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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

Dne 12. 4. uspoøádala OHK Pøíbram
ve spolupráci s místní organizací ODS
Ekonomické fórum s pøedsedou poslaneckého klubu ODS a pøedsedou
regionálního sdruení ODS Støedoèeského kraje Ing. Vlastimilem
Tlustým. Besedu moderovala poslankynì ODS JUDr. Eva Dundáèková
a zúèastnil se jí i starosta Ivan Fuksa.

Ve ètvrtek 28. dubna jsme si pøipomnìli 61. výroèí úmrtí pøíbramských
manelù Fany a Bedøicha Kozlíkových. Byli popraveni 28. 4. 1944
na Pankráci.

První obøad vítání obèánkù byl 28. 4.
v obøadní síni v Zámeèku - Ernestinu.
Bylo pøivítáno est chlapeèkù a jedna
holèièka. Pøítí vítání bude 26. 5.,
zájemci se mohou hlásit na telefonním èísle 318 498 214.

Mìsto PøíbramVás zve
na Zimní stadión na výstavu

Víkend v Pøíbrami 2005

20. - 22. 5. 2005
pátek 10 - 18, sobota 9 - 18 hod.
nedìle 9 - 16 hod.
Výstava je zamìøena na volný
èas rodin, bydlení a zahradu.
Zvýhodnìné rodinné vstupné,
v sobotu soutì o nejlepí krajové peèivo, doprovodný program
moderovaný Rádiem Prácheò.

Národní pou na Svaté Hoøe

Sto let uplynulo
v letoním roce
od povýení Svaté
Hory na baziliku.
Pøi této pøíleitosti
poøádá Øímskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny
Marie Pøíbram - Svatá
Hora, Arcibiskupství praské, Èeská biskupská konference, redemptoristé a mìsto
Pøíbram Národní pou. O této velkolepé
akci jsme si povídali s P. Stanislavem
Pøibylem.
Kde vude budou oslavy probíhat a jaký
je pøipravený program? Oslavy budou
v areálu Svaté Hory. Na rozdíl od klasické
Korunovace, protoe slavnost se odehrává
v den Korunovace, bude bohosluba na námìstí pøed bazilikou. V sobotu veèer by
mìla být bohosluba byzantského obøadu,
tedy podobná liturgie, jakou mají pravoslavní. Katolická církev se v naí zemi dìlí
na øímsko-katolickou a øecko-katolickou,
která právì má obøad východní, byzantský.
Je delí, více se zpívá, troku jiné je i obleèení. Celebrovat ji budou dva biskupové,
praský Mons. Huèka, koický exarcha
Mons. Chautur. V pùl desáté bude svíèkový
prùvod a v deset hodin veèer pøijde na øadu
ohòostroj. Bude odpálen na Toufarovì louce,
jinì od Svaté Hory, a je plnì v reii firmy
pína a synové. Jsem moc rád, e se do toho
pan pína pustil. Na ohòostroj se hodnì tìím,
pøiblíil sobotní program svatohorský
správce P. Stanislav Pøibyl.
Oèekává se, e na oslavy pøijedou tisíce
poutníkù z celé republiky i ze zahranièí.
Svatá Hora tedy zùstane návtìvníkùm
otevøena po celou noc. Ráno v est hodin
zaèíná první me svatá a hlavní bohosluba
je pøipravena na desátou hodinu. Pøijet by
mìli tøi kardinálové, kardinál Miloslav Vlk,
Tomá pidlík, který by mìl i kázat, a na to
se opravdu hodnì tìím. Kdy on mluví, je
to vdy bonbónek. Mluví rozumnì, krátce

Swingové turné Big Bandu
Felixe Slováèka

Pøíbramský Hudební festival Antonína
Dvoøáka absolvuje letos ji svùj 37. roèník. Fakt, e je vìnován dílu jednoho z nejvìtích èeských hudebních géniù Antonínu
Dvoøákovi, je v tomto roce jetì umocnìn
tím, e se tento hudební velikán dostal
mezi desítku Nejvìtích Èechù.
Odkazu Antonína Dvoøáka je vìnován
nejen kadoroèní hudební festival, po celý
rok se s jeho dílem a ivotem mohou
návtìvníci seznamovat i v nedalekém
Zámeèku Vysoká, kde Dvoøák proil
poslední èást svého ivota. Kde jinde by
Èeská televize mìla natáèet svùj dokument, který pøipravuje právì ve spojitosti
s umístìním v soutìi Nejvìtí Èech, ne
právì ve Vysoké.
Stále u nás pøetrvává srovnávání Smetana
- Dvoøák, ale do první desítky se dostal

Bitva na Slivici po 60 letech

Kalendáø kulturních a sportovních
akcí na rok 2005 si mùete koupit
za 10,- Kè v Infocentru MìÚ.
26. zasedání zastupitelstva mìsta se
koná 25. 5. od 15 hod. v jednacím
sále Na Pøíkopech 105.

èasný nuncius Diego Causero, který pro
nás bude mít pøekvapení. Úèast pøislíbil i
Giovanni Coppa, který v Èechách nebyl
od skonèení své mise a to je ji est let.
V první kvìtnový den jsme ale zaili velké
a krásné pøekvapení. Mi svatou s námi
neèekanì slouil právì arcibiskup Coppa.
Má èestné obèanství Pøíbrami, tak prostì
do svého mìsta musí obèas pøijet,
pokraèoval s trochou nadsázky Stanislav
Pøibyl.
Na Svaté Hoøe bude v tento den pøipraveno
i nìkolik zajímavostí. Pøíkladem mùe být
improvizovaný potovní úøad. K této pøíleitosti bylo vydáno speciální razítko,
pamìtní list i pamìtní mince. Kadý
návtìvník by mìl obdret program s pa-

mìtním spisem Prof. Pihy s názvem
Zastavení pøi pouti na Svatou Horu. To
jsou takové krátké úvahy o zcela prostých
a obyèejných vìcech, vysvìtlil faráø Pøibyl.
Velkou show by mìl podle slov Stanislava
Pøibyla mìl být i chystaný slavnostní
koncert. Úèinkovat v nìm budou sbory
z rùzných èástí republiky - Vojenská hudba
Tábor a zvonohra, kterou bude hrát
Holanïan Boudewijn Zwart. Zaznít by
mìla i skladba Radka Rejka Te Deum
(Boe chválím Tebe), take by to mìlo být
skuteènì velkolepé.
I na pøipravované výstavì v Galerii F.
Drtikola v Zámeèku  Ernestinu, by se
návtìvníci mìli setkat s exponáty, které
dosud nebyly nikde vystaveny a publikovány.
Na pùdách a ve skøíních se mi podaøilo
najít zajímavé fotografie, obrazy a zápisy
z kronik. Fotodokumentace napøíklad pøiblíí, jak se postupem èasu mìnila podoba
Svaté Hory. To, e je tu námìstí, na to jsme
ji zvyklí, ale ono pochází z roku 1948.
Pøedtím tu byla terasa a divný kopec s blátivou cestou, stály tu lípy a spousta krámkù.
Dalí zajímavosti je napøíklad, e vùbec
první buldozer v Èechách byl pouit právì
u nás. Pøivezli je tehdy lodí z Ameriky.
Svatá Hora vypovídá o vech moných
umìleckých øemeslech. Nejen o svíèkaøství
a výrobì rùencù, ale tøeba úasné jsou
tady kováøské práce. Na to chceme také
upozornit alespoò fotografií. Návtìvníci
uvidí i nepublikované plány, nákresy architektù ze 17. století. To také bude hodnì
zajímavé. Rozhodnì tedy je na co se tìit.
Pøíbramská radnice pøi této pøíleitosti
vyzvala provozovatele hotelù, restaurací,
obchodù, aby se vichni spoleènì zapojili
do snahy pøedstavit mìsto Pøíbram jako mìsto, které své hosty vítá a nabízí jim pøíjemný pobyt. Vìøíme, e díky dobrým slubám
vichni pøispìjeme k tomu, aby se k nám
hosté rádi vraceli, nejen pøi tìchto slavnostních pøíleitostech.
- str -

Antonín Dvoøák mezi deseti nejvìtími Èechy

Klub kaktusáøù Pøíbram zve
na výstavu kaktusù a sukulentù
13. - 19. 6. 2005 v Q-klubu
dennì od 9 do 18 hodin.

konané v rámci koncertního
swingového turné po deseti
èeských mìstech u pøíleitosti
výroèí 60 let od konce války,
které by mìlo zároveò
podpoøit nesouhlas lidí s válkou
a terorismem.
Zimní stadión Pøíbram dne
14. kvìtna od 19 hod.
Nádherné melodie zazní
v podání Leony Machálkové,
Tomáe Savky a dalích.
Vstupné: dospìlí 100,-, dìti 50,- Kè

a moudøe. Má duchaplný humor a zároveò
má jeho øeè obsah. To je èlovìk cenìný
po celém svìtì. I proto si jej zvolili kardinálové pøi nedávné volbì nového papee,
aby pøed volbou mluvil. Oèekáváme jetì
kardinála Gurbinkovièe z Wroclavi.
Poèítáme i s biskupy z celé Èeské republiky,
Nìmecka, Rakouska, Itálie a Polska.
Pozvali jsme i vechny nuncie, kteøí u nás
dosud pùsobili. Samozøejmì pøijede i sou-

Rekonstrukce bitvy na Slivici patøí ji k tradièním kvìtnovým akcím regionu. Tentokrát ale
bude nespornì výjimeèná. Jak svým rozsahem,
tak pøedevím tím, e v letoním roce uplyne
celých 60 let od skonèení druhé svìtové války
a bitvy samotné.
Na tuto událost jsme pozvali vechny dosud
ijící veterány z Pøíbramska. Pozvána byla i rodina kapitána Olesinského, tehdejího velitele
partyzánského oddílu, a samozøejmì dalí hosté.
Mezi nì patøí napøíklad vojentí pøidìlenci
ostatních státù, regionální politici, zástupci
sponzorù a firem, které nám s akcí pomáhali.
Úèast potvrdil i generál Pavel tefka, informoval øeditel Hornického muzea Josef Velfl.
Program zaèíná ji ve ètvrtek 12. kvìtna.

