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Zpravodaj Městského úřadu Příbram

B u de re f erendum!
REFERENDUM

O PŘISTOUPENÍ Č ESKÉ REPUBLIKY K E VROPSKÉ UNII
SE BUDE KONAT V PÁTEK 13. 6. A V SOBOTU 14. 6. 2003.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA: průkaz může být občanovi zaslán i poš- 6. Hlasovací lístky ani jiné informace

INFORMACE K REFERENDU:
1. Referendum má
na starosti odbor
organizační a vnitřních věcí Městského
úřadu Příbram (dále
jen OOVV), Tyršova
108, 1. patro.
2. Hlasovací průkazy pro občany, kteří
nemohou hlasovat ve svém okrsku,
vydává oddělení evidence obyvatel:
gen. Tesaříka 19, 1. patro, pí Renata
Morová - tel. 318 498 212, pí Milada
Štochlová - tel. 318 498 213.
3. O hlasovací průkaz může občan
žádat už nyní osobně (nejpozději však
do 11. 6.), nebo písemnou žádostí
s ověřeným podpisem (nejpozději však
do 4. 6. 2003). Průkaz bude občanovi
vydán až v období od 29. 5. 2003
do 11. 6. 2003. Hlasovací průkaz si
musí občan vyzvednout osobně nebo
ho může vyzvednout osoba, která se
prokáže plnou mocí k převzetí s ověřeným podpisem žadatele. Hlasovací

tou na adresu, kterou uvede v žádosti.
Po 29. 5. 2003 bude průkaz vydáván
na počkání.
4. Občan, který se ze závažných,
zejména zdravotních důvodů nemůže
zúčastnit hlasování v hlasovací místnosti, může požádat Městský úřad odbor organizační a vnitřních věcí
(pí Marie Stöhrová - tel. 318 402 221,
pí Hana Müllerová - tel. 318 402 339)
a ve dnech hlasování přímo okrskovou
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
místnost pro hlasování, a to v územním
obvodu okrsku, pro který byla okrsková
komise zřízena.
5. Občané, kteří budou v době konání
referenda umístěni ve zdravotnickém
zařízení na území města Příbram nebo
ve Věznici Bytíz, mohou hlasovat
v tomto zařízení, pokud budou zařízením
zapsáni do tzv. zvláštního seznamu.
Pokud budou zapsáni ve zvláštním
seznamu, nepotřebují hlasovací průkaz.
Do zvláštního seznamu je možno občana
zapsat nejpozději 11. 6. 2003 (v 16 hod.
se tyto seznamy uzavřou).

se do bytů doručovat nebudou.
7. Kam má jít občan hlasovat a ostatní
potřebné informace k referendu se dozví
z “Oznámení starosty o době a místě
konání referenda”, které bude vyvěšeno na plakátovacích plochách a jiných
místech po městě, na úředních deskách
MěÚ, v budovách MěÚ, je na internetových stránkách města www.pribramcity.cz a je uveřejněno uvnitř tohoto
měsíčníku Kahan. Zde si může občan
podle místa trvalého bydliště zjistit číslo
okrsku a adresu hlasovací místnosti zůstávají stejné jako při volbách.
8. Místem, kde se občané mohou
seznámit s textem Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii, je kancelář podatelny v budově
Městského úřadu Příbram, Tyršova 108,
Příbram I - přízemí, a to od 23. 5. 2003
v pracovní době Městského úřadu
Příbram.
Telefon: Městský úřad Příbram
spojovatelka 318 402 211

