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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

Lucii se hlava nezatoèí!
Za skvìlou reprezentaci mìsta
pøipravila pøíbramská radnice
malé uvítání pro nejkrásnìjí
dívku Èeské republiky Miss
2003 Lucii Váchovou.
Jenom nás mrzí, e jsme si té
slávy uili málo. Pouhý
jeden den a pak u se v médiích objevila o Pøíbrami
jenom negativa, posteskl
si starosta Ivan Fuksa,
který Lucii pøedával
velikou
a opravdu
krásnou
kytici,
televizi
a nakonec i bílou erpu se zlatým nápisem.
Pak u si Lucka s radními a pøítomnými
novináøi
povídala
a ochotnì odpovídala
na vechny otázky. Její pøedchozí sportovní kariéra jí
v tomto smìru byla skuteènì
dobrou kolou.
Jak na její úspìch reagují
spoluáci z pøíbramského
gymnázia? Vesmìs pozitivnì.
Jenom mi moná troku závidí,
e nemusím chodit do koly. Ale
jsem s nimi stále v kontaktu,
znìla odpovìï Lucie na první
otázku. A jak to bude dál

s její sportovní kariérou?
No, my se teï stále pøetahujeme
s trenérem tyèkaøù Musilem,
kdo má na tomto úspìchu vìtí
zásluhy, zaertoval si starosta
Sokola
Pøíbram
a pøíbramský
radní

Sváa Chrastina. Právì Sokol
Pøíbram, konkrétnì trenérka
gymnastiky, toti Lucii do soutìe o nejkrásnìjí dívku
pøihlásila.
Bohuel, teï u mi na sportování asi moc èasu nebude
zbývat. Pøíprava je vlastnì
kadodenní trénink a to teï
nepùjde, ale rozhodnì se nechci
ze sportu zcela vytìsnit, ale
podle moností v nìm stále

pùsobit. Chystám se zúèastnit se
s Gymnáziem tafetového bìhu
z Øecka do Prahy, plánuje
nejhezèí dívka roku.
Lucka se za krátkou dobu
svého úspìchu u setkala i s negativy, která s sebou bohuel
tento titul nese. Troku jsem se
na tenhle problém pøipravovala
a myslím, e s tím musí
poèítat kadá dívka,
která do soutìe jde.
Vìdìla jsem, e
spousta lidí bude
mé
popularity
vyuívat k tomu,
aby se
sami
zviditelnili.
Jestli jste
v i d ì l i
dnení bulvární tisk,
tak to je pøesnì ten
pøípad. Jinak se mi
nyní samozøejmì
ivot zmìnil hlavnì
v tom, e jsem se
musela
hodnì
osamostatnit.
O tom, e toto vítìzství s sebou
nese i spoustu slávy, z které se
mùe mnohým zatoèit hlava,
Lucie ví. Na to, aby se prý zase
vrátila zpátky na zem, má

Pøíbramským námìstím znìla vojenská pøísaha
Od páteèního rána bylo opravdu na co se dívat. Naletìná
vojenská technika, pøipravená tribuna pøed jinak klidným
obchodem Kvìtináøství u Holých, vojáci ve slavnostních
uniformách, policisté i stráníci. To ve si chodili prohlíet
nejen dìti, ale i dospìlí. Vojenská posádková hudba
z Karlových Varù jenom podtrhovala slavnostní okamiky.
Pøed ètrnáctou hodinou vzornì seøazené iky vojenských
nováèkù nastoupily k slavnostní vojenské pøísaze.
Pøes tøináct let nemìli Pøíbramáci monost podobnou slávu
uvidìt. Paradoxnì nyní, v období, kdy v Pøíbrami není jediná
vojenská posádka, se na námìstí T. G. Masaryka vojáci vrátili. By jsou ze sousední jinecké posádky. V Jincích jsou
vojenské pøísahy ètyøikrát do roka a stával se z nich stereotyp. Je koda, e podobnou prezentaci moc lidí nemá monost vidìt, a tak jsme se dohodli se starostou Ivanem
Fuksou, a myslím, e to byl výborný nápad, a minimálnì
jednou roènì udìláme tuto slavnost tady v Pøíbrami, uvedl
plukovník Jaroslav Vácha, velitel posádky Jince.
A bylo opravdu co sledovat. Pøes sto tøicet vojákù v uniformách s bílými átky kolem krku, po kterých pokukovali
hlavnì ti jejich - rodièe, dívky, kamarádi. Sborové Tak
pøísaháme! se neslo ztichlým námìstím. Nováèkùm tak
skonèilo období základního výcviku a nyní je èeká dalích
jedenáct mìsícù nároèného vojenského výcviku.

kde probíhá rekonstrukce kanalizace.
Uzávìra potrvá asi tøi mìsíce.
Dalí vìcné bøemeno se týkalo
plynofikace mìstské èásti Sázky.
Letos se staví plynový pøivadìè
od Drupolu k Sázkám a nyní se chystají rozvody po jednotlivých ulicích.
Tajemnice mìstského úøadu
Jarmila Nováková seznámila èleny
rady mìsta s organizaèními zmìnami
v souvislosti s delimitací a radní dostali aktualizované seznamy. Ke zmìnì
dolo napøíklad na odboru kolství.
Samosprávná èást pøela na odbor regionálního kolství a pùvodní odbor
se nyní jmenuje odbor kultury, sportu
a informaèních slueb. Dále vznikl
nový odbor ivotního prostøedí, který
je nyní samostatný a pøevzal nìkteré
kompetence okresního úøadu. Døíve
spadal pod Stavební úøad.
Oddìlení informaèních slueb má
na starosti prezentaci mìsta, informaèní servis, média, mìstský zpravodaj Kahan a pøejde na nìj i starost
o aktualizaci internetových stránek.
Celkem tøinácti pøíbramským
rodinám odsouhlasili mìsttí radní
osvobození od mìsíèních poplatkù
za kolku. Dùvodem jsou nízké pøíjmy.
Rada mìsta schválila tzv. Zimní

ráda, hlavnì Svatou Horu.
Myslím, e je tady daleko èistìji
ne v Praze. Ráda bych pár let
v Praze pracovala, ale rozhodnì
se chci vrátit do Pøíbrami zpátky.
- str -
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Armáda ÈR, obec Milín, mìsto Pøíbram,
mìsto Strakonice, Hornické muzeum
Pøíbram, Muzeum støedního Pootaví
Strakonice, Kluby vojenské historie a techniky Pøíbram a Brdy, VÚ 9675 a 3738 Jince,
VÚ 4312 Strakonice, VÚ 4391 Romitál
p. Tø. s dalími jednotkami a útvary AÈR,
ve spolupráci s Policií ÈR, kluby vojenské
historie ÈR a Èeským svazem bojovníkù
za svobodu poøádají akci
Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945
Jízda váleèných vozidel
podél demarkaèní linie do Strakonic
Slivice 10. 5. , Strakonice 11. 5. 2003
PROGRAM U PAMÁTNÍKU VÍTÌZSTVÍ:

Krátce z tiskovky 17. 4.

O schùzku poádal starostu
Ivana Fuksu prozatímní øeditel
nemocnic Mgr. Roman Boèek.
Informoval o zmìnách, které se
v tìchto zaøízeních chystají a v jaké
èasové posloupnosti bude transformace na akciovou spoleènost probíhat. Mandát souèasného vedení je
do doby stabilizace obou nemocnic.
Nyní ve záleí na krajském zastupitelstvu, které celý postup bude schvalovat. Podle slov souèasného managementu je pøipraven i program
na oddluení ve formì pùjèky.
Rada mìsta Pøíbram projednávala
celou øadu materiálù týkajících se
vìcného bøemene na uloení plynového potrubí, vodovodu a kanalizace
a elektrických rozvodù. V nìkterých
èástech mìsta probíhají generální
rekonstrukce tìchto sítí nebo zcela
nové rozvody. Nejrozsáhlejí a zároveò nejdùleitìjí je pokládka nového
plynovodu pøi rekonstrukci ulice
Romitálská, která má zaèít v nejblií
dobì a podstatnì omezí dopravní
provoz v této mìstské èásti. Jsou
pøipraveny objíïky. Jedna povede
kolem stadionu Marila a druhá kolem
supermarketu Delvita. V souèasné
dobì je uzavøena Balbínova ulice,

své rodièe. Ono to vlastnì
takhle funguje u teï. Zaèala
jsem jim tøeba nìco vyprávìt
a u to tady bylo. Poèkej, my ti
shodíme høebínek, chceme,
abys byla poøád taková, jaká
jsi. A je to! øíká Lucie a pokraèuje: Neøíkám, e budu
poøád stejná, e se nezmìním,
to asi ani nejde, ale doufám, e
to ustojím.
Místostarosta Ivan edivý
neodolal a poloil Lucii otázku,
jak se jí ije v mafiánském
mìstì?
Dobøe. Mám tohle mìsto

kolo grantù v kultuøe. Materiály nejprve projednala kulturní komise.
Celková èástka na èinnost rùzných
spolkù a organizací je 300 tisíc korun
a na jednorázové akce poøádané
v Pøíbrami 400 tisíc korun. V rozpoètu je pøipraveno 900 tisíc, zbývající
èástka je na akce, které poøádá pøímo
mìsto, napøíklad Vítání jara, Advent,
ivnostenská výstava, Vojenská pøísaha, Svatý Florian a také na èinnost
osadních výborù. Rada samozøejmì
poaduje od jednotlivých pøíjemcù
grantù následné vyúètování. Jak øekl
starosta Fuksa: Kdo splní pravidla
hry, bude mít anci i v následujících
letech.
V rámci projektu Sokrates
Comenium odjídí studenti pøíbramského gymnázia na studentskou konferenci do Norska. Zastupitelé odsouhlasili, e s sebou povezou materiály,
kterými budou prezentovat mìsto.
Individuální výstavbu garáí
øeí v Pøíbrami vyhláka z roku 1979.
Jde o jednu z nejstarích vyhláek,
která ji dávno neodráí potøeby
mìsta. Stavební úøad nyní dostal
za úkol ji ve spolupráci s autory
územního plánu a dalích novelizovat.

PÁTEK 9. 5.
- od 17 hod. ukázka vojenské techniky
(KVH Brdy)
- od 19 do 21 hod. koncert hudební
skupiny Country band
- od 21.30 hod. ohòostroj
SOBOTA 10. 5.
- 9.30 - 11.00 hod. generální zkouka
dle scénáøe a pokynù moderátora, historická vojenská technika nenasazená do rekonstrukce bitvy bude pøedvádìna v táborech
jednotlivých armád
- bìhem prezentace váleèné techniky vystoupení hudební skupiny Country band
- stánkový prodej s obèerstvením a suvenýry po celý den
- výstava techniky, výzbroje a výstroje AÈR
- 12.00 hod. pietní akt
- Hradní strá, èestná jednotka spojencù,
zástupci organizátorù, veteráni války a dalí
èestní hosté
- fanfáry Souboru svatohorských trubaèù
k slavnostnímu nástupu pøi poloení vìncù
- pietní akt za doprovodu Vojenské hudby
MO ÈR
- 13.00 hod. zahájení rekonstrukce bitvy
- 15.00 hod. ukonèení rekonstrukce bitvy,
slavnostní nástup úèastníkù rekonstrukce
bitvy, odjezd kolony historických váleèných vozidel na parkovitì
- 15.30 - 17.30 hod. ukázka soudobé letecké,
protiletadlové, dìlostøelecké a jiné pozemní
vojenské techniky, vèetnì zpùsobu vedení
boje Armády Èeské republiky
- odjezd kolony váleèných historických
vozidel po trase Slivice - Bøeznice Bìlèice - Sedlice - Strakonice
Kyvadlová doprava v sobotu 10. 5.
trasa: Pøíbram (obchodní dùm
Hypernova, koneèná MHD è. 2) - Milín
8.00 - 12.30, po stejné trase zpìt
v 17.00 - 18.00

S LOVO

S TA R O S T Y

Uplynulý mìsíc pokraèoval
ve znamení jara. Jarní koncert obou pøíbramských sborù
doplnìný recitací herce Boøivoje Navrátila byl skvìlým
kulturním poèinem.
V tomto mìsíci také zaèala
výstava obrazù a grafiky
Frantika Tomíka v Galerii
Frantika Drtikola. Mìl jsem
monost se osobnì zúèastnit
vynikající módní pøehlídky
Quo Vadis, na které se opìt jednoznaènì prokázalo,
e Pøíbram je skuteènì mìstem krásných en. Tento
fakt u jen potvrdila Lucie Váchová. Její úspìch byl
podle mne zcela neèekaný. To, e byla jednou z nejkrásnìjích dívek v této soutìi, bylo jasné, ale e
po ètyøech letech vyhrála opìt Pøíbramaèka, bylo
nevídané. Z jejího úspìchu se vichni radujeme
a pøipravili jsme jí malé pøivítání na radnici.
Dalí Lucie, tentokrát Chlebnová, do Pøíbrami
pøivezla støíbrnou medaili z Mistrovství ÈR ve sportovním aerobiku. eny v tomto mìsíci skuteènì
bodovaly. Dalí medailistkou je Tereza Todorová,
která v tìchto dnech vyhrála støíbrnou medaili
na Mistrovství ÈR v judu. Na radnici probìhlo
vyhodnocení nejlepích bìcù - vytrvalcù Podbrdského poháru, tzv. Ligy bìeckých závodù okresu
Pøíbram. I slavnostní vojenská pøísaha a ukázka
techniky na námìstí T. G. Masaryka se zdaøila.
Jsem rád, e se tyto úspìchy objevují na stránkách
regionálních i celostátních deníkù a jsou tak protiváhou nepopulární medializace, e Pøíbram opravdu
není nebezpeèným mìstem mafiánù, jak se snaí
dokazovat nìkteøí novináøi. Bohuel dùsledkem této
medializace je, e nás to velice pokozuje v oèích
pøípadných budoucích investorù, se kterými jednáme.
Tìko se mùeme bránit nejrùznìjím fámám a zvìstem. Jsme snad nejkontrolovanìjím úøadem v celé
republice a závìry tìchto kontrol jsou jasnou odpovìdí. To bohuel u nezajímá autory zmínìných èlánkù
a reportáí.
V dubnu jsem absolvoval celou øadu pracovních
setkání. Probìhlo napøíklad první jednání se správcem
lyaøského svahu Baníkem Pøíbram. Dolo k dohodì,
e budeme postupnì dìlat ve pro to, aby se svah
vrátil zpìt do vlastnictví mìsta, abychom do nìj
mohli investovat a vytvoøit kvalitní lyaøský areál,
který by byl snadno dostupný vem milovníkùm bílého
sportu. Okresní hospodáøská komora na valné
hromadì pøedala ocenìní nejlepím firmám pøíbramského regionu: Beroha ÈR a ELPRO-Delicia.
Velice pìknì se rozbíhá partnerství naeho mìsta
s bavorským mariánským poutním mìstem Altötting.
V dubnu jsme stihli spoleènì se zástupci Svaté Hory
a Úøadu práce toto mìsto navtívit. Starosta
Altöttingu Herbert Hofauer se ji pøijel podívat
do Pøíbrami a mimo jiné byl velmi mile pøekvapen
Pøíbramí, zvlátì pak kvalitou a rozsahem
Hornického muzea, kde výklad v jeho rodném jazyce
zajistil øeditel Dr. Velfl. Pøipravujeme smlouvu
o partnerství a v kvìtnu by ji mìla probìhnout
výmìna studentù. Setkal jsem se také s novým vedením
pøíbramských nemocnic. Seznámil jsem se s nìkterými
budoucími postupy restrukturalizace obou tìchto
zaøízení. Vyslovil jsem pøání, aby nedocházelo k masivnímu propoutìní, co by zkomplikovalo situaci
na trhu práce v Pøíbrami. Nyní èekáme na rozhodnutí krajského úøadu, zda i mìsto bude moci ovlivòovat budoucí vývoj.
Nae mìsto jsme i tentokrát prezentovali na výstavì
Urbis v Brnì. Zamìøili jsme se pøedevím na pøedstavení naeho územního plánu a prùmyslové zóny.
Mezi padesátkou zúèastnìných mìst jsme si vedli
myslím velice dobøe. Pokraèujeme také v jednání
se zástupci státního podniku Diamo ohlednì pøevodu
jejich pozemkù pod obecními domy, mìstskými silnicemi a veøejnou zelení. Na tomto problému mnohde
vázne dalí privatizace bytového fondu. Jetì bych
chtìl reagovat na nìkteré (díky opodìné informovanosti) katastrofické zprávy týkající se výky hladiny
v Orlické pøehradì z dùvodù rekonstrukcí pøehrad
po loòských katastrofálních povodních. Na jednání
s generálním øeditelem Povodí Vltavy P. Hudlerem,
starosty støedoèeských i jihoèeských mìst a obcí,
jihoèeským hejtmanem J. Zahradníkem a zástupci
lodní dopravy jednoznaènì zaznìlo, e situace by
nemìla být nijak dramatická. Bìhem letních mìsícù,
pokud nepøijdou dalí povodnì, bude hladina vody
mezi 347,5 - 348 m n. m. Take lodní doprava nebude
nijak omezena a voda by mìla být i v mìlèích zátokách.
V nejblií dobì zaènou po mìstì opravy komunikací a chodníkù. Ve výbìrovém øízení ji byly vybrány
firmy, které se hned pøi vhodných klimatických
podmínkách pustí do práce.
Závìrem bych vás vechny rád vyzval k tomu,
abyste nás upozoròovali na zajímavé osobnosti, které
bychom mìli v tomto mìsíèníku pøedstavit. ije mezi
námi spousta skromných a nenápadných lidí, kteøí
o tom, co pro druhé udìlali, moc nemluví a pøesto by
mohli urèitì být dobrým pøíkladem pro ostatní.
I následující mìsíc bude patøit k tìm, ve kterých
nás èeká spousta zajímavých událostí. Rozhodnì
byste si nemìli nechat ujít pøipomenutí II. svìtové
války rekonstrukcí bitvy na Slivici 10. kvìtna
a ivnostenskou výstavu od 16. kvìtna.
K nejvìtím kulturním akcím ve mìstì zcela urèitì
patøí Hudební festival Antonína
Dvoøáka, tentokrát jde o jubilejní
35. roèník, který nabízí v termínu
od 9. do 31. kvìtna celkem 11 koncertù.
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MÌSTSKÁ

