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Markéta Hložanková, Odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor

Dne 19. 5. 2020 se uskutečnila 30. schůze Rady města Příbora, na
které bylo projednáno 37. bodů. Přinášíme vám stručný telegrafický
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města schválila:
• uzavření smlouvy, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem
a paní Mgr. Alenou Urbanovou, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku o výměře cca 600 m2, pro účel užívání zahrada
u rodinného domu na dobu 10 let, za podmínky smluvního závazku
vypůjčitele udržovat zbylou část pozemku v rozsahu cca 1 330 m2
– sečení trávy min. 2x ročně,
• uzavření smlouvy, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem
a paní Lenkou Barabášovou, jíž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Příbor o výměře cca 37,5 m2, pro
umístění a provozování restauračního stanového přístřešku, za
roční nájemné ve výši 8 438 Kč,
• Řád veřejného pohřebiště na ul. Juráňova v Příboře, parc. č. 1539/1
a 1539/2 v k. ú. Příbor (starý hřbitov), a to s účinností od 1. 9. 2020,
• použití částky ve výši 121 000 Kč z výdajové části rozpočtu na zpracování studií proveditelnosti a další potřebné dokumenty k podání
žádostí o dotaci na projekty s názvem Stanice JSDH Příbor a Cyklopropojení u křižovatky Příbor-západ, na které budou podány
žádosti o dotaci z MAS Lašsko,
• podání žádosti o dotaci do výzvy č. 109 Operačního programu
Zaměstnanost.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit:
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, mezi budoucím
dárcem Moravskoslezským krajem a městem Příborem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3284/1 v k.
ú. Příbor, trvale dotčených stavbou „Doplnění dvou parkovacích
ploch na Štramberské ulici u křižovatky s ulicí Npor. Loma“,
• prodej pozemku parc. č. 161/3 v k. ú. Klokočov u Příbora, a to
výhradně vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 166 v k. ú.
Klokočov u Příbora, jehož součástí je stavba č. p. 1228, za kupní
cenu 500 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši.
Rada města vzala na vědomí:
• podnět pana Vladimíra Hyvnara k řešení dopravní situace ve městě
Příboře a konstatovala, že stávající dopravní napojení Klokočova na
dálnici D 48 je v souladu s dříve přijatými záměry města v oblasti
dopravy,
• petici pro zachování „ZÓNY 30 km/h“ v k. ú. Klokočov u Příbora,
• Výroční zprávu města Příbora za rok 2019,
• aktuální stav projednání regulace úprav a zřízení nových hrobových
míst na starém hřbitově,
• aktuální stav procesu schvalování vizuálu hrobového zařízení na
starém hřbitově.
Rada města uložila:
• vedoucímu OISM podat žádost o dotaci na restaurování Památníku
obětem I. a II. světové války za ZŠ na ul. Jičínské v rámci dotačního
programu Ministerstva obrany na péči o válečné hroby,
• vrchnímu strážníkovi předložit analýzu dopravní situace v lokalitě
Klokočov u Příbora včetně monitoringu,
• starostovi svolat jednání zainteresovaných stran k dopravní situaci
v lokalitě Klokočov u Příbora.
Rada města vyhlásila:
• veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Bezbariérová
trasa podél ulice Jičínské a úprava AZ u pošty – Příbor,
• veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Služební vozidlo
Městské policie Příbor“.
Rada města rozhodla:
• vyvěsit moravskou vlajku vždy dne 5. 7. v letech 2020–2022,
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• pronajmout byt č. 10, Štramberská 1354 v Příboře, o velikosti 2+1,
paní Anně Motlochové, za nabídku přistoupení k dluhu ve výši
149 000 Kč,
• o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Pěstební práce v roce 2020 a 2021 v městských lesích Příbor“, vyhlášené na 26. schůzi Rady města Příbora dne 17. 3. 2020, z důvodu
nepodání žádné nabídky,
• nevyhovět žádosti paní Taťány Fišerové o prominutí nájmů za měsíce květen a červen 2020 za nebytové prostory v budově Dukelská
1346 v Příboře,
• o prominutí nájmu Základní škole Gaudi, s. r. o. za 2 měsíce roku
2020 za nebytové prostory v budově Dukelská 1346 v Příboře,
• vyhovět žádosti společnosti Rikitan z.ú. o odklad splatnosti dvou
pololetních nájmů za nebytové prostory v budově Lidická 49 v Příboře,
• pronajmout garáž v bytovém domě na ulici Choráze 1491 panu
Stanislavu Sitárovi.
Rada města neschválila:
• zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností zdarma.
Rada města jmenovala:
• paní Mgr. Alenu Urbanovou na vedoucí pracovní místo ředitelky
organizace Základní škola Npor. Loma Příbor, ke dni 1. 7. 2020, na
šestileté období.
Dne 9. 6. 2020 se uskutečnila 31. schůze Rady města Příbora, na
které bylo projednáno 51. bodů. Přinášíme vám stručný telegraﬁcký
přehled nejdůležitějších projednaných bodů.
Rada města uložila:
• vedoucímu OISM zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města
poskytnout do výpůjčky panu Pavlu Huckovi nemovitost – část
pozemku parc. č. 868/1 v k. ú. Příbor o výměře cca 43,5 m2,
• vedoucímu OISM zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města
prodat panu René Hanzelkovi část pozemku parc. č. 3028/12 v k. ú.
Příbor o výměře cca 41 m2,
• vedoucímu OISM předložit cenovou nabídku na projektovou přípravu a realizaci nové lávky přes vodní tok Kopřivnička,
• vedoucímu OBNF zajistit prezentaci nabídek na pronájem nebytových prostor na náměstí Sigmunda Freuda č. p. 29 v Příboře.
Rada města doporučila zastupitelstvu města:
• schválit rozdělení ﬁnančních příspěvků v rámci programu Dědictví
města Příbora pro rok 2020 dle následující tabulky:
celk.
uznatelné
náklady
(Kč)

příspěvek
města (Kč)

č. Objekt

Obnova

Měšťanský
dům,
1. ul. Lidická
č. p. 101,
742 58 Příbor

Obnova střechy
včetně vikýřů výměna krytiny
bobrovky včetně
latí

623 397,00

190 043,50

Rodinný dům,
ul. Mánesova
2.
č. p. 1003,
742 58 Příbor

Celková obnova
- příspěvek na
dřevěná okna

131 424,00

65 712,00

Rodinný
dům, ul. Úzká
3.
č. p. 315,
742 58 Příbor

Repliky 4 ks
dřevěných oken
ve 2.NP na
západní, jižní
a severní fasádě,
obnova soklu

108 797,00

54 398,50

• projednat Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2019
v následujících objemech:
- příjmy – 222 103 086,52 Kč
- výdaje – 227 017 088,20 Kč
- ﬁnancování – 4 914 001,68 Kč
a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
• schválit rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2020,
• vzít na vědomí celkové objemy:
- příjmy – 195 844 500 Kč – což je zvýšení oproti schválenému
RO č. 1 o 5 134 500 Kč
- výdaje – 242 363 500 Kč – což je zvýšení oproti schválenému RO
č. 1 o 5 134 500 Kč
- ﬁnancování – 46 519 000 Kč- což je beze změny oproti schválenému RO č. 1.
Rada města souhlasila:
• s prohlášením města Příbora a společnosti NOSTA s. r. o. o realizaci
akce „Stavební úpravy ulic Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor II“
v roce 2021,
• s realizací projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“
pro žadatele příspěvkovou organizaci Základní škola Příbor, Jičínská.
Rada města vzala na vědomí:
• petici „Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice
I/58 Příbor – Skotnice“,
• záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. vybudovat vysokorychlostní internetové připojení, jež bude postupně dostupné
všem obyvatelům a firmám města,
• oznámení ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Příbor,
Jičínská, paní Mgr. Jarmily Bjačkové o vyhlášení ředitelského volna
žákům školy od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020 z organizačních důvodů,
• oznámení ředitele příspěvkové organizace Základní školy Npor.
Loma, pana Mgr. Jána Drtila o vyhlášení ředitelského volna žákům
školy od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020 z organizačních důvodů,
• technický stav dřevěné lávky L3 přes vodní tok Kopřivnička na
ul. Frenštátské v Příboře.

Rada města schválila:
• plat ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Npor. Loma Mgr. Aleně
Urbanové od 1. 7. 2020,
• smlouvu na dodávku služebního vozidla Městské Policie Příbor mezi
městem Příborem a společností HYUNDAI LXM motors s. r. o. za
cenu 375 364,47 Kč bez DPH,
• ﬁnanční dar ve výši 2 000 Kč Lince bezpečí, z. s., na zajištění dalšího
provozu dětské krizové linky.
Rada města rozhodla:
• o výběru dodavatele veřejné zakázky „Služební vozidlo Městské
policie Příbor“ – společnosti HYUNDAI LXM motors s. r. o.,
• pronajmout obecní byt č. 1, ul. Jičínská 54 v Příboře, o velikosti 2+1,
paní Nikole Bzirské, za nabídku smluvního nájemného za byt bez
služeb ve výši 9 101 Kč/měsíc,
• pronajmout obecní byt č. 24, ul. Jičínská 247 v Příboře, o velikosti
3+kk, panu Martinu Domitrovi, za nabídku smluvního nájemného
za byt bez služeb ve výši 10 000 Kč/měsíc,
• pronajmout obecní byt č. 10, Štramberská 1354 v Příboře, o velikosti
2+1, paní Vlastě Bolkové, za nabídku přistoupení k dluhu ve výši
115 100 Kč,
• zapracovat do výdajové části návrhu RO č. 2 města Příbora na rok
2020 prostředky ve výši 120 000 Kč na tvorbu kalendáře k oslavám
770 let města a o tuto částku snížit ﬁnanční prostředky na položce
rezerva,
• prominout panu Rudolfu Korčákovi jednu šestinu ročního pachtovného za rok 2020 dle pachtovní smlouvy č. 348/2014 za propachtování areálu městského koupaliště,
• vyhovět žádosti pana Rudolfa Korčáka o odkad 1. splátky pachtovného dle pachtovní smlouvy č. 348/2014 z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020.
Rada města stanovila:
• odměnu Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní školy Npor. Loma
Příbor.
Úplné znění dokumentu z jednání rady města se všemi náležitostmi
a informacemi naleznete na webových stránkách města Příbora.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Ing. Dana Forišková, Ph.D., krajská zastupitelka a zastupitelka města

K 18. 6. 2020 – dle informací z Ministerstva zdravotnictví
ČR – má Česká republika potvrzených celkem 10 176 případů covid–19, vyléčených je 7 401, aktuálně hospitalizovaných
133 a aktivních případů je 2 442. Postupně dochází k rozvolňování a koronavirus se vyskytuje již pouze v některých krajích,
a jsou to lokální ohniska.
Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se
aktivně zapojili začátkem března letošního roku, kdy se pandemie rozšířila na území ČR a postupně zasáhla i náš kraj a naše
města, do dobrovolné činnosti k ochraně našeho obyvatelstva.
Vzhledem k tomu, že zpočátku nebyl dostatek hygienických
prostředků, ať již roušek, dezinfekce, ochranných obleků, štítů,
brýlí, tak mnozí občané našeho města, včetně úřednic z městského úřadu, se aktivně zapojili do šití těchto roušek a postupně
je roznášeli potřebným. Moravskoslezský kraj vyhlásil v této
nelehké době projekt Na spolu, do kterého se zapojili občané
z celého kraje, včetně občanů z našeho města a pomáhali potřebným s donáškou nákupů, léků, knih. Převážně seniorům, kteří
patřili k nejohroženějším skupinám obyvatel, ale také pomáhali
např. s doučováním dětí a jejich hlídáním.