Ing. Jana Burešová

vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

Silnému duchu Dakaru podlehl i Příbramák
Téměř devět tisíc kilometrů dlouhá trať
vedoucí velice náročným africkým terénem
plným písku, bažin a naprosto nečekaných
nástrah, to je vysněný, i proklínaný závod RALLY PAŘÍŽ - DAKAR.
Jeho kouzlu podlehl i Příbramák, bývalý
motocyklový závodník, nyní soukromý
podnikatel, prodejce automobilů Jiří
Přibyl. Jak ho vůbec napadlo jet
Dakar, to byla naše první otázka.
„Vždycky jsem obdivoval ty blázny,
kteří rally jezdili. Na pár závodech
mistrovství světa jsem se s jedním
takovým bláznem potkal. Josef
Macháček, známý motocyklový závodník, už na Dakaru něco zažil a ten
mi nabídl: Pojeď mi dělat doprovod!
Zbláznili jsme ještě Petra Novotného
a novináře Milana Zajíčka a vyrazili
jsme,“ líčil začátky Jirka Přibyl.
Podívat se na účastníky rally a sledovat jednotlivé trasy v televizi,
to vypadá sice dobrodružně, ale
v podstatě pohodově. Jaká je skutečnost? „V televizi to vypadá
opravdu hodně pěkně, závodníci
se usmívají, prostě fakt pohoda. Ale když zažijete skutečnost: nemáte se kde umýt, kam jít
na WC, jste zapřaženi i čtrnáct hodin denně,
tak si říkáte, proč to vůbec všichni dělají? Proč
za to ještě navíc platí hříšné peníze? Proč jsou
v těchto šílených podmínkách?“ přemýšlel
nahlas Jiří. A protože byli opravdu skvěle

sehraný tým, odpověděl za něho hned Petr
Novotný: „To je rally, vole!”A doplnil: „Ale
ten hlavní důvod je myslím posedlost. I když
možná že to není to správné slovo.
Dakar je nemoc, která se
nedá vyléčit!“

Josef Macháček, který si
Rally Dakar prožil na vlastní
kůži celkem pětkrát, z toho
třikrát jej dojel, dodal: „Nikdo
jiný snad nepoznal ty obrovské dálavy, ty nádherné
prostory, ty úžasné scenérie,
kde na plný plyn jedete třeba hodinu.
To se prostě jinde nedá zažít!“
Jiří Přibyl je rodilý Příbramák. Lásku k motorům zdědil po svém otci, motocyklovém
závodníkovi. „Když jsem byl dítě, postavil mi

PROHLÁŠENÍ
Již za několik dnů nás čeká
referendum, jehož výsledkem bude
rozhodnutí občanů, zda si přejí, či
nepřejí vstoupit do společenství
dalších evropských zemí.
Jde o vůbec první plebiscit v historii naší země, proto věříme, že
i příbramští občané přijdou k urnám
vyslovit svůj názor.
Výsledek tohoto kroku ovlivní
naši budoucnost na dlouhá desetiletí,
a to ať už se rozhodneme kladně,
nebo záporně. Již nyní jsme obklo-

K

motokáru a já se v deseti letech stal mistrem
republiky a v jedenácti dvojnásobným. Ale
zase mě třeba nikdy nebavil fotbal. Běhání
za míčem nebo pukem mi připadá pořád
stejné. Potom jsem se věnoval motokárám, ale když jsem začal podnikat, nebyl bohužel čas vůbec
na nic jiného. Ke čtyřicetinám
jsem si chtěl udělat radost a jel
jsem mistrovství světa.
Skončil jsem ve své třídě
na šestém místě a v absolutním pořadí na třicátém. Tak
jsem si říkal: No, to na tom
nejsem tak špatně. Dakar
byl můj klukovský sen.
Hrozně jsem ho chtěl jet na
motorce, ale na to už jsem
moc pohodlný,“ vzpomíná Jiří.
Příbram je v poslední době
často v médiích prezentována
jako město mafiánů či středočeské Palermo. Zeptali jsme se
tedy známého televizního baviče
Petra Novotného, jak se u nás
cítí: „Samozřejmě, když se člověk
v této době z Příbrami vrátí, tak
se ho známí ptají. Ale to je ale
prostě taková souhra náhod.
Takových mafiánských měst je u nás hodně.
Záleží, kam se zrovna obrátí pozornost médií.
Za měsíc to bude úplně jinde.“
- str -

REFERENDU

peni zeměmi, které v Evropské unii
jsou, nebo se jejich občané o tom,
že do této velké společnosti chtějí
patřit, nedávno rozhodli.
Dosavadní kampaň není pro občany
příliš jasná a přesvědčivá. My jsme se
snažili našim občanům přispět k získání základních informací.
Ve vestibulu příbramské radnice
jsou denně k dispozici propagační
materiály a občané si odtud mohou
odnést informace o tomto důležitém
kroku v dějinách naší země.

Evropská unie je společenstvím
států, které se rozhodly sdílet společné hodnoty svobody, demokracie
a lidských práv.
A to by nás nepochybně mělo
zajímat. V takové společnosti bychom
jistě rádi byli.