POLICIE

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
» Opilec s rozbitou hlavou leel pøed vjezdem do areálu Technických slueb. Ohlásil to
2. dubna ve 12.40 hodin øeditel TS Pøíbram.
Hlídka na místì nala J. F. (58) ze eic. Øekl,
e byl napaden neznámou osobou, která ho
zezadu udeøila do hlavy a pak mu nastøíkala
jakýsi spray do oblièeje. Napadený chlapík byl
pøevezen do nemocnice, kde jej pøevzali s tím,
e o události vyrozumí Policii ÈR.
» Kosmetiku LOreal za 678 korun ukradla
v prodejnì drogerie DM v Praské ulici 3. dubna kolem tøetí hodiny odpoledne sleèna P. V.
(14) z Kluèenic. Stráníci povedené sleènì
vymìøili na místì pokutu.
» Jetì není postaven a u se v nìm krade.
Tentokrát byl zlodìj na stavbì obchodního domu
LIDL v Evropské ulici. Jeden z pracovníkù
uvidìl dva mue, kteøí kradli propan-butanovou
láhev a potrubí. Hlídka mìstské policie zastihla R. D. (56) z Pøíbrami IV, který mìl na vozíku tlakovou plynovou láhev a stráníkùm øekl,
e si ji byl nechat naplnit v nedaleké firmì
Èeský plyn, ale protoe mìl málo penìz, tak
mu ji nevymìnili. Pracovnice firmy naopak
uvedla, e tento pán se u nich pøed chvilkou
pokouel plynovou láhev prodat, ale protoe
nemìl ádný doklad o nabytí, tak ji od nìj
neodkoupila. Stráníci pojali dùvodné
podezøení, e se jedná o trestný èin, a pøípad
pøedali Policii ÈR.
» Krvácející mu leel na chodníku
v Ondrákovì ulici. Na mìstskou polici to
ohlásil neznámý mu 4. dubna v 16.30 hodin.
Hlídka na místì nala opilce poranìného
na prstech pravé ruky. Stráníci mue provi-
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zornì oetøili a protoe s nimi odmítal komunikovat, tak jej pøevezli na Policii ÈR
» Poulièního prodejce kompaktních diskù
zadrela mìstská policie na parkoviti supermarketu Kaufland 5. dubna. Ukázalo se, e
K. B. (59) u sebe nemá ádné oprávnìní k prodeji ani doklad o nabytí zboí. Pro dùvodné
spáchání trestného èinu byl pøedán Policii ÈR.
» Dalí chlapík leel pøed domem v Pøíbrami
VII 5. dubna ve 20,50 hodin. Byl zranìn v oblièeji a nebyl schopen samostatného pohybu,
a tak stráníci pøivolali Rychlou záchrannou
slubu.
» Auto pøijídìjící z jednosmìrky od ulice
Palackého ke Kanì uvidìla 6. dubna kolem
22. hodiny pìí hlídka mìstských stráníkù.
Stráníci vozidlo zastavili a po øidièi auta koda Felicie chtìli ukázat doklady. Øidiè V. O.
Sice svùj pøestupek uznal, ale pøesto se choval
velmi arogantnì a pùsobil mírnì podnapilým
dojmem. Stráníci tedy povolali Policii ÈR
a poádali o dechovou zkouku tohoto høíníka.
Test byl negativní, a tak stráníci udìlili pokutu
za jízdu v protismìru.
» Krávy si vyly 9. dubna kolem osmé hodiny
veèerní na procházku po Orlovì. Jednomu
z místních obèanù se ale nezdálo, e si jen tak
chodí po místních komunikacích, a tak povolal
na pomoc mìstské stráníky. Ti skot zahnali
zpátky do kravína, zavøeli objekt a odjeli.
» O pomoc pøi oetøení opilé eny poádala
10. 4. v 19.35 hodin pracovnice Rychlé
záchranné pomoci na Pohotovosti. Stráníci
zjistili, e jde o A. V. (67) z Pøíbrami VII,
která sem byla pøevezena z malého kotle,

Z ASTUPITELSTVO

RADA MÌSTA 31. 3.
SCHVÁLILA

- pøedloenou dohodu o zruení Smlouvy
o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku, jejím pøedmìtem je
provozování vodovodù, kanalizací a souvisejících zaøízení mìsta ze dne 1. 8. 2002
- zadání výbìrového øízení na provozovatele
infrastrukturního majetku vodovodù a kanalizací firmì zabývající se zadáváním veøejných
zakázek
ULOILA

vedoucímu odboru investic a vedoucímu
právního odboru provést výbìrové øízení
na výbìr firmy zabývající se zadáváním veøejných zakázek

RADA MÌSTA 7. 4.
SCHVÁLILA

- uzavøení smlouvy na pronájem èásti pozemkù
sportovnímu klubu FC Pøíbram, a to: p. è.
343/1, ostatní plocha, p. è. 343/2, ostatní plocha, za symbolický nájem 1,- Kè na dobu urèitou
10 let. Výmìra pronajímaných pozemkù bude
upøesnìna po zamìøení nového høitì, max.
vak 150 m2
Pronájem tìchto nebytových prostorù:
- v ul. Osvobození 307 (bývalý Galex) pro pí
Lenku Sirotkovou na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu 1 100,Kè/m2/rok (základní nájemné): prodej odìvù
pro dìti a dospìlé, prodej dìtského nábytku
ze døeva
- v ul. Ès. armády 5 pro pí Václavu Bischofovou na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 850,- Kè/m2/rok (základní
nájemné): kadeønictví
- objektu èp. 141 na Nové Hospodì o výmìøe
105,1 m2 pro Leoe Rùièku: prodej nápojù,
vzorková prodejna a sklad plastových polotovarù a zasklívacích systémù za nájemné ve výi
303,- Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
- kanceláøe è. 22 v 1. patøe objektu na námìstí
T. G. Masaryka 1 o výmìøe 15 m2 pro p.
Vlastimila ustra ml.: provozování kulturních
a kulturnì vzdìlávacích zaøízení za nájemné
ve výi 1 000,- Kè/m2/rok na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
- Systém èitìní komunikací a úklid veøejných
prostorù ve mìstì Pøíbram a integrovaných
obcích dle pøedloeného upraveného návrhu
a uloila øediteli TS Pøíbram realizovat uvedený
systém od 1. 5. 2003
ZRUILA

své usnesení è. 964/2002 s tím, e s MUDr. M.
Pøevrátilovou bude uzavøena nová nájemní
smlouva za podmínek: nájemné ve výi 250,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou, pøílohou bude dohoda
o úhradì slueb mezi 4. mateøskou kolou
Pøíbram a MUDr. M. Pøevrátilovou
DOPORUÈILA

transformaci Støední zdravotnické koly
a Vyí zdravotnické koly Pøíbram ve veøejnou vysokou neuniverzitní kolu s bakaláøskými
zdravotnickými studijními obory
JMENOVALA

Ing. Vladimíra Chudáèka vedoucím odboru
správy budov MìÚ Pøíbram

RADA MÌSTA 14. 4.
SCHVÁLILA

- Speciální mateøské kole Pøíbram zámìr
podnájmu dvou místností v 1. patøe objektu
(34,87 m2) pro Mgr. Lucii ovíèkovou za úèelem vykonávání praxe klinické logopedky
- jmenování Bc. Miroslava Èíika, stráníka
Mìstské policie Pøíbram, do funkce koordinátora prevence kriminality na místní úrovni
pro Pøíbram dnem 14. 4. 2003
- uzavøení pracovní smlouvy na správce høitì
5. základní koly Pøíbram v rámci veøejnì
prospìných prací

chovala se vulgárnì a agresivnì. Teprve
pohled na mue zákona ji zklidnil.
» Hosty obtìoval 11. 4. kolem poledne opilec
v restauraci Na Vríèku na Bøezových Horách.
Hlídka zjistila, e jde o M. K. (44). Z restaurace byl stráníky hned vykázán.
» Nejprve psa a pak i jeho majitelku E. S. (30)
napadl a poté i pokousal nìmecký ovèák
na Bøezových Horách 11. 4. v 15.40 hodin.
Hlídka stráníkù psa odchytila a umístila
do útulku Maják v Lazci. Majiteli bude vrácen
a po nezbytném doetøení.
» Na zemi sedìl v budovì B Nemocnice
Zdaboø mu a odmítal komunikovat. Zamìstnanci proto zavolali na pomoc stráníky.
Ti zjistili, e jde o B. V. (53) z Podlesí.
Stráníkùm øekl, e potøebuje lékaøe, neví, co
dìlá a kde je. Na svoji ádost byl pøevezen
na oddìlení neurologie do Nemocnice
v Pøíbrami.
» Pøed vlakovým nádraím v Pøíbrami leel
12. 4. ve 14.25 opilý chlapík. Hlídka zjistila,
e jde o J. D. z Bardejova. Hodnì se mu pletl
jazyk a mìl zranìní na hlavì. Pøivolaný lékaø
mue prohlédl, zda nemá jetì jiné zranìní,
a protoe pøevoz do nemocnice nebyl nutný,
stráníci opilci pomohli do nedalekého parku,
kde si odpoèal a pak odjel do Èisovic.
» Podivné individuum nala 13. 4. deset
minut pøed pùlnocí mezi 10. a 11. patrem
domu paní S. z Pøíbrami VII. Hlídka stráníkù
v nìm poznala známého bezdomovce B. V.
(47) z Konìtop a z domu jej vykázala.

MÌSTA

- zadání aktualizace projektové dokumentace
pro investièní akci Èistírna odpadních vod
Pøíbram - rekonstrukce a modernizace formou
výzvy jednomu zájemci dle zák. è. 199/1994
Sb. v platném znìní § 50, odst. d) spoleènosti
Centroprojekt Zlín, a. s.
NESCHVÁLILA

- pronájem èásti pozemku p. è. 1376/4 v k. ú.
Pøíbram k umístìní reklamního poutaèe
Kuchyòského studia Schneeberg Pøíbram a doporuèila firmì, aby vyuila monosti umístìní
reklamních ploch v systému reklam na sloupech veøejného osvìtlení
- nájemci nebytových prostor Na Hvìzdièce
p. Miloslavu Veteèkovi sníení nájmu
ODSOUHLASILA

- bezplatný pronájem prostorù Nového rybníka
za úèelem poøádání Dìtského dne pro Pøíbram
a okolí ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2003
- podání ádosti na zøízení sportovní tøídy
pøi 8. základní kole Pøíbram ve spolupráci
s Cyklo klubem Pøíbram

ZASTUPITELSTVO MÌSTA 26. 3.
SCHVÁLILO

- prodej èásti pozemku p. è. 2422/1 v k. ú.
Pøíbram (výmìra bude upøesnìna po zamìøení)
Ing. Václavu Èernému za cenu 1 000,- Kè/m2
- prodej èásti pozemku p. è. 709 v k. ú. Lazec
(výmìra bude upøesnìna po zamìøení) manelùm Bohumilu a Marii Èerným za cenu dle cenové mapy 270,- Kè/m2 s podmínkou zamìøení
pozemku na náklady adatele
- prodej èásti pozemku p. è. 37/1 v k. ú. Bø.
Hory (výmìra bude upøesnìna po zamìøení)
p. Ondøeji Bezoukovi za cenu 250,- Kè/m2
s podmínkou zamìøení pozemku na náklady
adatele
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na bezúplatný pøevod pozemkù p. è. KN 110 o výmìøe
231 m2, komunikace a pozemku PK 379/2
o výmìøe 1018 m2, komunikace, oba pozemky
v k. ú. Háje, do vlastnictví obce Háje
- prodej pozemkù p. è. 79/18 o výmìøe 257 m2,
p. è. 79/19 o výmìøe 164 m2, p. è. 79/20 o výmìøe
14 m2, p. è. 79/21 o výmìøe 291 m2, vechny
pozemky v k. ú. Zdaboø, p. Petru Nevarovi
za cenu 800,- Kè/m2. Cena bude uhrazena platbou prostøednictvím Èeskomoravské stavební
spoøitelny nejpozdìji do tøí mìsícù po podpisu
kupní smlouvy.
- smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene uloení pøípojky NN na pozemku
p. è. 115 v k. ú. Zdaboø za cenu 50,- Kè/m
ve prospìch Støedoèeské energetické, a. s.
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene uloení plynovodu vè.
pøípojek na pozemcích ve vlastnictví mìsta
Pøíbram v lokalitì Pøíbram - Sázky dle pøedloené smlouvy za cenu 50,- Kè/m.
- smlouvu o smlouvì budoucí na prodej pozemku p. è. 17/24 o výmìøe 108 m2 v k. ú. Brod
pí Marii Strakové za cenu 100,- Kè/m2
- revokaci usnesení ZM è. 1 183/2002/ZM
ze dne 23. 1. 2002 a prodej pozemkù p. è. 48/5
o výmìøe 662 m2, p. è. 48/10 o výmìøe 359 m2
v k. ú. Trhové Duníky manelùm Jiøímu
a Libui Sudovým v souladu s dohodou mezi
Mìstskými lesy Pøíbram, maneli Hrabcovými
a maneli Sudovými za cenu 100,- Kè/m2, tj.
celkem 102 100,- Kè.
- výkup pozemkù p. è. KN 565/6 o výmìøe 152 m2,
KN 565/9 o výmìøe 68 m2 a KN 565/14 o výmìøe 1 m2, tj. celkem 221 m2, v k. ú. Pøíbram
od pí Heleny Èerníkové za cenu 250,- Kè/m2,
rozdíl danì z ceny prodeje a z ceny dle znaleckého posudku uhradí mìsto Pøíbram
- výkup pozemku KN st. 1487/5 o výmìøe
47m2, v k. ú. Bøezové Hory, od majitelù Hany
a Petra Vozkových za cenu 250,- Kè/m2, rozdíl
danì z ceny prodeje a z ceny dle znaleckého
posudku uhradí mìsto Pøíbram
- výkup podílové poloviny pozemku p. è. PK
630 a p. è. KN 2777/4 k. ú. Pøíbram o celkové
výmìøe 248 m2 od pánù Antonína, Václava
a Frantika Ryèlových za cenu 250,- Kè/m2,
rozdíl danì z ceny prodeje a z ceny dle znalec-

