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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

Dne 22. 3. navtívil Kovohutì
Pøíbram, a. s., ministr ivotního
prostøedí RNDr. Libor Ambrozek.
Prohlédl si recyklaci odpadù s obsahem drahých kovù a recyklaci
olovìných odpadù. Poté následovala prezentace spoleènosti a souèasných úkolù v oblasti ekologie.
Ministr se zajímal o recyklaci
elektronických i olovìných odpadù,
které jsou tvoøeny hlavnì akumulátory. Mile ho pøekvapila èistota
ve výrobních provozech a pochválil dùkladnou péèi o zdraví
zamìstnancù a ivotní prostøedí.

Nová rolba Okay 3000 je stroj
nové generace od firmy Dupon
s motorem Volkswagen pohánìným plynem. Má katalyzátor, olejové náplnì jsou z ekologického
materiálu a má pøídavné zaøízení,
které oøezává led od mantinelù
a zároveò zametá zbytky a odsává
pøebyteènou vodu.

Od zimního stadionu zmizí hromady
snìhu. Proè? Protoe mìsto investovalo do nové snìné jámy. Je
to betonová jáma o obsahu 15 m3,
do ní se vysype sníh nastøádaný
v rolbì po kadé úpravì ledové
plochy. Na dnì jámy jsou trubky
s teplou vodou a ty rozpustí sníh.
Voda z rozputìného snìhu se
znovu pouívá na úpravu ledu.
Tím uetøí zimní stadion za sezonu
na jedné ledové ploe a 2 000 m3
vody z vodovodního øadu.

Za roli Helenky Souèkové ve høe
Hrdý Budes získala hereèka
Bára Hrzánová cenu Thálie 2003.
Spolu s ní v této høe hrají Libor
Jeník a Jarmila Vlèková.

KVÙLI ROLI BY SE NECHAL OSTØÍHAT I DNESKA
Vídat jej mùete snad ve vech
inscenacích pøíbramského divadla.
V pohádkách, komediích, klasických
hrách historických i souèasných.
Do Pøíbrami pøiel pøed esti lety
z Prahy, kde studoval a poznával profesionální divadla.
Øeè je o Liboru Jeníkovi.
K divadlu jsem vlastnì poprvé
pøièichl v Liberci, kde jsem studoval
pedagogickou fakultu. Tam jsem
pùsobil v takovém malém èinoherním
studiu pøi divadle. Obèas si nìkteré
z nás vybírali do profesionálních
scén. Take tam jsem se poprvé s divadlem seznamoval a odeel studovat
do Prahy. Pozdìji, nejspí na základì absolventského pøedstavení, mì
oslovilo pøíbramské divadlo, ale také
divadlo z Mostu. Nakonec jsem dal
pøednost Pøíbrami.
Proè? No v Mostì na mì chtìli,
abych pracoval i s loutkami. Navíc
do Pøíbrami jsem to mìl z Prahy jenom
kousek, mìl jsem tady pøíbuzné, a tak
tohle vechno nakonec rozhodlo.
Vzpomínáte si, ve které høe jste se
poprvé v Pøíbrami objevil?
Pøebíral jsem v té dobì spoustu záskokù a na tom si mì opravdu hodnì
oprubovali. Ale první hra, kterou
jsem zkouel, byla pohádka. U si
pøesnì na její název nevzpomínám,
nìco o Floriánkovi. To byla jenom
taková okrajová záleitost. První
veèerka, kterou jsem hrál, byla
v R.U.R. Kvùli této roli jsem se musel
ostøíhat. V té dobì jsem mìl vlasy a
na lopatky. Nevím, jestli bych to
dneska zase udìlal. I kdy, pokud by
to bylo pro roli, asi ano. Tenkrát jsem
ale samozøejmì plnil úplnì vechno,
co se po mnì chtìlo. Ale bylo to dobré,
skvìlá práce, i kdy jsem tehdy v této
roli øekl asi jenom dvì vìty. To byla

tedy moje úplnì první role. Mezi tím
jetì ty záskoky. Pøevzal jsem tøeba
roli Zvíøete v Krásce a Zvíøe, v Jedna
a jedna jsem hrál Johna. Tuto roli
jsem si vyzkouel jenom asi na tøi
zkouky, to bylo pro mne dost nároèné. Na kterou roli vzpomínáte
hodnì rád? Tady v Pøíbrami asi
na Svatého Václava v Drahomíøe
a jejích synech. Na tu vzpomínám

opravdu hodnì rád. Jenom bych si ji
rád zahrál víckrát. Èím déle by se
hra hrála, tak by se mi role asi víc
líbila. Takhle mám jenom krátké
vzpomínky. Hodnì se mi také líbila
role v Zezadu, zepøedu a bez roucha.
To je velká komedie z divadelního
prostøedí, kde jsem hrál Gerryho,
takového podivína. I tuhle hru jsme
hráli dost málo. Pouívala se pøi ní
toèna, a tak se na zájezdy nehodí.
Myslíte si, e se pod vedením nového
umìleckého éfa nìco v pøíbramském divadle zmìnilo? Urèitì se
nìco zmìnilo. Vdycky se nìco zmìní,
kdy pøijde nový éf. Protoe kadý je

jiný. Myslím, e tentokrát hodnì
zapracovalo celé vedení v èele s paní
Mikovou, která má tohle na starosti.
Tedy v jakémsi náboru diváctva.
Na tom se myslím udìlalo hodnì práce
a v návtìvnosti je to hodnì znát. To
je výborné, protoe je hodnì dùleité,
abychom hráli pro lidi a ne pro
prázdné hleditì. Jaké je to pro
herce, kdy je prázdné hleditì?
Takovou situaci beru jako zkouku.
Cítím to prostì tak, jako e si svoji
roli na jeviti zkouím. Teï u se to
ale stává opravdu jenom výjimeènì.
Tak stovka návtìvníkù chodí stále
a to je úasné. Hrdý Budes je výjimka.
To je taková rarita, je vyprodaná tak
na dva mìsíce dopøedu. Stejnì jako
tøeba Dalskabáty. Máte nìjaký
herecký vzor? Koho povaujete
za dobrého herce? Tìch je stranì
moc. Tøeba se velmi líbila komediálnost Hugo Haasse, umìní vyprávìt
Vladimíra Meníka, nebo Rudolf
Hruínský - ani se nehne a u hraje.
To je herectví! Ale to tìmhle chlapíkùm u bylo kolem padesátky! Kdy
byli mladí, tak také trdlovali na jeviti. Take tøeba a mi bude padesát,
budu také jenom stát! Co máte
kromì divadla jetì rád? Mám
jetì stranì rád sport, take kdy
vyjde èas, tak sportuji. Mám rád
vekeré míèové sporty. Rád chodím
do kina, do divadla ne, tam jsem poøád. Pokud mám èas, chci být hodnì
s rodinou a uívat si dcerky. Je
tady v okolí místo, kam chodíte
rád? Hodnì rád chodím do lesa.
S mojí enou Jankou jsme vániví
houbaøi a malá Johanka u má také
pøipravený koík. Zajedeme si obèas
také na Svatou Horu, ale to své
místeèko si v Pøíbrami musím teprve
najít.
- str -

Nejlepí pøíbramtí sportovci r. 2003
FK MARILA PØÍBRAM - FRANTIEK RAJTORAL
BRUSLAØSKÝ KLUB PØÍBRAM - ANDREA UKOVÁ
TJ SOKOL PØÍBRAM, ODD. SPORTOVNÍ GYMNASTIKY - KAROLÍNA JÍCHOVÁ
TJ SPARTAK ROKYTNICE - TOMÁ KESSL
SPORTOVNÍ KLUB KRASOBRUSLENÍ PØÍBRAM - TEREZA TOPIÈOVÁ
SPORTKLUB OXYGEN - LUCIE CHLEBNOVÁ
HC PØÍBRAM - DOMINIK HALMOI
CYKLOKLUB PØÍBRAM - JAKUB HUEK
KLUB TANEÈNÍHO SPORTU PØÍBRAM - JOSEF GREGA A MARTINA SVATOÒOVÁ
SPORTOVNÌ STØELECKÝ KLUB PØI 1. Z PØÍBRAM - PETRA NOVOTNÁ
SK SPARTAK PØÍBRAM - DRAHOSLAV STEINBAUER
JUDO PØÍBRAM - TEREZA TODOROVÁ
SAJDKÁRKROS - TOMÁ A ONDRA ÈERMÁKOVI
THC STIGA GAME PØÍBRAM - LEO HVIÏ
PLAVECKÝ KLUB PØÍBRAM - DANIEL TANC
VOLEJBALOVÝ ODDÍL PØÍBRAM - ZDENÌK PÍCHA
VOLEJBAL BANÍK PØÍBRAM - DAGMAR DRECHSLEROVÁ
NEJSTARÍ SPORTOVEC - KAREL HLADÍK

Vloni poprvé z iniciativy
starosty mìsta Ing. Ivana
Fuksy byli na 1. sportovním plese slavnostnì
vyhláeni a odmìnìni
v kategorii do 18 let
nejlepí sportovci mìsta
Pøíbram. Letos uspoøádal
Volejbalový oddíl Vavex
Pøíbram 2. sportovní ples.
Návtìvníci Kulturního
domu byli svìdky slavnostního vyhláení celkem
19 nových sportovcù, kteøí
pøevzali z rukou starosty
vìcný dar - hodinky s erbem mìsta. Letos úplnì poprvé
vstoupil do pomyslné pøíbramské sínì slávy pan Karel
Hladík, bìec na dlouhých tratích. Panu Hladíkovi
bude pøítí rok 80 let, úspìnì reprezentoval Pøíbram
na maratónech po celém svìtì. Kromì upøímných slov
sklidil pan Hladík velký potlesk pøítomných. Za rok
na 3. sportovním plese na vidìnou.
Mirek Peterka

Pøijïte s námi oslavit vstup Èeské republiky do EU
v sobotu 1. 5. 2004 na námìstí T. G. Masaryka v Pøíbrami

Pøíbram - pøítomná minulost.
Nová kniha autorù Josefa Frye
a Josefa Podlahy je ji v prodeji,
napø. v Infocentru MìÚ Pøíbram.
Farní charita Pøíbram
nová tel. èísla: 318 635 050,
777 942 520, 777 255 075

ZA

AUTOBATERII
40,- K È

Od 1. dubna se zvedá cena,
kterou Kovohutì vyplácejí obèanùm za 1 kus dovezené staré
autobaterie z 25,- Kè na 40,- Kè!
Kdo chce vìdìt víc, mùe volat
na bezplatnou linku

800 100 646.

Program: od 19 hod. skupina Timudej, od 20 hod. Pøíbramský Big band, ve 20,40 hod.
Gellnerùv pøípitek EU, ve 20,50 hod. projev starosty, ve 20,55 hod. hymna ÈR v podání
pøíbramských sborù, od 21 hod. slavnostní ohòostroj, od 21,10 hod. The Beatles Revival

SLOVO STAROSTY

Bøezen s maximálními historickými
teplotními rekordy
byl v Pøíbrami
plný událostí.
Nejvýznamnìjí
bylo udìlení Ceny
Thálie 2003 pro Barboru Hrzánovou
za roli ve høe Hrdý Budes Divadlo Pøíbram. Po dlouhé dobì
prestiní ocenìní, které Pøíbramáky
potìilo a nae mìsto zviditelnilo.
Splnilo se také pøání umìleckého
éfa F. Miky, aby jednoho krásného
dne pøestali mezi sebou soupeøit
zastánci sportu na stranì jedné a zastánci kultury na stranì druhé. A tak
v prvních øadách divadla na dùkaz
budoucí spolupráce pøili divadlo
podpoøit extraligoví fotbalisté z FK
Marily s manelkami. Na 2. sportovním plese byli ocenìni nejlepí
mladí sportovci Pøíbrami, novinkou
bylo vyhláení Sínì slávy, do které
jako první byl uveden maratónec 79letý Karel Hladík. Volejbalisté
Vavexu postoupili do semifinále.
V Q-klubu probìhla velmi zajímavá
výstava vìdeckých a technických
studentských projektù. Tým Sportklubu Oxygen pod vedením
L. Chlebnové vybojoval titul mistra
republiky ve sportovním aerobiku
a postupují na mistrovství svìta.
Malí i velci krasobruslaøi z Bruslaøského klubu Pøíbram dokázali
vyprodat hleditì zimního stadionu
pøi lední revui Mach a ebestová
na ledì. Svìtlo svìta spatøila oèekávaná výpravná kniha pánù Podlahy
a Frye Pøíbram - pøítomná
minulost. Vem patøí podìkování.
K velmi potøebným patøilo setkání
managementu Oblastní nemocnice,
hejtmana Støedoèeského kraje Petra
Bendla se zamìstnanci. Byla pøedstavena koncepce budoucího vývoje,
na které se podíleli i primáøi jednotlivých oddìlení a ti také nyní budou
mít nevýznamný podíl na její vlastní
realizaci. Zaznìla reakce na nejrùznìjí fámy íøící se po mìstì.
Dnes je velmi aktuální údrba
komunikací po zimì. Obalovny
(výrobci asfaltových smìsí) zahájily
opìt provoz, a tak zaèínáme i my
s opravami komunikací. Nicménì
ve je závislé na poèasí. Díky spolupráci s Úøadem práce máme k dispozici pracovníky na veøejnì prospìné práce, kteøí èistí mìsto. S tím
samozøejmì souvisí i strojní èitìní
mìsta. Tady pøipravujeme malou
novinku: vechna auta Technických
slueb a Mìstské policie budou postupnì vybavena monitorovacím
systémem GPS, take budeme mít
pøehled o jejich pohybu v ulicích.
V tomto smìru by mìli spolupracovat i obèané a více vyuívat bezplatné zelené linky Technických
slueb a hlásit nekvalitnì odvedenou práci - reklamaci. Investovali
jsme finanèní prostøedky do nákupu
rolby pro zimní stadion a dokonèili
stavbu snìné jámy. Investice pøinese
statisícovou úsporu v odbìru vody.
Rada mìsta se pravidelnì schází
s pøedsedy jednotlivých komisí.
Jsou to uiteèná setkání, kde se z jiného pohledu od profesních odborníkù dovíme, co trápí obèany mìsta.
A také jejich názor na úèinné øeení.
Z tìchto setkání vyplynou i podnìty
pro èinnost rady i zastupitelù.
Pøíkladem je projekt Pøed kadým
domem zahrada. Slouèené základní
koly ji mají své øeditele.
Jmenovala je Rada mìsta po konkurzním øízení.
I v tomto mìsíci se nae mìsto
objevilo v televizních relacích.
Tentokrát v poøadu Chcete mì?,
a to díky dobré práci psího útulku
i zmìnì platebního systému. Hodnì
lidí své psí miláèky novì pøihlauje
do evidence. Událostí by bylo jetì
hodnì, ale zmínit se jetì musím
o ocenìní, kterého se nám dostalo
z rukou øeditele Fondu bydlení Ing.
Wágnera za rekonstrukci bývalého
achetního objektu na dole Anna
na byty.
Závìrem bych Vás vechny rád
pozval na Jarní keramické trhy a zároveò i na Slavnost u pøíleitosti
vstupu ÈR do Evropské unie. Pøál
bych si, aby se lidé dobøe bavili, ale
hlavnì se hodnì zajímali, jaké zmìny
nám èlenství pøinese a dobøe jsme
se na nì pøipravili. Nejen obèané, ale i instituce by mìli
znát svá práva i povinnosti
v Evropské unii.

