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Změny v úpravě nájmu bytů
Odpady
Kácení a ošetření stromů

Naše - v těchto kostýmech - pro mužské oko velmi poutavé mažoretky.

Drahocenný azyl ve stínu keřů má krnovská kapela před začátkem vystoupení.

Košický patriot snáší statečně vedro i v saku.

Košická statečná mažoretka po malé nevolnosti z horka po studených obkladech
a doplnění pitného režimu opět s nádherným úsměvem reprezentuje svoje město.

Nejen slunce, ale i přátelství hřálo pana Demla a jeho letitého kamaráda - kapelníka
Vítkovských pana Bublíka - ten bojový výraz je jen škádlení.
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Změny v úpravě nájmu bytu

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát
a to na své 115. a 116. schůzi rady města a čtenářům
jsem dlužen z titulu uzávěrky minulého čísla ještě RM
č. 114, kdy RM projednala mj. tyto záležitosti:
114. schůze RM v mimořádném termínu 20. 5. 2006
v Souhlasila s umístěním reklamy na budově autobusové zastávky u žel. stanice v Příboře dle předloženého návrhu p. O. Seiberta na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce
v Schválila směrnici č. 4/2006 o zadávání veřejných
zakázek s účinnosti od 1. 7. 2006
v Uložila zpracovat a předložit zadání pro zhotovení kompletní stavební dokumentace stavebních úprav
budovy MÚ pro vydání stavebního povolení a realizaci
stavby podle zásad předložených v důvodové zprávě
v Uložila zpracovat návrh změny rozpočtu TS města
Příbora na rok 2006 včetně zdůvodnění
v Přidělila v souladu s § 65, odst. 1, písm. b) zákona
č. 40/2004 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění veřejnou zakázku „Městský hřbitov - stavební úpravy ploch“ firmě Severomoravská stavební společnost s.
r. o. Bezručova 31, Nový Jičín
v Zplnomocnila starostu města po uplynutí lhůty
pro podání námitek dle § 66, odst. 2 zákona č. 40/2004
Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění, k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem
v Schválila s účinností od 1. 7. 2006 po úpravách
Organizační řád Městského úřadu v Příboře předložený tajemníkem MÚ
115. schůze RM dne 27. června 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z komisí
v Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního
určení v Domech s pečovatelskou službou v Příboře
na II. pololetí roku 2006
v Vyjádřila podporu komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě Příboře
v Vzala po projednání na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města a jeho příspěvkových organizací dle
předložené tabulky
v Uložila připravit návrh mandátní smlouvy mezi
městem Příbor a Správou majetku města Příbor s.r.o.,
která ošetří vymáhání dlužných částek za nájmy a služby bývalé Domovní správy města Příbora
v Jmenovala po projednání návrhu tajemníka MÚ
na základě výběrového řízení p. ing. Lenku Filipovou
vedoucím odboru informatiky, kultury a cestovního
ruchu v termínu od 1. 7. 2006
v Vzala na vědomí „Návrh Zpracování podrobného
schéma správy majetku z pohledu evidence pasportizace a určení fyzických správců se stanovením jejich práv
a povinností“ předložený tajemníkem MÚ v Příboře
v Uložila postupovat podle zpracovaného harmonogramu v předloženém dokumentu – konkretizovat
schéma na jednotlivé hospodářské celky
v Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města
pronajmout nemovitost - část pozemku parc. č. 133
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2,
k. ú. i obec Příbor, k umístění prodejního novino-

V souvislosti s účinností nového zákona č. 107/
2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu, došlo od 30. března roku 2006 také ke změně
občanského zákoníku. Nájem bytu je upraven v § 686
a následujících.
Nájem bytu je i nadále chráněn a pronajímatel
jej může vypovědět pouze z důvodů stanovených
v zákoně. Tyto důvody zůstávají stejné, nově se však
liší dle toho, zda je k výpovědi z nájmu bytu zapotřebí přivolení soudu či nikoliv.
Novela občanského zákoníku mění některé nájemní vztahy jako například:
Důvody výpovědi
Do účinnosti novely občanského zákoníku musel pronajímatel žádat soud o přivolení k výpovědi
z nájmu bytu vždy v případě všech devíti výpovědních důvodů:
a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela,
pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče
nebo sourozence;
b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt
pro jiného zaměstnance, který bude pro něho
pracovat;
c) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes
písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy
v domě;
d) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti
vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že neplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce (nově ne tři měsíce, ale ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní
prostředky na účtu pronajímatel);
e) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při
jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu
dále užívat;
f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto
nebytových prostor chce tento byt užívat;
g) má-li nájemce dva nebo více bytů vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby
užíval pouze jeden byt;
h) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů
a nebo ho bez závažných důvodů užívá jen občas
i) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě
zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Nová právní úprava
V nové právní úpravě jsou důvody uvedené pod
písmeny c), d), g), h), i) nově zařazeny do samostatného ustanovení § 711 a pronajímatel k výpovědi z těchto
důvodů již nepotřebuje přivolení soudu. Písemná výpověď pronajímatele v takovém případě musí být prokazatelně doručena nájemci. V písemné výpovědi musí
být uveden důvod výpovědi a výpovědní lhůta, která
nesmí být kratší než tři měsíce. Zcela novým prvkem
ve výpovědi je poučení, že nájemce může podat žalobu
o neplatnosti výpovědi v prekluzivní lhůtě 60 dnů od
doručení výpovědi.
Ostatní výpovědní důvody uvedené pod písmeny
a), b), e), f) i nadále zůstávají výpovědními důvody, při
jejichž užití musí pronajímatel získat přivolení soudu
k výpovědi z nájmu bytu.
Další novinky v novele občanského zákoníku
Nájemce je rovněž nově povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které
žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo. Pokud by nájemce svou ohlašovací povinnost vůči pronajímateli nesplnil do jednoho měsíce od
změny počtu osob v najatém bytě, zákon stanoví fikci
hrubého porušení povinností a pronajímatel může dát
nájemci v takovém případě písemnou výpověď z nájmu
bytu, a to i bez přivolení soudu.
Významná změna se týká použití ustanovení § 676
odst. 2 občanského zákoníku. Dosud se nájem sjednaný
na dobu určitou obnovuje po uplynutí této doby, pokud
pronajímatel nepodá ve lhůtě 30 dnů po skočení nájmu
návrh na vyklizení pronajaté věci. Toto ustanovení však
nově pro byty již neplatí. Pokud byl nájem sjednán na
dobu určitou, která uplynula po nabytí účinnosti novely,
tj. po 31. 3. 2006, tak se takový nájemní vztah již neobnoví a nájemce je v bytě setrvale bez právního důvodu.
Přechod nájmu
Významné změny po novele občanského zákoníku
se dotýkají i přechodu nájmu bytu, který je nově upraven. Jestliže nájemce zemře a nejde o byt ve společném
nájmu manželů, stávají se nájemci jeho děti, rodiče, registrovaný partner, sourozenci, zeť snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Těmito nájemci se stávají i vnuci
nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost
zemřelého nájemce nebo u něj byli odkázáni výživou,
jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti
nepřetržitě alespoň 3 roky před jeho smrtí a nemají
společný byt. U vnuků zesnulého nájemce může soud
z důvodu zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se
stávají nájemci i když soužití ve společné domácnosti
s nájemcem netrvalo 3 roky.
V článku uvádíme pouze některé nejdůležitější
změny občanského zákoníku týkajícího se nájmu bytu.
Věra Těšlíková – vedoucí odboru SMŠBaMH

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. srpna 2006
Ludmila Filipová
Arnošt Pavelka
Jindřiška Štixová
Marie Šimíčková
Alena Brücknerová
Anna Trevisanová
Marie Švajdová
Ludmila Šimíčková
František Kubeš
František Volný
Libuše Lissová

Berta Kostelníková
Ludmila Cigošová
Marie Veřmiřovská
Anna Gilarová
Drahoslava Sauerová
Ludmila Filipová
Jarmila Boháčová
Ladislav Tománek
Zdeněk Richter
Vlastislav Tic
František Drozd
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Jana Karbanová
Věk:
63
Stav:
rozvedená
Dosažené vzdělání: střední odborné
Povolání:
živnostník
Koníčky:
dříve sportovní létání,
modeling, výtvarnictví
V Příboře žije:
od 18. let, ale připadá mi,
že odjakživa

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
Houževnatost a touhu po pořádku jsem zdědila po matce. Otec měl neuvěřitelně mnoho
funkcí pro veřejnost, skoro se rozdal, byl snad
jeden z mála poctivých komunistů. Když zjistil, že systém nefunguje, byl už na pokraji sil.
Udělalo by mu radost, že pracuji v radě ODS
a v kulturní komisi. Bohužel se toho nedočkal.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Dělat vše poctivě a ve prospěch všech.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Při podnikání na čtení knih opravdu není
mnoho času. A tak odebírám z Readers Digest
výběru „Nejlepší světové čtení,“ což je opravdu to nejlepší ze světové literatury v určitém
výseku. Vždy mám z toho radost, že jsem
v jedné knize přečetla čtyři. Dá se u toho poslouchat i hudba. Hudbu nás učil otec milovat odmala. Sám hrál na všechno, co alespoň
vypadalo jako hudební nástroj a také krásně
zpíval i profesně. Od vážné hudby až po rockenroll mám ráda všechno. Trochu mi vadí,
že ubývá dobrých českých filmů. No řekněte
takový Bohouš, nebo „Jak vytrhnout velrybě
stoličku,“ „Hoří, hoří, má panenko,“ „Černí baroni.“ Ti, co neznali socialismus, tu podívanou
vlastně nechápou. Je to ale české, veselé a naše! Alespoň v něčem jsme ve výhodě.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Asi hudebník. Učitelka hudby chodila za rodiči, ať mě nechají studovat, ale nebylo na to
dost peněz.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Asi sestru a otce. Chtěl létat, ale až já jsem to
dotáhla na sportovního pilota. No a taky babičku. Měla hodně dětí, hodně domácích zvířat,
aby bylo co dobrého sníst, neboť v socialistických obchodech to bylo jen pod pultem. Byla
pořád usměvavá, uměla se prosadit a ráda chodila fandi na fotbal. Měla ale trochu problém,
protože byla maličká, ale uměla nadávat, a tak
ji chlapi brali a pouštěli ji, aby viděla.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
K tomu bych se raději nepřiznávala. Otec
v mých čtrnácti letech, po ukončení základní školy přišel a řekl, že budu aranžérka.
Nevěděla jsem, co to je a musela jsem si pro
začátek vždy vzpomenout na oranžovou barvu, abych věděla co budu. Obchodní akademii
uměleckou průmyslovou školu - obor výtvarná propagace, jsem studovala později až při
zaměstnání.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Do Příbora jsem se vdala. Bylo mi necelých
devatenáct a velmi ráda jsem tenkrát opustila
špinavou Ostravu. I když jsem denně musela
dojíždět, středověký Příbor mi učaroval, a to
dokonce i tenkrát křivé a vlnité náměstí s rů-