P ØÍBRAM

kého posudku uhradí mìsto Pøíbram
- prodej pozemkù, které jsou ve vlastnictví
mìsta Pøíbram v k. ú. Pøíbram, a to: KN
4820/2 o výmìøe 30 m2, KN 4820/4 o výmìøe
94 m2, KN 4820/6 o výmìøe 610 m2, KN
2333/38 o výmìøe 140 m2, KN 2333/26 o výmìøe 2 m2, KN 2333/30 o výmìøe 46 m2, KN
2333/37 o výmìøe 68 m2, KN 2333/43 o výmìøe 146 m2, odprodej pozemkù ve vlastnictví
TS Pøíbram v k. ú. Pøíbram, a to: KN 4820/7
o výmìøe 45 m2, KN 2333/82 o výmìøe 558 m2
(prodej tìchto pozemkù bude øeen smlouvou
o smlouvì budoucí - privatizaèní projekt) firmì
RAVAK, a. s., Pøíbram za cenu 600,- Kè/m2
- zøízení ètyøèlenného Osadního výboru Kozièín v obsazení: p. Ladislav Kadlec - pøedseda,
p. Josef Korecký, p. Zdenìk Øánek,
p. Ladislav Varvaøovský, a statut OsV Kozièín
- prodej volného bytu o velikosti 2 + 1
v Pøíbrami VII, Pod Èertovým pahorkem 464,
è. bytu 54 v poøadí pro: 1. Bábkovou Petru
za cenu 430 000,- Kè (v hotovosti, ihned),
2. Kroupovou Jiøinu za cenu 430 000,- Kè
(300 000,- Kè v hotovosti, 120 000,- Kè doplatek
z úvìru do 31. 7. 2003), 3. Ing. Soukupovou
Kláru za cenu 385 000,- Kè (v hotovosti, 31. 3.
2003).
- pøedání vozidla AC T-815 do uívání
Jednotky SDH Pøíbram VI - Bøezové Hory.
NESCHVÁLILO

- zmìnu hranic honitby Pod Tøemonou
ve vztahu k mìstu Pøíbram - honitba Kvìtná dle pøedloené situace a soupisu parcel
- prodej pozemkù p. è. 552 o výmìøe 376 m2,
p. è. 553 o výmìøe 703 m2, oba pozemky v k. ú.
Podlesí nad Litavkou, Ing. Frantiku Likovi
za cenu 150,- Kè/m2, tj. celkem 161 850,- Kè
- výkup pozemkù p. è. KN 131/31 o výmìøe 56 m2,
KN 131/32 o výmìøe 62 m2, st. 1487/2 o výmìøe
80 m2, st. 1488/2 o výmìøe 72 m2, tj. celkem
270 m2, v k. ú. Bøezové Hory, od majitelù
Zdeòky a Frantika Stoklasových za cenu
350,- Kè/m2. Rozdíl danì z ceny prodeje
a z ceny dle znaleckého posudku uhradí mìsto
NEODSOUHLASILO

- pøiznání vlastnictví pozemkù p. è. 4219/11
o výmìøe 216 m2 a p. è. 4246/82 o výmìøe 370 m2
v k. ú. Pøíbram p. Josefu Holému
- jmenování Ing. Vladimíra Králíèka èlenem
kontrolního výboru.
VZALO NA VÌDOMÍ

petici obèanù Kozièína, Lazce a sympatizujících
MìZ za zachování pohostinství v Kozièínì.
ULOILO

kontrolnímnu výboru provést komplexní provìrku posouzení systému hospodaøení s granty
mìsta Pøíbram, provést kontrolu ukládání a plnìní opatøení uloených pøi rozborech s odbory MìÚ Pøíbram a pøíspìvkovými organizacemi zøízenými mìstem Pøíbram, podat zprávu
do ZM o zjitìních s návrhem na øeení
pøípadných nedostatkù a pøedloit plán práce
KV na rok 2003

SLOUPEK

POSLANCE

Novinkou z jednání poslanecké snìmovny, která by se mohla
dotknout pomìrnì významným zpùsobem mìsta Pøíbrami, je schválení návrhu zákona o bezúplatném pøevodu nìkterého nepotøebného
vojenského majetku z vlastnictví státu na územní samosprávné celky,
tedy obce a kraje. Tento návrh zákona v dubnu proel tøetím ètením
a nyní by mìl projít také senátem. Poté, co jej podepíe prezident, by
mìl vstoupit v platnost. Následnì by pak mìlo Ministerstvo obrany
ÈR vypracovat seznam objektù, které by se na kraje èi obce pøevedly. Jak jsem ji zmiòoval døíve, Pøíbrami by se to mohlo dotknout
v tom smyslu, e by zde mohlo dojít k pøevodu objektu bývalých
kasáren na Balonce. Poté bychom mohli na mìstském zastupitelstvu
diskutovat o tom, jak pøevedený objekt vyuít. Moná by byla napøíklad výstavba nových bytových jednotek atd. Moností vyuití se
jistì najde nìkolik.
Co se týká mé èinnosti jako krajského zastupitele, urèitì veøejnost
zajímá v souèasné dobì velmi diskutované téma budoucnosti dvou
pøíbramských nemocnièních zaøízení. Tento dlouhodobý problém se
bude øeit 14. kvìtna na zasedání krajského zastupitelstva. Chtìl bych
pouze podotknout, e krajtí zastupitelé se touto otázkou zabývali ji
na svých jednáních v prosinci loòského roku a letos v bøeznu.
V bøeznu radì kraje zastupitelstvo uloilo pøipravit transformaci obou
zdravotnických zaøízení do jednoho subjektu. Krajská rada se pøiklonila k návrhu krizového managementu a to k vytvoøení akciové
spoleènosti. Domnívám se ovem, e akciová spoleènost není tím
nejlepím øeením. Ostatnì o tom není pøesvìdèena podle mých
informací ani komise pro zdravotnictví a sociální péèi støedoèeského
kraje, která tento návrh rady neschválila. Krajtí radní návrh ovem
schválili. Nakonec rozhodne zastupitelstvo. Osobnì názor krajské
rady nesdílím a vìøím tomu, e ani klub sociální demokracie se k návrhu nepøikloní a e vznik akciové spoleènosti nepodpoøíme. Myslím
si, e daleko prùhlednìjí a lepí by byl vznik jedné pøíspìvkové
organizace.
MVDr. Josef Øihák

Voda z kohoutku u je v poøádku

V odpoledních hodinách 9. 4. 2003 dolo na nìkolika
místech v Pøíbrami VII k dodávce zakalené vody.
Ke vzniku zákalu dolo v dùsledku rychlé regulace
prùtoku na pøivadìèi do mìsta Pøíbram provedené dodavatelem vody pøedané - spoleèností AQUA Pøíbram,
spol. s r. o. Tato regulace byla provedena se zámìrem
posílit zásobování vodojemu Bøezové Hory.
Pøestoe zamìstnanci provozovatele vodohospodáøské
infrastruktury mìsta Pøíbram VaK Beroun, a. s., okamitì
provedli komplexní odkalení dotèené oblasti, dolo
k zmiòovaným problémùm.
Pro kontrolu VaK Beroun odebral ve ètvrtek 10. 4. 2003
nìkolik vzorkù dodávané vody, které potvrdily hygienickou nezávadnost vody. VaK Beroun se tímto omlouvá
vem svým zákazníkùm za zpùsobené problémy.
Je nutné ale upozornit, e ke vzniku krátkodobých
zákalù dodávané vody dochází mimoøádnì i v rámci
systematického odkalování vodovodních øadù a pøivadìèù
provádìného provozovatelem VaK Beroun, a. s.

Znáte houby?
Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje se sídlem
v Praze ve spolupráci s Èeskou mykologickou spoleèností
vyhlauje na dny 29. 4., 27. 5. a 10. 6. 2003 v 9 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Støedoèeského kraje se sídlem
v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo námìstí
na trase metra B) zkouky ze základních znalostí hub.

Upozornìní odboru ivotního prostøedí

Odbor ivotního prostøedí upozoròuje vechny milovníky psù na znìní
obecnì závazné vyhláky o ochranì ivotního prostøedí a èistotì
ve mìstì Pøíbram:
- Majitel zvíøete (psa) je povinen zajistit, aby nedocházelo k zneèiování spoleèných prostor obytných domù, chodníkù, portálù obchodù,
potravináøských stánkù, veøejných zaøízení (telefonní budky, reklamní
tabule, poutaèe, kvìtinové mísy, osvìtlovací stoáry, pískovitì, dìtská
høitì), trávníkù, kvìtinových záhonù a ostatních veøejných prostranství
zvíøaty.
- Pokud dojde k zneèitìní veøejného prostranství, pøípadnì spoleèných prostor obytných domù zvíøecími výkaly, je majitel zvíøete povinen
prostranství neprodlenì uklidit. (§ 7 odst. 3 a 4 vyhláky è. 4/1997).
Asi nejvíce zaráející je, kdy se setkáme se zneèitìnými pískoviti
a dìtskými høiti. Vem lhostejným a nezodpovìdným lidem, kteøí si
po svém psu nejsou schopni uklidit, pøipomínáme, e jim hrozí pokuta
od pøestupkové komise MìÚ Pøíbram a do výe 30 000 Kè.
Ing. Petr Walenka
odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram

Pracovitì Zdravotní pojiovny MV ÈR v Pøíbrami bylo pøestìhováno do bývalého objektu soudu na nám. T. G. Masaryka 1.

Informaèní plakát mìsta Pøíbrami
Èeskomoravská reklamní agentura Kompakt, s. r. o., Podìbrady
ji po esté vydala Reklamní
a informaèní plakát mìsta
Pøíbrami. Na plakátu jsou uprostøed umístìna tísòová volání,
telefonní èísla dùleitých úøadù
a institucí, dále realitních kanceláøí, které obstarávají správu bytù,
a telefonní èísla havarijních slueb. Po obvodu jsou umístìny
reklamy firem a podnikatelù.
Ve vech mìstských domech
budou plakáty vyvìeny mìstem,

na úøadech, institucích, ve zdravotnických støediscích a nemocnicích ji visí.
Pro spoleèenství vlastníkù bytù
jsou pøipraveny k vyzvednutí
v jejich realitních kanceláøích.
Doufáme, e tak jako kadoroènì plakáty splní svùj úèel
a budou obyvatelùm pomáhat.
Mgr. Alena Pacovská
obchodní zástupce firmy Kompakt

Ing. Venue tochlová

vedoucí odb. bytového hospodáøství

Na jednání zastupitelstva p. Jiøí Milec sloil
slib poslance a stal se právoplatným èlenem
Zastupitelstva mìsta Pøíbram.

Zápisy z jednání rady
a zastupitelstva mìsta
jsou zveøejnìny na adrese:
www.pribram-city.cz
Pota Pøíbram 5 je v souèasné dobì v areálu
III. polikliniky Pøíbram. V dobì, kdy pota
musela opustit své pùvodní prostory, pronájem ploch v objektu polikliniky bylo nejlepím øeením. Pro souèasný provoz jsou
prostory ji nedostaèující.
Èeská pota, s. p., vyuila nabídky firmy
Konex, a. s., na pronájem prostor v obchodním støedisku Cíl v Èechovské ulici.
Na potì bude umístìn i bankomat ÈSOB.

Starosta Altöttingu v Hornickém muzeu Pøíbram.
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D E N Í K U

