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ZMĚNA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH DÁVEK
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Od 1. ledna 2007 se změní téměř celý systém
poskytování sociálních dávek a sociálních služeb.
Změny jsou upraveny v nových právních normách, a to v zákoně o životním a existenčním minimu, v zákoně o pomoci v hmotné nouzi a v zákoně o sociálních službách.
Smyslem nových právních úprav je dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rekonstrukce životního minima, změna systému ochrany osob a rodin před hmotnou nouzí a motivovat
je k aktivnímu hledání zaměstnání a přijetí i méně
placené práce. Ti, kteří prokážou svou snahu zvýšit si příjem vlastní prací, by měli být při čerpání
sociálních dávek zvýhodněni.

Zákon o životním a existenčním minimu

Zákon o životním a existenčním minimu
podstatně mění podobu platného životního minima. V současné době je životní minimum dvousložkové a zahrnuje náklady na výživu a ostatní
základní osobní potřeby a nezbytné náklady na
úhradu nákladů na domácnost.
Nově bude životní minimum jednosložkové
a nebude zahrnovat náklady spojené s bydlením.
Částky životního minima potřebné k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb
budou nově odstupňovány podle pořadí osob
v domácnosti a u nezaopatřených dětí ještě i podle věku. Zároveň bude nově zavedena dolní hranice příjmů, tzv. existenční minimum, která vyjádří
náklady minimálního životního standardu umožňujícího přežití. Částka existenčního minima osoby bude činit 2 020 Kč.
Částka životního minima pro jednotlivce
bude činit 3 126 Kč a pro společně posuzované
osoby bude výše životního minima následující:
první osoba v domácnosti 2 880 Kč měsíčně,

druhá osoba v domácnosti 2 600 Kč měsíčně,
(od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem)
nezaopatřené děti

- 15 až 26 let 2 250 Kč měsíčně,
- 6 až 15 let 1 960 Kč měsíčně,
- do 6 let 1 600 Kč měsíčně.
Část životního minima, která byla započítávána na náklady na bydlení se z životního minima
vyloučí a potřeby související s náklady na bydlení
bude řešit dávka státní sociální podpory – příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Příspěvek na
bydlení bude vyplácet Úřad práce v Novém Jičíně,
kontaktní místo SSP v Příboře a doplatek na bydlení bude poskytovat Městský úřad Příbor, odbor
sociálních věcí.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje
systém ochrany před hmotnou nouzí. Cílem je
omezit dlouhodobou závislost na sociálních dávkách. Nová právní úprava finančně zvýhodňuje ty
příjemce dávek, kteří budou při řešení své situace aktivní (např. při hledání zaměstnání). Zákon
o pomoci v hmotné nouzi navazuje na nový zá-

kon o životním a existenčním minimu.
Společně s výše uvedenými změnami bude
nově koncipována dávka – příspěvek na živobytí. Pokud nebude klient žádající o dávky pomoci
v hmotné nouzi aktivně spolupracovat při hledání práce, bude odmítat nabízenou práci nebo
jiným způsobem nebude projevovat snahu zvýšit
si příjem vlastním přičiněním, odrazí se tyto skutečnosti ve výši příspěvku na živobytí. V takových
případech může dojít i k situaci, že klient nebude
uznán za osobu v hmotné nouzi a nebude mít nárok na peněžité nebo věcné zabezpečení.
Nově se bude zohledňovat nejen příjem domácnosti a její velikost, ale i její náklady na bydlení. Rozdílné náklady na bydlení v různých regionech České republiky u osob v hmotné nouzi
bude řešit zákon o pomoci v hmotné a to formou
nové dávky – doplatku na bydlení.
Cílem změn v systému poskytování sociálních
dávek, které přináší zákony o životním a existenčním minimu a o pomoci v hmotné nouzi, není
poškozovat občany, kteří objektivně pomoc potřebují. Jedná se o rekonstrukci celého systému,
ne však o snížení nebo zvýšení životního minima.

Zákon o sociálních službách

Sociální služby podle zákona o sociálních
službách budou určeny lidem, kteří se ocitnou
v nepříznivé sociální situaci. Většinou se jedná
o následky nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku, krizové sociální situace, životních návyků nebo způsobu života, který vede ke konfliktu
se společností. Aby tito lidé mohli být začleněni
zpět do běžného života potřebují obvykle pomoc
druhé osoby.
Základním cílem nové právní úpravy je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomoc a nabídku sociálních služeb, stanovit
pravidla pro jejich poskytování a nově zavést příspěvek na péči.
Příspěvek na péči je určen lidem, kteří potřebují z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné osoby. Lidé si budou moci
vybrat způsob zajištění pomoci a podpory. Cílem
je, aby byla dostupná taková nabídka sociálních

služeb, která jim umožní žít v jejich přirozeném
prostředí.
Příspěvek na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči
o blízkou nebo jinou osobu, což bude znamenat
zjednodušení systému. Počítá se s následujícími
čtyřmi stupni:
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku bude
činit za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let bude
činit za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň i (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Další změnou je zavedení povinnosti pro
poskytovatele sociálních služeb zaregistrovat se.
V případě, že se poskytovatel sociálních služeb
nezaregistruje, nebude moci poskytovat sociální
služby. S povinnou registrací bude rovněž zavedena kontrola poskytování sociálních služeb, kterou
bude zabezpečovat inspekce sociálních služeb.
Registraci a inspekci budou provádět krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Aby
bylo možné hodnotit kvalitu poskytování sociálních služeb, zavádí nová právní úprava jako měřítko hodnocení standardy kvality.
Bližší informace o uvedených změnách v sociálním systému k 1. lednu 2007 lze získat na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
V Příboře 10. srpna 2006
Lenka Filipcová
vedoucí odboru sociálních věcí

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 30. září 2006
Ludmila Polášková

Františka Kutáčová

Ludmila Taichmanová

Vojtěška Holubová

Miloslav Blažek

Alois Chromčák

Ludmila Jalušková
Božena Michnová
Jiří Pinkas

Irena Křížková

Jindřiška Kotasová
Marie Kabátová
Anna Hanáková
Oldřich Šajtar

V měsíci srpnu jubileum oslavila také Anna Fialová, která
nebyla v seznamu uvedena. Omlouváme se za toto nedopatření.
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PŘÁTELSTVÍ

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Ladislav Hanzelka
Věk:

67 let

Stav:
ženatý
Dosažené vzdělání: střední průmyslová škola stavební
a institut MV ČSR pro NV a MH
Povolání:

náčelník okresní správy PO; t. č. v důchodu

Koníčky:

práce v požární ochraně a na zahrádce

V Příboře žije:

od roku 1949

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
Nevím, na tuto otázku se těžko odpovídá, to
by měl zhodnotit někdo jiný. Myslím si, že
ty nejlepší. Převážně skromnost, pracovitost
a smysl pro pořádek.
2. Vaše nejoblíbenější činnost
Rád sleduji všechny sportovní a soutěžní pořady v televizi, v létě se věnuji práci na zahrádce a v zimním období sbírce a výrobě hasičských modelů a historii požární ochrany.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba
Nemám vyhraněné autory či filmy. Rád si
přečtu knihu o historii a životopisy slavných.
Sbírám knihy: kuchařky, květiny a o zvířatech.
Sleduji staré české filmy, poslouchám dechovou hudbu a country.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Již od dětství jsem rád jezdil s koňmi u strýce,
chtěl jsem pracovat v zemědělství, později ale
zvítězilo stát se hasičem.
5. Měl jste v dětství svůj názor?
V dobrém vzpomínám na učitele ze základní
školy. Velkým vzorem mi byl také malíř Josef
Lada. Později jsem obdivoval záchranné práce
hasičů, hlavně jejich představitele a zakládající členy této organizace.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
V podstatě můj koníček. Již v roce 1954 jsem
se stal členem svazu požární ochrany a po absolvování různých školení a na doporučení
tehdejších místních funkcionářů jsem se v roce 1966 stal požárníkem z povolání u Krajského útvaru požární ochrany v Ostravě.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Do Příbora jsme se přistěhovali z Ostravy
když mi bylo deset let. Z Příbora pochází
moje maminka a z její strany zde žije celá rodina. I když jsem 25 let dojížděl za prací jak
do Ostravy a později do Nového Jičína, když
jsem se vracel domů, vždy mi učaroval pohled
na příborský kostel. Žiji zde padesátsedm let,
je to můj domov, takže mám k němu velmi silná pouta.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Náměstí, prožil jsem zde své mládí, pak okolní
uličky a zákoutí městské památkové rezervace.
Jeho historii, samotnou polohu města, odkud
je vidět krásné okolí Podbeskydí, Štramberskou
trúbu, Lysou horu, Hukvaldy apod.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Lhostejnost, vandalismus, nezájem občanů
o údržbu prostranství kolem objektů na sídlišti
a nerespektování pravidel silničního provozu.
Pomalé, někdy žádné opravy chodníků, které

10.

11.

12.

13.

14.

jsou ve velmi špatném stavu. V neposlední
řadě i nesmyslné boje mezi politickými stranami ve městě.
Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Vzpomínám na osmdesátá léta minulého století.
V tu dobu se rozvíjela soutěž v požárním sportu a hasiči chtěli vybudovat v areálu hasičské
stanice požární dráhu a zajistit sociální zázemí
jak pro soutěžící, tak pro kulturní akce. Tehdejší
přestavitelé města této myšlence nepřáli, chtěli zrušit část areálu zahrady a na místě postavit
novou lékárnu. Byla to těžká jednání. O celé
záležitosti až po roce a půl musela rozhodnout
rada Okresního úřadu v Novém Jičíně ve prospěch příborských hasičů, a to zrušením usnesení rady města. Dnes je to, myslíme si, důstojný
stánek nejen pro hasiče, ale i areál pro konání
kulturních akcí pro všechny občany města.
Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Za úspěch považuji to, že se mi dařilo v zaměstnání, hlavně v tvořivé práci na úseku hasičské činnosti, nejen ve městě, ale v celém
novojičínském okrese. Za největší úspěch považuji to, že po 135 letech od založení požární
ochrany ve městě Příboře se mi jako prvnímu
podařilo zpracovat návrh a nechat zhotovit
první příborský hasičský prapor, který byl
v lednu tohoto roku slavnostně předán starostou města ing. Milanem Strakošem do užívání
příborským hasičům.
Napadá vás nějaká osobní životní prohra
Životní prohru, to jsem asi nikdy nezažil,
v osobním životě jsem spokojen. Mám spoustu koníčků, nejdůležitější však je zdraví celé
rodiny.
Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Záleží na době, podmínkách a možnostech.
Jsou jistě věci, které bych s odstupem času
dělal jinak. Jsem však spokojený se svým životem, rád bych jej prožíval tak jako doposud
s rodinou a dobrými lidmi kolem sebe.
Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Z pohledu své profese bych vzkázal všem občanům, aby se více věnovali prevenci na úseku požární ochrany a tak chránili své zdraví a majetek
před požáry a živelnými pohromami, a aby si
občané vážili toho, co sami vybudovali, co bylo
pro ně uděláno a neničili práci druhých.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho osobních
i profesních úspěchů. Eva Hozová
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Už jako malé dítě když začne rozum brát
záhy poznává – kdo je kamarád
léty však zjistí že není to tak snadné
než špatné přátelství – to raděj žádné
vyměňovat hračky
na písku si hrát
později
to není o tom dárky si dávat
časem se musí vzájemně přátelé poznat
prosévat slova a vážit na lékárenských vahách
porozumění důvěra jistota síla slova
pomoc v pravou chvíli
i když je těžká doba
prověřit pevnou vůli
oddělit zrna od plevele
to jsou ty chvíle neveselé
vždycky to stojí za to
rovné přátelství vyváží zlato
lehká je pomoc když břemena jsou odklizena
přítel je ten jenž břímě vezme na sebe
duše neštěstím poškozená
v zoufalství nezná meze
až takového přítele ti osud přihraje
máš na celý život štěstí vybrané
pak citlivě važ krok za krokem
neb jedním špatným pohybem a slovem
jsi opět sám a otrokem
začínat znovu po ztrátě důvěry
věru je těžké hledat v kupce sena
nové kamarády
za pokus to stojí hledat ještě
pak člověk poučen - někdy na celý život
že ztráta přátelství hlodá svědomí
čeká na prudké deště v marném snění
spláchnutí nečistot v domnění návratu přátelství
je nám však jasné že možné to není
těch kteří umí odpouštět je stále málo
co se to s námi jen stalo