žovými, nízkými stromy kolem dokola.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Každé, ze kterého je vidět Hukvaldy,
Štramberská věž, Lysá hora a tekoucí Lubina.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Mrtvé náměstí a mnoho domů kolem něj,
které jsou už skoro jenom kulisy. Je to zřejmý
důsledek nesmyslného boje mezi politickými
stranami ve městě. Konečně vidíme důsledek
minulosti, jak se chovali komunisti k historickým objektům a řemeslníkům, kteří v nich žili
a pracovali.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý
zážitek?
Ano. Zželelo se mi jednoho takového domu
na náměstí a tak jsem jej spolu s mými dcerami koupila na půjčku. Je to dříve uvnitř krásný dům č. 28 s dvorem a části městské hradby vzadu. Brzy se ukázalo, že kdybychom ho
nezačali opravovat, čelní stěna domu by se
během dvou let sesunula na náměstí. Dům je
tedy zachráněný. Je to velmi dobrý pocit.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Snad to, že se mi podařilo v Příboře založit Cech příborských živnostníků. Proč? Pro
obnovu tradic ve městě a vzkříšení památky
našeho rodáka Sigmunda Freuda. Středověk,
Freud a tradice. Vůbec nemusíme být chudobné a mrtvé město. I větší města žijí jen
z turistického ruchu. Jde to těžko, ale začíná to už být všude vidět: Valentýnská pouť,
Dietrichštejn a zpřístupnění Freudova rodného domu, bronzová pohovka a bilboardy na
příjezdových cestách. Mladí musí být hrdi na
to, že se zde také narodili a měli by se zase zde
rádi vracet. No a cechy v Příboře v minulém
století fungovaly, patřily k tradicím stejně jako
ochotnické spolky.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Rozvod je vždy životní prohra. Prohrála jsem
dvakrát.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěl byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Je to jako v inzerátu jednoho ředitele- potřebuji dvacetiletou sekretářku se čtyřicetiletou
praxí. Takže dělat vše s nynějším rozumem.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
V září jsou komunální volby. Dejte pozor,
koho si zvolíte a kdo za vás bude rozhodovat.
Středověk si můžeme připomínat jen veselými akcemi, “i když taková středověká poprava
nemusela být v té době to správné veselí pro
každého, “ a ne rozhodováním některých zastupitelů a radních, které už pak ani odvolat
nemůžeme. Tak volte ty správné lidi. Freud by
z vás měl radost.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho osobních
i profesních úspěchů. Eva Hozová
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vého stánku, na dobu určitou, do doby zahájení stavebních úprav komunikace a autobusových stanovišť
na Komenského ulici, za roční nájemné minimálně
3.035 Kč, s možností každoročního navýšení ročního
nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok, splatné vždy předem do 31. 1. běžného
roku. Písemné nabídky lze učinit v zapečetěné obálce,
s označením obálky „Pronájem části pozemku parc. č.
133, k. ú. i obec Příbor“ po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění.
116. schůze RM dne 18. července 2006:
v Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR
v Uložila zpracovat oboustranné podmínky případného dlouhodobého pronájmu pozemků pod
Boroveckými rybníky s organizací Český rybářský
svaz Příbor
v Uložila dopracovat návrh operačního plánu zimní
údržby města předložený ředitelem TS a podle vznesených připomínek
v Uložila předložit návrh komplexního řešení (forma
nařízení, vyhlášky, pravidel apod.) údržby místních
komunikací a chodníků v Příboře
v Uložila připravit návrh OZV o chovu drobného
zvířectva a o veřejném pořádku ve městě
v Uložila na základě podkladů z komise ÚP, dopravy
a životního prostředí dopracovat studii Dopravní obslužnosti podle navrhovaných změn jízdních řádů
v Stanovila zhotovitelem akce „Ohradní zeď u měšťanského domu č. 35 v Příboře“ firmu STAV Moravia,
s. r. o. Jirská 30, Ostrava – Přívoz
v Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky na stavební akci „Propojení parkoviště na ulici Pionýrů“
v Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky na
opravu zadního traktu radnice s úpravou – neodstraňovat stávající přístřešek
v Doporučila ZM při II. změně rozpočtu města
schválit navýšení finančních prostředků do rozpočtu
Základní školy Jičínská 486 Příbor, na rok 2006, v celkové výši 311. 000, 00 Kč
v Schválila změnu účelu finančních prostředků
v celkové výši 192. 000, 00 Kč u ZŠ Jičínská Příbor, dle
předloženého materiálu
v Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout
formou výběrového řízení objekt č. p. 586 na pozemku
parc. č. 3146/1, pozemky parc. č. 3146/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 666 m2, parc. č. 3147/1 ostatní
plocha, zeleň o výměře 1601 m2, parc. č. 3148/4 zahrada
o výměře 1860 m2, vše k. ú. i obec Příbor, pro kanceláře,
učebeny za těchto podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s možností každoročního navýšení nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za přecházející rok
- minimální nájemné za objekt a pozemky činí
100. 000 Kč za rok
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem
Písemné nabídky lze učinit v zapečetěné obálce s označením obálky „Objekt č. p. 586 na ul. Masarykově“ po
dobu 15 dnů ode dne zveřejnění
v Schválila směrnici č. 5/2006 k udělení ocenění
„Cena starosty města Příbora“
v Schválila návrh Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě
o poskytnutí manažerských a konzultačních služeb ze
dne 28. 6. 2004 s fy ISA CONSULT s. r. o. na prodloužení termínu
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo
jedenkrát, a to na 39. zasedání ZM dne 22. 6. 2006,
kdy projednalo 8 hlavních bodů programu:
v Rozhodlo po projednání, přijmout nabídku bezúplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č.
2534/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
706 m2, k. ú. i obec Příbor od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha do majetku města Příbora, v rozsahu předloženého návrhu
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
v Rozhodlo po projednání, přijat nabídku bezúplatného převodu nemovitosti – pozemku parc. č. 747
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2732 m2,
k. ú. i obec Příbor od Římskokatolické farnosti Příbor

do majetku města Příbora. Náklady spojené s převodem uhradí město Příbor
v Rozhodlo odložit prodej části nemovitostí - pozemků parc. č. 527/1 ostatní plocha, sportoviště, parc.
č. 527/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu
zákresu v situačním snímku, k. ú. i obec Příbor z majetku města Příbora na příští zasedání ZM
v Schválilo po projednání, odprodat nemovitost pozemek parc. č. 3149/2 orná půda o výměře 6390 m2,
k. ú. i obec Příbor z majetku města Příbora, za kupní
cenu 670. 950, - Kč (105 Kč/m2), plus náklady spojené
s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí panu
Jindřichu Krejčímu bytem Příbor, Masarykova 136.
K realizaci prodeje bude přistoupeno po ukončení stávajícího nájemního vztahu k této nemovitosti.
v Schválilo plán práce ZM na 2. pololetí 2006.
v Vzalo na vědomí zprávu o činnosti JSDH – města
Příbora, požární bezpečnosti a zásasahy při požárech
a jiných událostech.
v Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
a veřejném pořádku ve městě předloženou Městskou
policií Příbor.
v Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
za období 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 na území města
Příbora a ve zbylé části služebního obvodu OO PČR
Příbor.
v Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění
Programu rozvoje bydlení.
v Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění Programu
rozvoje města Příbora za období 2002 – 2006
v Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce rozvoje školství na období let 2003 –2006
v Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce rozvoje kultury na období let 2003 –2006
v Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce
rozvoje cestovního ruchu na období let 2003 – 2006
v Vzalo na vědomí informaci o průběhu konané
valné hromady společnosti ASOMPO a. s. , Životice
u Nového Jičína, ze dne 26. 5. 2006.
v Vzalo na vědomí informaci o průběhu konání valné hromady společnosti SMMP s. r. o. , Příbor, ze dne
8. 6. 2006.
v Stanovilo podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet 23
členů ZM Příbor pro volební období 2006 – 2010.
v Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ, na informačních tabulích města a na www. stránkách města, počet
členů zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010.
v Vydalo OZV č. 2/2006, kterou se zrušují OZV:
- č. 4/95, o chovu psů na území města Příbora
- č. 6/95, o čistotě města
- č. 13/97, o vytvoření a použití účelového fondu
obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizace bytového fondu
- č. 1/1998, o vytvoření a použití účelového fondu
obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizace bytového fondu pro
rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami
a o postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou včetně všech dodatků k daným
vyhláškám.
v Schválilo Pravidla o vytvoření a použití účelového
fondu obce pro poskytování státních půjček na opravy
a modernizace bytového fondu vč. přílohy č. 1. Výše
úroku se stanovuje ve výši 3%.
v Požadovalo konečné řešení obslužnosti silnice
R/48 v úseku Borovec-Příbor, a to vybudováním samostatné obslužné komunikace z křižovatky Borovec
ke křižovatce Příbor – sever.
v Rozhodlo po projednání schválit následující rozpočtová opatření:
- Do příjmové části rozpočtu města Příbora na
rok 2006 zapracovat na paragraf 3341 částku
400.000 Kč jako odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského,
Příbor, ul. Komenského čp. 458 do rozpočtu zřizovatele.
- Do výdajové části rozpočtu města Příbora na rok
2006 zapracovat na paragraf 3341 částku 400. 000 Kč

Svoz odpadů
Od 1. 7. 2006 sváží v Příboře odpady nová svozová firma REMONDIS s. r. o. Ke změně došlo na
základě výběrového řízení, které proběhlo v prvním pololetí roku a bylo vypsáno z důvodu ukončení
platnosti smlouvy s bývalou svozovou firmou OZO Ostrava s. r. o - platnost smlouvy skončila ke dni
30. 6. 2006. (Je možná vhodné upozornit, že tato změna se týká pouze popelnic, které jsou objednány
městem, nikoli na základě individuálních smluv, které mají například podnikatelé uzavřeny přímo se
svozovými firmami. Tyto smlouvy dále platí. )
Předání nových nádob:
K rodinným domkům byly přistaveny nové černé nádoby o objemech 120 l a 80 l. k bytovým domům kontejnery 1100 l, na stanoviště tříděných odpadů byly taktéž dodány jiné nádoby. Pokud dojde
opotřebováním (nikoliv úmyslným zničením) k poškození nádoby bude jako v minulosti vyměněna.
Úmyslné zničení nebo ztrátu nádoby je nutno projednat s Policií ČR. V případě, že někomu dosud nebyla černá nádoba dodána, nechť kontaktuje Městský úřad Příbor ing. Volnou, tel. 556 455 464, oddělení ŽP MÚ Příbor. K těmto případům by však nemělo docházet a v případě, že k domkům nebo
bytovým domům včas nádoba nebyla dodána, pak se město občanům omlouvá. Na místa pro třídění
odpadů byly dodány nádoby firmy REMONDIS s. r. o. , z nichž některé, zejména na plasty, budou ještě
v dohledné době vyměněny za stejné, ale nové.
Termíny svozů:
S novou firmou je dohodnuto, že minimálně do konce tohoto roku dodrží stávající harmonogram
svozů nádob, tento harmonogram je součástí smlouvy. V případě, že občanům nádoba nebude podle
harmonogramu vyvezena, prosíme, aby opět upozornili odd. životního prostředí městského úřadu. Je
naší snahou, aby k nevyvezení nádoby nebo jiným nedorozuměním docházelo co nejméně.
Cena:
Poplatek za svoz zůstává pro občany stejný 360, - Kč na osobu a rok. Jen pro informaci občanům
- město, které svozy platí, by podle výsledku výběrového řízení mělo uhradit ve druhém pololetí částku
cca o 90 tis. Kč nižší než v prvním pololetí, i tak však město podle odhadu přispěje v roce 2006 ze svého
rozpočtu na svoz odpadů částkou přibližně 300 tis. Kč.
Ing. Libuše Volná, Referent životního prostředí
ladu s označením parkovacích ploch ve studii UDI
na opravu střechy na objektu příspěvkové orMORAVA z 12/2005)
ganizace Školní jídelna Komenského, Příbor, ul.
v Schválilo zahájit stavební akci „Propojení ulic
Komenského čp. 458.
Šafaříkova a Štramberská v Příboře“ s tím, že rozdíl
- Do výdajové části peněžního fondu „Centrum
mezi doposud schválenými prostředky a nabídkou
Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“ zazhotovitele, který činí 428 000, -Kč bude uhrazen buď
pracovat částku 100. 000, - Kč na zakoupení figuríz rozpočtu města na rok 2007 nebo z rozpočtu města
ny Freuda. Částka bude hrazena ze sponzorských
na rok 2006, a to v případě, že se najdou volné finančdarů, které jsou příjmem tohoto peněžního fondu.
ní prostředky v rámci schvalování 2. změny rozpočtu
- Do výdajové části peněžního fondu „Centrum
města
Sigmunda Freuda – stimul rozvoje regionu“ zaprav Schválilo veřejnou finanční podporu na daný účel
covat částku 414. 000, - Kč na zakoupení repliky
příjemcům ve výši dle přiložené tabulky:
pohovky S. Freuda. Částka bude hrazena ze sponv Schválilo „Dohodu mezi městem Příbor a Moravzorských darů, které jsou příjmem tohoto peněžskoslezským krajem o společném postupu při řešení
ního fondu.
převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou or- Do výdajové části zapracovat na paragraf 2219 85. 000,
ganizací kraje Dům dětí a mládeže LUNA, Příbor, pří- Kč z rezervy rozpočtu města na přípojky z chodníku
spěvková organizace“
na ul. Npor. Loma k domům č. p. 1386, 1387.
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16
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11
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15
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4
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3
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4
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-MĚSÍČNÍK
Schválilo MĚSTA
„Dohodu
mezi M�stem
PŘÍBORA
4 P�íbor a Moravskoslezským krajem o spole�ném
postupu p�i �ešení p�evodu �inností zabezpe�ovaných p�ísp�vkovou organizací kraje
D�m d�tí a mládeže LUNA, P�íbor, p�ísp�vková organizace“