I N G . I VA N F U K S A
starosta

MVD R . V Á C L AV B E N E Š
MUD R . I VA N Š E D I V Ý
místostarostové

SLOVO STAROSTY
Měsíc před referendem,
ve kterém se budeme rozhodovat o našem vstupu
do Evropské unie, byl
pro vedení města ve znamení intenzivních kontaktů
s evropskými partnerskými
městy. Nejprve jsme se
společně s představiteli
dalších šesti českých měst
měli možnost seznámit
se sídlem a strukturou Evropského parlamentu
v Bruselu. Následující dny jsme jednali na konferenci v holandských městech Waalre a Hoorn.
Konference byla zaměřená na spolupráci
partnerských města na možnosti získávání
finančních prostředků pro naše města ze strukturálních fondů EU.
Bohužel jsem ale nemohl být osobně na slavnostním zahájení největšího svátku hudby v našem městě - Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. I letos jsme na festival pozvali starosty
všech našich zahraničních partnerských měst.
Na jednom z prvním koncertů jsme tak měli
možnost přivítat starostku francouzského
Villeruptu Christiane Witwicki. Ze sousedního
německého města Freiberg, se kterým máme
společnou hornickou minulost, přijel Mattyas
Girbig, zástupce primátorky. Z bavorského
Altöttingu, největšího poutního místa v Německu,
přijel starosta Herbert Hofauer spolu s několika
studenty. Naším cílem je uspořádat s partnerskými
městy co nejvíce výměnných pobytů pro příbramské studenty.
K velice příjemným setkáním tohoto měsíce
patřila schůzka s kardinálem Joachymem
Maisnerem z Kolína nad Rýnem. Díky němu
Svatá Hora v loňském roce obdržela příspěvek
na opravu ambitů. Velice nás potěšilo jeho prohlášení že, „Praha je mozkem České republiky,
ale Svatá Hora v Příbrami je srdcem republiky…“
Příbram je jedním z mála středočeských měst,
ve kterých se stále daří udržet tradici pořádání
živnostenských výstav. Letošní již třináctý
ročník s organizátory zahajoval opět hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl společně s předsedou podnikatelů ČR panem Dandou. Dobrá
návštěvnost všechny jistě potěšila a dodala sílu
do dalších ročníků.
V minulých dnech oslavil kanovník Václav
Kratochvíl od svatého Jakuba své osmdesáté
narozeniny. Slavnostní mši na jeho počest
sloužil kardinál Miloslav Vlk, který je častým
návštěvníkem našeho města.
Na začátek měsíce května svolal hejtman
Jihočeského kraje Jan Zahradník jednání týkající
se výstavby dálnice D3. Diskutovalo se i o pokračování výstavby rychlostní komunikace R4,
která se bezprostředně dotýká dalšího rozvoje
našeho regionu. Společně se starosty Písku,
Strakonic a Vimperka vyvíjíme aktivitu na rychlejší realizaci „Strakonické dálnice – R4“.
V těchto dnech začala rekonstrukce střechy
na hlavní budově radnice. Havarijní stav bylo
třeba okamžitě řešit. Výsledkem by měla být
zcela nová měděná střecha, která by měla
vydržet dalších několik generací.
Uživatelé internetu jistě zaregistrovali, že
na webových stránkách našeho města již naplňujeme „Úřední desku“. Tady se občané mohou
seznámit s nabídkou bytových i nebytových
prostor, s výběrovými řízeními a řadou dalších
důležitých informací. Naše internetové stránky
se postupně snažíme vylepšovat, aby zde občan
našel skutečně vše, co ho zajímá a ušetřili jsme
mu cestu na radnici.
A na závěr, přijďte k referendu podpořit náš
vstup do Evropské unie.
Přeji Vám všem příjemné prožití
letních prázdnin a dovolených, spoustu
sluníčka a pohody.

