavým způsobem seznámí čtenáře s počátky kariéry této
významné italské pedagožky a zakladatelky
výchovně vzdělávacího programu Montessori.
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Román Rodinný hotel německé autorky
Michaely Grünigové je úvod rodinné ságy
o hoteliérské rodině v Heiligendammu. Píše
se rok 1912 a rodina berlínského hoteliéra
Kuhlmanna má veliké plány: postavit konkurenci slavnému Grand Hotelu v lázeňském
městečku Heiligendamm. Bohužel vyšší
společnost i nadále raději navštěvuje podnik
již známého konkurenta. V těchto těžkých
časech projevuje zvláště hoteliérova mladší
dcera Elisabeth obchodní nadání….
Osmý krimi příběh ze série detektivek

Vraždy na Sandhamnu Vivecy Sten má název
Ve jménu pravdy. Na letní jachtařský tábor
přijíždějí každoročně stovky dětí. Vedoucí
ale tak velký počet dětí nezvládají a ty si
mezi sebou brzy nacházejí obětního beránka.
Šikana nabírá na razanci. Ukrytý ve stínu
zřejmě někdo sleduje každý krok dětí. Zmizí
jedno z dětí a k případu je povolán Thomas
Andreasson z policejní stanice v Nacce.
Aljašská rodačka Dana Stabenow napsala
další případ pro Kate Shugakovou Černé
zlato. Ropná pole na severu Aljašky patří

k nejdrsnějším místům na planetě a práce na
nich, třebaže dobře placená, není ani snadná,
ani příjemná. Tma, zima, sníh a k tomu civilizace tisíc kilometrů daleko. Není divu, že
krédo těžařů zní: Po pořádné dřině pořádná
zábava. Před alkoholem a hazardem vedení
obvykle přivírá oči, ale nad sérií podezřelých
předávkování už Royal Petroleum Company
rukou mávnout nemůže. Společnost najme
soukromou vyšetřovatelku Kate Shugakovou,
aby v utajení zjistila, kdo a jakým způsobem
zásobuje těžaře kokainem.

Výstava Fotoklubu Příbor

Prostor mezi minulostí a budoucností
Bc. Lucie Odehnalová (odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor)

Pokud se vydáte na procházku naším městem, tak si to určitě nasměrujte také do prostor piaristického kláštera. Projděte se chodbou v 1. patře u městské knihovny. Chodbou
lemovanou zajímavými fotografickými
výtvory. Jedná se o práce fotografa pana
Vladislava Jasioka. Výstava byla slavnostně
zahájena vernisáží, která se uskutečnila
4. ledna. Tato vernisáž nám také symbolicky
zahájila náš nový kulturní rok. Úvodní slovo
si vzal pan starosta města Příbora Jan Malík,
předsedkyně Fotoklubu Příbor paní Lenka
Malinová a nakonec se představil sám autor
pan Vladislav Jasiok.
Práce pana Jasioka jsou zajímavé tím, že
znázorňují určitý - pro mnohé z nás zcela
obyčejný objekt zasazen do fotografie tak, že
ho vidíme jinak, než co to ve skutečnosti je.
To byl také záměr umělce a teď cituji „nabídnout jednotlivému obrazu všechny tři jeho
časové stavy; to, co dominantnímu zobrazení
předcházelo, co v něm ulpělo z jeho „přítomna“, ale i to, co si naše lidská fantazie z obou
předcházejících „stavů“ je schopna vyvodit“.
Výstavu připravil Fotoklub Příbor ve spolupráci s Městským úřadem Příbor.
Fotografické práce pana Jasioka budou vystaveny do 28. února. Máte ještě hodně času
se zastavit a zamyslet se nad prouděním času,
nad prostorem mezi minulostí a budoucností.

Výstavu můžete navštívit v otevíracích
hodinách městské knihovny:
www.knihovnapribor.cz
Fotoklub Příbor má již svou dlouhou
historii a bude rád za nové talentované tváře.
Pokud rádi fotografujete a chtěli byste se stát
součástí Fotoklubu Příbor, tak kontaktujte:
odbor kultury, školství, sportu a cestovního
ruchu, Lucie Odehnalová;
odehnalova@pribor-mesto.cz;
tel. 731 130 861.