právì Antonín Dvoøák. Musím øíci, e jsem
byla hodnì pøekvapená a také potìená.
Chystaný televizní dokument provází
Michael Kocáb, který má k váné hudbì
velký vztah, prozradila øeditelka Památníku Vladimíra píchalová. A proè si
filmaøi vybrali právì Vysokou?
Natáèelo se samozøejmì i ve Zlonicích
a Nelahozevsi. Ale na Vysoké strávil hodnì
èasu a tvùrcùm dokumentu se u nás hodnì
líbilo. Nae expozièní koncepce je moderní
a nadèasová a pøesnì odpovídá naturelu
skladatele. Dvoøák mìl rád ve moderní,
miloval techniku, mìl rád vlaky. Jeho
povìsti hodnì ublíil Zdenìk Nejedlý, který
se pozdìji stal ministrem kultury. Nejedlý
byl nápadníkem Dvoøákovy dcery Otylky.
Dvoøák jej ale nemìl rád a traduje se, e jej
snad i shodil ze schodù, aè to rozhodnì
nebyl ádný násilník. Jednoznaènì upøednostòoval Suka, kterého si pozdìji Otylka
i vzala. Nejedlý mu to pak vracel, kde
mohl. Øíká se, e byl malého vzrùstu a trpìl
napoleonovským komplexem. Jednak psal
na Dvoøáka hrozné kritiky, napøíklad tehdy
napsal, e Rusalka nepøeije ani den své
premiéry. Ve kolních osnovách sice
Dvoøáka nevynechali, ale informací o nìm
bylo hodnì málo. Málo se ví, e byl zakladatelem newyorské konzervatoøe. První
velké úspìchy mìl v Anglii. V zahranièí
pobýval opravdu hodnì. Kadý jenom ví, e
byl øezník, ale on mluvil nìmecky, anglicky
a byl hodnì vzdìlaný. Take jakýpak
øezník! V zahranièí byl hodnì známý
a uznávaný. Smetana se z Èech moc
nehnul, jenom jednou byl ve védsku a právì
Nejedlý z nìj udìlal národního skladatele.

Dvoøák byl stále brán pouze okrajovì a jeho
úspìchy se nikde neuvádìly. Proto také
Amerièané Dvoøáka hodnì povaují za svého.
Øada lidí dávala mezi vztah Smetana Dvoøák urèitou rivalitu, ale ona tam
ve skuteènosti nebyla. Smetana byl starí
a Dvoøák si ho váil, ale Nejedlý hezky
v pozadí tahal za nitky podle svého.
I Vysoká, protoe jde o malé muzeum, je
troku na okraji zájmu nejvyích institucí,
ale to neznamená, e má mení význam.
Dvoøák tady proil dvacet let svého ivota.
Po pøíbramském námìstí se procházeli

Na Bøezových Horách si pøipomenou historickou událost, kdy od Romitálu pøijela 4. tanková
divize americké armády. Bøezohortí nadenì
vojáky vítali a u restaurace U Beránkù (podle
jiné verze to mìlo být U Kosù) nabízeli plné pùllitry piva. Mezi 16. a 17. hodinou bude ukázka
nìmecké, americké i ruské techniky.
V pátek 13. kvìtna ji zaèíná program
u Památníku Vítìzství na Slivici ukázkou
souèasné i historické techniky v jednotlivých
táborech, akce pokraèuje hudebním programem
a na závìr veèera je pøipraven ohòostroj.
Hlavní program bude 14. kvìtna. Rekonstrukce
bitvy zaène ve 13 hodin a potrvá do 14.30 hodin.
I v historické èásti by diváci mìli vidìt také
celou øadu novinek. Poté následuje ukázka soudobé techniky a vedení boje Armády Èeské
republiky. Uvidíme napøíklad nalétávání bojových vrtulníkù ze základny v Pøerovì Mi 24

a operovat zde budou i letouny L 159 ze základny
taktického letectva. Najídìt budou protiletadlové
komplexy. Krouit bude i vrtulník Mi 24, jako
podpora výsadku, který bude následovat z velkých
MI 17. Dojde ke slanìní tøí skupin pøepadového
komanda, které se budou snait dobýt opìrný
bod nepøítele. Pak se pro nì Mi 17 opìt vrátí, nabere je a odveze zpìt na základnu. A co tu jetì
nikdy nebylo, jsou minometné baterie. Ty se tady
budou tentokrát také prezentovat. Pøedstaví se i
samohybné kanónové houfnice z jinecké posádky.
Na závìr pøijde pøekvapení: chemici z 31. brigády
chemické ochrany z Liberce pøedvedou chemickou
ochranu vojsk. Závìr tohoto dne bude patøit vystoupení Big Bandu Felixe Slováèka - Nebe plné
hvìzd, na kterém se pøedstaví Leona Machálková,
Tomá Savka, Kamil Hála a øada dalích pìveckých hvìzd. Koncert je na Zimním stadiónu
v Pøíbrami od 19 hodin.

Janáèek, Fibich, Suk, vichni jeho pøátelé
a mimoøádné osobnosti. Dá se také øíci, e
není vìc, kterou by tady Dvoøák buï neskládal, nebo nedokonèil èi neupravoval.
Nejznámìjí je samozøejmì Rusalka. A je
zajímavé, e Rusalka se vude ve svìtì, kde
ji nastudovali, zpívá èesky! A to je skuteènì
velká pocta! Nejen Dvoøákovi, ale i èeskému národu! uzavøela Vladimíra píchalová.
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y

Váení spoluobèané,

se zlepujícím se poèasím
je na silnicích stále více
cyklistù. I proto se pøíbramský Automotoklub snaí
pøispìt k vìtí bezpeènosti
pøedevím mladých cyklistù a uspoøádal
pro koláky oblastní kolo dopravní soutìe
BESIP. Ta by mìla na letní sezónu pøipravit
a provìøit cyklisty pod dohledem Mìstské
policie i Policie ÈR. Kola opìt zaèaly opìt
pouívat i stránice mìstské policie.
Vyjídí s nimi pøedevím na místa, která
jsou obtíné dostupná autem. Pro cyklisty
jetì jedna pøíjemná zpráva. Od èervna
bude firma Connex nabízet novou slubu
 tzv. cyklobus. V pøítím èísle si o této
hodnì zajímavé akci povíme víc.

Dalím krokem k pomoci seniorùm
a mnohdy i k záchranì jejich ivota je
akce s názvem ivot 90. Pøi ní asistují
i mìsttí stráníci, kteøí pøi zásahu záchranné
sluby právì u seniorù, zapojených do této
akce, pøevezmou od lékaøe obálku s klíèi,
zajistí byt a zablokují systém.
V dubnu uvedlo pøíbramské Divadlo velmi
zdaøilou premiéru Shakespearova Othella
s úasnou choreografií. Hru nastudoval
jeden z nejlepích reisérù Z. Èernín, který
hlavní roli svìøil hostujícímu Martinovi
Havelkovi. Ke kulturnì sportovním událostem mìsíce jetì patøí exhibièní hokejové
utkání Staré gardy spoleènì s pøíbramskými
podnikateli versus Sportovní klub Martina
Severy.
Co dokáí udìlat nìkteøí nepoctiví, ale

pøedevím neseriózní podnikatelé, jsme
mohli vidìt na parkoviti u høbitova. Zde
instalované kontejnery s jasným popisem
odpadu, které nìkolik mìsícù slouily
svému úèelu i návtìvníkùm høbitova
a obèanùm k uloení døevìného a kovového
odpadu, se promìnily v divokou firemní
velkoskládku.

V tomto mìsíci pokraèujeme v pøípravì
podkladù pro prosazení výstavby Jihovýchodního obchvatu (JVO). Novou studii
ekonomické návratnosti plánovaného
JVO mìsta zaplatí pøíbramská radnice
spoleènì se Støedoèeským krajem. Jednal
jsem také se starosty a poslanci ohlednì
plánované výstavby D3 a R4. Hlavním
tématem bylo získání finanèních prostøedkù
na pokraèování výstavby rychlostní komunikace R4 z prodeje Èeského Telecomu.
V tomto mìsíci jsme také podali dalí ádosti na získání dotací z fondù EU
i Krajského úøadu Støedoèeského kraje.
Po desetileté pauze jsme se opìt vrátili,
na èetné ádosti obèanù, k slavnosti Vítání
obèánkù. První novorozenci s rodièi obdreli
Pamìtní list a støíbrný medailonek, který
jim tuto událost bude pøipomínat. Nai
pøíbramskou Miss ÈR 2003 Lucii Váchovou
zdobí nový titul. Zúèastnila se soutìe World
Beauty Championship v Miami a byla první.
V dubnu OHK Pøíbram vybírala a oceòovala nejlepí firmu regionu za rok 2004.
Zajímavé bylo také setkání s poslancem
Vlastimilem Tlustým, který se v Pøíbrami
pøedstavil na ekonomickém fóru.
Na radnici jsme pøivítali starostku nìmeckého mìsta Baden Baden paní Sigrun
Lang, která pøijela na pozvání umìleckého
éfa Divadla Pøíbram Frantika Miky.
Paní starostka si velice pochvalovala
tøináctileté pùsobení profesora Miky
v badenském divadle. V tom jsme si tedy
hodnì porozumìli, protoe i nae dosavadní zkuenosti jsou pozitivní.
A závìrem nìkolik pozvánek. Po celý

kvìten bude na mnoha místech probíhat
Hudební festival A. Dvoøáka. Z bohaté nabídky koncertù si urèitì vyberete. Tradièní rekonstrukce bitvy u Slivice probìhne tentokrát ve slavnostnìjím duchu. Pøipomínáme si
60 let od skonèení II. svìtové války.
Program, na který byla pozvána celá øada
vzácných hostù, ale pøedevím vichni váleèní
veteráni, zaèíná ve 12 hodin u Památníku
Vítìzství. Program pokraèuje veèer na
Zimním stadiónu koncertem Big Bandu
Felixe Slováèka s názvem Nebe plné
hvìzd, na kterém vystoupí napøíklad Leona
Machálková a Tomá Savka. A rozhodnì
nezapomeòte pøijít na výstavu Víkend
v Pøíbrami 2005, která bude také na Zimním stadiónu. Pøedstaví se zde firmy, které
mají co nabídnout èi ukázat v oblasti bydlení a volného èasu a prezentovat
se budou i experti s programem
ekologické a ekonomické výstavby
a rekonstrukce domù a bytù.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY
CAPO REAL a. s.
Dlouhá 141
Pøíbram II
tel./fax: 318 635 118
318 628 944