PØEDSTAVUJEME EKONOMICKÝ ODBOR

Ekonomický odbor naleznete v II. patøe
hlavní budovy èp. 108 v Tyrovì ulici.
V budovì èp. 19, ul. Gen. Tesaøíka v prvním patøe je pokladna, která také spadá
pod ekonomický odbor. Vedoucí ekonomického odboru je paní Jana Pivoòková.
Kolik má Vás odbor pracovníkù?
Ekonomický odbor patøí mezi odbory
s nejvìtím poètem pracovníkù. V souèasné dobì jich tady pracuje celkem osmnáct.
Co vechno máte na starosti? Odbor
zajiuje komplexní èinnost na úseku úèetnictví, financování a ekonomiky mìsta.
Mezi hlavní èinnosti patøí: úèetnictví,
zpracování rozpoètu mìsta, v prùbìhu

roku hlídání jeho
èerpání, provádìní
rozpoètových zmìn,
zpracování ekonomických podkladù
k ádostem o dotace, zpracování podkladù pro poskytování úvìrù, kontrola
hospodaøení samostatných právních
subjektù zøízených
mìstem (vekerá
kolská zaøízení,
Divadlo, Knihovna
J. Drdy, Technické
sluby, Peèovatelská sluba), poskytování pùjèek z fondu FOM na rekonstrukci a modernizaci bytù na území
mìsta (shromaïování ádostí obèanù,
organizování výbìrových øízení, uzavírání
smluv o pùjèce, kontrolování dodrování
úèelu pùjèky), zpracování mzdové agendy,
místní poplatky (psi, vstupné, ubytovací
kapacita, výherní hrací automaty), správní
poplatky (tombola, výherní hrací automaty),
vedení evidence majetku, pojitìní majetku,
inventarizace.
S èím se na Vás obèané nejèastìji obracejí? Pro obèany jsme partnery pøi
vydávání rozhodnutí na výherní hrací pøístroje a povolování tombol, poøadatelé
kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí pøedkládají vstupenky
k perforaci, obèané mìsta plní oznamovací

a poplatkovou povinnost u místního
poplatku ze psù a ubytovací kapacity,
ádají o poskytnutí pùjèek z Fondu
oprav a modernizace na území mìsta.
S úhradou hotovostních plateb lidé chodí
do pokladen MìÚ. Obèané se na nás
obracejí se ádostí o vystavení potvrzení
o zaplacení kupní ceny bytu, které je
potøebné k vystavení kupní smlouvy a zástavní smlouvy na odkoupení nemovitosti
(bytu) a také k výmazu zástavního práva
na Katastrálním úøadì v Pøíbrami. Dále
se na nás obracejí právnické osoby se ádostí o zapeèetìní pokladnièek pøi provozování veøejných sbírek, sbírky musí být
povoleny pøísluným krajským úøadem
(po skonèení sbírky se pokladnièky v pøítomnosti dvou zástupcù práv. osoby otevøou a spoèítá se obsah, finanèní hotovost
odele práv. osoba na pøísluné konto).
Co ve Vaí práci povaujete za nejdùleitìjí? Tìí nás, e máme dobrý kolektiv, co je pøi této práci velmi dùleité,
vzájemnì se zastoupíme a podpoøíme
v pracovních krizích. Práce nás baví a má
smysl. Co nás netìí, je to, e je jí v urèitých obdobích roku hodnì a trávíme
v práci mnoho èasu. Ekonomický odbor
nezná pojem neúøední den, tzn., e vycházíme vstøíc obèanùm kadý den.
Co byste rády ve své práci zmìnily?
Dostatek finanèních prostøedkù do pøíjmové èásti rozpoètu mìsta tak, aby mohly
být vykryty vekeré poadavky ve výdajové
èásti rozpoètu jednotlivých odborù a pøíspìvkových organizací mìsta.
- str -

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY - KIWANIS CLUB
Kiwanis club patøí do sítì nejvìtích mezinárodních prestiních klubù. Sdruuje
lidi, jejich cílem je vytváøet místní spoleèenství a lepí místo pro ivot lidí.
Humanitární a jiné aktivity klubu mohou
být místní, národní i mezinárodní. Èlenové Kiwanis clubu reprezentují témìø
vechny profese, jsou motivováni touhou
pomáhat druhým, vytváøet trvalá pøátelství. První Kiwanis club byl zaloen
v lednu 1915 v Detroitu v USA. V Evropì
vznikl první klub tohoto druhu v roce
1963 ve Vídni. Pøíbramský klub byl zaloen v èervnu roku 1999.
Úzce spolupracujeme s øadou významných podnikatelù pøíbramského regionu,
kteøí nae akce podporují. Významná je
samozøejmì také podpora mìsta Pøíbram
a jím zøizovaných organizací, pøedevím
Knihovny Jana Drdy, uvedla souèasná
prezidentka Kiwanis klubu Pøíbram Jana
Suková.
Kolik má klub èlenù a jak èasto se scházíte? Máme celkem 14 èlenù. Dalí pak
jsou èestní èlenové a èekatelé na èlenství.
Scházíme se pravidelnì kadý první
ètvrtek v mìsíci v naí klubové místnosti
na Bøezových Horách.
Jaké konkrétní akce má Kiwanis club
na svém kontì? Napøíklad jsme dìtem

Váení spoluobèané,
dovolte mi v dalí informaci o prùbìhu
restrukturalizace Oblastní nemocnice
Pøíbram, a. s., navázat na spoleèné setkání
dozorèí rady a vedení akciové spoleènosti
se zamìstnanci, které probìhlo, za úèasti
støedoèeského hejtmana a nìkterých radních Støedoèeského kraje, dne 8. 3. 2004
v Pøíbrami. Na tomto setkání byla pøedstavena koncepce restrukturalizace ONP,
a. s., která je principiálnì rozdìlena do tøí
fází, které se od sebe oddìlují charakterem zmìn a èasem realizace.
Fáze 0.
Dokonèení fáze 0 je plánováno do konce
tohoto roku. Jsou pøipravovány zmìny
v umístìní a struktuøe duplicitních oddìlení, jako jsou napø. chirurgie a ortopedie.
Na základì rozhodnutí managementu spoleènosti koncentrovat akutní zdravotnickou péèi do areálu I (mìsto Pøíbram) jsou
zahájeny pøípravy na pøesun zdravotnické
péèe, a to s výjimkou oddìlení ORL, které
bude doèasnì (od 1. 4. 2004) naopak pøemístìno do areálu II (ORL ambulance
v infekèním pavilonu v areálu I zùstává)
a interního oddìlení, které z kapacitních
dùvodù v areálu II (Zdaboø) ponecháváme.
Zdaboøský areál bude ji ve fázi 0 vyuit pøedevím pro ambulantní péèi, kterou
hodláme profilovat do podoby odborných
center. Pøíbramtí obèané zde naleznou
ambulantní péèi v mnoha oborech Gastrocentrum, Onkologický stacionáø,
Centrum pro léèbu bolesti, Centrum
jednodenní chirurgie a mnoho dalích.
Fáze 1.
Tato fáze je èasovì rozloena do období
2 - 3 let od zahájení procesu restrukturali-

ze speciální tøídy kamýcké koly zakoupili
poèítaè s dotykovou obrazovkou.
Finanèní prostøedky jsme získali z draby
rùzných populárních osobností na Tradièním muzikantském plese. Pomáhali

jsme i dìtem z mateøských kol, pøedevím
tìch se speciálním zamìøením - koupili
jsme knihy, dìtskou kuchyòku, podíleli
jsme se na vybudování zahradní houpaèky,

nakoupili jsme hraèky a podobnì. I tyto
peníze získáváme napøíklad z benefièních
koncertù, nebo prodejem vánoèních
pohlednic. Hodnì získáváme také
od sponzorù. Ji dvakrát jsme poøádali
spoleènì
s
podleskými
a Klubem vojenské historie
Louèení se kolou pro dìti
z Podlesí, Pøíbrami i okolí.
To je den plný her, soutìí
a velijakých pøekvapení.
Stejnou akci chystáme i letos.
Za zmínku urèitì jetì stojí
i Charitativní spoleèenský
veèer, jeho výtìek byl vìnován
na zlepení prostøedí dvou
pokojù dìtského oddìlení
pøíbramské nemocnice.
Kdo se mùe stát èlenem
vaeho klubu a jak?
Èlenem Kiwanis clubu se
mùe stát kadý, kdo je ochoten dobrovolnì, bez nároku
na jakoukoliv odmìnu, pracovat
ve prospìch postiených
a nemocných dìtí. Jedinou
odmìnou pro èleny je pocit, e pomáhají
potøebným. Zájemci o èlenství se mohou
pøihlásit u kteréhokoliv èlena klubu.
- str -

zace. V této dobì je v areálu I plánována výstavba operaèní pøístavby C k budovì D (monoblok) a øeení nového vstupu do
Oblastní
nemocnice.
V nové pøístavbì by mìl být zøízen akutní
pøíjem, koncentrována intenzivní péèe
(ARO a pooperaèní JIP) a novì vybudovány moderní operaèní sály s centrální sterilizací.
V areálu II (Zdaboø) bude ve stejném
období budováno rehabilitaènì-sociálnìintegraèní centrum, které ve Støedoèeském kraji tolik chybí a které bude poskytovat komplexní lùkovou i ambulantní
rehabilitaèní péèi pro iroké spektrum
pacientù.
Fáze 2.
V dalích krocích, které budou realizovány
do 2 - 6 let od zahájení restrukturalizace,
bude hlavním cílem modernizace lùkového fondu areálu I a dalích souvisejících provozù. V tomto období budeme dále
roziøovat zdravotnickou péèi a rozvíjet ji
smìrem k moderním postupùm. Nutným
pøedpokladem tìchto kvalitativních posunù bude mimo jiné i obnova pøístrojového
vybavení.
Jasným signálem zahájení vech nutných
pøíprav na pøesun zdravotnické péèe dle
koncepce ONP, a. s., je rekonstrukce 4.
a èásti 3. patra lùkového oddìlení chirurgie v areálu I., kde budou pøipraveny také
pokoje s nadstandardním vybavením pro
zvýení a zkvalitnìní komfortu hospitalizace na tomto lùkovém oddìlení.
Pøedpokládaný termín pøesunu tohoto
oddìlení je konec dubna 2004.
Dalí konkrétní kroky naplòování strategie restrukturalizace jsou v souèasné dobì
rozpracovávány do jednotlivých etap, a to
vdy v kombinaci nákladù na tyto zmìny
vynaloené vs. cílový efekt z této zmìny

dosaený. Vekeré snahy jsou smìrovány
k ekonomizaci procesù poskytování zdravotnické péèe. Bezprostøednì blíícími se
etapami je rekonstrukce a rozíøení interní
JIP a rekonstrukce oddìlení ARO v areálu I.
V rámci ekonomizace procesù poskytování
zdravotnické péèe je prioritní dosaení
vyrovnaného rozpoètu ONP, a. s. Z tohoto
dùvodu vedení spoleènosti pravidelnì diskutuje s primáøi oddìlení a odpovìdnými
manaery odborù nad jednotlivými výsledky
jejich nákladových støedisek. Spoleènou
snahou je specifikovat moné rezervy
a potenciál spoleènosti podrobným rozborem jednotlivých poloek hospodaøení.
Jako zásadní se jednoznaènì jeví øeení
transportu a sdílení informací v rámci
spoleènosti. Z tohoto dùvodu byl ONP, a. s.,
na konci roku zakoupen upgrade stávajícího Nemocnièního Informaèního Systému
(NIS). Dalí následné kroky, modernizace
stávající výpoèetní techniky a kvalitní datové
propojení obou areálù, jsou v plné korespondenci s potøebami NIS a jeho dokonalou
funkcí. Zde se vytváøí základ pro kvalitní
datový tok s moností operativního vyhodnocování stavu poskytování zdravotnické péèe a hospodaøení spoleènosti.
Vzhledem k výe uvedeným potøebám
ONP, a. s., se vedení spoleènosti rozhodlo
vyhlásit veøejná výbìrová øízení na dodávku výpoèetní techniky a datové propojení areálù. Jako tøetí výbìrové øízení je
v souèasné chvíli vypsán konkurz na dodavatelský úklid areálu I. ONP, a. s. Úèelem
výbìrových øízení je získání optimální
nabídky pro realizaci dodávek a slueb
pro Oblastní nemocnici Pøíbram, a. s.
Sledujte s námi zmìny v naí nemocnici.
Zároveò vìøím, e tyto zmìny smìrující
k irí a kvalitnìjí zdravotnické péèi
na Pøíbramsku podpoøíte.
Mgr. Roman Boèek
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

S LOUPEK

POSLANCE

Mìsto Pøíbram by mohlo bezúplatnì od státu získat èást bývalých
kasáren na Zdaboøi. Vzhledem k neúspìnosti ètvrtého kola výbìrového øízení na zjitìní zájemce o koupi tìchto objektù rozhodla
na svém jednání na poèátku února komise ministra obrany objekt
bezúplatnì pøevést na mìsto Pøíbram v souladu se zákonem
è. 174/2003. Jedná se o zbývající èást kasáren Zdaboø, které byly
v roce 2000 z pøeváné èásti pøevedeny bezúplatnì ve prospìch
Policie ÈR. Jsem proto velice rád, e komise ministra obrany tuto
monost projednala a objekty se rozhodla na mìsto pøevést.
Mìsto Pøíbram by tak mohlo získat tøi dvojpodlaní budovy s vlastními
parcelami, které se nacházejí v bývalém areálu velitelství Zdaboø.
Oplocený objekt je napojen na vodu, elektøinu a dálkový rozvod tepla.
Spoleènì jsme si nedávno objekty prohlédli s místostarostou
Pøíbrami MVDr. Václavem Beneem a také pøíbramským radním
Mgr. Jiøím Schmidtem a shodli jsme se na tom, e budeme v tìchto
prostorách usilovat o vybudování bytù pro sociálnì slabí vrstvy
obyvatel.
Mohl by se tak vybudovat podobný bytový dùm se sociálními byty,
který v nedávné dobì vznikl v areálu dolu Anna na Bøezových
Horách. Podaøilo by se tak napomoci øeit bytovou problematiku.
Výstavba nových bytù pro obèany je rovnì jednou z priorit souèasného vedení naeho mìsta, jeho souèástí jsou i sociální demokraté.
Rád bych se také zmínil o návtìvì námìstka ministra ivotního
prostøedí a øeditele sekce zahranièních vazeb JUDr. Tomáe
Novotného, který zavítal 19. bøezna do Pøíbrami. Spoleènì jsme si
prohlédli pøíbramskou èistièku odpadních vod. Na setkání jsme
hovoøili o souèasném stavu projednávání pøíbramské ádosti týkající
se pøidìlení dotace na rekonstrukci ÈOV z fondu Evropské unie.
Podle informace námìstka Novotného by mìsto Pøíbram mohlo
získat dotaci ve výi pìt milionù est set tisíc euro. Pevnì vìøím, e
se toto splní a zaène se s výstavbou co nejdøíve
MVDr. Josef Øihák

CHVÁLÍTE ÚØEDNÍKY

Chtìla bych touto cestou opravdu moc podìkovat paní Jitce Vackové
a Evì Strýèkové z odboru sociálních vìcí a zdravotnictví za jejich
pomoc pøi pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou slubou. Moje
podìkování patøí i celému vedení radnice a bytové komisi. Vichni se
mi opravdu moc vìnovali a pomohli mi s øeením mého problému
a s mými starostmi. Takovou ochotu jsem skuteènì neèekala a vichni
mi tím udìlali radost. Hlavnì jim moc dìkuji, e se starají o lidi
a peèovatelská zaøízení. Krátce øíkám: Klobouk dolù!
Vyínová z Pøíbrami
Poznámka: Od minulého èísla jsme zavedli novou rubriku Chválíte
úøedníky. Myslíme si, e kdy se nìco povede, mìli by o tom vìdìt
i ostatní. Dalím dùvodem je, e je dobøe, kdy se nìco povede,
a lidé se o tom dozvìdí. Pochvala je i dùleitým motivaèním prvkem.
Nebráníme se ani kritice. Je také hodnì dùleitá, ale nemìla by být
s úmyslem ublíit, ale naopak, mìla by vést k nápravì. A zcela urèitì
by mìla být konkrétní. A pokud kritizující pøidá i námìt, jak stav zlepit èi zmìnit, budeme opravdu moc rádi. Take se urèitì nebráníme
ani rubrice napøíklad Co se Vám nelíbí.
redakce