Vyhodnocení statické dopravy
Zastupitelstvo města Příbora se na svém 39. zasedání dne 22. 6. 2006 zabývalo problematikou statické dopravy v sídlištní zástavbě vymezené ulicemi Npor. Loma
– Štramberská – Sv. Čecha – Kpt. Jaroše a s přihlédnutím na výsledky ankety, která se
uskutečnila v měsíci dubnu, přijalo toto usnesení:
39/8/9/1 Projednalo problematiku statické dopravy v sídlištní zástavbě vymezené
ulicemi Npor. Loma – Štramberská – Sv. Čecha – Kpt. Jaroše
Vzalo na vědomí výsledky ankety zabývající se dopravou a parkováním v rámci sídlištní zástavby vymezené ulicemi Npor. Loma – Štramberská – Sv. Čecha. – Kpt. Jaroše
Odsouhlasilo realizaci dopravního režimu v lokalitě Fučíkova – Dukelská dle varianty č. 2 zpracované firmou UDI MORAVA v 12/2005
- tato schválená varianta řeší jednosměrný provoz na ulicích Fučíkova (ve směru od centra), Švermova (od ulice Fučíkovy k Dukelské) a Dukelská (směrem k centru).
Odsouhlasilo realizaci nových parkovacích ploch v lokalitě Fučíkova – Dukelská
v pořadí: č. 3, 21, 7, 9, 5, 2, 4, 20, 1, 6, 19, 8 (číslování uvedené v souladu s označením
parkovacích ploch ve studii UDI MORAVA z 12/2005)
Odsouhlasilo realizaci dopravního režimu v lokalitě npor. Loma – Šafaříkova Štramberská dle varianty č. 2 zpracované firmou UDI MORAVA v 12/2005
- tato schválená varianta řeší jednosměrný provoz na ulicích npor. Loma (od ulice
Štramberské k Šafaříkově), Šafaříkova (úsek od ulice Npor. Loma směrem k nově plánované propojce s ulicí Štramberskou) a realizaci propojení dosud slepé ulice Šafaříkovy
s ulicí Štramberskou.
Odsouhlasilo realizaci parkovacích ploch v lokalitě Npor. Loma – Šafaříkova
- Štramberská v pořadí: č. 12, 18, 13, 11, 17, 15, 14, 16 (číslování uvedené v souladu
s označením parkovacích ploch ve studii UDI MORAVA z 12/2005)
Schválilo zahájit stavební akci„ Propojení ulic Šafaříkova a Štramberská v Příboře“
Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva budou zahájeny postupné kroky k naplňování jednotlivých usnesení.
Pro rok 2006 to bude konkrétně
- vybudování propojky ulic Šafaříkova – Štramberská (07-11/2006)
- zpracování projektu nového dopravního značení pro lokalitu ŠtramberskáNpor. Loma-Šafaříkova a pro lokalitu Fučíkova-Dukelská
- soutěž na přidělení zakázky na instalaci nového dopravního značení
- realizace nového dopravního značení
- zpracování projektu na nové parkovací plochy (v lokalitě Fučíkova - Dukelská č. 3
- u řadových garáží), (v lokalitě Npor. Loma-Šafaříkova č. 12 - u plynové stanice)
- případná realizace těchto parkovacích ploch v letošním roce bude odvislá od časového průběhu stavebního řízení
Pro informaci uvádíme shrnutí ankety, v níž měli občané bydlící v řešeném území možnost vyjádřit své názory ke způsobu dopravního režimu a zároveň si stanovit priority pro realizaci nových parkovacích ploch.
Anketa se setkala s poměrně velkým zájmem občanů a na Městský úřad v Příboře
bylo ke dni 30. 4. 2006, který byl konečným termínem pro doručení dotazníků, podáno celkem 188 vyplněných dotazníků. Z toho bylo 72 pro lokalitu Fučíkova – Dukelská
a 116 pro lokalitu Npor. Loma – Šafaříkova – Štramberská. Po stanoveném termínu byly
ještě doručeny pro lokalitu Fučíkova – Dukelská 2 dotazníky a pro lokalitu Npor. Loma
– Šafaříkova – Štramberská 10 dotazníků. Celkem se tedy k řešené problematice vyjádřilo 200 domácností.
Všechny anketní dotazníky jsou archivovány na odboru ÚP, rozvoje a MPR a jsou
v případě vyžádání k dispozici.
Z výsledku anketních dotazníků lze dovodit v obou lokalitách převažující zájem občanů o řešení dle varianty č. 2 ze studie zpracované firmou UDI MORAVA.
Varianta č. 2 spočívá v těchto úpravách:
Lokalita Dukelská – Fučíkova
- zjednosměrnění ulice Dukelské ve směru Palackého – Sv. Čecha
- zjednosměrnění ulice Fučíkovy ve směru Sv. Čecha – Palackého
- ponechání jednosměrné dopravy v ulici Švermově ve směru Fučíkova – Dukelská
- ponechání obousměrné dopravy v ulicích Kpt. Jaroše a Palackého
- zklidnění dopravy osazením zpomalovacích prahů před křižovatkami
- podélné parkování na levé straně ulic Fučíkova a Dukelská
- realizace nových parkovacích ploch v pořadí (viz anketa)

Číslo
parkoviště
3
21
7
9
5
2
4
20
1
6
19
8

Lokalita
U řadových garáží
Mezi řadovými garážemí a domy č. 1304 - 1307
U bývalé ZŠ Dukelská - u spojovacího krčku
Na křižovatce ulic Dukelská x Palackého
Ulice Švermova - místo chodníku
Ulice Kpt. Jaroše - za domem č. 1303
Ve dvorním traktu - za domy 1328 - 1330
U domů č. 1339 a 1340 - kolmo ke štítům budov
Křižovatka ulic Kpt. Jaroše x Fučíkova
Ulice Palackého - u domu 1313
U vjezdu na hřiště bývalé ZŠ Dukelská
Ve dvorním traktu - za domy č. 791 - 793

Návrhy na způsob dopravního režimu na ulicích Fučíkova, Dukelská
Souhlasíme s realizací jednosměrného provozu na ulicích Fučíkova
a Dukelská včetně legalizace podélného parkování dle předložené studie
Souhlasíme s ponecháním současného dopravního režimu na ulicích
Fučíkova a Dukelská

Počet bodů
Body
(k 30. 4. ) (po 30. 4. )
90
90
45
47
45
45
43
43
42
45
33
33
31
31
22
23
17
17
16
16
13
13
2
2

ANO

NE

54+2

11

14

24+2

Poznámka: hodnoty za + znaménkem – počty dotazníků doručených po 30. 4. 2006
Lokalita Npor. Loma – Šafaříkova – Štramberská
- realizace propojení ulice Šafaříkovy s ulicí Štramberskou
- zjednosměrnění ulice Npor. Loma v úseku od ulice Štramberské po křižovatku
s ul. Šafaříkovou
- zjednosměrnění ulice Šafaříkovy ve směru od ulice Npor. Loma po novou propojku s ulicí Štramberskou
- podélné parkování na pravé straně ulice Npor. Loma, na pravé straně navazující
části ulice Šafaříkovy a levé straně ulice Šafaříkovy směřující k novému propoji
s ulicí Štramberskou
- realizace nových parkovacích ploch v pořadí (viz anketa)
Číslo
Lokalita
parkoviště
10
Konec slepé ulice npor. Loma (dětské hřiště)
12
Rozšíření parkoviště na ulici Šafaříkově (plyn stan. )
Centrální parkovací plocha za sportovní halou s příjezdem
18
z ulice Štramberské
13
Ulice Šafaříkova - bývalé hřiště za domem č. 1396
11
Kolmá stání dolní části ulice Npor. Loma
17
Kolmá stání na Štramberské ulici u sportovní haly
15
Ulice Štramberská - před domem č. 1384
14
U nového propojení ul. Šafaříkova - ul. Štramberská
16
Ulice Štramberská - před domem č. 1389

Návrhy na způsob dopravního režimu na ulicích npor. Loma, Šafaříkova
a Štramberská
Souhlasíme s realizací jednosměrného provozu na ulicích Npor. Loma
a Šafaříkova včetně legalizace podélného parkování dle předložené studie
Souhlasíme s ponecháním současného dopravního režimu na ulicích
Npor. Loma a Šafaříkova

Počet bodů
Body
(k 30. 4. ) (po 30. 4. )
118
118
116
116
116

116

100
77
56
18
17
14

100
77
56
18
17
14

ANO

NE

69

29+4

33+6

50

Souhlasíme s novým propojením ulic Šafaříkova - Štramberská

75

25+10

Souhlasíme se zrušením asfaltového hřiště na konci slepé ulice Npor. Loma
a s realizací parkoviště na této ploše.

67

33

Poznámka: hodnoty za + znaménkem – počty dotazníků doručených po 30. 4. 2006
Z výše uvedených souhrnů je zřejmé, že jediným bodem, o kterém zastupitelstvo města rozhodlo v rozporu s výsledky ankety, byla realizace nového parkoviště č. 10 na místě dnešního asfaltového hřiště na ulici npor. Loma.
Ing. Jaroslav Šimíček, Vedoucí odboru ÚP, rozvoje a MPR

Kácení a ošetření stromů na Frenštátské ulici
Jedná se o alej lemující sinici 1. třídy I /58, proto je tato ve správě Ředitelství silnic a dálnic České
republiky. Stav dřevin již nebyl dobrý a byl taktéž kritizován občany.
Alej stromů na Frenštátské ulici byla naposledy ošetřena a roce 1996. Od této doby se stav stromů
zhoršil, padající větve ohrožovaly projíždějící automobily, což bylo také předmětem kritiky.
Město vstoupilo do jednání se správcem silnice, který nechal zpracovat dendrologický posudek, na
jehož základě se cca 20 stromů skácí a ostatní budou odborně ošetřeny, tak aby nedocházelo k ohrožení
občanů padáním větví.

Ing. Libuše Volná
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POZVÁNKA
MěKV a ZO KSČM v Příboře pořádají
v sobotu 19. 8. 2006 tradiční 16. ročník

LETNÍHO ODPOLEDNE
v zahradní restauraci MEXIKO od 13. 00 hod.
guláš, tombola, hudba, občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé

TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ PŘÍBORA
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
červen - červenec 2006
Ing. Milan Strakoš
Prakticky po celé období závěru června a začátku července přesahují denní teploty 25 ºC,
výjimkou nejsou ani teploty nad 30 ºC. Začátek
školních prázdnin tak mohli žáci a studenti strávit u vody. Vody i sluníčka si zatím může každý
dopřát kolik snese. I v tomto tropickém počasí
došlo na některých místech republiky k záplavám, které se nevyhnuly ani některým obcím
Moravskoslezského kraje. Slunečné a horké počasí
se postupně projevuje i na plochách městské zeleně, které začínají nedostatkem vláhy usychat.
Postupně byly zahájeny některé stavební práce
a úpravy, a to především ve školských zařízeních,
dále potom na místních komunikacích a chodnících. Další opravy chodníků, parkovišť apod., a to
zejména na sídlištích, budou zahájeny v průběhu
prázdnin.
Hodně stížností, často oprávněných, jsem
zaznamenal v souvislosti s odvozem domovních
odpadů. Počínaje 1. 7. 2006 vypršela smlouva s firmou OZO, s. r. o. Ostrava a na její místo, na základě výběrového řízení, nastoupila firma Remondis,
s. r. o. Praha, která má umístěn svůj vozový park
ve Studénce. Na vlastním systému svozu by se nic
změnit nemělo, problém je ten, že zaměstnanci
firmy zatím město dobře neznají. A tak úřad společně s firmou postupně vzniklé problémy odstraňuje. Rád bych věřil, že to nebude dlouho trvat
a vše bude zase za krátkou dobu v pořádku.
Největší stavební akce letošního roku, tělocvična u Masarykova gymnázia, jejímž investorem
je Krajský úřad MSK, se blíží ke svému závěru.
Hrubá stavba je hotova již delší dobu, dokončují se
vnitřní instalace, omítky apod. Počátkem nového
školního roku bude hala dokončena a v odpoledních hodinách ji budou moci využívat i sportovní
oddíly a další zájemci. Dokončení okolí haly, tj.
úprava chodníků, autobusových zastávek a obou
hlavních křižovatek, se chystá pro příští rok 2007.
V průmyslové zóně na mošnovském letišti
pomalu začíná stavební ruch. Dvouset hektarová
zóna se začíná pomalu dělit a obsazovat novými
vlastníky a investory. Pro Příbor má vznik této
zóny velký význam, a to především proto, že vzniká v těsné blízkosti našeho města a dá se očekávat,
že tam najde zaměstnání mnoho našich občanů.
Se vznikem zóny a zaměstnaností dojde k pohybu
obyvatel a dá se jistě předpokládat, že mnoho nových rodin bude hledat možnost bydlení v Příboře.
Právě to by mohlo nastartovat rozšíření a oživení
města, výstavbu další občanské vybavenosti apod.
V důsledku změn zákonů a vyhlášek, a tím
i povinností, dojde ještě v letošním roce k rozšíření počtu zaměstnanců na městském úřadu.
V prázdninových měsících bude v souvislosti
s novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích obsazeno místo administrativního
pracovníka u městské policie. Odbor územního

Poloha a charakter města:
Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny moravských Beskyd, mezi soutokem Lubiny a Lomné. Vznik a rozvoj města byl zpočátku svázán se šostýnským panstvím, později pak s panstvím hukvaldským,
patřícím olomouckému biskupství.
Možnosti vyžití:
Ve Frenštátě najdeme spoustu sportovního vyžití. Nejzajímavější je
aquapark, který se nachází u hlavní silnice na výjezdu z města směrem na
Kopřivnici a Nový Jičín. Návštěvníci zde mají možnost využít víceúčelový a plavecký bazén, který svou hloubkou 0, 9 - 1, 9 m a plochou 1049 m2 přímo láká
ke koupání. Turisté mohou navštívit malebné místo, kterým jsou Pustevny.
Při výstupu na toto horské sídlo nás upoutá hlavně řada historických staveb
z dílny slovenského architekta Dušana Jurkoviče z roku 1898. V zimě se z Pusteven stává vyhledávané lyžařské středisko s 11 vleky a lanovkou z Trojanovic.
Dají se odtud podniknout zajímavé túry. Směrem na východ si lze vystoupat
na 1207 metrů vysokou horu Čertův mlýn. Západně se po hřebeni dostaneme
okolo sochy Radegasta na posvátnou horu Radhošť.
Město nabízí mnoho dalšího vyžití: krytý bazén, sauna, tenisové kurty,
squash, lezecká stěna, motokáry, kuželky, kynologický klub, skatepark…
Podrobnější informace: IC Frenštát pod Radhoštěm, tel: 556 836 916

FULNEK
Poloha a charakter města:
Město Fulnek leží na hranici Moravy a Slezska. Bylo pravděpodobně založeno pány z Lichtenburka a později se stalo sídlem pánů z Kravař a ze Žerotína.
Možnosti vyžití:
Nejvýraznější dominantou města je zámek. Původně gotický hrad
z konce 13. stol. , byl přebudován ve 2. pol. 17. stol. Mezi nejcennější barokní
památky patří farní kostel Nejsvětější Trojice. Dále je to věž radnice, řada barokních plastik (např. sousoší Svaté Trojice uprostřed náměstí). V letech 1618
– 1621 zde také působil Jan Ámos Komenský, který má dnes ve městě památník. Expozice je doplněna audiovizuálním programem. Mezi církevní kulturní
památky patří kapucínský klášter. Součástí dominanty města je pískovcové
těleso Jerlochovické stěny. Stříbrné jezírko, bývalá těžní jáma galenitu nedaleko
Jestřábí, je bohaté na vodní a bahenní rostlinstvo a četné druhy obojživelníků.
Podrobnější informace: Městský úřad Fulnek, tel: 556 770 880, 556 770 871