Pøední èeská realitní
spoleènost CAPO REAL
a. s., øádný èlen Asociace
realitních kanceláøí ÈR,
pùsobí na trhu s nemovitostmi ji od r. 1995 a v regionu
Pøíbramska tak patøí k realitním kanceláøím s nejstarí
historií.
Od doby svého vzniku se zabývá klasickou realitní èinností,
tzn. zprostøedkováním prodeje, koupì, pronájmu a nájmu
vech typù nemovitostí, a to s kompletním servisem (kvalifikované právní poradenství (vèetnì sepisu pøísluných
smluv renomovaným advokátem), zajitìní vhodného profinancování, obstarání a kompletace podkladù, inenýrská
èinnost, daòové poradenství, vypracování znaleckých
posudkù a geometrických plánù, apod.). Výèet a kvalita
poskytovaných slueb prola dynamickým vývojem, protoe spoleènost CAPO REAL a. s. vdy reagovala na potøeby
svých klientù, se snahou o zajitìní jejich maximálního
komfortu a spokojenosti  to je ta nejlepí reklama a investice pro úspìnou budoucnost kadé seriózní firmy. Jejími
klienty jsou fyzické osoby, podnikatelské subjekty i orgány
státní správy, a to pøevánì v regionu Pøíbram  Dobøí 
Praha.
Významnou formou zpenìování nemovitého majetku
klientù CAPO REAL a. s. je i poøádání dobrovolných a nedobrovolných draeb s tím, e CAPO REAL a. s. disponuje
vlastní draební místností v Praze, pøípadnì spolupracuje
s Hospodáøskou komorou
ÈR. CAPO REAL a. s. je
aktivním èlenem sekce
draebníkù pøi Asociaci
realitních kanceláøí Èeské
republiky a za dobu své
aktivní draební èinnosti
vydraila nemovitosti za
desítky miliónù korun.
CAPO REAL a. s. realizuje
i vlastní investièní akce

v oblasti nemovitostí. V Praze je dosavadním nejvýznamnìjím projektem Business centrum Oceláøská, který nabízí 2.600 m2 moderních kanceláøí a 80 parkovacích míst
v atraktivní lokalitì Vysoèan u Sazka arény. V Pøíbrami se
mimo jiné podaøilo zrealizovat pozemky pro individuální
výstavbu rodinných domù v pøíjemné rezidenèní lokalitì
Pøíbram  Na Èervené s tím, e nyní pøipravuje dalí stavební pozemky a dále pak výstavbu bytového domu. Zde
bude spolupracovat s významnou pøíbramskou stavební
firmou. Ve výe uvedených projektech zajiuje CAPO

REAL a. s. i technickou a administrativní správu pøedmìtných nemovitostí a jejich následný rozvoj.
V roce 2005 rozíøila svou pùsobnost i na privatizaci
bytového fondu, kdy vyhrála výbìrové øízení organizované
jedním støedoèeským mìstem.
Výe uvedené èinnosti kladou vysoké odborné nároky na
vechny zamìstnance CAPO REAL a. s., kteøí jsou proto
aktivnì zapojeni do dlouhodobého vzdìlávacího programu
v rámci Asociace realitních kanceláøí Èeské republiky.
CAPO REAL a. s. má uzavøenu Smlouvu o pojitìní
odpovìdnosti za kodu na výkon èinnosti realitního makléøe
a draebníka. Pøípadné dalí informace o spoleènosti
CAPO REAL a. s. mùete získat na jejích poboèkách
v Pøíbrami a v Praze, pøípadnì na webu www.caporeal.cz, èi
v nepravidelnì vydávaném magazínu CAPO REALITY.

Sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu
21. 5.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
28. 5. 8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
4. 6.
8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Alovo námìstí
Východní námìstí
ul. Ke Kocábì, Pøíbram IX
J. Drdy 502, Pøíbram VII
køi. Drkolnovská  Slunná
køi. Táborská  Strakonická
Smetanova ul., Pøíbram III
Sázky  koloniál
eice  koneèná MHD

11. 6.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
18. 6. 8.00 - 9.00
9.30 - 10.00
11.00 - 12.00
12.15 - 13.00

Orlov  u kaplièky
Lazec  u kaplièky
Kozièín  zastávka MHD
Brod  stará køiovatka
Jerusalém  zastávka autobusu
Jesenice  u obchodu
Bytíz  zastávka autobusu

Od 10. kvìtna 2005 bude v provozu sbìrný dvùr

V nedávné minulosti bylo zøízeno nad parkovitìm u høbitova v Pøíbrami I provizorní místo k odkládání
velkoobjemového odpadu pro fyzické osoby mìsta Pøíbram. Bohuel, snaha mìsta a Technických slueb
mìsta Pøíbram reagovat na divoké odkládání tohoto odpadu na veøejných prostranstvích se minula úèinkem.
Stalo se naprostým pravidlem, e do oznaèených kontejnerù byl velkoobjemový odpad odkládán bez tøídìní.
Do kontejnerù, které byly volnì pøístupné, odkládaly nepotøebné vìci nejenom fyzické, ale hlavnì právnické
osoby a to nejen z mìsta Pøíbram, ale z irokého okolí.
Mnoství takto odloeného odpadu nìkolikrát pøevyovalo kapacitu kontejnerù. Odpad byl bìnì odkládán vedle kontejnerù, tak, jak vidíte na snímku. Pouze
za mìsíc bøezen bylo vyvezeno 58 tun odpadu a náklady
na jeho likvidaci pøedstavují pøes 45 000,- Kè.
Vzhledem k výe uvedeným skuteènostem bylo rozhodnuto urychlenì zahájit vybudování regulérního
sbìrného dvora, a to v prostoru bývalého sídla
Technických slueb v ulici Gen. Tesaøíka 125  uvnitø
mezi objekty.
Dosavadní místo u høbitova bude k 30. 4. zrueno
se souèasným pøísným zákazem (pod pokutou) odkládat zde velkoobjemový odpad. Dnem 10. 5. 2005 zahájí
provoz nový sbìrný dvùr. Pøedpokládaná doba provozu
bude dennì od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12
hodin.
Do sbìrného dvora mohou obèané mìsta  fyzické osoby bezplatnì odkládat:
- døevo (starý nábytek, okna, dveøe, parkety apod.)
- elezo (bìný odpad z domácnosti, nádobí, sporáky, praèky, ne zbytky motorových vozidel)
- nebezpeèné sloky komunálního odpadu (zbytky barev, øedidel, lakù  vdy v uzavøené nádobì, dále autobaterie, baterie, elektroodpad, TV, monitory, radia, PC, záøivky, lednice, pneumatiky apod.)
Sbìrný dvùr slouí k odkládání velkoobjemového odpadu a nebezpeèných sloek komunálního odpadu
VÝHRADNÌ PRO FYZICKÉ OSOBY mající trvalé bydlitì na území mìsta Pøíbram. Celý prostor bude
monitorován kamerou a za poruování pravidel odkládání tohoto odpadu budou v souladu s vyhlákou mìsta
Pøíbram è. 4/2002 o stanovení systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálního odpadu na území mìsta Pøíbram udìlovány pokuty.
ádáme obyvatele mìsta, aby neodkládali velkoobjemový odpad vedle odpadových nádob a na veøejné prostranství. K odloení tohoto odpadu pro fyzické osoby bude od 10. 5. 2005 slouit sbìrný dvùr. Právnické
osoby jsou povinny v souladu se zákonem zlikvidovat takovýto odpad na vlastní náklady a to na øádnou skládku. Po domluvì se správcem mùe právnická osoba odloit za úplatu tento odpad i ve sbìrném dvoøe.