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v dubnovém èísle bych Vás opìt nejprve seznámila
s pøipravovanými akcemi Okresní hospodáøské komory
v Pøíbrami. V souvislosti se vstupem do EU se chystá
mnoho zmìn v legislativì, a proto se OHK rozhodla
v nadcházejícím období se více vìnovat vzdìlávacím
akcím pro podnikatele.
15. dubna 2004 - semináø  CELNÍ LEGISLATIVA PO VSTUPU
DO EU VÈETNÌ INFORMACÍ O INTRASTATU s pøedním
odborníkem na celní problematiku JUDr. Otakarem Krátkým, který je
v souèasné dobì pracovníkem Èeského statistického úøadu. O tento
semináø je veliký zájem a z kapacitních dùvodù je lepí s pøihlákou
neváhat.
22. dubna 2004 - PROGRAMY PODPORY MALÉHO
A STØEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ÈR v r. 2004 - ÈMZRB, PHARE
2003 a OPER. PROGRAM PRÙMYSL A PODNIKÁNÍ.
Tento semináø je urèen podnikatelùm, kteøí mají zájem vyuívat
úvìrové nebo pøíspìvkové programy z Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky. Dále budou pøedstaveny dva dùleité programy, které
jsou vyuitelné hlavnì pro podnikatelskou sféru.
5. kvìtna 2004 - ji zmiòovaný semináø spoleènì s RPIC FINVEST
Pøíbram, s. r. o., EURONOVELA ZÁKONA O DPH s legislativních pracovníkem MF ÈR ing. Ladislavem Pitnerem. Tyto informace
jsou dùleité pro vechny úèetní a podnikatele.
10. kvìtna 2004 - semináø ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEØEJNÝCH
ZAKÁZEK v r. 2004. Pøednáejícím má být ing. Jiøí Blaek, specialista Svazu podnikatelù spolupracující na novele zákona. Jeliko
vyplynulo z médií, e tento zákon neodpovídá poadavkùm Bruselu
a e bude nutná úprava zákona do 1. 5. 2004, netroufám si øíci na 100 %,
zda tento semináø probìhne v uvedeném termínu.
Ve dnech 13. - 15.kvìtna 2004 Vás spoleènì se Sdruením podnikatelù v Pøíbrami zveme na XIV. Podnikatelskou a hospodáøskou
výstavu v Pøíbrami. Malí výrobci se sídlem ve Støedoèeském kraji
do 30 zamìstnancù mají monost získat 50% dotaci na výstavní
plochu od hejtmana Stè. kraje Ing. Petra Bendla prostøednictvím
OHK v Pøíbrami .
Blií informace o vech pøipravovaných akcích Vám poskytnou
zamìstnanci OHK v Pøíbrami.
Pøedstavenstvo OHK dne 9. bøezna 2004 schválilo dva nové èleny,
a to firmu R-PRODUKT, s. r. o., která provozuje èerpací stanice
OMV v Chraticích a Zaluanech, kde provozuje té restauraci
a ubytování.
Druhou firmou je MB KOMPLEX, s. r. o., se sídlem v Kosovì Hoøe,
která se zabývá zámeènickou výrobou, provozuje sváøeèskou kolu
a prodává sváøeèskou techniku.
Tého dne se sela i výbìrová komise pro zhodnocení soutìe
o Nejlepí firmu okresu Pøíbram za rok 2003, kterou vyhlásila
OHK Pøíbram ji poètvrté a nad ní zátitu pøevzal senátor ing.
Jaromír Volný. Bohuel dnes Vám jetì nemohu prozradit vítìzné
firmy, nebo k veøejnému vyhláení dojde 5. dubna 2004 na valné
hromadì OHK Pøíbram.
Na zaèátek dubna chystá OHK Pøíbram dalí spoleènou schùzku
se starostou Pøíbrami ing. Ivanem Fuksou a podnikateli, tentokrát
to budou nejvýznamnìjí zamìstnavatelé mìsta Pøíbram. Na tuto
schùzku jsme pøizvali i øeditelku Úøadu práce v Pøíbrami JUDr.
Zdeòku Koeluhovou na téma monosti získání evropských finanèních prostøedkù pro potøeby zamìstnavatelù.
Premiéra v podobì schùzky zástupcù OHK, starosty a podnikatelù
se bude odehrávat 14. dubna 2004 v restauraci Romantika, kde jsme
sezvali spoleènì s romitálským starostou Mgr. Vondrákem vechny
významnìjí podnikatele na Romitálsku.
Pøíjemné jarní dny Vám pøeje
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami,
Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01 Pøíbram I
tel.: 318 627 784 - 5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz,www.ohkpb.cz

KINO MÍR
7.  9. 4.
Dokud nás smrt nerozdìlí
USA - SRN - Kanada. Akèní komedie.

JUBILANTI

10.  14. 4.
Bolero
Pøíbìh brutální vrady mladé studentky. Hrají: M. Stropnický, Jiøí Bartoka,
David Kraus, Jana tefánková a dalí.
13. 4. pøijede reisér F. A. Brabec.

Milí spoluobèané,
pøejeme Vám do dalích let
dobré zdraví a dny plné pohody.

DUBEN

80 L E T
Zdeòka Hanzálková
Marie Jelínková
Anna Majerová
Jarmila Míková
Vìra Vlèková
Anna Vopatová
Vlasta ùèková
Jan Hlaváèek
Ladislav Hlom
Miloslav Libenský
Jaroslav Skalický
Otakar Vorel
85 L E T
ofie Kaiserová
Ludmila Vorálková
86 L E T
Jaromír Kanda
Jaroslav Peták
87 L E T
Anastasie Davidová
89 L E T
Karolina Jeková
Vojtìch Svoboda
90 L E T
Anastázie Gutwirthová
Frantiek Draan
93 L E T
Kristína Bajerová

Jaro

Podtrhuje kouzlo pøírody.
Leérnostem v módì vévodí.
Koncertních sálù se dotýká.
Objevné cesty milencùm
pøichystá.
Vtiskne se do tváøí
vech milých lidí,
co pøes spìch, starosti
- krásu v nìm vidí.
Jana Svobodová

GALERIE F. DRTIKOLA

Umìlecká øemesla
na Pøíbramsku

Své práce pøedstaví nìkolik desítek
vystavujících v oborech: øezbáøství,
výroba textilních a døevìných
hraèek, koíkáøství, kováøství,
noíøství, malba na skle, výroba
vitráí, batikování textilu, malba
na hedvábí, palièkování, tkaní,
aranování kvìtin, sedláøství,
perníkáøství, výroba keramiky, aj.

Manelé Václav a Anna Zikovi z Pøíbrami oslavili v obøadní síni
v Zámeèku - Ernestinu svoji zlatou svatbu. Blahopøejeme.
Nerosty, kameny a perky z nich

tìpán Rak na Svaté Hoøe
Kdy se øekne tìpán Rak, pak nám
vytane na mysli milý pán, který tak
krásnì hraje na kytaru, a srdce plesá
a dech se zastavuje. Ano, pan tìpán
Rak, kytarista, profesor Praské
HAMU ve høe na kytaru, zavítá
do Pøíbrami.
Jak se to stane, e tak význaèný umìlec, který brázdí koncertní podia témìø
celého svìta, si nael ve svém nabitém
programu èas a bude vystupovat na benefièním koncertu právì v basilice
Nanebevzetí Panny Marie na Svaté
Hoøe? To bylo tak. Na poèátku byla
Matice svatohorská. Tedy její výbor,
který organizuje øadu akcí na podporu
projektu výstavby nových varhan
na Svaté Hoøe. Výtìek pak jde beze
zbytku na konto VARHANY. A tak,
kdy jsme veli ve styk s agenturou
pana profesora Raka a naznaèili, o co
nám jde, byli jsme mile pøekvapeni, e
vùbec nebylo zaváhání. Ano, pan
profesor Rak vystoupí zdarma a výtìek opìt poputuje na konto výstavby
královského nástroje.
Jsme velmi vdìèni, e osud naí
nádherné pøíbramské památky, která
pøitahuje turisty z Evropy, Asie,
Ameriky - není lhostejný. Vdy kadý,
kdo se koncertu zúèastní, bude mít

dvojí radost. Tu první - záitek - jistì
nezapomenutelný, protoe kytara
v rukou profesora Raka se mìní
z pouhého nástroje na vypravìèe
pøíbìhù, které oslovují své posluchaèe.
Druhá radost je nenápadná, zato trvalá.
Kadý, kdo koncert navtíví, bude mít
kousíèek onìch nových varhan, které
se budou stavìt. A to je pøece krásný
pocit, kdy za mnoho a mnoho let si
øekneme, e vlastnì ony varhany jsou
vpravdì NAE. I to je pøíleitost, jak
projevit své lidství.
Koncert se uskuteèní dne 4. kvìtna,
v 19 hodin - v basilice Nanebevezí
Panny Marie v Pøíbrami na Svaté
Hoøe. Cena jedné vstupenky je 150,Kè. Vstupenek je omezené mnoství vzhledem k velikosti basiliky - a jsou
v distribuci u následujících prodejcù:
Knihkupectví
Mária
Olanská,
Knihovna Jana Drdy, Prodejna
Gramodesek - bývalý Supraphon Pøíbram - Sídlitì.
Rovnì je moné zajiovat telefonicky na èísle 318 626 351 - co je sekretariát na Svaté Hoøe.
Pøijïte, budeme se radovat spoleènì.
S podìkováním a úctou
Výbor Matice svatohorské

opìt v Pøíbrami

V sobotu 17. dubna budou vechny
prostory pøíbramského kulturního
domu opìt po pùl roce patøit vystavovatelùm, zájemcùm a divákùm,
kteøí se zúèastní v poøadí ji XXXIII.
Mezinárodního setkání pøátel
nerostù, kamenù, perkù a fosilií.
V Èeské republice není mnoho
mìst, která se mohou pochlubit tak
dlouholetou tradicí mezinárodních
expozic minerálù, drahých kamenù
a perkù z nich zhotovených, jako
Pøíbram. První z nich se uskuteènila v roce 1983 u pøíleitosti tehdy
22. roèníku sympozia Hornická
Pøíbram ve vìdì a technice.
Od té doby se v Pøíbrami vystøídaly
ji tisíce sbìratelù, vystavovatelù,
zpracovatelù a prodejcù kamenné
krásy tøpytivých nerostù a z nich
zhotovených perkù. Do Pøíbrami
prý jezdí rádi hlavnì pro velký
zájem návtìvníkù. I to je dùvod
k tomu, aby se tato mezinárodní
setkání v Pøíbrami uskuteèòovala
dvakrát v roce, v dubnu a v záøí a stále jako doprovodný program ji
tradièního sympozia Hornická
Pøíbram.
Na sobotu 17. dubna je pøihláeno
112 vystavovatelù, pro nì bude
k dispozici 280 výstavních ploch.
Doba konání akce ji tradièní.
Od 7 do 8,30 h. instalace a výmìna
mezi vystavovateli, od 8,30 do 14 h.
pro návtìvníky. Vstupné 20,- Kè,
dìti do 15 let zdarma.
Pøijïte se podívat, pøijïte si vybrat
ten svùj kámen pro tìstí.

Rádio je nejrychlejí sdìlovací
prostøedek. V praxi to znamená, e
od získání informace k odvysílání
staèí nìkolik minut. V pøípadì jakéhokoliv ohroení, pøírodní katastrofy
a podobnì, se informace dostane
k posluchaèùm nejrychlejím moným
zpùsobem. Navíc vìtina obyvatel
má pøijímaèe s pouitím baterií nebo
autorádia, take informaci mohou
získat i v pøípadì výpadku elektrického proudu. V rámci Integrovaného
záchranného systému je rádio jediným moným sdìlovacím prostøedkem, které mùe obyvatele varovat.
A to, e si mìsto Pøíbram vybralo
právì Blaník, je logické právì díky
vysoké poslechovosti. Máte u
konkrétní zkuenosti? Obrovskou
zkueností pro nás byly povodnì
pøed tøemi roky. Oblast Pøíbramska
vìtina sdìlovacích prostøedkù opomenula, a to i pøesto, e je zde
Orlická pøehrada. Vysílali jsme
zprávy celých 24 hodin. Navíc jsme
nìkolikrát zveøejnili telefon pøíbramské redakce, která se v ten
okamik zmìnila v telefonní ústøednu.
Nad rámec naí práce jsme zjiova-

li prùjezdnost jednotlivých oblastí,
autobusové spoje, smìrovali jsme
sponzory do potøebných obcí.
Obraceli se na nás starostové, hasièi,
krizový táb a nejvíce samotní obèané.
Myslím, e právì nae práce pøi
povodních pøispìla k tomu, e nás
mìsto zahrnulo do Integrovaného
záchranného systému. Ocenil
tehdy nìkdo tuto vai aktivitu?
Velkou odmìnou pro mne osobnì
byla reakce obèanù. Byla
to úasná slova, která
ve mì mnohdy vyvolala
dojetí a pocit smysluplnosti naí práce. Ale
opravdovým pøekvapením
bylo oficiální podìkování
od tehdejího Okresního
úøadu a Hasièského
záchranného sboru.
Slavnostnì nám byl
pøedán Pamìtní list jako
podìkování za spolupráci.
Pracovala jsem u v nìkolika sdìlovacích prostøedcích
a opravdu nejsem zvyklá, e by tuto
práci nìkdo oficiálnì ocenil.
Bohuel, mám obavy, e jsem tuto
situaci zaila poprvé a zároveò i
naposled. Vae Rádio se v loòském
roce podílelo i na nejrùznìjích kulturních a sportovních akcích
v Pøíbrami. Nìkde jako mediální
partneøi, jindy jako poøadatelé
samotné akce. Pøiblite naim
ètenáøùm o které konkrétní
poøady se jedná a co u nás chystáte
v letoním roce? Podporovat zajímavé akce v regionu je naím cílem
a troufám si øíct, e se nám to daøí.
A protoe jsme regionální rádio,
jsme nejen u významných akcí, ale
podporujeme i ty mení. A rádi
pomùeme i akcím v malých obcích.
Témìø pravidelnì jsme u Neckyády
v Pøíèovech, na Pohádkovém lese
v Èerveném Hrádku, Historickém
dni na Zámku Bøeznice a øadì
dalích. Kromì toho poøádáme
pro nae posluchaèe i vlastní akce.
S velkým ohlasem se setkaly poutì
Rádia Blaník. Na podzim jsme poøádali s Pøíbramským deníkem

Drakiádu, nebo na Václavském
námìstí Vánoèní setkání. Øadu mìst
a obcí jsme navtívili pøi Putování
Rádia Blaník, kdy si obèané mohli
popovídat s naimi moderátory,
nebo nechat zahrát písnièku.
V letoním roce budeme spolupoøadateli mìstských slavností ROSA
v Sedlèanech, které budou 18. a 19.
èervna, na pou do Bøeznice pøijïte
31. èervence a 28. srpna na pøíbramském námìstí TGM budeme
poøádat Velký koncert Rádia Blaník.
Nejvìtí akcí je kadoroèní oslava
narozenin Rádia Blaník. Letos je
opìt na Konopiti a to 22. kvìtna.
Vstupenky lze zakoupit v IC
Knihovny Jana Drdy. Tímto ètenáøe
Kahanu co nejsrdeènìji zvu.
V èem jetì Blaník a radnice
spolupracují a co bychom mohli
spoleènì pro obèany naeho mìsta
udìlat? Zaívala jsem doby, kdy
dostat informace od starostù byl
velký problém. Jen o nás proboha
nic neøíkejte!. Tyto doby jsou
natìstí pryè. Dnes mají starostové
i tìch nejmeních vesnièek zájem,
aby se o nich mluvilo. Obèan získal
právo na informace a to je moc dobøe.
Jak u jsem øíkala, cesta zprávy
k posluchaèùm prostøednictvím
rádia je velmi rychlá, a proto vítám
napøíklad
iniciativu
starosty
Pøíbrami Ivana Fuksy, který mi
jeden únorový veèer zavolal, e
ve mìstì nastala snìhová kalamita.
Varovali jsme obèany bìhem nìkolika
minut. Je to oboustrannì výhodná
spolupráce. Tuto monost mají nejen
starostové nebo øeditelé rùzných
organizací, ale i vichni obèané.
Rádio Blaník chce být svým posluchaèùm co nejblíe, a proto má
ve vìtích mìstech své poboèky.
V Pøíbrami máme pracovitì
v Dlouhé ulici a telefon do redakce
je 318 623 160. Pøivítám vechny
námìty od obèanù - co se kde dìje
zajímavého, co se kde staví, ale i to,
e nìco není v poøádku. Tìím se
na vae podnìty i na osobní setkání
pøi naich akcích.
- str -