Marta Štablová, V Odrách 18.7.2004

Městská knihovna Příbor
ODPOLEDNE S KOCOUREM

Zveme všechny děti v úterý 19. září
2006 v 15 hod na dětské oddělení
městské knihovny.
Tato akce se uskuteční za finanční
podpory Ministerstva kultury
Městská knihovna Příbor
vás zve na
cestopisnou přednášku Dana Hály
o expedici na koních
po Kordillerách jižního Chile

PATAGONIÍ V SEDLE

Ve čtvrtek 14. září v 17 hod v dětském
oddělení městské knihovny
Vstupné 20 Kč
Tato přednáška se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury

INFORMACE KE SKÁCENÍ SMRKŮ
V PROSTRANSTVÍ MEZI DOMY Č. P. 1348
A Č. P. 1349 NA UL. DUKELSKÉ V PŘÍBOŘE
Městský úřad Příbor obdržel počátkem roku
2005 podnět ke skácení smrků a 1 ks lípy rostoucích na pozemku města Příbora v prostranství
mezi domy č. p. 1348 a 1349.
Na základě zhodnocení skutečného stavu
dřevin na místě samém bylo shledáno, že se jedná
o velmi zhoustlý smrkový porost. Koruny některých stromů, o jejichž skácení bylo požádáno, byly
proschlé. V případě odstranění pouze proschlých
a nepříliš vitálních dřevin, by byl ponechán nevzhledný a esteticky nehodnotný porost městské
zeleně. Následně po posouzení podnětu ke skácení dřevin bylo vlastníkem pozemku požádáno
a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. ,o ochraně přírody a krajiny, orgánem ochrany přírody
povoleno skácení 8 ks smrků.
Hlediskem k vydání povolení či zamítnutí
žádosti ke skácení dřevin rostoucích mimo les je
hodnocení jejich funkčního a estetického významu
stromů či keřů, o jejichž skácení bylo požádáno.
Při výsadbách dřevin v užším zápoji dochází
k tomu, že jednotlivé stromy či keře mohou časem navzájem prorůstat. Postupně se tak vytváří
zhoustlý porost a koruny jak listnatých, tak i jehličnatých stromů pak netvoří ideální tvar korun
tak, jako je tomu u solitérních dřevin. V důsledku
nedostatku světla a prostoru uvnitř porostu takovýchto výsadeb pak dochází k prosýchání větví
korun stromů.
Nováková Andrea, referent životního prostředí
stavebního úřadu v Příboře

Týden bez aut
V roce 2006 se česká, moravská a slezská
města mohou opět zapojit do celoevropské akce
„Evropský týden mobility“ (16. až 22. září 2006)
a „Evropský den bez aut“ 22. září, který se bude
letos konat už pošesté. V letošním roce proběhne Evropský den bez aut a Evropský týden
mobility ve spolupráci s kampaní Evropské unie
na zlepšení klimatu Země. Tato kampaň chce
zvýšit povědomí obyvatel Evropy a nutnosti
ochrany klimatu a chce je podnítit k tomu, aby
začali u sebe.
Také město Příbor má v letošním roce
v úmyslu podpořit „Evropský den bez aut“. Proto
bychom rádi vyzvali obyvatele, aby dne 21. září
(čtvrtek) ke svým cestám (do zaměstnání, za zábavou atd. ) nepoužívali osobní automobil!
A pokud chtějí, mohou s tím obeznámit zdejší městský úřad, odd. životního prostředí.
Den bez aut podpoříme také těmito dalšími
akcemi:
21. 9. 2006 Městský úřad Příbor a městská policie (pokud to nebude nezbytně nutné) nebude
využívat automobily
21. 9. 2006 Akce „Den bez aut s firmou EKOKOM a. s“.
30. 9. 2006 – sobota od 14,00 pro veřejnost - pouštění draků na letišti pro bezmotorová vozidla,
kam se každý dopraví „bez motoru“. Poté posezení na ranči u p. Michálka, pro malé děti
projížďky na poníku.
Ing. Libuše Volná

Příborská plážovka
Turnaj ve volejbale smíšených trojic Příborská plážovka
Již 6. ročník turnaje v plážovém volejbale se letos uskutečnil na příborském koupališti. A jako
každý rok se jednalo o velmi vyvedenou akci, kdy se utkalo spolu 12 družstev, což představuje zhruba
40 sportovců, kteří spolu soupeřili během celé soboty 29. července. Podmínkou turnaje bylo, aby
k utkáním nastupovali vždy dva muži a jedna žena.
S náročnými zápasy, proměnlivým počasím a v závěru i umělým osvětlením si nejlépe poradil tým
Linďáků, ve složení Martin Lindovský, Víťa Kolondra a Markéta Hrazdílková, kteří porazili každoroční medailisty družstvo Kvejgarů, skládající se z bratrů Ondry a Adama Pavelkových a Elišky Petřkové.
Finálové utkání se vyznačovalo bouřlivou atmosférou, kdy kulisu vytvořila početná skupina příborských
fandů. Ale ani obrovské nasazení, bojovnost a povzbuzování Příboráků nedokázalo pomoci Kvejgarům
přelstít zkušenost a zralost týmu Linďáků.
Třetí místo získali po boji hráči týmu Huba buba, kteří porazili Štíry. K vyhodnocení patřilo i vyhlášení nejlepší hráčky a nejlepšího hráče. Toto ocenění získala Míša Rymelová a Víťa Kolondra, oba
z Ostravy, kteří si odnesli trička jako vzpomínku na naše město.
Součástí turnaje byla tombola, kdy každý hráč či hráčka si odnesl cenu z tomboly a upomínkové
předměty a pohlednice města Příbora.
Příborské plážovky se zúčastnili tradiční a věrní hráči, kteří jezdí do Příbora už skoro každý rok,
a to z Frýdku –Místku, Ostravy, Kopřivnice, Štramberka, Kozlovic. Velmi pozitivní oproti jiným ročníkům je, že se letos našla další nová družstva složená z Příboráků, čímž sportovní vyžití v našem městě
nabírá vyšší dimenzi. Věřím, že ti, kteří si letos netroufli hrát, po zhlédnutí bojovných zápasů ve skupinách příští rok přijdou nejen fandit, ale si i zahrát. Moje velké poděkování patří všem sportovcům, ale
hlavně sponzorům, bez kterých by turnaj neměl tak vysokou úroveň. Mezi největší patří město Příbor
a fa Ricco. Chci věřit, že sedmý ročník bude zlomový, co se počasí týče, protože zatím nám vždy ve
všech ročnících aspoň trochu pršelo, a tak doufám, že se příští plážovku podaří zorganizovat v tu nejkrásnější slunnou sobotu prázdnin. Už se na ni těším. .
Ivana Veselá

Další pomocná ruka pro
zrakově postižené spoluobčany
Počátkem léta začala v Novém Jičíně pracovat nová pobočka TyfloCentra Ostrava, o. p. s.
na Resslově ulici č. 14. Stala se další „pomocnou
rukou“ pro naše nevidomé a slabozraké spoluobčany spolu s již existujícími organizacemi SONS
a Kafira.
Hlavním cílem nově zřízeného detašovaného
pracoviště je poskytování služeb sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, poskytování průvodcovských
služeb, zlepšení přístupu občanů se zrakovým
postižením k informacím, provádění předčitatelské služby, jednorázové osobní asistence při
činnostech v domácnosti, konzultace a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a pomoc
při jejich zajišťování.
Velmi důležitým prvkem je podpora lidí s těžkým zrakovým postižením v samostatném životě
a v jejich zapojování do
společnosti. Je nezbytné
poskytovat jim v tomto
nelehkém úsilí informace,
oporu a odbornou pomoc.
Nedílnou součástí jsou
konzultace s klienty a jejich
rodinami a později i aktivní
výpomoc při vyhledávání
zaměstnání.
Detašované pracoviště
TyfloCentra Ostrava je pří-
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stupné pro širokou veřejnost od pondělí do pátku, přičemž od pondělí do středy je návštěvní
doba 10. 00 až 16. 00 hod. Ve čtvrtek je otevřeno od 13. 00 do 18. 00 hod. a v pátek od 10. 00
do 14. 00 hod. Pro konzultace po telefonu lze
použít čísla 556 731 221, mobil č. 774 731 333,
či el. kontakt burianova@tyflocentrum-ova.cz.
Oba pracovníci, Barbora Burianová a Petr
Lazecký se již těší na vaši návštěvu.
Nutno podotknout, že pracoviště v Novém
Jičíně bylo zřízeno spolu s pobočkami v Třinci
a Havířově a jsou spolufinancována EU, rozpočtem státu ČR a rozpočtem Moravskoslezského
kraje.

Nový stavební zákon přinese zásadní změny
Od 1. ledna 2007 začne platit nový stavební
zákon, který přinese řadu nových změn.
Na úseku stavebního řádu se zásadním způsobem rozšiřuje okruh staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebního
úřadu.
U vybraných jednoduchých staveb bude možné zahájit stavbu jen na ohlášení – o této skutečnosti byla veřejnost již prostřednictvím médií informována. Např.
- stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2
zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím
do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím,
- podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
- stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, budou moci být provedeny jen na základě ohlášení bez předchozího
územního rozhodnutí či územního souhlasu. Co
však už zveřejňováno moc není, je skutečnost, že
k tomu, aby tyto výše uvedené stavby mohly být
provedeny pouze na ohlášení, musí být jejich návrh v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,
s územně plánovací informací (kterou vydá na žádost stavební úřad), musí být navrženy jen v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nesmí se
umístěním těchto staveb podstatně měnit poměry
v území a stavby nesmí vyžadovat nové nároky
na dopravní a technickou infrastrukturu. Spolu
s ohlášením těchto staveb musí stavebník stavebnímu úřadu doložit, že o svém stavebním záměru
prokazatelně informoval vlastníky sousedních

pozemků a staveb na nich, přiložit projektovou
dokumentaci a další doklady a rovněž závazná
stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud nebude mít ohlášení všechny v zákonu uvedené náležitosti, nebude automaticky
považováno za ohlášení podle tohoto zákona
a stavební úřad je ve lhůtě do 15 dnů od ohlášení
usnesením odloží. A pokud by ohlášená stavba
byla navržena v rozporu s územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu
nebo umisťována v nezastavěném území anebo
byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu, stavební úřad rozhodnutím, které
je prvním úkonem v řízení, provedení ohlášení
stavby zakáže. Toto rozhodnutí musí být vydáno
do 30 dnů ode dne ohlášení stavby.
Novinkou nového stavebního zákona je
možnost použití zkráceného stavebního řízení
s využitím služeb autorizovaného inspektora.
Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové
dokumentace stavby, může tuto stavbu provádět
pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu
s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem,
který ověří, že projektová dokumentace a potřebné doklady splňují požadavky podle stavebního
zákona a stavba může být provedena.
Jaký skutečný dopad bude mít nový stavební zákon na budoucí stavebníky a zda bude nový
systém řízení většinou stavebníků vítán, uvidíme
v příštím roce.
Ing. Pavel Hanzelka
vedoucí stavebního úřadu

Nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad
Město Příbor průběžně zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. Pozitivním důsledkem toho
je, že se zvyšuje podíl vytříděného odpadu vzhledem k jeho celkovému množství. V posledním
čtvrtletí tohoto roku občané vytřídili rekordní
množství skla - 21 t, plastů 20 t a papíru – ten odebírá firma PARTR s. r. o. – sběrné suroviny - 32
t. (celkové množství za čtvrtletí 460 t). Narůstající
podíl vytříděného odpadu je pozitivní tendencí
a jsme rádi, že občané nabízený systém využívají.
Je nám však líto, že některá místa určená ke
třídění odpadů lidé znečišťují odkládáním přebytečných věcí, které nejen že nepatří do kontejnerů na třídění, ale hlavně nepatří tam, kde je často
nalézáme – vedle nádob, pohozené na zemi. Tento
přístup směřuje proti cílům, které má třídění odpadů plnit. Nepořádek na stanovištích, pokud se
situace nezmění, bude pravděpodobně příčinou
toho, že z důvodu čistoty města bude nutno některá místa zrušit. Jedná o kontejnery na ul. Bonifáce
Buzka, na ul. Místecké u mostu a na Štramberské
u technických služeb. Toto místo je znečištěno
téměř denně a nic na tom nemění, že pracovníci
TS je denně čistí. Podle městské vyhlášky je možno odnášet objemný odpad do areálu technických

služeb, kde bude převzat zaměstnanci. Není však
možno koberce a další věci volně odhazovat na
prostranství. K odložení přebytečného komunálního odpadu slouží tři černé kontejnery, ke
třídění slouží nádoby na plasty a sklo. Také tady
platí, že není možno odhazovat věci vedle nádob.
Stálý nepořádek, který u TS vzniká, by mohl být
příčinou toho, že město bude nuceno kontejnery
odstranit. Tímto žádáme občany, aby využívali
systému nakládání s odpadem tak, jak ukládá vyhláška města č. 2/2004 a upozorňujeme, že porušování obecně závazných vyhlášek obcí a měst se
považuje za přestupek.
Ing. Libuše Volná