V první linií byli prodavačky a prodavači, kteří zpočátku bez
ochranných pomůcek obsluhovali neúnavně a s úsměvem své
zákazníky. Také bych chtěla poděkovat všem zdravotníkům, lékařům, sestrám, lékárníkům, kteří mnohdy s nasazením svého
života a života svých blízkých ošetřovali nemocné. Rovněž nemohu zapomenout na sociální pracovnice, které se velmi příkladně
staraly o naše seniory. Ať to již byli sociální pracovníci a zdravotní
personál v Domově seniorů v Příboře v čele s paní ředitelkou
Mgr. Kamilou Demlovou, která zavedla v domově režim tak,
aby neonemocněli ani senioři, ani personál. Také bych chtěla
poděkovat sociálním pracovnicím v čele s paní Šárkou Tothovou,
které se staraly o naše seniory a nemocné v Domě s pečovatelskou
službou v Příboře, kterou provozuje Diakonie ČCE-středisko
v Ostravě. Mé poděkování patří také Hasičskému záchrannému
sboru v Příboře, městské policii a Policii ČR.
Určitě nechci na nikoho zapomenout, a proto přijměte všichni
ode mně ještě jednou velké poděkování za Vaši neúnavnou práci
a ochotu zapojit se do dobrovolné činnosti, v rámci které jste pomohli lidem, kteří Vaši pomoc potřebovali, bez ohledu na Váš čas
a rodinu. Tím jste přispěli i ke zvládnutí epidemiologické situace.
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SOCIÁLNÍ TEMATIKA

Mgr. Lenka Fusiková, Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní pracoviště Příbor

Dostali jste se díky nouzovému stavu v souvislosti s koronavirem do situace, kdy vám poklesl příjem, a proto nejste schopni
hradit sjednaný spotřebitelský úvěr nebo hypotéku? Nezoufejte! Dne
16. 4. 2020 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
covid-19. Tento zákon umožňuje dlužníkovi využít tzv. ochrannou
dobu, o kterou lze odložit splátky úvěru. Podmínkou je, že váš úvěr
byl sjednaný nejpozději do 26. 3. 2020 a nebyli jste k tomuto datu se
splátkami úvěru v prodlení delším než 30 dnů. Na úvěry sjednané
později se možnost odkladu splátek nevztahuje. A jak odklad splátek
vyřídit? Stačí, když bance oznámíte, že z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie chcete využít ochrannou dobu, resp.
odklad splátek úvěru. Žádné další doklady přitom nemusíte bance
dokládat. Oznámení byste měli učinit ideálně písemnou formou, příp.
způsobem, který stanoví sama banka. Většina institucí má pro tyto

účely již vytvořen speciální formulář, který snadno vyplníte a odešlete
písemně či elektronicky. Zákon nabízí dvě varianty odkladu splátek,
a to do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Záleží přitom pouze na vašem
rozhodnutí a na vaší ﬁnanční situaci, kterou z uvedených možností
zvolíte. Je však nutné si vše dobře promyslet, protože odklad splátek
je jednorázovou záležitostí a nelze o něj žádat opakovaně. Navíc,
i v době, kdy máte měsíční splátky odloženy, se dlužná částka navyšuje
o úroky, které jste povinni po skončení ochranné doby uhradit. Pokud
chcete odklad splátek svého úvěru využít, musíte tuto skutečnost
bance oznámit nejpozději do 30. 9. 2020.
V případě dalších dotazů navštivte naši občanskou poradnu v Příboře
na adrese Freudova 118 v přízemí budovy stavebního úřadu.
Konzultační hodiny: Úterý: 09:00–12:00 – bez objednání
13:00–16:00 – pro objednané

CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA
Ing. Dana Forišková, Ph.D., Krajská zastupitelka Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program, jehož cílem je
podpořit sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku šíření nemoci covid–19, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje. Cílem tohoto dotačního programu je umožnit
široké veřejnosti bezplatný vstup do turistických atraktivit v průběhu
měsíců září a říjen roku 2020, a tím prodloužit turistickou sezonu.
Zvýšením návštěvnosti se předpokládá i zvýšení tržeb u dalších provozovatelů služeb nebo prodejců zboží v sektoru cestovního ruchu.
Z prostředků tohoto dotačního programu bude provozovatelům
turistických atraktivit kompenzován ušlý příjem ze vstupného.

O dotaci si může požádat subjekt, který provozuje technickou, historickou, kulturní nebo přírodní turistickou atraktivitu (hrady, zámky,
muzea, galerie, výstavy, rozhledny, ZOO, apod). Oprávněný žadatel
musí splnit stanovená kritéria. Turistická atraktivita zapojena do
dotačního programu musí být provozována v Moravskoslezském kraji.
Minimální výše dotace bude na jeden projekt 5000 Kč a maximální
výše 10 000 000 Kč, ale tato výše bude stanovena na základě přijatých
podmínek.
Žadatelé budou moci žádosti podávat od 2. 7. 2020 do 12. 7. 2020.
Bližší informace můžete získat na www.msk.cz, odbor regionálního
rozvoje a cestovního ruchu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
por. Ing. Barbora Ševečková, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když
jsou letos školáci mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti
si však musí plnit. A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny,
které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o prázdninách musíme dbát
na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom
myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé
a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu
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zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších
případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního
věku moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat.
A v zápalu hry dítě rychle zapomene na rizika, která se špatným
zacházením souvisejí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové
a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke
hraní a s nápadem uvařit si palačinku ať raději počkají na rodiče.

K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci špekáček“ do přírody. Proto bychom měli mít
všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených
tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného
větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně
pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit
se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo: „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z vás již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt
v přírodě může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se
správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné
husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně
či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je
nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů

doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných
štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace
nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli
rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a v různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových
tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře
na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund může dítě
vběhnout za míčem přímo pod kola jedoucího auta. Seznamte děti
s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let
povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy
nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit
a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín.

EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA

Eva Gallatová, manažerka marketingu neziskové společnosti ECOBAT s.r.o., Praha

Města Frenštát pro Radhoštěm, Fulnek,
Kopřivnice,
Nový Jičín, Odry a Příbor se spolu s dalšími městy Moravskoslezského kraje zapojila do soutěže Baterkománie. Čím
více se během půlroční kampaně, od března do konce srpna,
vybere baterií, tím více finančních prostředků dají organizátoři, kterými jsou nezisková společnost ECOBAT
a Moravskoslezský kraj, na charitativní nebo obecně
prospěšné projekty. Hlavním cílem je však zvýšit
množství baterií, které jsou předány k recyklaci,
a tím přispět k ochraně životního prostředí.
Mezi projekty nominovanými na ﬁnanční podporu
jsou také projekty Frenštátu pod Radhoštěm „Baterky pro Elišku“, Fulneku „Moderní léčba ran pro pacienty Mobilního hospice Strom života“, Kopřivnice „Sociálně
terapeutické dílny Slezské diakonie na ulici Školní v Kopřivnici“, Nového Jičína „Dětská hřiště k azylovým domům“,
Oder „Baterky pro pana Miroslava“ a Příboru „Vycházková
trasa kolem řeky Lubiny“.
A jak můžete pomoci, aby právě tyto projekty uspěly? Ve
všech zapojených městech najdete v prostorách městského
úřadu sběrné boxy s logem soutěže, do kterých úředníci, ale
i běžní občané mohou odevzdávat použité baterie k recyklaci. V Baterkománii vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné
nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na

jednoho úředníka. Po skončení soutěže měst a sečtení
výsledků bude výsledný finanční příspěvek až do výše
100 tisíc korun rozdělen mezi 3 projekty, které navrhly 3 ve
sběru nejúspěšnější úřady.
Konkurence v soutěži je velká. Celkem se zapojilo 22 magistrátů nebo městských úřadů. Své síly měří městské úřady Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod
Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava,
Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec, Vítkov a Vrbno
pod Pradědem.
„Charitativní nebo obecně prospěšné projekty, které
do Baterkománie v Moravskoslezském kraji přihlásily
zapojené městské úřady, jsou velmi různorodé. Od pomoci
dětem a hendikepovaným, přes výsadbu stromů, až po nákup
nádob na třídění odpadů,“ říká Petr Kratochvíl ze společnosti
ECOBAT a dodává: „Jedna věc je však spojuje – snaha měst
prostřednictvím sběru baterií aktivovat občany. A je jedno,
zda k podpoře konkrétních lidí nebo k pomoci s rozjezdem
projektů zaměřených na ochranu přírody.“
Proč je důležité třídit baterie?
Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány
do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc,
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protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu,
škodí přírodě. A to je hlavní cíl Baterkománie – přesvědčit
lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Šetříme
tím přírodu před zbytečnou těžbou, protože díky recyklaci
z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména
kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Z jedné
tuny baterií lze takto znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Sběrná místa jsou na každém rohu
Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou
červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektro-

spotřebičů a baterií. Na popularitě získávají sběrná místa
v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. Dalším místem jsou
sběrné dvory. Stále více měst a obcí zřizuje sběrná místa na
baterie přímo na městských nebo obecních úřadech. Pokud
nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete ve
vyhledávači mapa.ecobat.cz.
Soutěž BATERKOMÁNIE v Moravskoslezském kraji organizuje nezisková společnost ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr
a recyklaci baterií, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Bližší informace najdete na webu baterkomanie.ecobat.cz.

Mgr. Pavel Netušil, místostarosta města Příbora

Počátkem června obdržel MÚ informace ze společnosti
EKO-KOM, srovnávající míru třídění v našem městě s blízkými obcemi, průměrem se srovnatelně velkými městy a průměrem v celé ČR.
Obecně platí, že v rodinných domech probíhá třídění intenzivněji než v domech bytových. Z této zákonitosti pak vychází,
že obce s nízkým zastoupením sídlišť vykazují standardně
lepší výsledky ve třídění než města, ve kterých je zastoupení
bytových domů výrazně vyšší. V tomto směru není Příbor
žádnou výjimkou, jak ukazuje následující graf (zkratka NK
označuje nápojové kartony):
Graf ukazuje, že jsme na tom se tříděním velmi dobře v rámci
našeho ORP (Příbor spadá do obce s rozšířenou působností Kopřivnice), avšak ve srovnání s průměrem všech měst
s počtem obyvatel v rozmezí 5–15 tisíc pořád ještě poněkud zaostáváme
ve všech kritériích kromě
tříděného skla.
Protože srovnání s jinými
obcemi vždycky trochu
kulhá, je důležité vnímat
vývoj třídění odpadů konkrétní obce v čase. Pokud
jde o Příbor, základní parametr (hmotnost nevytříděného odpadu na občana
za rok) vytrvale klesá, jak
ukazuje následující graf.
Trend je tedy správný
a mezivýsledky z prvního
čtvrtletí roku 2020 ukazují,
že zůstane zachován i přes
enormní nárůst množství netříděného odpadu
v době nouzového stavu.
Stávajících 150 kg netříděného odpadu na občana
není špatné číslo, není však
ani dobré. Podle vládní
strategie bychom měli usilovat o podstatně smělejší
cíl, jímž je 100 kg na občana a rok. Vzorem nám
může být blízký Fulnek,
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který již v roce 2018 dosáhl obdivuhodného výsledku 99,1 kg
na občana a rok. Je to dáno tím, že občané Fulneka dokáží
vytřídit 55 % odpadu, zatímco v Příboře je to 25 % (i to je
v rámci ČR mírně nadprůměrný údaj).
Závěrem stručně zopakuji zásadní informaci, kterou je nutno
opakovat stále dokola a bojovat tak proti zažitým fámám:
Odpad z barevných popelnic nekončí na skládkách, ani není
z Příbora odvážen do Číny či jiné asijské země. Jak plast,
tak papír končí na třídících linkách, kde je rozdělen na část
určenou k recyklaci a část určenou k energetickému využití. Cituji z materiálu společnosti EKO-KOM: „Množství
využitého odpadu každoročně stoupá. V roce 2019 zajistila
společnost EKO-KOM, a.s., za své klienty využití a recyklaci
pro 888 339 tun odpadů z obalů. Každý měsíc se systému
EKO-KOM daří využít či
recyklovat přes 74 tisíc tun
domovního a průmyslového odpadu.“
Proto opětovně vyzývám:
Třiďte odpad! Důvodů je
mnoho, např. tyto:
• pomůžete tím městu splnit náročné požadavky
kladené naší vládou,
• uděláte dobrou věc pro
naše životní prostředí
i budoucí generace,
• snížíte nákladovost příborského odpadového
hospodářství a umožníte tak městu zachovat
současnou nestandardně nízkou výši poplatku
za odpady
• nebudou vám přetékat černé popelnice na
směsný odpad
Děkuji všem, kteří svým
úsilím přispívají k dobrým
výsledkům, za které nás
společnost EKO-KOM ve
výše uvedeném materiálu
chválí.
Zdroj grafů: EKO-KOM, a.s.

Mgr. Karolina Kostićová, koordinátorka akcí Alej roku a Tour de Aleje, Centrum pro podporu občanů, Arnika, Praha

Pohodová cyklojízda pro celou rodinu startuje v sobotu
18. července. Trasy
čtvrtého ročníku začínají v Suchdole
nad Odrou, akce proběhne pod záštitou
starosty pana Richarda Ehlera. Cyklisté
startovným přispějí na výsadbu stromů
a alejí, ořezy vrb a ochranu vzácného
brouka páchníka v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za
stromy a alejemi podél meandrů Odry s naučnými zastávkami.
Trasy vedou převážně cyklostezkami nebo silničkami III. třídy.