Zaèali jsme sbírat TETRAPACK
Od 1. dubna jste si mohli vimnout na nìkolika místech mìsta stojanù s nápadnými oranovými
pytli. Zaèali jsme toti v nìkolika lokalitách zkouet, zda jste ochotni tøídit dalí komoditu odpadu 
obaly od nápojových kartonù.
Po mìsíci se ukázalo, e pøíbramtí tøídit umí a chtìjí.
Do konce roku tedy rozíøíme poèet stojanù ve mìstì
na 15 a na vybraná místa umístíme 4 jasnì oranové kontejnery. Kadoroènì budeme poèet kontejnerù zvyovat
dle moností a potøeb tak, aby sbìrné nádoby byly k dispozici vem obyvatelùm mìsta. Pro vechny zájemce
(Spoleèenstva vlastníkù, obchody, koly, restaurace,
domácnosti) nabízíme monost bezplatného dodání sbìrných pytlù. Mùete psát na e-mail: libor.ts@seznam.cz
a domluvíme se. Seznam dosavadních stanovi stojanù:
E. Benee (pøed Malým kotlem), B. Nìmcové (ve dvoøe
za Céèkem), v álkovì dvoøe (pøed èp 74) Na Ryneèku,
P. Bezruèe (pøed obchodem), Riegrova (u Uranu), nám
Dr. Theurera (ke kole).
Libor Michvocík
Technické sluby Pøíbram
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Váení ètenáøi,
s jarními dny v prùbìhu dubna probìhla øada významných a zajímavých
akcí, kterých jsem se buï zúèastnila, nebo na nich se komora pøímo podílela.
OHK ila ve znamení pøíprav na valnou hromadu èlenù OHK Pøíbram, která
se konala dne 11. dubna 2005. Pøipravovali jsme potøebné zprávy o èinnosti,
plán práce na rok 2005, zprávu o hospodaøení, rozpoèet na rok 2005, zprávu
dozorèí rady, zmìnu pøíspìvkového øádu od roku 2006 a dalí podklady.
K tìm pøíjemnìjím záleitostem patøilo vyhlaování výsledkù 5. roèníku soutìe Nejlepí
firma okresu Pøíbram za rok 2004. Soutìilo se ve dvou kategoriích  malá firma do 50
zamìstnancù a støední a velká firma nad 50 zamìstnancù.
V kategorii malá firma se na 3. místì umístila firma MB KOMPLEX, s. r. o., na 2. místì se
stejným poètem bodù firma ENERGON Dobøí, s. r. o., a Frantiek Hejnal TURISMO,
a vítìznou pozici získala malá strojírenská firma z Romitálu p. Tø. PK TENDER, a. s.
zastoupená Ing. Alexeiem Matancevem (na snímku).
V kategorii støedních a velkých firem se na 3. místì
umístila loòská vítìzná firma ZAT, a. s., na 2. místì
CVP Galvanika, s. r. o., a na 1. místì opìt po pìti letech
KOVOHUTÌ PØÍBRAM NÁSTUPNICKÁ a. s. pod
vedením ing. Jiøího Dostála. Vechny vyhláené firmy
dostaly diplomy a dvì vítìzné firmy obdrely i sklenìné
poháry z rukou pana starosty Ing. Fuksy a pøedsedy
OHK Pøíbram Ing. Oktábce.
Dne 8. dubna 2005 se v Pøíbrami konala mezinárodní
konference Systémy bezpeènosti dopravy, kterou
zorganizovala Akademie elektrotechnických vìd
Ruské federace a spoleènost Lenadol, s. r. o., v Èeské
republice.
Dne 12. dubna 2005 uspoøádala OHK Pøíbram ve spolupráci s místní organizací ODS Ekonomické fórum
s pøedsedou poslaneckého klubu ODS a pøedsedou
regionálního sdruení ODS Støedoèeského kraje Ing.
Vlastimilem Tlustým. Besedu moderovala poslankynì
ODS JUDr. Eva Dundáèková a zúèastnil se jí i starosta
Ing. Ivan Fuksa. Tato beseda na ekonomická témata se
konala v rámci celodenní návtìvy pana pøedsedy v Pøíbrami. OHK Pøíbram se nebrání
akcím, kde své názory mohou vyjádøit jednotliví politici a kde probìhne interaktivní
beseda s podnikateli. V tomto pøípadì se jednalo hlavnì o vysvìtlení rovné danì, kterou by
vìtina podnikatelù pøivítala.
Dne 25. dubna 2005 zveme podnikatele na semináø Vymáhání pohledávek v nìmecky
mluvících zemích EU a Výhody rozhodèího øízení, rozhodèí doloka a její uplatnìní.
V první èásti vystoupí v Pøíbrami ji poètvrté nìmecká advokátka Marcella Pavelka, která
pohovoøí o monosti získání pracovních povolení pro zamìstnance èeských firem na území
SRN, za jakých okolností budou zamìstnanci èeských firem osvobozeni od pracovního
povolení, vliv na vzájemné uznávání rozsudkù mezi ÈR a SRN a mnoho dalích zajímavých
témat. Druhou èást pøevezme tajemnice Rozhodèího soudu pøi HK ÈR JUDr. Moravcová,
která vysvìtlí výhody rozhodèího øízení, co je to rozhodèí doloka a jaké mùe být její
uplatnìní v praxi.
Pro sportovnì nadané èleny chystáme 13. kvìtna 2005 ji XI. V.I.P. tenisový turnaj, tentokrát na tenisových kurtech PBtisku, s. r. o., v Bohutínì
Jako vdy na závìr bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK Pøíbram, které schválilo
pøedstavenstvo OHK Pøíbram.
JAROSLAV TEFAN  zprostøedkovatelská èinnost,
PK TENDER, a. s.  výroba elezného krytu na tlumièe pro nákladní automobily, ocelová
jádra filtrù kapalin, ocelové spony na potrubí, lisování, svaøování, zpracování plechù, drobné
zámeènické práce,
TBG Èechy a Morava a. s.  provoz Pøíbram  výroba transportbetonu, výroba èerstvé
zdící malty, doprava transportbetonu, ukládání transportbetonu aj.
V souèasné dobì registrujeme 196 èlenù.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01
tel.: 318 627 784-5, fax. 318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz
www.ohkpb.cz

Povinné oèkování psù

Upozoròujeme vechny dritele psù, e ve støedu 18. 5. 2005 se koná povinné oèkování psù
proti vzteklinì. Oèkování bude provádìt Okresní veterinární správa Pøíbram od 16.00
do 17.30 hodin na tìchto svodových místech:
Pøíbram II - Sabák (parkovitì proti høiti SK Spartak)
Pøíbram - Zdaboø (restaurace U Pletánkù)
Pøíbram - Flusárna
Pøíbram VI - Bøezové Hory (cvièna u hasièù)
Náhradní oèkování bude v sobotu 21. 5. 2005 od 7.00 do 10.00 hod. na veterinární oetøovnì
v budovì OVS Pøíbram II, ikova 489. Oèkování bude provádìno na základì zákona è.
166/1999 Sb., o veterinární péèi. Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz a poplatek za vakcinaci
100,- Kè.
Jana Pivoòková, vedoucí ekonomického odboru

Mìsto Pøíbram vyhlauje zámìr pronájmu
tìchto nebytových prostorù:
budovy bývalé 2. Z J. Strejce v Dlouhé ulici
2 pavilonù bývalé 8. Z v eické ulici
Blií informace vem zájemcùm podá Ing. Kroupová
z odboru správy budov MìÚ Pøíbram, tel. 318 498 268

Velikonoce v Prodoku Pøíbram

V mìsíci bøeznu probìhla výtvarná soutì ákù pøíbramských mateøských kol
O nejkrásnìjí kraslici. Výtvarná dílka malých malíøù byla vystavena od 1. 3.
2005 v prodejnì domácích potøeb v Køiáku, kde jim mohli obèané naeho mìsta
dávat své hlasy.
Soutìe se zúèastnilo celkem 238 kraslic z 10 mateøských kol. V pátek 25. 3. 2005
probìhlo sèítání hlasù. Jako Nejkrásnìjí kraslici jste vybrali práci Natálky
Chmelaøové z 15. M na nám. dr. J. Theurera 262, Pøíbram II. Vítìzka obdrela výtvarné potøeby v hodnotì 500 Kè a 15. M dostala ek na odbìr zboí v prodejnì
domácí potøeby Prodok v hodnotì 1000 Kè. Z hlasujících byla vylosována paní
Dieneová z Pøíbrami, která vyhrála znaèkovou pánev. Kraslice byly v domácích
potøebách v Køiáku vystaveny jetì do 16. dubna.

KONCERT PAVLA PORCLA
na Svaté Hoøe

Dne 19. èervna 2005 od 19 hodin se uskuteèní na Svaté Hoøe
benefièní koncert houslového virtuosa Pavla porcla.
Výtìek koncertu bude urèen na výstavbu nových svatohorských
varhan. Zajistìte si vstupenky vèas,
kapacita míst v bazilice P. Marie je omezená.
Objednávky vstupenek: Svatá Hora, tel. 318 626 351
Srdeènì Vás zve výbor Matice svatohorské

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram 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 Toto èíslo vychází dne 10. 5. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Pøi pravidelné pochùzce
nalezli stráníci v Jungmannovì ulici opilého
mue. Mu øekl, e bydlí
nedaleko a stráníci mu
pomohli dopravit se domù.
Napadení neznámým mladíkem ohlásil jeden mu
dne 12. 4. v 03,10 hodin.
Mu el se svým kamarádem kolem hotelu Belveder
a napadl ho údajnì R. M.
(1979) z Pøíbrami VII.
S ním mìl být jetì M. P.
(1978) z Podlesí. Na místo
dorazila motohlídka Policie
ÈR a odvezla si jednoho
z aktérù a pøípad pøevzala.
Incident by mìl být natoèen na kameru, take
Policie se bude mít pøi vyetøování o co opøít.
Paní V. T. (1959) z Pøí-

brami VIII se rozhodla
chodit do hospody bez penìz. Dne 8. dubna odmítla
zaplatit 90,- Kè v Cafe
baru, dne 13. 4. odmítla
zaplatit 132,- Kè v baru Le
Patient. Obsluha vdy pøivolala stráníky a ti pøípad
doøeili.
Dne 16. 4. ruili dva výtrníci noèní klid. Vyrazili
vstupní dveøe do jednoho
domu na nám. F. Kuèery,
chodili po jednotlivých
patrech a nadávali lidem.
Byli to J. O. (1949)
z Pøíbrami I a R. D. (1961)
z Podlesí. Oba mui byli
pøedání Policii ÈR.
Pøi pochùzce po Ryneèku
potkali stráníci dívku se
psem. Pes nemìl známku.
Jeho majitelkou je paní J.

M. (1974) z Pøíbrami III.
Paní za psa dosud neplatí,
tudí jí stráníci na místì
dali blokovou pokutu 200,Kè. Paní slíbila, e ve
napraví.
V rámci akce ivot 90
byli stráníci dne 20. 4. ve
22,50 hodin poádáni
o pomoc. Postienou byla
jedna paní v Prùbìné ulici.
Stráníci paní nalezli leící
na podlaze. Pøivolali záchranku a lékaø rozhodl
o pøevozu do nemocnice.
Hlídka poté byt zabezpeèila.
V nedìli 24. 4. napadli psi
jednu paní, která se procházela poblí Autosalonu
Honda v Evropské ulici.
Psi údajnì patøí uvedené
firmì. Hlídka ihned kontaktovala majitele.

V jednom domì v Pøíbrami VII dolo k fyzickému
napadení. Oznámil to obyvatel tohoto domu. Jeho
sousedku napadl pan F. P.
(1980), který ije se sleènou . A. Tato sleèna se
toti s napadenou paní dohadovala ohlednì svícení
ve spoleèných prostorách
domu. Pøítel se to zøejmì
rozhodl øeit po svém,
proto tedy bez dovolení
vstoupil do bytu této paní
a nìkolikrát ji udeøil do oblièeje a sprostì jí nadával.
Stráníci ve pøedali k øeení Policii ÈR.
Opilce leícího na silnici
u restaurace U Císaøe
Rudolfa II. pøevezli stráníci na záchytku.