ZMĚNA HARMONOGRAMU
SVOZU POPELOVÝCH NÁDOB
Od října roku 2006 změní svozová firma
REMONDIS s.r.o. harmonogram svozu
popelových nádob. Firma REMONDIS s.r.o.
bude občany dva týdny předem informovat
o přesném plánu svozů formou letáků,
které jim budou dodány do domů.
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Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
červenec - srpen 2006
Ing. Milan Strakoš
Počasí již není tak tropické jako v předcházejícím období. Konečně i trochu zapršelo, a tak
se i tráva znovu zazelenala. Domnívám se, že se
letošní prázdniny, pokud se týká počasí, dětem
vydařily.
V době prázdnin a dovolených byla zahájena a z části také ukončena řada stavebních akcí.
U některých bych se chtěl alespoň krátce zastavit.
Velkou diskuzi mezi občany vyvolala především
oprava chodníkového tělesa na Dukelské ulici.
Pokud se nemýlím, tak se dostala i do zpravodajství městské televize. Občané připomínkovali především to, že měl být nejdřív opraven chodník na
druhé straně komunikace. Jistě, je ve stejně špatném stavu jako část chodníků, která je již opravena, a která je více využívána, neboť tvoří přístup
k obchodům. A na již opravenou část navazuje
další část Dukelské ulice. I ta potřebuje opravu.
V rámci změny rozpočtu, která je připravena na
zářijové zasedání zastupitelstva, proto předkládám návrh, aby ještě z rozpočtu letošního roku
byla provedena výměna chodníků po levé straně
Dukelské ulice, naproti obchodům.
Spokojeni mohou být jistě občané na ulici
Npor. Loma, kde bylo vyměněno celé chodníkové těleso včetně přístupových chodníčků až ke
vchodům do jednotlivých domů. Byla dokončena výměna živičného povrchu na ulici 9. května
v Klokočově. I tady byly stavební práce provedeny
velmi dobře. V Klokočově budou ještě v nejbližších dnech dokončeny drobné opravy chodníků
a některých vedlejších komunikací.
Před dokončením jsou práce spojené s výměnou veškerého osvětlení na Základní škole na
Jičínské ulici. Oprava budovy však bude muset
pokračovat i v příštích letech, neboť bude nutno
opravit střechu a krovy. Opravdu již před dokončením je stavba sportovní haly u Masarykova gymnázia. Sportovní hala bude otevřena na přelomu
měsíců září a října letošního roku. Hala je největší
stavební akcí tohoto volebního období, finančně je
plně hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
V poslední době často odpovídám na dotazy, které se týkají obchvatu města směrem na
Kopřivnici. Zahájení této stavby je investorem, tj.
Ředitelstvím silnic a dálnic Ostrava, plánováno
na rok 2007. V současné době však ještě nejsou
vykoupeny veškeré nutné pozemky pro výstavbu
komunikace. Doposud bylo vykoupeno asi 70%
potřebných pozemků, zbývající pozemky jsou
dle vyjádření ŘSD Ostrava v řešení. Velkým problémem však jsou nedořešená dědická řízení, kdy
nejsou známí konkrétní vlastníci pozemků.
Ředitelství silnic a dálnic Ostrava pracuje
rovněž na projektu rozšíření komunikace mezi
Novým Jičínem a Místkem. Tato komunikace by
měla být podle předloženého záměru rozšířena na
rychlostní čtyřproudovou komunikaci. Takřka po
celé délce bude komunikace osázena protihlukovými bariérami, které na této silnici dnes schází.

21. 7. 2006 … jednání na Krajském úřadu MSK
v Ostravě v souvislosti se stavbou sportovní
haly v Příboře. Byla projednávána otázka vybavenosti haly.

1. 8. 2006 … schůzka s jednatelem společnosti
Remondis ve věci likvidace komunálního odpadu na území města. Schůzka byla svolána na
základě připomínek občanů k rozmístění kontejnerů ve městě a k nepravidelnosti svozů.
7. 8. 2006 … jednání se zástupci Ředitelství silnic
a dálnic Ostrava na téma přípravy a výstavby
obchvatu města směrem na Kopřivnici
9. 8. 2006 … jednání s vlastníkem části kulturního
domu na Hájově, ve věci možného ukončení
soudního sporu a převedení celé budovy do
majetku města
14. 8. 2006 … jednání se zástupci Osadního výboru na Hájově a představiteli společenských
složek o možnosti dalšího využití uvolněného
objektu bývalé školy
15. 8. 2006 … jednání se zástupci města Kopřivnice
o nutnosti úprav stavební části kompostárny
v Příboře. Další provoz kompostárny je závislý na vybudování záchytné jímky odpadních
vod. Kompostárna je ve společném vlastnictví
měst Kopřivnice a Příbora. V současné době
je pronajata ostravské společnosti Sita.
19. 8. 2006 … předání pamětního listu u příležitosti oslav 100. výročí založení Základní organizace včelařů v Příboře

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 4. 8. 2006 bylo v 16. 00 hod. přijato tel.
oznámení přes tísňovou 156, kdy žena z Příbora
měla starost o souseda, kterého již od minulého
týdne neviděla. Věděla, že soused je dlouhodobě nemocen a v domě bydlí zcela sám. Dále
potvrdila, že byl před nedávnem hospitalizován
v nemocnici a má proto důvodné obavy o jeho
život. Strážníci po prověření několika nemocnic v okolí, kdy výsledek byl negativní, rozhodli
o násilném otevřením bytu, avšak těsně před tím
se jim podařilo zjistit mobilní telefon na hledaného muže Ten následně hlídce potvrdil, že je
hospitalizován v LDN v Kopřivnici. . Tato informace byla následně sdělena oznamovatelce.
Dne 4. 8. 2006 bylo ve 14. 30 hod. přijato tel. oznámení, kdy oznamovatel upozornil
hlídku MP, že v noci vyhořelý dům na katastru
města, začíná opět doutnat a z trosek spáleniště vychází zapáchající kouř. Hlídka provedla na
uvedeném místě ihned kontrolu, kdy zjistila, že
se oheň opět „probouzí“, a proto na místo opět
přivolala místní dobrovolný hasičský sbor, který
dvě riziková místa uhasil. Následně vyhledána
majitelka vyhořelého domu, která byla upozorněna, že je povinna spáleniště hlídat. V případě,
že tak neučiní, budou opětovné výjezdu hasičů
účtovány na její náklady.
Dne 7. 8. 2006 bylo v 19. 25 hod. přijato tel.
oznámení, že v restauraci „Na Rožku“ seděl host,
který již restauraci opustil, avšak na stole si zapomněl finanční hotovost ve výši 300 Kč, zubní protézu. Muž údajně v restauraci vypil pouze jedno
pivo, přičemž se choval velmi zvláštně a zřejmě
se jednalo o osobu duševně nemocnou. Hlídka
proto zapomenuté věci vyzvedla a po chvíli se jí
podařilo podivného muže zastihnout na nádraží
ČD, kde mu jeho osobní věci předala.
Dne 8. 8. 2006 přinesl na služebnu MP
občan města nález, kdy se jednalo o koženou
příruční tašku, která ležela na střeše osobního
automobilu. Na služebně v taštičce pak byly
nalezeny veškeré doklady jednoho místního
občana a finanční hotovost ve výši 9800 Kč. Vše
bylo následně předáno majiteli, který byl tímto
navrácením mile překvapen. Je patrné, že i mezi
našimi spoluobčany se najdou takoví poctivci,
kteří nemyslí na svoje obohacení a zachovají se
čestně. A za to jim patří dík.

DLOUHODOBÝ PLÁN ÚDRŽBY DOMOVNÍHO
A BYTOVÉHO FONDU V MAJETKU MĚSTA PŘÍBORA
Správa majetku města Příbor s. r. o. na základě požadavku Zastupitelstva města Příbora zpracovala návrh dlouhodobého plánu údržby domovního a bytového fondu (dále jen DBF) v majetku
města Příbora na období let 2007 až 2010.
Zpracování plánu údržby předcházelo mapování a zjišťování technického stavu domů pracovníky společnosti, čerpání z dostupných podkladů
a následné zapracování výsledků dle důležitosti
a naléhavosti oprav a údržby do výše uvedeného
plánu.
Kvalita zpracování plánu může být do jisté
míry ovlivněna subjektivním pohledem na problémy stavu DBF, ale také tím, že na seznámení se
stavem a problémy DBF jsem osobně já (Majer B.)
měl necelých 11 měsíců, což pro přesné stanovení
požadavků a priorit v takovém objemu domů není
snadné.
Navržený plán není pochopitelně dogma.
Vychází ze skutečného současného stavu DBF
a jeho stav se může rychle s dobou měnit. Proto
samozřejmě každoročně bude do rady města
předkládán ke schválení Plán nákladů a výnosů
DBF (roční plán údržby DBF), který bude vycházet z výše uvedeného dlouhodobého plánu
údržby. Pokud bude nutno s ohledem na zhoršení
stavu určité části DBF plán pozměnit (odlišně od
dlouhodobého), bude to vždy objasněno a doloženo v předkládaném návrhu pro daný rok.
V dlouhodobém plánu jsou většinou u údržbových akcí uvedena čísla popisná objektů,
kterých se oprava či údržba týká. Toto neplatí
u rekonstrukcí plynoinstalací domů, neboť zde
je nutno počkat na dokončení revizí plynoinsta-

lací domů a bytů a na základě skutečného stavu
naplánovat rekonstrukce u domů, kde je tato instalace v nejhorším stavu, nebo kde není podle
platné legislativy.
Obdobná situace je i u rekonstrukcí vodoinstalací a elektroinstalací domů a bytů, kde mapování skutečného stavu z důvodu zdlouhavosti
prozatím probíhá. Při předkládání návrhu Plánu
nákladů a výnosů DBF budou každoročně v plánu již uvedena čísla popisná, kterých se oprava či
údržba bude týkat.
Navíc jsou ve výše uvedeném plánu červeně
(tučně) pod klasickou tabulkou výčtu navržených
oprav a údržby DBF uvedeny případy:
1. Rekonstrukce sekundárního rozvodu
tepla ul. Šafaříkova, kde cena vychází z již zpracované PD. Financování této akce je věcí vlastníka, neboť SMMP s. r. o. má topné kanály v nájmu
a provádí na nich běžnou údržbu a opravy.
2. Nátěry oken (postupné) objektu ZŠ
Dukelská. Jde o opravu podstaty budovy, kde
z klasického nájmu (ročně 1000,- + 1,- Kč) není
možné tuto akci financovat. Rovněž není možné
toto řešit z vybraného nájmu za byty v majetku
města. I zde by mělo město Příbor přijmout opatření na řešení takových a jim podobných případů,
kde je výška nájmu pouze symbolická.
Tento dlouhodobý plán údržby DBF byl
Radou města Příbora na jejím 112. zasedání dne
30. 5. 2006 vzat na vědomí.
Ing. Majer Bohuslav, výkonný ředitel
Správy majetku města Příbor s. r. o.