Některé úseky cyklostezky vedou loukami. Na komentovaných zastaveních
se účastníci dozví mnoho zajímavého
o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr je Machr trasa o délce asi 30 km
nebo Junior trasa o délce asi 15 km.
V cíli budou čekat výtvarné dílničky,
soutěže, kvízy a výstava o ochraně alejí.
Děti se mohou těšit na divadelní pohádku a pásmo písniček od Milana Šťastného. A na závěr celého dne proběhne
slosování startovních čísel o spoustu výher. Hlavní cenou bude
dětské kolo 4Ever.
Foto: Karel Kašík

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v červenci, kteří slaví své jubileum:
Jaroslav Rožnovják
Alena Janičáková
Libor Bajer
Miloslava Grillová
Milan Dubec
Helena Machalová
Václav Koliba
Zuzana Fieberová
Zdeněk Kunčar
František Bordovský
Oldřiška Hončová
Anna Tobiczyková
Květoslava Pinkasová
Rudolf Juřena
Miluše Jurášková
Věra Brusová
Ludmila Řezníčková
Alois Filipec
Alexandra Miháliková
Eva Rumpíková
Eva Kletenská
Zdenka Foksová
Josef Salvet
Jindřich Borovička

Alenka Matulová
Marta Sklenovská
Antonín Čevela
Lumír Palyza
Milada Trojková
Jiří Dvořák
Irena Dudková
Svatava Jalůvková

Helena Peláková
Anna Kudrová
Marie Šmídová
Božena Richtrová
František Zapletal
Věra Kalová
Anna Kalužová
Marie Bučková

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Marie Zátopková
Marie Bučková
Marta Sklenovská
Miloš Velička
Anna Urbišová

Bc. Ivana Bolomová, DiS., matrikářka Městského úřadu Příbor

V úterý 16. června 2020 v dopoledních hodinách byl refektář
piaristického kláštera v Příboře svědkem setkání pana starosty Ing.
arch. Jana Malíka a předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
PhDr. Marie Monsportové s žáky a studenty příborských škol, kteří
byli v letošním školním roce pro svou školu něčím výjimeční. Setkání
probíhá v našem městě tradičně na konci každého školního roku již
dlouhou řadu let. To letošní však bylo něčím zvláštní. Zvláštní tím,
že druhá polovina školního roku proběhla naprosto nestandartním
způsobem. Děti byly nuceny – od března
2020 – přestat chodit do školy z důvodu
karanténních opatření spojených s výskytem nového onemocnění, tzv. covid-19.
Musely se, spolu se svými vyučujícími, naučit novým metodám „dálkového“ studia.
Musely se na nějaký čas vzdát kontaktu se
svými spolužáky ve třídách či zájmových
kroužcích. Mohlo by se tedy zdát, že vyučující budou louskat těžký oříšek – jak
vybrat šikovné žáky a studenty, když vlastně
nemohli většinu druhého pololetí do školy
chodit a nemohli provozovat běžné školní

aktivity. Děti však dokázaly, že umí překonávat překážky a mnohé
z nich pojaly i nový systém výuky jako výzvu. A dokázaly to nejen děti,
které byly letos vybrány svými školami jako výjimečné, ale pochvala
patří určitě i všem jejich spolužákům.
Letošní setkání proběhlo za účasti zástupců jednotlivých škol –
Mgr. Jarmily Bjačkové, Mgr. Jitky Lednické a Mgr. Magdaleny Divišové, kteří doprovodili „své“ děti, abychom jim mohli pod záštitou pana
starosty a Komise pro občanské záležitosti poblahopřát a poděkovat
za jejich studijní výkony. Bedlivým okem
kamery bylo vše zaznamenáno díky manželům Nedomovým a LTV Příbor.
Za Základní školu Příbor byl oceněn
Marek Matocha, který po celou dobu školní
docházky reprezentoval školu ve sportovních soutěžích. Chodil číst pohádky dětem
do mateřské školy. Pracoval obětavě pro
třídní kolektiv, ve kterém je velmi oblíbený
pro svou dobrosrdečnost a kamarádskou
povahu. Vždy ochotně pomáhal učitelům
a spolužákům a svědomitě se připravoval na
výuku. Dalším oceněným žákem byl Josef
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Németh, který se účastnil okresních kol recitační soutěže a matematické olympiády.
Opakovaně úspěšně reprezentoval školu
na turnaji v piškvorkách. Je redaktorem
oceňovaného školního časopisu Připínáček. František Večeřa uzavřel skupinku
žáků ZŠ Příbor. Opakovaně a úspěšně reprezentoval školu na turnaji v piškvorkách.
Je dlouholetým členem redakce školního
časopisu Připínáček a účastnil se matematické olympiády a projektu Světová škola.
Ze Základní školy Npor. Loma získal
ocenění Adam Vaněk za výborné studijní výsledky, nadstandardní plnění všech
úkolů v době on-line vzdělávání, za pomoc při organizaci třídních
i školních akcí a aktivní účast v projektu Světová škola. Dále Natálie
Trýbová za výborné studijní výsledky, pomoc při organizaci třídních
i školních akcí a za vynikající reprezentaci školy v Oblastním turnaji
v anglickém Scrabblu, kde získala titul absolutního vítěze mezi žáky
2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. A do třetice Šimon Bajer, který
byl vyzdvihnut za výborné studijní výsledky, nadstandardní plnění
všech úkolů v době on-line vzdělávání, za pomoc při organizaci
třídních i školních akcí a reprezentaci školy v dějepisné olympiádě.
Masarykovo gymnázium reprezentovala v letošním školním roce
Anna Lambertová získáním 1. místa v okresním kole Chemické

olympiády kategorie D a postupem do
krajského kola této soutěže a 3. místem
v okresním kole Soutěže v německém
jazyce kategorie II. B. Dalším úspěšným studentem byl Ondřej Lešenar.
Získal 1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády I. kategorie a postup do
krajského kola této soutěže. Jeho dalším
úspěchem byl titul Nejlepší debatér –
Nejlepší účastník v krajském kole soutěže „Staň se diplomatem“, kterou pořádá
česká nevládní organizace Asociace pro
mezinárodní otázky. Marek Štefaník byl
třetím úspěšným studentem gymnázia.
Umístil se na 6. příčce v krajském kole Matematické olympiády
kategorie A a postoupil do celostátního kola této soutěže, a dále
pak příkladně reprezentoval školu v Přeboru středních škol v šachu
družstev.
Všichni ocenění žáci a studenti dostali z rukou pana starosty a předsedkyně komise pro občanské záležitosti pamětní list a dáreček
v podobě přenosného reproduktoru a drobností symbolizujících
město Příbor. Ještě jednou všem oceněným žákům a studentům
blahopřejeme a přejeme jim krásné léto a prázdniny nabité jen
příjemnými zážitky.
Foto: Silvie Strakošová

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, DiS., strážník Městské policie Příbor

Strážníci Městské policie Příbor od měsíce června zahájili značení jízdních kol syntetickou DNA. Kola jsou označována speciálním
roztokem s mikrotečkami, které v sobě nesou jedinečný kód SelectaDNA. Podle tohoto kódu je možné dohledat vlastníka jízdního kola.
Vlastní postup značení je velmi jednoduchý. Po očištění příslušných
míst na jízdním kole nanese strážník na tato místa syntetickou DNA.
Roztok na jízdním kole usychá asi 25 až 30 minut, poté je pevně spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Takto označené
jízdní kolo je následně zaregistrováno do databáze Městské policie
Příbor a Registru identifikačního značení. Značení jízdních kol budou provádět strážníci na služebně Městské policie Příbor.
Kdo si může jízdní kolo zaevidovat:
- občané starší 15 let (u mladších osob jejich zákonný zástupce).

Co je nutné mít při evidenci u sebe:
- neznečištěné jízdní kolo,
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí jízdního kola (faktura, účtenka, kupní smlouva,
apod.).
Když doklad o nabytí jízdního kola již nemám:
- sepíši při evidenci čestné prohlášení o jeho nabytí.
Značení je realizováno na služebně Městské policie Příbor
ve vybraných termínech, a to podle pořadníku, do kterého se
zájemci o označení jízdního kola mohou předem hlásit na telefonním čísle 556 725 111 nebo osobně na služebně městské
policie.

PŘÍBORSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

Bc. Monika Szabó, učitelka Mateřská škola Kamarád, Mgr. Iva Drholecká, ředitelka školy

V březnu 2018 vstoupila
naše mateřská škola do projektu „Gramotnosti pro“, vedeném
pod názvem PPUČ – Podpora
práce učitelů, který zaštiťuje Národní ústav vzdělávání v Praze. Cílem projektu je podávat metodickou pomoc školám v rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti, mapovat zvyšování
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úrovně vzdělávání učitelů a schopnost aplikovat získané dovedností do vzdělávacího procesu. V rámci projektu jsou pořádány
pro pedagogy aktivity zaměřené především na praktické využití
vzdělávacích metod a postupů, výukových materiálů a pomůcek
ve vzdělávání dětí. Učitelé se účastní společných sdílení na setkání
společenství praxe, metodických ukázek práce v daném typu
škol a vzdělávací oblasti. Velmi přínosnou aktivitou je setkání na

Letních školách gramotností, kde učitelé mají možnost se setkat
s kolegy z jiných pilotních škol, účastnit se seminářů a prezentací
a současně provést prezentaci práce naší školy.
Jednou z velmi diskutovaných oblastí je využití digitálních technologií při vzdělávání dětí v mateřské škole. Panuje všeobecný názor,
že předkládání daných technologií dětem v předškolním věku je
předčasné s ohledem na ponechání
prostoru dětem na spontánní rozvoj
fantazie, kreativity, manipulačních
dovedností, polytechnického myšlení apod.
Pokusili jsme se na danou problematiku podívat z jiného úhlu. Technologie jsou všude kolem nás, děti se
s nimi setkávají v prostředí domova,
nákupních center, u přátel, stávají se
našimi pomocníky, ale také nepřáteli
v podobě závislostí. Staly se součástí
našich životů. A proto vidíme potřebu hovořit o tom, jak lze tyto technologie využít v pozitivním směru, Bee-Bot.
aby sloužily ony nám a ne my jim.
A s tím je potřeba začít již ve věku,
kdy se osobnost dítěte začíná utvářet, kdy si dítě vytváří vztah k novým věcem a k nově poznanému,
kdy si ukládá do podvědomí, co je
„správné“ a co ne, vytváří si nové
návyky, zaujímá postoje. Možná by
v této situaci bylo účinnější hovořit
na dané téma s rodiči a těmi, kdo
s dětmi tráví nejvíce času, neboť děti
se v předškolním věku učí především nápodobou svého okolí.
Na naší mateřské škole digitální
technologie při vzdělávání dětí využíváme, avšak program je koncipo- Skřipec.
ván především na seznámení s tím,
jak nám mohou tyto „chytré věcičky“ pomáhat. Práce s nimi se stala
doplňkem vzdělávacích činností.
Tím nejdůležitějším a nenahraditelným, kdo do vzdělávacího procesu zasahuje, je stále paní učitelka
se svou vstřícností, pedagogickým
umem a empatií.
Při vzdělávání využíváme nejen
interaktivní tabuli nebo tablet, ale
i další méně známé pomůcky, jako
jsou dětské telefony, mluvící skřipce,
programovatelné „včelky“.
Telefon.
Aktivity s interaktivní tabulí:
• Kreslení na tabuli v programu smartnotebook – děti si vyzkouší
práci s tužkou, jak ji správně držet, aby psala. Při kresbě prstem
zjišťují, kdy prst píše, kdy ne, mění barvy, pojmenovávají barvy,
mají možnost volby. Obrázek je možné uložit a později např.
vytisknout. Po vytisknutí jej mohou rozstříhat a poté zase slepit,
pokud vytiskneme obrázek černobílý, mohou jej vybarvit.
• Práce s interaktivními programy Všeználek na venkově, Všeználek v džungli. Děti v programu získají informace o zvířatech, pracují s obrázky, zrakem rozlišují předměty. Paní učitelka s dětmi
komunikuje a předčítá texty. Děti aktivně odpovídají, pojmenovávají obrázky, rozvíjí svou slovní zásobu, postřeh, pohotovost.
• Školka hrou – program obsahuje čtyři knihy ročních období.
Program je zpracován podle oblastí Rámcově vzdělávacího

programu pro předškolní vzdělávání. V programu Školka hrou
jsou nabídky vzdělávacích činností v prostoru třídy. Získané
poznatky děti mohou následně ověřit na tabuli díky zvukům,
videu, obrázkům.
• Interaktivní tabuli využíváme při promítání videí z besídek
a společenských akcí naší školy, promítání videozáznamů, které jsou pořízeny v rámci vzdělávání
dětí.
SWEETBOX:
Tento pojízdný projektor a PC
v jednom, doplňuje práci u menších dětí. Pracovní plocha je na
zemi, děti mohou u ní klečet, sedět
a pracovat ve zvolené poloze, nebo
se aktivně přesunovat po podložce.
Na sweetboxu je možné promítat
pohádky, promítat naučné pořady,
které se hodí k tématu a k práci paní
učitelky. Děti naslouchají a zrakem
a sluchem se snaží plnit úkoly podle
zadání.
TABLETY:
Tablety využíváme především pro
individuální práci s dětmi s individuálně vzdělávacími potřebami,
k záměrnému rozvoji zvolené vzdělávací oblasti (např. logopedická
prevence, zrakové vnímání, rozvíjení paměti, prostorové vnímání).
Dále mají děti tablet k dispozici
k zachycení přírody na procházkách, pořizování fotograﬁí a zvětšování pozorovaného předmětu
nebo živočicha.
MLUVÍCÍ SKŘIPCE:
Skřipec je pomůcka, která slouží
k nahrávání hlasu dětí a pedagoga.
Děti si nahrávají „vzkazy“, písničky,
poslouchají svůj hlas, poznávají hlas
kamaráda. Na skřipci si je možné
poslechnout zadaný úkol, zapamatovat si hlasovou stopu a pracovat
podle zadání. Procvičují sluchové
vnímání, soustředění, pozornost
a jemnou motoriku. Skřipce neslouží jako náhrada hlasu paní učitelky,
ale mohou zpestřit práci a udělat ji
pro děti zajímavější.
BAREVNÉ TELEFONY:
Děti si mohou volat pomocí dětských barevně rozlišených telefonů. Telefon ovládají pomocí barevných tlačítek. Učí se komunikovat mezi sebou ve dvojicích, tvořit věty, hledat společná témata na
rozhovor, trpělivost při čekání na pořadí hovoru. Telefony slouží
také k nácviku vyvolávání zpráv v krizových situacích – říci své
jméno a příjmení, určit přesně polohu, kde se nacházím apod.
BEE-BOT PROGRAMOVATELNÉ VČELKY:
Tato programovatelná robotická hračka slouží k rozvoji logického
myšlení dětí, prostorové představivosti a orientaci, plánování tras
a k rozvoji dalších matematických dovedností. Pro děti je práce
s touto pomůckou atraktivní a učitelům nabízí nový pohled na
Foto: Monika Szabó
tvorbu aktivit pro děti.
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Radana Petřeková, učitelka, Bc. Pavla Langerová, asistentka pedagoga, Mateřská škola Kamarád, Příbor