V pátek 4. 4. ve 23,20 hod. se snaila
s osobním vozidlem Citroen zaparkovat tøiapadesátiletá øidièka ve Sportovní ulici.
Pøitom nacouvala do zaparkovaného vozu
koda Fabia. Øidièka byla zjevnì pod vlivem
alkoholických nápojù, ale na výzvu policistù
odmítla dechovou zkouku i lékaøské vyetøení.
Na vozidlech zpùsobila kodu za 15 000,- Kè.
Ze ètvrtka na pátek 4. 4. se dosud neznámý
pachatel vloupal do firemního osobního motorového vozidla koda Felicia zaparkovaného
u zimního stadionu v ulici Legionáøù. Rozbil
sklenìnou výplò zadních dveøí a z auta poté
odcizil ètyøi plastové kufry s rùzným elektrickým náøadím a jeho pøísluenstvím.
Pardubické spoleènosti zpùsobil kodu za více
ne 50 000,-Kè.
Pùl hodina staèila neznámému pachateli,
aby se 4. 4. mezi 7,00 a 7,30 hod. v Mariánské ulici vloupal do vozidla Volkswagen
Transporter. Rozbil stahovací okno pøedních
dveøí a poté odcizil reflektomìr v látkovém
obalu za 129 000,- Kè.
Do prodejny stavebnin v Pøíbrami IX se
v pátek 4. 4. vloupal neznámý pachatel.
Rozbil sklenìnou výplò dveøí do kanceláøe
spojené s prodejnou a z ní odcizil pøíruèní
pokladnu s finanèní hotovostí, notebook
a dva mobilní telefony Nokia. koda byla
vyèíslena na 83 600,- Kè.
V sobotu 5. 4. v èasných ranních hodinách oznámil na policii pìtatøicetiletý majitel
trafiky v ulici Politických vìzòù vloupání.
Neznámý pachatel pøekonal vstupní dveøe,
odcizil cigarety rùzných znaèek a strojek
na dobíjení èipových karet na MHD. Majiteli
zpùsobil kodu v celkové výi 100 000,- Kè.
Deset minut po 8. hodinì ráno dolo 7. 4.
na køiovatce ulic Prokopská a Ès. armády
k dopravní nehodì sanitního vozu Ford
Tranzit. Osmapadesátiletý øidiè pøi odboèování nepøizpùsobil rychlost stavu a povaze
vozovky a pøední èástí vozu narazil do zábradlí mostu vedoucího pøes potok.
Dvaapadesátiletý pacient, který byl v zadní
èásti sanity pøeváen, utrpìl pøi nehodì
trnou ránu na hlavì. K dalímu zranìní osob
nedolo. Hmotná koda na vozidle byla
vyèíslena na 32 000,- Kè.
Øízení svého vozu Hyundai Lantra se 8. 4.
v 7,45 hod. plnì nevìnovala tøicetiletá
øidièka. Vycouvávala ze zastávky autobusu
ve kolní ulici a zadní èástí vozidla narazila
do osobního vozu Opel, který jel od III. polikliniky ke kruhovému objezdu. Ke zranìní
osob nedolo, poití alkoholu bylo vylouèeno na místì provedenou dechovou zkoukou,
koda na vozidlech 35 000,- Kè.
Pøíbramtí policisté vyhlásili celostátní
pátrání po osobním motorovém vozidle
Peugeot 306, které bylo sedmapadesátiletému
majiteli odcizeno 8. 4. z parkovitì v Jinecké
ulici. Vùz je tmavì èervené barvy, registraèní znaèky BEH 87 - 58.
Do kolní kantýny v Balbínovì ulici se
pravdìpodobnì v noèních hodinách z pondìlí na úterý 8. 4. vloupal neznámý pachatel.
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Rozbil sklenìnou výplò okna v pøízemí
a odcizil mikrovlnnou troubu, elektrický
pøímotopný panel, stereoradiomagnetofon,
nìkolik kuchyòských noù, potraviny a dalí
vìci za témìø 70 000,- Kè.
Policejní rada sluby kriminální policie
a vyetøování v Pøíbrami v tìchto dnech
zahájil trestní stíhání pro trestný èin krádee
proti jednadvacetiletému mui z Pøíbrami VI,
to ve dvou pøípadech. 19. ledna v odpoledních hodinách vyrazil dveøe do kuchynì
estrádního sálu Kulturního domu a odcizil
cigarety, alkoholické i nealkoholické nápoje
za více ne 25 000,- Kè. V pondìlí 7. 4.
odcizil v Delvitì pìt bonboniér v celkové
hodnotì 500,- Kè. Za uvedené skutky mu
hrozí trest odnìtí svobody na est mìsícù a
tøi léta nebo penìitý trest.
Nepozornosti devìtadvacetileté eny
vyuil v úterý 8. 4. kolem osmé hodiny zatím
neznámý pachatel. V nestøeeném okamiku
jí v autobusu MHD mezi zastávkami Uhelné
sklady a námìstí 17. listopadu ze zavìené
kabelky na rameni odcizil mobilní telefon,
osobní doklady a penìenku s finanèní hotovostí, to ve za 3 300,- Kè.
Svùj vùz koda Octavia si zaparkoval
na parkoviti nad nemocnicí v Pøíbrami I estasedmdesátiletý majitel v 10 hod. 9. dubna.
Kdy se ve 12,30 hod. vrátil, zjistil, e má
pokozeny levé pøední i zadní dveøe. Na vozidle vznikla koda ve výi 15 000,- Kè.
V dobì mezi 28. 2. a 9. 4. se zatím
neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje
v ulici Pod Haldou. Ètyøiadvacetiletému majiteli odcizil dvì horská jízdní kola, lye
a lyaøské boty za 42 000,- Kè.
Dvì eny rómské národnosti ve vìku kolem tøiceti let navtívily 10. 4. v odpoledních
hodinách ètyøiasedmdesátiletou enu v jejím
bytì v ulici S. K. Neumanna a vydávaly se
za sociální pracovnice. V nestøeeném okamiku enì z pøíruèního trezoru z pokoje
odcizily finanèní hotovost ve výi 35 000,- Kè
a vkladní kníku.
kodu za více ne 60 000,- Kè zpùsobil
neznámý pachatel pìtadvacetiletému majiteli
osobního vozidla Seat Ibiza. V noèních hodinách na úterý 15. dubna mu z vozu zaparkovaného v Písecké ulici odcizil autorádio
s pøehrávaèem CD a videokameru.
Na místní komunikaci v Pøíbrami VI Bøezové Hory dolo ve støedu 16. 4. kolem
20. hod. ke sráce dvou vozidel. Pøi projídìní
pravotoèivé zatáèky pøejel devìtadvacetiletý
cyklista do protismìru a èelnì se støetl s protijedoucím osobním automobilem koda
Octavia. Mu utrpìl pouze lehká poranìní
a vozidlem RLP byl pøevezen k oetøení
do pøíbramské nemocnice. Na vozidle vznikla
koda ve výi 30 000,- Kè.
V noèních hodinách ze støedy na ètvrtek
17. dubna se neznámý pachatel vloupal do tøí
autobusù Karosa zaparkovaných za Balonkou. Rozbil sklenìnou výplò pøedních dveøí
a ze dvou odcizil autorádia za 10 500,- Kè.
Na autobusech zpùsobil kodu 4 500,- Kè.

ÈR

Poté se vloupal jetì do dodávkového vozidla Fiat Ducato. Z palubní desky odcizil rádio
s odnímatelným èelním panelem, autobaterii,
aku vrtaèku a sady rùzného náøadí, to ve
za témìø 12 000,- Kè.
V dopoledních hodinách 17. 4. oznámil
na policii jednadvacetiletý majitel vozidla
Volkswagen pokození. Zatím neznámý
pachatel u vozidla, zaparkované v Hradební
ulici, rozbil zadní sklenìnou výplò, urazil
pravé zpìtné zrcátko a pokodil lak na pravé
stranì zavazadlového prostoru. Tímto svým
vandalským chováním zpùsobil majiteli
kodu za 15 000,- Kè.
Dosud neznámý pachatel se bìhem 15. 4.
vloupal do jednoho bytu v 5. patøe na Ryneèku. Po pøekonání zámku vstupních dveøí
z obývacího pokoje odcizil dva páry náunic
ze lutého kovu za 5 000,- Kè.
Ve støedu 16. dubna bylo oznámeno odcizení zesilovaèe spoleèné televizní antény
v hodnotì 10 000,- Kè z nejvyího patra
domu v ulici Pod Èertovým pahorkem.
Do koèárkárny v Rovné ulici se v dobì
mezi 14. a 16. dubnem vloupal neznámý
pachatel. Rozlomil vloku zámku a poté
odcizil dva lankové cyklozámky a dvì treckingová jízdní kola. koda na odcizených
vìcech èiní 30 400,- Kè.
Ze sklepní kóje domu v Dlouhé ulici bylo
odcizeno elektrické èerpadlo, rùzné drobné
ruèní náøadí, dìtské hraèky a dalí vìci
za témìø 5 000,- Kè.
V nedìli 20. 4. kolem 15. hodiny pøehlédl
tøiadvacetiletý mu jedoucí na motocyklu
Suzuki devìtasedmdesátiletého chodce
pøecházejícího po vyznaèeném pøechodu
u Delvity. Pøední èástí motocyklu ho srazil
na vozovku. Vozidlem rychlé záchranné
pomoci byl mu pøevezen do pøíbramské
nemocnice. Na následky tìkých mnohoèetných zranìní mu v podveèerních hodinách
zemøel. Øidiè si pøi pádu poranil levou nohu.
Na místì provedená orientaèní dechová
zkouka neprokázala poití alkoholu, ale
policisté zjistili, e øidiè nemá oprávnìní
k øízení motocyklu skupiny A. Zpùsobená
koda na 10 000,- Kè. Pøípad etøí policisté
dopravního inspektorátu Pøíbram.
Krátce pøed 14. hodinou dolo 22. 4.
na námìstí Dr. Josefa Theurera k dopravní
nehodì vozidla koda Felicia. Devatenáctiletý øidiè vyjídìl z úèelové komunikace
od Gymnázia pod Svatou Horou. Z této
odboèil doleva, vjel do protismìru, kde narazil do levé pøední èásti zaparkovaného vozidla
Toyota. Z místa nehody vak odjel, ani by
tuto oznámil. Pomocí svìdkù se podaøilo
øidièe vypátrat v místì jeho bydlitì. Na vozidlech vznikla hmotná koda ve výi
40 000,- Kè.
Pravdìpodobnì v noèních hodinách 22. 4.
se neznámý pachatel vloupal do pøívìsného
vozíku znaèky v Jinecké ulici. Majiteli odcizil
rùzné náøadí a elektromateriál v celkové výi
90 000,- Kè.

INFORMACE Z VALNÉ HROMADY OHK PØÍBRAM
8. dubna na Valné hromadì OHK Pøíbram byli vyhláeni dva vítìzové
3. roèníku soutìe Nejlepí firma okresu Pøíbram za rok 2002.
V kategorii malá firma zvítìzila spoleènost BEROHA CR, s. r. o.,
zabývající se kompletními dodávkami sortimentu ocelových trubek
a profilù. V kategorii støední a velká firma ELPRO-DELICIA, a. s.,
která vyrábí rozvadìèe, hudební nástroje, poskytuje sluby v oblasti
distribuce elektøiny, montáe silnoproudu do rozvodu, projekèní èinnosti
atd. a vlastní velkoobchod a maloobchod s elektroinstalaèním a elektromontáním materiálem pro silnoproudé a slaboproudé montáe a bìné
domácí vyuití. Zástupci spoleèností Ing. Josef ofka a Ing. Frantiek
Loskot pøevzali diplomy a poháry z rukou pana senátora Parlamentu ÈR
Ing. Jaromíra Volného a starosty Pøíbramì Ing. Ivana Fuksy. Dalím
bodem programu byla volba orgánù OHK a delegátù na snìm HK ÈR.
Návrh zmìny Jednacího øádu OHK Pøíbram v § 16, odst. (3) byl valnou
hromadou schválen, tudí nyní pøedstavenstvo tvoøí pøedseda OHK,
3 místopøedsedové a 7 èlenù.
Pøedseda: Ing. Pavel Oktábec, øeditel spoleènosti Halex-Schauenberg, s. r. o.
Místopøedsedové: p. Alois Dvoøáèek, majitel obchodní firmy
Dvoøáèek, PaedDr. Tomá Hlaváè, øeditel Støední prùmyslové koly,
p. Jindøich Vaøeka, pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Ravak, a. s.
Pøedstavenstvo: Bc. Vladimír Bouzek, øeditel spoleènosti Støedoèeská
energetika, a. s., Ing. Karel Cibulka, majitel firmy zabývající se projektovou èinností, Ing. Frantiek Hudec, zástupce generálního øeditele
pro strategii a rozvoj spoleènosti ZAT, a. s., p. Jan Jeek, jednatel spoleènosti ENERGON DOBØÍ, s. r. o., Ing. Otakar Kaucký, generální
øeditel spoleènosti KOVOHUTÌ Pøíbram, a. s., Ing. Vladimír Kovalèík,
øeditel spoleènosti NOVADUS, s. r. o., p. Miroslav Podzimek, jednatel
spoleènosti POGR, s. r. o.,
Dozorèí rada: Ing. Václav Dvoøák, jednatel spoleènosti FINVEST
Pøíbram, s. r. o., pan Josef Novák, jednatel spoleènosti NOVADUS, s. r. o.,
Ing. Jiøí Neumann, vedoucí expozitury CREDIT SUISSE
POJIOVNA, a. s., Smírèí komise: pan Jiøí Dohnal, majitel Taneèní
koly Dohnal Dancing, paní Renata Jonáková, majitelka realitní kanceláøe ATRIUM, pan Petr Oktábec, pøedseda pøedstavenstva spoleènosti
CAPO REAL, a. s.
Delegáti na snìm HK ÈR: Ing. Pavel Oktábec, PaedDr. Tomá Hlaváè,
øeditel Støední prùmyslové koly. (Náhradníci jsou Ing. A. Dvoøáèek
a Ing. Frantiek Hudec).

P OZVÁNKY
Podnikatelská a hospodáøská výstava Pøíbram
Výzva podnikatelùm! Jetì je monost pøihlásit se na ji 13. roèník
Podnikatelské a hospodáøské výstavy, která se uskuteèní 16., 17. a 18.
kvìtna 2003 na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Akce Agentury pro rozvoj podnikání:
22. 5. se v Kolínì uskuteèní semináø Èeská firma v EU - zisk nebo ztráta?!
Co je potøeba vìdìt a na co je tøeba se pøipravit Podnikatelé splòující
kritéria pro MSP (malé a støední podnikatele) platí pouze symbolický
poplatek 150 Kè.
Akce OHK Mìlník:
Konzultaèní den s øeditelem zahranièní kanceláøe Czech Trade
v Moskvì. Termín 16. 5. 2003. Poøádá OHK Mìlník ve spolupráci
s RIM Kladno. Komoditní zamìøení: potravináøství, potravinové doplòky, potravináøské pøísady, strojírenství, spotøební zboí, sportovní vybavení, drogistické zboí, chemie, barviva, pigmenty.
Akce ze zahranièí:
Ruské centrum spoleènì s Administrací Vladimírské oblasti, mìsta
Vladimira a Obchodní a prùmyslovou komorou poøádá 29. - 30. 5.
ve Vladimírském Expocentru výstavu Vladimírské jaro. Hlavními
obory jsou spotøební zboí, potraviny a potravináøský prùmysl, interiér,
cestování, odpoèinek a sluby. V pøípadì zájmu kontaktujte OHK
Pøíbram.
Zpracovala: Petra Knobová, asistentka OHK Pøíbram

PRAVIDELNÉ BLOKOVÉ ÈITÌNÍ MÌSTA ZAHÁJENO
A) Pravidelné èitìní stanovených místních komunikací a prostorù:
1. program zahrnuje denní úklid a sbìr
odpadkù v dobì 6 - 8 hod. v ulicích
Plzeòská, Praská, Tyrova, Na Pøíkopech,
Lázeòská,
Pivovarská, Zahradnická,
V Brance, Palackého, Dlouhá, Prokopská,
Jiráskovy sady, nám. T. G. Masaryka, nám.
17. listopadu, nádraí ÈSAD
2. program - zahrnuje sbìr odpadkù a neèistot vdy v úterý dvìma pracovníky
v blocích :
VII., VIII., IX. v týdnech 21., 25., 29., 33.,
37., 41.
X., XI., XII. v týdnech 22., 26., 30., 34., 38., 42.
I., II., III. v týdnech 19., 23., 27., 31., 35., 39.
IV., V., VI. v týdnech 20., 24., 28., 32., 36., 40.
3. program zahrnuje sbìr odpadkù a neèistot kadý lichý týden v prostorách, kde
byl hláen nepoøádek nebo byly zjitìny
závady, nebo zùstaly nedodìlané úklidy
z blokového nebo pravidelného èitìní
mìsta
4. program zahrnuje strojní a ruèní èitìní
a úklid v integrovaných obcích kadý sudý
týden
B) Blokové strojní a ruèní èitìní
a úklid místních komunikací, ostatních
pøilehlých prostorù a komunikací, zálivù a zastávek MHD v dobì od 19. do 42.
týdne v roce:
1. program - èitìní a úklid je provádìn
v pondìlí 19., 23., 27., 31., 35., 39. týden:
Jiráskovy
sady,
Lázeòská,
Kpt.
Olesinského, Jinecká, Fibichova, Ivana
Olbrachta, Mánesova, Sevastopolské
nám., Kvìtenská, V Zahrádkách, Východní
nám., Q. M. Vyskoèila, Na Výsluní,
Koperníkova, Jasná, Pod Hvìzdárnou,
J. Zástìry, Hlinomazova, ikova,
Kamenná, U Václava, U Lomu,
Novohospodská, chodník od ul. Jinecká
k idovskému høbitovu
2. program - èitìní a úklid je provádìn
ve støedu 19., 23., 27., 31., 35., 39. týden:

Potoèní, Praská, Dlouhá, Zahradnická,
V Brance, Pivovarská, Palackého, Václavské nám., Støelecká, Na Valeince,
Mariánské údolí, Spojovací, Hornické
nám., Ondrákova, Hornická, nám. Dr. J.
Theurera, Hrabákova, Balbínova, Svatohorská alej pod Sv. Horou, Partyzánská,
Bytízská, Alovo nám., Luèní, Na Letinì,
Fantova Louka, Protifaistických bojovníkù, Ke Kocábì, V Soudce, Za Vrkem,
U Zahrádek, U Lesa, Polní
3. program - èitìní a úklid je provádìn
v pátek 19., 23., 27., 31., 35., 39 týden:
Komenského nám., Jungmannova, Krátká,
Purkyòova, Smetanova, Aleova, Prùbìná,
Milínská, Mixova, Zelená, Svatohorská
alej po Sv. Horu, Slepá, Nad Kaòkou,
Flusárna, Slivických bojovníkù, Barandovská, Pod Lesem, V Domcích, Jerusalémská,
Tichá, K Hatím, Na Hatích, mezi kruhovými
objezdy (Bøeznická, Milínská), komunikace
nad Novým rybníkem soubìná s Milínskou
4. program - èitìní a úklid je provádìn
v pondìlí 20., 24., 28., 32., 36., 40. týden:
nám. T. G. Masaryka, Plzeòská, za Uranem,
Evropská, Podskalí, Nad Jatkami, Na Vrku,
Hálkova, Severní, Charvátova, Hradební,
Riegrova, Dvoøákovo nám., Dvoøákovo nábøeí, Jakubská, U Nemocnice, Na Pøíkopech, Tyrova, Gen. R. Tesaøíka, Sokolská
5. program - èitìní a úklid je provádìn
ve støedu 20., 24., 28., 32., 36., 40. týden:
Obecnická, Lilka, U Lilky, Za Balonkou,
V Lukách, U Plynárny, Pekárenská, kruhový objezd, od kruhového objezdu Husova
po køiovatku s ulicí K Podlesí,
U Kasáren, U Nádraí, parkovitì a park
pøed nádraím ÈD, horní a dolní autobusové
nádraí Ès. armády, Pod Branou, Prokopská,
Bøeznická (po kolní), Prokopská,
Mariánská po eleznièní pøejezd,
Kollerova, Havlíèkova, Klaudova, Cihláøská,
parkovitì Ryneèek, bezejmenná ulice
mezi Prokopskou a parkovitìm Ryneèek
6. program - èitìní a úklid je provádìn
v pátek 20., 24., 28., 32., 36., 40. týden:
Mariánská, Nádraní, U Trati, Na Vyhlídce,

Pod Anenskou, A. Jiráska, M. Gorkého,
P. Bezruèe, Nerudova, J. Wolkera, Anenská,
Lipová, Hornických uèòù, Pod achtami,
Prokopská, Horská, Vojtìská, Jánská,
K Podlesí, Pahorková, U Køíku,
J. Bartoe, U Prokopa, V. áry, U Dolu Anna,
Husova od Dolu Anna po køiovatku
K Podlesí
7. program - èitìní a úklid je provádìn
v pondìlí 21., 25., 29., 33., 37., 41. týden:
Osvobození, Komenského, Legionáøù, kolem
Kulturního domu, A. Dvoøáka, Tylova,
Politických vìzòù, 28. øíjna, E. Benee
po Osvobození, Ve Dvoøe, Bøezohorská,
Pod Haldou, Obráncù míru, Kutnohorská,
Jáchymovská, Mostecká, Sokolovská,
Kladenská, K Dolu Marie, Kremnická
8. program - èitìní a úklid je provádìn
ve støedu 21., 25., 29., 33., 37., 41. týden:
nám. F. Kuèery, E. Benee od Osvobození
po kruhový objezd, kruhový objezd,
Seifertova, Erbenova, Bratøí Èapkù, K. H.
Máchy, Prof. Skupy, B. Nìmcové, S. K.
Neumanna, nám. 17. listopadu a za námìstím, Okruní, Ostravská
9. program - èitìní a úklid je provádìn
v pátek 21., 25., 29., 33., 37., 41. týden:
Husova od U Dolu Anna, Romitálská,
nám. J. A. Alise, Hornická, Majerova,
Havlíèkova, Rudná, Pod Struhami, nám.
H. Klièky, Pod Kovárnami, Rytíøská,
Heyrovského, Pøíèní, Jarolímkovy sady,
Libuina, Horymírova, Spálená, Skalní,
Tøemoenská, Nad Litavkou, Kozièínská,
Na Struhách, Na Valdeku, Havíøská, Úzká,
Ke Stadionu
10. program - èitìní a úklid je provádìn
v pondìlí 22., 26., 30., 34., 28., 42. týden:
eická, Na Svahu, Prof. K. Pobudy,
Rùová, eøíková, Sadová, J. Drdy,
Podbrdská, Gen. Kholla, Karla Kryla,
Pod Èertovým pahorkem, Boèní,
Svazácká, Mládenická, ikmá, Pøíèná,
Èechovská, Budovatelù, Sportovní
11. program - èitìní a úklid je provádìn
ve støedu 22., 26., 30., 34., 28., 42. týden:

Drkolnovská, Drustevní, achetní, Slunná,
Nad tolou, Vokaèovská, Prachatická,
Klatovská, Táborská, Rovná, Potovní,
Strakonická, Blatenská, Písecká, Vodòanská, Zdaboøská, otoèka Èervená, V Aleji,
Na Planinách, H. Jelínka, Na Samotì,
Pecovská, Bohutínská, Na Drozïáku,
Narysovská, Tøebská
12. program - èitìní a úklid je provádìn
v pátek 22., 26., 30., 34., 28., 42. týden:
kolní, od eleznièního podjezdu po Fialùv
rybník, U koly, Brodská, od podjezdù kolem
koly k domu s peèovatelskou slubou, kolem
køíového domu, kolem obchodního
støediska Fialka, komunikace k obchodním
domùm v ul. Brodská, u krychlových domù
nad HZS
Souèástí èitìní a úklidu jednotlivých
programù jsou k ulicím pøilehlé dvory,
oznaèená parkovitì a provádìní strojového
sbìru psích exkrementù.
C) Provádìní úklidu ve mìstì v dobì
od 1. do 18. a od 43. do 52. týdne v roce:
1. V mìsících leden a bøezen a listopad a
prosinec je provádìna zimní údrba místních komunikací a chodníkù, pravidelné
èitìní stanovených místních komunikací a
prostorù viz A) 1. program. Ve dnech, kdy
není provádìna zimní údrba, je provádìn
sbìr odpadkù a neèistot v prostorech mìsta dle zjitìné potøeby.
2. Od 13. do 18. týdne v roce je provádìn
komplexní strojový a ruèní jarní úklid
ve mìstì a integrovaných obcích dle kadoroènì zpracovaného plánu úklidu.
Upozornìní: Pro zabezpeèení provádìní
blokového èitìní ve stanovených dnech
bude v uvedených ulicích pøedem rozmístìno dopravní znaèení B-28 Zákaz zastavení a pøi nerespektování budou vozidla
odtahovou slubou za asistence mìstské
policie odtahována na vyhrazená parkovitì
s výbìrem stanoveného poplatku a pokuty.
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JUBILANTI
Milí spoluobèané,
pøejeme Vám do dalích let
dobré zdraví a dny plné pohody.

KVÌTEN

80 L E T
Boena Kolínová
Jindøika Prellová
Zdeòka Seimlová
Zdeòka edivá
Marie Vinová
Alois Hadaè
Václav Kratochvíl
Václav rain
85 L E T
Vlasta Funková
Rùena Haková
86 L E T
Jarmila Kaiserová
Antonie Knejflová
Jolana Popovièová
Jan Kolda
Emanuel Míka
87 L E T
Rùena Volfová
89 L E T
ofie Melicharová
Marie Pospíilová
90 L E T
Marie Èerná
92 L E T
Emilie Dvoøáèková
Julie ágová
94 L E T
Jarmila Èíková
OBEC CHRÁST ZVE
NA V. ROÈNÍK SILNIÈNÍHO BÌHU
TUHÁÈKÙV BÌH V CHRÁSTU U PØÍBRAMI.
Závod je souèástí Brdského poháru 2003.
SOBOTA

31. KVÌTNA 2003

Tra: Délka 8 400 m, mírnì zvlnìný terén. Trasa
hlavního závodu vede po místní asfaltové komunikaci z Chrástu pøes osadu Namnice do Nesvaèil,
u kaplièky otoèka a zpìt do Chrástu.
Pro dìtské kategorie je tra zkrácena na 300 m
pro dìti do 8 let a na 1 500 m pro mláde do 13 let
Kategorie:
1 dìti do 8 let
2 mláde 9 - 13 let
A junioøi do 19 let
B mui 20 - 39 let
C mui 40 - 49 let
D mui 50 - 59 let
E mui 60 - 69 let
F mui nad 70 let
G juniorky do 19 let H eny 20 - 29 let
I eny 30 - 39 let
J eny 40 - 45 let
K eny 46 - 50 let
L eny nad 51 let
Startovné: 30,- Kè pro kategorie B, C, D, E, H, I, J, K
zdarma pro kategorie 1, 2, A, F, G, L
Prezentace: 8.30 - 10 pøed budovou obec. úøadu
Zázemí pro startující: spoleèenská místnost a toalety
v budovì OÚ, pøenosné WC v prostoru startu a cíle
Start: 10.15 hod - dìtské kategorie 1 a 2 z návsi
11.00 hod - ostatní kategorie A a L z návsi
Jan Tuháèek, poøadatel
Tomá Èíek, starosta obce Chrást

V Ý S TAV Y

D I VA D L O

Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM

6. 6. V 10 HOD .
KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA
STÁLÁ EXPOZICE: F OTOGRAF F RANTIEK D RTIKOL
úterý a nedìle 9 - 17 hodin

pátek 9. 5. v 18,00 hod.
Zámeèek - Ernestinum
Soubor svatohorských trubaèù
Úvodní slovo
Komorní smíený sbor Dr. Vladimíra Vepøeka
sbormistr: Pavel molík
Program: A. Dvoøák: V pøírodì, L. Janáèek
Duo ECO
Eva Francù, Pavla Francù - housle
Program: A. Vivaldi, R. M. Gliére, M. Spisak,
J. Foltýn, J. Teml
vstupné 60,- Kè
nedìle 11. 5. v 19,00 hod.
Divadlo Pøíbram
Orchestr a sbor Divadla J. K. Tyla Plzeò
sólisté: Petr Strnad - tenor
Renata Ardaevová - klavír
sbormistr: Zdenìk Vimr
dirigent: Pavel najdr
Program: C. M. Weber: Èarostøelec - pøedehra
k opeøe, R. Schumann: Koncert a moll pro klavír a orchestr, L. Janáèek: Amarus - kantáta
vstupné 110,-, 90,-, 60,- Kè
úterý 13. 5. v 10,00 hod.
Divadlo Pøíbram
pro áky základních a støedních kol
Ensemble Martinù
Miroslav Matìjka - flétna, Daniel Wiesner klavír, Radka Preislerová - housle, Bledar
Zajmi - violoncello
Program: W. A. Mozart, A. Dvoøák, Z. Luká,
A. Piazzolla
vstupné 20,- Kè
úterý 13. 5. v 19,00 hod.
Zámeèek - Ernestinum Pøíbram
Ensemble Martinù

Z LOÈIN

29. 6. VE 20 HOD.

2. - 3. 6.
T EST

18. 4. - 25. 5.

Dìtský folklórní soubor Kamýèek - áci
Z Kamýk nad Vltavou.

I. retro

perspektiva

PØÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Témìø celý mìsíc èerven hraje umìlecký
soubor Divadla Pøíbram na Letní scénì
v areálu Vyehradu v Praze. Plán tìchto
pøedstavení naleznete na internetových
stránkách www.volny.cz/divadlopb.

AUTOKLUB PØÍBRAM

ve spolupráci s Rally sport klubem
zve vechny pøíznivce motorismu
24. kvìtna
na 4. roèník zájmové automobilové
orientaèní soutìe pro amatéry

7. 5. - 22. 6. 2003

O PUTOVNÍ POHÁR
MÌSTA PØÍBRAMI

se v areálu Zimního stadionu v Pøíbrami koná
podnikatelská a hospodáøská výstava

PØÍBRAM 2003

Výstavu slavnostnì zahájí 16. 5. ve 14 hodin
starosta Ivan Fuksa, který je garantem výstavy.
Po pøedloení platné vstupenky dostane
kadý návtìvník výstavy malý dárek
v podobì jehliènatého stromku.
Vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 15 Kè, dùchodci 10 Kè
16. kvìtna
17. kvìtna
18. kvìtna

Otevøeno:

9 - 18 hodin
9 - 18 hodin
9 - 16 hodin

F E S T I VA L U

Miroslav Matìjka - flétna, Daniel Wiesner klavír, Radka Preislerová - housle, Bledar
Zajmi - violoncello, Gabriela Vránová - recitace
Program: Mozart na Bertramce - koncert z poezie Jaroslava Seiferta zamìøený na krásy
Prahy a Èech (hudba: W. A. Mozart, J. Teml,
B. Martinù, A. Dvoøák).
vstupné 80,- Kè
pátek 16. 5. v 19,00 hod.
Památník Antonína Dvoøáka ve Vysoké
Jitka Èechová - klavírní recitál
Program: Ludwig van Beethoven: Sonáta C dur
Waldstein, Leo Janáèek: V mlhách,
B. Smetana: Sny
vstupné 100,- Kè
sobota 17. 5. v 19,00 hod.
Zámek Hlubo
Wallingerovo kvarteto
Pavel Wallinger - první housle, Jan Vata - druhé housle, Miroslav Kováø - viola, Jan krdlík
- violoncello, Pavel Buek - klarinet
Program: A. Dvoøák: Cyklus Cypøie,
J. Brahms: Kvintet pro smyècové kvarteto
a klarinet b moll, L. Janáèek: Smyècový kvartet è. 2 Listy dùvìrné.
vstupné 100,- Kè
úterý 20. 5. v 19,00 hod.
Zámeèek - Ernestinum Pøíbram
Komorní duo
Robert Pacourek - klarinet, Karel Prokop - klavír
Program: B. Martinù, Z. Fibich, A. Dvoøák,
A. Malcolm, J. Brahms
vstupné 80,- Kè
ètvrtek 22. 5. v 19,00 hod.
Divadlo Pøíbram
MAZEL TOW! (Vechno nejlepí!)
Vladimír Wimmer - komorní autorský hudební

Americký thriller R. Donaldsona. Èerstvý
absolvent prestiní vysoké koly James
Clayton se dá naverbovat do CIA protøelým agentem Walterem Burkem. V hlavní
roli Al Pacino.

4. 6.
K RUTÉ RADOSTI

Slovensko-èeský poetický retrofilm reiséra Juraje Nvoty. Èeský notáø Karel si
spokojenì uívá, dokud do mìsteèka
nepøijede jeho 16letá dcera Valentina, s ní
se nikdy nevidìl. Hrají: Táòa Pauhofová,
Ondøej Vetchý, Anna iková, Július
Satinský a dalí.

5. - 11. 6.
M ATRIX - RELOADED

Druhé pokraèování trilogie v reii bratrù
Wachowských.

Ji tradiènì se pojede podle itineráøe
a tajné mapy. Vítìz závodu získá
putovní pohár a mezi soutìící, kteøí
se v závodì umístí, budou rozdìleny
i dalí hodnotné ceny. Startuje se
z parkovitì u restaurace Club na Bøezových Horách (Mariánská ulice).
Soutìí vdy dvouèlenná posádka
(moný je i doprovod dalího spolujezdce).
Pøihláky je moné získat v Informaèním støedisku Knihovny J. Drdy
na námìstí T. G. Masaryka nebo
u èerpacích stanic ÖMV. Jede se
za kadého poèasí. Pro vechny obèany
je od 13 hodin pøipravena na námìstí
J. A. Alise výstava hasièské techniky.
Pøijïte se podívat. Mediální partneøi:
Knihovna Jana Drdy a Rádio Blaník.
Nad akcí pøevzalo zátitu mìsto
Pøíbram.
A UTOKLUB P ØÍBRAM V AÈR,

P ØÍBRAM III - S ÁZKY 422

Ve dnech 16. - 18. kvìtna

JE EXTRÉMNÍ SPORT

17. 6. V 10 HOD.
MUZIKÁLEM KØÍEM KRÁEM

Muzikálové melodie zpívá Pavla Bøínková.