19.  21. 4.
Bratøi jak se patøí
Americká bláznivá komedie, reie bratøi Farrellyovi. Hrají: Matt Damon,
Greg Kinnear, Cher a dalí.
22.  25. 4.
Torque: Ohnivá kola
Hrají: M. Henderson, Ice Cube a dalí.
26.  28. 4.
Lepí neli pozdìji
Americká komedie, hrají: Jack Nicholson,
Diane Keatonová, Keanu Reeves aj.
29. 4.  2. 5. od 17.30 hodin
Petr Pan
Americký fantastický dobrodruný
film, reie P. J. Hogan, v èeském znìní.
29. 4.  2. 5. od 20 hodin
Scary Movie 3
Cindy Campbellová úspìnì dokonèila
kolu a pracuje jako televizní redaktorka.
3. - 4. 5.
Kámo
Norská milostná komedie o norské
mládei touící ít volnì a svobodnì.
5. - 7. 5.
Návrat do Cold Mountain
Americko-britský historický, váleèný,
milostný film reiséra A. Minghelly.
Mu jménem Inman, zhnusený váleènými hrùzami, dezertuje z jianské
armády v záøí 1864 a vydává se za milovanou enou. V hlavních rolích
Nicole Kidmanová, Jude Law a Reneé
Zellwegerová.
8. - 9. 5.
Úsmìv Mony Lisy
Americký romantický film natoèený
reisérem Mikem Newellem. Pøíbìh
eny, která mìla velké srdce a tvrdou
hlavu. V hlavní roli Julia Robertsová.
10. - 12. 5.
Mistøi
Èeská komedie reiséra Marka
Najbrta. V èeském pohranièí v témìø
vylidnìné vesnici pøeívají poslední
osadníci. Hostinský Karel stále udruje
v provizorním chodu hostinec. Zde
muská populace sleduje mistrovství
svìta v hokeji. Hl. role Jan Budaø.

KINO ART OBSKURA

1. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Král umavy (1959), reie: Karel
Kachyòa. Hrají: R. Lukavský, Jiøí Vala,
J. vorcová, Vladimír Meník
2. dubna od 21 hodin
Praskotéka strýèka Bobek

NÁ MEDIÁLNÍ PARTNER

Rádio Blaník patøí podle výsledkù
agentur mezi nejposlouchanìjí rozhlasové stanice na okrese Pøíbram.
I to bylo dùvodem, proè se mìsto
Pøíbram rozhodlo vyuít jeho slueb
v rámci Integrovaného záchranného
systému. Tato spolupráce trvá ji
druhým rokem. Co to konkrétnì pro
obèany mìsta i regionu znamená,
na to odpovídá Anna Èiperová
z pøíbramské redakce Blaníku.

15.  18. 4.
Krajina støelcù
Americký western v reii Kevina
Costnera. Ètyøi kovbojové ctí nepsaná
Pravidla Západu. Mìsto Harmonville
zmìní jejich zásady a pøinutí je k boji.

6. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Závra (1962), Hrají: Eva olcová,
Karel Hospodský, Oldøich Velen
8. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
A ije republika (1965). Hrají: Z.
Lstibùrek, N. Gajerová, Vlado Müller,
Gustáv Valach
9. dubna od 21 hodin
Praskotéka strýèka Bobek
13. - 15. dubna od 20 hodin
Dny dávné indické kultury
Zpívejme Hare Krna a buïme astní?
16. dubna od 21 hodin
Praskotéka strýèka Bobek
20. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Smìný pán (1969). Hrají: Vladimír
meral, J. Adamíra, Carmen Mayerová
22. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Dobré svìtlo (1986), hrají: K. Heømánek,
A. Tomsová, I. Chýlková, J. ulcová
23. dubna od 21 hodin
Praskotéka strýèka Bobek
27. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Smrt krásných srncù (1986)
29. dubna od 20 hodin - Pocta K. K.
Ucho (1996)
30. dubna od 21 hodin
Praskotéka strýèka Bobek
GALERIE OBSKURA
Hedvika imková: Výstava fotografií

DIVADLO PØÍBRAM

6., 9. 4. od 19 hodin na malé scénì
Pìnkava s loutnou
16. 4. od 19 hodin
Vichni moji synové
19., 27. 4. od 10 hodin
Radúz a Mahulena
19. 4. od 19 hodin na malé scénì
Hrdý Budes

Srdeènì zveme irokou veøejnost i pøípadné dalí vystavovatele
na 14. roèník Podnikatelské a hospodáøské výstavy, která probìhne
ve dnech 13. a 15. kvìtna 2004 v prostorách Zimního stadionu
v Pøíbrami a okolí. Na rozdíl od minulých roèníkù je letos pøipravena celá øada doprovodných akcí, jako napø. z odborného
hlediska - semináøe se zamìøením na Evropskou unii, burza
pracovních pøíleitostí, z hlediska zábavného - májová veselice,
koncerty, hry pro dìti, oslava svátku sv. Floriána pøíbramských
hasièù apod. Kontakt pro pøípadné dalí vystavovatele: Sdruení
podnikatelù ÈR v Pøíbrami, tel. 318 627 835.
Podrobnìjí informace: www.pribram-city.cz
Za organizaèní výbor Ing. Ota Hauptmann

20. 4. od 19 hodin
Varhanní koncert Petra Rajnohy
21. 4. od 10 hodin
Jak se stal Rumcajs loupeníkem
22., 28. 4. od 10 hodin
Pohádka o líných straidlech
26. 4. od 16 hodin
Vichni moji synové
29. 4. od 19 hodin
Radúz a Mahulena
30. 4. od 10 hodin
Podivná paní Savageová
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M ÌSTSKÁ

POLICIE

P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Dne 10. 3. ve 20,10 hod. pøi prùjezdu Dlouhou ulicí zaregistrovala
hlídka skupinu tøí podezøele se
chovajících osob. Stráník poádal
dotyèné o prokázání totonosti.
Jeden ze skupinky mladíkù výzvu
ignoroval a zaèal odcházet. Po opìtovné výzvì zaèal utíkat smìrem
k prodejnì obuvi Baa, dále
k pojiovnì Alianz a odtud k Èeské spoøitelnì. Dostal se zpìt do
Dlouhé ulice, probìhl prùchodem
mezi domy èp. 103 a 104 a schoval se u vstupních dveøí zadního
vchodu do èp. 103. Stráník ho
vyzval k oputìní úkrytu a prokázání totonosti. V tomto okamiku
pøibìhl na místo i druhý stráník.
V tento moment podezøelý prokopl sklenìnou výplò dveøí a vnikl
do domu èp. 103. Zde prokopl
sklo u dalích dveøí a vnikl na
schoditì. Pronásledovaný utíkal
po schodech a dostal se a do pùdní
nástavby, kde se schoval v bytì
paní M. N. (1977). Kdy stráníci
pøibìhli k bytu, zaklepali na dveøe,
paní N. otevøela a øekla stráníkùm, e pronásledovaného v bytì
nechce, protoe se bojí o své dvì
malé dìti. Proto nìkolikrát sama
vyzvala pronásledovaného, aby
odeel. Ten vak odmítal. Situace
se zaèala vyostøovat, proto stráníci
na místo pøivolali Policii ÈR.
Po pøíjezdu hlídky Policie ÈR
vstoupili stráníci na základì svolení paní N. spoleènì s policisty
do bytu a pronásledovaného
vyvedli z bytu ven. V pronásledovaném byl následnì identifikován
hledaný A. L. (1989) z Pøíbrami
IV. Zadrenému byla pøivolána
sanitka, nebo byl pod vlivem
omamných látek a krvácel z øez-

ných ran, které si zpùsobil pøi
rozbíjení sklenìných dveøních
výplní. Pøípad øeí Policie ÈR.
- Dne 12. 3. zavolala na sluebnu
jedna obyvatelka domu na sídliti,
e z bytu pana ., který ije sám
se svojí tøíletou dcerou, se ozývá
velmi hlasitá hudba a dìtský pláè.
Hlídka dojela na místo a poádala
pána o vysvìtlení. Pan . byl zjevnì opilý a se stráníky se odmítal
bavit. Upozornili ho, e záleitost
pøedají k øeení pøíslunému odboru
MìÚ, èemu se pán vysmál. Ne
zabouchl dveøe, vimli si stráníci
jeho dcery, která nejevila ádné
známky zranìní, pouze plakala.
V bytì byl velký nepoøádek.
- Tého dne o pùlnoci zavolal pan
M. S. z Pøíbrami VII, e na schoditi u jeho bytu nìkdo pøed malou
chvilkou odloil hnìdý koenkový
kuføík a utekl. Hlídka zde kuføík
skuteènì nala a vzhledem na podezøení z trestné èinnosti událost
pøedala Policii ÈR.
- Dne 13. 3. ve 2 hodiny 21 minut
zavolal jeden obèan, e se pøed
domem èp. 36 v ul. 28. øíjna pere
nìkolik osob. Hlídka zde nalezla
pana M. K. (1978) z Pøíbrami IV
a pana S. S. (1985). Pan S. S.
povalil kontejner na odpadky, pan
M. K. ho napomenul a poádal
o zvednutí kontejneru. Výtrník
ho sice uposlechl, ale poté pána
fyzicky napadl. Pachatel dostal
na místì blokovou pokutu.
- Dne 14. 3. v 8,15 hodin nìkdo
zapálil mobilní WC na høbitovì
u Hvìzdièky. Hasièi poár uhasili
a záleitost byla oznámena Policii ÈR.
- V 17 hodin 10 minut se dne 14. 3.
dostavil na sluebnu obèan, který
pøiel oznámit napadení psem.

K napadení dolo u eleznièního
pøejezdu u dráního domku. Pes
pánovi na dvou místech roztrhl
èernou koenou bundu. Majitelem
psa je pan A. B. z Pøíbrami VIII.
Po pouèení stráníky se majitel
psa rozhodl pokozenému uhradit
jeho poadavek na èástku 150,- Kè
na opravu bundy a také pokutu,
kterou mu stráníci vymìøili.
- Dne 15. 3. ve 20,55 hod. spatøil
slubu konající stráník v Dlouhé
ulici skupinku tøí mladých lidí.
Øvali a jeden z nich skákal po kapotì zaparkované kodovky.
Stráník okamitì poádal o posilu.
Na místo se dostavili dalí ètyøi
stráníci. Jeden z trojlístku nemìl
ádný doklad o totonosti. Jednou
z povedených byla M. T. (1984)
z Pøíbrami III, druhým byl pan M.
È. (1986) z Pøíbrami III. Tøetího
pachatel musela identifikovat a
Policie ÈR. Hlídka vyrozumìla
majitele vozidla, který nezjistil
ádnou kodu na vozidle. Proto
byla záleitost pøedána hlídce MP
k dalímu doøeení. Ve bylo na
místì vyøeeno blokovou pokutu.
- Stráníci se nemohou vyhýbat
ani rodinným hádkám. Dne 16. 3.
ve 14,30 hod. oznámila telefonicky
paní S. È. (1946) z Pøíbrami VII,
e ji právì v jejím bytì fyzicky
napadá její dcera J. È (1985).
Stráníci na místì nezjistili ádné
stopy po fyzickém napadení.
Matka se s dcerou sice hádala
a navzájem se obviòovaly z krádeí
svých osobních vìcí, ale dùkazy
nebyly ádné. Matka tvrdila, e to
není poprvé, co ji dcera napadla.
Protoe nebylo nikomu moné
prokázat vinu, doporuèili stráníci
matce, aby v pøípadì napadení

vyhledala lékaøskou pomoc a poté
vìc oznámila na Policii ÈR.
- Dne 17. 3. v 16 hodin poádal
telefonicky jeden návtìvník mìsta
stráníky o pomoc, protoe nemùe
odjet z parkovitì nad Jiráskovými
sady - ve výjezdu mu brání èerný
opel corsa. Stráníci na místì
zjistili oprávnìnost poadavku
a poèkali do 16,30 hod., zda se
majitel vozidla neobjeví. Vzhledem
k tomu, e se tak nestalo, bylo
auto odtaeno, protoe tvoøilo
pøekáku silnièního provozu.
- V noci 20. 3. ve 2 hod. 25 minut
spatøila obsluha kamerového
systému skupinu osob v Jiráskových sadech. Nejvìtím výtrníkem z této skupinky byl J. J.
(1983) z Podlesí, který úmyslnì
strhl jeden reklamní poutaè a kopal
do nìj. Tvrdil, e ve mìl být ert.
Hlídka na místì výtrníka pokutovala a oznámila kodu majiteli
poutaèe. Ten bude chtít samozøejmì
po pachateli náhradu.
- Jetì jeden oheò byl telefonicky
ohláen anonymem. Opìt to bylo
v urnovém háji, tentokrát hoøel
kontejner. Hlídka zavolala hasièe,
kteøí oheò zlikvidovali.
- V první jarní den ve 13,10 hod.
oznámila telefonicky paní N., e
v bytì manelù È. dochází k týrání
psa. Na místo se dostavila hlídka.
Pan È. stráníkùm otevøel, sdìlil
jim, e u nich nikdo psa netýrá
a na dùkaz svého tvrzení pozval
stráníky do bytu, aby si jeho tvrzení ovìøili. V bytì byla paní È.,
která chovala meního jezevèíka,
jen nejevil ádné známky týrání.
Pan È. stráníkùm øekl, e jde
zøejmì o mstu ze strany sousedù,
s kterými vede ji delí domu spory.