Nepříznivá epidemiologická situace
neplánovaně pozměnila tradiční provoz
a realizaci vzdělávacího programu také
v naší mateřské škole. A to nejen uzavřením
školy 16. 3. 2020, ale již měsíce leden a únor
byly poznamenané sníženou docházkou
z důvodu četných onemocnění dětí.
Po dvou měsících se školka na konci května k radosti zaměstnanců
i rodičů znovu rozezněla dětskými hlasy. Sice v menším počtu dětí
a s mírně pozměněným vzdělávacím programem, ale školka opět
plní svou funkci.
Konec každého školního roku je pro nás rekapitulací aktivit, které
byly v rámci vzdělávacích programů v jednotlivých třídách uskutečněny. Vyhodnotíme, které v dalším roce znovu oživíme, nebo které
se neosvědčily a již je podnikat nebudeme. Mezi aktivity, které si na
příští školní rok ponecháme patří tzv. výpravy nebo účast dětí na
produkci sférického kina v mateřské škole s tematicky zaměřeným
programem. Přitažlivé byly rovněž výlety za poznáním do přírody, do
lesoparku v Klimkovicích nebo do prostředí rybníků v okolí Studénky a Polanky. Netradiční aktivity mají vždy svou odezvu a motivují
učitele i děti k dalším činnostem a navazujícím programům.
Výpravy ve třídě Berušek
Třída Berušek pravidelně každý pátek vyráží do lesa, k rybníku či
k řece. Cílem je přiblížit dětem proměny přírody kolem nás v jednotlivých ročních obdobích. Prohloubit jejich kladný vztah k přírodě,
vést děti nenásilnou formou k ekologickému myšlení (brát v úvahu
dopad chování člověka na životní prostředí).
Děti mají k dispozici atlasy rostlin, kde vyhledávají to, co právě v přírodě našly, porovnávají realitu s vyobrazením v knihách. Využívají
lupy, kterými na bílých kartonech pozorují lezoucí hmyz. Vyhledávají v přírodě to, o čem si povídáme v rámci třídního vzdělávacího
programu. Rády si staví z větviček, kamínků a přírodnin domečky
pro hmyz, sbírají materiál na výrobu obrázků či další tvoření a staví
přehrady a rybníčky v mělké vodě u řeky Lubiny. Přírodní terén
v okolí Příbora využíváme také k pohybovým hrám, volnému pohybu dětí a různým pokusům (s vodou, větrem, slunečním zářením
a přírodními materiály).
Během několika týdnů se děti naučily chovat v přírodě tiše a tak, aby
po našem odchodu bylo vše tak, jak má být. Všímají si rozmanitosti
přírody a samy, jen s malou pomocí p. učitelek, hledají odpovědi
na své otázky. Zajímají se o to, jak můžeme pomoci s úklidem znečištěných lesů a vod. Ví, proč v jarním období nesmíme okolo lesa
pouštět psy a dělat hluk, jak se zachovat při nálezu „opuštěné“ zvěře
či jak pomoci zvěři přečkat zimní období.
Sférické kino v MŠ Kamarád
Naši mateřskou školu Kamarád dne 16. 1. navštívilo sférické kino,
ve kterém se dětem promítala pohádka v 3D s názvem POLARIS.
Jedná se o nový způsob zábavného vzdělávání pro děti. Efekt je podobný jako v kopuli planetária. Navíc 3D zážitek prohloubí vizuální
i fonetické vnímání. Promítání proběhlo přímo v budově školky
a děti si vychutnaly pohádku v nafouknuté kopuli, která připomínala
hvězdnou oblohu. Děti se tak ocitly v kouzelném prostoru přímo pod

Ježci.

Výprava do listí.

Lupy.

hvězdnou oblohou, aby mohly prozkoumat tajemství nekonečného
vesmíru.
Cílem POLARIS bylo přiblížit dětem výuku o planetě Zemi a vesmíru
za pomoci dětského příběhu o zvířatech, a zároveň podpořit zájem
o svět kolem nás. Děj příběhu byl poutavý a nevtíravě přiblížil dětem
vesmír a sluneční soustavu. Zároveň líčil kamarádský vztah mezi
hlavními hrdiny příběhu. Téma navazovalo na týdenní plán tříd,
v návaznosti na povídání o světě kolem nás, kamarádech a vztazích
k našim blízkým.
Celkově téma o vesmíru vzbudilo v dětech zvídavost a pedagogové
měli možnost rozvinout další povídání a zapojit děti do rozhovoru
a rozvíjet tak jejich komunikační schopnosti. Některé děti kreslily
dle své fantazie, jak si představují vesmír a rozvíjely tak svou představivost a grafomotorické dovednosti.
V některých třídách se navázalo čtením knihy O kometě Bětě od
autora Petra Mrázka, která vypráví nejrůznější příběhy z vesmíru,
které prožívá rozpustilá tulačka Běta.
Všem dětem se sférické kino moc líbilo, byly nadšené a těší se, až nás
opět navštíví. Děti se při pohádce uklidnily, odpočinuly si, a hlavně
prožily citový prožitek, který je v jejich věku nesmírně důležitý.
Foto: Radana Petřeková

Mgr. Marcela Šumberová, Mgr. Vlasta Hýžová, Naďa Smazová, Základní škola Jičínská, Příbor

Téma energie je pro dnešní dobu zajímavé, ale ještě zajímavější
je způsob jakým proběhla beseda na toto téma v době karantény.
On-line beseda Energie – budoucnost lidstva byla jedinečná
v tom, že žáci seděli doma u počítačů, sledovali obrazovku a psali
své otázky do chatu. Osmáci spolu s fyzikářkou nemuseli nikam
jezdit, jen se v jednu chvíli připojili k jednomu meetingu na aplikaci ZOOM. Besedu vedl pan Marek Sviták, tiskový mluvčí Jaderné
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elektrárny Temelín, která besedu financovala. Ptal se žáků, jaké by
to bylo žít bez elektřiny, vysvětlil, proč stoupá spotřeba elektrické
energie, hovořil o bezpečnosti jaderných elektráren, o ekonomickém
využití elektrické energie, dopadech výroby elektřiny na životní
prostředí, elektromobilech a budoucnosti výroby elektrické energie.
Zajímavé bylo závěrečné měření radioaktivního záření vzorku spálené slámy, sklenice z radiového skla a vzorků radioaktivních prvků.

Ve středu 3. 6. 2020 proběhlo v krásných prostorách refektáře pasování
prvňáčků na čtenáře. Celým programem provázel ilustrátor Adolf Dudek,
který děti pasoval velkou barevnou
tužkou. Děti obdržely knihu, pasovací
list a přihlášku do knihovny. Akce se
setkala u dětí s velkým ohlasem a je jen
škoda, že kvůli omezení se jí nemohli
všichni prvňáčci zúčastnit.
Dne 10. 6. 2020 navštívily dvě skupinky dětí čtvrté třídy první „pokoronavirový“ program v příborském muzeu. Pasování. Foto: Alžběta Machetanzová
Tkaní. Foto: Zbyněk Machetanz
Děti právě ve vlastivědě probíraly pravěk a středověk a chtěly vidět na vlastní oči, jak se v té době vyráběly si děti v hodině výtvarné výchovy na malých ručních stavech utkaly
látky. Pracovníci muzea pro ně připravili na toto téma tematickou náramky a povídaly si o historii tkaných obrazů a gobelínů. Děkupřednášku. Děti si prohlédly kolovrátky, kterými se spřádá ovčí vlna, jeme panu Michaličkovi a jeho kolegyním za inspirativní zážitek.
len či kopřivové vlákno a ruční stavy, na nichž se pak dá vyrobit Letošní novinkou, která vyplynula z mimořádné situace ohledně
látka. Dozvěděly se, co znamená slovo „motovidlo“ a co vlastně koronaviru, je slovní hodnocení, které žáci naší školy dostanou jako
vyjadřuje rčení „je to na jedno brdo“ a spoustu dalších zajímavostí přílohu k vysvědčení. Slovní hodnocení reflektuje práci žáka a jeho
ze života našich předků. V další místnosti muzea je zaujala výstava přístup ke vzdělávání během distančního studia. Je vytištěno na
„Makovníky, okravčáky“ o výrobě filcových papučí, ve kterých kdysi originálním grafickém listu, jehož autorkou je asistentka pedagoga
dávno chodily doma naše babičky a prababičky. Po návratu do školy Naďa Smazová. Tímto jí také děkujeme.

ČINNOST KLUBŮ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Vladimír Bilský, předseda Klubu českých turistů Příbor

Příborští turisté pořádali výjezd na Lysou horu pro všechny občany města, kteří chtěli shlédnout vrchol Lysé hory a nově postavené
turistické chaty Petra Bezruče a Emila Zátopka. Letošní 6. ročník byl
poznamenán pandemií koronaviru, a tak z původně přihlášených
98 zájemců se nakonec rozhodla pro výjezd jen polovina z původního počtu. I tak celkový počet přepravených na vrchol Lysé hory je
asi 400 osob. Na vrcholu bylo dostatek času na občerstvení na obou
chatách i na prohlídku okolí. Doposud jsme vždy pokračovali na

Visalaje a Bílý kříž. Tentokrát zde bylo přes týden zavřeno a nebyli
ochotni otevřít mimo otvírací dobu. Dohodli jsme se až s provozovatelem chaty Prašivá, který nám ochotně vyšel vstříc snad i proto,
že náš odbor pravidelně provádí brigádnické práce na této chatě.
Mimo občerstveni jsme si prohlédli i celou chatu, včetně rozhledny,
a dozvěděli se i něco z historie chaty. Myslím, že i když nám moc
nepřálo počasí, akce se vydařila.
Děkujeme MÚ Příbor za ﬁnanční podporu této akce.

SPORTOVNÍ ŽIVOT

Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Smutek z nenadále
ukončené sezony kvůli
pandemii nemoci covid-19 přebolel a basketbalisté Basketbalového klubu Příbor už jsou znovu v tréninku. Z důvodu uzavřených tělocvičen zatím
na venkovních hřištích, kde odstartovali
přípravu na nový ročník 2020/2021.
Jako první vzali do míč ruky, za přísných
hygienických opatření, příborští kadeti
pod vedením trenéra Miroslava Slováka.
„Družstvo chlapců U17 začalo trénovat na venkovním areálu Základní školy
Npor. Loma v Příboře hned, jak to situace

Týmy BK Příbor se vrátily k tréninkům zatím na
venkovním hřišti.