Krátce z tiskovek na radnici
Poslanec Parlamentu ÈR Vlastimil
Tlustý na pozvání OHK Pøíbram prezentoval v zasedacím sále bývalého okresního
úøadu ekonomické fórum.
Pøíbramský starosta Ing. Ivan Fuksa
se stal èlenem komise pro cestovní ruch
Krajského úøadu Støedoèeského kraje. Rád
by získal finanèní prostøedky nejen na propagaci samotného mìsta Pøíbram, ale
celého pøíbramského regionu a jeho jedineèných pøírodních zajímavostí.
Pracovního setkání se senátory se
v nádherných prostorách Valdtejnského
paláce zúèastnil starosta Ivan Fuksa spoleènì s místostarostou Ivanem edivým.
Témata byla dvì: problematika spojená
s výmìnami øidièských prùkazù a zákon
o støetu zájmù. Výmìny øidièských prùkazù
zatím v Pøíbrami probíhají bez vìtích
problémù. Obèané ale stále málo vyuívají
dalích dvou pracovních dnù (mimo úøedních), tedy úterky a ètvrtky (8  12 hodin).
Tentý den oba pøedstavitelé mìsta
Pøíbram jetì navtívili významnou pøíbramskou firmu - Masnu Pøíbram. Tato
firma patøí poètem zamìstnancù i obratem
na druhé místo pomyslné tabulky úspìných pøíbramských výrobcù. V nedávné
minulosti do tohoto podniku jeho majitelé
investovali pøes 36 milionù korun a vybudovali moderní potravináøský podnik,
který plnì splòuje poadavky Evropské unie.
S rozdìlením grantù z oblasti ivotního prostøedí není rada mìsta spokojena.
Nákup lavièek ke kolám èi kolkám
nepovauje za úèelné vyuití tìchto
finanèních prostøedkù.
Spoleèenské setkání obyvatel Domù
s peèovatelskou slubou a Domova dùchodcù, které se uskuteènilo na bøehu
Zámeckého rybníka v Romitálu pod názvem Jarní opékání vuøtù, uspoøádalo
vedení Peèovatelské sluby Pøíbram.
Setkání navtívili i starosta Fuksa a místostarosta edivý a byli pøekvapeni pohodou, která mezi 140 úèastníky vládla.
Poprvé v tomto volebním období se
vichni vedoucí pracovníci mìstského úøadu
zúèastní kolení na mìstské chatì Granit
na umavì. Odborníci Jihoèeské universi-

ty regionálních studií jim tady budou pøednáet nìkterá odborná témata.
Hned dvì významné akce se sely
ve ètvrtek 14. dubna. Pøíbramská Galerie
F. Drtikola zahajovala výstavu linorytù,
a v Divadle Pøíbram se uskuteènilo setkání
u pøíleitosti 90. výroèí narození významného spisovatele Jana Drdy, jeho jméno
nese i pøíbramská Knihovna.
Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu
ke schválení prodej nìkterých bytù obálkovou metodou. Napøíklad za byt 2 + 1
v Pøíbrami VII nabídl zájemce 650 tisíc
korun.
Stanovení poètu èlenù kolních rad
v jednotlivých základních kolách a volební
øád byl také radou mìsta schválen.
Výjimku v poètu dìtí pro 3. mateøskou kolu Pøíbram rada odsouhlasila.
Poèet dìtí 24 bude tak navýen na 25 dìtí.
Asi tøicet kandidátù na pøísedící
okresního soudu bylo radou mìsta doporuèeno zastupitelùm ke schválení. Pracovat
by mìli v období od èervna roku 2005 do
èervna roku 2009.
Výbìrové øízení na dodavatele stavby
sportovního zaøízení výstavby aten
Základní koly Jiráskovy sady vyhrála
firma Kompakt. Práce za 1,98 milionù Kè
by mìla provést od dubna do èervence
letoního roku.
Rada mìsta jmenovala stálé èleny
hodnotících komisí a výbìrových øízení
v souladu s novým zákonem. Jejími èleny
budou MUDr. Ivan edivý, Mgr. Jiøí
Schmidt, PaedDr. Vladimír Køí, MVDr.
Josef Øihák, Ing. Bohumil Kortus, Ing.
Karel Cibulka, M. Veselý. Náhradníky
jsou: MVDr. Václav Bene, Ing. Josef
Novotný, Ing. Jaroslav Vandas, Ing. Èestmír Kabátník, Svatopluk Chrastina a Ing.
Petr Kare.
Smlouvy o odchytù psù mìstskou
policií má mìsto Pøíbram uzavøeny s celou
øadou okolních obcí. Nyní k nim pøibyla obec Háje.
Pùvodních 1,4 mil. korun, které byly
v rozpoètu urèeny opravu hotelové èásti
pøíbramského Aquaparku, budou investovány do opravy venkovního bazénu. Tuto

zmìnu odsouhlasila rada mìsta a práce by
mìly být dokonèeny tak, aby bazén od
èervna mohl zahájit svùj provoz.
Drustvo dìvèat sportovního klubu
Oxygen opìt zvítìzilo v soutìi v aerobiku
a odjídí na Mistrovství svìta do Belgie.
I v letoním roce dostanou od mìsta pøíspìvek ve výi 50 tisíc Kè na reprezentaci.
Na ádost Krajského úøadu Støedoèeského kraje byl nahrazen èlen výbìrové
komise Mgr. Novotný Mgr. J. Blakovou.
Dùvodem je jeho nepøítomnost v dobì
konání konkursu. Ten by mìl vybrat
nového øeditele 1. základní koly Pøíbram.
Bez nároku na mzdové prostøedky
byla zøízena dvì nová pracovní místa prodavaèek pro Peèovatelskou slubu Pøíbram.
Podmínky na výbìr supervisora, tedy
technického dozoru, rada mìsta odsouhlasila. Osoba èi organizace na této pozici
bude muset splòovat pøísná kritéria a mìla
by se umìt pohybovat v prostøedí stanoveném Evropskou unií. Tímto krokem bude
fakticky zahájena práce na rekonstrukci
èistírny odpadních vod.
Bylo schváleno podání ádosti o dotaci na stavbu komunikace k Drkolnovskému vodnímu kolu. Mìsto by mohlo
získat a 75 % finanèních prostøedkù
na tuto cestu dlouhou asi pùl kilometru.
Odhadovaná èástka èiní 750 tisíc korun.
V souèasné dobì probíhají v Pivovarské
ulici (spojnice mezi Hailovou a Praskou)
práce na odstranìní schoditì a zpøístupnìní této komunikace pro automobily.
Dùvodem je výstavba domu v proluce
v Praské ulici. Rada nyní zvauje, zda po
dokonèení této stavby bude poadovat
vrátit komunikaci do pøedchozího stavu,
nebo naopak vozovku vrátit do pùvodního
historického stavu, kdy byla cesta také
prùjezdná. Mohlo by se tak ulehèit
Praské ulici a celá øada obchodù by se
z této strany dala zásobovat.
Na zpracování nové studie týkající se
JV obchvatu se mìsto Pøíbram bude podílet spoleènì s Krajským úøadem Støedoèeského kraje. Dohodli se na tom starosta
I. Fuksa a námìstek hejtmana K. Vyehradský. Podíl mìsta bude 140 tisíc Kè.

Komise k projednávání pøestupkù mìsta Pøíbram Sv á t e k t r a ba nt i s t ù na R o v i  t i
Mìstský úøad Pøíbram prostøednictvím zøízené komise k projednávání
pøestupkù vykonává státní správu na úseku projednávání pøestupkù
na základì rozhodnutí Krajského úøadu Støedoèeského kraje dle ust. §
65 zákona è. 128/2000Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
za dalích 39 obcí spadajících do správního obvodu Mìstského úøadu
Pøíbram jako povìøeného obecního úøadu.
Komise k projednávání pøestupkù mìsta Pøíbram projednává zejména:
- pøestupky proti poøádku ve státní správì a pøestupky proti poøádku
v územní samosprávì (poruení povinností stanovených v obecnì
závazných vyhlákách obcí)
- pøestupky proti veøejnému poøádku (neuposlechnutí výzvy veøejného
èinitele, poruení noèního klidu, vzbuzení veøejného pohorení, zneèitìní veøejného prostranství .....)
- pøestupky køivého vysvìtlení
- pøestupky proti obèanskému souití (ublíení na cti, nedbalostní ublíení na zdraví, vyhroování újmou na zdraví, drobné ublíení na zdraví,
nepravdivé obvinìní z pøestupku, hrubé jednání, schválnosti, omezení
práv pøísluníkù národnostních menin ....)
- pøestupky proti majetku (kráde, zpronevìra, podvod, pokození vìcí ...)
Za rok 2004 je v evidenci pøestupkù Komise k projednávání pøestupkù
mìsta Pøíbram zaznamenáno 405 dolých pøestupkù (z tohoto poètu
dolo ve II. pololetí 232 pøestupkù). Na pokutách vèetnì nákladù øízení
spojených s projednáváním pøestupkù bylo uloeno 140 300,- Kè.
Neuhrazené pohledávky z pøestupkového øízení jsou vymáhány
prostøednictvím právního odboru Mìstského úøadu Pøíbram.

Automotoklub a Trabantklub Pøíbram se v letoním roce stal poøadatelem
39. celostátního setkání trabantistù (a také wartburgáøù, roburistù, majitelù vozidel IFA ) a zároveò rozíøeného plenárního zasedání A.I.C.E.
ÈR. Sraz se uskuteèní od 20. do 22. kvìtna 2005 v Autokempu AMK
Pøíbram na Roviti. Malebná krajina, bohatý program, radost ze setkání
s pøáteli a navazování nových kontaktù láká na podobné akce i automobilisty jezdící na jiných znaèkách z nejvzdálenìjích koutù naí republiky
i ze zahranièí.
Kdo se chce pobavit, posedìt u táboráku, zazpívat si, zatancovat, zasoutìit, inspirovat se technickou dovedností zapálených konstruktérù,
prohlédnout si hornická muzea, muzeum A. Dvoøáka, Svatou Horu,
pamìtihodnosti Sedlèanska, poklonit se hrdinùm II. svìtové války
na Slivici , zúèastnit se TRABANT RALLY nebo Spanilé jízdy
Pøíbramí èi Sedlèany, dovìdìt se nìco o kosmických technologiích,
které je dnes mono vyuívat s výhodou a s významným ekonomickým
efektem k úsporám pohonných hmot, k nìkolikanásobnému prodlouení
ivotnosti vozidel, strojních dílù, konstrukcí, zlepení ivotního prostøedí, zbavit se pøebyteèných souèástek nebo prostì jen strávit víkend v pøíjemném prostøedí malebného Povltaví, bude mezi námi vítán.
Pro velký zájem je nutno se pøedem informovat o volných stravovacích
a ubytovacích kapacitách v chatkách, o místech pro postavení stanù
a obytných pøívìsù na mobilním telefonu 724 091 140 nebo e-mailové
adrese: sedlacek@tesort.cz a svou úèast následnì potvrdit zaslanou
pøihlákou a platbou sloenkou. Po zaplacení úèastnického poplatku se
mohou zájemci z blízkého okolí úèastnit i denním dojídìním.
Za pøípravný výbor Petr Noha