Po mìstì budou jezdit stránice na kolech

S pøíchodem jara a pøedevím tepla budeme potkávat pøíbramské stránice na kolech. Cyklohlídky budou kontrolovat pøedevím okrajová místa mìsta, napøíklad Zavrice, Orlov, Lazec,
Kozièín a podobnì. Kola jsme dostali jako sponzorský dar
a samozøejmì pøispìjí k daleko vìtí mobilnosti. Pochùzkami
jsme tìko mohli celý terén obsáhnout, informoval velitel
Mìstské policie Pøíbram Karel Kupec .
Se stránicemi se v poslední dobì setkáváme po mìstì stále
èastìji. Celkem est en má na starosti rajón, který zahrnuje
Pøíbram V, VI, VII a VIII. Od loòského roku sídlí ve sluebnì
na Bøezových Horách. Na otázku, co vechno mají pøíbramské
stránice na starosti, velitel Kupec uvedl: Vechno, jako kadý
jiný stráník. Mají stejná práva i povinnosti, jenom mají jinou
pracovní dobu, tedy od pondìlí do pátku od 6.30 do 15. 00 hodin.
Pokud je tøeba vypomoci pøi nìjaké akci, tøeba pøi odtazích aut,
zasahují právì nae stránice.
Svoji práci berou vechny velice zodpovìdnì a peèlivì. Karel
Kupec ostatnì potvrdil, e je s nimi velice spokojený. A jaké
mají stránice zkuenosti z kontaktu s lidmi, jak se k nim
høíníci chovají, kdy jsou to jenom eny? Nìkdy jsou
hodnì pøekvapení, kdy vidí enu v uniformì. Ale tøeba hlavnì
starí lidé øíkají: Vám to ale holky sluí! éf stráníkù potvrdil, e i napøíklad vulgarismy pouívané nìkterými pøistienými
høíníky jsou v tìchto pøípadech mnohem jemnìjí a v daleko
mení míøe. Pøíkladem mùe být jeden vyhláený Pøíbramák.
Kdy jsem k nìmu la s kolegy stráníky, házel po nás, co mìl
zrovna po ruce. Teï jsem u nìj byla s kolegyní Líbou a najednou
to byl úplnì nìkdo jiný. Témìø dentlmen, uvedla jedna ze stránic svoji nedávnou zkuenost.
Lucii Kuglerové je 24 let a k Mìstské polici Pøíbram nastoupila
v èervenci loòského roku. Proè si vybrala právì tuto práci?
Je to práce v terénu a s lidmi a hodnì rùznorodá. To se mi líbí
a také máme výborný kolektiv. Eva Stoklasová patøí k nejmlad-

ím stránicím, je jí 22 let. I ona je u Mìstské policie od loòského
èervence. Pùvodnì pracovala v knihovnì. Velký rozdíl mezi
tìmito pracemi ale nevidí. Oboje znamená práci s lidmi. Tato je
sice daleko víc v terénu, ale to naopak vítám. Jsem tady naprosto
spokojená. Jiøina Klemová je sluebnì nejmladí. Je jí 28 let
a má dvì dìti. Na této práci se jí také hodnì líbí komunikace s lidmi.
Tím, e má stálou pracovní dobu, tak prý rodinu i práci zvládá
skvìle. Jsem stále v jednom kole. Poøád je co dìlat, pochvaluje si.
Alena Tesaøová je u Mìstské policie nejdéle, tedy 8 let. Je jí 36
let a nejlépe mùe posoudit rozdíl v práci mezi svými muskými
kolegy a nyní. Rozdíl je hodnì podstatný. Mezi vemi tìmi kluky
jsem byla na jednu stranu sice hýèkaná, ale na druhou stranu
jsem ze sebe musela vydat mnohem víc, abych jim staèila. A také
mi dávali dost najevo, e jsem jenom enská, take jsem se
opravdu musela hodnì snait. Mám teï i mnohem víc èasu
na dìti, jsem opravdu spokojená. Libue Müllerová, 34 let.
U mìstské police je pátým rokem, mùe tedy opìt porovnávat své
zkuenosti mezi chlapy a teï. Tady je to naprosto super.
Mnì hlavnì vyhovuje pracovní doba. Pro enu s rodinou je to
opravdu velká výhoda. Poslední stránice Renata Hamplová,
které je 30 let, právì odela na mateøskou dovolenou a v nejblií
dobì bude mít miminko. Øady svých kolegyò tedy opìt posílí, a
její potomek troku odroste.
- str -

Mìstská policie Pøíbram dìkuje panu
Oldøichu Skarkovi za sponzorské dary
- jízdní kola, fotoaparáty, kterými pomáhá
zlepovat nai práci.

Pøíbramská jména

(11.)

Dnení èást naeho vyprávìní vìnujeme plnì pøíbramským údolím
a úvalùm, a také jejich umìlým pøíbuzným, toti dolùm a achtám.
Pøíbramský terén nevykazuje mnoho výrazných pøírodních proláklin. Nejvýraznìjí a v podstatì jediné z nich je údolí Litavky,
pojmenované podle øíèky, která je po tisíciletí formuje. Ostatní
terénní nerovnosti smìrem k zemskému støedu jsou nevýrazné a svá
jména ani nemají.
Oè je Pøíbram chudí na tyto pøírodní útvary, o to je bohatí na poèet i variabilitu lidmi vytvoøených záøezù do zemské kùry. Hornická
èinnost je na Pøíbramsku stará stejnì jako zdejí osídlení. První
písemné zmínky sahají k roku 1311, ale archeologické nálezy
posunují její poèátky mnohem dále do minulosti. My se zde vak
zabýváme jmény, a tak se musíme naopak pøiblíit naí souèasnosti.
První názvy horních dìl toti pocházejí a z doby prvního velkého
rozvoje dolování støíbrných rud na Pøíbramsku koncem 15. a v 16.
století. Nejstarí jména vycházela vìtinou z udání polohy toly,
z nìjaké události k ní se vztahující, z dedikace svìtci, jména vlastníka èi provozovatele díla. V podstatì se tehdy nejednalo o doly
v naem slova smyslu, ale o drobná a mìlká kutiska, jdoucí krátce
po jednotlivých ílách, dokud to technické prostøedky doby
umoòovaly. Jejich pojmenování nemuselo být stálé a neumíme je
ve vìtinì pøípadù ani pøesnì lokalizovat. Nemá proto smysl se zde
zabývat vemi dochovanými názvy a omezíme se tak pouze na nìkteré typické pøípady.
K první skupinì názvù, která vychází z polohy díla, patøí napø. dùl
U sv. Prokopa, Kvìtná a Na uhelnì. Ze skupiny achtic, pojmenovaných po nìjaké události mùeme jmenovat tolu Støíbrný prut,
nazvanou zøejmì podle nálezu ryzího støíbra. Do této skupiny patøí
i jména, která v názvu nìjakým zpùsobem spojovala nìkdejí nálezy
rudy s nadìjným pøíslibem tého do budoucna. Sem bychom mohli
zaøadit názvy jako je Zlatá hvìzda, Veselé rytíøstvo, Bohatá,
U tìstí, U daru Boího apod. Ke skupinì jmen odvozených od zasvìcení svìtcùm èi jiným náboenským symbolùm patøí napø. toly
sv. Trojice, sv. Jan, sv. Eliá, Tøíkrálová tola ad. Tato skupina je
ve svém výskytu nejpoèetnìjí. Na tomto místì je vak nutné
podotknout, e jména svìtcù byla v této dobì základním zpùsobem
stanovení data, a tak je moný èastý pùvod jmen svìtcù v názvech
dùlních dìl vysvìtlit také jako urèení dne, kdy byly zahájeny kutací
práce. Tomu by nasvìdèoval napø. název Novoroèní tola.
Vlastnické vztahy ve jménech je moné objevit ve slovech
Nìmecká tola, Dìdùv dùl, Husùv dùl. Nìkterá jména byla
vytvoøena z hornické hantýrky, tak napø. tajgrofský dùl, odkazující na termín tajgr = dùlní dozorce (zde vak není jisté, zda se jméno nevztahovalo k urèité osobì, její pøezdívka mohla znít tajgr).
Stejná situace panuje i ve jménech z doby pokusù o oivení dùlní
èinnosti v 17. a 18. století. Vesmìs byly otvírána a opoutìna stará
dùlní díla, vèetnì jejich jmen. Objevují se vak i názvy zcela nové,
napø. Zajeèí dùl. V 18. století vak byly zaraeny i achty, které se
doèkaly doby nejvìtího rozmachu støíbrorudné tìby v 19. století.
Tìmto dolùm se budeme v pøítím èísle vìnovat podrobnìji, i kdy
ani zde nebude z prostorových dùvodù moné podat výklad
v úplnosti.

Daniel Doleal

D UBNOVÉ KALENDÁRIUM
2. dubna 1689

Ustanoveni první známí mìsttí hajní - Václav Havrlík a Jiøí
Tùma.

4. dubna 1680

Císaø Leopold I. pøi cestì
z Vídnì do Prahy navtívil
Svatou Horu a Pøíbram.

7. dubna 1422

Hanu z Kolovrat podruhé
dobyl Pøíbram. Stalo se tak
bìhem husitských válek.

9. dubna 1893

Byla v Pøíbrami zaloena
poboèka Èerveného køíe.

10. dubna 1786

Byla zapoèato se stavbou nové
moderní huti na støíbro
a olovo ve Lhotì. Od té doby
je tato hu v provozu na svém
místì, aèkoliv formálnì její
poèátky sahají a do roku
1311.

12. dubna 1954

Ve dne 12.-14. dubna se na námìstí konal Krajský veletrh.
Pøíbramská kronika zaznamenala stínost k jeho prùbìhu,
nebo pracující eny si nemohly nakoupiti jablka,
citrony a pomeranèe, ponìvad
to ji vraních hodinách skoupil venkov.

12. dubna 1901

Vylo první èíslo pøíbramského týdeníku se sociálnì demokratickým zamìøením Nae
Obrana.

12. dubna 1574

Kateøina z Lokan, zástavní
majitelka Pøíbramì, poprvé
vstoupila do sporu s pøíbramskými mìany. Tento spor
vedl nakonec k vyvázání mìsta ze zástavy a jeho povýení
na královské horní mìsto.

19. dubna 1837

Byla v Pøíbrami slavnostnì

otevøena Hlavní kola, pùvodnì
umístìná v budovì starého
soudu. Jednalo se o jeden
z krokù k postátnìní kol
v Rakousku, pøed tím zde byla
kola farní.

21. dubna 1639

Do Pøíbrami vpadla védská
vojska pod vedením generála
Banéra a mìsto zcela vyplenila. Z kaple na Svaté Hoøe si
védové udìlali stránici.

21. dubna 1311

Konrád, obyvatel Pøíbramì, se
syny Jindøichem a Mikuláem,
darovali biskupovi Janovi IV.
hu, kterou na pøíbramském
panství pøedtím sami zøídili.
Nejstarí vìrohodná písemná
zmínka o dobývání nerostných
surovin v Pøíbrami.

24. dubna 1577

Pøíbramský cech pekaøù obdrel od svých berounských
kolegù statuta a práva. Toto
datum je moné povaovat
za vznik cechu, jednoho z nejstarích v Pøíbrami.

28. dubna 1944

Zemøel Hanu Jelínek, význaèný básník a pøekladatel,
pøedevím z francouztiny,
pøíbramský rodák.

30. dubna 1534

Císaø Ferdinand I. vydal privilegium mìstu Pøíbrami,
ve kterém rozíøil poèet trhù
a povolil mìstu postavit si
kamenné hradby. K jejich
stavbì vak nikdy nedolo.

30. dubna 1330

Mikulá z Nových Dvorù,
kutnohorský mìan a mincmistr, daroval konventu cisterciáckého klátera na Zbraslavi
desátou èást svého výtìku z
jeho dílu pøíbramských dolù.
Jedna z nejstarích písemných
zmínek o dolování v Pøíbrami.

Daniel Doleal

Pøijïte si zazávodit s profesionály

22. 5. od 9 a 23. 5. od 7 hodin z povìøení AMK ÈR poøádá
Automotoklub Pøíbram v AÈR dva závody VIII. roèníku
Mistrovství ÈR v automobilovém slalomu. Závody se pojedou
na silnici nad Novým rybníkem od kruhového objezdu u Kaòky po
køiovatku Brod  u eleznièního mostu. Je to disciplina, kterou jezdí jezdci s licencí na upravených vozech, ale i zájemci z amatérské
veøejnosti se sériovými automobily bez úprav. Jezdci musí být pøi
jízdì pøipoutáni a musí mít nasazenou ochrannou pøilbu. Startovní
poplatek èiní 500,- Kè za den. Organizaèní výbor hledá dobrovolníky na zajitìní poøadatelské sluby a zve diváky a jezdce k úèasti.
Hlate se na tel. è. 724 081 140.

Ing. V. Sedláèek, øeditel závodu

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 1. 3.
SCHVÁLILA

- zámìr pronájmu esti garáí
v Pøíbrami VI - Bøezové Hory è. p.
26 obálkovou metodou, minimální
cena pronájmu 500,- Kè/m2/rok
- uzavøení smlouvy na realizaci nové
místní komunikace Na Prùhonu
v Pøíbrami V - Zdaboø dle návrhu
JMENOVALA

- p. Vladislava Rozmajzla vedoucím
odboru koncepce a rozvoje mìsta
MìÚ Pøíbram od 1. 4. 2004
- p. Pavola Vráblicu èlenem komise
RM sociálních vìcí a zdravotnictví.
ODVOLALA

Mgr. Janu Stránskou z funkce èlenky
komise RM sociálních vìcí a zdravotnictví na vlastní ádost

RADA MÌSTA 8. 3.
SCHVÁLILA

- pronájem èásti pozemku p. è.
515/93 v k. ú. Bø. Hory o výmìøe
4,76 m2 pod prodejním stánkem p. L.
Pitìlákovi za cenu 800,- Kè/m2/rok
- proplacení zpìtného nájmu (r. 2001
- 2003) z pozemkù p. è. PK 89/1

A

Z A S T U P I T E L S T VA

o výmìøe 304 m2 a p. è. PK 94 díl 1
o výmìøe 138 m2 v k. ú. Bø. Hory
ve výi 46 410,- Kè JUDr. Valdemaru
Svojtkovi
- výbìr domù urèených k prodeji: ul.
Plzeòská 63 - 64, dùm I. kategorie,
poèet bytù 34; Ryneèek 131 - 133,
dùm I. kategorie, 96 bytù; Ryneèek
151 - 153, dùm I. kategorie, 142
bytù; Drkolnovská 231 - 232, dùm
I. kategorie, 12 bytù
- zaøazení oddìlení dávek a slueb
sociální péèe a oddìlení sociálnìprávní ochrany dìtí do odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ
s úèinností od 1. 4. 2004
- vydání souhlasu s provozováním
Cvièení jógy pro dospìlé v 6. M
- prodlouení smlouvy o nájmu nebytových prostor v Pøíbrami I, nám.
T. G. Masaryka 100 - 101 na dobu
urèitou 5 let s úèinností od 1. 7. 2004
za cenu 1 400,- Kè/m2/rok povýenou
kadoroènì o míru inflace (lékárna)
pro PharmDr. Pavla Kymlu
VZALA NA VÌDOMÍ

- pøedloenou petici obèanù mìsta
Pøíbrami proti sluèování pøíbramských mateøských a základních kol
ze dne 25. 2. 2004 a nesouhlasí s tím,
e by tímto opatøením docházelo
ke zhorování úrovnì výchovy
a vzdìlávání v mateøských a základ-

ních kolách v Pøíbrami, a s tím, e
sluèování mateøských a základních
kol v Pøíbrami nemá koncepci.
ZRUILA

odbor sociálních vìcí MìÚ s úèinností od 1. 4. 2004
JMENOVALA

Mgr. Jaroslava Kopeckého vedoucím
odboru kolství MìÚ Pøíbram

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 25. 2.
ODVOLALO

Ing. Milana Poláka z funkce pøedsedy
Osadního výboru v Lazci na základì
jeho rezignace
ZVOLILO

- do funkce pøísedících Okresního
soudu v Pøíbrami pro funkèní období
2004  2008: Mgr. Jarmilu árovou,
Ing. Oldøicha tìcha, p. Milana tìpána, p. Jána Vahala, p. Josefa
Louèana, pí Miroslavu Brabcovou,
p. Libora Dvoøáèka, pí Evenii
Dvoøákovou, Ing. Zinaidu Valákovou, pí Pavlu Novákovou, pí Danu
Pikrtovou, p. Rudolfa Smetanu, pí
Miloslavu Stoklasovou
- Ing. Jaroslava Konvalinku do funk-

M Ì S TA

ce pøedsedy Os. výboru v Lazci

PØÍBRAM

SCHVÁLILO

- výkup pozemku p. è. 1487/5 o výmìøe 47 m2 v k. ú. Bø. Hory od manelù Vozkových za cenu dle cenové
mapy, tj. celkem 21 620,- Kè
- výkup pozemku p. è. st. 1487/4
o výmìøe 41 m2 a pozemku p. è.
131/34 o výmìøe 64 m2, oba v k. ú.
Bø. Hory, od p. Leopolda Smudy
za cenu 48 300,- Kè s tím, e dále
s pozemkem p. è. st. 1487/4 bude
nakládáno v souladu s usnesením
ZM è. 416/2003
- zpìtný nájem pozemku p. è. st.
1487/4 a pozemku p. è. 131/34, oba
v k. ú. Bøezové Hory, p. Leopoldu
Smudovi ve výi 7 578,- Kè
- smìnu èástí pozemkù p. è. 339/5
a p. è. 339/7 v k. ú. eice ve vlastnictví manelù achových za èásti
pozemkù p. è. 339/1 a p. è. 339/8
v k. ú. eice ve vlastnictví mìsta
- prodej èásti pozemku p. è. 339/1
v k. ú. eice manelùm Václavu
a Jitce achovým za cenu 190,- Kè/m2
- výkup pozemku PK 522 o výmìøe
105 m2 v k. ú. Pøíbram za cenu, která
odpovídá cenové mapì mìsta, tj. 67 200,Kè, od p. M. edivého s tím, e dále
s pozemkem bude nakládáno v souladu s usnesením ZM è. 416/2003
- výkup 2/8 pozemku p. è. 591 v k. ú.