umožnila. Vzhledem k ukončení všech
soutěží pro letošní sezónu se naše činnost začala směřovat již na příští ročník,
v němž budeme působit opět v celostátní
dorostenecké lize kadetů U17,“ přiblížil
trenér Slovák.
„S ohledem na povětrnostní situaci jsme
začali trénovat třikrát týdně, vždy v pondělí, v úterý a v pátek. Vzhledem k tomu,
že jsme byli nuceni omezit osobní kontakt,
tréninky spočívají především v rozvoji individuálních činností jednotlivce, rozvoj
rychlosti, obratnosti a dalších základních
pohybových činností,“ pokračoval Slovák.
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„Naposledy jsme hráli 23. února záK tréninkům se vrátily také kadetky, hrající Nadregionální ligu, druholigové ženy
pas Nadregionální ligy v Třebíči (77:55
a také nejmladší basketbalové naděje klua 71:42), proto jsme byli rádi, že jsme dostali pozvání a zase si mohli zahrát basbu, ve kterém nastartoval kariéru repreketbal,“ poukázal trenér dívek BK Příbor
zentant Jan Veselý či současný hráč BK
U17 Miroslav Sýkora.
Opava Lukáš Bukovjan. „Zájem o tréninky
je i přes více jak dvouměsíční přestávku
Turnaj děvčata po dlouhé pauze zvládla
velký, za což jsme velmi rádi,“ řekl preziskvěle. V prvním zápase porazily Valašské
Meziříčí 71:43, ve druhém i domácí druždent Basketbalové klubu Příbor Jiří Slaný.
stvo 86:66. „Musím všechny dívky velmi
Zatímco většina mládežnických týmů
pochválit. Podaly velmi dobré výkony
využívá venkovní hřiště u základní školy
a ukázaly, že jim vynucená pauza od basNpor. Loma a v sobotu i tělocvičnu téhož
Týmy BK Příbor se vrátily k tréninkům zatím na
ketbalu výrazněji neublížila. Škoda jen,
zařízení, druholigové ženy se přesunuly
venkovním hřišti.
do Ostravy. I tady bylo hlavním důvodem
že se v závěrečném utkání tohoto turnaje
uzavření obou příborských sportovních hal. „Od poloviny května zranila Klára Šmídová, která si poranila kotník,“ doplnil Sýkora.
trénujeme každý čtvrtek v tělocvičně na Dvorského ulici v Ostravě. Sestava družstva BK Příbor: Vendula Zlámalová, Jana NetušiTaké my se musíme vypořádat s různými omezeními. Náplní trénin- lová, Tereza Špačková, Hana Peterová, Leontina Barvíková, Miku je zejména střelba a hra,“ uvedla hrající trenérka Jana Nenutilová. chaela Hofmanová, Lucie Plačková, Markéta Zajícová, Kateřina
Nová basketbalová sezona odstartuje až na podzim, tréninky Halamíčková, Klára Šmídová. Trenér: Miroslav Sýkora
v Příboře budou pokračovat do konce června, v letních měsících Výsledky: Basket Valašské Meziříčí – TJ Rožnov pod Radhoštěm
je v plánu tradiční letní soustředění klubu.
62:58, BK Příbor – Basket Valašské Meziříčí 71:43, TJ Rožnov
pod Radhoštěm – BK Příbor 77:86.
Kadetky ovládly turnaj na Valašsku
2 2 0 157:120 4 (+37)
Prvního turnaje po předčasném ukončení sezony se v sobotu 1. BK Příbor
2.
Basket
Valašské
Meziříčí
2
1 1 105:129 3 (-24)
6. června zúčastnily v Rožnově pod Radhoštěm příborské basket3.
TJ
Rožnov
pod
Radhoštěm
2
0 2 135:148 2 (-13)
balové kadetky. Kromě domácích basketbalistek a dívek z Příbora
Foto: Jiří Tomaškovič
si do Rožnova pod Radhoštěm přijely zahrát hráčky Valašského
www.bkpribor.cz
Meziříčí.

PŘEDSTAVUJI VÁM...
Stav: vdova
Děti: dcera

Dosažené vzdělání: střední zdravotnická
škola
Povolání: zdravotní sestra, 40 let pracující
v Domově seniorů v Příboře
Koníčky: hudba, hra na harmoniku
a klavír, četba
V Příboře žije od roku 1974.

Je hezké odpoledne a já zvoním u dámy,
která má srdce na dlani. Doslova. Poprvé
jsem ji zaznamenala na setkání jubilantů v Příboře. Byla členkou komise pořádající ono setkání. Panovala kolem ní
výborná nálada. A co teprve, když vzala
harmoniku a začala hrát! Na harmoniku
během našeho povídání sice nedošlo, ale
došlo na klavír a taky na čerstvě upečený
štrúdl s kávou, na chlebíčky a na malou šťopičku pálenky. A tak jsme seděly
v pěkném obýváku a povídaly si. Povídaly jsme si nejen o tématech v tomto
rozhovoru. Mluvily jsme o tom, co přináší život. Elegantní paní Lidušku mnozí
znáte. I ve svých 83 letech je to krásná
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žena, vždy jemně nalíčená, s dokonale
upravenými nehty, s vkusnými šperky,
štíhlounká a jezdí po Příboře na kole.
Často míří do domova seniorů... Paní
Liduška je dobrá a také přímá ženská.
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila
po svých rodičích?
Nebojím se manuální práce, dokážu namíchat třeba i beton a leccos si vyspravit. Baví mě to. Maminka byla úžasně
odolná, pracovitá, celý život dřela. Nejen v zaměstnání, ale i na poli. V chalupě, ve které žiji, není jediný kbelík malty,
betonu, ve kterém by maminka neměla
prsty. Pomáhala nám stavět dům. Ani

tatínek se nebál těžké práce. Byli to pilní
lidé.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Jednoznačně hudba – klavír, harmonika, zpěv, byla jsem altistka. Dodnes se
mi stává – začnu hrát a zpívat a lidi
se přidají. A co jsem měla ještě ráda?
Řízení auta. Když jsme stavěli dům
v Příboře, bydleli jsme ještě v Havířově,
jezdila jsem tam a zpět, někdy v montérkách (smích), bylo to moc fajn! (Zasní
se. Dnes používá kolo, bez něj nedá ani
ránu.)
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film,
hudba.
Když minule hovořil pan Monsport
(červnový Měsíčník) o Javořické (Vlasta – spisovatelka vesnických nejen zamilovaných románů) – hned jsem si ji
vybavila. Také ji mám ráda, je to citlivá
četba. Ale víš, na čem teď ujíždím? Přiznám se k něčemu, na co nejsem úplně
tak pyšná, sama sobě se divím, ale je to
tak. (potutelně se usmívá, klopí oči a já
napjatě čekám) Zrovna včera jsem zase
dostala tašku plnou časopisů. Mám tři

kamarádky, zásobují mě čerstvými časopisy, ale těmi takzvaně drbovými. Fakt
to čtu – mám jich haldu!
Filmy? Dívám se jen výjimečně, nesnáším reklamy v televizi. Ale co miluji!
Divadlo. Jezdím s paní Trojčínskou –
vloni jsem snad nic nevynechala, letos
to zatím nešlo.
Taky miluji hudbu – opery, operety.
Z oper Smetana, Dvořák to ano, ale
Verdiho Nabucco! To je tak harmonická
líbezná hudba! Verdi je můj miláček!
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Chtěla jsem být – nebo jsem tam směřovala – umělkyní, dá-li se to tak říct.
Už jako malá jsem chtěla hrát na klavír.
Když jsem chodila do školy v Místku,
sama jsem si zašla za paní učitelkou
a že chci hrát na klavír. Školník mi dal
klíče a mohla jsem kdykoli hrát. Opravdu mě to bavilo. Později mi tatínek klavír koupil, sice černý s tlumeným zvukem, každý klavír je jiný, ale já hrála!
Taky mě bavilo recitovat, zpívat, tancovat – kolikrát já – až se za to stydím,
co řeknu – kolikrát já hrála na různých
schůzích! A ráda... leckterou báseň si
ještě dnes pamatuji. Bývala jsem taková školní kulturní vložka (smích). Taky
jsem zvítězila na soutěži tvořivosti v Ostravě s recitací Vodníka za doprovodu
klavíru. A tak padla volba na konzervatoř. Ale najednou, že tam mohu až
s maturitou – jakoukoli. A tak jsem šla
na zdravku, jednoduše proto, že tam
nebyla maturita z matematiky.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ne, neměla. Ale často myslím nejen na
maminku, ale i na tatínka. Maminka
až v roce 1944 dostala zprávu, že taťka
padl u Stalingradu. A v roce 1947 přišlo
mamince, ať si jede vyzvednout tatínka
do Kuřimi, že přijede transport s německými zajatci. Nic nám neřekla. Bylo léto.
Vletím na dvůr, na dvoře seděl silný pán,
já říkám – dobrý den a on začal brečet:
„Já jsem taťka.“ No, šok... Nepoznala jsem
ho. Narukoval do německé armády v roce
1939, já byla tehdy malinká. Jednoduše
řečeno, taťka se nám vrátil. A povídal.
Povídal celé rodině během společných
setkání o hrůzách během bojů – mrazy mínus 35 stupňů, zranění, bolesti...
I o ruských lidech – ty ale chválil – že
se v zajateckém táboře, kam se dostal,
dělili o vše. A proč prý tam byl tak dlouho? Protože taťka uměl šít, jeho rodilý
německý otec byl vynikající krejčí, mamka taky šila a můj taťka leccos uměl, on
a jeho kamarád hodinář z Frýdku. A ty si
tam drželi, měli je tam prý i rádi. A tak

se pořád – i hezky povídalo, až se ze mě
stala pionýrka. (smích)
6. Co Vás přivedlo k Vašemu povolání?
Nutnost mít „nějakou“ maturitu. Jenže!!!
Už během praxe mě všichni chválili, jak
jsem dělala například odběry... Mě ta
práce tááák začala bavit! Kde byla v té
chvíli konzervatoř! Ani jsem na ni nepomyslela! Po škole jsem se vdala a začala
dělat s opravdovou láskou a radostí zdravotní sestřičku v nemocnici. Nenapadlo mě jít jinde. A jak měla moje dcera
Lada rok, požádali mě, ať jdu do jeslí.
Já tu práci taááák milovala! Dodnes se
my pracovnice scházíme, je nás 13... Už
tehdy jsem měla harmoniku a teď si představ – 24 dvou a tříletých dětí, plná herna, já hraji a ony tancují například Šla
Nanynka do zelí. To byla podívaná! Teď
jsme na to s děvčaty vzpomínaly. Po 18
letech v Havířově jsme se stěhovali s manželem do Příbora. Dostala jsem tááákové hodnocení, těšila jsem se na středisko
a nebylo místo. V roce 1974 byl přebytek
sester. Ale chyběla sestra v domově důchodců, a tak že přechodně půjdu tam.
Přechodně! 40 let z toho bylo! (šťastný
smích) Mohu zodpovědně říct, že jsem ty
babky měla a mám doteď ráda. Byl a je to
můj život! Už bych je zase tak ráda viděla!
(slzy v očích) 40 roků kolem lidí. A kde
je má původně vysněná konzervatoř – to
fakt ani náhodou! Já bych asi mezi těmi
komedianty nebyla tak šťastná.
7. Jaké jsou Vaše vazby na Příbor?
Bydlela jsem kousek od kasáren v Místku,
a tehdy ještě ne můj muž tam sloužil. Šel
po gymnáziu na vojnu, nemohl tehdy na
práva. No a on si mě vyhlédl a čekával
na mě – ten kluk z Příbora! A tak jsem si
vzala Příboráka. Po letech se chtěl vrátit
domů, a tak jsme si tady postavili dům
a nastěhovali se do něj v roce 1974.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Náměstí (hlasitý smích), to mám fakt
nejraději. A to i přesto, že výstavní panely se mi nelíbí, nelíbí se mi neomítnuté
baráky i opuštěná obuv. Bývala vždycky
symbolem náměstí, dokonce byla i na pohlednicích. Teď je smutné, že tam není
nic. I přesto ráda sedávám na lavičce
uprostřed náměstí! Park je taky fajn, kulturák je krásný. Je tu hodně pěkných míst.
9. Co se Vám ve městě nelíbí?
To už jsem tak trochu řekla. Ale víš,
z čeho mám spíš radost? Bude to možná
divné, ale z biopopelnic! To je taková po-

moc, vždycky jsem dávala zeleň na trakač a číhala, kdy bude velká popelnice
prázdná a toto – to je výborné!
10. Máte s Příborem spjatý nějaký
zajímavý zážitek?
Zážitek – to jsou všechno osobní věci,
týkají se vztahů s lidmi, to si nechám pro
sebe. Ale lidi mám ráda, jsem ráda ve
společnosti. Naopak když jsem sama, je
mi i do breku.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Úspěch v mém životě je to, že cítím z lidí
lásku, ráda mezi ně chodím i ráda jim
pomáhám... Ale to nej – že se mi narodila dcera Laděnka. Miluji ji a jsem také
vděčná za dva vnuky. Prostě Lada a její
rodina, to je pro mě největší radost i smysl života. Oba vnuci jsou šikovní. Dodnes
si pamatuji báseň toho staršího, napsal
ji v 10 letech. Nemohu pochopit, kde se
to v tom děcku vzalo: „Čas neplyne jako
voda, nebo jako koně závodní, čas nikdy
na nikoho nečeká, ani se nikdy nezastaví,
časem knihy žloutnou, nejde s ním zacházet jako s loutkou, časem se člověku
dělají vrásky a padá omítka ze zdi, čas
nikdy nikdo nezastaví, nejde na něm postavit hráz, také člověk má k životu jen
nějaký čas.“ (žasnu)
A těším se až budu prababička.
12. Napadá Vás nějaká osobní životní
prohra?
Prohra – to ne, ale možná jsem měla mít
víc dětí – možná. Miluji děti.
13. Kdyby bylo možné znovu se narodit, chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Ne (razantně), zdravotnictví vyhrálo nad
uměním. Recitovat můžu, hrát můžu, zpívat taky, ale naplňuje mě pomoc druhým.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Přeji jim duševní pohodu, lásku a přátelství mezi sebou, to je nutné, také dobré
sousedy i lidi kolem. Prostě ať se snaží
udržovat dobré vztahy mezi sebou navzájem. Je to pro život důležité!
Pro mě je taky důležité, že jsem si s milou paní Liduškou mohla popovídat.
Loučily jsme se za tónů moravských lidových písní – a že se paní Adamcová
dokáže do klavíru opřít! Ruce se jí po
klávesách jen míhají! Děkuji za krásný
čas s ní strávený.
Mgr. Irena Nedomová
kronikářka města Příbora
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Novinářka a spisovatelka Barbara Nesvadbová napsala
knihu Iluze, ve které vypráví o nesobecké síle lásky, odhodlání
nevstupovat dvakrát do téže řeky a iluzích, když do oné řeky
následně vstupuje v těžkém období svého života překladatelka
Karla. Doposud dokonalý vztah s jediným synem začíná s jeho
dospíváním dostávat trhliny, když se Tomáš snaží vyrovnat
s vlastní identitou a vztahem k otci a začne experimentovat
s drogami. Jednoho dne potřebuje právníka a Martin se stane
nejprve záchranným kruhem…
Hlavní hrdinka psychologicky laděné knihy Radky Třeštíkové
Foukneš do pěny se vydává na útěk před svými vzpomínkami
a bolestí, pryč od své minulosti, v elektromobilu svého manžela,
přes Evropu až k oceánu. Sedmačtyřicetiletá Vladěna jede napříč
Evropou, až do Portugalska k oceánu, chce utéct bolestným
vzpomínkám i přítomnosti a najít si svou cestu. Má za sebou
tragické dětství s matkou alkoholičkou. Otec, kterého velmi
milovala, od nich odešel za jinou ženou. Sama má problematický
vztah k dceři Robin a právě odešla od manžela, kterého podezírá
z nevěry. A tak jede stále dál v manželově elektromobilu, potkává
se s lidmi, přemýšlí a vzpomíná.
Autorka bestsellerů Panský dům a Venkovské sídlo Anne Jacobsová vydala první díl nové rodinné ságy Kavárna U Anděla – Nová doba. Jedná se o příběh jedné kavárenské dynastie
v 1. polovině 20. století. Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit svému
štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem
ušetřena. Přes všechny překážky chce spolu s matkou tento
rodinný podnik opět učinit místem setkávání významných