Pøíbramská jména (24.)
V dnením díle o jménech ulic se vydáme z hlavního
námìstí smìrem na sever. Hlavní komunikací je zde
Plzeòská ulice, pojmenovaná podle èeského mìsta,
ku kterému se tudy z Pøíbrami jezdilo. Jedná se
o jméno pùvodní, aèkoliv se tato ulice krátkou dobu,
v letech 1945 - 1962, nazývala ulice generalissima
Stalina, podle sovìtského vùdce Josefa Vissarionovièe
Stalina (1878 - 1953). Dùvodem tehdejího pøejmenování byla pøedevím radost z osvobození, a nikoliv
oslava komunistického tyrana. Na Plzeòskou ulici,
urbanisticky deformovanou v 60. letech 20. století,
navazuje ulice Podskalí, která pøevzala jméno celé
zdejí èásti mìsta, o které ji byla øeè.
Urèitou kuriozitou v pojmenování pøíbramských
komunikací je ulice Hradební, která má kolmý smìr
k Plzeòské. Mìsto Pøíbram toti nikdy ádné hradby
nemìlo, pouze døevìnou palisádu, která ji v 16.
století nebyla pøíli funkèní. Zdmi opevnìnými body
byly ve mìstì pouze kostel a zámeèek. Ulice
Hradební vak vede mimo pøedpokládané zdi zámeèku
i mimo obvod mìstské palisády, a tak dùvod jejího
pojmenování musíme hledat v pohádkových pøedstavách o støedovìké podobì Pøíbramì u budovatelù
v 60. letech 20. století. Hradební ulice pøiblinì kopíruje tvar jiné ulice, nazývané Svatojánská. Toto jméno
vak bylo bývalému reimu trnem v oku a asanace se
stala vhodnou záminkou k jeho odstranìní a prosazení
nového, by faktograficky nepøesného názvu.
Dalí název ulice, odkazující na mìstské opevnìní, je
opìt zavádìjící. Ulice Pod Branou vede v místech,
kde ádná brána nebyla a ani být nemohla, nebo se
nachází pod vlastním centrem mìsta podél rybníka
Hoøejí Obora. Název ulice byl oficiálnì stanoven
v roce 1903, avak zcela patnì, nebo pùvodní lidový název Pod Branou se vztahoval ke køiovatce ulic
Plzeòská a Svatojánská. V tìchto místech pravdìpodobnì opravdu stávala mìstská brána, avak její
podoba pøipomínala spíe velká døevìná vrata ne
mìstské brány z uèebnic dìjepisu. Souèasná ulice,
navíc lemovaná mohutnou novodobou a romanticky
vyhlíející opìrnou zdí, tak uvádí mnoho lidí v omyl.
Historické opodstatnìní má naopak pojmenování
okrouhlé ulice okolo zámeèku nazvaná Na Pøíkopech.
Èásteènì toti skuteènì vede po zasypaných pøíkopech, které obklopovaly pøíbramský zámeèek, pùvodní
hrádek ze 14. století. Pøíkopy i zbytky dalího opevnìní byly definitivnì zrueny v letech 1846-7, kdy se
tato budova pøestavovala pro potøeby horní koly,
pozdìjí Vysoké koly báòské. Samotný název ulice
vycházel z této skuteènosti a ustálil se právì ve druhé
polovinì 19. století.
Poslední dnení ulicí je ulice Nad Jatkami, a to ne
snad pro vysvìtlení názvu, který je patrný na první
pohled, ale kvùli pøipomenutí dnes chátrající stavby
mìstských jatek, která se nacházela na konci
Podskalí, právì pod touto ulicí. Okolní výstavba
vznikla a v dobì po druhé svìtové válce a úøednì
byla pojmenována v roce 1962.
Daniel Doleal

K VÌTNOVÉ KALENDÁRIUM
6. 5. 1945

Do Pøíbrami dorazili partyzáni ze skupiny Smrt faismu
v èele s J. A. Olesinským.

6. 5. 1838

Byla vysvìcena budova
novì zøízené støelnice,
kterou spravovala Støelecká
spoleènost (Sbor ostrostøelcù), neformálnì fungující od roku 1741.

7. 5. 1945

V Pøíbrami se objevily
první prùzkumné hlídky
pravidelné americké armády.

8. 5. 1955

Bìhem manifestace obyvatelstva byl slavnostnì
odhalen Památník osvobození na Hvìzdièce
od sochaøe Jindøicha
Wielguse.

9. 5. 1945

Do Pøíbrami pronikli pøísluníci Ruské osvobozenské armády a zároveò
dolo k likvidaci nìmeckého obranného rajonu

u Slivice a Milína.

13. 5. 1850

Zaèala v Pøíbrami epidemie cholery, která zde
trvala a do podzimních
mìsícù.

15. 5. 1932

Probìhl v Pøíbrami orelský slet.

20. 5. 1741

Marie Terezie potvrdila
platnost vech dosavadních privilegií mìsta
Pøíbramì.

20. 5. 1850

Bylo zvoleno první obecní
zastupitelstvo, základ správy
mìsta a do roku 1940
a od roku 1990 do souèasnosti.

31. 5. 1892

Následkem poáru na dole
Marie dolo k nejvìtí
dùlní katastrofì v tehdejí
dobì, pøi které zahynulo
314 horníkù.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY

p. Petrem Fiøtem za úèelem
naplòování cílù sdruení za
nájemné 350,- Kè/m2/rok
- Husovu institutu teologicSCHVÁLILA
pronájem tìchto nebytových kých studií se sídlem V Tiinì 3,
Praha 6 - Bubeneè, za úèelem
prostor:
- o výmìøe 24,4 m2 v 1. patøe výuky bakaláøských studijních
objektu na nám. TGM 1 pro oborù oetøovatelství a fyzioSdruení vech bojových umìní terapie
a sportù za úèelem provozování
kanceláøe sdruení a za nájemné
NESCHVÁLILA
ve výi 550,- Kè/m2/rok
- o výmìøe 209,4 m2 ve 2. patøe prominutí poplatkù z prodlení
objektu Legionáøù 400 Obèan- ve výi 1 919 961,60 Kè dle
skému sdruení pravdy, lásky ádosti spoleènosti FK MARILA
a víry Pøíbram zastoupenému Pøíbram, a. s.

RADA MÌSTA 4. 4.

A

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

RADA MÌSTA 18. 4.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru v Èechovské 112 pro paní
Zdeòku Poárkovou na dobu
neurèitou s výpovìdní lhùtou 3
mìsíce za cenu 750,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace
za úèelem provozování oprav
obuvi, taek, pracovních odìvù apod. a doplòkový prodej
mycích a pracích prostøedkù
- prominutí jednoho mìsíèního

Nouzové zásobová ní pitnou vodou
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
ve mìstì Pøíbram zajiuje 1. støedoèeská vodárenská, spol. s r.o., podle zpracovaného plánu,
který je souèástí krizového plánu mìsta Pøíbram.
V pøípadech ivelní pohromy, pøi havárii vodovodu
èi kanalizace, vodovodní pøípojky nebo kanalizaèní
pøípojky nebo pøi moném ohroení zdraví nebo
majetku je provozovatel oprávnìn pøeruit nebo
omezit dodávky pitné vody. Pøeruení nebo omezení je povinen bezprostøednì oznámit a souèasnì je
povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou
nebo náhradní odvádìní odpadních vod v mezích
technických moností a místních podmínek.
V krizových situacích probíhá nouzové zásobování
pitnou vodou na základì § 21, hlavy V, zákona
è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou
a nouzového odvádìní odpadních vod upravují
zákony è. 239, 240, 241/2000 Sb.
Nouzové zásobování vodou je souèástí krizových
a havarijních plánù a obsahuje opatøení pro øeení
situací, vzniklých v dùsledku:
- extrémního sníení nebo zvýení hladiny vody
ve zdroji vody, extrémního zhorení kvality vody se
zdroji èi extrémního pokození vydatnosti zdroje,
- pøeruení dodávky elektrického proudu,
- hrubého poruení vodovodních potrubí, vodojemù,
úpraven vod, èerpacích stanic a dalích zaøízení
vodovodù èi nedostatku provozních hmot,
- jiných hrubých zásahù do vodovodù.
Pøi nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou se
zabezpeèuje nezbytné mnoství vody poadované
jakosti v rozsahu:
- pro první dva dny 5 litrù na osobu a den,
- pro tøetí a dalí dny 10 a 15 litrù na osobu a den.
Nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5 hodin
po vyhláení krizového stavu.
Pro informaci obèanù uvádím nejsloitìjí variantu  øeení rozmístìní náhradních zdrojù pøi
pøeruení dodávky vody pro celé mìsto Pøíbram:
Pøíbram I, II a IX:
cisternový vùz, 2 cisternové vleky

- vùz bude projídìt ulicemi Olesinského, ikova,
Ke Kocábì
- vleky budou umístìny v ulicích Fibichova,
Mánesova, Riegrova
Pøíbram III  Ryneèek: 2 cisternové nástavby
- nástavby budou umístìny na parkoviti u domu
Skalka a na køiovatce ulic Smetanova a Krátká
Pøíbram IV: 2 cisternové nástavby
- nástavby budou umístìny v ulicích Hornických
uèòù, na køiovatce A. Jiráska a Gorkého
Pøíbram V  Zdaboø: cisternový vùz, cisternový vlek
- vùz bude projídìt celou lokalitou Drkolnov
- vlek bude pøistaven v ulici Zdaboøská, Pod Èervenou
Pøíbram VI - Bøezové Hory: cisternový vùz, cisternová nástavba
- vùz bude projídìt ulicemi Romitálská a èástí
Husovy a pøilehlé ulice
- nástavba bude umístìna na køiovatce Heyrovského,
Na Valdeku
Pøíbram VII: cisternový vùz, 2 cisternové vleky
- vùz bude projídìt lokalitou kolem námìstí 17.
listopadu
- vleky budou pøistaveny v ulici námìstí Fr. Kuèery
a na køiovatce ulic Kladenská, Politických vìzòù
Pøíbram VIII  køiáky: cisternový vùz, cisternový vlek
- vùz bude projídìt ulicí Èechovská kolem sídlitì
- vlek bude pøistaven v ulici Budovatelù
Brod, Bytíz, Jerusalém, Lazec, Kozièín Orlov,
Zavrice, eice: - cisternový vlek bude na návsi
Dalí dvì cisternové nástavby budou umístìny
u Nemocnice s poliklinikou v Pøíbrami I.
Dva cisternové vleky budou pøipraveny k operativnímu nasazení podle vzniklé situace. Doplòování
a pøemísování vlekù bude zajitìno dalím cisternovým vozem LIAZ. Doplòování a pøemísování
cisternových nástaveb bude zajitìno kontejnerovým vozem AVIA.
V pøípadì dlouhodobého nouzového zásobování
bude dále vyuito prostøedkù správy státních hmotných rezerv v rámci Støedoèeského kraje, které
obhospodaøuje VIS Praha, a. s.
Ladislav Kubín
vedoucí odboru ochrany a obrany