NOVÁ ZELENÁ LINKA
Od 1. května 2003 byla společností Kovohutě Příbram,
a. s., zpřístupněna již druhá bezplatná zelená linka.
Na telefonním čísle 800 100 791 jsou podávány
informace o výkupu a recyklaci odpadů s obsahem drahých
kovů, tedy o odpadech ve formě elektronického odpadu,
kalů, stěrů, popelů, odpadů z fotografického průmyslu,
odpadů z fyzikálně-chemických úprav odpadů a jiných
odpadů s obsahem drahých kovů.
Zájemci o informace mohou též využít internetových
stránek společnosti, které jim právě u odpadů s obsahem
drahých kovů nabízí možnost vypracování tzv. Fiktivní
cenové nabídky.
Zájemce vyplní základní informace o svém odpadu
a na základě těchto informací je mu nabídnuta konkrétní
výkupní částka za materiál
Mimo zelené linky na odpady s obsahem drahých kovů
funguje již od loňského podzimu také bezplatná linka
800 100 646, která podává informace o výkupu a recyklaci olověných odpadů, tedy převážně o výkupu starých
použitých autobaterií – systému jejich sběru, přepravě,
příslušné legislativě apod.

D R . B ENEŠ

O NEPRODANÝCH DOMECH

Bytová problematika patří
do správy 1. místostarosty
Václava Beneše. Právě
na něj se občané velice
často obracejí s otázkou,
zda také ten jejich dům
půjde do prodeje a kdy.
„Do dnešního dne město
schválilo prodej 7 609
bytů, prodáno bylo již
6 213 bytů a prodej

v Příbrami pokračuje.
K prodeji nebyly zatím radou ani zastupitelstvem schváleny domy, u kterých nejsou
zatím vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům.
Dále nemohou být prodány domy, které
byly zrekonstruovány a město na tyto práce
získalo dotaci.
Další kategorií jsou domy, ve kterých jsou
nebytové prostory,“ uvedl Václav Beneš
některé důvody.
Na otázku, zda se v současnosti stavějí i nové

Přehled domů vyloučených z prodeje

byty, řekl: „Ano, byla postavena celá řada
půdních vestaveb, dostavěn tzv. „Bonbónek“
na Fialce, přibyly byty v rekonstruovaných
Kasárnách 1. máje a nyní se přestavuje objekt
u dolu Anna. Zde bude 24 bytů.
Počítáme i s rekonstrukcí dalšího objektu uvnitř
bývalých Kasáren 1. máje. Pokud by město
získalo převodem od Armády ČR objekty
na Balonce, bylo by možné i zde postavit nové
sociální byty. V současné době o možnosti
převodu jednáme.“

Domy zatím neschválené k prodeji

Příbram I: Plzeňská 50 – 52 (dědické řízení), Plzeňská 53 (nevyHistorické domy:
Příbram I: náměstí T. G. Masaryka 98, 100, 101, kpt. jasněné vlastnictví k pozemkům), Hálkova 57 – 59 (dědické
Olesinského 117, Pražská 129, Pivovarská 132, Gen. R. Tesaříka řízení), Plzeňská 63 – 64 (nedošlo k dohodě v jednání o cenách
pozemku), Riegrova 73 (soukromý vlastník pozemku, nechce ho
182, Příbram III: Komenského náměstí 249, Čs. armády 26
prodat), Plzeňská 77 (dědické řízení), Hradební 262 (zadáno
zpracování geometrického plánu)

Domy s pečovatelskou službou:

Příbram I: Hradební 69, Příbram III: Průběžná 143, Příbram VI – Příbram II: Fantova Louka 578, 597 (nedořešené dědictví)
Bř. Hory – K Dolu Marie 155, Příbram VIII: Brodská 100 – 102 Příbram III: Ryneček 131 – 133 (dědické řízení), Průběžná 144
(zadáno zpracování geometrického plánu), Ryneček 148 – 150
(dědické řízení), Ryneček 151 – 153 (zjišťují se dědici)

Domy s poskytnutou státní dotací:

Příbram III: Dlouhá 100 – 106, Milínská 107 – 112, Příbram VII: Příbram IV: Čs. armády 153, 154, Březnická 157, 158, Petra
– Březohorská 186, Politických vězňů 288 (+ nebytové prostory) Bezruče 179 (převod od Armády ČR – nevyjasněné podmínky),
Hornických učňů 236 – 239 (vlastník trvá na pronájmu),
Nerudova 241 (vlastník trvá na pronájmu), A. Jiráska 242 – 244
Domy s nebytovými prostory:
(nezjištěn nástupce zaniklé organizace)
Příbram I: Milínská 15, 16, Prokopská 17, 18, Příbram VII: nám.
17. listopadu 290 až 299, K. H. Máchy 300, nám. 17. listopadu Příbram V: Rovná 231, 232 (nejasní vlastníci částí parcel)
301 až 304 (+ dotace), Osvobození 305 až 309 (+ dotace), Příbram VI – Březové Hory: Husova 49
Osvobození 314 až 318, E. Beneše 319 až 322, A. Dvořáka 421,
Legionářů 422 až 424
Příbram – Lazec 45