osobností, čímž byl dříve proslulý. Mladý mír však brzy zkalí
první konflikty.
Muž, který si hrál s panenkami je první díl trilogie Nenávist
Magnuse Jonssona. Ve Stockholmu je nalezena porcelánová
panenka – mrtvá žena naaranžovaná jako krásná hračka. Policie
se z nouze spojí s expertkou na šifrování a bývalou extrémní
antifašistkou Linn a společně se pustí do pátrání po zvráceném
vrahovi. Mezitím se ale do případu začínají nebezpečně zaplétat
vlákna Linniny kontroverzní minulosti.
Schovej mě v dešti je román Jojo Moyesové o třech generacích
žen. Když Kate jako mladá utekla z domova, dala si záležet, aby
za sebou nezanechala žádné stopy. Toužila začít nový život
daleko od matky, ke které neměla správné pouto. I proto si
Kate slíbí, že ona sama tu pro svou milovanou dcerku Sabine
vždycky bude. O vlastní minulosti mluví málokdy. A potom
je najednou Sabine šestnáct a když jí cloumá puberta, pošle ji
Kate na prázdniny na irský venkov k babičce Joy. Co se zprvu
jeví jako ten nejhorší možný způsob trávení léta, změní se záhy
v horlivé pátrání po tajemstvích minulých let, která zůstávala
až příliš dlouho pohřbená.
Pavel Hrdlička napsal další historický román s detektivní zápletkou Kdo s ohněm zachází. Na svatého Mikuláše roku 1399
vyhoří síň na Staroměstské radnici. Na hromadě spálených knih
jsou nalezeny ohořelé ostatky. Navíc řádí na Novém Městě banda lupičů, kteří si říkají juráti. Jsou stále drzejší a nakonec si
troufnou i na tajné poselstvo, které přijelo do Prahy. Podrychtář
Václav musí rychle najít list adresovaný králi…

Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Po dvouměsíční odmlce v souvislosti s karanténními opat- Přístup k veřejnému internetu je umožněn pouze registrovařeními proběhla 3. června v refektáři piaristického kláštera akce ným čtenářům po předložení platného průkazu čtenáře. Na
pro žáky prvních tříd ZŠ Jičínské, kteří se zúčastnili projektu počítačovém pracovišti může být vždy jen jeden uživatel a to
Knížka pro prvňáčka. Děti zhlédly program ilustrátora dětských nejdéle půl hodiny.
knih Adolfa Dudka, byly slavnostně „pasovány na čtenáře“ a od- O tom, jak nakládat s vrácenými knihami existuje celá řada nánesly si památeční „čtenářský glejt“ a novou knihu.
zorů. V současné době však není platné žádné nařízení, které
Další plánované přednášky, besedy, výtvarné dílny a dámský by knihovnám ukládalo povinnost dodržovat u vrácených doklub budou přesunuty.
kumentů karanténu. Zároveň
Od 8. 6. 2020 platí další Mijsme však upozorňováni, že
mořádné opatření Ministeračkoli rizika přenosu nákazy
stva zdravotnictví k ochraně
z povrchu různých předmětů
obyvatelstva a prevenci nejsou poměrně omezená, přesbezpečí vzniku a rozšíření coto existují. Je na individuálním
vid-19, které říká, že u vstupu
rozhodnutí každé knihovny, zda
do knihovny zákazník provede
bude karanténní opatření nadádezinfekci rukou. Se zvýšenou
le praktikovat. V naší knihovně
frekvencí provádějí hygienu ruprozatím z důvodu zajištění
kou také pracovníci knihoven.
bezpečného provozu karantéStejně jako u jiných kulturních
nu knih a časopisů dodržujeme
institucí mají být dodržovány
a také dezinﬁkujeme obaly knih.
rozestupy mezi návštěvníky
Pokud však mají někteří čtenáalespoň 2 metry. Nadále platí
ři stále obavu z možné nákazy,
nošení roušek ve všech vnitř- Pasování prvňáčků na čtenáře s ilustrátorem Adolfem Dudkem.
mohou si půjčovat až 10 kusů
ních prostorách staveb.
e-knih měsíčně.
Foto: Aneta Fraitová
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NOSTALGICKÉ POHLEDY
Karel Greiner, pamětník „Tatrovák“

Již druhým rokem probíhá výstava fotograﬁí z historie výroby
osobních automobilů v závodě Tatra Příbor. Právě prázdniny jsou
vhodnou příležitostí k návštěvě prostor kulturního domu s tatrováckou tematikou.
Kam se moderní T-613 s italským podpisem designérů Vignale,
která osloví hranatějším provedením karoserie, vyváží? Každý stát
exportuje svůj úspěšný produkt do zahraničí. Průkopníkem československých exportních firem vyvážejících velké investiční celky
jsou v 80. letech 20. století Přerovské strojírny – montáže. Stopa
výstavby cementáren nás zavede do Indie a Brazílie. Naše nákladní
Tatry se zde těší velké oblibě. Při výstavbě tolik potřebné infrastruktury vidíš železnici a silnice, které jsou v rozvojových zemích
klíčem k dalším stavbám.

V dílnách OKD Export ve Valašském Meziříčí vrcholí v roce 1986
zámečnické práce při výstavbě tribuny rychlobruslařského stadionu
Dynama Berlín v NDR. Začíná další velká zakázka výstavby elektrárny v Egyptě s názvem Thalka 1 a Thalka 2. V Kazachstánu se
staví Uralský plynárenský komplex. Projekt se jmenuje Karačaganak.
Pracovníci Vítkovických staveb Ostrava mají své zázemí ve městě
Aksaj. Největší překážkou pro stavbaře je písek, avšak nákladní auta
Tatra si v terénu poradí.
V Rjazaňské oblasti Ruské federace se staví plynovod Progress. Nacházíme se na trase plynovodu, kde probíhá výstavba kompresorové stanice č. 27. Naše Tatry a ruská nákladní auta KrAZ jsou nepostradatelná.
Přejme Tatře hodně úspěchů při získávání dalších zakázek v teritoriích, kde Tatra najde další uplatnění v terénu.

HISTORICKÉ HORIZONTY

Jan Diviš, Daniel Fryč, členové vedení Archeologického klubu Příbor

V roce 2016 vydal Jan Diviš vlastním nákladem publikaci
s názvem Nálezy středopaleolitických kamenných nástrojů na
mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách ze širšího okolí
Příbora, Kopřivnice a Štramberku. Tématem této práce byly
dosud nepublikované nálezy středopaleolitických nástrojů
na mezolitických a pozdně paleolitických lokalitách, které
byly objeveny autorem v širším okolí Příbora, Kopřivnice
a Štramberku v průběhu posledních 40 let. Společným znakem
těchto 11 polykulturních nalezišť jsou bohaté, nebo aspoň
dostatečné, zdroje glacigenního silicitu. Většina těchto lokalit
leží v Libhošťské pahorkatině, což je jeden
z geomorfologických okrsků Příborské
pahorkatiny. Uvedený okrsek odvodňují
říčky Sedlnice a Lubina, jsou samostatnými pravobřežními přítoky Odry. Kromě
uvedených 11 nalezišt našel objevitel středopaleolitické nástroje také na jiných lokalitách (Příbor-Prchalov, Hájovský dvůr,
Libhošť-U silnice 1 a Libhošť-U silnice 2).
K vrcholnému rozvoji středopaleolitických industrií moustérienského okruhu
dochází v celé Evropě v první polovině
posledního (würmského) zalednění. K významným evropským nalezištím v této
souvislosti patří nepochybně jeskyně
Šipka, a již neexistující Čertová díra na
Kotouči u Štramberku, které v letech 1879
až 1887 zkoumal a prokopal K. J. Maška.
Objevil zde velké množství zvířecích kostí,
kamenných nástrojů a v roce 1880 i část

dětské čelisti neandertálce. Šípecká industrie je štípaná z místních rohovců špatné jakosti. Nejvíce je drasadel. Zoubky a vruby jsou stejně početně zastoupeny jako mladopaleolitické typy
nástrojů. Bifaciální artefakty úplně scházejí, levalloiská technika se neprojevuje. V celkové klasiﬁkaci můžeme hovořit o facii
typického moustérienu s hojnými zoubkovanými nástroji.
(Valoch 1993). To platí i pro středopaleolitickou industrii získanou autorem v širším okolí uvedených jeskyň povrchovými
sběry. Zde však jasně převažující surovinou k výrobě nástrojů
byly silicity glacigenních sedimentů. Středopaleolitické ná-
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stroje z četných a nepříliš vzdálených nalezišť v Libhošťské se vztahuje v Evropě mladý acheuleén a časný moustérien, do
pahorkatině mají přesvědčivou analogii s industrií získanou střední fáze taubachien a do mladší fáze typický moustéren
ve štramberských jeskyních, a to jak ze surovinového, mor- a micoquien. Tvůrci těchto kultur jsou populace vývojově
fologického, tak z i hlediska zastoupení jednotlivých typů směřující k neandertálcům a vlastní neandertálci.
nástrojů. Cílem této práce bylo zmapovat pohyb neandertálců Pojem taubachien je odvozen od naleziště drobnotvaré induv blízkém i širším okolí Štramberku, respektive jeskyní Šipky strie v Německu (Taubach). Početnější osídlení neandertálci
a Čertovy díry, a to na základě dosud nepublikovaných nálezů bylo doloženo v poslední (eemské) meziledové době, asi před
středopaleolitických artefaktů za 40 let.
více než sto tisíci lety. Drobnotvará industrie je vyráběna
V dubnu a květnu letošníz menších valounů různých
ho roku provedli členové
hornin. Mezi úštěpovými
vedení AK v Příboře Jan
nástroji převládají drásadla
Diviš a Daniel Fryč několik
rozmanitých tvarů, hojarcheologických průzkumů
ně jsou zastoupeny úštěpy
na polích v širším okolí Přís vruby a zoubky, nechybějí
bora a Kopřivnice. Příznivá
ani tvary tzv. mladopaleosituace pro povrchové sbělitických typů (škrabadla,
ry kamenných štípaných
rydla, vrtáky a hroty). K nejartefaktů nastala teprve po
bohatším nalezištím této
vydatných deštích asi od
kultury v České republice
20. 5. 2020. Vhodné podpatří jeskyně Kůlna u Sloumínky pro bádání nastaly
pu, Předmostí u Přerova
jen u některých z navštíve- Obr. 1: Střední paleolit. Hájovský dvůr. 1 hrot, 2-3 škrabadla, (Hradisko) a některé lokality
ných lokalit, tam kde ještě 4 zoubky, 5–10 různá drasadla, 10 polyedr, 11 jádro.
v širším okolí Moravského
nebyly vzrostlé plodiny. To
Krumlova.
splňovala především dvě arVíce než 140 let uplynulo
cheologická naleziště. Jedod proslulých objevů K. J.
nalo se o lokalitu Hájovský
Mašky v jeskyních Šipka
dvůr a Libhošť-U silnice 2.
a Čertova díra, a ještě deZ několika vycházek jsme
vadesát let po jeho nejvýtak mohli výrazněji obohatit
znamnějším objevu (nálezu
již dříve nasbírané kolekce Obr. 2. Mezolit a pozdní paleolit. Libhošť-U silnice 1. 1–4 hrů- dětské čelisti neandertálce),
kamenných nástrojů. Na tky z křemene a pazourku, 5 hrot z křemence, 6 mikroškrabadlo nikoho ani nenapadlo pátlokalitě Hájovský dvůr jed- z pazourku.
rat po stopách neandertálců
noznačně dominují nálezy
v širokém okolí mimo uveštípané industrie pocházedené jeskyně. Přitom tito
jící ze středního paleolitu
pravěcí lidé připomínají
(moustérien a taubachien),
svůj pohyb a také stanovinálezy z mladších období
ště pod širým nebem, na
jsou zastoupeny jen ojedinězákladě nálezů kamenných
le. Podobnou štípanou indunástrojů, v našem regiostrii původem ze středního
nu dosti zřetelně a bohatě.
paleolitu jsme nacházeli také
K tomuto poznání dospěli
na lokalitě Libhošť-U silnice
svými objevy a nálezy až
2 (moustérien a taubachien).
členové Archeologického
Vedle této složky jsou v koklubu (kroužku) v Příboře.
lekci nástrojů z této lokality
Zakladatel AK a dlouholetý
početně výrazněji zastoupředseda této organizace Jiří
peny i artefakty z pozdního
Fryč objevil již v roce 1971
paleolitu a mezolitu (drobstředopaleolitickou lokalitu
Obr. 3. Střední paleolit. Libhošť-U silnice 1 a 2. 1–3, 9, 10 drasadla,
né hrůtky, škrabadla, rydla, 1–7 drobné hroty, 8 úštěp s vruby,11 škrabadlo, 12–13 klínové nože. u Závišic (Informační zprajádra apod.). Zvláštností
vodaj Čs. společnosti archestředopaleolitické industrie z obou zkoumaných uvedených ologické, 1982). Dalších 15 nalezišť od roku 1975 zjistil Jan
lokalit jsou převážně drobné tvary nalezených kamenných Diviš, z toho jednu na úpatí Bílé hory (Kopřivnice 4) společně
předmětů. Surovinou nástrojů je převážně pazourek ale také s Danielem Fryčem (1992).
rohovec, křemenec a křemen, jedná se o místní zdroje suro- V tabulce „Přehled středopaleolitických nálezů na lokalitách
vin, které byly zde využívány jak ve středním paleolitu, tak v širším okolí Příbora a Kopřivnice“ je uvedeno 15 nalezišť.
i mnohem později, v pozdním paleolitu a mezolitu. Obě drob- Celkový počet štípaných kamenných nástrojů a jader je ze
notvaré skupiny (industrie taubachienu a industrie z konce všech míst 338 kusů (k 30. 5. 2020). V tabulce jsou u jedpaleolitu) jsou bezproblémově rozlišitelné.
notlivých lokalit uvedeny počty nalezených předmětů podle
Střední paleolit obsahuje období před 250 000–40 000 let př. jejich druhů a celkový počet artefaktů. Z nástrojů jednoznačn. l. Starší fáze zahrnuje období rissu, střední fáze probíhá ně převládají drasadla. Výjimkou jsou lokality Příbor-Janský
během posledního eemského interglaciálu a mladší fáze na sloup, kde převládají úštěpy s vruby a také Příbor-Prchalov,
počátku würmského glaciálu (Fridrich 1982). Do starší fáze tam dominují škrabadla.
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GALERIE PŘÍBORSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Pracovala jako technická kreslířka v Technickém úseku automobilového průmyslu Tatry Kopřivnice v odděleních konstrukce
přípravků, technického kreslení a generální opravy strojů a poté jako
denní i noční ozbrojená ostraha v areálu cementárny ve Štramberku.