Dlouhodobý plán údržby DBF v majetku města Příbor, do roku 2010
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rok 2007
název akce - díla
Rekonstrukce výtahů - U Tatry 2 ks (č. p. 1488, 1491)
Generální oprava střech domů 1404 až 1408 ul. Npor. Loma
Výměna dřevěných oken a balkonových dveří za plastová U Tatry
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová ČSA č. p.
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová ČSA č. p.
Výměna vstupních dveří domů č. p. 1336, 1337, 1342, 1343, 1344, 1345, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328,
Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č. p. 1366-67, 1368-69, 1340, 1341, 1318, 1303, 1301, 1300,
Opravy a nátěry balkonů na DPS
Zateplení severní stěny domu č. p. 1516
Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy)
Opravy vstupů do domů č. p. 1306, 1301, 1331, 1336, 1337, 1339, 1327
Výměna francouzských oken za plastová č. p. 1393 až 1395 (24 ks)
Rekonstrukce vodoinstalace bytů U Tatry do plastu č. p. 1485,1486,1487,1488
Nátěry oken (včetně oprav) domu č. p. 1313, 1314, 1315
Opravy a údržba STA
Výměna zařizovacích předmětů bytů
Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace
Výmalby spol. částí domů č. p. 1303, 1302, 1325, 1326, 1318, 1319
Drobná a záchovná údržba všeho druhu
Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů (nespecifikovaná)
Opravy balkonu domů č. p. 1312, 1313
Nátěr plechové střechy domu č. p. 1333-1334 ul. Fučíkova (opravy komínů)
Opravy komínů a komínových hlav č. p. 1334, 1333, 1393, 1394, 1395
Požární revize
Rezerva pro havárie
Celkem
rekonstrukce sekund. rozvodu tepla ul. Šafaříkova (dle PD)
nátěry oken (postupné) objektu ZŠ Dukelská
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předp. cena
2 400 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
400 000,00
200 000,00
250 000,00
400 000,00
300 000,00
800 000,00
200 000,00
300 000,00
150 000,00
500 000,00
600 000,00
300 000,00
700 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
100 000,00
500 000,00
13 350 000,00
3 000 000,00
500 000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rok 2008
Rekonstrukce výtahů - U Tatry 2 ks (1486, 1490)
Oprava lodžií bytů domů U Tatry 32 ks
Výměna dřevěných oken a balkonových dveří za plastová U Tatry
Rekonstrukce vodoinstalace - do plastu (dle stavu vodoinstalace)
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová č. p. (dle reviz. zpráv)
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová č. p. (dle reviz. zpráv)
Výměna vstupních dveří domů č. p. 1394, 1395, 1338, 1339, 793, 792, 791, 1312, 1320,1321, 1333, 1322, 1323
Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č. p. 1394, 1395, 1338, 1339, 793, 792, 791, 1312, 1320,1321,
Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů
Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy)
Nátěry oken (včetně oprav) domu č. p. 1320, 1321, 1330, 1329
Zateplení severní stěny domů č. p. 1360, 1366-67, 1368-69
Opravy a údržba STA
Výměna zařizovacích předmětů bytů
Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace
Opravy vstupů do domů č. p. 1312, 1318, 1319
Výmalby spol. částí domů č. p. 1320, 1321, 1301, 1312, 1319, 1336, 1337, 1359, 1358
Drobná a záchovná údržba všeho druhu
Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů
Opravy komínů a komínových těles č. p. 1318, 1319
Požární revize
Rezerva pro havárie
Celkem
nátěry oken (postupné) objektu ZŠ Dukelská
Rok 2009
Rekonstrukce výtahů - U Tatry 2 ks (1487, 1489)
Oprava lodžií bytů domů U Tatry 32 ks
Výměna dřevěných oken a balkonových dveří za plastová U Tatry
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová č. p. (dle reviz. zpráv)
Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů (dle stavu el. instal. )
Rekonstrukce vodoinstalace do plastu (dle stavu vodoinstalace)
Zateplení severní stěny domu č. p. 1357
Zhotovení pultové střechy domu č. p. (výběr dle skutečného stavu střechy)
Opravy a údržba STA
Výměna zařizovacích předmětů bytů
Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace
Nátěry oken (včetně oprav) domu č. p. 1325, 1326, 1327, 1312, 1318
Výmalby spol. částí domů č. p. 1330, 1329, 1328, 1327, 1314, 1315
Výměna vstupních dveří domů č. p. 1347, 1348, 1347, 1316, 1317, 1383, 1378, 800, 799
Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č. p. 1348, 1347, 1316, 1317, 1383, 1378, 800, 799
Drobná a záchovná údržba všeho druhu
Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů
Opravy komínů a komínových těles č. p. 1320, 1321
Požární revize
Rezerva pro havárie
Celkem
Rok 2010
Zateplení severní stěny domu č. p. 1518 (Dr. Čejky)
Oprava lodžií bytů domů U Tatry 32 ks
Výměna dřevěných oken a balkonových dveří za plastová U Tatry
Výměna dřevěných oken a balkonových dveří za plastová (staré sídliště)
Rekonstrukce plynoinstalace domovní i bytová č. p. (dle reviz. zpráv)
Rekonstrukce elektroinstalace domu a bytů (dle stavu el. instal. )
Rekonstrukce vodoinstalace - do plastu (dle stavu instalace)
Zhotovení pultové střechy domu č. p. (výběr dle skutečného stavu střechy)
Zateplení severní stěny domů č. p. 1354, 1351
Zateplení západní stěny domu 1408 (od polí)
Opravy a údržba STA
Výměna zařizovacích předmětů bytů
Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace
Výmalby spol. částí domů č. p. 1344, 1345, 1378, 1379
Nátěry oken (včetně oprav) domu č. p. 1319, 1336, 1337, 1338, 1339
Výměna vstupních dveří domů č. p. 1313, 1319, 1331, 1330, 1329, 1375, 1376
Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č. p. 1313, 1319, 1331, 1330, 1329, 1375, 1376
Drobná a záchovná údržba všeho druhu
Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů
Požární revize
Rezerva pro havárie
Celkem

2 400 000,00
1 100 000,00
3 000 000,00
500 000,00
300 000,00
300 000,00
500 000,00
400 000,00
500 000,00
300 000,00
350 000,00
600 000,00
150 000,00
500 000,00
600 000,00
120 000,00
500 000,00
600 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
400 000,00
13 470 000,00
500 000,00
2 600 000,00
1 100 000,00
3 000 000,00
300 000,00
1 000 000,00
200 000,00
200 000,00
1 200 000,00
150 000,00
500 000,00
600 000,00
400 000,00
400 000,00
250 000,00
240 000,00
600 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
400 000,00
13 490 000,00
1 000 000,00
1 100 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
300 000,00
1 000 000,00
300 000,00
1 200 000,00
400 000,00
250 000,00
150 000,00
500 000,00
600 000,00
250 000,00
400 000,00
270 000,00
250 000,00
600 000,00
150 000,00
100 000,00
400 000,00
13 220 000,00
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LUKRATIVNÍ - ANO NEBO NE?
Máme tady opět jeden nebytový prostor
určený k pronájmu. Rada města před časem
vypsala výběrové řízení na pronájem bývalé
budovy DDM na ul. Masarykově.
Před několika lety se přesunula tato organizace do prostor na ul. Dukelskou 1346 - tedy do
bývalé ZDŠ.
Od tohoto času provázejí tuto nemovitost
větší či menší problémy. Problémy především co
s ní a hlavně co do ní. Objekt, který je na své stáří poměrně ve velmi dobrém stavu a je umístěn
relativně blízko centra, by si jistě zasloužil smysluplné využití.
Archiv vlastivědného muzea z Nového
Jičína pouze na čas vyřešil starosti se základní
údržbou.
Nyní však stojíme před problémem co dále.
PRODAT? PRONAJMOUT? OPRAVIT
A PROVOZOVAT DÁLE JAKO ZAŘÍZENÍ
MĚSTA? Nebo zcela nově a úplně jinak?
To je nyní otázka. Prvním krokem městských radních bylo objekt pronajmout. Informací
se objevilo poměrně hodně, diskuse na internetu byla rozvinutá. Jsem napjat v očekávání věcí
příštích, neboť v měsíci srpnu proběhne uzávěrka nabídek. Kolik jich bude v tuto chvíli, ještě
nevím.
Nechci být pesimista, ale velký zájem ze sféry podnikatelské neočekávám. Rád bych se v tuto
chvíli pletl. Nájem je úměrný velikosti a využití,
poloha skvělá, opotřebovanost nevelká. Využití
rozmanité.
Pokládám si otázku: Je to tedy nabídka lukrativní či nikoliv? Neumím na ni odpovědět ani
teď ani později. Poptávka trhu ukáže.
Hodně úspěchu všem žákům v novém školním
roce přeje radní za ODS, Rudolf Korčák

Město Příbor si vás dovoluje pozvat
na koncert vážné hudby

HRA NA CIMBÁL
DANIELA SKÁLY,

absolventa Konzervatoře
P. J. Vejvanovského v Kroměříži
a mistrovských kurzů
v Jaszápati v Maďarsku
pod vedením Ilony Szeverenyi
15. 9. 2006 v 19. 00 hod.
refektář muzea v Příboře

Vstupné: plná cena 60 Kč sleva – důchodci
40 Kč děti a TZP 10 Kč

VÝZVA! - KOMUNÁLNÍ VOLBY
V ROCE 2006
Vážení občané!
Zanedlouho, v měsíci říjnu, budou uskutečněny již páté komunální volby po roce 1989.
Všeobecně proklamovaným požadavkem v roce
1990, trvale platným i dnes, byla pravidelná obměna vedoucích pracovníků a funkcionářů státní
i veřejné správy včetně měst a obcí, úřadů i škol
vypisováním konkurzů v určitých pravidelných
cyklech. Důvodem bylo zamezit možnostem těchto funkcionářů „zabetonovat se ve vydobytých
pozicích“, které vede ve svých důsledcích k rutinérství, porušování zákonnosti a přesvědčení
o jejich nepostradatelnosti při správě „věcí veřejných“, tvorbě korupčního a klanového prostředí,
výrobě rekordů ve výdrži na atraktivních, skvěle
placených místech z plateb daňových poplatníků.
Do samosprávy města vnášejí noví funkcionáři nové poznatky mimo vyjeté koleje, jejich
snaha překonat své předchůdce vnáší „nový vítr“
do vylepšování výkonu jejich funkcí ku prospěchu
všech obyvatel měst a obcí.

1.

2.

3.

4.

Z těchto uvedených důvodů VYZÝVÁME:
Starostu města pana ing. Strakoše, aby již nekandidoval na tuto funkci do PÁTÉHO volebního období a splnil tak konečně svůj slib
vyslovený již při ustavujícím zasedání do 3.
volebního období v roce 1998, kdy prohlásil:
„Budu-li zvolen starostou, je to mé poslední
volební období v této funkci.“
Členy současné rady města, kteří v tomto samosprávném orgánu města zasedají již více
než 3 volební období, aby nekandidovali do
tohoto orgánu v dalším volebním období
a sami tak umožnili obměnu složení městské
rady.
Nově zvolené zastupitele, kteří jsou v jakékoliv formě závislí na dotacích z rozpočtu města pro vlastní profesní činnost, aby nekandidovali do nové rady města, protože se jedná
o jejich „střet zájmů“ a konkrétní osobní prospěch z výkonu této funkce při správě města.
Volební strany a sdružení kandidující do nového zastupitelstva, aby při výběru svých
členů na nové vedoucí funkcionáře města respektovali kritiku spoluobčanů a nedelegovali
do rady města své členy v jakékoliv formě závislé na dotacích z městského rozpočtu.