HODSLAVICE
Poloha a charakter města:
Hodslavice se rozkládají v mírné kotlině podél potoka Zrzávky v severojižním směru u západních výběžků Moravskoslezských Beskyd a tvoří nejjižnější
část okresu Nový Jičín. Pro bližší orientaci možno upřesnit, že obec leží na silničním tahu mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím.
Možnosti vyžití:
V Hodslavicích se nachází nejstarší dřevěný kostel u nás (kostelík sv.
Ondřeje z r. 1551). Je rodištěm historika Františka Palackého, jehož pomník stojí
poblíž obecního úřadu. Obec se může pochlubit i dalšími kulturními památkami: evangelický kostel (1819), škola (1846), budova starého fojtství z 16. století a také novorománský katolický kostel z roku 1906. Zajímavou stavbou v obci
je zachovalý zděný větrný mlýn holandského typu z roku 1864.
Hrajete-li rádi kuželky a chcete mít blízko do přírody, navštivte automatizovanou dvoudráhovou kuželkárnu. Můžete zde zkusit kuželkářské umění v kombinaci s agroturistikou a v zimních měsících s lyžováním a běžkařením v Beskydech.
Podrobnější informace: Obecní úřad Hodslavice, tel: 556 750 237, 556 750 327

HUKVALDY
Poloha a charakter města:
Malebná obec se slavnou historií a překrásným okolím leží v podhůří
Beskyd na úpatí Palkovických hůrek nad říčkou Ondřejnicí.
Možnosti vyžití:
Dominantou celého kraje je středověký hrad ze 13. stol. , který ve své historii nikdy nebyl dobyt. Vstupní branou k hradu je obora, kde v sezoně probíhá
řada kulturních programů (zejména Mezinárodní hudební festival Janáčkovy
Hukvaldy). Je zde také pstruží farma, která se nabízí k uspořádání rybářského
pikniku.
Ve středu obce můžete zhlédnout barokní zámeckou kapli, nyní kostel sv.
Maxmiliána.
Na své si přijdou též milovníci turistiky (naučné stezky Janáčkův chodníček, Hradní vrch a Hůrky). Hukvaldy jsou také rodištěm významných osobností
(hudební skladatel Leoš Janáček, malíř Jan Václav Sládek a Antonín Kroča).
Podrobnější informace: IC Hukvaldy, tel: 558 699 221

KOPŘIVNICE
Poloha a charakter města:
Toto mladé a průmyslové město se nachází v severovýchodní části České republiky. Leží v podhůří radhošťských Beskyd, na malém vodním toku Kopřivničky
mezi kopci Červený kámen a Bílá hora. Východně od města Nový Jičín.
Možnosti vyžití:
Ve městě můžete zhlédnout řadu zajímavostí, mezi které bezpochyby
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patří Technické muzeum. Jsou zde vystaveny automobily značky TATRA, vyráběné od r. 1897 až po současnost. Jeho součástí je i Síň slávy pětinásobného
olympijského vítěze Emila Zátopka. Dále můžete navštívit muzeum Fojtství,
které se nachází v rodném domě Ignáce Šustaly, zakladatele výroby kočárů
a bryček v Kopřivnici. Dnes je zde instalována stálá expozice věnovaná I.
Šustalovi, ale také dalším významným rodákům města Kopřivnice. K těm nejvýznamnějším patří například ak. malíř Zdeněk Burian, autor světově proslulých rekonstrukcí pravěku. Jiným lákadlem může být expozice etnografie nebo
zajímavý archeologický materiál.
Za zmínku jistě stojí zřícenina hradu Šostýn z poloviny 13. stol. a kostel
sv. Bartoloměje z roku 1894.
K pěkné procházce vybízí Bílá hora a její rozhledna (557), ze které je nádherný výhled do širokého okolí. Dokonalým průvodcem „kopřivnickými“ lesy je
Lašská naučná stezka, dlouhá 16, 1 km.
Město nabízí také sportovní vyžití: letní stadion, koupaliště, krytý bazén,
přehradu Větřkovice, tenisový areál, házenkářský stadion, lyžařskou sjezdovku, zimní
stadion, fitcentra, bowling, sqash či Bubla City Ranč s možností projížďky na koních.
Kulturu si lze vychutnat v Kulturním domě, kině PULS či loutkovém divadle.
Podrobnější informace: IC Kopřivnice, tel: 556 821 600

NOVÝ JIČÍN
Okresní město Nový Jičín se nachází na jižním okraji Moravské brány
v Podbeskydské pahorkatině pod soutokem Jičínky a Zrzávky. V roce 1967 bylo
jeho historické jádro prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.
Možnosti vyžití:
Chloubou města je Masarykovo náměstí, obklopené měšťanskými domy
s podloubím, uprostřed něhož stojí morový sloup se sochou Immaculaty a kašna se sousoším tančících sedláků. Žerotínský zámek z konce 14. stol. je sídlem
Muzea Novojičínska, jehož stálá expozice poskytuje přehled o vývoji kloboučnické módy a historii města. Při procházce ulicemi můžete obdivovat spoustu
krásných historických budov (farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel
Nejsvětější Trojice, Hotel Praha, Beskydské divadlo, Španělská kaple, Bašta…).
Nový Jičín nabízí svým návštěvníkům četné možnosti sportovního vyžití. Vede
zde regionální cyklotrasa č. 502 „Beskydy“, která se napojuje na cyklotrasu
č. 5 Moravská brána, Oderskou cyklotrasu č. 503 a cyklotrasu č. 6016 „Přes
Beskydy“. Nedaleko centra můžete navštívit moderní areál s krytým i venkovním bazénem, nechybí sportovní stadion, tenisové kurty, zimní stadion a hala
s hřišti pro squash a tenis. Také se vám bude určitě líbit procházka na nedaleké
Skalky či kopec Svinec, kde lze po celý rok lyžovat. Pro rekreační účely slouží přehrada Čerťák, kde lze kromě koupání i sportovně rybařit.
Můžete se též vydat na 5 km (směr Olomouc) vzdálenou zříceninu hradu
Starý Jičín (374 m) z 13. stol. a prohlédnout si ve věži sbírku zbraní.
Podrobnější informace: IC Nový Jičín, tel: 556 711 888

STUDÉNKA
Poloha a charakter města:
Studénka je nejmladším městem okresu Nový Jičín, ležícím v rovinaté
oblasti severního vyústění Moravské brány, přibližně 20 km severovýchodně od
Nového Jičína. Skládá se ze tří částí: Studénky, Butovic a Nové Horky.
Možnosti vyžití:
Město je rodištěm kardinála Františka Tomáška a je také spojeno s výrobou železničních vagonů. Navštívit můžete chráněné kulturní památky, jako
jsou budovy starého a nového zámku. V barokní budově zámku se nachází
stylová obřadní síň, Vagonářské muzeum, knihovna, základní umělecká škola,
klubovna, provozovna Chráněné krajinné oblasti Poodří a fotoateliér. K dalším
pamětihodnostem patří také kostely (kostel Všech svatých a sv. Bartoloměje).
Ze sportovních možností stojí za zmínku hala s umělou ledovou plochou,
sauna, městské koupaliště a závodní dráha BMX. Rozsáhlé vodní plochy ocení
zejména rybáři a vyznavači pěší turistiky.
Podrobnější informace: MIC Studénka, tel: 556 400 991 kl. 187

ŠTRAMBERK
Poloha a charakter města:
Rázovité horské městečko Štramberk se nachází v předhůří Beskyd na
svazcích Bílé hory, Zámeckého vrchu, Kotouče, Červeného kamene a Libotínských lesů. Město, založené v roce 1359 moravským markrabětem Janem
Jindřichem, bylo pro svůj starobylý ráz vyhlášeno městskou památkovou rezervací a je nazýváno „Moravským betlémem“.
Možnosti vyžití:
Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg z 13. stol.,
z něhož se zachovaly hradební zdi a věž (40 m) zvaná „Trúba“, která byla
v r. 1903 upravena na rozhlednu. Návštěvník si může prohlédnout také
štramberskou expozituru Muzea Novojičínska – s paleontologickými sbírkami
a historií města, Muzeum malíře Zdeňka Buriana a bájeplný Kotouč s jeskyní
Šipkou – nalezištěm pozůstatků neandrtálského člověka. Pobyt ve městě si
můžete rovněž zpříjemnit procházkou Národním sadem na Kotouči. V letních
dnech můžete navštívit také koupaliště v Libotíně a již zmíněnou nedalekou
rozhlednu Bílá hora.
Podrobnější informace: MIC Štramberk, tel: 556 812 085, 556 825 240
Krásné slunečné prázdniny vám přeje Eva Hozová

A JE TO TADY. . . .
Ano, je tady konec druhého ročníku vzdělávání třetího věku, který skončil pro příborské seniory už v měsíci květnu. A jaký ten druhý rok byl?
Těžko se vybírá z řady přednášek zaměřených na
historii, hudbu, astronomii, počítače, zdravovědu
či přírodovědu. Poděkování patří všem, kteří pro
nás tyto přednášky připravili.
Mgr. L. Cvíček nám přiblížil významné osobnosti českých dějin jako např. Jana Husa, Jakuba
Jana Rybu, J. A. Komenského, Josefa Ladu a mnoho dalších.
Jiří Tichánek – starosta Kopřivnice, přednášel o šlechtických sídlech na Novojičínsku mezi
které patří okolní hrady, zámky, tvrze i svobodné
dvory.
Mgr. V. Strnadová nás upoutala vyprávěním
o sborníku „Sušinových moravských písní“ a dokonce se jí podařilo nás, seniory, při kytaře rozezpívat.
Všichni jsme s velkým zaujetím vyslechli
přednášku Alexandra Latinského o planetě Saturn
a jeho měsících.
Ve druhém pololetí jsme opět usedli k počítačům. Zopakovali jsme si práci s internetem, zku-

sili psaní ve Wordu či Excelu, líbila se nám práce
s fotografií a jejich úpravy.
Mgr. Pavel Netušil pro nás připravil zajímavé
povídání o „Netušilově opravníku biologických
omylů“. A tak jsme např. zjistili, že úsloví „být
zpocený jako myš“ je nesmyslné, protože myši nemají potní žlázy a nemohou se proto potit.
Pro nás seniory je snad zdraví nejdůležitějším tématem, proto jsme přivítali přednášku MUDr. Mořice
Jurečky na téma „První pomoc“ a rovněž i volné povídání o tom, co nás zajímá o zdraví.
To nejlepší nakonec. Mgr. L. Klaudová a N.
Střelková, naše třídní učitelky, pro nás zajistily návštěvu zámku Kunín, který jsme navštívili
1. 12. 2005. Na zámku se nás ujal sám kastelán
PhDr. Jaroslav Zezulčík, který nás zámkem provedl a přiblížil jeho historii včetně jeho rekonstrukce. A až vám zbude třeba o prázdninách chvilka
času, zajděte se do kunínského zámku podívat.
Všem přednášejícím, našim třídním učitelkám a rovněž i všem dětem školou povinným
a studentům přeji krásné prázdniny a načerpání
nových sil.
Senioři vzdělávání třetího věku

Dětský den 2006
Dne 24. 6. 2006 občanské sdružení Život 21 uspořádalo „Dětský den“. Tato akce je jednou ze tří, které
občanské sdružení Život 21 v letošním roce uskuteční.
Sobotní odpoledne se neslo v duchu her a soutěží, do
kterých se aktivně zapojovaly všechny děti i jejich rodiče – viz foto.
Dětské hřiště na Fučíkově ulici vzniklo z iniciativy místních obyvatel a bylo vybudováno ve spolupráci s městem Příbor, Nadací Partnerství a Nadací Via,
v rámci komunitního programu „Partnerství pro veřejná
prostranství“. Posláním tohoto programu je přispívat
ke zkvalitňování veřejných prostranství jako důležité
součásti životního prostředí obcí a měst, a to metodou
postupného zapojování veřejnosti do procesu plánování
a rozvoje, včetně realizace. Hřiště na Fučíkově ulici bylo
od samého počátku (od r. 2000 - 2004) budováno touto
metodou. Na jeho vzniku se podíleli jak místní obyvatelé, tak samotné děti. Vychází z jejich představ i potřeb.
Hřiště splňuje účel, ke kterému bylo zřízeno. Každý

den si zde hraje mnoho dětí a setkávají se zde obyvatelé
všech věkových skupin.
Občanské sdružení Život 21 při této příležitosti vyhlásilo soutěž o nejlepší masku na motivy pohádkových
bytostí nebo model oblečení. Modely musí být vytvořeny z odpadového materiálu (plasty, papír, hliník apod. ).
Přehlídka vytvořených modelů a jejich ohodnocení se
uskuteční při příležitosti konání „Dětské pouti“ (září
– říjen 2006)
Poslední akce, kterou občanské sdružení Život 21
uskuteční, bude „Den životního prostředí“. V rámci tohoto
dne budou na hřišti ošetřeny a opraveny jednotlivé dřevěné
prvky. Akce se uskuteční koncem prázdnin. Za finančního
přispění města bude provedeno osmirkování a regenerační
nátěr soustavy houpaček, domečku pro děti, kolotoče a věže se skluzavkou. Ošetření prvků provedou členové sdružení společně s nečleny (mládež, děti, místní obyvatelé),
kteří se na hřišti pravidelně denně scházejí.
Ludmila Odvárková – jednatel

plánování, rozvoje a MPR bude doplněn o pracovníka, jehož úkolem bude příprava projektů,
a to především z finančních prostředků programů
Evropské unie.
4. 7. 2006… zasedání komise pro výběr administrativního pracovníka městské policie