Malbě a kresbě se věnuje již od dětství a ve své tvorbě se zaměřuje
na rozmanité výtvarné žánry (portréty, zátiší, skici) i techniky (olej,
tempery, vodové barvy, úhel, rudka, pastelka, voskovka, tuš) včetně
kombinovaných technik. Nejčastěji maluje a kreslí zátiší s květinami.

Skica dívky, 2000, hnědý úhel.
Kristus, asi 1970–1972, olej.

Podzim, 2000, vodové barvy.

Zlatý déšť, nedatováno, pastel.
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Chryzantémy, 1985, pastel.

Šeřík, nedatováno, pastel.

Magnolie, 2004, pastel.

Narcisy a tulipány, 1985, pastelka a tuš.

Děkuji paní Anně Dömenyové za umožnění pořízení fotoreprodukcí jejích obrazů a svolení k jejich publikování. Děkuji také za
velkou vstřícnost a ochotu při vytváření popisných charakteristik ohledně názvů, výtvarných technik a datace.
Text a fotoreprodukce: Jan Švábenický
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KULTURNÍ TRADICE
Jarda Šaman Kostelník, předseda příborského ochotnického spolku Štěk

Poslední velkou akcí před nástupem koronaviru a tím i omezením kulturních akcí byl úspěšný
masopust v našem městě.
Naši předkové dodržovali zděděné tradice a organizovali různé
tradiční akce včetně masopustu,
většinou organizované různými
spolky, zejména hasiči a divadelními ochotníky. Vždy to byla velká
taškařice a zábava. Stejně tomu
tak bývalo i v Příboře, což je doloženo zachovanými ﬁlmy nebo
ve vzpomínkách starších občanů.
Po době, která takovýmto kratochvílím příliš nepřála, se našla skupina nadšenců a začala znovu
připomínat staré a někdy už skoro zapomenuté zvyky. Ať už to
bylo svěcení palem, metání metel nebo už tradiční Valentýnská
pouť, mimochodem vůbec první pouť v celé republice. Ta si získala skoro okamžitě po znovuobnovení uznání a láká stále více
účastníků nejenom z našeho města.
A druhou takovou akcí je právě masopust. Není první ani ojedinělý,
masopustní průvody chodí po vesnicích leckde. Ale právě že většinou po vesnicích. Měst slavících masopust, myslím, příliš není.
Nyní je v módě retro, na pultech jsou k vidění předměty a věci
z doby minulé, někde mají z důvodu propagace o víkendu třeba placené ponocné, jsou organizovány prohlídky starých dílen
a provozů, znovu se propagují staré zvyky a řemesla. V tom se
naše město opět dostává do popředí díky pracovníkům muzea,
kteří právě tyto činnosti skvěle propagují.
Proto i masopustní průvod sem skvěle zapadá. A je zřejmé, že
tato akce získává čím dál více příznivců. V letošním roce bylo více
masek i diváků, přibylo více zastávek masopustního průvodu,
přibylo vstřícnosti lidí, potěšili jsme i naše seniory, když náš prů-

vod zastavil před pečovatelským
domem.
Na úspěchu masopustního radování se podílí pracovníci odboru
kultury, kulturní komise a samozřejmě i vedení města. Náš spolek
Štěk jako spoluorganizátor. Samozřejmě také neúnavní muzikanti
v čele se Zdeňkem Sklenovským,
Stanislav Štefek se svou zábavou
pro caparty, oblíbený traktůrek
pro mrňata a další. Náš spolek
nastoupil téměř v plném počtu.
Členy spolku bylo možno objevit
pod maskami principála, smrtky,
kněze s jeptiškou i v houfu muchomůrek. Medvěd byl v režii
kolegy Honzy ze spolku Přídlo.
Po celou dobu vládla v průvodu skvělá nálada, navštívení „sousedé“ srdečně vítali příchozí a nabízeli občerstvení. Bavili se všichni,
Příboráci i přespolní, kteří se doslechli o této akci a přijeli se
podívat. Jak konstatoval jeden z nich: „Slyšel jsem, že je to prima
a nezklamal jsem se. Závidím, to u nás nemáme. Máte krásné
město a je vidět, že jste i fajn lidi a držíte při sobě.“ Vyvrcholením celé této skutečně podařené akce byl příchod do kulturního
domu, znovu po třech letech. A úplnou tečkou za masopustním
rejděním byly odměny nejlepším maskám, které předal MUDr.
Mořic Jurečka, jeden z obnovitelů této krásné staré tradice.
Je skvělé, že tato akce mohla proběhnout, přispěla k dobré náladě, že přilákala a pobavila spoustu diváků. Někteří přišli poprvé,
většina už tradičně. Je dobře, že znovu ožívají staré tradice, že
se v dnešní přetechnizované době ještě umíme sejít a normálně
se „po sousedsku“ pobavit.
Bylo by škoda od této cesty upustit. Takže se těšme na masopust
2021 a ještě ve větším počtu.
Foto: Eliška Borovičková
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Instituce / Kroužky / Kurzy

Centrum tradičních technologií
(CETRAT) Příbor

Otevírací doba
Út–čt: 8:00–12:00 / 13:00–16:00 hod.
So: 9:00–17:00 hod.
Během státních svátků v červenci bude
otevřeno od 9:00 do 17:00 hod.

Rodný dům Sigmunda Freuda

duben–září:
Út–ne: 9:00–17:00 hod.

Městská knihovna Příbor

PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé i pro mládež:
Po: 8–12, 13–15 hod.
Út: 8–12, 14–18 hod.
Čt: 8–12, 14–18 hod.
Pá: 8–12 hod.

Galerie v piaristickém klášteře

Po, St: 8:00–11:00 / 12:00–17:00 hod.
Út, Čt, Pá: 8:00–11:00 / 11:30–14:00 hod.
Vernisáže a výstavy fotografií.

Turistické informační centrum
Příbor

Po–ne: 8:00–12:00 / 12:30–17:00 hod.

Kulturní dům Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Piaristický klášter Příbor

Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Poskytuje také pronájmy prostor pro konání akcí.

Měsíčník města Příbora

Uzávěrka srpnového čísla:
pátek 17. 7. do 17:00 hod.

Local TV Příbor
BAV klub Příbor,
středisko volného času, s. r. o.
Luna Příbor,
středisko volného času
Tenisový klub Příbor, z. s.
Hraní na tenisových kurtech
Fit centrum Příbor
Oddíl aerobiku TJ Příbor

Sauna Příbor
Cvičení Tai Chi
Základní škola Npor. Loma
Powerjóga
Tělocvična Základní škola Příbor

Vysílání - denně ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 h
Pátek - pořad: Stalo se před 20 lety
Sobota - pořady z archivu Příbora a Local TV
Neděle - zprávy 2020, premiéra
Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.
Instituce pořádající kulturní, společenské,
zábavné a vzdělávací akce.

Po–ne: 9:00–19:00 hod.
Kurty jsou otevřeny od 4. května 2020.
Hraní je možné domluvit osobně na
kurtech nebo telefonicky.
Po, st, pá: 9:00–12:00 / 13:00–21:00 hod.
Út, čt: 13:00–21:00 hod.

Po: 9:30 hod. Bodyball, overball
- Draha
16:00 hod. Rodiče s dětmi
- Draha, Terka
20:00 hod. Bodystyling
- Terka
St: 18:45 hod. Kruhový trénink
- Terka
20:00 hod. Bodyball, overball
- Draha
Čt: 20:00 hod. Aerobic, body workout -Terka

Adresa / Kontakt
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 725 191
Adresa: Zámečnická 117
Web: www.freudmuseum.cz
E-mail: rodnydum@seznam.cz
 556 722 200
Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
Web: https://pribor.knihovna.info
E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz
 556 725 037

Adresa: Piaristický klášter, Lidická 50
 556 455 444
Adresa: Jičínská 54
Web: https://turista.pribor.eu/tic/
E-mail: tic@pribor-mesto.cz
 556 455 444
Adresa: Lidická 560
Web: https://kulturnidum.pribor.eu/
E-mail: spravcekdpribor@seznam.cz
 739 681 287
Adresa: Lidická 50
Web:
https://kulturnidum.pribor.eu/piaristickyklaster-1/
E-mail: klaster@pribor-mesto.cz
 605 227 756
Adresa: Zámečnická 117
E-mail: svabenicky@pribor-mesto.cz,
tic@pribor-mesto.cz
 731 632 994
Adresa: Jičínská 12
Web: www.televize-pribor.cz
E-mail: televize-pribor@seznam.cz
 776 725 909, 608 738 793
Adresa: Masarykova 489
E-mail: info@bavklubpribor.cz
 556 723 778, 739 080 862
Adresa: Dukelská 1346
E-mail: luna@lunapribor.cz
 556 725 029, 732 902 256
Adresa: Na Valše
(za bývalou restaurací Mexiko)
Web: tenispribor.cz
 739 705 255
Adresa: Štramberská 1361
 739 805 227
Adresa: Štramberská 1361
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
 724 963 164

Sauna je uzavřena a její provoz bude
obnoven od poloviny září.

Adresa: Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361
 739 805 227

Čt: 19:00–20:00 hod.

Adresa: Školní 1510
Web: http://taiji-pribor.webnode.cz

Út: 17:45–19:15 hod.