Pøíbram z celkové výmìry 739 m2
za cenu dle cenové mapy 890,- Kè/m2,
a to: 1/8 od MUDr. Kvìtoslavy Domanské za cenu 82 214,- Kè a 1/8 od
MUDr. Miloe Svitavského za cenu
82 214,- Kè s tím, e kupní cena bude
uhrazena v den podpisu smlouvy
- pojmenování bezejmenných ulic:
ulici mezi Sokolovnou a IS HPOS
v Pøíbrami I na K Zátií, slepou
ulici za Sokolovnou v Pøíbrami I
na Sokolská, ulici od køiovatky
u obøadní sínì ul. Jinecká v Pøíbrami II
a na hranici mìsta na Dobøíská,
ulici za bezplatným parkovitìm
v Pøíbrami I smìrem ke høbitovu
na MUDr. Trnky
- zmìnu názvu ulice Hornická,
Pøíbram VI - Bøezové Hory na ulici
Hermíny Týrlové
- poskytnutí pùjèek z fondu FOM
v roce 2004 jednotlivým adatelùm
(20 adatelù) dle zápisu z I. výbìrového øízení ze dne 29. 1. 2004 v celkové výi 1 103 893,- Kè
- návrh rozpoètu mìsta Pøíbram
na rok 2004 v pøíjmech v èástce
626 823,33 tis. Kè, ve výdajích
v èástce 626 312,91 tis. Kè
- cenu vodného a stoèného s platností
od 1. 4. 2004 ve výi:
vodné 26,60 Kè/m3 (vèetnì DPH),
stoèné 14,90 Kè/m3 (vèetnì DPH) celkem 41,50 Kè/m3 (vèetnì DPH)

Rozpoèet mìsta podrobnì - 1.

Technické sluby informují

Od dneního èísla Vám budeme podrobnì pøedstavovat jednotlivé kapitoly rozpoètu.

Sbìr nebezpeèných sloek
komunálního odpadu

èíslo 2, jsme teï po zimì pouze zalepovali nìkolik dìr.
U jsme tedy zaèali po zimì provádìt základní údrbu.
Vechny plánované akce ale teprve zaènou. Teï budou
Kapitola 710 - Doprava
výbìrová øízení a poté budeme postupnì realizovat vlastní
Prioritou rozpoètové kapitoly 710 - doprava práce. Technologií reparatourzug, to jsou souvislé nátìry,
je dokonèení letoní nejvìtí investice ve výi provedeme práce v hodnotì 1 milion korun. Náklad je asi
korun na jeden metr ètvereèní. Dalí milion korun
47 mil Kè: rekonstrukce silnice I/18 - ulice 100
pùjde na opravy po zimì klasickou technologií, a milion
Romitálská - Husova. Je to kompletní rekon- korun pak na výspravy technologií patchmatic. To je opìt
strukce a oprava se vím vudy: výmìna celé technologie, která zakrývá povrch vozovky s tím, e je zde
infrastruktury (vodovodní øad, kanalizace, zaruèena kvalita výspravy na nìkolik let.
plyn, osvìtlení, chodníky, svìtelné køiovatky) Na nìkolika komunikacích budeme pokládat nové souvislé
koberce: první na námìstí T. G. Masaryka
silnice v krátkém èasovém období. I pøes tuto asfaltové
od Komerèní banky a po køiovatku u Mìstského úøadu
investici vak nedochází ke krácení finanèních (viz foto). Dalí v ulici Na Pøíkopech a v Kozièínì. To
prostøedkù na ostatní kadoroèní akce pøiblinì souvisí s celkovou rekonstrukcí a pøístavbou nové èásti
ve výi 40 mil Kè - výspravy po zimì, chodníky, místní komunikace v souvislosti s rozvojem Kozièína.
znaèení, cyklostezky, pøíspìvek na dotaci MHD Dalí, mení èásti asfaltových kobercù, budou provedeny
rámci výspravy pozimní údrby, potom v Dlouhé ulici
atd. Poèítá se i s moností získání grantù, proto vpøed
2. Z. Tam se tímto zpùsobem vyrovná vozovka u obou
je vytvoøena rezerva na finanèní spoluúèast vyvýených retardérù a jejich pøejezd bude pro motoristy
mìsta. Celá kapitola získala prostøedky ve výi pøíjemnìjí. Dnes jsou právì vlivem patného stavu
87.830 tis. Kè, co je nejvyí èástka rozpoètù vozovky zvýraznìny víc, ne je nezbytné. Souvislý asfaltový
pøedchozích let, uvedl místostarosta Ivan koberec bude i na Východním námìstí, v Jarolímkových
v Táborské ulici. Chystáme také roziøování
edivý, který má tyto èásti rozpoètu na starosti. sadech,
parkovacích ploch, pøedevím formou zatravòovacích
tvárnic ve vnitroblocích.
Tato kapitola má v rozpoètu mìsta Pøíbram jednu z nej- Co jste v letoním roce pøipravili pro chodce?
vyích èástek - 87,830 milionù korun. Co vechno tato Nosnou akcí v naí kapitole je i rekonstrukce lávky pro
suma zahrnuje, vysvìtlil vedoucí odboru dopravy pìí na nádraí ÈD. Na tu máme v rozpoètu vyèlenìnou
Zdenìk kaloud. V letoním roce je výe naí kapitoly èástku 2 miliony korun. Dalí nová lávka vznikne
rozpoètu ovlivnìna èástkou 47 milionù, která jde na fi- v Prokopské ulici u Alberta. Mìla by být ve stejném pronancování rekonstrukce prùtahu silnice I/ 18 na Bøezových vedení jako lávka u Elpra. Na chodníky máme v rozpoètu
Horách. To je v podstatì více ne polovina rozpoètu schválenou èástku 1 milion korun. Budeme pokraèovat
na naí kapitole. Dalí vysokou èástku tvoøí financování v poadavcích, které jsme obdreli od obèanù i institucí.
provozu mìstské hromadné dopravy a nákup nových Myslím, e právì zde jde o velice dùleitý krok, protoe
autobusù to ve ve výi 15 milionù korun. Zbytek jsou jejich stav po mìstì je velice patný.
vechny ostatní akce - od projektù pøes bìnou údrbu a Pamatovali jste v rozpoètu i na okolní obce?
po rekonstrukce, opravy a úpravy komunikací, co je Samozøejmì, akcí je naplánována celá øada a chceme
èástka kolem 25 milionù korun. Rekonstrukci komunikace ivot z hlediska dopravy vylepovat i v tìchto obcích.
Napøíklad v eicích bude asfaltový koberec, v Zavricích
a Orlovì bude provedena èást
odvodnìní a asflatový koberec,
v Jerusalémì nás také èeká
odvodnìní, v Brodì chceme rekonstruovat vozovku a o Kozièínì
jsem ji informovoval.
Budete pokraèovat v budování
dalích èástí cyklostezky po
mìstì? Uvidíme podle finanèních
moností. Cyklostezku bychom
rádi rozíøili a doplnili, pøedevím v úseku u eic. Chtìli
bychom do èásti mezi eicemi
a Brodem zahrnout i Památník
Vojna a jeho expozice. Pøedpokladem tedy je cyklostezka
ze eic a na Drkolnov, ale zatím
je ve ve stádiu projednávání.
Ve støedu 31. 3. byl poloen nový asfaltový koberec na nám. T. G. Masaryka. Co byste jetì rádi realizovali
a na co ji v rozpoètu nezbyly
peníze? Tuto radnici, a podle
Husovy a Romitálské na Bøezových Horách, která zahr- mého názoru i vechny ostatní, trápí fakt, e se stále
nuje výmìnu vech sítí od kanalizace, vodovod, plynové nedaøí, aby se finanèní prostøedky, napøíklad ze silnièních
rozvody, veøejné osvìtlení, chodníky, zábradlí i opìrné daní, objevily i v obecních rozpoètech. Od státu nedostázdi v letoním roce povaujeme za velký úspìch. váme ani korunu na sí místních komunikací. Øidiè
Výrazným zpùsobem se vylepí nejen vlastní komunikace nerozliuje, zda se jedná o komunikací místní nebo státní.
a chodníky, ale pøedevím ivot obèanù, kteøí bydlí v této Chce sluné silnice, a tak ve zùstává na obcích a èástky
èásti mìsta. Pøedpokládáme, e tato rozsáhlá akce bude na údrbu se v rozpoètech mìst a obcí tìko hledají.
dokonèena letos v listopadu.
Jakmile se do údrby komunikaèní sítì neinvestuje, tak se
Jak je to s dalími akcemi? Co se týká ostatních akcí, to rozhodnì v pøítích letech vrátí. Potøebovali bychom
tak nejprve zaèneme s bìnou údrbou. To bude po letoní urèitì 10 - 20 milionù navíc, abychom mohli udìlat víc
zimì velice nároèné, protoe prùbìh zimy, kdy se velice souvislých asfaltových oprav - vyfrézovat a poloit nový
výraznì støídaly teploty, mìl velmi negativní vliv na stav koberec. Ani v Pøíbrami nikdo døíve nepoèítal s tak
místních i státních komunikací. Potvrdilo se ale, e se velkým rozvojem motorismu. Na druhou stranu si nemohu
vyplatily rùzné technologie nátìrù, které jsme vyuívali. stìovat na výi podílu dopravy v rozpoètu mìsta. Nae
Nátìr vlastnì uzavøe povrch a je nesrovnatelnì levnìjí èástka je procentuelnì stejná, jak to obvyklé v jiných
ne nový asfaltový koberec. Dá se øíct, e tam, kde jsme státech Evropské unie.
provedli nátìry, pøíkladem mùe být trasa linky MHD
- str -

Technické sluby zajiují pro obyvatele
(nikoliv pro podnikatele a ivnostníky)
mìsta Pøíbrami monost bezplatného
odkládání nebezpeèných sloek komunálního odpadu v zaøízeních ke sbìru
a shromaïování odpadù kategorie N
(nebezpeèný) ve dvou provozovnách:
a) Provozovna v ul. Gen. Tesaøíka 125
V provozovnì lze v provozní dobì (pondìlí, støeda, pátek 13 - 17 hod., sobota
9 -12 hod.) odkládat: vyøazené elektrické
a elektronické spotøebièe (obrazovky),
vyøazená zaøízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice), rozpoutìdla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie - KO,
záøivky a jiný odpad obsahující rtu, oleje

Pozimní úklid ve mìstì
Technické sluby od 18. 3. 2004 zahájily
pozimní úklid mìsta. Tento úklid zahrnuje strojové zametání komunikací a chodníkù, vyhrabání nepoøádkù z pásù mezi
komunikacemi a chodníky, ruèní doèitìní
chodníkù a pøilehlých prostorù u chodníkù,
vysbírání papírù, igelitových sáèkù a podobnì, v nejbliím okolí od chodníkù.
Plánované termíny provádìní úklidu
v ulicích:
18. - 19. 3. Jiráskovy sady - park, zastávky,
Gen. R. Tesaøíka, Sokolská, Lázeòská,
Tyrova, Na Pøíkopech, U Nemocnice,
Hradební, Hálkova, Dvoøákovo nám.,
Na Vrku, Severní, Charvátova, Nad
Jatkami, Podskalí, Riegrova, Zátií, nám.
TGM, kolem námìstí - silnice
22. - 23. 3. Praská, Dlouhá, Václavské
nám., Na Valeince, Ondrákova, Hornická,
Hrabákova, nám. Dr. Theurera, Hornické
námìstí, Mariánské údolí, Palackého,
V Brance, Zahradnická, Potoèní, Pivovarská, Spojovací, Svatohorské schody
24. - 25. 3. Politických vìzòù (k Drubì),
nám. 17. listopadu, dvory za Velkým kotlem,
B. Nìmcové, S. K. Neumanna, Okruní,
Ostravská, Gen. Kholla, Bøí Èapkù, Prof.
Skupy a dvory, K. H. Máchy, Erbenova
26. a 29. 3. Komenského nám., Purkyòova,
Smetanova, Aleova, Krátká, Jungmannova,
Milínská, Prùbìná, Ryneèek, chodník
ke Q-Klubu, Prokopská
31. 3. - 1. 4. Ès. armády, Bøeznická,
autobusové nádraí - horní i dolní,
Dvoøákovo nábøeí, park u nádraí, park
u Hoøejí Obory, Kollerova, Havlíèkova,
Klaudova, Cihláøská, Flusárna, Nad Kaòkou,
Zelená, Slepá, Pod Branou
2. a 5. 4. Osvobození, Komenského,
Legionáøù, Politických vìzòù, E. Benee,
Ve Dvoøe, Ant. Dvoøáka, Tylova, kolem
Kulturního domu, kolem zimního stadionu
a plaveckého bazénu a sídlitì proti nám.,
u 2. polikliniky, nám. Fr. Kuèery
6. 4. Èechovská, 3. poliklinika, køíové
domy a okolí, Budovatelù, Sportovní,
Pod Èertovým pahorkem, ikmá, Boèní,
Pøíèní, Svazácká, Mládenická, K. Kryla
7. - 8. 4. Mariánská, Pod Haldou,
Bøezohorská a dvory, 28. øíjna, Ve Dvoøe,
Obráncù míru, Kutnohorská, Jáchymovská, Sokolovská, Mostecká, Kladenská,
Kremnická
9. 4. Pod achtami, Hornických uèòù,
Anenská, Nádraní, Pod Anenskou, J.
Wolkera, Nerudova, Prokopská, Horská,

a tuky (kromì jedlého), barvy, lepidla,
pryskyøice, nepouitá cytostatika, léky,
baterie a akumulátory
b) Provozovna na Drkolnovì - ve dvoøe
mezi domy èp. 209 a 298
V provozovnì lze v pracovní dobì (úterý,
ètvrtek 13 - 17 hod., sobota 9 - 12 hod.)
odkládat: vyøazené elektrické a elektronické spotøebièe, vyøazená zaøízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice).
Nebezpeèné sloky komunálního odpadu
pøedávejte skladníkùm tak, aby mohli
odpad roztøídit a pøedat k dalímu odstranìní oprávnìné firmì.
Uvedených nebezpeèných sloek komunálního odpadu se mohou obèané zbavit
bezplatnì i pøi provádìní sbìru mobilní
sbìrnou v termínech a místech, jak bylo
uvedeno v minulém èísle Kahanu.
Vojtìská, Jánská, A. Jiráska, P. Bezruèe,
M. Gorkého, Na Vyhlídce, U Trati, Lipová
13. - 15. 4. Jana Drdy, Sadová, Rùová,
eøíková,
Drkolnovská,
achetní,
Slunná, Drustevní, sídlitì za Drubou,
sídlitì Drkolnov, kolem høbitova, kolem
Delvity, Rovná, eická
16. 4. kolní, U koly, Sportovní, sídlitì
Fialka, Brodská
19. 4. Zdaboøská, Klatovská, Táborská,
Písecká, Blatenská, Vodòanská, Strakonická, Prachatická, Vokaèovská, Rovná,
Potovní
20. - 21. 4. Bøezové Hory, nám. J. A.
Alise a H. Klièky, Prokopská, U Køíku,
J. Bartoe, U Prokopa, Pahorková, V. áry,
U Dolu Anna, Ke Korábu, Pod Kovárnami,
Pod Struhami, Havlíèkova, Rudná, Tøemoenská, Skalní, Spálená, Horymírova,
Libuina, Jarolímkovy sady, Havíøská,
Pøíèní, Na Valdeku, Nad Litavkou, Na
Struhách, Kozièínská, Ke Stadionu, Prof.
Pobudy, Heyrovského, K Dolu Marie,
Rytíøská, Romitálská
22. 4. Obecnická, U Plynárny, Husova, U kasáren, U nádraí, K Podlesí, Za Balonkou
23. 4. Evropská, Jinecká, Koperníkova,
Mánesova, Q. M. Vyskoèila, Na Výsluní,
Jasná, J. Zástìry, Pod Hvìzdárnou,
Fibichova, Kvìtenská, V Zahrádkách,
U Václava, U Lomu, Kamenná,
I. Olbrachta, Východní nám.
26. 4. Protifaistických bojovníkù,
Novohospodská, Ke Kocábì, U Soudce,
Polní, U Lesa, U Zahrádek, Za Vrkem
27. 4. Kpt. Olesinského, ikova, Aleovo nám., Partyzánská, Bytízská, Luèní,
Na Letinì, Fantova louka, Balbínova,
Sportovní nám., Svatohorská alej
28. 4. Barandovská, Jerusalémská, K Hatím,
Mírová, V Domcích, Pod Lesem, Tichá
ádáme tímto obèany, aby v uvedených
termínech neponechávali v tìchto ulicích
zaparkovaná auta, jinak nebude ulice
uklizena. Do èásti ulic budou instalovány
pøenosné dopravní znaèky Zákaz zastavení, v pøípadì nerespektování budou
auta odtahována.
Od 19. týdne bude ve dnech pondìlí,
støeda a pátek provádìno postupnì blokové
èitìní mìsta ve 12 blocích. Pokud se
z nepøedvídaných dùvodù nepovede plnì
v plánovaných ulicích provést pozimní
úklid, budou tyto práce dokonèeny v první vlnì blokových èitìní.
Ing. Jan Klem, zástupce øeditele TS