10. 7. 2006… jednání se zástupci Českého rybářského svazu o majetkových poměrech v lokalitě Boroveckých rybníků

12. 7. 2006… jednání s vedením jihokorejské firmy
Plakor, s.r.o., která chystá stavbu v průmyslové
zóně Mošnov

18. 7. 2006… účast na jednání zástupců ostravského magistrátu a občanů města, majitelů garáží Na Točně ve věci zřízení věcných břemen
k pozemkům v souvislosti s výstavbou vedení vysokého napětí pro průmyslovou zónu
v Mošnově
20. 7. 2006… účast při kolaudaci stavby protipovodňové hrázky na řece Lubině

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 26. 6. 2006 bylo v 8. 15 hod. přijato
telefonické oznámení od pracovníků SmVak,
že dnes mají kopat přípojku u jedné staré paní
v Příboře, se kterou byli domluveni a ta jim
neotvírá, ani nezvedá telefon. Měli proto obavy, zda se ženě vysokého věku něco nestalo.
Strážníci se dostavili na místo, kde od sousedky
zjistili, že paní je sice v dobré kondici, ale již 2
dny ji neviděla. Hlídka poté provedla vizuální
kontrolu přes okna domu, ale 85-letá paní však
nebyla nikde spatřena. Byla proto vyrozuměná
nejbližší rodina, která z Českého Těšína dorazila asi za hodinu na místo a dům otevřela. Paní
se v domě nenacházela a jak bylo zjištěno pravděpodobně odcestovala, aniž by komukoli dala
vědět kam. Toto prý nebylo zdaleka poprvé,
jelikož stará paní ráda cestuje. Na domluvené
vodaře přitom asi zapomněla.
Dne 26. 6. 2006 bylo přijato oznámení od
občanky města, že když dnes šla se svým psem
směrem na hřbitov, tak z přilehlého pozemku,
přes otevřenou bránu vyběhl jiný pes a jejího
10 let starého pejska pokousal. Dvě malé tržné
rány si vyžádaly ošetření u veterináře, přičemž
vzniklou škodu musela majitelka psa, který vyběhl z pozemku, uhradit poškozené paní.
Dne 14. 7. 2006 bylo ve 13. 30 hod. přijato
tel. oznámení od muže, který údajně, při cestě
na jízdním kole v lokalitě za Orinokem, potkal zcela nahého muže, který vyšel z kukuřice
a procházel se po přilehlé cyklostezce. Strážníci
vyjeli na místo, kde v popsané lokalitě, nalezli
v přilehlém lesíku ležet na třech dřevěných kládách nahého muže. Ten hlídce na dotaz, proč
se zde pohybuje zcela nahý odvětil, že čeká na
déšť. Podezřelý muž byl zcela zjevně pod vlivem neznámé omamné či psychotropní látky.
Vzhledem k podezření ze spáchání trestného
činu, byla na místo přivolána hlídka PČR, která
si celý případ převzala. Muž následně skončil
na protidrogové záchytné stanici a jeho jednání
bude řešeno.
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ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH
VYHLÁŠEK MĚSTA PŘÍBORA
Zastupitelstvo města na svém 39. zasedání dne 22. 6. 2006 zrušilo
čtyři obecně závazné vyhlášky města, a to:
OZV č. 4/95, o chovu psů na území města Příbora
OZV č. 6/95, o čistotě města
OZV č. 13/97, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci
Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizace
bytového fondu
OZV č. 1/98, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci
Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizace
bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o poskytování úvěru vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou
Důvodem pro zrušení bylo sdělení Krajského úřadu MSK, že město
ve vyhláškách buď opisuje zákonné povinnosti nebo již vyhlášky neodpovídají v současnosti platné právní úpravě.

NYNÍ KRÁTCE K HLAVNÍM USTANOVENÍM
TĚCHTO ZRUŠENÝCH VYHLÁŠEK:
Vyhláška č. 4/95, o chovu psů na území města Příbora
povinnost chovatele nebo držitele psa zajistit, aby nedošlo ke znečišťování a poškození veřejného prostranství psem, nelze dát do vyhlášky, neboť tato povinnost je již zakotvena v zákonu č. 200/1990
Sb., o přestupcích, kdy dle něj se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství
povinnost chovatele či držitele psa zajistit veterinární vyšetření či
očkování zvířete nelze do vyhlášky uvést, neboť tuto povinnost již
stanoví zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)
pro vlastníka domu či bytu platí, že se musí zdržet všeho, co by nad
míru přiměřenou běžným poměrům obtěžovalo jiného, tzn. jde
o narušení občanského soužití např. hlukem (soustavným štěkáním
psa) a dalšími „projevy“ psa (např. pachy, znečišťováním společných
prostor domů, atd.). Jedná se o občanskoprávní vztahy, které řeší
občanský zákoník, nelze tedy tuto problematiku duplicitně regulovat vyhláškou.
další povinnosti a práva chovatelů zvířat řeší zákon na ochranu zvířat
Vyhláška č. 6/95, o čistotě města
město nemůže ve vyhlášce určovat místa, na nichž je možné parkovat, provoz na pozemních komunikacích řeší zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích
povinnost vlastníkům přilehlých nemovitostí čistit chodník nelze
řešit vyhláškou, neboť již zákon o pozemních komunikacích říká,
„že vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla
znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto závadu odstranit“.
zákaz sušení prádla a šatstva na balkonech a skladování předmětů,
které narušují vzhled města nelze uvádět ve vyhlášce, neboť tato
problematika je řešena v zákoně o přestupcích, kdy se přestupku
dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím
užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Pokud se tohoto přestupku dopustí právnická osoba, je možno uložit pokutu dle zákona
o obcích.
problematiku obtěžování sousedů prachem (smetání balkonů, vyklepávání předmětů z oken apod.) řeší opět občanský zákoník
problematiku zajištění čistoty a ochrany životního prostředí, a to
nejen ve městě a jeho okolí, je rozsáhlá a je dále upravena např.
zákonem o životním prostředí, zákonem o odpadech, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a dalšími zákony.

Otevření obecního domu na Hájově
V pondělí 12. června 2006 se na společenském setkání zástupců města Příbora, stavební firmy NOSTA s. r. o. Nový Jičín a občanů
Hájova, znovuotevřel obecní dům po dokončené generální opravě k užívání občanům.
Generální opravou ve výší 4, 5 mil Kč tak naše
obec získala krásný objekt, který bude sloužit nám všem. V přízemí je hasičská zbrojnice
s klubovnou, kadeřnictví a sociální zařízení,
které je přístupné i z výletiště. V poschodí pak
schůzovací místnost pro osadní výbor a další
organizace, společenská místnost pro potřeby občanů, kuchyňka a sociální zařízení. Také
knihovna si tam našla své důstojné místo. Celá
budova má bezbariérové uspořádání a schodiště je opatřeno plošinou pro vozíčkáře. Jako občané jsme rádi, že obecní dům je opraven a bude nám sloužit. V červnu již také posloužil jako
volební místnost. Vážíme si představitelů města
Příbora, že odsouhlasili finanční prostředky na
tak rozsáhlou a potřebnou rekonstrukci.
Tento obecní dům má však také pestrou
historii, o které bych se rád zmínil, protože cesta tohoto objektu do dnešní doby nebyla vůbec
jednoduchá. Na pomoc mi posloužila obecní kronika a hlavně vyprávění pana Františka
Drozda, který se mimochodem dožívá letos
v plné svěžesti 90 let a který v počátcích výstavby obecního domu byl členem rady a pak předsedou místního národního výboru v roce 1958.
V roce 1949 existovalo na Hájově hospodářské strojní družstvo, které mělo 40 členů
a předsedou byl Inocenc Bohumínský. Vlastnilo
2 traktory, vlečný vůz a drobné stroje. Se dvěma traktory se pracovalo na polích, hospodáři
byli spokojeni, protože se ušetřilo krav a času.
Dluh družstva ve výši 180 000 Kč byl umořen,
když bylo 6. 9. 1949 založeno jednotné zemědělské družstvo – JZD, jejímž předsedou byl
opět Inocenc Bohumínský. A protože toto bylo
v souladu s vládním programem, byla uzavřena
smlouva s ministerstvem zemědělství na stavbu
skladiště, strojní stanice a garáží za 215 000 Kč
a na stavbu prádelny za 100 000 Kč. Po delším
hledání vhodného pozemku dala k dispozici
svůj pozemek č. 40 paní Galiová za výměnu
louky u lesa v trojnásobné výměře. Notářská
smlouva však byla uzavřena o několik let později. Stavba prádelny byla umístěna v prostoru
před obecním domem v místech, kde je pamět-

Vyhláška č. 13/97, o vytvoření a použití účelového fondu obce
v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy
a modernizace bytového fondu
Vyhláška č. 1/98, o vytvoření a použití účelového fondu obce
v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy
a modernizace bytového fondu pro rok 1997 určeného pro
obce postižené záplavami a o poskytování úvěru vlastníkům
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou
Tyto vyhlášky byly nahrazeny Pravidly o vytvoření a použití účelového fondu obce pro poskytnutí státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu, které schválilo zastupitelstvo města na svém 39. zasedání.
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ní deska k 200 let založení obce. Vybudovat se
však podařilo jen základy a v důsledku nejednotnosti občanů dál již stavba nepokračovala.
Také výstavba garáží narážela hlavně na nedostatek materiálu. Stavba se prováděla svépomocí a brigádnicky.
U některých členů JZD se začala projevovat
nechuť chodit na brigády na stavbu, protože se
trousily řeči o počátku kolchozu, naopak oni
si představovali hospodaření postaru. A tak
práce na společných garážích vázla. Předseda
MNV Max Korneta přišel s návrhem vystavět
na konto JZD kulturní dům, jehož výstavba by
byla jinak neproveditelná. A když řekl, že se
dostane i vybavení kinokabiny, tak se to téměř
všem zalíbilo a těšili se již na pěknou místnost
pro všechny podniky. V roce 1950 pokračovala stavba pomalu, protože mezi členy družstva
a občany byla značná nejednotnost. Budova
sloužila jako garáž pro traktory, sklad hnojiv
a také tam byl umístěn trier na čištění obilí.
Jelikož se družstvo rozpadlo a traktory byly
vráceny, podařilo se koncem roku 1951 uznat
budovu jako způsobilou adaptaci k osvětovým
účelům. Členové zemědělského družstva JZD
měli však na rozestavěné budově dluh, a proto
se nepodařilo budovu ani dostavět ani prodat
k jiným účelům.
V roce 1959 bylo založeno JZD a započalo
se v zemědělství hospodařit ve velkém (rozorávání mezí, výstavba kravína), a proto byla budova, které se již neříkalo jinak než KULTURA,
oddlužena a mohla začít sloužit více kulturní
a společenské činnosti. Už v roce 1960 byla
z bývalých garáží dostavěna hasičská zbrojnice, další část budovy sloužila jako kancelář
MNV, JZD, schůzovací místnost, pošta, rozhlas,
knihovna, klubovna a později byl zřízen i byt
a také provizorní obchod.
Tak jsem se snažil vzpomenout tu krátkou,
ale pestrou historii našeho obecního domu a tu
složitou cestu vývoje, po dnešní dobu. Jako
zlatá nit se celou historii této stavby vine snaha mít něco společného, co nám usnadní život
nebo nám poslouží či pomůže se pobavit. Úsilí
a práce našich předků je při dnešním pohledu
na obecní dům dobře zúročena.
Jan Matula

RUBRIKA:
Ptá se: Mgr. Irena Nedomová
Odpovídá: Bc. Petra Podžorná

JAK TO BYLO …

… S PŘÍPRAVAMI A PRŮBĚHEM

Mezinárodního festivalu dechových hudeb
v Příboře 23. - 25. června 2006

Kdy začaly přípravy na festival?
Na této akci jsem začala pracovat v polovině prosince minulého roku.
Prvním krokem bylo oslovení a pozvání dechových orchestrů na tento festival.
Už tady ze začátku jsem narazila na malý zádrhel. Některé orchestry ze zahraničí, které jsem oslovila, již měly naplánovaný jiný program a účast na festivalu
odmítly. Také si myslím, že některé orchestry odmítly i z finančních důvodů.
Dechové kapely jsou sdružení nezisková a náklady na jejich provoz se zvyšují.
Proto je nutno orchestry oslovit dříve, aby si případně mohly ve svém městě
požádat o grant. Nakonec pozvání přijaly Dechový orchestr mladých Košice
s mažoretkami, Dechový orchestr Spinčiči z Chorvatska, Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor s mažoretkami, Městský dechový orchestr Štramberk
společně s polským orchestrem OSP Szamocin, kteří vystupovali v sobotu, DO
mladých Krnov a DO ZUŠ ve Vítkově s tanečním souborem, kteří vystupovali
pouze v neděli.

Jak náročná byla pro vás organizace festivalu?

Byla to má první akce takového charakteru, kterou jsem organizovala.
Musím ale říct, že jsem měla výborné učitele a instruktory, kteří mě do „problematiky“ dechových hudeb zasvětili. Byli jimi pan Ludvík Demel, bývalý dirigent
Dechové orchestru mladých ZUŠ Příbor a pan Ivo Lacný, ředitel Základní umělecké školy Příbor a současný dirigent DOM ZUŠ Příbor. Průběžně během půl
roku jsme se scházeli a konzultovali rámcově navrhnutý program, úkoly, které
již jsou zajištěné a co je třeba dále zařídit. Program jsme postupně doplňovali
a rozvíjeli do fáze, kdy bylo pevně stanoveno pořadí hrajících orchestrů a ostatní detaily.