P ŘEDSTAVUJEME
Odbor bytového hospodářství Městského
úřadu Příbram sídlí v 1. patře budovy čp.
107 naproti hlavní budově radnice.
Šest pracovnic se stará o 3 282 bytů, z nichž
asi polovina bude ještě prodána jejich oprávněným uživatelům, a celou řadu nebytových
prostor. Vedoucí Ing. Venuše Štochlová na tomto
odboru pracuje od roku 1996. Po ukončení
vysoké školy pracovala nejprve jako řadová
pracovnice. Na starosti měla neoprávněné
užívání bytů. Nyní odbor vede.
Na otázku, co by změnila, kdyby měla tu
možnost, řekla: „Změnila bych zákony. Když
nebudeš platit, nebudeš bydlet. Obecně bych
tedy zaujala daleko tvrdší postoj.“
A s jakými problémy se lidé na odbor
nejčastěji obracejí? „Opravy, opravy, opravy,“
říká V. Štochlová. „Všem samozřejmě nelze
vyhovět. Neustále se potýkáme s nedostatkem
peněz.“ Daří se likvidovat velký dluh, který
je v nezaplaceném nájemném? „Na tuto problematiku máme tři advokátní kanceláře, které
pro nás pohledávky vymáhají. Je to ale hodně
složité a každý případ je zcela jiný. Mnohdy
jde třeba o nezaměstnané žijící ze sociálních
dávek a splátky jsou třeba jen po několika
stovkách. Ale jsou také případy, kdy dlužník
nechá dluh dojít do určité výše, potom vezme
300 tisíc a najednou zaplatí. Nejde tedy vždy
o lidi bez finančních prostředků.“
Jak je to na Vašem odboru s přidělováním bytů? Existují stále pořadníky? „Ne,
pořadníky byly zrušeny. O pronájmu uvolněného
bytu nebo bytu rekonstruovaného, které jsou
ve vlastnictví města Příbram, rozhoduje podle
zásad, kterými se stanoví závazný postup, rada

BYTOVÝ ODBOR

města na základě písemné žádosti podané
žadatelem. Je stanoveno pět kategorií, podle
kterých si zájemci mohou žádat:
- žadatel bez vlastního bytu, zajišťující na území
města Příbram veřejně prospěšné činnosti
v orgánech a organizacích státní správy a samosprávy, jehož stabilizace je v zájmu města
- žadatel žádající o řešení bytové situace z důvodu soudní výpovědi nařízené městu Příbram
a z jiných důvodů uvedených v ustanovení

§ 711 občanského zákona, s výjimkou dlužníků
- žadatel, který je oprávněným nájemcem bytu,
ale z důvodu technického stavu bytu nelze byt
po delší dobu užívat nebo z důvodů nutné

MĚSTSKÁ

POLICIE

rekonstrukce nemůže byt po delší dobu užívat
- žadatelé o byt patřící do kategorie sociálně
potřebných
- žadatelé, kteří se nacházejí v bytové tísni,
upozornili na byty neoprávněně užívané
a s jejichž pomocí došlo k uvolnění nebo soudnímu vyklizení takovéhoto bytu.”
Je v Příbrami bytů dost, nebo se jich
nedostává? „Obecně bych řekla, že je bytů
dost, ale někteří nájemníci je pronajímají dál.
Pokud by každý, kdo má bydlení zajištěné,
třeba bydlí v rodinném domě, vrátil byt, ke kterému má právo užívání, jsem přesvědčena,
že by bylo bytů dost.“
Jak je to s nebytovými prostory? „Pokud
jsou k dispozici, potom je vyhlášeno výběrové
řízení obálkovou metodou. Tato nabídka je
také po stanovenou dobu vyvěšena na úřední
desce.“ Nebytový prostor je tedy pronajat
nejvyšší nabídce? „Nemusí to tak být vždy.
Mnohdy je rozhodující i záměr. Tedy to, co
v nebytovém prostoru bude. Téměř všechny
nebytové prostory, které my spravujeme, mají
nad sebou byty, takže je třeba, aby činnosti
v nich nerušily ostatní nájemníky.“
Odbor bytového hospodářství, který vede
Ing. Venuše Štochlová, se dělí na dvě části:
oddělení hospodaření s byty a oddělení provozování bytového fondu: vedoucí Marcela
Zbránková, tel. 318 402 232, hospodaření s byty Iva Černohorská, tel. 318 402 332, nebytové
prostory - Drahomíra Čejková, tel. 318 402 230,
privatizace bytového fondu - Marie Čekanová,
tel. 318 402 335, správa bytového fondu Anna Bauerová, tel. 318 402 235.
- str -

PŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
» Své ukradené auto spatřila projíždět 30. 4.
kolem osmé hodiny na Václavském náměstí
V. H. (59) z Příbrami I. Společně se strážníky
se vydala svoji červenou škodovku po městě
hledat. Nemuseli hledat dlouho. Zanedlouho
uvidělo auto stát v Husově ulici naproti autobazaru. Hlídka strážníků řidiče vyzvala k předložení občanského průkazu a dokladů od auta.
Na základě podezření ze spáchání trestného
činu byla přivolána Policie ČR. V řidiči byl
zjištěn M. Š. (20) z Příbrami VIII.
» Nezvaní hosté způsobili v bývalé Kinokavárně v Dlouhé ulici 2. května ve 22.30 hodin
pěknou neplechu. V době, kdy tady byla uzavřená společnost, M. J. (35) z Příbrami VII,
I. H. (39) a A. S. (40) z Příbrami I. sem vnikli
a požadovali po obsluze alkohol. Když byli
odmítnuti, rozzuřilo je to tak, že začali kopat
do židlí, rozbíjet půllitry a nadávat. Dokonce
došlo i na házení židlí. Teprve přivolaní strážníci celou situaci zklidnili. Protože výtržníci
u sebe neměli doklady, byla přivolána Policie ČR.
» Příliš bujní přišli hosté ubytovaní v hotelu
Zimní stadion po návštěvě jedné z místních
restaurací. Když začali ničit zařízení hotelu,
musel recepční povolat na pomoc strážníky. Ti
zjistili, že po chodbách hotelu leží rozházená
zemina a kytky z květináčů. Ukázalo se, že
všichni výtržníci jsou z Vodňan a pracují u firmy,
která v Příbrami provádí montáž elektro zařízení. Vedoucí skupiny bujarých montážníků slíbil, že uhradí škody a dají vše zase do pořádku.
» Žebráci v otrhaných a špinavých šatech seděli
3. května v 10.15 hodin na zemi v dolní části
Pražské ulice. V jednom koutě žebral muž
a o kousek dál zase žena. Hlídka zjistila, že jde
o L. R. (27) z Dobříše a E. K. (23) ze Sedlčan.
Po vysvětlení se ukázalo, že jde o recesi a sázku,
a tak na místě dostali pokutu.

» Opilec i s kolem se válel naproti restauraci
Sebastopol 3. května deset minut před půlnocí.
Chlapík byl ke strážníkům nejdříve hodně
agresivní a arogantní, ale jak postupně střízlivěl, stával se mírnějším a nakonec i prozradil
své jméno a bydliště. Hlídka jej tedy dopravila
domů a vystavila mu pokutu.
» O tom, že špatné známky ve škole mohou
v některých dětech vyvolat velký strach z rodičů, se strážníci městské policie přesvědčili
4. května v 18.15 hodin. Na služebnu přiběhl
mladík, který ohlásil, že jeho mladší bratr
vylezl na střechu domu a chystá se skočit.
Na místo hned dorazil strážník, který se v situaci
okamžitě dokázal orientovat. Nejprve vykázal
z místa pokřikující matku a pak se začal
domlouvat s jedenáctiletým chlapcem. Po delším
přemlouvání se podařilo chlapce dostat ze střechy
na zem. Podobné případy by měly být poučením i pro ostatní rodiče.
» Rušení nočního klidu v domě v Příbrami VII
ohlásila 4. května po dvaadvacáté hodině paní H.
Počkala na strážníky před domem a hlídce
uvedla, že muž, který hluk působil, před chvílí
utekl. Ukázalo se, že v bytě J. H. (52) došlo
mezi ní a oním chlapíkem k hádce, která vyvrcholila výhrůžkami typu: zabiju ti syna, vypíchám ti oči apod. Syna ženy neurvalec dokonce na chodbě uhodil do tváře a utekl. Strážníci
ženě vysvětlili, jak má v této situaci dál postupovat a jak zajistit bezpečí pro syna.
» O zabezpečení novinového stánku v přízemí
III. polikliniky v Příbrami VIII požádala 5. 5.
v 7,30 hodin pracovnice Rychlé záchranné
pomoci. Prodavačce tohoto stánku se udělalo
nevolno, a tak byla RZS převezena do nemocnice. Strážník na místě počkal až do příchodu
majitelky stánku.
» Střílení v lesíku Pod Čerťákem ohlásila 8. 5.