O tom, zda tuto naši výzvu přijmou volební
strany a sdružení, které budou úspěšné v říjnových komunálních volbách ve městě Příboře a budou respektovat vyslovené požadavky mnohých
spoluobčanů, se budou moci občané města přesvědčit na prvním ustavujícím zasedání nového
zastupitelstva.
Předseda Mě KV KSČM
Předseda klubu zastupitelů za KSČM
M. Olšaník, A. Mocek

K ČLÁNKU „VÝZVA!“ DVOU PŘEDSEDŮ KSČM
Pomalu se blíží již páté komunální volby, sestavují se kandidátky, zpracovávají volební programy. Znakem demokratických voleb je to, že
do zastupitelstva města může kandidovat více
politických stran, skupiny občanů stejných nebo
rozdílných zájmů, jednotlivci, občané města, kteří
mají více jak 18 let.
Proto se těmto volbám, již od roku 1990, říká
svobodné volby. Především na základě volebních
programů si potom mají možnost občané vybrat
svou politickou stranu a své kandidáty. Každé
čtyři roky se volby opakují a navržení kandidáti
buďto obhájí nebo ztratí svůj mandát v zastupitelstvu města. Doby, kdy volby organizovala pouze
jedna strana, jsou již dávno za námi, ale přesto
na ně někteří jednotlivci nemohou stále zapomenout. Nemohou zapomenout, a proto se znovu
a neustále vracejí ke starým praktikám, své rady
a způsoby vnucují jiným, cítí se nedocenění a domnívají se, že se navrátí ony staré časy, ve kterých
mohli rozhodovat, aniž museli respektovat názory
ostatní většiny. Ta doba je už naštěstí pryč a je jen
dobře, že ji už nelze nikdy vrátit. Ta doba však zůstala v některých tak zakořeněná, že dodnes mluví o plenárních zasedáních a národních výborech.
A to se již píše rok 2006.
Ač sami autoři „výzvy“ strávili v orgánech
města několik desetiletí, vyzývají některé další
(starostu, členy rady), aby dále již nekandidovali
a svých funkcí se vzdali. Tato výzva se však zřejmě netýká jich samotných, neboť se na kandidátce
své strany dozajista znovu objeví.
Volební zákon umožňuje voličům svobodné
a tudíž demokratické rozhodování. Oba dva však
bohužel nepochopili demokratičnost tohoto sys-

tému. O tom, kdo bude zvolen do zastupitelstva
města, do rady města, starostou nebo místostarostou už nerozhodují oni, ale voliči, kteří podle
svého zvážení rozdají své hlasy.
Demokracií je i to, že se mohou oba tvůrci
„výzvy“ svobodně vyjadřovat a navrhovat nedemokratické principy. Oba tvůrci „nového zákona o volbách“ by se měli proto svou výzvou řídit
nejprve sami a rozhodování ponechat na zbývající
převaze rozumných voličů.
Město je živý organismus, ze kterého nelze
vyloučit ani podnikatele a živnostníky. Právě naopak. Jejich názory a nápady pocházejí z praxe
a je jen dobře, že mají zájem pro město pracovat.
Dodnes se mezi lidmi hovoří o příborských lékařích, řemeslnících, obchodnících, stavitelích, řeznících apod., kteří v minulosti patřili mezi vážené
členy městské rady. Na předsedy politických stran
si však časem už vzpomene jen málokdo. Zájmem
nás všech by mělo být, aby se do zastupitelstva
města dostali lidé, kteří mají zájem pracovat a ne
zdržovat, lidé, kteří hledají řešení a ne problémy,
lidé, kteří se dovedou rozhodnout a neschovávají
se v anonymní většině.
Tak jako vy, ani my nebudeme rádi, když se do
zastupitelstva dostanou bývalí političtí instruktoři, lidé, kteří byli ochotni sepisovat nepravdivé
posudky, případně poskytovat informace různým
tajným složkám.
Milan Strakoš, Jana Svobodová, Rudolf
Korčák, Libuše Klaudová, Lenka Nenutilová, Josef
Svoboda, Ivana Žárská, Jan Monsport, Mořic
Jurečka, Bohuslav Majer

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU
VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE,
HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“
V květnu letošního roku vyhlásil MÚ Příbor,
stavební úřad – odd. životního prostředí pro obyvatele města Příbora a osad Hájov a Prchalov soutěž „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“.
Občané se mohli přihlásit do 30. 6. 2006, a to do
těchto dvou kategorií:
1. Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů.
2. Květinový výsadba zahrádek a předzahrádek
rodinných domů.
Ve stanoveném termínu se do soutěže přihlásilo celkem 16 zájemců. První i druhé kategorie
se zúčastnilo 8 soutěžících. Před celkovým zhodnocením čtyřčlenná komise, tvořená dvěma členkami Zastupitelstva města Příbora a dvěma pracovnicemi MÚ Příbor, postupně osobně zhlédla
všechny přihlášené květinové zahrádky a balkony.
Z pochůzky byla komisí taktéž pořízena fotodokumentace jednotlivých výsadeb.
Rozhodnout, která ze zahrádek či balkonů
přihlášených do soutěže je nejhezčí, nebylo vůbec
pro komisi snadné. Nakonec byly stanoveny 2 pásma, a to zlaté a stříbrné, do kterých byly soutěžní
květinové výsadby rozděleny. Při posuzování bylo
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hodnoceno také to, zda lze balkonovou, okenní
či zahradní výsadbu zhlédnout z veřejného prostranství města, a tak ji mohou obdivovat nejen
jejich majitelé či pěstitelé, ale také ostatní občané.
Město Příbor odmění všechny soutěžící hodnotnou cenou, a to formou finanční poukázky.
V zahradnictvích a květinářstvích v Příboře si pak
bude možno zakoupit zboží dle vlastního výběru
v cenové výši výherní poukázky.
Tím, že se do soutěže přihlásil menší počet
soutěžících, než se původně očekávalo, bylo možno vyčleněnou částku z rozpočtu města Příbora
rozdělit tak, že ti, kteří se umístili v soutěži v tzv.
„zlatém pásmu“, obdrží výherní poukázku ve výši
1. 100,- Kč. Soutěžící, kteří se umístili ve „stříbrném pásmu“, pak obdrží poukázku na nákup zboží v hodnotě 650,- Kč.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za aktivní účast v naší soutěži. Nejen jim, ale
i ostatním občanům děkujeme, že přispěli svými
zahradními či květinovými výsadbami k zvelebení
města Příbora, osad Hájov a Prchalov.
Oficiální výsledky soutěže:
Za hodnotící komisi, ing. Andrea Nováková

UŽIJME SI KONCE FREUDOVA ROKU
A DEJME SPOLEČNĚ DO POHODY SVÉ TĚLO I DUŠI 22. – 24. ZÁŘÍ 2006
naučné stezce Borovecké rybníky se můžete něco dozvědět o tamní fauně a flóře. Pěšky i na kole. - Borovec, chata Českého rybářského svazu

PÁTEK 22. ZÁŘÍ
Nejlepší lék proti stresu a depresi je mít „koníčka“. . .
. . . od 14. 00 do 19. 00 hodin si můžete na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře vybrat toho svého! Představí se vám organizace neziskové, příspěvkové či
zájmové aj. kluby:
Český rybářský svaz Příbor
Český svaz včelařů Příbor
Český svaz chovatelů

Dům dětí a mládeže LUNA
BAV klub
Basketbalový klub Příbor

Aromatéka Adama Bajera

- fotografická prezentace rybářského svazu,
výstava živých ryb
- seznámení s živým úlem, prodej medových
dobrot
- představí dětem živá zvířata
- prezentace všech nabízených kroužků pro děti
i dospělé
- modelářský klub předvede rádiem řízené
modely aut
- uspořádá turnaj v basketballu
- prodej alternativních léčebných prostředků
pro tělo i duši, informace k aromaterapii
a k léčbě kameny

Ti nejmenší se budou moci zdarma pobavit ve skákacím hradu Ducháček.

Večer si můžete přijít zacvičit s Terezou Sattkovou do fitness centra na
Štramberské ul. Vyberte si z následující nabídky:
16. 00 – 17. 00 aerobic zdarma 1 hodina aerobiku, tělocvična fitness centra
18. 00 - 19. 15 balanční podložky 70,- Kč, tělocvična fitness centra
19. 00 – 21. 00 posilovna zdarma 2 hodiny posilovny, posilovna fitness centra

Střelbu z malorážky si můžete zdarma vyzkoušet na klokočovské střelnici.
Akce je určena pro děti od 10 let za doprovodu rodičů. - střelnice Příbor
- Klokočov
Den otevřených dveří v DDM LUNA. Dům dětí a mládeže LUNA
vám ukáže, kde a jak tráví děti, maminky s miminky svůj volný čas.
- DDM LUNA, ul. Dukelská
Na horolezecké stěně si můžete vyzkoušet, jak jste zruční a zdatní. - tělocvična ZŠ Dukelská, ul. Dukelská
Jak zvládat stres nám řekne PhDr. Podžorná. Povídání a relaxace s hudbou.
- DDM LUNA, ul. Dukelská
Společná sauna bude otevřena od 15. 00 do 21. 00 hodin. Vstupné bude
s 50% slevou, děti do 10 let budou mít vstup zdarma (pouze v doprovodu
rodičů). - fitness centrum, ul. Štramberská

Na závěr sobotního odpoledne. . .
. . . vyhlášení vítězů všech soutěží v 16. 00 hodin v městském parku

Příjemné překvapení sobotního podvečera. . .
koncert moderní bluegrassové skupiny

VABANK UNIT
17. 00 -18. 30, amfiteátr městského parku, vstupné dobrovolné

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ

20. 00 – 21. 00 aqua gymnastika 60,- Kč (70,- s dopravou), krytý bazén v Kopřivnici

Koncert

Ke cvičení s balančními podložkami a aqua gymnastice získáte více informací na tel. 606 932 447 u paní Drahomíry Sattkové.

Elvise Presleyho Revival Band & Milana Michny alias Luise Armstronga
v doprovodu swingového sólisty Martina Frynty a Swingového orchestru
Bedřicha Pukovce

SOBOTA 23. ZÁŘÍ
Zábavný den pro děti i dospělé. . .

16. 00 – 17. 00, amfiteátr městské parku (za nepřízně počasí, deště, v Katolickém domě), vstupné 80,- Kč

. . . od 10. 00 do 18. 00 hodin se můžete zapojit nejen v městském parku do
aktivního života Příboráků.

„Seznamte se s panem Freudem“ - kvíz pro dospělé (věk 18 a více let)

Malý skautský tábor a svou klubovnu představí Junák Příbor. Čekají vás soutěže i odměny. - městský park

Loutkové divadlo „Filipova dobrodružství aneb zdravý životní styl pro celou
rodinu“, dětské hry a soutěže za odměny si pro vás připravila Dětská misie.
- městský park
Na skákadle - obří skluzavce se budou moci zdarma pobavit děti do 18 let
a drobní dospělí. - městský park
Bochníkový guláš pana Sattka si bude moci koupit ten, kdo bude mít hlad
nebo chuť. - městský park
Rybáře čeká výlov rybníku Borovec a jistě připraví něco dobrého k snědku. Na

Soutěže
„Seznam se s panem Freudem“ - kvíz pro mládež (věk 12 až 18 let )
„Všeználek“ - kvíz pro děti (věk 6 až 11 let)
„Sobotním okruhem za odměnou“ - pro malé i velké, rodiny i jednotlivce
„Zkus, zdolej a vyhraj soudek Freudova piva“ - soutěž pouze pro „dospěláky“, tj. od 18 let
Veškeré podklady ke kvízům (otázky) a soutěžím si můžete vyzvednout na Městském informačním centru v Příboře od pondělí 18. září 2006.
Uzávěrka kvízů bude v pátek v 17. 00 hodin opět na MIC.
Podrobnější informace sledujte na dalších propagačních materiálech.