Obrazy, grafiky, objekty

28. 5. - 1. 6.

Francouzsko-britsko-kanadský akèní kriminální film. Parta mladých si vylepuje
rozpoèet rafinovanými loupeemi.

Frantiek Tomík

PROGRAM HUDEBNÍHO
ZAHÁJENÍ FESTIVALU

KINO

12. - 13. 6.
O KO

Psychologický horor hongkongských
dvojèat Pang Brothers. Hrají: Angelica
Lee, Lawrence Chou.

16. - 20. 6.
C HICAGO

Triumfální oscarový muzikál reiséra
Roba Marshalla. Pøíbìh kabaretních zpìvaèek Roxie Hart a Velmy Kelly, uvìznìných za úkladné vrady milence a manela. Hrají: Renée Zellwegerová, Catherine
Zeta-Jonesová a Richard Gere.

23. - 27. 6.
S LZY SLUNCE

Americké drama z váleèné Nigérie - reie
Antoine Fuqua. Kdy padne demokratický
reim v Nigérii a moci se chopí bezohledný vojenský diktátor, dostane ostøílený
veterán námoøní pìchoty A. K. Waters
za úkol zachránit ze zemì èlenku organizace Doktoøi bez hranic Dr. Lenu
Kendricksovou. V hlavní roli Bruce Willis
a Monica Belluci.

SPOLEK PROKOP PØÍBRAM
v rámci svého programu pro dìti mláde nabízí pro I. stupeò základních kol
pøedstavení dle pùvodní pøedlohy
pøíbramského spisovatele Jaroslava Korbela Podbrdského

Havíøská pohádka aneb Pohádkový pøíbìh
na pozadí nejvìtí dùlní katastrofy v èeských dìjinách 31. 5. 1892
Pùsobivé pohádkové pøedstavení v atraktivním prostøedí Mariánské toly v areálu
dolu Marie na Bøezových Horách vhodné zejména pro tématické zájezdy na konci kolního roku. V pøíbìhu je moné spatøit v dobových kostýmech havíøe,
vládce podzemí Permona i skøítky - permoníky. Po shlédnutí pøedstavení následuje prohlídka expozice vìnované dùlní katastrofì z 31. kvìtna 1891.
Termíny konání: 9. a 13. èervna 2003
Denní program zaèíná v 9 hodin. Jednotlivé skupiny (asi 25 návtìvníkù) se
støídají ve ¾ hodinových intervalech. Celková doba prohlídky, vèetnì pøedstavení je asi 1 hodinu. Obèerstvení na místì zajitìno.
Pøedbìné vstupné: 50,- Kè na osobu. Vstupenky je tøeba zajistit v pøedprodeji,
a to nejménì s mìsíèním pøedstihem. Pro koly pøíbramského regionu je
moné po pøedchozí dohodì dojednat slevu výe vstupného.
Kontaktní adresa: Spolek Prokop Pøíbram, Nádvoøí Msgr. Korejse 155,
Pøíbram VI - Bøezové Hory, telefon 318 620 253

ANTONÍNA DVOØÁKA

projekt. Písnì a tance ovlivnìné idovským
folklórem v podání pøedních sólistù a komorních souborù
A. Bárta - varhany, J. Hurník - housle, R. Fojtíèek - saxofon, J. Mikuek - cimbál, T. Víek klavír, P. Hrda - housle, P. Zajíèková - hoboj,
Z. olcová - harfa, J. Nìmec - klarinet,
O. Suldovský - kontrabas, Saxofonový kvartet
Bohemia, Penguin Quartet, Praský kytarový
kvartet
vstupné 110,-, 90,-, 60,- Kè
nedìle 25. 5. v 17,00 hod.
kostel sv. Jakuba (námìstí T. G. Masaryka)
Praská komorní filharmonie, Pratí pìvci
sólisté: Elika Toperczerová - soprán, Jaroslava
Maxová - alt, Vladimír Doleal - tenor, Ale
Hendrych - bas, sbormistr: Stanislav Mistr,
dirigent: Jaroslav Vodòanský
Program: W. A. Mozart: Adagio a fuga c moll,
A. Dvoøák: Biblické písnì, L. van Beethoven:
Me C dur
vstupné 100,- Kè
úterý 27. 5. v 19,00 hod.
Svatá Hora
LYRA DA CAMERA
Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová cembalo, Josef Sadílek - trubka, Bledar Zajmi violoncello
Program: Mistøi èeského baroka a klasicizmu
(J. J. Flixi, J. D. Zelenka, P. J. Vejvanovský,
B. M. Èernohorský, V. J. Tomáek, F. Benda,
J. A. Benda)
vstupné 80,- Kè
pátek 30. 5. v 19,00 hod.
Památník Antonína Dvoøáka Vysoká
Písòový veèer
Leo Marian Vodièka - tenor, Michaela Havlíèková - soprán, Frantiek Preisler jr. - klavír

Adéla Ludvíèková - klavír
Program: A. Dvoøák: Svatební koile, V národním tónu, Cigánské melodie, Biblické písnì,
Siluety, árie z oper Rusalka, Dimitrij
B. Smetana: Veèerní písnì
vstupné 100,- Kè

SLAVNOSTNÍ ZAKONÈENÍ FESTIVALU

sobota 31. 5.
10,00 hod.
nám. T. G. Masaryka
Vojenská hudba Ministerstva obrany ÈR
14,30 hod.
Uctìní památky gen. Kholla u jeho památníku
ve Vysoké u Pøíbramì
16,00 hod.
zámecký park ve Vysoké u Pøíbramì
Vojenská hudba Ministerstva obrany ÈR
s Leonou Machálkovou a npor. A. Brisceinem
vstupné zdarma
(Za nepøíznivého poèasí se koncert uskuteèní
v Divadle Pøíbram od 17,00 hod.)
Autobusy:
do Hluboe: odjezd 17. 5. v 18 hod.
zastávky: Dùm kultury, Jiráskovy sady
do Vysoké: odjezd 31. 5. v 13,45 hod.
zastávky: Jiráskovy sady, Dùm kultury

Prodej vstupenek:
Divadlo Pøíbram, tel. 318 625 691
INFORMACE:
MÌSTSKÝ ÚØAD PØÍBRAM,

ODBOR KULTURY, SPORTU A INFORMAÈNÍCH SLUEB:

pí Walenková, tel. 318 402 282
pí Koudelová, tel. 318 402 382
Zmìna programu vyhrazena

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram l Vydává MìÚ Pøíbram pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Adresa redakce: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova 108, tel. 318 402 281, fax 318 631 014, e-mail:
osmkt@volny.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Alfa reklama Petr efr l Tisk: Vltava - Labe - Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská
pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Mìsíèník slouí k informování obèanù Pøíbrami, není periodikem ádného politického subjektu
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FOND OPRAV A MODERNIZACE
VSTUPUJE DO DALÍHO KOLA

Mìsto Pøíbram má zájem o zlepení úrovnì bydlení, ivotního prostøedí a celkového vzhledu
mìsta. Z tìchto dùvodù byl na základì návratné finanèní výpomoci poskytnuté Ministerstvem
financí ÈR zøízen Fond oprav a modernizace bytového fondu (FOM). Ji osmým rokem jsou
z fondu poskytovány vlastníkùm obytných budov nacházejících se na území mìsta výhodné
nízkoúroèené pùjèky. Celou problematiku poskytování pùjèek upravuje mìstská vyhláka
è. 5/2002.
Mìsto Pøíbram poskytuje úèelové pùjèky na obnovu støechy, na zøízení elektrického nebo plynového topení, na dodateènou izolaci domu proti spodní vodì, na zateplení obvodového plátì
èi obnovu fasády domu, na rekonstrukce èi vybudování koupelny a WC, rekonstrukce balkonù,
výmìny oken, na rùzné pùdní nástavby a vestavby do pùdních prostor. Podmínkou ádosti
o pùjèku je platné stavební povolení èi jiný pøísluný doklad o pøípustnosti akce, v jejím rámci
je o pùjèku ádáno. Vechny ádosti se vyhodnocují najednou ve výbìrovém øízení, které
probíhá dle Mìstské vyhláky è. 5/2002 dvakrát v kalendáøním roce.
Máte-li zájem o poskytnutí této výhodné pùjèky v tomto roce, vyzvednìte si tiskopisy ádosti
na ekonomickém odboru Mìstského úøadu Pøíbram.
Typ

Název/úèel

Horní hranice pùjèky

01 Obnova støechy rodinného domu ( krytina i konstrukce) starí 10 let

do 80 tis. Kè na 1 dùm

02 Zøízení ekologického (plynového, elektrického apod.) topení ve stávajícím domì do 50 tis. Kè na 1 byt
03 Zøízení malé èistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

do 30 tis. Kè na 1 dùm

04 Dodateèná izolace proti spodní vodì u domu starího 10 let

do 50 tis. Kè na 1 dùm

05 Obnova fasády vèetnì oplechování a nátìru u domu starího 10 let

do 30 tis.Kè na 1 byt

06 Zateplení obvodového plátì domu starího 5 let

do 40 tis. Kè na 1 byt

07 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytì, kde dosud není

do 40 tis. Kè na 1 byt

08 Rekonstrukce koupelny a WC

do 80 tis. Kè na 1 byt

09 Støecha bytového domu dle staveb. zákona pro spoleèenství vlastníkù

do 150 tis. Kè na 1 dùm

10 Obnova a rekonstrukce ZTI

do 15 tis. Kè na 1 byt

11 Rekonstrukce balkónù

30 tis. Kè na 1 balkón

12 Výmìna oken

6 tis. Kè na 1 m okna

51 Pøi pùdní nástavbì bytù ruící ploché støechy

do 100 tis. Kè na 1 byt

52 Pøi vestavbì obytných místností do pùdního prostoru v rodinném domì

do 50 tis. Kè na 1 dùm

53 Pøi pùdní vestavbì v obytném domì (kromì rodinného domu)

do 100 tis. Kè na 1 byt

2

Doba splatnosti: u typù 01 - 12 ètyøi roky, úrok 4% p. a., u typù 51 - 53 est let, úrok 6% p. a.
Jednotlivé tituly pùjèek lze kumulovat s výhradou 05 - 06 (obnova fasády + zateplení obvodového
plátì), které nemohou být poskytnuty kumulovanì na jeden objekt. Pùjèku nelze získat opakovanì
na jeden titul u jednoho domu. To neplatí v pøípadì, e adatel nevyèerpal jednotlivé druhy pùjèek
v jejich horní hranici a pùjèky øádnì a vèas splácí.
Pùjèky lze poskytnout nejvýe na dvì bytové jednotky (tj. ve dvojnásobku) pro jednoho adatele
a pro jedno èíslo popisné.
Pùjèky lze èerpat pouze do konce kalendáøního roku, v nìm byla uzavøena smlouva o pùjèce.
Úroky se platí podle smlouvy o pùjèce, jistina se splácí rovnomìrnì mìsíèními splátkami poèínaje
lednem roku následujícího po roce, v nìm byla pùjèka poskytnuta. Zvlátní dohodou si mùe dluník dohodnout rychlejí splácení pùjèky.
Podmínky výbìrového øízení:
1) 2. výbìrové øízení podaných ádostí probìhne 30. kvìtna 2003
2) Lhùta pro podání ádostí je stanovena do 23. kvìtna 2003
3) Obsah ádosti musí splòovat podmínky uvedené ve vyhláce mìsta è. 5/2002, èl. 4, bod 3: (jméno
nebo název adatele, popø. statutárního zástupce, adresu bydlitì nebo sídlo právnické osoby, pøesné
oznaèení pøedmìtné obytné budovy nebo její stavby, stavební povolení nebo jiný doklad o pøípustnosti akce, projektovou dokumentaci, pøedbìnou dohodu s dodavatelem akce, kalkulaci nákladù,
pøesný popis úèelu, na který je pùjèka ádána, termín dokonèení akce, poadovaná èástka, návrh na
stanovení záruky za poskytnutou pùjèku).
Jana Pivoòková

Psí útulek Maják
Tentokrát je lazecký psí útulek zcela zaplnìný.
Tolik psù u jsme dlouho nemìli, øíká jeho
vedoucí Frantiek Limberk. Dalí nájemníky
zatím v tomto útulku nepøijímají. O tom jsem se
mohli ostatnì pøesvìdèit sami. Právì v dobì naí
návtìvy tohoto zaøízení vyøizoval Frantiek
Limberk telefonát, kdy mu chtìli pøivézt alespoò
dva psy. Bohuel, musíte zkusit jiná zaøízení,
máme plno sdìlil F. Limberk a nìkolik jich
hned doporuèil. Do útulku v Lazci jsou pøijímáni
pouze psi, které sem dopraví stráníci mìstské
policie. V souèasné dobì má mìsto Pøíbram,
do jeho správy zaøízení patøí, smlouvu i s dalími obcemi: Jince, Milín, Obecnice, Bøeznice
a v poslední dobì pøibyl i Bohutín.
A ze kterých pejskù si zájemci mohou vybrat?
Dan je køíenec nìmeckého ovèáka, asi 1,5 roku
starý, vlkoedé barvy. Je to hodný pes, který se
hodí na zahradu.
Dina je fenka nìmeckého ovèáka, stará asi
3 roky, èerná se svìtlými znaky. Je hodná a hodí
se k hlídání u rodinného domu.
Bessy je køíenec nìmeckého ovèáka, fenka,
stará asi 9 mìsícu. I ona má vlkoedou barvu
se svìtlými znaky. Je hravá a pro svoji mírnou
povahu je vhodná i do rodiny s dìtmi.
Barry je také nìmecký ovèák, tentokrát pes

Barry

Bessy

vedoucí ekonomického odboru

starý asi 2 roky, svìtle lutý s èernou dekou. Je
to dobrý hlídaè.
Bobina je køíenec nìmeckého ovèáka, fenka
stará asi 3 roky. Zbarvení je luté s èernou
dekou, zatím je troku bojácná, ale hodná.
Alan je pes, také nìmecký ovèák, starý asi
2 roky, tmavì vlkoedý, vhodný na zahradu.
Rocky je pro zmìnu køíenec pittbula, starý asi
1 a 1,5 roku, hnìdé barvy s bílými znaky na hlavì.
S lidmi nemá problémy, ale ostatní psy nesnese,
napadá je a prostì si kolem sebe dìlá prostor.
Brit je estiletý, krásný malamut, èerný s bílými
znaky. Hodí se vude, jen ne tam, kde mají
domácí zvíøata. Ta kolem sebe nesnese, ale jinak
je hravý a s lidmi vychází naprosto skvìle.
Bez náhubku by tito psi vùbec nemìli vycházet, upozornil vedoucí útulku Frantiek Limberk na zákonnou povinnost majitelù tìchto
velkých plemen a pokraèoval: Tím se chrání
i majitel a pøedejde tak mnoha problémùm.
PSÍ ÚTULEK MAJÁK MÙETE NAVTÍVIT DENNÌ
OD 7 DO 17 HODIN.
INFORMACE ZÍSKÁTE NA ÈÍSLECH:
318 629 531
777 705 616