kolem třetí hodiny odpoledne V. D. (49).
Strážníci na místě skutečně našli R. T. ( 26)
z Příbrami VII, který střílel ze vzduchové
pistole na stlačený plyn (sifonová bombička)
do terče - plakátu ženy, umístěného na jednom
ze stromů. Řekl, že pistoli jenom zkouší, a byl
přesvědčen, že z takovéto zbraně střílet může
a vůbec si neuvědomoval, že může někoho
ohrozit. Přitom zhruba 25 metrů od něho seděly
maminky s dětmi na lavičce. Strážníci střelce
sebrali a odvezli na Policii ČR.
» Tísňové volání musela použít pracovnice
sociálního odboru městského úřadu. Operátor
pultu PCO o tom okamžitě vyrozuměl všechny
hlídky, které byly v blízkosti budovy. Hlučný
a agresivní R. S. (1971) z Příbrami I se nevybíravým způsobem domáhal své sociální dávky,
která mu zatím byla zaslána domů poštou.
Strážníci chlapíka vyvedli z kanceláře, zklidnili jej a doporučili, aby se vše přišel pěkně
v klidu vyřídit v pondělí 12. května.
» Tříletého plačícího chlapečka našla hlídka
městské policie 9. května ve 12.50 hodin
v Hailově ulici. Společně se vydali hledat rodiče
a našli je až po dvaceti minutách. Chlapečka
předali do rukou matky E. K. (1975) z Milína.
» Ve svém bytě prý uzamkl 11. května pan Š.
z Příbrami VII paní V. K. (39) a nechtěl ji pustit.
Žena zavolala strážníky. Ti zazvonili na domovní zvonek a po chvíli z okna vykoukl muž.
Hlídka ho požádala o předložení dokladů
totožnosti. Poté vyšla žena, která uvedla, že je
to ona, kdo telefonoval na linku 156 a žádala
o pomoc. Pan Š. ji prý pozval na návštěvu, kde
byla i jeho dcera, která po chvíli odešla. Hned
poté hostitel zamkl a odmítl svoji návštěvnici
pustit. Během povídání s hlídkou chlapík
z okna vykřikoval, že je všechno úplně jinak
a že nic neudělal.