Adresa: Jičínská 486
Web: www.jenpajoga.cz
 603 119 174

K obnovování provozu jednotlivých institucí ve městě a konání kulturních, společenských a sportovních akcí bude
docházet postupně v rámci aktuálních rozhodnutí a nařízení vlády České republiky. Sledujte prosím průběžně informace
na webu města Příbora (www.pribor.eu) i v médiích a sdělovacích prostředcích. Děkujeme vám za pochopení.
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Datum

Úterý
7. 7.
Pondělí
13. 7.
Sobota
18.7.
Sobota
25. 7.
Pátek
31. 7.
Úterý–pátek
4.–7. 8.
Do 15. 8. 2020
Květen–září
2020
4. 7 . – 17. 10.
7. 7.–31. 8.
Od 7. 6. 2019

Program

VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ
FOTOGRAFIÍ

Název
Ing. František Novotný:
Fotografie

FILMOVÁ PROJEKCE

Pláč svatého Šebestiána

ZVĚŘINOVÉ HODY

Myslivecký den

TURISTICKÝ ZÁJEZD
COUNTRY KONCERT

Sivý vrch
Západní Tatry
Koncert hdební
skupiny Country Garáž

PROMÍTÁNÍ FILMŮ

Kinematograf bratří Čadíků

PRODLOUŽENÁ
VÝSTAVA
VÝSTAVA HIST.
FOTOGRAFIÍ
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY MĚSTA
VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ

Makovníky, okravčáky,
kocury, brňáky, banďury…

STÁLÁ VÝSTAVA

1945 – 75 let – 2020
Příbor vzpomíná

Procházky městem
(s výklady průvodců)

Ing. František Novotný:
Fotografie
Historie výroby osobního
automobilu Tatra
v Příboře

Místo / Organizátor

Galerie v piaristickém klášteře
Město Příbor / Fotoklub Příbor
Kulturní dům Příbor
Město Příbor
Myslivecká chata Příbor – Točna

Myslivecký spolek Příbor
Odjezd: Sokolovna Příbor
Klub českých turistů Příbor
Piaristická zahrada Příbor
Město Příbor
Městský park Příbor
Město Příbor

Centrum tradičních technologií

Čas

Vstup

17:00 hod.

volný

18:00 hod.

100,- Kč

Od
11:00 hod.
5:00 hod.

volný

Vždy
21:15 hod.

volný

Výstavní objekty na náměstí SF
Podrob. informace viz plakát

Město Příbor
Galerie v piaristickém klášteře
Město Příbor / Fotoklub Příbor
Foyer Kulturního domu Příbor
Zdeněk Kübel a Jiří Slaný ve
spolupráci s městem

Viz
plakát

18:00 hod.

Muzeum Novojičínska Příbor
Město Příbor

volný

30,- Kč
15,- Kč
volný

Vždy od
10:00 hod.

volný
volný

Pondělí
a středa od
13:00 do
17:00 hod.

volný

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
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Klub českých turistů Příbor
zve na turistický zájezd

v sobotu 25. 7. 2020

Sivý vrch (1805 m n. m.)
Západní Tatry

Odjezd: Příbor, Sokolovna 5.00 hod. (nástupní místa dle zájmu)
Cena: (doprava autobusem)
člen KČT
dospělý
450,- Kč
dítě (do 15 let)
430,- Kč

ostatní
480,- Kč
450,- Kč

Trasy:
1/ Zuberec, Horáreň pod Bielou Skalou, Sivý vrch (řetězy), Sedlo Pálenica,
Zuberec – 6:15 hod, 13,2 km, ↑ 872 m ↓1034 m
2/ Habovka, Mikulovka, Brestová – 4:30 hod, 12 km, ↑592 m ↓433 m
3/ Habovka, Brestovská jaskyňa, Muzeum oravské dědiny – 2:10 hod, 6 km,
↑193 m ↓36 m
Předpokládaný návrat: do 22:00 hodin
Přihlášky do: 20. 7. 2020 na e-mail: 1.kctprobor@email.cz
nebo u Vladimíra Bilského tel.: 737 375 203
Platba: na účet KČT č.ú. 1762515339 / 0800 nebo u V. Bilského
Nezapomeňte na vhodnou obuv, oděv, pláštěnku, svačinu a eura.
Účast na zájezdu je na vlastní nebezpečí. Doporučujeme uzavření minimálně
pojištění léčebných výloh.
Těší se na Vás vedoucí zájezdu Vladimír Bilský a Věra Dostálová.

NABÍDKY, VÝZVY A OZNÁMENÍ
LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
pořádá ve spolupráci s CK LERO TOUR s.r.o.
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost

21. 8. – 30. 8. 2020
pobytový zájezd

Mali Lošinj
CENA:
Děti do 3 let

bez nároku na postel

Děti do 4 - 6 let
Děti do 7 - 15 let
Mládež 16 - 18 let
Dospělí
Polopenze:

poukaz
3 000 Kč
4 850 Kč
5 450 Kč
5 650 Kč
6 050 Kč
děti do 6 let 850 Kč, ostatní 1 350 Kč

V ceně poukazu je:
doprava, ubytování v penzionu, lázeňská taxa.
Bližší informace a přihlášky získáte v Luně Příbor.
Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 732 902 256,
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 Info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.cz Tel.: 739 080 862

Příměstský tábor
v BAV klubu Příbor

5 denní tábor: skupina od 4 do 7 let

skupina od 8 do 13 let i s možností přenocování ve stanech
za příplatek 300 Kč

Termín: po 27. 7. - pá 31. 7. 2020
Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál,
jídelna, zahrada, ohniště, trampolíny, bazén,
SKÁKACÍ HRAD a další

Cena: 1500,- Kč
Tábor za tuto zvýhodněnou cenu je určen pro děti rodičů, kteří
odevzdali nebo odevzdají Potvrzení o postavení na trhu práce.
Cena zahrnuje – 4x denně stravu, pojištění, práci personálu

Vaše děti čeká PESTRÝ PROGRAM: hry, soutěže, sportovní
hry, discgolf, výpravy, tanec nebo tvoření.
Zpestřením bude i hra na africké DJEMBÉ bubny,
celodenní výlet a další zábava.
Přihlášky a platbu odevzdejte ihned

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58 Info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.cz Tel.: 739 080 862

Příměstský tábor
v BAV klubu Příbor

5denní tábor: skupina od 4 do 7 let

skupina od 8 do 13 let i s možností přenocování ve stanech
za příplatek 300 Kč

Termín: po 17. 8. - pá 21. 8. 2020
Místo: areál BAV klubu, k dispozici - budova s hernou, sál,
jídelna, zahrada, ohniště, trampolíny, bazén,
SKÁKACÍ HRAD a další

Cena: 1500,- Kč
Tábor za tuto zvýhodněnou cenu je určen pro děti rodičů, kteří
odevzdali nebo odevzdají Potvrzení o postavení na trhu práce.
Cena zahrnuje – 4x denně stravu, pojištění, práci personálu

Vaše děti čeká PESTRÝ PROGRAM: hry, soutěže, sportovní
hry, discgolf, výpravy, tanec nebo tvoření.
Zpestřením bude i hra na africké DJEMBÉ bubny,
celodenní výlet a další zábava.
Přihlášky a platbu odevzdejte ihned

Možno platit na BÚ 27-1286370297/0100, nutno uvést jméno dítěte

Možno platit na BÚ 27-1286370297/0100, nutno uvést jméno dítěte

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.

Bližší informace a přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz.

.

Taneční večery

Taneční pro mládež

Zahájení 20. 9. 2020 od 17:00

Zahájení 21. 9. 2020 od 17:00

Kulturní dům Příbor

Kulturní dům Příbor

Cena 1700 Kč/os.

Cena 1600 Kč/os.

Přihlášky na www.tanecni-vecery.cz

Přihlášky na www.kurz-tance.cz

.......

.......

www.hmdance.cz | FB: Hmdance

www.hmdance.cz | FB: Hmdance
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Informace o epidemii covid-19

Vážení spoluobčané a čtenáři Měsíčníku města Příbora,
o epidemii covid-19 (koronavirus) Vás pravidelně informujeme na webových stránkách města Příbora.

Věnujte prosím velkou pozornost
těmto zveřejňovaným informacím.
Aktuality a průběh dění ohledně
koronaviru můžete sledovat v rubrice
Aktuální informace KORONAVIRUS!!!
na tomto odkazu:

www.pribor.eu/obcan
COVID-19

Informace / Information
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Vinotéka U Radnice
Výherní listina
Klubu přátel dobrého vína za měsíc červen 2020
1.

cenu vyhrává – člen klubu s číslem 343
dárková poukázka v hodnotě 500Kč
2. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 384
dárková poukázka v hodnotě 300Kč
3. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 201
třílitrový box vína dle vlastního výběru
4. cenu vyhrává – člen klubu s číslem 177
kvalitní kombinovaný otvírák na víno
5.-10. cenu vyhrávají – členové klubu s číslem:
196, 12, 246, 73, 9, 116.
láhev vína od vinaře Habřiny z vinařství Bořetice.

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA

www.tspribor.cz
INZERCE A REKLAMA

Podmínky účasti na slosování: Jako členové Klubu přátel
dobrého vína můžete využívat speciální výhody a akce, které
jsou určeny pouze pro majitele klubového odznaku.
Registrovat se můžete zdarma ve Vinotéce U Radnice. Každý
člen klubu má automaticky 5% slevu na celý nákup. (Sleva
neplatí na dlouhodobě zlevněné zboží, nebo zboží nabízené
za akční cenu). Do slosování o speciální ceny bude zařazen
každý člen klubu. Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od
slosování.

Nabízí:

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových náhrobků i
zvířecích pomníků.
▪ rekonstrukci stávajících pomníků
▪ broušení teraca a jeho impregnaci
▪ sekání, pískování a opravy písma
(zlato, stříbro, bronz, barva)
▪ veškeré betonářské a likvidační
práce
▪ prodej kompletního hřbitovního
sortimentu, tj. vázy, lampy,
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a
další
▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť ad.
Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!!

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na Váš hřbitov
a na naše služby poskytujeme záruku 10 let
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MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE

EKOLAMP

5 zásad, jak dobře vybrat úspornou nebo LED žárovku
1 Nakupujte ve specializovaných prodejnách, ne v supermarketu
Lepší, než přihodit neznačkovou úspornou nebo LED žárovku v akci k nákupu v supermarketu, je nakupovat přímo u
specializovaných obchodníků, kde současně můžete svůj výběr konzultovat s odborníky. „Na úsporkách se obvykle nevyplatí šetřit,
světelný zdroj od renomovaného výrobce je garancí dlouhé životnosti a kvality žárovky. Testy navíc prokázaly, že neznačkové LED
žárovky ztrácí už po roce používání výkon zhruba o 30 procent,“ vysvětluje Michael Urban, obchodní ředitel portálu eSvětlo.cz.

2 Zapomeňte na watty, zvykněte si na lumeny
O síle světla úsporné nebo LED žárovky vypovídá hodnota uvedená v lumenech, na některých žárovkách už ani nemusíte najít
ekvivalent wattů. Obecně platí, čím vyšší je hodnota lumenů, tím větší je svítivost – odrazit se můžete od hodnoty 806 lumenů, která
odpovídá ekvivalentu 60 wattové klasické žárovky.

3 Zkontrolujte, co žárovka vydrží
Podstatnými parametry výběru jsou také životnost světelného zdroje, uvedená v hodinách (rok = 1000 hodin), počet spínacích cyklů
(kolikrát žárovka vydrží rozsvícení a zhasnutí), a v neposlední řadě i čas, za který se zářivka rozsvítí na plný výkon (u LED žárovek je
maximální svítivost dosažena okamžitě). „Všechny tyto údaje spotřebitelé najdou na krabičce žárovky. Kvalitní výrobky jsou
důkladně testovány a inzerované hodnoty očekávání zákazníka většinou splňují,“ vysvětluje Michael Urban.

Tuzemské domácnosti a ﬁrmy ročně
předávají k recyklaci stovky tun světelných
zdrojů, což představuje několik miliónů
kompaktních a trubicových zářivek, výbojek a
LED světelných zdrojů. Recyklací je možné
získat a znovu využít přes 95 procent
druhotných surovin. Zářivky navíc obsahují
nepatrné množství toxické rtuti, kterou
je třeba ekologicky zlikvidovat. Zpětný odběr
a recyklaci osvětlovacích zařízení zajišťuje
v České republice společnost EKOLAMP, která
provozuje již více než 4200 sběrných míst.
Nejbližší sběrné místo si můžete najít na

www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist

4 Do obýváku patří teplé světlo, do kuchyně studené
Barevná teplota úsporných a LED žárovek je značena v Kelvinech. Dejte přednost žárovkám s jasným údajem, ne rozpětím hodnoty Kelvinů, jinak riskujete, že dvě
stejné žárovky budou mít mírně odlišný odstín světla. Čím nižší číslo, tím je světelný odstín teplejší. Světelné zdroje mají rozpětí od 2500 do 6500 Kelvinů. Teplota
světla může být značena také číslem začínajícím osmičkou (například teplé bílé je 825, 827), nebo písmeny (například WW - warm white).
Do obývacího a dětského pokoje se nejlépe hodí světelné zdroje s hodnotou 2700 Kelvinů (barva světla klasické žárovky). Do kuchyně, koupelny, ale především na
pracovní stůl je lepší využít spíše chladnější světlo s barevnou teplotou 4000 Kelvinů. Pokud vám vyhovuje ostřejší denní světlo, sáhněte po žárovkách s teplotou
6500 Kelvinů.

5 V jednom lustru použijte jen stejné zdroje
V neposlední řadě je třeba zohlednit i tvar světelného zdroje – úsporná spirála nebude ve starodávném lustru vypadat esteticky a do jednoho svítidla je důležité použít stejné zdroje.
„Pokud do jednoho lustru použijete několik různých typů úsporek nebo LED zdrojů, nerovnoměrný tok světla vás bude nepříjemně oslňovat,“ uzavírá Michael Urban.
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