Program Muzea Novojičínska, příspěvková
organizace Centrum tradičních technologií Příbor – únor 2022
VÝSTAVA: DŘEVĚNÝ SVĚT

» Dlouhodobá výstava
» Prodlouženo do 31. května 2022
» Vstupné 40 Kč
» Pořádá Muzeum Novojičínska, příspěvková
organizace
Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska
zaměřená na prezentaci dřevěných artefaktů
pocházejících z tradičního prostředí. Výstava svým charakterem odpovídá novému
zaměření CETRATu a její poslání spočívá
především v inspiračním charakteru.
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EXPOZICE: ZANIKLÝ SVĚT
RUKODĚLNÉ VÝROBY

Expozice je věnována tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. Ve
čtyřech sálech mohou příchozí zhlédnout
celou řadu svébytných technik, které byly
využívány v tradičním lidovém prostředí.

EXPERIMENTÁRIUM

Interaktivní expozice zaměřena na poznání
rozličných textilních surovin a tradičních
textilních technik. Jsou zde představeny
běžné i netypické textilní suroviny, jejich

zpracování, textilní techniky předení, tkaní,
výroba šňůr, krosienka, aj. Vybrané techniky je možné si v rámci návštěvy vyzkoušet.

POŘADY:

Neděle 13. února 2022, 9.00 – 16.00 hod.
Valentinská pouť: 110 let muzea v Příboře
Valentinská pouť bude v letošním roce ve
znamení 110 let od založení muzea. Výstava
Dřevěný svět bude v tento den obohacena
o předměty spojené se zbojníkem Ondrášem. Ondrášův meč a obraz jsou ve sbírkách
muzea od jeho založení.

U příležitosti příborské Valentinské pouti
muzeum otevřeno mimo běžnou otevírací
dobu od 9.00 do 16.00 hod.

Otevírací doba muzea

Úterý, středa, čtvrtek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00

Kontakt:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Centrum tradičních technologií Příbor
Lidická 50, 742 58 Příbor
Tel.: 556 725 191
e-mail: pribor@muzeumnj.cz
Web: www.muzeumnj.cz

Kulturní informace

Veselení
o pouti
sv. Valentina
nebude
Omlouváme se, ale z důvodů
aktuálních epidemiologických
opatření jsme nuceni akci zrušit.
Město
Příbor

Inzerce a pozvánky
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Příborské slečny a paní, zveme Vás na kreativní podvečer do
městské knihovny. Tentokrát si vyzkoušíme ubrouskovou techniku,
tzv. decoupage. Přineste si ubrousky dle svého výběru, nůžky
a květináč nebo plechovku. Ubrouskovou techniku můžeme
použít i na lahev, rámeček obrázku
nebo malou krabičku.

MOROVÉ RÁNY
PŘEHLED DĚJIN EPIDEMIÍ
Přednáška Mgr. Jiřího Michalíka, Ph.D
22. února 2022 v 17 hodin v Městské knihovně Příbor
Které epidemie
předcházely pandemii
koronaviru?
Kolik měly obětí a jak
se šířily?
Jak na ně lidé
reagovali? Jaká
zaváděli
protiopatření?
Jaké byly politické,
ekonomické,
společenské i kulturní
dopady?
Vstupné 40 Kč
Rodiče zapojení do projektu Bookstart vstup volný
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Valentýnská pouť – pouť všech zamilovaných

2
2
0
2
.
12. 2

Program:
16:00

Mše svatá – kazatel P. Roman Macura, P. Jindřich Švorčík
hudební doprovod Pavel Helan, varhany Martin Monsport

16:45
18:00

Koncert Pavel Helan
Když láska není jen sladká...
aneb Proč si někdy v životě tak ubližujeme, i když se tolik milujeme, a co s tím …