Pøechod STE na nový zákaznický informaèní systém

Dne 15. 4. 2005 zahájila STE nároèný program pøechodu na nový zákaznický informaèní
systém. Realizace tohoto rozsáhlého projektu má za následek nìkterá pøechodná
omezení i ve funkèností obsluhy naich zákazníkù.
Jedná se zejména o následující opatøení:
Od pondìlí 25. dubna 2005 bude a do odvolání omezena návtìvní doba na kontaktních
pracovitích STE (Praha, Beneov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Pøíbram).
Návtìvní hodiny budou od 25. 4. 2005 upraveny následujícím zpùsobem :
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:

8.00  17.00 hod.
zavøeno
8.00  17.00 hod.
zavøeno
8.00  15.00 hod.

Do odvolání je pøeruena úhrada plateb za elektøinu platebními kartami na kontaktních místech STE.
V hlavní pokladnì v sídle spoleènosti (Vinohradská 325/8, Praha 2) je a do odvolání
pøeruen výbìr hotovostních plateb. Nejblií vhodné místo pro sloení hotovosti je
Komerèní banka, a. s., poboèka Italská/námìstí Míru 2, Praha 2.
Pøiblinì do 1. 5. 2005 a dále v omezené míøe i v prùbìhu mìsíce kvìtna 2005 (v rámci
odstávky stávajícího zákaznického systému) bude omezena obsluha zákazníkù
v oblasti smluvních a fakturaèních poadavkù. V tomto období STE takové poadavky pouze pøevezme a následnì je, pøevánì korespondenèní cestou, administrativnì
doøeí a po 1. 5. 2005. Technické zmìny na odbìrných místech (montá mìøidel, plombování, ) budou zajiovány v obvyklých termínech
V dùsledku rozjezdu nového zákaznického systému lze v prùbìhu druhé poloviny
dubna a èásti mìsíce kvìtna oèekávat pøechodné prodlouení prùmìrné doby obsluhy
zákaznických poadavkù a tím nìkdy i prodlouení èekací doby na naich kontaktních
místech.
Projekt pøechodu na nový zákaznický systém je v rámci celé Skupiny ÈEZ provádìn
v zájmu zvýení úrovnì obsluhy naich zákazníkù. Omlouváme se proto pøedem za pøechodné sníení kvality naich slueb a zároveò vás chceme ujistit, e celý kolektiv
pracovníkù STE, a. s., a spolupracujících organizací vyvíjí znaèné úsilí k omezení
negativních dopadù na zákazníky. Vìøíme proto, e nastalou situaci pøijmete s pochopením
a usnadníte tak nelehkou pozici naim pracovníkùm na pøepákách kontaktních míst.
Ing. Jaroslav Paul
øeditel úseku Obchod, Støedoèeská energetická, a. s.

nájmu ve výi 30 792,- Kè
spoleènosti VERO PRO FORTUNAE, s. r. o., nájemce
Restaurace vejk, z dùvodu
nedostateèného vytápìní v zimních mìsících
- navýení úkonù peèovatelské
sluby od 1. 6. 2005  dovoz
obìda ve vední den ve mìstì 11 Kè, dovoz obìda ve vední
den mimo mìsto - 13 Kè,
dovoz obìda o sobotách, nedìlích a svátcích ve mìstì - 14 Kè,
dovoz obìda o sobotách, nedìlích a svátcích mimo mìsto 15 Kè, denní nákup - 8 Kè,

M Ì S TA
nákupy 2 - 3 x týdnì - 15 Kè,
nákup 1 x týdnì - 20 Kè
- zøízení dvou pracovních míst
prodavaèka  pokladní s platností od 1. 5. 2005 pro vedlejí
hospodáøskou èinnost pro
Peèovatelskou slubu mìsta
Pøíbram bez poadavku na finanèní krytí z rozpoètu mìsta
- pøíspìvek ve výi 3 000,- Kè
pro Ústav sociální péèe
Lochovice a pøíspìvek ve výi
10 000,- Kè pro Støedisko rané
péèe Praha

Hudební festival Antonína Dvoøáka

Pøíbram 2.  23. kvìtna 2005
2. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 18 hod.

Jihoèeská komorní filharmonie È. Budìjovice
Stanislav Vavøínek  dirigent
Václav Hudeèek  housle
B. Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie
A. Dvoøák: Koncert pro housle a orchestr
L. van Beethoven: Symfonie è. 8

4. kvìtna  støeda
Svatá Hora  barokní sál od 19 hod.
Ensemble Tourbillon
Petr Wagner  umìl. vedoucí, viola da gamba
Pøemysl Vacek  barokní kytara, arciloutna
Jan Krejèa  theorba
Výbìr z cyklù: Marin Marais a Antoine
Forqueray; Pocta viole da gamba

6. kvìtna  pátek
Zámek Hlubo od 20 hod.

Ensemble Inégal
Adam Viktora  umìlecký vedoucí
Gabriela Eibenová  I. soprán
Hana Blaíková  II. soprán
Hasan el Dunia  alt
Jaroslav Bøezina  tenor
Vojtìch afaøík  bas
Monika Knoblochová  cembalo
Hana Fleková  viola da gamba
Jan Krejèa  theorba
Adam Viktora  varhany
A. Banchieri: La Barca di Venezia per Padua

9. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 19 hodin

Èeská komorní filharmonie
Vojtìch Spurný  dirigent
Zdenìk Adam  hoboj, milostný hoboj
Veronika Novotná  housle
Vladimír Lejèko  fagot
Pocta Antonínu Dvoøákovi
A. Dvoøák: Pekelný tanec z opery Èert a Káèa
A. Dvoøák: Humoreska G dur
B. Smetana: Znám jednu dívku z opery
Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Romance o mìsíèku z opery Rusalka
B. Smetana: Furiant z opery Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Kdy mne stará matka z cyklu
Cikánské melodie
Hospodin jest mùj pastýø z cyklu Biblické
písnì
B. Smetana: Skoèná z opery Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Karneval
Z. Fibich: Poem
A. Dvoøák: Praské valèíky
O. Nedbal: Valse triste z baletu Pohádka o líném
Honzovi
A. Dvoøák: Slovanské tance è. 7, 8, 10, 15

11. kvìtna  støeda
Divadlo Pøíbram od 19 hod.

Lubo Andrt  jazzová kytara
Lubomír Brabec  klasická kytara
Petr Janda  rocková kytara
3 guitars  spojení klasické, jazzové a rockové kytary
Lubomír Andrt: Heat Wave
Johann Sebastian Bach: Concerto in B (arr. L.
Brabec)

Petr Janda: Tarantula
Giambattista Martini: Piacer d´amor
Petr Janda: Missing
Chich Corea: Spain
Fryderyk Chopin: Fantaisie
Lubomír Andrt: Ikebana
Lidová Dobrú noc
arr. L. Andrt, L. Brabec, P. Janda)

13. kvìtna  pátek
Zámeèek  Ernestinum od 19 hod.

Musica per Cinque
Jan Machat  flétna
Duan Foltýn  hoboj
Tomá Èistecký  klarinet
Michael Verner  fagot
Petr Hernych  lesní roh
C. Gervaise: Dechový kvintet
J. Ibert: Dechový kvintet
W. A. Mozart: Dechový kvintet
K. Stamic: Dechový kvintet
A. Dvoøák: jedna z vìt z Amerického kvartetu
v úpravì pro dechy

16. kvìtna  pondìlí
kostel sv. Vojtìcha  Bøezové Hory
od 19 hod.
Roman Janál  baryton
Karel Koárek  klavír
A. Dvoøák: Biblické písnì

18. kvìtna  støeda
Vysoká u Pøíbrami od 19 hod.

Smyècové kvarteto Vítìzslavy Kaprálové
Rita Èerpuèenko  I. housle
Simona Hurníková  II. housle
Svìtlana Jahodová  viola
Margit Koláèková - violoncello
V. Kaprálová: Smyècový kvartet
B. Martinù: Smyècový kvartet
A. Dvoøák: Smyècový kvartet

20. kvìtna  pátek
Svatá Hora  bazilika od 19 hod.

Severáèek
sbormistøi: Duan a Silvie Pálkovi
Georg Friedich Händel: Aleluja z oratoria Mesiá
Cladio Monteverdi: Quel Augelin cha canta
Tomas Luis Victoria: Responsorium VIII
Johann Sebastian Bach: Herr Gott Vater
z kantáty è. 39
Wer da glaubet
César Franck: Panis Angelicus
Johannes Brahms: Adoramus te Christe
Maurice Duruflé: Tota pulchra es Maria
Petr Øezníèek: Salve regina
Otmar Mácha: Hymnus na slova Jana Amose
Komenského
Petr Eben: Moralia Catonis (výbìr)
Petr Eben: Truvérská me

23. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 19 hod.