TABULKA VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ“
I. KATEGORIE

2. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

Pavla Burešová, ul. Štramberská 1353
Lenka Hanáčková, Prchalov č. 45
Milan a Veronika Hozovi, ul. Luční 1527
Hana Londinová, Hájov 86
Eva Zajoncová, ul. Štramberská 1350

ZLATÉ PÁSMO

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Alena Čapková, ul. Lidická 460
Anna Svobodová, náměstí S. Freuda 19
Josef Teichman, ul. Jičínská 167

STŘÍBRNÉ PÁSMO
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Josef Jahn, Prchalov 23
Evžen Marek, ul. Etzlova 218
Marta Pustějovská, Prchalov 62
Eva Šumberová, ul. Ol. Helmy 128
Marie Zárubová, Hájov č. 106
Marie Halfarová,ul. 9. května 1147
Amálie a Vlastislav Ticovi, Štefánikova 820
Barbora Sopuchová,ul. Jičínská 171

TVORBA PŘÍBORSKÝCH ARCHITEKTŮ 19. STOLETÍ - KAŠPAR KARLSEDER - BEDŘICH KARLSEDER
Další akcí k příležitosti 150. výročí narození
Bedřicha Karlsedera bude výstava v galerii Na radnici v Příboře.
Výstava věnovaná architektonické tvorbě
příborských stavitelů Kašpara Karlsedera a Bedřicha Karlsedera návštěvníkům představí některé
jejich projekty - kresby a stavební plány vytvořené do roku 1900, z fondu Státního okresního
archivu v Novém Jičíně a z pozůstalosti Bedřicha
Karlsedera.
Výstava prací těchto významných představitelů středoevropské kultury v regionu bude zahájena
14. 9. 2006 slavnostním zpřístupněním vernisáže.
Stavitel Kašpar Karlseder (6. 1. 1822 - 19. 2.
1897) zásadně ovlivnil stavební obraz Příbora. Byl
městským stavitelem, technickým znalcem, městským radním a členem stavební komise. Z titulu
svých funkcí měl zásadní vliv na výstavbu ve městě a v okolních obcích. Za dobu svého působení
v Příboře byl u všeho, co bylo spojeno se stavební
činností ve městě - projektoval, zpracovával odborné posudky a vyjádření, vydával stavební povolení
a stavby také realizoval.
V Příboře projektoval a stavěl rodinné domy,
textilní továrny (např. pro firmy Johann Raschka,
Ignaz Fluss, Russo & Finzi), provedl přístavby
piaristické koleje, navrhl regulační urbanistický
plán centra města, realizoval opravy kostelů. Je
autorem projektu silnice do Závišic, městského vodovodu, městské kanalizace, splavu na řece Lubině
a mlýnského náhonu v Příboře - Klokočově.
Významně se uplatnil i jinde v regionu. Navrhl
např. tovární objekty továren Ignáce Šustaly v Kop-

řivnici, Josefa Parmy v Tiché a Adolfa Rašky v Kopřivnici. Postavil obecnou školu a farní budovu
v Kopřivnici, obecnou školu v Hájově, větrný mlýn
v Libhošti, obecnou školu v Bartošovicích, navrhl
nový hřbitov v Kopřivnici.
Jeho tvorba měla vysokou architektonickou
úroveň, což platí především pro jím navržené a re-

Kašpar Karlseder, Měšťanský dům, Příbor, 1869

alizované historizující fasády měšťanských domů
na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
V roce 1868 založil v Příboře cihelnu, a v roce
1870 pilu.
Byl vynikající kreslíř. Jeho dochované kresby
a stavební plány, vypovídají o vysoké úrovni stavitelství a architektury v regionu ve druhé polovině
19. století.
Kašpar Karlseder byl také významnou osobností spolkového a společenského života ve městě. Stál u zrodu Hasičského sboru v Příboře v roce
1871. Byl aktivním členem a finančně přispíval na
jeho provoz. V roce 1892 postavil hasičskou zbrojírnu za 1795 zlatých, přičemž umožnil rozložení
splátek na několik let. Za zásluhy při zřízení sboru
byl jmenován jeho čestným členem. Dlouholetým,
zasloužilým a později čestným členem sboru byl
i jeho syn Bedřich.
Díky svému mimořádnému nadání se Kašpar
Karlseder vypracoval až na pozici nejvýznamnějšího architekta a stavitele v regionu. Za dobu jeho
působení bylo v Příboře realizováno pouze několik
málo staveb z dílen jiných architektů.
O něco složitější pozici měl jeho syn, architekt a stavitel Bedřich Karlseder (12. 2. 1856 - 7. 6.
1913). Na konci 19. století již tvořilo v regionu hned
několik uznávaných architektů. Vedle Bedřicha
Karlsedera působil v Příboře především stavitel
Franz Neusser z Klokočova. V regionu se také významně uplatnil výjimečný architekt, absolvent vídeňské Akademie umění, stavitel Heinrich Czeike
z Nového Jičína (např. návrh a realizace Šustalovy
vily a realizace kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici). Své projekty zde realizovali architekti z Ostravy,
Frýdku - Místku atd. Bedřich Karlseder se však dokázal prosadit i přes silnou konkurenci, a v Příboře
navrhl a realizoval většinu nových staveb.
Bedřich Karlseder byl městským stavitelem,
technickým znalcem, městským radním a náměstkem starosty města Příbora. Postavil např. Českou
měšťanskou školu v Kopřivnici, Masarykovo gymnázium a Katolický dům v Příboře. Provedl opravy hradu ve Štramberku, přístavby zámku v Nové
Horce a přestavbu pivovaru v Příboře. Postavil továrnu na pletené zboží v Příboře, obecní nemocnici ve Velkém Petřvaldě, farní budovu a obecní dům
ve Větřkovicích.
V r. 1903 mu bylo za zásluhy o obec uděleno
čestné občanství ve Skotnici.
V roce 1911 byl oceněn státní stříbrnou medailí Krajinské výstavy severovýchodní Moravy
v Příboře.
Expozice v galerii Na radnici volně navazuje
na výstavu věnovanou životu a tvorbě Bedřicha
Karlsedera, realizovanou v prostorách Muzea
Novojičínska v Příboře.
Zpracoval Pavel Vlašic

POZVÁNKA

na 40. zasedání
Zastupitelstva města
Příbora
které se uskuteční ve
čtvrtek 14. září 2006
od 16,30 hod. ve velkém
sále Katolického domu
v Příboře.
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PŘÍBOR, DIETRICHŠTEJN A JEHO DOBA
Je zarážející, že čeští stavové neuměli využít
rozporů ve Vídni mezi Lichtenštejnem a kardinálem
Kheslem po Rudolfově smrti i nevalné finanční situace dvora k zajištění práv a náboženských svobod.
Ale Příborští měli jiné starosti. Definitivně
byli zbaveni roboty až privilegiem z roku 1615.
„Robotou“ se v tomto případě rozuměly práce pro
obecní potřebu, často opravy cest, hospodářských
budov a pivovarů. Pro vrchnost byl městský poddaný
ceněn tím, co nebylo možno ve větší míře očekávat
od vesničanů – peněžními dávkami z řemesel, tržními poplatky veškerého druhu, příjmy z cel a mýt
a dávky z nemovitostí (tzv. kšos). Uznejme však,
že robotní povinnosti většiny měšťanů byly patrně
mnohem menší než robotní povinnosti vesnických
poddaných.
V historii Příbora se dovídáme, že město bylo
před třicetiletou válkou tak ekonomicky silné,
že si od olomouckého biskupství mohlo dovolit
v létě 1617 najat na pět let celé hukvaldské panství (včetně měst) za roční plat 9 000 mor. zlatých.
Ve skutečnosti Dietrichštejn, který byl iniciátorem
prodeje, vyslal na panství svého colmistra, aby propagoval výhody nájmu. Příborští zdá se nebyli o výhodách naprosto přesvědčeni, protože trvalo ještě
dva dlouhé měsíce, než byla smlouva o pronájmu
uzavřena. K podobnému kroku se v té době kardinál odhodlal i vůči jiným biskupským městům.
Obecně se soudí, že takové počínání bylo způsobeno
Dietrichštejnovou snahou naplno se věnovat politice, zatímco světskou správu a hospodaření mnoha
panství ponechat městům. Dosavadní hukvaldský
správce Jan Kryštof Orlík svobodný pán z Laziska na Hukovicích byl však ponechán na hradě jako
biskupský dozor. Historikové si již před několika
desetiletími dali práci porovnat roční zisk a výdaje
biskupského města Kroměříže, který se (podobně
jako Příbor) stal nájemcem panství. Analýzou soudobých zápisů zjistili, že nájem se městu nemohl
rentovat. Ekonomická zátěž Příbora se s vypuknutím třicetileté války ztížila a město samo bylo
politicky nezkušené, aby v této složité době řídilo správu celého panství a navíc prostřednictvím
Hukvald panství vojensky zabezpečovalo. Ještě
v době, kdy stavové prováděli v Praze defenestraci,
starali se Příborští na Hukvaldech spíše o to, zda by
neměli pohnat před soud fojty, kteří chovali lovecké
psy. Naštěstí zasáhly politické události, neboť v srpnu 1619 byly rozhodnutím povstaleckých direktorů
zkonfiskovány veškeré biskupské statky a Dietrichštejn „navěky vypovězen ze země“. Správy panství
se ujal Alexandr Holub rytíř z Nadějova, příslušník
drobné nekatolické šlechty a majitel dvou hranických
dvorů a mlýna. Na hrad přitáhl s jedním praporem
Hanáků a již 2. září celé hukvaldské panství slibovalo „člověčenství“ (poddanství) „pánům rebelantům“
(stavům). Oficiální příborský nájem panství tedy
trval pouze dva roky. Příborští však později vícekrát
významně zasáhli k dění na hradě. O těchto událostech i o tom, co se následně dělo na hukvaldském
panství během třicetileté války, si povíme někdy
v příštích článcích.
Také o Novém Jičíně se v běžné historii města
píše, že byl v polovině 16. století „tak ekonomicky
silný“, že si mohl dovolit vykoupit se z poddanství
Žerotínů a najat si celé štrambersko-novojičínské
panství. Skutečná příčina však byla poněkud jiná.
Historie Nového Jičína, ač je to město pro nás sousední, byla zcela odlišná než historie Příbora.
V tomto městě si také hodokvas spojený se jménem
katolického Dietrichštejna neumíme dost dobře
představit, zatímco bitva pod Svincem (kdy protestantské vojsko zmasakrovalo císařskou posádku) je
připomínána „akcemi“ v podobném „pouťovém“ duchu, jako byl náš hodokvas. Pro Nový Jičín byl totiž kardinál člověk nepřející. Možná by neškodilo
uvést pár slov z novojické historie:

O Novém Jičíně se často píše, že to bylo německé a luterské město. Takto zobecnit to však rozhodně
nelze: ve městě v 16. - a přinejmenším do poloviny
17. století převládal (na rozdíl od století předešlého) živel český. Němci žili převážně v „předměstí“,
tedy vně městských hradeb. A nebylo ani jen luterské. Nový Jičín byl nejen v jiném panství, ale též
- jako město náležející v době evropské reformace
Žerotínům (Cuius regio, illius religio) – město s převahou víry protestantské (jak luterské, tak bratrské). Šlo o to, že Jan ze Žerotína se v roce 1558
rozhodl prodat novojicko-štramberské panství
a dožít na svém rodovém panství v Náměšti nad
Oslavou. Proto uzavřel kupní smlouvu s hranickým
feudálem Janem Kropáčkem z Nevědomí, jenž byl
ale znám dosti nevybíravým postojem k poddaným. Novojičínští se proto rozhodli, že i za cenu
zadlužení panství odkoupí. Císař Ferdinand I. na
žádost města již uzavřenou! smlouvu zrušil a Žerotín za nadsazených třicet devět tisíc zlatých městu
ve třech splátkách panství prodal. Císař svým privilegiem z roku 1560 dokonce Nový Jičín povýšil na
svobodné zeměpanské město komorní. Jelikož Židé
provozující lichvu přivedli mnoho osob v Novém
Jičíně na mizinu, byli roku 1562 s císařovým svolením „na věčné časy“ z celého panství vypuzeni.
Nový Jičín však byl v politickém jednání nezkušený
a znepřátelil si i olomoucké biskupství, zejména
po roce 1585, kdy luteráni získali ve městě převahu.
Městská rada ignorovala katolické duchovní vysílané do Nového Jičína biskupem Pavlovským, chovala
se panovačně k poddanským osadám a město se
dostalo do sporu i se Štramberkem. Vztahy s ním se
urovnaly až roku 1613.

Motto:
„Nemíním trpěti žádných obyvatelů v království
českém, kteří by se se mnou nechtěli srovnati ve víře. “
císař Ferdinand II.