Jaká byla spolupráce přímo s orchestry?

Výborná – tedy s jejich vedoucími či dirigenty. I když někdy byla komunikace pomalejší.

Proč?

Většina vedoucích orchestrů nemá přímý přístup na Internet, nebo má, ale
zprostředkovaně. A bohužel v dnešní hektické době, kdy člověk musí spoustu
věcí řešit operativně, se Internet stává nutností. Ale nakonec jsme si informace
vždycky nějak předali a hlavně včas.:-)

Nakonec ale přece jen - z šesti orchestrů jich přijelo pět.

Dechová kapela Spinčiči z Chorvatska odřekla svou účast na poslední chvíli. 20. června orchestr telefonicky omluvil jejich manažer pan Željko Rolih z důvodu chřipkové virózy většiny členů orchestru. Slíbil zaslat písemnou omluvu,
ale zatím nic nepřišlo.

A teď už přímo k organizaci akce – jak vlastně vypadala?

Celá organizaci festivalu je taková skládačka. Nejdříve složíte okraje a potom doplňujete další části, postupně a za sebou, jak navazují. Nic nemůžete udělat na přeskáčku. Vyjádřím to jednoduchou šňůrou posloupností informací: po
potvrzení účasti kapely jsem jim zaslala rámcový program festivalu, který např.
zahrnuje, jak dlouho by mělo trvat jejich odpolední vystoupení. Zároveň jsem
je požádala o zaslání charakteristiky orchestru, abych mohla začít pracovat na
propagačních materiálech (cca 2 měsíce předem). Zhruba 14 dní před festivalem
mi orchestry musely poskytnout své programy, se kterými budou vystupovat,
abych mohla vyřídit povolení OSA a také předat tyto podklady konferenciérovi.
Bez toho, aniž bych znala počet účastníků, jsem nemohla objednat stravu a pitný
režim nebo pro zahraniční účastníky rezervovat ubytování. A tak dále...

Co to znamená a tak dále?

Zhruba měsíc předem bylo nutno papírově vyřídit povolení uzávěr na silničních komunikacích, kterými procházely sobotní i nedělní pochody orchestrů. Tuto záležitost si vzala na starosti paní ing. Filipová (vedoucí našeho odboru). Můžu vám říct, že se pěkně naběhala od Dopravního inspektorátu OŘ
PČR Nový Jičín, přes Policii ČR v Novém Jičíně až po MÚ Kopřivnice – odbor
dopravy. Té korespondence... jejda... tyto orgány si ji přehazovali jako míček na
tenisovém kurtu...ten vyřizuje to a ten zase tamto...
Organizace by samozřejmě nebyla dokonalá bez spolupráce městské policie
- skvěle zvládla nejen uzávěry při pochodech a bez spolupráce technických služeb - připravily a uklidily městský park na tuto akci a průběžně zajišťovaly úklid
ve městě. Za to jim mnohokrát děkuji!
Nakonec oba dopolední průvody městem – v sobotu i v neděli dopadly na
výbornou.

Spolupráce při koordinaci pochodů a vystoupeních orchestrů byla s vedoucími kapel i mažoretek skvělá. Všichni byli vždy a všude včas. Tady nám
s organizací pomáhali studenti Masarykova gymnázia. Dělali kapelám průvodce.
Byli mezi hosty festivalu - kromě pozvaných členů orchestrů - lidé, které jsme mohli jako diváci třeba přehlédnout?
Například Karel Tesař, hudební skladatel a dirigent, bývalý spolupracovník DOM Příbor, nebo Tomáš Hančl, bývalý šéf hudebního vysílání ČS rozhlasu Ostrava. Také přijel Pavel Staněk, hudební skladatel, dirigent, který patří k význačným osobnostem dechové hudby u nás i v zahraničí. Do Příbora
prý jezdí rádi. Vždycky si tady mají se svými kolegy o čem povídat. Letos
- Ludvík Demel vedl se všemi váženými pány - Tesařem, Hančlem a Staňkem debatu o dnešním repertoáru dechových kapel. Dle těchto pánů (vyjma
pana Demla) není repertoár příhodný, orchestry přepracovávají a hrají populární a komerční skladby. Pan Demel se snažil svým kolegům vysvětlit, že to
je dnes bohužel nutností, aby se přilákali mladí posluchači a udržel se jejich
zájem a pozornost.

Festival začal v pátek v podvečer a skončil v neděli večer.
To po celou dobu hrála jen dechová hudba?

Ne. Na sobotní večer byla připravena diskotéka pro mladé. Přišli hlavně
účastníci festivalu - členové orchestrů. Aktivní odpočinek při zcela jiném
typu hudby po náročném festivalovém dni se jim hodil! A zdálo se, že se
dobře bavili!

Zaznamenali jste ze strany občanů nějaké ohlasy na večerní
diskotéku?

Je to zvláštní, ale celé dny – dokonce v pátek večer - vyhrává v parku
dechová hudba a pak se ozve jiná hudba a lidé reagují. Ptali se hlavně, zda je
akce povolena a někteří se i zlobili. Dost mě to mrzelo. Byla to vlastně první
letošní akce v městském parku, která pokračovala po 22. hodině. Povoleny
soudem jsou dvě za rok! Navíc to byla akce pořádaná v rámci festivalu, který
je jako mezinárodní pořádán jednou za čtyři roky. Je to pro Příbor tradiční
a významná kulturní akce, ve které si dnes libují už všechny věkové kategorie.
Nasvědčuje tomu i účast lidí na koncertech v parku, a to i přesto, že sluníčko
pálilo celý den a teploty se šplhaly ke 30°C.

Teploty byly opravdu vysoké po celý víkend. Lidé často váhali, zda
jít na dechovou hudbu nebo na koupaliště… Co počasí a vystupující? Ti neměli na výběr.

Celé dny jsme poctivě zajišťovali pitný režim. Sobota proběhla v pohodě.
Ale neděle byla komplikovanější. Dvě mažoretky zkolabovaly. Ale ani jsem
se nedivila – pochod městem, k tomu tanec – neustálý pohyb, úsměv a to
všechno v teplém oblečení, teplých botech s teplými ponožkami! Pro krásu
děvčata často trpí! To nevydrží každý!
Jedno děvče se vzpamatovalo celkem brzy a druhé – vzhledem k jeho jiným zdravotním problémům – odvezla sanitka do novojičínské nemocnice.
Ale už večer byla mažoretka v pořádku doma!

Festival máte více než měsíc za sebou, a tak není od věci se dnes
- s odstupem času zeptat na vaše vlastní pocity.

Tak pocity – až na pár negativních reakcí na večerní diskotéku ze strany
místních, jsem nezaznamenala nic negativního. Lidé většinou reagovali příjemně a hlavně - radost jsem měla z toho, že byli spokojeni hosté festivalu
– vlastně všichni účinkující. Když vidíte jejich spokojenost, zapomenete na
všechny starosti, které s festivalem byly. Práce o to víc člověka baví!
Jinak nemám ráda veliké pochvaly. Ale musím přiznat, že když mi soukromě poděkoval pan Demel za přípravu festivalu, tak to na srdíčku zahřálo,
a od pana Demla si toho zvlášť vážím.
A ještě jsem si vzpomněla…na jeden řekněme „pofestivalový“ minipříběh: pan Ludvík Demel slavil týden po festivalu své 70. narozeniny. Pár dní
po akci mi volal dirigent vítkovského orchestru pan Bublík a žádal mě o adresu pana Demla. Nějak během festivalu zaregistroval narozeniny svého přítele
ze školy a chtěl mu k jeho výročí popřát!. V duchu jsem se pousmála a řekla
si, jak je to hezké! Tak ještě dodatečně, pane kapelníku Demle – všechno nejlepší k narozeninám!
Děkuji za rozhovor.
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70. VÝROČÍ KAPLE NA PRCHALOVĚ
se hledat cesty, jak tuto myšlenku uskutečnit.
Poměry v obci nebyly zrovna snadné. Po nedávno
provedené elektrizaci byla obec značně zadlužená a nemohla tak tento záměr finančně podpořit. Vše bylo závislé jen na milodarech. A tak se
sbírky prováděly nejen v obci, ale také v okolních
vesnicích našeho okresu. Když pan Jan Simper,
rolník z č. p. 11 daroval potřebný stavební pozemek – s nadšením se začalo s výstavbou. Výbor
stavby půjčil pro začátek 10 000 Kč ze spořitelny
a katolická omladiny dělala ručně cihly, které se
následně vypálily. Na stavbě kaple pracovali převážně občané Prchalova a omladina bez nároku
na mzdy. Jen na odborné práce byli přizváni příslušní řemeslníci. V září byla kaple díky obětavé
práci našich občanů dokončena a příborským děkanem Filipem Pospíšilem vysvěcena. Od té chvíle kaplička slouží našim občanům k pravidelným
bohoslužbám o poutích a krmáších a k májovým
a jiným modlitbám. Ale nejen to. Stála se také ozdobou a nedílnou součástí obce.

V neděli 25. června 2006 se na Prchalově konala oslava 70 let od postavení kaple. Při takových
oslavách se obvykle neubráníme vzpomínkám,
a tak se vraťme zpět do minulosti.
Psal se rok 1936 a vesnice byla chudobná,
neměla žádný svatostánek, jen před hospodou
stál kamenný kříž a v zahradě našeho občana
Antonína Seiberta č. p. 16 stála věkem již zchátralá dřevěná zvonička, které hrozilo každou chvíli spadnutí. To se už několik let v obci hovořilo
o tom, že by se místo obnovy zvoničky měla raději
postavit kaple, ale stále se nic nedělo. V té době
vyvíjela v obci aktivní činnost katolická omladina, která přišla s návrhem a iniciativou, postavit
v obci kapli. K této myšlence se záhy přidali další občané, vznikl „výbor stavby kaple“ a začaly

i v letech příštích a budoucích věnovali této naší
kapličce náležitou pozornost, aby se i nadále o ni
s láskou a obětavostí starali, opravovali a zkrášlovali, aby zůstala navždy dominantou naší obce.
Hugo Jahn, Osadní výbor Prchalov

Za ta léta se ale také na ni podepsal zub času
a tak se farníci Prchalova a osadní výbor rozhodli
přistoupit v tomto jubilejním roce k její generální
úpravě. Za finanční podpory města Příbora, ze
správy farnosti Příbor, ze sponzorských darů a ze
sbírky mezi občany se provedla rozsáhlá oprava
střechy včetně nového oplechování, nutné zednické práce včetně nátěru venkovní fasády, vymalování interiéru, oprava vstupních dveří a předláždění schodů u vstupu do kaple.
A tak ta naše kaplička opět ve svém novém
hávu zazářila v plné kráse.
Poděkování patří také starostovi města
panu ing. Strakošovi, všem zastupitelům města
Příbora, duchovní správě farnosti Příbor, všem
našim sponzorům a všem občanům za jejich dary
a finanční příspěvky. Bez této pomoci bychom
tyto rozsáhlé opravy nemohli uskutečnit. Našim
budoucím generacím bychom rádi vzkázali, aby