Filharmonie Bohuslava Martinù
Jakub Hrùa  dirigent
Jiøí Bárta  violoncello
Josef Suk: Fantastické scherzo
Bohuslav Martinù: Symfonie è. 4
A. Dvoøák: Koncert pro violoncello a orchestr
h moll

Klubu zdraví v Pøíbrami Vás zve

na pøednáku s názvem Nedávej anci rakovinì - 4 faktory ivotního stylu pro prevenci nádorových
onemocnìní. Pøednáí Mgr. Marie mídová, vedoucí Klubu zdraví v Pøíbrami. Program bude obsahovat
i pøípravu a ukázku pokrmù.
Datum a èas konání: úterý 31.5.2005 v 17:30 hodin, místo: 7. kolní jídelna, V Zátií 274, Pøíbram II.
(za bývalou 4. Z v Jiráskových sadech - budova vedle høbitova). Pøístup moný ji od 17 hodin.
- mìøení krevního tlaku, - mìøení tìlesného tuku, - ukázka a prodej literatury, - recepty a dalí materiály

FOTOKRONIKA

Na pozvání OHK Pøíbram pøijel do Pøíbrami dne 12. dubna poslanec
Ing. Vlastimil Tlustý. Na snímku s poslankyní JUDr. E. Dundáèkovou.

Knihovna Jana Drdy a Divadlo Pøíbram pøipravily oslavy 90. výroèí narození Jana Drdy. Akce se konala ve foyeru Divadla.

Kubánská velvyslankynì Aymee Hernández Quesada v rámci
své návtìvy Pøíbrami byla oficiálnì pøijata na radnici.

V Galerii F. Drtikola byla otevøena výstava Za møíemi a ostnatým drátem. Výstava je pøipomenutím 60. výroèí konce války.

V pátek 29. 4. zahrál Spolek divadelních ochotníkù Petrovice hru
Dìdeèek aneb musíme tam vichni. Herci mìli velký úspìch.

V Pøíbrami probìhlo dvoudenní setkání záchranáøù z celé ÈR Konference urgentní medicíny a medicíny katastrof.

První obøad obnovené tradice vítání obèánkù v Pøíbrami probìhl
dne 28. dubna. Bylo zde sedm dìtièek se svými rodièi.

Dne 25. 4. navtívili místostarosta MVDr. Bene a poslanec a radní
MVDr. Øihák Sportovní zaøízení mìsta Pøíbram. Mimo jiné se zajímali
o stav prací na opravì venkovního bazénu. Rada mìsta rozhodla o realizaci opravy venkovního bazénu a uvolnila na to i finanèní prostøedky.
Po provedení opravy by mìl bazén vyhovìt poadavkùm KHS. Bude
provedena nutná oprava uvolnìných kachlíkù a výmìna starého potrubí.
Termín dokonèení opravy je dohodnut na 31. 5. 2005. Poté bude bazén
naputìn, budou odebrány a vyhodnoceny vzorky bazénové vody a bazén by mìl být pøipraven na letní sezonu.

Ve ètvrtek 28. 4. probìhla v budovì bývalé 2. Z J. Strejce krajská soutì Zlatá vèela 2005. Akci vedl p. Jiøí Roub.

Pøíbramská poboèka KDU-ÈSL zorganizovala Majáles 2005.
Krásné poèasí pøilákalo na námìstí 17. listopadu spoustu mladých lidí.

V pondìlí 2. 5. zahájila Jihoèeská komorní filharmonie Èeské
Budìjovice spolu s houslistou Václavem Hudeèkem ji XXXVII.
roèník Hudebního festivalu Antonína Dvoøáka.

Starostku nìmeckého Baden Badenu Dr. Ing. Sigrun Langovou,
která do Pøíbrami pøijela na pozvání umìleckého éfa Divadla
Pøíbram Frantika Miky, pøijal v pondìlí 2. 5. starosta Ivan Fuksa
spolu s místostarosty MVDr. Beneem a MUDr. edivým.

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. 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 Pøíbram odtahována na vyhrazená parkovitì
s výbìrem stanoveného poplatku a pokuty.

C) Provádìní úklidu ve mìstì v dobì od 1. do 18. a od 43. do 52. týdne:

12. program
- èitìní a úklid je provádìn v pátek 22., 26., 30., 34., 38., 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, u Fialáku.
Souèástí èitìní a úklidu jednotlivých programù jsou k ulicím pøilehlé dvory,
oznaèená parkovitì a provádìní strojového sbìru psích exkrementù.

11. program
èitìní a úklid je provádìn ve støedu 22., 26., 30., 34., 38., 42. týden:
Drkolnovská, Drustevní, achetní, K Drkolnovu, Lomená, Ke Skalám,
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, Ke Drozïáku, Narysovská, Tøebská

10. program
- èitìní a úklid je provádìn v pondìlí 22., 26., 30., 34., 38., 42. týden:
eická, Na Svahu, Prof. K. Pobudy, Rùová, eøíková, Sadová, J. Drdy,
Podbrdská, Gen. Kholla, K. Kryla, Pod Èertovým pahorkem, Boèní,
Svazácká, Mládenická, ikmá, Pøíèná, Èechovská, Budovatelù, Sportovní

9. program
- èitìní a úklid je provádìn v pátek 21., 25., 29., 33., 37., 41. týden:
Husova od U Dolu Anna, U Dolu Anna, Romitálská, nám. J. A. Alise,
H. Týrlové, 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, Ke Korábu

B. Nìmcové, S. K. Neumanna, nám. 17. 11. a za námìstím, Okruní,
Ostravská

ÈITÌNÍ KOMUNIKACÍ A ÚKLID VEØEJNÝCH PROSTORÙ VE MÌSTÌ A INTEGROVANÝCH OBCÍCH

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,

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, Na Cviènì, K Dolu Marie, Dùl Marie,
nádvoøí Msgr. Korejse, Kremnická

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 (BH), Horská, Vojtìská, Jánská, K Podlesí,
Na Pahorku, Pahorková, U Køíku, J. Bartoe, U Prokopa, V. áry, U Dolu
Anna, Husova od ul. U Dolu Anna po køiovatku K Podlesí

3. program
A) Pravidelné èitìní stanovených místních komunikací a prostorù:
- èitìní a úklid je provádìn v pátek 19., 23., 27., 31., 35., 39 týden:
1. program
- zahrnuje denní úklid a sbìr odpadkù v dobì 6.00  8.00 hod. v ulicích: Komenského nám., Jungmannova, Krátká, Purkyòova, Smetanova, Aleova,
Plzeòská, Praská, Tyrova, Na Pøíkopech, Lázeòská, Pivovarská, Prùbìná, Milínská, Mixova, Zelená, Slepá, Nad Kaòkou, Flusárna,
Zahradnická, V Brance, Palackého, Dlouhá, Prokopská, Jiráskovy sady, nám. Slivických bojovníkù, Barandovská, Pod Lesem, V Domcích, Jerusalémská,
T. G. Masaryka a 17. listopadu, autobusové nádraí, pøed Kulturním domem Tichá, K Hatím, Na Hatích, Hatì, Mýto, Barandov, mezi kruhovými objezdy
(Bøeznická, Milínská), komunikace nad Novým rybníkem soubìná
s Milínskou
2. program
- zahrnuje sbìr odpadkù a neèistot vdy v úterý dvìma pracovníky v blocích:
4. program
VII., VIII., IX.  v týdnech 21., 25., 29., 33., 37., 41.
- èitìní a úklid je provádìn v pondìlí 20., 24., 28., 32., 36., 40. týden:
X., XI., XII.  v týdnech 22., 26., 30., 34., 38., 42.
nám. T. G. Masaryka, Plzeòská, za Uranem, Evropská, Podskalí,
I., II., III.  v týdnech 19., 23., 27., 31., 35., 39.
Nad Jatkami, Na Vrku, Hálkova, Severní, Charvátova, Hradební, Riegrova,
IV., V., VI.  v týdnech 20., 24., 28., 32., 36., 40.
Dvoøákovo nám., Dvoøákovo nábø., Jakubská, U Nemocnice, Na Pøíkopech,
Tyrova, Gen.R.Tesaøíka, Sokolská, Zátií, MUDr. Trnky
3. program
- zahrnuje sbìr odpadkù a neèistot kadý lichý týden v prostorách, kde byl
hláen nepoøádek, nebo byly zjitìny závady, nebo zùstaly nedodìlané úklidy 5. program
- èitìní a úklid je provádìn ve støedu 20., 24., 28., 32., 36., 40. týden:
z blokového nebo pravidelného èitìní mìsta
Obecnická, Lilka, U Lilky, Za Balonkou, U Kovohutí, V Lukách, U Hutì,
U Plynárny, Pekárenská, Plynárenská, kruhový objezd, od kruhového
4. program
objezdu Husova po køiovatku s ulicí K Podlesí, U Kasáren, U Nádraí,
- zahrnuje strojní a ruèní èitìní a úklid v integrovaných obcích mìsta
parkovitì a park pøed nádraím ÈD, horní a dolní autobusové nádraí Ès.
Pøíbrami 1 x mìsíènì:
armády, Pod Branou, Prokopská (III), Bøeznická po kolní, Prokopská,
1. týden Orlov, Lazec, eice, Brod
Mariánská po eleznièní pøejezd, Kollerova, Havlíèkova, Klaudova,
2. týden Zavrice, Kozièín, Jerusalém, Jesenice, Bytíz
Cihláøská, parkovitì Ryneèek, bezejmenná ul. mezi Prokopskou a parkovitìm Ryneèek

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, Hailova, Lázeòská, Kpt. Olesinského, Jinecká, Dobøíská,
Fibichova, Ivana Olbrachta, Mánesova, Sevastopolské nám., Kvìtenská,
V Zahrádkách, Východní nám., Q. M. Vyskoèila, Na Výsluní, Kopernikova,
Jasná, Pod Hvìzdárnou, J. Zástìry, Hlinomazova, ikova, Kamenná,
U Václava, U Lomu, Novohospodská, chodník od ul. Jinecká k idovskému
høbitovu, krtilka
2. program
- èitìní a úklid je provádìn ve støedu 19., 23., 27., 31., 35., 39. týden:
Potoèní, nám. Arnota z Pardubic, Praská, Dlouhá, Zahradnická, V Brance,
Pivovarská, Palackého, Václavské nám., Støelecká, Na Valeince, Mariánské
údolí, Spo jovací, Hornické nám., Ondrákova, Hornická, nám. Dr. J. Theurera,
Hrabákova, Balbínova, Svatohorská alej po Sv. Horu, K Mýtu, Na Stezce,
Partyzánská, Bytízská, Alovo nám., Luèní, Na Letinì, Fantova louka,
Protifaistických bojovníkù, Ke Kocábì, V Soudce, Za Vrkem, U Zahrádek,
U Lesa, Polní, Zvonková