Rocky

Brit

Z KUENOSTI
Ve dnech 29. 3. a 12. 4. jsem
se zúèastnila dvoutýdenního
kursu nazvaného Municipal
Management Training Programme (MMTP). Hlavním
tématem MMTP byly strukturální fondy Evropské unie. Kurs
byl zamìøen zejména na pøípravu
projektových ádostí a management projektù.
V prùbìhu prvního týdne byl
program zamìøen na problematiku strukturálních fondù, na dané
téma probìhly semináøe a workshopy. Následnì probìhla týdenní stá v partnerském mìstì
Hoorn. Zde jsem naèerpala
informace o ekonomickém rozvoji mìsta, mezinárodním
programu pro mladé, programu
ivotního prostøedí, navtívila
jsem úøad práce, hovoøila jsem
se zástupcem VVV, co je centrum informací a turismu.
Správní zøízení v Nizozemsku
Od roku 1948: stát - provincie mìsta a obce
Poèet obcí - klesající trend:
v roce 1851: 1 200 mìst a obcí,
v roce 2002: 469 mìst a obcí.
Tento trend je výsledkem tlaku
centrální vlády. Zastupitelstvo
je voleno pøímo, starosta je jmenován panovníkem, radní jsou
voleni zastupitelstvem.
První týden pobytu jsem strávila v Haagu. Pøednáky, týkající
se evropských strukturálních
fondù, se konaly v budovì
NVG. Tato organizace zastupuje
zájmy mìst a obcí a dala by se
srovnat se Svazem mìst a obcí ÈR.
Evropské strukturální fondy
Hlavním cílem je koheze jednotlivých státù Evropy, sníení
rozdílù mezi ménì a více rozvinutými státy. Nejvìtí èást je vìnována cíli 1 (Èeská republika
je zaøazena v cíli 1, s výjimkou
Prahy).
Typy fondù: Evropský sociální
fond, Fond evropského regionálního rozvoje, Zemìdìlský fond,

Z

N IZOZEMSKA
Standardní postup:
Kadá zemì má zpracován národní rozvojový plán. Na bázi
tohoto plánu jsou zpracovány
operaèní programy.
Krajské èlenìní v Èeské republice neodpovídá EU (NUTS 1 - 4)
Priority: spoleèný regionální
operaèní program, rozvoj lidských zdrojù, ivotní prostøedí,
doprava, sociální oblast, podpora podnikání, cestovní ruch
Spoleèný regionální dokument:
analýza daného území, svod analýza (koncentrovaná podoba),
úroveò cílù a jednotlivých priorit, blíe specifikovány priority,
kdo je oprávnìn ádat, implementaèní plán
Spoleèný regionální operaèní
program: význam pro ekonomický rozvoj, projekty by mìly
pøispìt k novým pracovním
místùm, podpora podnikání,
støedních podnikù, rozvoj infrastruktury, zjednoduí se proces
oproti Phare (do budoucna
odpadne studie proveditelnosti),
nad 50 mil. eur bude muset být
studie proveditelnosti vypracována.

Fond pro rozvoj rybolovu.
Jak jsou øízeny: Ministerstvo
deleguje pravomoc na implementaèní agentury
Evropský sociální fond: prevence a boj s nezamìstnaností,
integrace na trhu práce
Konkrétní pøíklady v Nizozemsku:
Region Twente (mìsto Hengele,
Eschede). Sektor dopravy: v oblasti byl nedostatek øidièù nákladních automobilù. Po dobu
tøí let byli koleni vybraní nezamìstnaní s cílem sníení nezamìstnanosti a rozvoje odvìtví
dopravy. Za èástku 213 tis. eur
bylo vykoleno 20 øidièù kamionù
Rozvoj malých a støedních podnikù: cílem byli nezamìstnaní
absolventi univerzity - po dobu
jednoho roku kolení se stali
konzultanty malých a støedních
podnikù. Pøíjemcem byla univerzita, náklady na kolení 750 tis. eur.
Fond evropského regionálního rozvoje: rozvoj ivotního
prostøedí, regenerace prùmyslových areálù. Tyto fondy jsou
autonomní a na sobì nezávislé,
ale je mono je kombinovat.
Pøíjemci: nevládní, neziskové
organizace
Strukturální fondy v ÈR
Finanèní vztahy EU a ÈR 2004 2006
Výdaje ze spoleèného rozpoètu
- více ne 50 % pøipadá na realizaci spoleèné zemìdìlské politiky.
Nejvíce je podporován ekonomický rozvoj a zamìstnanost.
Strukturální fondy nejsou nárokové, pokud Èeská republika
nepøedloí kvalitní projekty, nevyèerpá finanèní prostøedky
z EU.
Evropská unie a regionální politika - princip koncentrace - pomoc se koncentruje do regionu
princip partnerství (obec, ÚP,
podnikatel)
princip programování (nyní
2000 - 2006)
monitorování a vyhodnocování

Co by mìl mít pøedkladatel
na pamìti:
koncepèní pøíprava projektu,
sledovat, jak se projekt vyvíjí,
prokázání socioekonomických
pøínosù, zadávání veøejných
zakázek (výbìrové øízení u projektu nad urèitou úroveò), spolupráce s odbornou institucí.
Poslední den stáe mìli zástupci mìst za úkol prezentovat
vlastní návrh projektu v programu VNG GST. Tento návrh
projektu jsem vytvoøila v partnerském mìstì Hoorn a po jeho
prezentaci v Haagu mnì a ostatním úèastníkùm pøedal velvyslanec Èeské republiky pan Petr
Kubernát certifikát o absolvování stáe v Nizozemsku.
Vladimíra Kupcová

pøedsedkynì komise pro zahr. styky

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD OD 1. 3. DO 31. 3. 2003
V POROVNÁNÍ SE STEJNÝM OBDOBÍM ROKU

DOPRAVNÍ NEHODY CELKEM
USMRCENO OSOB
TÌCE ZRANÌNO
LEHCE ZRANÌNO
PØÍÈINY:

RYCHLOST
PØEDNOST
NESPRÁVNÝ ZPÙSOB JÍZDY
PØEDJÍDÌNÍ
Z TOHO POD VLIVEM ALKOHOLU
ZPÙSOBENÁ KODA NA VOZIDLECH
ULOENÝCH POKUT

2002

2003

2002

140
0
3
26

143
2
4
20

8
14
92
6
8

11
17
92
8
7

5 427 000,- KÈ
106 600,- KÈ

5 908 000,- KÈ
126 200,- KÈ

Co s velkoobjemovým odpadem?
Vzhled a èistotu mìsta výraznì ovlivòuje zpùsob
odkládání komunálního odpadu, vèetnì odpadu
velkoobjemového, který nelze odloit do popelnice èi kontejneru. Èasto jsme svìdky, e kolem
odpadových nádob leí odpad, který ale lze
do odpadových nádob uloit, a rovnì odpadu
(sporáky, lednice, starý nábytek, pneumatiky,
stavební sutì apod.), který tam uloit nelze.
Je potøeba upozornit, e obèané, kteøí odkládají
odpad vedle odpadových nádob, se dopoutìjí
poruení obecnì závazné vyhláky è. 1/2000
o nakládání s komunálním odpadem a stavebním
odpadem na území mìsta Pøíbram.
Jak odkládat bìný komunální odpad z domácnosti - je vcelku jednoduché: do popelnic a kontejnerù. Nejasnosti vznikají pøi odkládání tzv.
velkoobjemového odpadu. Znaèná èást naich
spoluobèanù to øeí tak, e tento odpad odloí
vedle odpadové nádoby. Tímto jednáním se vak
dopoutí poruení výe uvedené vyhláky, a to
èásti II., èl. 3 odst. 1, a 6, a mùe být proti nim
pouito sankcí - uloení pokuty.
Chci proto poádat spoluobèany, aby komunální
odpad odkládali zásadnì do odpadových nádob.
Pokud odpad (velkoobjemový) není moné
vzhledem k rozmìrùm uloit do odpadové nádoby, je nutné ho v souladu s vyhlákou è. 1/2000
odloit takto:
a) Do stacionárních sbìren provozovaných
Technickými slubami mìsta Pøíbram, a to v bývalých objektech Technických slueb v Pøíbrami I,
Gen. Tesaøíka 125 (u Sokolovny) a na sídliti
Drkolnov.
b) Do mobilní sbìrny, která je pravidelnì pøistavovaná spolu s mobilní sbìrnou nebezpeèných
sloek komunálního odpadu.
c) Na vlastní náklady odvézt na povolenou
skládku nebo do sbìrny druhotných surovin.
O tom, v kterém prostoru a v jakém èase pøistavujeme sbìrny, pravidelnì obèany informujeme
v regionálním tisku a v televizi Fonka. Výe uvedené první dva zpùsoby odkládání odpadu jsou
zahrnuty v poplatku, který obèan za rok platí.
Pokud se týká stavebního odpadu, jeho likvidace
mùe být provedená následovnì:
- odvozem stavebního odpadu na povolenou
skládku pøímo obèanem, který je pùvodcem odpa-

du, a to na vlastní náklady (dopravu, skládkování),
- objednáním kontejneru u Technických
slueb mìsta Pøíbram, které po naloení odvezou
za úplatu stavební odpad na skládku.
Pokud Technické sluby mìsta Pøíbram musí
po mìstì likvidovat rùzné skládky (zejména stavebního odpadu), náklady zatìují rozpoèet
Technických slueb, a to má v dalím roce za následek zvýení poplatku vem obyvatelùm mìsta.
Na druhé stranì, pokud obèané tøídí odpad
do nádob na papír, sklo a plasty, mohou náklady
na likvidaci komunálního odpadu klesat a poplatek pro obèany mùe být nií. V dalím období
pøedpokládají Technické sluby mìsta Pøíbram
zvyování poètu nádob pro separovaný sbìr
komunálního odpadu. Jak je vidìt, do znaèné
míry mùe výi poplatky kázní èi nekázní ovlivnit
kadý z nás.
Ing. Ladislav Michvocík
øeditel Technických slueb Pøíbram

RÁD MALUJE A ZPÍVÁ?
5. základní kola v Pøíbrami VII, 28. øíjna
1, ji 15 let otvírá 1. tøídy i se zamìøením
na hudební a výtvarnou výchovu. áci tìchto
tøíd mají stejný týdenní poèet vyuèovacích
hodin, ale v uèebním plánu je vìnován vìtí
poèet hodin buï hudební výchovì, nebo
výtvarné výchovì.
Vzhledem k tomu, e devìt letoních páákù
bylo úspìných u pøijímacích zkouek na víceleté gymnázium (do primy), uvolnila se
nám v tìchto tøídách místa pro budoucí áky
6. tøíd.
Zvate nae oznámení a pokud Vae dítì
má zájem o estetické pøedmìty, navtivte nai
kolu nebo se informujte telefonicky na telefonním èísle 318 623 816.
Mgr. Frantiek Bro, øeditel 5. Z
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O ROZPOÈTU TENTOKRÁT S IVANEM EDIVÝM
V kapitole 715 Zdravotnictví a kapitole 728 - Sociální
vìci jsou ve výdajové
èásti finanèní prostøedky na pøíspìvky
(granty) urèené na èinnost organizací pùsobících v Pøíbrami.
V prvním pøípadì je
to èástka ve výi 500
tisíc korun a ve druhém pak 350 tisíc
korun. Komu a jak byly rozdìleny, na to jsme se
zeptali místostarosty Ivana edivého, který má tuto
problematiku na starosti. Z rozpoètu kapitoly sociální
vìci byly rozdìleny granty pro organizace sdruující
napøíklad dùchodce, zdravotnì postiené a dalí.
O jejich výi nejprve rozhodovala zdravotní a sociální
komise mìsta ve spolupráci s odborem sociálních
vìcí a zdravotnictví a koneèné slovo pak mìla rada
mìsta. Pøidìleny byly i dotace z titulu zdravotnictví.
Sem patøí ozdravné pobyty dìtí, které ji nìkolik let
organizuje MUDr. Marie Valáková. Tady jsme
pøispìli èástkou 40 tisíc korun. Ostatní peníze, které
byly urèeny pro zdravotnictví, zùstávají zatím jako
rezerva.

Dalím dùleitým aspektem v této oblasti je
zájem mìsta získat nìkolik let rozestavìnou
a chátrající budovu patologie a vybudovat tady
hospic, který v tomto mìstì hodnì chybí. Zahájili
jsme opìt jednání se zástupcem státu v naem mìstì
Ing. M. Voøíkem a jednáme i o monosti pøevodu
zbytku majetku státního podniku Diamo. Pokusíme
se o získání pozemku i budovy, abychom mohli podat
ádost na ministerstvo financí o uvolnìní finanèních
prostøedkù na výstavbu. To jsou zatím základní
údaje, které v souèasné dobì zpracováváme,
informoval Ivan edivý.
Rozhodování o rozdìlení grantù je v tìchto
oblastech hodnì sloité. I kdy má radnice
souèasný stav organizací zmapovaný, situace se
stále mìní a to i v souvislosti se zánikem okresních
úøadù. Nìkteré novì vznikají, jiné se sluèují a byly
i takové, které zanikly. Napøíklad v oblasti pøidìlování grantù ve sportu jsou vypracované jakési mantinely. U nás to jde jen hodnì tìko. Hlavnì klademe
dùraz na to, aby se jednotlivé organizace snaily
získat finanèní prostøedky i jinde. Take sledujeme
jejich ádosti napøíklad o krajské granty. Kadému, kdo
se snaí, chceme pomoci i my. Uvìdomujeme si, e
v tìchto organizacích jsou mnohde starí lidé,
a proto nabízíme i metodickou pomoc pøi zpracovávání
ádostí o granty, uzavøel místostarosta.

M a l í pøíbramtí hokejisté na turnaji
Mustvo 3. tøíd HC Pøíbram poøádalo ve dnech 29. - 30. 3.
2003 turnaj v ledním hokeji. Zúèastnìná mustva patøí
k nejlepím v ÈR ve své vìkové kategorii a tomu odpovídala pøedvedená hra. Vechna utkání byla velice vyrovnaná
a rozhodovalo se v posledních minutách. Turnaj po zásluze vyhrálo mustvo HC Sparta Praha. O dalím umístìní se
rozhodovalo a na konci turnaje. A protoe vechna utkání
skonèila rozdílem jednoho èi dvou gólù, byly zápasy napínavé a do posledních minut.
Pøíbram - Sparta Praha 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
S favoritem turnaje sehrálo mustvo Pøíbrami vyrovnané
utkání. Po dvou tøetinách byl stále zápas vyrovnaný. Sparta
Praha vstøelila vítìznou branku tøi minuty pøed koncem
a nai kluci u vyrovnat nedokázali.
Pøíbram - A Mladá Boleslav 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Soupeø dal první branku v polovinì první tøetiny. Mustvu
domácích vyel nástup do druhé tøetiny, kdy jsme dokázali srovnat. Po zbytek zápasu mìla Mladá Boleslav více
ancí na skórování, ale nakonec to byla Pøíbram, která
dala branku 34 vteøin pøed koncem a zvítìzila.
Pøíbram - Litvínov 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Poslední zápas prvního dne turnaje. Aèkoliv výsledek
vypadá na jednoznaènou záleitost hostí, na høiti probíhal
vyrovnaný zápas. Litvínov zvítìzil a v posledním tøetinì,
kdy se v mustvu Pøíbrami projevila únava a nemoc.
Pøíbram - Slavoj Èeský Krumlov 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Druhý den turnaje zaèal u v kabinì patnou zprávou.
Po prvním dni nám ulehli tøi hráèi s vysokou teplotou.
Trenéøi museli sestavit nové pìtky pro utkání. I tak jsme se
soupeøem vedli po hezké kombinaci. Ale soupeø ve tøetí
tøetinì astnì vyrovnal a naim klukùm se výbornému
brankáøi nepovedlo dát branku. Tak skonèil zápas remízou.
Pøíbram  Energie Karlovy Vary 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Poslední ná zápas nejen turnaje, ale i sezóny. Jeliko vìtina zápasù turnaje byla velice vyrovnaná, a v tomto
zápase se rozhodovalo o naem celkovém umístìní.
Vítìzství znamenalo tøetí místo, poráka a esté. Soupeø