Po pražské defenestraci sice Morava dlouho
váhala, poněvadž neobyčejné vážnosti u všech společenských tříd požívající Karel starší ze Žerotína
považoval celý pražský stavovský podnik za „dílo
nešťastné“ a zdržoval své krajany od spojenectví
s Čechy. Všeobecné pohoršení na Moravě způsobilo,
když vzdorokrál Fridrich Falcký zohavil svatyni národa českého, chrám svatého Víta na Pražském hradě,
vyklizením všech oltářův v holou modlitebnici kalvínskou jej proměniv. Avšak po konfederačním sněmu
(7. srpna 1619) se moravské stavy v čele s Ladislavem
Velenem ze Žerotína připojily k povstání. Nový Jičín
holdoval v lednu 1620 Fridrichu Falckému a finančně přispěl jak do královské pokladny, tak o něco
později i moravským stavům. Na oplátku vzdorokrál
městu potvrdil všechna dosavadní privilegia a město
(údajně) povýšil na královské. Avšak tento stav trval
jen do Bílé hory, tedy nějakých 11 měsíců. Pak přišlo
zúčtování. Novojičínští radní sice u výslechu v Olomouci zatloukli co se dalo, ale odpuštění nepřišlo.
Naopak, město bylo pokutováno téměř patnácti tisíci zlatými a jak v lednu, tak v červnu 1621 muselo
přísahat císaři věrnost. Radní vyzvali posádku městu
poddaného hradu Štramberka, aby se vzdala císařským. Než tato, jsouc protestantským poustevníkem
Petrem na hoře Kotouči žijícím k odporu podněcována, odpírala tak dlouho, až jí svobodný povolen
odchod. O nějakém vážnějším odporu štramberské
posádky sestavené z valašských sedláků však nemůže být řeč, protože hrad byl již tehdy velice zchátralý a byly s námahou udržovány jen střechy. Je ale
známo, že novojičínští měšťanosté v létě sídlívali na
štramberském hradě (tak jako biskupové olomoučtí
mívali ve 14. století za „letní pobyt“ Šostýn).
Už v červenci 1621 se však odehrála první větší
bitva třicetileté války v našem regionu. Bývá nazývána bitvou u Nového Jičína, bitvou v Poodří, anebo
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Igor Jalůvka
(místně) bitvou pod Svincem. Braniborský markrabě
Jan Jiří Hohenlohe, kníže krnovský, jmenovaný poraženým Fridrichem Falckým nejvyšším velitelem jeho
vojska na Moravě a ve Slezsku, „na hlavu“ porazil novojičínskou císařskou posádku pod velením plukovníka Gauchiera (dříve nesprávně psaného Kosche),
sestávající ze 400 osmahlých žoldnéřů neapolských,
zvaných Černých Španělů, a z praporce německých
mušketýrů. Okolnosti této bitvy si povíme někdy
příště; za málo vstřícný postoj k císařské posádce
a dokonce za údajnou podporu protestantského
vojska však bylo město obviňováno Vídní i Mikulovem (Dietrichštejnova rezidence, kde roku 1612 natrvalo z Olomouce přesídlil, aby byl blíže k Vídni).
Brzy však přišel pro protestantské město krutý
trest: počátkem ledna 1624 Dietrichštejn v dopise
navrhuje císaři, aby konfiskovaným panstvím,
které bude vydržovat nově zřízenou olomouckou jezuitskou kolej, se stalo právě panství novojicko-štramberské. Pečlivě uvádí všechny jeho
hříchy před i po povstání a věří, že se město pod
dozorem Otců jezuitů brzy zbaví kacířství a rebelie.
Novojičínští se však o všem dověděli, psali dopisy,
najali si právníky a vyslali do Vídně delegaci, která
argumentovala proti kardinálovu záměru. Delegace
měla zřejmě jistý úspěch, jelikož císař Ferdinand II.
, muž, který myšlení i jednání přenechával druhým
a pro sebe zvolil především modlení, navrhl k tomuto
případu ustanovit vyšetřovací komisi. Dietrichštejn
v dalším dopise císaři protestuje a vysílá k němu
samotného regenta olomouckého jezuitského konviktu pátera Jakuba Hackha. Ten dosáhl toho, že
císař svůj záměr zřídit komisi odvolal a dokonce
dal Dietrichštejnovi souhlas k provedení konfiskace
panství. V květnu 1624 pak proběhla ona konfiskace,
která vypadala spíše jako vojenské obsazení města.
Zděšení novojičínští měšťané psali císaři další dopisy, avšak ten je pouze předával Dietrichštejnovi
k vyjádření. Kardinál ztrácí trpělivost a v dalším dopise císaři ostře protestuje; ke starým hříchům města
přidává nová, velice sporná obvinění. Tvrdí, že měšťané si v době bitvy pod Svincem město zapálili sami
a že odmítali později vpustit do města hornolužické
vojsko císařského plukovníka Karla Hanibala z Dohna (Donína). (Tento známý „arcilupič“ si ale vstup
do vypáleného města vynutil a dle svých zvyklostí je
důkladně vyraboval.) Dietrichštejn opětovně vysílá
za císařem rektora Hackha, jenž dosáhl potvrzení
jezuitské konfiskace panství císařskou nadační listinou. Na míru privilegií pro město však měli císař
a kardinál rozdílné požadavky. I po vydání nadační
listiny se Novojičínští nevzdali: své postoje důkladně
vysvětlovali v prosebném listu císaři, ale jejich naděje opět zmařil Dietrichštejn, v jehož odpovědi císaři
je spousta nenávisti ke kacířskému a rebelantskému
městu. Po dánské válce bylo panství „naštěstí“ tak
ožebračeno, že nebylo schopno podporovat olomouckou kolej, jejíž činnost tím byla ochromena.
Musel zakročit císař a dokonce v roce 1626 vyzvat
věřitele zadluženého města, aby město neutiskovali pro dluhy. Východiskem byla privilegia z října
1629, která však nedosahují úrovně svobod a privilegií komorního města. Po smrti Dietrichštejna
v roce 1636 a Ferdinanda II. o rok později se novojičínští měšťané naposledy snažili soudně domoci
svých práv. Spor se táhl tři roky a v dubnu 1640 jej
město opět prohrálo. Odvolalo se k dvorské kanceláři, ale verdiktem bylo jen potvrzení předchozího
rozsudku a navíc muselo zaplatit vysoké soudní výlohy. Spousta měšťanů emigrovala, panství bylo pokatoličtěno a v moci jezuitského řádu zůstalo až do
jeho zrušení, tedy dlouhých 150 let.
Proto se není co divit, že Novojičínští (pro změnu) oslavují bitvu pod Svincem, kde katolická posádka dostala „na frak“, než by měli oslavovat katolíka,
který kdysi městu tak ublížil.
(DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ)

PŘIJĎTE SE PODÍVAT. . . .

DEN OTEVŘENÝCH

kulturních památek v Příboře

16. 9. 2006

Kostel sv. Kříže

se koná v rámci Dní evropského kulturního dědictví (9. – 17. září 2006).

ulice: Místecká

Program:
Procházky MPR s odborným výkladem kronikáře:
Městskou památkovou rezervací Příbor provede
v 9. 00 hod. pan Lubomír Loukotka,
v 11. 00 hod. paní Alena Janečková,
ve 14. 00 hod. paní Alena Janečková.
Sraz (začátek trasy) je vždy u Muzea Novojičínska na ul. Lidické.
Památky s výstavami zpřístupněné veřejnosti od 9. 00 – 17. 00 h.
Bývalá piaristická kolej

Jednolodní architektura z r. 1611 postavená na místě původního dřevěného kostela. Hlavní oltář je lidovou
řezbářskou prací a je obklopen třemi
mozaikovými barevnými okny. Kostel
slouží jako lapidárium originálů pískovcových soch.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2006 otevřeno:
16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.
Vstupné: zdarma

ulice: Lidická
Dvoukřídlá jednopatrová raně barokní stavba, navržená v roce 1693
významným vídeňským architektem
G. P. Tencalou. V interiéru muzejní
expozice, pamětní síň S. Freuda a refektář s bohatou štukovou výzdobou
a nástropními malbami.

Doprovodné akce: archeologická výstava

Kostel sv. Valentina
ulice: Lidická
Krásná jednolodní barokní stavba,
současnou podobu získala v r. 1750.
Bohatě zdobený hlavní oltář atypicky
umístěn na západní straně lodi, boční
oltáře s obrazy Ignáce Raaba.

Památka běžně přístupná veřejnosti, otevřeno út, čt 8.00-12.00, 13.00-16.00 h.,
ne 9. 00-12. 00 hod. (muzeum).

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2006 otevřeno:

Ve dnech EHD 2006 otevřeno:

16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.

16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.

Vstupné: zdarma

Vstupné: zdarma

Doprovodné akce: výstava „Můj sen“

Farní kostel Narození Panny Marie

Bez doprovodné akce.

Radnice

ulice: Stojanova

ulice: nám. S. Freuda

Dominanta města, loď a presbytář gotické, boční přístavby barokní, hlavní
oltář s gotickou madonou, krásné
oltáře i v bočních trojlistých kaplích.
Kostel je obehnán mohutnou kamennou zdí se 14 kapličkami křížové cesty.

Původní radnice z r. 1564 byla zbořena a na jejím místě v r. 1938 postavena
současná budova radnice, která je hodnotnou funkcionalistickou stavbou.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2006 otevřeno:

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2006 otevřeno:

16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.

16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.

Vstupné: zdarma

Doprovodné akce: výstava architekta Karlsedera

Vstupné: zdarma

Doprovodné akce: varhanní koncert
v 15. 00 hod. ,

Rodný dům Sigmunda Freuda
ulice: Zámečnická

Kostel sv. Františka Serafínského, ulice: Juraňova

Dům, městským úřadem odkoupený
v roce 2005, ve kterém se narodil S.
Freud, byl přestavěn v duchu architektury poloviny 19. století a slavnostně
otevřen 27. 5. 2006. Je v něm umístěna muzejní expozice se sluchátkovým
bezdrátovým průvodcovským systémem na téma Freud – vědec, ale především člověk se smyslem pro humor.

Raně barokní architektura menších
rozměrů, postaven v r. 1622 na návrší
nad městem. Kolem kostela se nachází
starý hřbitov, na kterém jsou pohřbeny
významné příborské osobnosti.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2006 otevřeno:
16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod.

Památka běžně přístupná veřejnosti,
otevřeno út - ne 9. 00 – 12. 00, 12. 30
– 17. 00 hod.

Vstupné: zdarma

Doprovodné akce: výstava
bohoslužebných rouch, osobnost
A. C. Stojana

Ve dnech EHD 2006 otevřeno: 16. 9. 2006 9. 00-17. 00 hod, Vstupné: zdarma

Doprovodné akce : elektronická fotogalerie velkolepých oslav 150. výročí
narození S. Freuda, konaných pod záštitou prezidenta České republiky.
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FREUDŮV PŘÍBOR 2006
Podíváme-li se letos do programů koncertů klasické hudby, téměř nikde
zde nechybí díla letošního oslavence W. A. Mozarta. S další významnou osobností letošního roku – Sigmundem Freudem je tomu poněkud jinak. Po velkolepých oslavách otevření jeho rodného domu v Příboře a po připomenutí
150. výročí jeho narození hladina zájmu o osobnost tohoto našeho velikého rodáka poněkud utichla. Aby tomu tak nebylo, o to se ve spolupráci s městským
úřadem Příbor a dalšími institucemi významnou měrou podílí SPOLEČNOST
SIGMUNDA FREUDA a SIGMUND FREUD ART.
Sestavila jsem pro vás – čtenáře Měsíčníku města Příbora stručný přehled
aktivit, které v této oblasti již proběhly a také ty, které se teprve připravují.
Pokud vás některá z nich osloví - pak je možné získat podrobnější informace
na adrese: supova.marie@centrum. cz

FREUDOVO JARO
START cyklu přednášek o Sigmundu Freudovi za podpory manželů
Vladimíry a Miroslava Pajonkových ve Vínorestaurantu „TERRA LIBERA“
v Příboře – autorka a realizátorka projektu Mgr. Marie Šupová. Cílem akce je
představení šíře odkazu Sigmunda Freuda nejširší veřejnosti.
První soubor přednášek již úspěšně proběhl.
Druhý blok přednášek bude pokračovat po prázdninách. Pro velký zájem
bude opakována přednáška Mgr. Zdeňka Babince o Salvatoru Dalím a o surrealismu ve výtvarném umění.

VOLEJBAL II pro dospělé
KALANETIKA pro ženy
MLSNÁ VAŘEČKA - vaření
RYBÁŘ I
RYBÁŘ II
ASTRONOMICKÝ KLUB „LUNA“

4. 9.
11. 9.
25. 9.
25. 9.
25. 9.
25. 9.

19:30
18:30
15:00
16:00
16:00
17:00

R. Beseda
S. Pavlačíková
L. Nenutilová
Z. Pařízek
L. Lupík
A. Slatinský

20 Kč /hod
20 Kč /hod
500 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč

KLUB ZVONEČEK– cvičení maminek
MINIGOLF
ANGLIČTINA III
minulý čas, podmiňovací způsob
KERAMIKA I pro děti do 10 let
MÍČOVÉ HRY
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
VOLEJBAL I pro děti

19. 9.
19. 9.
19. 9.

9:30
16:00
18:00

J. Lupíková
L. Holub
Z. Knězková

20 Kč /hod
300 Kč
1 000 /2 000 Kč

26. 9.
26. 9.
26. 9.
26. 9.