přednáší Marie Varechová, piaristický klášter

Ak
ce
bu
d
Organizuje:
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CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s.
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Katolický týdeník
Inzerce a pozvánky
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ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS – NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V PŘÍBOŘE
Americká společnost Alliance Laundry je již více než sto let
předním světovým výrobcem průmyslové prádelenské techniky
a zároveň největším zaměstnavatelem v Příboře. O tom, jak se
společnosti v současné době daří, jsme se ptali HR manažerky
Dagmar Revendové.
Paní manažerko, Vaši společnost nelze z hlavního
tahu mezi Novým Jičínem
a Frýdkem Místkem přehlédnout, můžete nám o ní
říct něco více?
Historie Alliance Laundry sahá až do roku 1911,
v České republice společnost působí již více než 30
let a někteří nás spíše budou
znát pod dřívějším názvem HR manažerka Dagmar Revendová
Primus. Vyvíjíme a vyrábíme průmyslové pračky, sušiče a žehliče. Naše zařízení jsou nejvíce
využívána v hotelech, wellness resortech, nemocnicích, sociálních
službách nebo soukromých komerčních prádelnách. Sídlíme v Příboře a pracuje u nás přes 700 zaměstnanců.
Jak se na fungování firmy projevila koronavirová pandemie?
Museli jste zastavovat výrobu?
Stejně jako celý svět, ani my jsme nebyli na něco podobného připraveni. Museli jsme velmi flexibilně zavádět opatření na
základě vládních nařízení, zároveň jsme chtěli také v co největší
míře plnit objednávky našich zákazníků. Naší prioritou je však
po celou dobu trvání pandemie ochrana zdraví našich zaměstnanců a našich
blízkých. Máme zavedená
různá opatření, které dle
aktuální situace uvolňujeme
nebo naopak zpřísňujeme.
Na počátku pandemie
jsme také my na přibližně
2 týdny odstavili výrobu.
Od té doby ovšem jedeme
stále naplno. V roce 2021
jsme dokonce vyrobili více
strojů než v době před pandemií, v roce 2019.

či kolegy s elektro vyhláškou nebo skladníky. Nabízíme ale i další
zajímavé pozice např. v logistice, vývoji či konstrukci.
V jakém směnném režimu u vás zaměstnanci pracují? Nabízíte
nějaké zajímavé benefity?
Pracujeme v třísměnném, dvousměnném i 12hodiném směnném režimu, ale 75 % kolegů ve výrobě pracuje pouze na ranní
směny. Co se týče benefitů, určitě bych zmínila nadstandardní příplatky na rámec zákoníku práce např. za odpolední, noční

směnu, nepřetržitý režim či přesčasovou práci. Naši zaměstnanci
mají možnost využívat jídelnu i kantýnu s restauračním provozem
a vysokou dotací. Prakticky
si můžou vybírat až z 10 jídel denně. Čerpat mohou
25 dní dovolené, přispíváme
na penzijní připojištění, kolegové mají možnost využít
praní firemního prádla. Pro
zaměstnance i jejich rodinné
příslušníky pořádáme různé
akce a aktivity.
Více informací o nás
čtenáři najdou na našich
webových stránkách a vůbec
nejpodrobnější dostanou při
prohlídce našeho závodu.

Tím se docela odlišujete
od ostatních firem z regionu, které nárazově odstavují výrobu. Jejich zaměstnanci zůstávají často doma
a pobírají pouze část mzdy.
To asi není případ Alliance
Laundry?
To opravdu není náš
případ. My jedeme naplno.
Spíše naopak, rádi bychom Výrobní operace na montážní lince praček.
do našich řad přivítali další nové kolegy. Aktuálně hledáme např. montážní dělníky, strojírenské dělníky, svářeče, kolegy pro vysekávací a ohýbací stroje
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Děkuji za rozhovor a přeji
úspěšný rok 2022!

Valentýnské menu
11.-14. 2.
Valentýnský kuřecí krém s krutony
a restovanými zeleninovými smotky

Afroditino kuřecí prso nadívané
modrým sýrem s hříbkovou omáčkou
velouté a bramborovými tolárky

Vinotéka U Radnice
Výherní listina za leden 2022
1.
2.
3.

CENA: Tři láhve šumivého vína
CENA: Dvě láhve šumivého vína
CENA: Láhev šumivého vína

číslo 39
číslo 12
číslo 41

Nově losujeme výhry z čísel věrnostních plastových karet
Klubu přátel dobrého vína. Platnost placek skončila koncem
roku. Nová registrace probíhá ve Vinotéce U Radnice.
Více na:
www.vinotekauradnice.cz

Vepřová panenka boha Eróta
plněná švestkami se šťouchanými
bramborovými srdíčky
Nadýchaný domácí piškot
zdobený pařížskou šlehačkou
a malinovým coulis
2x valentýnský drink
(Cinzano Royal)
láhev růžového vína

Objednávejte na:
595 536 566, 775 579 660
restaurace@ucapa.cz

Výhercům srdečně blahopřejeme.
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TATRA
...na cestách kolem světa
Přednáška
Radim Zátopek
kurátor Muzea
nákladních
automobilů Tatra

12. února 2022
začátek v 9:00
Kulturní dům
Příbor
Vstupné
50 Kč
na místě

Více inform ací na: www.pribor.eu
facebook.com/priboroficialni

Změna programu vyhrazena. Z akce bude pořizován videozáznam a fotodokumentace pro účely propagace.
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Historie

www.kuturnidumpribor.eu

www.pribor.eu
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