S úèinností od 1. 4. 2004 se v souladu se zák. è. 453/2004 Sb. pøevádí agenda
státní sociální podpory pod úøady práce. Pracovitì této agendy zùstávají
ve stejných prostorech jako dosud. Pro adatele o dávky státní sociální podpory nedochází k ádným zmìnám pøi uplatòování ádostí o tyto dávky.
adatelé, kteøí budou i po 1. 4. 2004 splácet pøeplatky na dávkách státní
sociální podpory, si musí v dubnu 2004 vyzvednout nové sloenky, protoe
se mìní adresa majitele úètu. Pøíjemcùm dávek budou dávky státní sociální
podpory vypláceny pod hlavièkou Úøadu práce Pøíbram.

BØEZNOVÁ FOTOKRONIKA

V sobotu 20. 3. probìhl ji 10. Memoriál Bedøicha upèíka ve plhu.

V sobotu 27. bøezna byli na 2. sportovním plese vyhodnoceni
nejlepí pøíbramtí sportovci za rok 2003.

Setkání managementu nemocnice s odbornou veøejností.

Zábìr ze slavnostního pøijetí èlenek Sportklubu Oxygen
na radnici dne 31. bøezna.

Festivalu ochotnických divadelních souborù v Pøíbrami se
zúèastnil i Kemarský divadelný súbor.

Zástupci mìsta pøijali na výstavì For Arch v Praze èestné
uznání za výstavbu 26 bytových jednotek na dole Anna.

Bruslaøský klub Pøíbram uvedl na Zimním stadionu v Pøíbrami 3. lední revui Mach a ebestová na ledì aneb veèerníèky pro malé
i velké. Bylo to opravdu pøekrásné vystoupení a diváci ve vyprodaném hlediti byli nadeni.

Ve støedu 31. 3. byla pokøtìna nová kniha pánù Frye a Podlahy
Pøíbram - pøítomná minulost.

Volejbalový oddíl Pøíbram jde neúnavnì za svým cílem. Hráèi
vyhráli nad Èeskými Budìjovicemi a postoupili do semifinále.

V úterý 30. 3. starosta slavnostnì zahájil v Galerii F. Drtikola
jedineènou výstavu Umìlecká øemesla na Pøíbramsku.

Ve dnech 31. 3. - 1. 4. se v Pøíbrami konalo Celostátní pracovní
setkání s koordinátory a krajskými zástupci CzechTourism
za cestovní ruch.

XXXVI. roèník Hudebního festivalu A. Dvoøáka
Hudební festival
A. Dvoøáka poøádaný mìstem
Pøíbram za podpory Støedoèeského kraje se
mùe pynit ji
estatøicetiletou
tradicí.
Rok 2004 je
Rokem
èeské
hudby a také rokem 100. výroèí
úmrtí Antonína Dvoøáka. Tìmto dvìma významným
událostem se celý hudební svìt v letoním roce vìnuje
a mìsto Pøíbram také nezùstalo pozadu. V tomto
duchu byl sestavován i program 36. roèníku
Hudebního festivalu Antonína Dvoøáka. Bìhem své
existence se tento festival zaøadil mezi kulturní akce
vysoké úrovnì a vybudoval si v místech konání nezanedbatelné postavení kvìtnového hudebního svátku.
Festival bude probíhat v dobì od 3. kvìtna do 5. èervna
2004 v koncertních prostorách mìsta Pøíbram i jeho
okolí. Kadý rok koncerty situujeme do netypických,
avak atraktivních prostor, a abychom co nejvíce
vyuili krásných prostor, které Pøíbram nabízí, budou
mít posluchaèi monost poslouchat krásnou hudbu
novì i v barokní sále Svaté Hory a v kostele sv.
Vojtìcha v Pøíbrami VI - Bøezových Horách. Pøi organizaci kadého roèníku se vdy snaíme otevøít
brány festivalu jetì více dokoøán. V letoním roce
jsme poádali o spolupráci koncertní agenturu PISKO,

která stojí za celou dramaturgií letoního festivalu.
Program byl sestavován tak, aby byl interpretaènì
vyváený a uspokojil nejirí kálu posluchaèù.
V øadì dvanácti koncertù nabízíme divákùm velmi
kvalitní program ze kterého si zcela urèitì kadý vybere. Festival bude slavnostnì zahájen 3. kvìtna
2004 v 18.00 hodin v Divadle Pøíbram. Úvodním slovem ho zahájí Jan Hanu, hudební skladatel a èestný
pøedseda Spoleènosti Antonína Dvoøáka, a poté bude
následovat koncert houslisty Pavla porcla za klavírního doprovodu Petra Jiøíkovského. Diváci uslyí výbìr z díla A. Dvoøáka, L. Janáèka a N. Paganiniho.
Dalím koncertem, který bude 5. kvìtna v Zámeèku Ernestinu, bude Veèer melodramù k Roku èeské
hudby, ve kterém se pøedstaví pièkoví herci Hana
Maciuchová, Carmen Mayerová a Boøivoj Navrátil
za doprovodu klavíru, harfy, houslí a violy. V 16.30
hod. Galerie Frantika Drtikola poøádá vernisá
výstavy Èeské muzeum výtvarných umìní - práce
na papíøe z poèátku 19., 20. století, na kterou vechny
srdeènì zveme. V bazilice na Svaté Hoøe se pøedstaví
vynikající chlapecký sbor Pueri gaudentes pod vedením sbormistrù Zdeny Souèkové a Jana Zapletala.
Bazilikou se ponesou tóny J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, P. Ebena, B. Smetany. Následovat bude
klavírní recitál Michala Rezka v Zámku Hlubo. I pro
letoní rok jsme zájemcùm zajistili dopravu na koncert i zpìt. Kostel sv. Vojtìcha v Pøíbrami VI Bøezových Horách rozezní zpìv Praského katedrálního sboru s dirigentem Josefem Kicou, který pøedstaví dílo A. Dvoøáka a P. Ebena. Dalím v øadì
koncertù je koncert Pøíbramské filharmonie, která se

3. KVÌTNA 2004 OD 18,00 HOD.
DIVADLO PØÍBRAM
PAVEL PORCL - HOUSLE
PETR JIØÍKOVSKÝ - KLAVÍR

13. KVÌTNA 2004 OD 19,30 HOD.
KOSTEL SV. VOJTÌCHA,
PØÍBRAM VI - BØEZOVÉ HORY
PRASKÝ KATEDRÁLNÍ SBOR

Leo Janáèek: Sonáta
Antonín Dvoøák: Romantické kusy
Antonín Dvoøák: Mazurek
Niccolo Paganini: Výbìr z virtuózních skladeb
vstupné: 220,-, 200,-, 180,- Kè
5. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
ZÁMEÈEK - ERNESTINUM
VEÈER MELODRAMÙ K ROKU ÈESKÉ HUDBY
HANA MACIUCHOVÁ, CARMEN MAYEROVÁ,
BOØIVOJ NAVRÁTIL - RECITACE
Miroslav Sekera - klavír, Hana Jouzová - harfa,
Roman Patoèka - housle, Karolína Rùková viola
dramaturgie, reie a úvodní slovo:
Vìra ustíková
Bedøich Smetana: Rybáø
Zdenìk Fibich: Hakon
Josef Bohuslav Foerster: Norská balada
Karel Kovaøovic: Princezna Lyoleja
Otakar Ostrèil: Balada èeská
Otakar Jeremiá: Romance o Karlu IV.
Otakar Zich: Romance o Èerném jezeøe
Jaroslav Jeremiá: Raport
Bohuslav Martinù: Tøi melodramy
vstupné: 100,- Kè
V 16,30 hodin v Zámeèku - Ernestinu poøádá
Galerie Frantika Drtikola vernisá výstavy
Èeské muzeum výtvarných umìní - práce na papíøe z poèátku 19., 20. století.
7. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
SVATÁ HORA - BAZILIKA
PUERI GAUDENTES
chlapecký sbor ZU Praha 7
sbormistøi: Zdena Souèková, Jan Zapletal
Monika ebestová - klavír, Jiøina Mareová varhanní pozitiv
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Andrew Lloyd-Webber, Petr Eben,
Rupert Lang, Vytautas Mikinis, Bedøich
Smetana, Pavel Jurkoviè
vstupné: 100,- Kè
10. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
ZÁMEK HLUBO
MICHAL REZEK - KLAVÍRNÍ RECITÁL
Antonín Dvoøák: Silhouety
Leo Janáèek: Sonáta es moll 1.X.1905
Bedøich Smetana: Èeské tance - II. øada
vstupné: 100,- Kè

pøedstaví divákùm pod taktovkou dirigenta Milana
Bouka v Zámeèku - Ernestinu. Koncert tefana
Margity, který vystoupí s Praskými filharmoniky
a sborem Bambini di Praga v Divadle Pøíbram, bude
jistì divácky velmi úspìným. Zazní zde dílo A.
Dvoøáka, P. I. Èajkovského, F. Schuberta a dalích
mistrù. Památník Antonína Dvoøáka ve Vysoké
u Pøíbramì uvítá Stamicovo kvarteto, které se pøedstaví
s výbìrem z díla A. Dvoøáka a B. Smetany. Pratí
komorní sólisté s umìleckým vedoucím a sólistou
Bohuslavem Matoukem pøedstaví své umìní v kostele sv. Jakuba. Barokní sál Svaté Hory bude místem,
kde budou diváci moci obdivovat umìní Jaroslava
Tùmy, který je pro pøíbramské velmi známý. Divadlo
Pøíbram bude hostit Karlovarský symfonický orchestr
pod taktovkou dirigenta Miloe Formáèka.
Slavnostní teèkou za celým festivalem bude opera
Rusalka v podání Divadla F. X. aldy z Liberce se sólisty Národního divadla v Praze. Tento koncert je
výjimeèný tím, e bude venku, v prostorách zámeckého
parku v Památníku Antonína Dvoøáka ve Vysoké.
Pøedprodej vstupenek, vyjma opery Rusalka, zajiuje
Divadlo Pøíbram a bude zahájen 19. dubna 2004.
Vstupenky na operu Rusalka budou v prodeji pouze
na odboru kultury, sportu a informaèních slueb MìÚ
Pøíbram v Zámeèku - Ernestinu a v den konání
koncertu na místì.
Vìøím, e si posluchaèi vyberou z pestrého programu
a budou z koncertù odcházet spokojeni a plni krásných záitkù. Závìrem mi dovolte popøát posluchaèùm dobrý výbìr a pøíjemný poslech.
Vìra Albrechtová, vedoucí OKSIS

Pavel Vítek - viola
Radomír alud - kontrabas
Antonín Dvoøák: Smyècový kvintet Es dur
Bedøich Smetana: Smyècový kvartet è. 1 e moll
A. Dvoøák: Smyècový kvintet G dur (s kontrabasem)
Josef Kica - dirigent, Pøemysl Kica - varhany, vstupné: 100,- Kè
Marie Matìjková - soprán, Pavla Kicová - alt,
Viktor Byèek - tenor, Tomá Jindra - bas
23. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
KOSTEL SV. JAKUBA
Antonín Dvoøák: Preludio re maggiore pro varPRATÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
hany, Fuga re maggiore pro varhany, Me D dur
Luanská
Petr Eben: Vesperae in festo nativitatis B.M.V. um. vedoucí a sólista Bohuslav Matouek
Anna Jírovcová - housle
pro soprán sólo, smíený sbor a varhany
J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle a orchestr
vstupné: 100,- Kè
d moll, BWV 1043
Joseph Haydn: Koncert pro housle a orchestr è.
16. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
ZÁMEÈEK - ERNESTINUM
1 C dur
PØÍBRAMSKÁ FILHARMONIE
Antonín Dvoøák: Serenáda pro smyèce E dur
vstupné: 100,- Kè
Milan Bouek - dirigent
Jiøí Valenta - kontrabas
25. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
SVATÁ HORA  BAROKNÍ SÁL
Antonín Dvoøák: Nokturno H dur
JAROSLAV TÙMA
Jan Køtitel Vaòhal: Koncert pro kontrabas
varhanní pozitiv, cembalo, klavichord, úvodní
a orchestr E dur
slovo
Leo Janáèek: Svita pro smyèce
Jiøí Antonín Benda: Sonáta G dur pro cembalo
vstupné: 100,- Kè
Anonymus: Hanácké tance - suita pro klavichod
18. stol.
17. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
DIVADLO PØÍBRAM
Josef Mysliveèek: Sonáta A dur
TEFAN MARGITA - TENOR
Jan Vojtìch Maxant: Suita pro cembalo
PRATÍ FILHARMONIKOVÉ,
B. M. Èernohorský: Toccata C dur (fragment - doBOHUMIL KULÍNSKÝ - DIRIGENT
konèil J. Tùma)
BAMBINI DI PRAGA,
J. Seger: Fuga f moll Kdy Pruáci Prahu bombardoBLANKA KULÍNSKÁ - SBORMISTR
vali L.P. 1757
Jan Køtitel Vaòhal: Fuga B dur
Antonín Dvoøák: Karneval
Jan Køtitel Kuchaø: Fantasie d moll
Antonín Dvoøák: Biblické písnì
Jaroslav Tùma: Improvizace na téma dané
Antonín Dvoøák: Moravské dvojzpìvy
z obecenstva
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky - árie Nemorina vstupné: 100,- Kè
z 2. jednání
Petr Iljiè Èajkovskij: E. Onìgin - árie Lenského
28. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
DIVADLO PØÍBRAM
z 2. jednání
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Sadko - Píseò indicMilo Formáèek - dirigent, Jan Simon - klavír
kého kupce
A. Dvoøák: Koncert pro klavír a orchestr g moll
Francesco Cilea: Arlézanka - Pláè Federica
A. Dvoøák: Symfonie è. 9 e moll Z nového svìta
Antonín Dvoøák: Rusalka - Zpìv lesních ínek
vstupné: 120,-, 100,-, 80,- Kè
z 1. jednání
César Franck: Panis Angelicus
5. ÈERVNA 2004 OD 20.00 HOD.
Franz Schubert: Ave Maria
PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOØÁKA,
Antonín Dvoøák: Kdy mì stará matka
VYSOKÁ U PØÍBRAMÌ
vstupné: 220,-, 200,-, 180,- Kè
DIVADLO F. X. ALDY, LIBEREC
orchestr, sbor, balet, sólisté Národního divadla
20. KVÌTNA 2004 OD 19,00 HOD.
PAMÁTNÍK A. DVOØÁKA, VYSOKÁ U PØÍBRAMÌ
v Praze
STAMICOVO KVARTETO
A. Dvoøák: Rusalka - opera o tøech dìjstvích
Jindøich Pazdera - housle, Josef Kekula - housle, vstupné: 250,- Kè k sezení, 150,- Kè ke stání
Jan Pìruka - viola, Vlad. Leixner - violoncello