BOBR ROCK FEST ROZTANČIL PŘÍBOR
15. 7. 2006 proběhl 1. ročník rockového festivalu BOBR rock
fest 2006, který pořádala umělecká agentura Art of Web s. r. o. ve
spolupráci s rockovým klubem BOBR Příbor. Akce BOBR rock fest
2006 byla alternativou akce MUSIC FREUD, která se letos z technických důvodů nekonala.
Pořadatelé naservírovali velmi kvalitní program, který odstartovalo velmi vtipné vystoupení olomoucké partičky Tropická Ágnes,
která svým melodickým rockem bavila i starší návštěvníky festivalu. Jako druzí vystoupili příborští mágové melancholického metalu
Greedy Invalid. Třetími učinkujícími byly Helpness z Ostravy, jejich hardcorové vystoupení byla ukázka výborné techniky a invence. Festival završila příborská partička Public Relations, která svým
dynamickým vystoupením roztančila všechny návštěvníky festivalu a nemohla nikoho nechat na pochybách, že míří hodně vysoko.
“Záměr pořádat tuto akci vznikl absencí jakýchkoliv rockových akcí
v letošním létě. Vize festivalu měla být taková, že jsme chtěli připravit
velmi kvalitní program s širokou žánrovou škálou. Měla to být akce,
ze které vyzařuje pohoda, a to jak na straně návštěvníků, tak i na straně účinkujících. A mám-li vycházet z účasti a ohlasů návštěvníků,
tak se nám to povedlo. “ uvedl Lukáš Kraut z pořádající agentury.
-aow-
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PŘÍBOR, DIETRICHŠTEJN A JEHO DOBA
Vnuknutí pro námět tohoto článku jsem dostal
jedné květnové soboty roku 2005, kdy se v Příboře
konal Dietrichštejnův hodokvas. Hodokvas konaný na
počest osoby církevní byla po velice dlouhé době jistě událost sympatická, sice ojedinělá, avšak co se týče
historie města pro Příbor typická. Jednalo se o kulturní akci se záměrem propagace města: ukazovala se
starobylá řemesla, předváděli se biřicové, holomci či
knechti, podnikatelé postavili stánky, občané klábosili s kalíšky medoviny roztodivných názvů Vařunka,
Svařunka, Ditrichštejnka (či co kdo vymyslí) a děti
soutěžily, kdo nakreslí nejhezčího kardinála. Nikdo
onu květnovou sobotu v Příboře neuvažoval, a je to
dobře, zda Dietrichštejn byl ve skutečnosti spíše „hodný“, anebo spíše „zlý“, a hodokvas byl brán víceméně
komerčně. Proto se v tomto a příštím článku pokusím
osvětlit některé souvislosti kardinálovy doby ve
spojitosti s historií našeho regionu.
Biskup olomoucký kardinál František
Dietrichštejn (1570 – 1636) je osobností historického významu, vždyť po Bílé hoře byl patnáct let mužem číslo jedna na Moravě. Jako gubernátor Moravy
řídil správu zemskou. U papeže oblíbený vysoký církevní hodnostář, politik, státník, ale - podobně jako
kardinál Harrach v Čechách - byl Dietrichštejn představitelem protireformace na Moravě a konfiskátorem
mnoha moravských panství šlechticů kompromitovaných stavovským odbojem. V otázce, zda byly jeho
činy pozitivní, anebo negativní ve smyslu moravských dějin, však rozhodně nebude jednoduché
jednoznačně odpovědět. Souvisí to s dobou, ve které
měl rozhodující postavení coby jeden z předních
představitelů katolické strany, obdobím prvních tří
desetiletí 17. století – obdobím politicky a především
nábožensky velice složitým. Názory a hodnocení jeho
osoby byly ale rovněž ovlivněny tou dobou, ve které
byl Dietrichštejn posuzován.
Po pádu Bachova absolutismu, v 60. letech
19. století, tak jak vydávané Palackého dějiny již neobsahovaly dynastický nástup Habsburků na český
trůn, bylo jeho hodnocení vesměs neutrální. Později,
v době kdy převládal v Čechách umělecký a literární
směr národního historismu, tedy od 80. let, byla naše
společnost ovlivněna historickými pracemi žáka a pokračovatele díla Palackého, francouzského historika
Ernesta Denise. Ten jako potomek jihofrancouzské
hugenotské šlechty neskrýval svou averzi ke katolíkům a přirozeně i jezuitům, byť se jeho knihy krásně čtou, umocněné precizním překladem historika
Jindřicha Vančury. Od roku 1890 bylo na základě
tzv. vídeňských punktací povoleno vyučování českých
dějin v rámci Rakousko-Uherska. Ač je úloha jezuitů
v historických pracích hodnocena vcelku neutrálně
a Denis kritizován, že píše filozofii dějin, nikoli dějiny
samotné, v popularizující historii zaznívá hodnocení
osoby Dietrichštejna jako muže s morálkou ubohou:
„Téhož dne stavové odebrali se do bytu kardinálova
a hrozili mu i vyhozením z okna a žádali ho, aby ihned
složil úřad generála. Kardinál poděšen na smrt, prosil
stavův, aby se vzdáti směl aspoň po několika dnech,
čímž by ho ušetřili posměchu a potupy, přislibuje zároveň, že s nimi zajedno státi chce, jen aby žádného
násilí na něm nevykonávali. “

V tomto duchu pokračuje mnoho prvorepublikových historiků, byť je zajímavé, že se neuměli oprostit od patu vítězné doby, která skoncovala
s habsburským mocnářstvím. Dorazilovy (řekněme)
učebnice z třicátých let jsou podány velice čtivě, avšak
kardinála nešetří kritikou: „Při zatčení Dietrichštejn
choval se velmi zbaběle…“ Po druhé světové válce
a především za bolševického režimu muselo vše, co
jen „zavánělo“ klérem, být odsouzeno „na smetiště
dějin“, byť se několika brilantním historikům, jako kupříkladu profesoru Polišenskému, Janáčkovi a jiným

podařilo prezentovat originální názory a dokonce je
i vydávat v cizině. Komunističtí cenzoři si totiž nedávali práci se zakazováním či falzifikací historických
prací pojednávajících o stoletích dávno minulých (na
rozdíl od „doby revoluční“), neboť docela pragmaticky
usuzovali, že názory na středověk rozhodně nemohou
ohrozit jejich soudobou moc. V tom se částečně mýlili: lidé se zaujetím četli takové knihy a usmívali se
každému názoru, který byl v kontroverzi s oficiálním
(tedy povoleným) hodnocením dějin, jaké se snažili
zafixovat v mysli národa a jaké byly od 50. let 20. století zastoupeny (byť prvorepublikovým) historikem
Zdeňkem Nejedlým.
Po roce 1989 se v souladu s pluralizací společnosti narušilo ono zafixované černobílé vidění historie Čech a Moravy. Abychom tak mohli objektivně

Motto:
„My nebojujeme za nějaké náboženské
přesvědčení, ani nebojujeme za nějaký lid.
- My bojujeme pro vítězství. “
Fridrich V. Falcký, král český
posoudit úlohu Dietrichštejna, musíme vidět v jiném
světle (než po desetiletí prezentované) události, které
vyvrcholily bitvou na bělohorské pláni. Nechci kopírovat frázi „o bělohorské tragédii“, neboť nejsem zcela
přesvědčen, že pro vývoj české a moravské státnosti
by mělo stavovské povstání pozitivní dopad i v případě jeho úspěchu, avšak rozhodně se jednalo o tragédii
ve smyslu iniciace třicetiletých válečných hrůz téměř
v celé Evropě. Předně jsme již oproštěni od přežitého
romantického národního sentimentalismu a víme, že
…takzvaní čeští páni byli ve skutečnosti naprostou
většinou zastánci augšpurské konfese (luteráni)
a povětšinou německého původu… (J. Pekař), kteří
…byli nepřátelští i Českým bratřím a vyhovoval
jim systém stavovského státu se slabou královskou
mocí, tedy vlastně stav stavovské a panské zvůle,
jako byl v Polsku… (E. Denis).
A co se týče bitvy na Bílé hoře samotné, měli bychom vědět, že moravská zemská hotovost vůbec
k Weissbergu nedorazila. Takzvaný moravský pluk
vedený hrabětem Jindřichem Šlikem tvořili pouze
(kdekoli posbíraní) žoldnéři najatí za peníze moravských stavů a utéci jako ostatní neměli kam, neboť
byli zatlačeni ke zdi obory.
Ale vraťme se ke kardinálovi. Vlažný katolík
a prospěchářský vojevůdce Albrecht z Valdštejna,
který nedobrovolně opustil svět o dva roky dříve než
Dietrichštejn, byl tehdy znám svou jadrnou mluvou.
Kardinála častoval přídomkem „zvyjebený pop“. Patrně
tak reagoval na kardinálovu vyčkávací politiku vůči
moravským stavům. Dietrichštejn se uměl za mnohé
postavit, ale též mnoho neodpustil. V nábožensky
napjaté době (mezi roky 1609 a 1618) mu dalo hodně práce mírnit horlivého katolického kněze Jana
Sarkandera před jeho necitlivými katolizačními
snahami v Chorvatsku.

Příborská privilegia a městská práva, potvrzená
a rozšířená kardinálem v letech 1615 a 1628, bývají dostatečně podrobně prezentovaná jak v historii
města, tak na stránkách příborského Měsíčníku.
Zdůrazním však jednu opomíjenou skutečnost, a tou
je Dietrichštejnovo rozhodnutí (v listině z 21. 11.
1615), aby se Příbor napříště řídil městským právem olomouckým, namísto hlubčickým. Krátce
vysvětlím, co to pro naše město znamenalo: Městské
právo se vyvinulo ve 12. století v lombardských, toskánských a saských městech. V některých, jako např.
v Magdeburku, Kolíně nad Rýnem apod. , se tato práva tak zdokonalila, že nová vznikající města i v okol-
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ních zemích převzala svou správu podle konkrétního
z nich. Příbor, podobně jako Hranice, Osoblaha nebo
Nový Jičín, se po povýšení na město řídil právem
hlubčickým. Do 13. století patřily Hlubčice k Moravě, později byly slezské (dnes Glubczyce v Polsku
nedaleko státní hranice, severovýchodně od Krnova).
V komplikovaných a nesnadných případech dával
hlubčický soudní úřad za určitý poplatek „poučení“
našim městům – vždy jazykem českým. Ale roku 1562
počali Hlubčičtí podávat takováto poučení německy.
V městské radě pravděpodobně získali navrch němečtí radní. Novojičínští se ohradili proti této novotě
jako první, ale Hlubčičtí nechtěli od němčiny upustit.
Teprve císař Ferdinand I. osvobodil Nový Jičín od povinnosti spravovat se hlubčickým právem a odkázal je
na právo olomoucké. Olomoucká rada totiž podávala
ona poučení německy radám měst německých a česky
městům českým. Sama Olomouc se spravovala právem magdeburským, které se někdy nazývá i právo
saské. Příbor však bylo město podléhající vrchnosti
biskupské. Jestliže teprve Dietrichštejn, jehož rod
pocházel z Korutan a on sám narozen a vychován
ve Španělích, prosadil v konkrétním aktu češtinu
oproti němčině, zatímco od předchozího biskupa
olomouckého se slovanským jménem Stanislav
Pavlovský se Příborští takového gesta nedočkali,
je to čin jednoznačně chvályhodný. Zde je názorná
ukázka toho, co nastiňuje už i Palacký a historik Pekař
nepokrytě přiznává: „Zůstali-li jsme po Bílé hoře
ve sféře habsburské, zůstali jsme zároveň u kultury románské, ochráněni od kultury germánské.
“ Navzdory snad sto let v naší společnosti živenému
názoru opačnému musím zdůraznit, že ani (rakouští) Habsburkové, ani (španělští) jezuité neprováděli
nikdy jakékoli „poněmčování“, ponechali věci vždy
svému vnitřnímu přirozenému vývoji. Zde je třeba
podtrhnout, že knihy i písemnosti města byly v 16.
a 17. století vedeny jen v českém jazyce. Také ve styku s biskupskou kanceláří se užívalo pouze češtiny:
I věnoval se s veškerou horlivostí Dietrichštejn studiu
jazyka domácího a za krátký čas ovládal jej bezpečně
a plynně.
Dietrichštejn se po svém zvolení biskupem olomouckým (1599) dostal do mocenského sporu s moravským velmožem a představitelem protestantsko-bratrské strany Karlem starším z Žerotína. To ještě
umocnilo jeho odpor k protestantům. Kardinálova
náklonnost k Příboru bývá v dějinách města vysvětlována zásadním odporem města k německé luterské reformaci, jíž se do Příbora jako jednoho z mála
měst nepodařilo proniknout. Taková formulace se
však týká především privilegií a práv přiznaných městu roku 1615. Privilegia přiznávaná moravským
a slezským městům po roce 1627 byla adekvátní
tomu, jak se to či ono město zachovalo během tzv.
mansfeldské rebelie. Poté co vojevůdci Valdštejn
a Marradas provedli v létě a na podzim 1627 konečné
zúčtování s touto „rebelií“, tedy (emigranty a protestantskými Valachy podporovanou) dánskou enklávou na severní Moravě a v opavském Slezsku, došlo
v letech 1628-29 k císařskému „poučení“ jednotlivých
měst. Za to, že Příborští po dobu devíti měsíců (od
léta 1626 do jara 1627) pomáhali hukvaldské posádce odolávat dánsko-mansfeldskému obležení
hradu, jenž se i díky této pomoci udržel až do příchodu císařských vojsk, bylo město kardinálem náležitě oceněno. Koncem srpna 1628 udělil Dietrichštejn
Příboru právo pořádat další čtyři výroční trhy, takže
od té doby jich mělo město celkem osm – nejvíc z moravských měst. Kardinálova důvěra Příborským byla
umocněna i právem vyzbrojit se „dobrou ručnicí“.
Mnoho měst v našem okolí však nejen po „mansfeldské rebelii“, ale již po „ohavné rebelii stavovské“ dopadlo zcela jinak: čekaly je represe. Ale o tom příště.

Bariéry – ukončení sběrové aktivity a vyhlášení výsledků

POPELÁŘI JEDOU…………………. .
Jsou věci, které se týkají jen některých občanů, jsou však věci, které se týkají nás všech.
Jednou z nich byla v měsíci červnu změna firmy,
která zajišťovala svoz odpadu ve městě po několik let. Na základě výběrového řízení rozhodla městská rada pověřit svozem odpadu firmu
novou (záměrně neuvádím jejich názvy, není to
v tuto chvíli podstatné.)
Cenová nabídka, její lukrativnost a v konečné fázi spokojený občan způsobily, že vyhrála
jiná firma, než ta, na kterou byli občané několik
let zvyklí.
Jednoho krásného dne se „ztratily“ popelnice a dalších několik dnů zůstala místa prázdná.
Stovky dotazů mířily na městský úřad, stovky
dotazů směřovaly na radní. Kam s odpadem?
Kdy budou popelnice nové? Co se vlastně stalo?
A tak se mezi tím začaly objevovat pytle s odpadem na různých místech ve městě.