14:00
15:00
16:00
17:00

K. Bukovjanová
J. Lupíková
J. Kavan
P. Busková

150 Kč+vstupné
500 Kč
500 Kč
300 Kč

FLORBAL IV pro dospělé
FLORBAL I,II,III
KONDIČNÍ CVIČENÍ pro ženy
ANGLIČTINA II
Přítomný, prostý a průběhový čas
ANGLIČTINA IV
Předminulý a předpřítomný čas
FRANCOUZŠTINA - začátečníci

6. 9.
13. 9.
13. 9.
20. 9.

20:00
15:00
19:00
16:15

B. Pargáč
R. Klemens
L. Burgárová
Z. Knězková

20 Kč /hod
300, 500 Kč
20 Kč /hod
1 000 /2 000 Kč

20. 9.

18:00

Z. Knězková

1 000 /2 000 Kč

27. 9.

16:00

Z. Bučková

1 000 /2 000 Kč

AEROBIC
CHOVATELÉ, KLUB PSÍCH KAMARÁDŮ
ANGLIČTINA I - začátečníci
KERAMIKA II
NĚMČINA I, II – začátečníci, pokročilí
ANGLIČTINA V - konverzace
ŠACHOVÝ KLUB

21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
5. 10.

15:00
16:00
16:15
17:00
17:00
18:00
15:00

J. Lupíková
D. Kíčurová
Z. Knězková
J. Palatová
M. Maťátková
Z. Knězková
B. Zeman

500 Kč
500 Kč
1 000 /2 000 Kč
150 Kč+vstupné
1 000 /2 000 Kč
1 000 /2 000 Kč
500 Kč

KLUB PLAST. MODELÁŘŮ „TORA“
KYTARA
KERAMIKA III
LUNA KLUB
DIVADELNÍ KLUB „GONG“
VÝTVARNÉ STUDIO „REMBRANDT“

22. 9.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
6. 10.

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Z. Tvrzník
I. Lisová
K. Bukovjanová
K. Bukovjanová
J. Š. Kostelník
J. Š. Kostelník

500 Kč
500 Kč
150 Kč+vstupné
500 Kč
500 Kč
500 Kč

CAPOEIRA – bojový tanec

23. 9.

17:30

L. Chodura

500 Kč

STŘEDA

PONDĚLÍ

CENA
rok/hod

ÚTERÝ

VEDOUCÍ
ZK

ČTVRTEK

ZAHAJOVACÍ
HODINA
SCHŮZKA

PÁTEK

NÁZEV

SOBOTA

DEN

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚
Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick. cz internet:
http://web. quick. cz/ddmluna

27. KVĚTNA 2006 - OTEVŘENÍ RODNÉHO DOMU S. FREUDA
pomoc SSF při organizování zdárného zahájení provozu rodného domu
Sigmunda Freuda.

JARNÍ SYMPOZIUM u příležitosti 150. výročí narození S. Freuda

bylo zajišťované tentokrát organizačním oddělením MěÚ Příbor.
Vystoupili zde:
• Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. - SIGMUND FREUD A SOUČASNÁ VĚDA
• Jan Vodňanský – SIGMUND FREUD – povídání s písničkami
• PhDr. Michael Šebek, CSc. – FREUD – ČLOVĚK NAŠÍ DOBY

MŮJ SEN – JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

směřované k propagaci osobnosti a díla Sigmunda Freuda a k podpoře turismu Příbora. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů
proběhlo opět na náměstí S. Freuda

FREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVAL – III. ročník

se konal tentokrát v rámci oslav otevření rodného domu S. Freuda
Cílem této akce bylo veřejné poděkování autorům prací z výtvarné soutěže „MŮJ SEN“ i jejich pedagogům a podtržení slavnostní atmosféry při vyhlašování výsledků soutěže
Během akce vystoupili:
• VALAŠSKÝ VOJVODA z Kozlovic - pod vedením primáše Zdeňka Tofla
• Dětský folklórní soubor OSTRAVIČKA z Frýdku Místku s vlastní cimbálovou muzikou – umělecká vedoucí Marie Novákové
V květnu přednesla předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda na konferenci pořádané Psychiatrickým oddělením FNsP Ostrava příspěvek o našem rodákovi a o pěstování jeho odkazu v našem městě.

FREUDOVO LÉTO
Organizační, materiálová a obsahová příprava tří výstav k propagaci
Sigmunda Freuda a organizační zajišťování mezinárodní podzimní konference.

FREUDŮV PODZIM
PROPAGAČNÍ VÝSTAVY
1. MŮJ SEN – Muzeum Příbor – retrospektivní výstava prací z mezinárodní výtvarné soutěže směřované k propagaci Sigmunda Freuda a rovněž
k aktivní podpoře turismu v našem městě.
2. Velikáni našeho regionu - FREUD, BURIAN, JANÁČEK - výstava – Dům
kultury Ostrava.
3. MŮJ SEN 10. ročník – Krajský úřad Ostrava - výstava prací letošních výherců jubilejního 10. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže a propagace konference o Sigmundu Freudovi a propagace podzimní konference
o Sigmundu Freudovi, připravované ve spolupráci s VŠB a FF v Ostravě.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE –
„SIGMUND FREUD VČERA, DNES, ZÍTRA“
•
•
•
•

Soubor přednášek našich a zahraničních odborníků - odkaz Sigmunda
Freuda.
Divadelní hra Erica Emmanuela Schmitta _ „NÁVŠTĚVNÍK“ - DS Kutná Hora.
Soubor HLUBINA Ostrava– L. Janáček – „LAŠSKÉ TANCE“
návštěva Příbora a rodného domu Sigmunda Freuda.

FREUDOVA ZIMA
2. ročník mezinárodní fotosoutěže „SIGMUND FREUD – VČERA,
DNES, ZÍTRA“ –
mezinárodní fotosoutěž zaměřená na sběr obrazových informací o našem rodákovi.
Uzávěrka fotosoutěže: 31. prosince 2006 - je současně tečkou za oslavami jubilejního Freudova roku 2006.
Pokud máte zájem zaslat soutěžní propozice k této soutěži svým přátelům a známým, je možné je získat u předsedkyně SSF v těchto jazykových
variantách: česky, německy, anglicky. Připravuje se tisk ve francouzštině.
Díky předem za vaši aktivní spolupráci v této oblasti.
Další aktivity pro zimní období - archivní, přednášková, projektová
a publikační činnost, rozpočet a plán činnosti pro rok 2007 až 2010.
Přepracování www stránek: sigmundfreud. cz
Mgr. Marie Šupová – předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda,
tel. 556 723 205, Mobil: 777 651 856, e-mail: supova.marie@centrum.cz
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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 vás zve 11. září 2006
na divadelní představení s vernisáží obrazů z galerie

Valašského království

Skvělá absurdní komedie, ve které zní brilantní český jazyk,
který je hněten s Vančurovskou láskou a Shakespearovským vtipem

Neslyšitelný řev umění
Komedie, která rozšiřuje ústa i rozhled!

Supervize: Bolek Polívka, Text: Zdeněk Korčián, Režie: Zdeněk Mazač, Scéna:
Dušan Ždímal, Kostýmy: Alice Lašková, Hudba: Miloš Štědroň, Nahrál:
Nostalgia quartet, Dada Klementová, Jan Beránek, Výroba rekvizit: Kamila
Dohnalová, Zdeněk Hájek, Vladimír Holek
Hrají: Zdeněk Korčián

Dále hrají: Dita Haloa, j.h., Kateřina Mančalová, /Natali Wimmer, Sandra
Donáczi, j.h./, Milan Kénig Král a Marek Kohoutek
V hlavní postavě hry, dr. Vernisaceho, se snoubí posedlý alchymistický badatel
s regionálním tvůrcem erotických pneumatických plastik, který přichází
s epochálním vynálezem, jak podržet umělcovu tvorbu.Sen všech teoretiků,
kunsthistoriků a filozofů je naplněn!
Originální hra vznikla jako reakce na „klasicky“ uváděné vernisáže.
Autor a hlavní postava, PhDr. Zdeněk Korčián alias Dr. Vernisace,
po tři roky vytvářel krátké polemické performance na více jak 150 vernisážích
českých a slovenských výtvarných umělců.
Vědeckou klauniádu „z terénu“, PhDr. Z. Korčiána, vedenou jako veřejnou
přednášku: „Neslyšitelný řev umění“, můžeme s radostí zařadit do přihrádky
moudrého divadelního humoru, vedle scénických počinů M. Horníčka,
M. Lasici & J. Satinského, Z. Svěráka & L. Smoljaka či B. Polívky.
Základní režie se ujal Zdeněk Mazač z Divadla Klauniky Brno, jehož je Zdeněk
Korčián spoluzakládajícím členem. Realizačně představení vzniklo
ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky.

Leonardo 2005

renesance kultury menších měst a obcí
Putovní výstava obrazů z galerie Valašského krále.
SBÍRKA OBRAZŮ VALAŠSKÉHO KRÁLE je tvořena díly umělců hlásících se
k poetice herce a autora Boleslava Polívky. Jsou to naše i zahraniční tvůrčí osobnosti, vyznávající intelektuální a humorný pohled na svět. Několik z nich se podílelo na formování výtvarné tváře Divadla na provázku a všichni žijící autoři patří
také k osobním přátelům a mnohdy výtvarným spolupracovníkům B. Polívky.

Kdy: 11. září 2006 v 18:00 hodin
Kde: Katolický dům
Cena: 50,- Kč
Předprodej: od 4. září 2006
na Městském informačním centru v Příboře,
tel.: 556 455 443.
Více na letácích.

Těmto umělcům PhDr. Zdeněk Korčián od roku 1995 organizuje a zahajuje
mnohé jejich výstavní prezentace.
Do sbírky například patří díla umělců:
L. Klimeček, K. Kodet, A. Mikulka, D. Ždímal, M. Horníček, K. Fuksa,
L. Garaj, Š. Garajová, M. Oberreiterová, P. Hajda, B. Mysliveček,
R. Chadimová, Z. Höhmová, A. Dostálová, P. Skalník, L. Lípa,
Jef Kratochvíl, J. Dungel, V. Kucharski, T. Císařovský, Z. Halla,
M. Kunc, M. Klimanová-Trizuljaková, O. Kohout, T. Priščová-Brichtová,
K. Mitášová, Š. Polák, S. Poláková, J. Gargulák, M. Regitko, J. Schuster,
J. Uhliarik, A. Knotek, Belda-secesní šperk, L. Tichá, I. Šefr, I. Kováčik,
Ema Srncová, I. Barazi, Paul van den Berg – Horák, J. Černický,
V. Kokolia, P. Kvíčala, M. Nesázal, P. Nikl, M. Mainer, a mnoho dalších.
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III. PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ
9. 9. 2006 v 18.00 - 01,00 hod. amfiteátr městského
parku v Příboře

VYSTOUPÍ SKUPINY:

VAR
ETC + V. Mišík
ARION
(za nepříznivého počasí v prostorách
Katolického domu a Neptunu)
Pořadatelem akce je Petr Frýdecký.
Akce probíhá za finanční podpory města Příbora.

Místní sdružení ODS oznamuje spuštění
www stránek

www.odspribor.cz
POJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT
A SPOLUVYTVÁŘET BUDOUCNOST
NAŠEHO MĚSTA
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Město Příbor si vás dovoluje pozvat na

Tradiční příborskou pouť
dne10.9.2006
Na náměstí S. Freuda v Příboře stánky a doprovodný
program a „zelený“ areál za fitness centrem
Kromě tradičních dobrot a pouťových atrakcí vás svým vystoupením potěší:

¤ break danceová skupina WESSANI
¤ skupina historického šermu Rytíři svatého grálu
¤ historická hudební společnost CAMERATA
¤ Swingový orchestr Bedřicha Pukovce

DOPROVODNÝ PROGRAM:
9.00 - 9.30

Wessani

9.45 - 10.15

Rytíři svatého grálu skupina historického šermu

náměstí S. Freuda

CAMERATA

náměstí S. Freuda

10.30 - 11.30

HIPHOP performance

historická hudební společnost

11.00 - 12.00 Swingový orchestr Bedřicha Pukovce promenádní koncert

městský park

12.00 - 12.30

Wessani

14.00 - 14.25

Rytíři svatého grálu skupina historického šermu

náměstí S. Freuda

15.00 - 15.30

Wessani

náměstí S. Freuda

9.00 - 16.00

HIPHOP performance

náměstí S. Freuda

HIPHOP performance

Muzeum Novojičínska a pamětní síň Sigmunda Freuda

náměstí S. Freuda
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