Krátce z tiskovek na radnici
- Zámìrem výstavby u venkovního høitì u Prùmyslové koly
se zabývala rada mìsta. Tento
sportovní areál slouí hned nìkolika kolám v okolí, napø.
Gymnáziu pod Svatou Horou,
prùmyslovce, Waldorfské kole
a podobnì. Chceme aby se høitì
dalo vyuívat vìtí èást roku,
právì tak, jako høitì u 3. základní koly nebo u Gymnázia
Pøíbram. Mìlo by tedy jít o høitì
s umìlým povrchem, pøípadnì
i osvìtlením. Projektant se ale
troku rozmáchl a naplánoval
tady i halu s hotelem, uvedl starosta Ivan Fuksa. Ujistil, e tento
zámìr mìsto skuteènì nemá.
Pokud zde nìco vznikne, tak
pouze atny, pøípadnì zázemí
pro správce, dodal. Nová sportovní hala pro potøeby kol by
èasem mìla vyrùst za Sokolovnou. Projekt by mìl být do konce
tohoto roku.
- Rada mìsta odsouhlasila
ukonèení pohøbívání na høbitovì
Pichce. Jde o poslední formální
krok, protoe ji deset let se na
tomto høbitovì nepohøbívá.
Majitelé zdejích hrobù v padesáti procentech vyuili nabídky
mìsta Pøíbram, tedy pøíspìvku
ve výi 5 tisíc korun, v pøípadì,
e dolo k pøestìhování hrobu.
- V rámci dalí státní reformy
dochází k odchodu pracovníkù
z agendy státní sociální podpory
pod Úøady práce. Rada odsouhlasila pøedevím pøevod majetku:
S èím k nám v lednu loòského
roku pøili, s tím nyní i odejdou,
informoval starosta Fuksa.
- Èestné uznání obdrela pøíbramská radnice od Státního
fondu rozvoje bydlení za rekon-

strukci bývalého objektu dolu
Anna na 26 bytù. Projekt provedla
firma Prokon a ocenìní pøevzal
pøíbramský starosta Ivan Fuksa
z rukou øeditele Fondu Ing.
Vágnera.
- Úøad práce Pøíbram pøedloil pøehled o míøe nezamìstnanosti na Pøíbramsku. Ta dosahuje
10,7 procent. Nejvyí je na
Romitálsku, a to 14,9 procent.
- Dne 18. bøezna zaèal úklid
mìsta. Pracovníci Technických
slueb Pøíbram zaèali nejprve
uklízet nejvíce frekventovaných
èástí mìsta, jako jsou napøíklad
Jiráskovy sady. Koncem týdne
by se mìlo zaèít s opravami
komunikací po zimì, která tentokrát napáchala skuteènì hodnì
kod.
- V domì v ulici Ès. armády,
kde sídlí i Mìstské lesy Pøíbram,
by mìlo vzniknout zázemí pro
pøíbramské kluby a dalí
organizace, kde by se postupnì
mohli jejich èlenové scházet.
Tím by vichni mohli uetøit
za nájmy a administrativu.
Na úpravì prostor se ji zaèíná
pracovat, k dispozici bude i venkovní prostor. V souèasné dobì
se zpracovává provozní øád, tak,
aby se vech 14 - 16 organizací
mohlo vystøídat.
- V tìchto dnech probìhla celá
øada nejrùznìjích výbìrových
øízení. Jedním z nich bylo VØ
na dostavbu Domova dùchodcù
na Bøezových Horách, budova
A. Na prvním místì se umístila
firma Kompakt, druhá byla Alva,
tøetí Staveko - vechny pøíbramské. Podle slov místostarosty
Ivana edivého byly mezi tìmito
firmami jenom velice malé

rozdíly, take nabídky byly velice
serióznì zpracované. Dalí výbìrové øízení se týkalo zajitìní
výstavby svìtelných køiovatek
a obsluhy technologických zaøízení. K soutìi bylo vyzváno
celkem 5 firem.
- Konkursního øízení na øeditele 4. a 6. základní koly se zúèastnila celá øada zájemcù. Ze
ètyø uchazeèù si komise vybírala
budoucího øeditele 4. základní
koly a nakonec zvítìzil M.
Pøibyl. Na místo øeditele 6. základní koly se pøihlásilo dokonce est zájemcù. Byl vybrán Mgr.
J. Umlauf. Návrhy na jmenování
nyní musí probìhnout schvalovacím øízením krajského úøadu.
- Mìstský úøad vydal nový, aktualizovaný Sborník vyhláek a
naøízení. Po stanovení ceny bude k prodeji v Infocentru
Mìstského úøadu.
- Výsledky hospodaøení za první dva mìsíce tohoto roku jsou
podle informace místostarosty
Ivana edivého velmi dobré, a to
jak v èásti pøíjmové, tak v èásti
výdajové.
- Diagnostický ústav v bývalém
objektu kolského úøadu podle
sdìlení místostarosty V. Benee
nebude.
Jde
o
zaøízení
Ministerstva kolství a podle
zpráv z tohoto ministertsva by
tady mìlo pro dìti, které mají výchovné problémy, vzniknout
Støedisko výchovné péèe. A to
pro dìti základních kol a 1. roèníkù kol støedních. Toto zaøízení v Pøíbrami ji nyní funguje,
pouze by se do tìchto prostor
pøesunulo. Prodejna, která tady
je, zde i nadále zùstává.
- str -

Výmìna øidièských prùkazù a vydávání øidièského prùkazu podle vzoru Evropského spoleèenství
V Èeské republice se bude po vstupu do Evropské unie, tj. po 1. kvìtnu 2004,
vydávat nový øidièský prùkaz podle vzoru Evropských spoleèenství.
Novì vydávaný øidièský prùkaz bude typu plastové karty o velikosti 54 x 86
mm, tj. pro pøedstavu velikost telefonních karet. Bude rùovomodrý a bude
oznaèen nápisem Øidièský prùkaz Èeské republiky s logem Evropské unie
a rozeznávacím znakem vydávajícího státu CZ. Údaje vytitìné na souèasném
i novém øidièském prùkazu jsou témìø totoné, novinkou bude digitalizovaná
fotografie a podpis. Øidièský prùkaz bude uznatelný pro øízení vozidla v rámci
EU a podobnì jako souèasnì vydávaný typ øidièského prùkazu i v ostatních
státech Úmluvy. Øidièský prùkaz bude vydáván na dobu 10 let z dùvodu
ivotnosti a èitelnosti plastové karty, nebo na dobu kratí z dùvodu omezení
odborné nebo zdravotní zpùsobilosti øidièe.
Výroba nového øidièského prùkazu bude probíhat centralizovaným zpùsobem
obdobnì jako je tomu u obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Obèan podá
ádost na pøedepsaném tiskopisu na pøísluném obecním úøadì s rozíøenou
pùsobností (mìstský úøad) a rovnì zde si do 20 dní øidièský prùkaz vyzvedne.
Pokud se stane, e øidiè ztratí øidièský prùkaz, bude mu do doby vydání nového
øidièského prùkazu vystaveno úøadem doèasné potvrzení, na základì kterého
bude moci øídit vozidlo na území Èeské republiky.
Stávající øidièské prùkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 budou
i nadále platné ve vech èlenských státech Evropské unie. Jejich výmìna bude
èasovì rozloena do tìchto termínù a je patrné, e s výmìnou nemusíte spìchat:
Øidièský prùkaz vydán od - do
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004

Návrh povinné výmìny do
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Èlenky Sportklubu Oxygen: mistrynì republiky ve fitness - step.

KØÍOVKA PRO CHVÍLI POHODY
Nejvìtí kulturní akce mìsta má
letos mimoøádný význam
Podobnì jako v minulých létech se
v kvìtnu v naem mìstì a nejbliím
okolí uskuteèní tradièní hudební
slavnost  XXXVI. roèník Hudebního
festivalu Antonína Dvoøáka.
Mimoøádný význam letoního festivalu podtrhuje skuteènost, e si letos
pøipomínáme 100. výroèí úmrtí tohoto umìlce, svìtovì uznávaného
hudebního skladatele, jeho ivot
i umìlecká tvùrèí práce je spojena
s naím krajem. Není náhodou, e se
mìsto rozhodlo postavit naemu krajanovi sochu, která bude pøipomínat
vem naim obèanùm i návtìvníkù
mìsta, jak hluboko jsou zakoøenìný
ná vztah i hrdost
k tomuto umìlci.
Umìlecký program je rozloen
na dobu od 3. kvìtna do 28. kvìtna,
navíc je plánováno pøedstavení
Dvoøákovy Rusalky v místì jejího
vzniku ve Vysoké u Pøíbramì dne
5. èervna v podání Divadla F. X. aldy Liberec se sólisty Národního divadla v Praze.
Zaèátek festivalu se letos uskuteèní
v Divadle Pøíbram, kde budou provedeny jetì dvì dalí akce velmi
atraktivními soubory a jednotlivými
sólisty. Také v ostatních tradièních
místech, tj. na Svaté Hoøe, na Zámku
v Hluboi, v Památníku A. Dvoøáka
ve Vysoké u Pøíbramì, v Zámeèku Ernestinu, v kostele sv. Jakuba a letos
dokonce i v kostele sv. Vojtìcha na
Bøezových Horách bude mono
shlédnout a vyslechnout koncerty
a dopøát si nevedních umìleckých
záitkù. Pro nae ètenáøe jsme k této
události pøipravili køíovku - tradièní
figurální polomozaikovku.
Vodorovnì: A. Latinsky svìt
(resp. název býv. nakladatelství). 
B. Støedoamerický ostrovní stát.  C.
Mezinárodní zkratka souhvìzdí Rak
(Cancer); chemická znaèka
arsenu.  D. Velký africký savec pøíbuzný irafì.  E. Domácí pojmenování Daniela; základní SPZ okresu
Rokycany.  F. Zkratka bývalého
Ústøedního domu armády; chemický
vzorec sulfidu uranatého.  G.

Zkratka názvu pøedchùdce praské
Dukly; gymnastický prvek; mystický
prapøedek skupiny lidí; rusky svìt
nebo mír; chemický vzorec sulfidu
zlatnatého; neurèité velké mnoství.

bývalý achový mistr svìta; chemická
znaèka køemíku; ukazovací zájmeno;
chemická znaèka osmia.  L. Ètvrtá
èást tajenky; slovenská polní ploná
míra; pátá èást tajenky; epocha;

manelky primáøe Blaeje ze známého televizního seriálu; kód Nizozemska; spiknutí; øímská ètyøka.  P.
Osada; druhá èást tajenky.  O.
Znaèka pracího práku; zkratka

 H. První èást tajenky; despota;
chemická znaèka antimonu.  I.
Francouzsky
zlato;
oblasti;
latinská pøedloka pøes; kanceláøská zkratka (ad acta); praský populární fotbalový klub; iniciály naeho
proletáøského básníka.  J. Svit;
oznaèení jakosti mouky; potrat;
znaèka pokrmového tuku+ iniciály
básníka Heyduka; nepropustná hornina (slovensky); chemický vzorec
oxidu hlinatého.  K. Díl; kód
Neutrálního
území;
zkratka
Mistrovství svìta; vládkynì + noci;

základní SPZ okresu Strakonice. 
M. Znaèka kanceláøských potøeb;
èínské muské jméno; solmizaèní
slabika; judský král; zkratka
Katedry tìlesné výchovy; ruský
souhlas; chemická znaèka teluru;
francouzsky král.  N. Desetina
tisíce; iniciály zpìvaèky Pilarové;
druh oøechu; zkratka zoologické
zahrady; zkratka nanometru + ruská
pøedloka od; znaèka velkoprodejen potøeb pro domácí kutily.  O.
Chemická znaèka hliníku; está èást
tajenky; jméno milenky a pozdìji

Støedoèeské energetické akciové
spoleènosti; nìmecky pravidlo;
panìlská exkrálovna; latinsky
tady; chemický prvek znaèky Ti.
Svisle: 1. Vodácký pozdrav; zkratka
teroristické rasistické organizace KuKlux-Klan v USA; èást obleku.  2.
Domácí zvíøe; moderní zpùsob finanèní kontroly; nalezitì kamene za
úèelem tìby.  3. Nìkdo (literární výraz); muský potomek; norská metropole.  4. Tøetí èást tajenky.  5.
panìlský veletok; slovenská
základní èíslovka tøi; francouzsky

most.  6. Slovensky dovnitø;
první generální tajemník OSN.  7.
Tìkost; jemná øídká bavlnìná tkanina; cizí muské jméno.  8. Zkratka
bývalého Obèanského fóra; chemická znaèka ytterbia; belgické lázeòské
mìsto; cizí sluèovací spojka; kód
Spojených arabských emirátù.  9.
Puls; mozol; zkratka vysokokolského titulu.  10. Ruský revolucionáø;
kap; latinsky pøed.  11. Základní
SPZ okresu Martin; Tìsnohlídkovy iniciály; staroèeské vztané zájmeno
enského rodu; pøedloka; iniciály
filmového reiséra Lipského.  12.
Solmizaèní slabika; domorodý název
lenochoda tøíprstého; mastnota; chemická znaèka zinku; zápor.  13.
Jméno hereèky Janurové; pøemet;
sladkovodní ryba.  14. Plemeno;
chytání ryb neb hon na zvìø; otvory
ve zdi.  15. Znaèka francovky; beèka; francouzský tenista a trenér.  16.
Stát v USA; obec na okrese
Komárno; øímskými èíslicemi
2501.  17. Kód Sýrie; druh plastické hmoty (obchodní oznaèení). 
18. Oznaèení pohonu ventilù spalovacích motorù høídelem v hlavì válcù; sedmá èást tajenky; biblická postava.  19. Malé poranìní; pakostnice; spojka odporovací; èást úst; konì
(literárnì).  20. Ná nejpopulárnìjí
fotbalista vech dob; Staroøek; portugalsky svatý; zkratka názvu jednoho z nejdùleitìjích nemocnièních
oddìlení; roztávat.  21. Jeden z kódù
Itálie; pás; výplò oken + severtí
paroháèi; zkratka kiloampéru.  22.
Hora v Ugandì; osmá èást tajenky;
jméno fotbalového reprezentanta
a trenéra Haka.
Pomùcka: A. ORBIS.  C. CNC.  I.
OR; PER.  J. ABORT.  K. NT. 
M. KIN; ROI.  N. PEKAN.  Q.
REGEL+ HIC.  5. PONT.  6.
DNU; LIE.  7. PEER.  8. AE.  10.
ESER; ANTE.  12. AI.  15. NOAH.  18. OHC.  20. AON; SAN. 
21. ITA.  22. SISI.
Milan Soukup