Před vánocemi jsme v naší škole vyhlásili začátek
zcela nové sběrové aktivity – začali jsme sbírat plastová
víčka z pet lahví, abychom podpořili projekt BARIÉRY,
který každoročně vyhlašuje Kulturní a informační centrum Sněženka v Sedlnicích. Zisky z projektu putují na
podporu neziskové organizace pro děti s více vadami
v Novém Jičíně.
Konečné množství – 9 velkých plastových pytlů,
jsme tedy první týden v červnu odvezli do Sněženky
v Sedlnicích. Odtud poputují víčka do firmy Kamaplast
s. r. o. , která je dále zpracovává. Po prázdninách, zhruba
ke konci října, se každoročně pořádá v Sedlnicích celovečerní program, kde budou vyhlášeny všechny subjekty, které se do projektu zapojily. KIC Sněženka obdrží
od firmy Kamaplast šek za celkové množství odkoupených plastových víček. Tento šek bude zároveň předán
starostou obce zástupcům neziskové organizace.
Víčka jsme sbírali šest měsíců, přičemž se do projektu zapojilo 16 tříd z celkových 19. Ale i bez pomoci
tří tříd se nám podařilo naplnit výše zmiňovaných 9
pytlů. V průběhu sběru jsme se v některých třídách pokoušeli s plastovými víčky také pracovat, a to v rámci
hodin výtvarné výchovy. Bylo to někdy velice složité, ale
určitě zajímavé.
A konečné výsledky?
- celkem sbíralo 60 žáků samostatně, přičemž některé třídy sbíraly za celý kolektiv
- celková hmotnost byla zhruba 175 kilogramů (některé balíky nebyly vůbec zvážené)
- celkový počet je pouze přibližný, nicméně je to
okolo 75 000 kusů plastových víček
NEJLEPŠÍ TŘÍDY
- 2. A = 23 690 gramů
- 4. C = 17 640 gramů
- 2. B = 17 400 gramů
Irena Slováková

Zanedlouho se místo plechových nádob objevily nádoby nové - „takové hezčí na kolečkách.“
Vylepšený model s krásnou nálepkou, sliboval
světlé zítřky. Barevné nádoby na tříděný odpad
rozmístěné ve městě, zase ekologickou revoluci.
Je pravdou, že na jedné straně města se už
prováděl svoz odpadu a na druhé straně města ještě nebyly nádoby přistavené. Chybička se
vloudí, říkal jsem si a uklidňoval občany s odlehlejších částí města.
I tam po čase nádoby dorazily a čekaly na
první své „sousto“. Leč čekali i občané, kdo jim
řekne co se vlastně stalo. Jak bude systém fungovat, nakolik bude pro ně výhodné a co si od
něj mohou do budoucna slibovat.
Musím v tuto chvíli dát za pravdu všem , kteří si myslí, že informací bylo málo. OPRAVDU
BYLO. A tak nezbývá než jen doufat, že to, co
firma slíbila, dodrží a spokojenost bude jak na
straně občanů, tak i na straně radních, kteří
rozhodovali.
Nebude snad pro Příboráky platit citát pana
Twaina: „Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene“
S přáním hezkého měsíce srpna
radní za ODS, Rudolf Korčák
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BAV klub Příbor středisko volného času, s. r. o., Masarykova 489, 742 58 Příbor
Tel.: 556 723 778, Mobil.:739 080 862, E-mail: bavklubpribor@iol.cz

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2006 - 2007

RODIČE,
jistě vám záleží na vašich dětech, poraďte jim proto při výběru vhodné zábavy
pro volný čas. Investujte do koníčků svých dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů s kouřením, alkoholem, drogami, se sektami a kriminalitou.
INFORMACE
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října, do konce května.
Zápisné do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou splátkách.Při ukončení
činnosti z vážných důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné,kurzovné nevrací.Přihláška platí na dobu neurčitou, min. na šk.r. a odevzdejte ji
osobně nebo odešlete na naši adresu do 22.9.2006
Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně pozváni. Zápisné možno
uhradit hotově na 1. schůzce nebo složenkou.
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou požádat odbor
sociálních věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek na zájmovou činnost dítěte.
Dále BAV klub nabízí:
různé kulturní akce, víkendové pobyty, jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské i kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty a tábory (letní, zimní) pro
děti, mládež, rodiny. Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání třídních pracovních kolektivů, stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů,oslavy
narozenin, atd.
K dispozici je ohniště a venkovní posezení.
Dále nabízíme KOPÍROVÁNÍ.
PROSTORY pro činnost - klubovny a zahrada na ul. Masarykově
- taneční sál se zrcadlovou stěnou na ul. Dukelské (bývalá šk. jídelna)
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto rádi uvítáme vaše další podněty.
PEL-MEL klub proti nudě
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let.
Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje,
např. stolní tenis, petanque, kroket, táborové hry (lanová lávka atd.), zábavné
a společenské hry v klubovně i venku. Tvoření z různých materiálů, vycházky do
okolí, výlety, posezení u ohně, stanování, víkendové akce. Za každého počasí
s nudou řádně zatočíme! Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
AQUA AEROBIC - novinka
Pro ženy a starší dívky.Každou neděli odjezd v 17:30 h od BAV
klubu. Podmíněno 10-přihlášenými. Přednosti aqua aerobicu: nedochází k přetěžování kloubů a páteře, rehabilitační účinky, rychlejší redukce váhy než na
suchu, vhodný pro všechny věkové a váhové kat.,odpor vody umožňuje trénink
svalové síly a vytrvalosti. Doprava na bazén a 10 vičebních lekcí. Zápisné: 950,-Kč/os.
KLUBY:
BILLIARD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.)
STOLNÍ TENIS (10,-/hod./os.)
Můžete si přijít zahrát a zdokonalovat se v těchto hrách v době, kdy máte chuť
a čas, v souladu s rozvrhem provozu kluboven. Pro členy klubů slevy.
INTERNET- klub
Zájemci mohou na objednávku využívat internet. klubovnu. Pro letošní rok je
v provozu rychlý internet EXPRESS na novém PC. Pro členy sleva – 0,50 Kč/min.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Pro mládež od 15 let. Počet lekcí: 10 x 3h, půlkolona 4h, kolona 6h v Katolickém domě Příbor. Zahájení 22.9.2006 v 16:30h v Zrcadlovém sále na ul.
Dukelské. Kurzovné: 1000,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Zahájení dle dohody, podmíněno přihlášením min. 10 párů. Lekce: 8 x 2.5h
Kurzovné: 900,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro zdraví ženy.Termín: říjen–únor (12 lekcí). Kurzovné: 900,- Kč/os.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace latinsko amerických tanců. Při výuce spolupracují i starší tanečníci z TK Lenka.
Zápisné: 900,- Kč říjen-květen vč.
TANEČNÍ KLUB LENKA
Společenské, standardní a hlavně latinsko-americké tance, formace.Členové
klubu vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. Příprava
párů na taneční soutěže. Pro chlapce a dívky od 13 let.
Zápisné: 1.900,- Kč září - květen vč.
SHOW DANCE - DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová a taneční průprava podle moderní hudby, nácvik skladeb na vystoupení při různých akcích.
Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.

SHOW DANCE – DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od 11 let.Příprava, nácvik, choreografie skladeb, nácvik
DISCO tanců, rockn´rollu, charlestonu apod.Veřejná vystoupení na přehlídkách, plesech, karnevalech, diskotékách. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
DISCO DANCE A AEROBIC PRO DĚTI
Pro chlapce a dívky –i předškolní věk do 7 let Zdravý pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou zlepšování kondice. Zápisné: 900,-Kč/říjen-květen vč.
CVIČENÍ PRO BOUBELKY
pro ženy a st. dívky - pro děti. Kdo má nějaké to kilo navíc,nerad chodí cvičit
mezi štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu legrace nám prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné akce pro zdraví a třeba časem ubude i nějaké to kilo. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
JÓGA PRO DĚTI
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Přináší radost, uklidňuje, zlepšuje kondici a pohybovou koordinaci. Zápisné: 900,- Kč říjen-květen vč.
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. bojových umění, vede k soustředění, sebekázni,
ovládání agresivity. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
KYTARA
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si s kamarády. Akordy a oblíbené písně hrajeme bez
not. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
ROCKOVÁ KYTARA A BASKYTARA, BICÍ
Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří potřebují poradit a chtějí se něco přiučit od zkušenějšího kamaráda rockera. - individuální výuka Zápisné: 60,Kč/hodina
ROCKOVÉ KAPELY
Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou schopni se zapojit do společné hry. Zápisné: 900,-Kč/říjen-květen vč. Pro rockové KAPELY k dispozici
bicí souprava, hudební aparutura, el. Kytary, mikrofony. Hudební zkušebnu
možno využívat i pro jiné hudební žánry.
BAV - klubácké DĚLÁNÍ - KERAMIKA
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, modelování, zhotovení
draků, suvenýrů, vánočních ozdob, malování, práce s přírodními materiály.
Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor má za sebou první úspěchy
při veřejných vystoupeních i na divadelních přehlídkách. Zahrajte si s námi
divadlo, pohádku nebo veselé scénky. Zápisné: 900,- Kč/říjen-květen vč.
RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT
Pro chlapce od 8 let. Sestavování modelů, údržba, praktické i simulační jízdy, soutěže. Stavebnice a modely aut dává k dispozici BAV klub. Zápisné:
900,- Kč/říjen-květen vč.
KLUB LYŽOVÁNÍ
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé. Lekce budou probíhat převážně o víkendech, dle sněhových podmínek
v Beskydech. Týdenní pobyt v době jarních prázdnin. Ceny pro jednotlivé
lekce a akce jsou kalkulovány dle místa výcviku.Pořádáme lyžařské zájezdy.
Termín: prosinec – březen
KLUB TURISTIKA a cykloturistika
Pro rodiny, děti, mládež, další zájemce, pro všechny kdo mají rádi přírodu,
hory, rádi cestují na nová i známá místa.Cca 1x měsíčně celodenní nebo
vícedenní akce. 1.akce – 23.9. zájezd do Beskyd
Neplatí se zápisné,akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ-KULTURNÍ KLUB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce
Členům zasíláme informace a pozvánky. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány
jednotlivě.
BAV tým
Pro mládež od 13 let. Chceme, aby mladí nebyli jen návštěvníky a pasivními
konzumenty našich akcí. Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci klubu
i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají něco zábavného pro sebe i druhé a chtěli by se podílet na chodu BAV klubu, při organizování akcí a rozšířit tak tvůrčí veselou partu mladých. Neplatí se zápisné.

Zimní tábor – 26.2. – 2.3.2007 (jarní prázdniny)
Letní tábor – 8.7. – 13. 7. 2007
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VÝHODNÉ ÚV�RY A SPO�ENÍ S LIŠKOU
�
�
�
�
�
�

Státní podpora až 3 000 K� ro�n�
Úv�ry do 100 000 K� bez ru�itel�
Zvýhodn�ná úroková sazba úv�r� nad 300 000 K�
Nem�nná úroková sazba po celou dobu splácení
Snadné a rychlé vy�ízení
Da�ové výhody p�i spo�ení i splácení úv�ru

INFORMUJTE SE U NÁS:
�eská pošta P�íbor, tel.: 556 725 073, 556 725 074
�eská pošta Skotnice, tel.: 556 722 226
Finan�ní poradce �MSS – Ing. Miroslav Zobaník, tel.: 607 237 708
MĚSTO PŘÍBOR P R O N A J Í M Á FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
objekt čp. 586 na ul. Masarykově v Příboře (bývalý objekt DDM) pro kanceláře, učebny za těchto podmínek: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností každoročního navýšení nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za přecházející rok, minimální nájemné za objekt a pozemky činí 100 000 Kč za rok, platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem.
Bližší informace: Objekt se skládá ze: suterénu (sklepy), přízemí a l. patro. Způsob vytápění – plynová topidla, způsob ohřevu vody – průtokový ohřívač + el. bojler. Další informace je možno získat na tel. 556 723 787 – Správa majetku města Příbor
s.r.o.nebo na tel. 556 455 422 – Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství MÚ Příbor. Žádost v zalepené obálce s konkrétní cenovou nabídkou a s označením obálky „Objekt čp. 586 na ul. Masarykově“ zašlete na Městský úřad
v Příboře do 30 dní od data vyvěšení.
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FIRMA ŠAT - SPORO, s. r. o.
V PŘÍBOŘE
OZNAMUJE, ŽE ROZŠÍŘILA SVŮJ SORTIMENT, A TO

TAPETY A STROPNÍ PODHLEDY.

NABÍZÍ VÍCE NEŽ 100 DRUHŮ TAPET
V CENÁCH NIŽŠÍCH NEŽ ZNÁMÉ OBCHODNÍ ŘETĚZCE.
ZVE VÁS TÍMTO DO SVÉ PRODEJNY V PŘÍBOŘE
POD NÁMĚSTÍM A POD BÝVALOU PEKÁRNOU KUČERA
VEDLE KVĚTINOVÉ SÍNĚ.
OTEVŘENO:
PONDĚLÍ: 13. 30 – 16. 00
ÚTERÝ – PÁTEK: 9. 00 – 11. 30 13. 30 – 16. 00
SOBOTA: ZAVŘENO

NABÍZÍ UBYTOVÁNÍ

V KOMPLETNĚ VYBAVENÝCH 2 - LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH
V CENĚ 300 KČ OSOBA A NOC.
ŠAT - SPORO, s. r. o., NÁDRAŽNÍ 685, 742 58 PŘÍBOR

TELEFON: 556 722 330
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Mezinárodní festival dechových hudeb v Pří
Příboře 23. - 25. června 2006

Košice opět se svým kouzelným úsměvem v lehčím kostýmku - pastva pro oči.

Kromě vedra byl příborským i konvoj aut v patách.

Na seřadišti u TS bylo jako ve výhni - muzikanti však vše profesionálně ustáli.

Náš kapelník měl vyrovnaný nadhled nad horkem i svým skvělým orchestrem.

Příborská děvčátka jsou v letním odění úžasně bezprostřední.

Ty spokojené odevzdané pohledy - hudba u muzikantů vítězí nad úmorným horkem.

Tyhle košické temperametní krásky s úsměvem vstávají a chodí s úsměvem spát.

Áááách - trochu stínu - oddechla si polská půvabná hudebnice.
Foto: Ing. Jaromír Kavan
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