STOJÍME

po chybì pøi naí pøesilovce dal gól. A protoe se nám
i pøes pøevahu, zejména pøi tøetí tøetinì, nepodaøilo skórovat, skonèili jsme na estém místì.
Koneèná tabulka turnaje:
HC Sparta
4 1 0 13:6
HC Energie Karlovy Vary 3 0 2 9:11
HC Chemopetrol Litvínov 2 1 2 12:9
HC A Mladá Boleslav
2 0 3 13:11
HC Slavoj Èeský Krumlov 1 1 3 6:11
HC Pøíbram
1 1 3 4:9

9 bodù
6 bodù
5 bodù
4 body
3 body
3 body

Po tomto turnaji jsme sice skonèili na posledním místì,
ale za pøedvedený výkon se nemusíme stydìt. Kluci hráli
vyrovnaná utkání se vemi soupeøi a snad jen trochu tìstí
nám chybìlo k lepímu umístìní.
Tímto turnajem skonèila sezóna pro hráèe 3. tøíd HC
Pøíbram. Hráèi postoupili do semifinálové skupiny regionálního pøeboru v minihokeji a stali se vítìzem
Mezinárodního turnaje v minihokeji. Nae bilance sezóny
je 8 výher, 3 remízy a 8 proher ve høe na celé høitì a 25
výher, 5 remíz a 5 proher v minihokeji.
Dalí sezónu u nás èeká regionální pøebor ákù 4. tøíd.
Kádr mustva tvoøili tito hráèi: Bacík, Bosák, Císaø,
Flegl, Gina, Grubner, Havel, Janouek, Kesl, Klem,
Koneèný, Kuchta, Kulovaný, Ladma, Makovinský,
Nehezová, Neuberger, Nosákovec, Pøibyl, Schovánek,
kuta, Vlk, elezník.
Trénink vedli pánové Kuchta a Císaø, vedoucím mustva
byl pan Schovánek.
Zvlátní podìkování patøí sponzorùm mustva a dále
paní Klemové, která významnou mìrou pøispìla k bezproblémovému chodu oddílu.
Pøípravu na dalí sezónu zahájí dìti v kvìtnu letní pøípravou. Doufáme, e jim v ní bude daøit alespoò tak, jako
v letoním roce.
Jan Císaø
trenér mustva 3. tøíd

Krátce z tiskovky
Organizátorùm rekonstrukce bitvy u Slivice
odsouhlasila rada mìsta finanèní pøíspìvek
ve výi 20 tisíc korun. Jsou v nìm zahrnuty
náklady na kyvadlovou autobusovou dopravu
a mobilní WC.
Èlenové mìstské rady se podrobnì
seznámili s podklady na tzv. evropskou a èeskou
cestu získání dotací na rekonstrukci èistièky
odpadních vod. Chceme samozøejmì jít cestou, která co nejménì zatíí rozpoèet mìsta,
øekl starosta Ivan Fuksa. Mezi obìma variantami je dost velký finanèní rozdíl, ale je tøeba
zjistit vechny podmínky. Nabízí se i monost kombinace obou pøedloených variant.
Spoleènost Phoenix poøádá vùbec poprvé
v areálu Nového rybníka Dìtský den. Rada
odsouhlasila, e pronájem tohoto zaøízení bude
zdarma. Organizátoøi mají pøipravený skuteènì bohatý program. Pokud to bude akce zdaøilá, tak se pøítì budeme podílet tøeba
i víc, øekl starosta Fuksa.
Podrobnou informaci ohlednì jednání
o prodeji vodomìrù mezi firmou Aqua
Pøíbram a mìstem Pøíbram obdreli èlenové
rady mìsta. Pøíbram má na nákup tìchto
zaøízení ve svém rozpoètu pøipravenou èástku 3,8 miliony korun, ale stále se nedaøí
od Aquy získat jednoznaènou garanci, která
by byla souèástí smlouvy, e vodomìry jsou
skuteènì majetkem firmy Aqua, tedy záruku,
e vodomìry napøíklad ji nebyly zaplaceny
ve vodném a stoèném nebo nebyly souèástí
privatizaèního projektu.
Aktivitu 8. základní koly, aby na této
kole vznikla sportovní tøída zamìøená
na cyklistiku, podpoøila i rada mìsta.
Na neformální schùzce si stanovili pøedsedové komisí s radními vzájemnou formu
spolupráce.
Mìsto Pøíbram bylo mezi dalí padesátkou
mìst z celé republiky, které se prezentovalo
na tradièní výstavì v Brnì URBIS.
Pøíbramáci tentokrát pøedstavovali územní
plán a prùmyslovou zónu.
Výsledky hospodaøení jsou podle starosty

Ivana Fuksy za první tøi mìsíce celkem dobré.
Pøíjmy jsou na úrovni 27 procent a výdaje
na úrovni 20 procent. Tato èísla starosta povauje za dobrá. V pøíjmové èásti napøíklad
daò ze závislé èinnosti je asi 25 procent.
Ve výdajové èásti je tøeba poèítat s tím, e
investièní akce teprve zaènou.

MINISTERSTVO ZAHRANIÈNÍCH VÌCÍ ÈR
A AGENTURA GLOBAL RELATIONS

Upozoròujeme vechny majitele psù,
e ve støedu 28. 5. 2003 se koná
povinné oèkování psù proti vzteklinì
(na základì zákona è. 166/1999 Sb.,
o veterinární péèi). Oèkování bude
provádìt Okresní veterinární správa
Pøíbram od 15,00 do 17,30 hodin
na tìchto svodových místech:

Vás zvou na diskusní poøad:

V ÍTE

CO NÁS ÈEKÁ V EU?
v sobotu 24. 5. od 20 hodin
v estrádním sálu Kulturního domu.

I Vy mùete diskutovat s moderátory poøadu
Janem Krausem, Chantal Poullain
a jejich hosty, kterými budou:

Tiskové zprávy - 24. 4. 2003
Setkání starostù obcí jihoèeského a støedoèeského kraje, které se dotýkají Orlické
a Kamýcké pøehrady, probìhlo 22. dubna
na Zvíkovì. Dùvodem byl souèasný nízký
stav vodní hladiny a obava provozovatelù
zdejích rekreaèních zaøízení a provozovatelù
lodní dopravy. Na schùzce øeditelství Povodí
Vltavy garantovalo, e bìhem letních mìsícù
bude vodní hladina na úrovni 347,5 a 348
m n. m. To by nijak nemìlo vodní dopravu
naruit a zároveò bude dost vody i v zátokách. Pøesto tedy bude hladina vody nií ne
v minulých letech. Dùvodem je oprava vývaru
Orlické a Kamýcké pøehrady, která bude
pokraèovat jetì v pøítím roce. Pro zajímavost: hladina vody byla pøi 1. povodòové
vlnì ve výi 352,6 m n. m., pøi 2. to bylo ji
355,7 m n. m.
Na mimoøádném jednání rady mìsta
byly projednávány mimo jiné i stanovy spoleènosti THERMO Pøíbram. Zakladateli této
spoleènosti, která by ráda v budoucnu
pøevzala Pøíbramskou teplárenskou, je
Mostecká uhelná, a. s., a mìsto Pøíbram.
Starosta budoucího partnerského bavorského mìsta Altötting Herbert Hofauer se
v rámci svého pracovního pobytu v Pøíbrami
podíval na Svatou Horu, do Hornického
muzea, prohlédl si Galerii a spoleènì s vedením mìsta pøipravili konkrétní program
dalích partnerských vztahù.
Skonèilo výbìrové øízení na opravy
komunikací a chodníkù v Pøíbrami. Opravy
metodou Page Matic provede firma Údrba
silnic Oseèany. Zvýené pøechody pro chodce
PSVS Praha, hranìné výspravy OÚK Dobøí.

Pøíbram II - parkovitì proti høiti
SK Spartak (na Sabáku)

JUDr. Cyril Svoboda

Pøíbram V - Zdaboø
- restaurace U Pletánkù

ministr zahranièních vìcí ÈR

Magdalena Schleeger

tajemnice pro soc. záleitosti Velvyslanectví SRN

Pøíbram III - Na Flusárnì

Vìra Zázvorková

zástupce odboru koordinace s EU, MZV ÈR

Pavla kachová

zástupce odboru komunikaèní strategie, MZV ÈR

Ivan Fuksa

starosta mìsta Pøíbram

o vstupu ÈR do Evropské unie.
Vstup volný. Prosíme, aby zájemci potvrdili
svou úèast na tel.: 602 950 012, 272 733 313
nebo na e-mail: gl_rel@mbox.vol.cz

Pøíbram VI - Bøezové Hory
- cvièna u hasièù
Náhradní oèkování bude provádìno
v sobotu 31. 5. 2003 od 7 do 10 hod.
na veterinární oetøovnì v budovì
OVS Pøíbram II, ikova 489.
Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz
a poplatek za vakcinaci 70,- Kè.

Køíovka pro chvíli pohody

PØED VÁNÝM ROZHODNUTÍM

Ji jen nìkolik týdnù dìlí obèany Èeské
republiky od významné události - vyjádøit v tajné volbì svùj postoj k zapojení se do integraèního uskupení pøeváné vìtiny evropských
státù - do Evropské unie.
Právì v týdnu pøed velikonoèními svátky se
uskuteènilo v Aténách ve starobylé Attalovì
galerii setkání vrcholných pøedstavitelù zemí
usilujících o pøipojení do EU. Na tomto setkání se Èeská republika oficiálnì pøipojila k dokumentu, který u za rok podstatnì zmìní ivot
obyvatel naeho státu. Smlouvu o pøistoupení
podepsali prezident Václav Klaus, premiér
Vladimír pidla a své podpisy rovnì pøipojili
ministr zahranièí Cyril Svoboda a nìkdejí
hlavní vyjednavaè Pavel Telièka, který se stal
velvyslancem Èeské republiky pøi EU. Tímto
okamikem jsme získali v EU status pozorovatele - zatím bez hlasovacího práva.
Osudové rozhodnutí vak nyní spoèívá
na naich obèanech, aby v referendu poprvé
uplatnili ústavní prvek pøímé demokracie.
Do konce roku 2003 musí schválit rozíøení EU
o nové státy parlamenty vech zemí, které ji
v EU jsou. Teprve a 1. 5. 2004 se má stát
Èeská republika plnoprávným èlenem EU.
O výhodách i nevýhodách naeho vstupu do EU
bylo toho ji øeèeno v mediálních prostøedcích
dost. Teprve konkrétní výsledky referenda vak
prokáou úèinnost dosti nákladné pøesvìdèovací
kampanì. Nejvìtí obavy z nepøíznivého
výsledku mohou pramenit jednak z tradièního
nezájmu o vìci veøejné, jednak i z nedùvìry,
zda výhody naeho vstupu do EU plnì nahradí
i pøeívající skepsi o podmínkách, které nae
vláda pøi rozhodujících jednáních v Bruselu
obhájila. V kadém pøípadì stojíme pøed váným a velmi odpovìdným rozhodnutím.
Vodorovnì: A. Ruské enské jméno; váné
divadelní nebo filmové èi televizní hry; nízká
mariáová karta. - B. První èást tajenky. - C.
Nejvyí karty; název naich prvních jednotkových prodejních domù; solmizaèní slabika;
osobní zájmeno mnoného èísla; øímskými èísli-

cemi 499; zkratka jednoho ze specializovaných nemocnièních oddìlení; nìmecký neurèitý
èlen. - D. Obyvatel britských ostrovù; usuená
tráva; druh umìlé hmoty; jemenský pøístav;
zkratka jednoho z naich deníkù. - E. Druhá
èást tajenky. - F. Staroøímské platidlo; zkratka
døíve pouívaného a dnes ji zakázaného protihmyzového pøípravku; èást rozlehlejí budovy,
resp. tìlesné ústrojí; zkratka dekadického logaritmu; shluk rostlin. - G. Vrstva sklovité hmoty
na kovovém podkladu (email); vzácný
jehliènatý strom; øímskými èíslicemi 1 006;
Chaplinova manelka; familiérní pojmenování
Rudolfa. - H. Tøetí èást tajenky. - I. Otázka
pøi sázce; staroøecký horský nebo lesní démon;
sibiøský veletok; znaèka fotoaparátù; iniciály
naeho døívìjího dnes ji zesnulého krasobruslaøského reprezentanta Nepely; metropole
Senegalu - cíl slavného poutního závodu automobilù a motocyklù; iniciály herce
Víznera. - J. Jedna z hlavních svìtových stran; hlas hýkavce; døívìjí
výraz pro lye; pohøební hostina;
rival; chemická znaèka hliníku;
familiérní pojmenování Ondøeje. - K.
Ètvrtá èást tajenky. - L. Tropický
savec; korálový ostrov; pøísluník
národnosti ijící v Ghanì; chobotnatec; ukazovací zájmeno enského
rodu.
Svisle: 1. Zkratka Èeské obce
sokolské. - 2. Ostrá arvátka; sníená nota e. - 3. Pøedloka; zkratka
Mezinárodního svazu studentstva;
iniciály zesnulého televizního bavièe
Dvoøáka. - 4. Listnatý strom;
slovensky jestlie; letadlo (literárnì). - 5. Úspìná èinnost; elektrotechnický pøístroj ovládající svou
øídící energií i energii vìtí; èást lidského tìla. - 6. SPZ okresu Opava
(2. série); sourozenci enského
pohlaví; obec u Komárna. - 7.
Jeíùv pìstoun; èlenská rodiny;
kód Etiopie. - 8. Iniciály pøedstavitelky filmové Pyné princezny;
anglická základní èíslovka (1);

eleznièní výtopna, resp. skladitì zásob;
chemický vzorec oxidu cínatého. - 9. Tìká
vojenská zbraò; Tìsnohlídkovy iniciály; listnatý
strom; sídlo v Indii. - 10. Chilská rozhlasová
spoleènost; jméno herce Nároného; chemická
zn. berkelia; jméno hereèky Janurové. - 11.
Souèást éterických olejù; kód tichomoøského
ostrovního státu Nauru; salamandr; obec
na Pelhøimovsku. - 12. Penìní soustava státu;
biblický pøemoitel Goliáe; èisticí prostøedek
na vany. - 13. Staroegyptský posvátný býk;
zkratka praské univerzity; znaèka aviváního
pøípravku; chemická znaèka radonu. - 14.
Základní èíslovka; dostihová sázková kanceláø;
státní znaèka syrských letadel; rohovnický úder
(direkt). - 15. Slavná Verdiho opera; øímskými
èíslicemi 45; znaèka cizích pracích prákù; staroøímská bohynì úrody. - 16. Chemická znaèka
osmia; zkratka naí hlavní opozièní politické

strany; ukazovací zájmeno; zkratka Krajské
správy lesù. - 17. Slovensky setkání; slovensky hospodáø; slepièí slabika. - 18. Øídká
bavlnìná tkanina; slovensky nutrie; hrdina
románu Karla Matìje Èapka - Choda. - 19.
Výzva k veøejnosti; obyvatel jedné z èástí
Nìmecka; roh (místnosti). - 20. Slùvko pøi odeèítání; zkratka nìmecké tìlovýchovné organizace; má svátek 26. èervence. - 21.
Francouzská pøedloka; staroøímský domácí
bùek; zkratka Dopravního inspektorátu. - 22.
A sice; MPZ motorových vozidel Indonésie. 23. Nízký polní plevel - druh zbìhovce.
Pomùcka k lutìní:
A. ZOJA. - C. ASO. D. ADEN. - F. AES. I. SATYR. - J. KAR. - 8. ONE. - 9. KÉL. 10. RDA. - 11. ANOL; NR; E. 14. TOTO;
YK; SOT. - 20. DT. - 21. EN; LÁR. - 22. RI. 23. YVA.
Milan Soukup