SLOUPEK

POSLANCE

V dnešním sloupku bych se chtěl zmínit především o události,
která ovlivní příbramský okres do budoucnosti především
v oblasti zdravotnictví. V polovině května totiž Zastupitelstvo
Středočeského kraje rozhodlo o tom, jaký bude další osud
dvou příbramských nemocnic. Rada kraje na tomto jednání
předložila členům zastupitelstva návrh na sloučení obou zdravotnických zařízeních a vytvoření akciové společnosti
Oblastní nemocnice Příbram. Ač tento návrh sociální demokracie nepodpořila, nakonec hlasováním v nezměněné podobě
prošel za podpory ODS a Koalice.
Pod kraj přešly v minulosti již například i školy, což také
není výdělečná oblast, a přesto byly také zřízeny jako příspěvkové organizace. Navíc ani odborná zdravotní komise
Středočeského kraje s vytvořením akciové společnosti nesouhlasila. Rovněž co se týká zaměstnanců akciové společnosti
Oblastní nemocnice Příbram, podle mého názoru se vzniklá
situace odrazí i ve mzdové situaci, protože se bude řídit kolektivní smlouvou a nikoli mzdovými tarify, které stanoví stát.
V těchto dnech stojíme před historickým rozhodnutím a tím
je vstup naší země do Evropské unie. Z toho důvodu se v pátek 13. a sobotu 14. června uskuteční referendum nás občanů,
ve kterém si rozhodneme o tom, zda do Evropské unie chceme
či nikoliv. Nyní je si třeba uvědomit, že výsledek referenda
ovlivní budoucnost naší země na dlouhá desetiletí. Členství
v EU nám nabízí možnost vrátit se tam, kam naše země historicky i geograficky vždy patřila, mezi vyspělé evropské státy.
Případné odmítnutí nás naopak odsouvá na periferii Evropy.
Trochu mě mrzí, že se otázka Evropské unie v našich
médiích většinou zužuje na diskusi o tom, kolik peněz naše
republika odevzdá a kolik dostane. Měli bychom si především
uvědomit, že sjednocená Evropa je o lidech, nabízí jim ohromné možnosti a výhody. Co se týká obav, zásadně nesouhlasím
s těmi, kteří například straší razantním nárůstem cen. V žádné
zemi po jejím přistoupení k unii takováto situace nenastala.
Navíc došlo k rychlému růstu ekonomiky, což mělo za následek zvýšení životní úrovně obyvatel. To jsou nepopiratelná
fakta. Vzpomeňme například Irsko či Portugalsko.
Díky přípravě na vstup do EU jsme přijali mnohé ekologické
zákony a opatření, jejichž výsledek mohou všichni vidět.
Po vstupu bude tento trend pokračovat, protože do dosažení
západoevropské úrovně nám ještě mnoho chybí. Zjednodušeně
řečeno, členství v EU nám mimo jiné přinese čistější vodu
a ovzduší.
Zároveň bych chtěl vyzvat všechny spoluobčany, kterým
není lhostejná naše budoucnost a hlavně budoucnost našich
dětí, aby ve dnech 13. a 14. června 2003 přišli k volebním urnám.

MVDr. Josef Řihák

Konference v Nizozemsku
Ve dnech 7. – 11. 5. se konala
v Nizozemsku konference českých a nizozemských partnerských měst. Za Příbram se zúčastnil starosta Ing. Ivan Fuksa,
1. místostarosta MVDr. Václav
Beneš a předsedkyně zahraniční
komise Vladimíra Kupcová.
Konference navazovala na obdobnou akci, která byla ve dnech
18. až 21. 10. 2000 v České republice v Dobříši, Příbrami
a Domažlicích. Nyní byla zastoupena města Příbram, Dobříš,
Domažlice, Nepomuk, Nové
Město na Moravě, Hlinsko.
Velice zajímavá byla návštěva
Evropského parlamentu v Bruselu, kde byla zajištěna prohlídka
budovy a setkání a diskuse se
dvěma úředníky EP. V rámci
konference proběhly workshopy,
týkající se životního prostředí,
vzdělávání, místní samosprávy,
turismu, zdravotní péče, možnosti získání dotace z fondů EU,
ale také se hovořilo o spolupráci
mezi městy a dalších aktivitách.
Prohlédli jsme si Muzeum
J. A. Komenského v Naardenu
a Muzeum XX. století v Hoornu.
V rámci konference jsme navštívili město Waalre (partnerské
město Nepomuku) a samozřejmě

naše partnerské město Hoorn.
A jak hodnotím význam této
konference? Setkali jsme se nejen s našimi nizozemskými partnery v Hoornu, ale měli jsme
možnost hovořit se zástupci dalších nizozemských a českých
měst. Vyměnili jsme si zkušenosti, hovořili jsme o problémech, které nás trápí, a o možnostech další spolupráce.
Hovořili jsme o našem vstupu
do Evropské unie a o jeho nezbytnosti pro naši republiku.
Nadcházející rozšíření EU o deset zemí střední a východní
Evropy nemá v dějinách evropské integrace obdoby.
Rozšířenou Evropskou unií
vznikne největší zóna volného
obchodu na světě. Podle studie
renomovaných ekonomů bude
společná Evropa bohatnout rychleji a výkon se významně zvýší.
Na rozšíření by měla vydělat
každá země. A Evropu tvoří lidé,
žijící ve městech a na venkově,
a právě takováto akce, jako byla
konference v Nizozemsku,
přispěje ke sblížení a vzájemnému pochopení.

Vladimíra Kupcová

předsedkyně komise pro zahr. styky

Učitelé ze 4. ZŠ na zkušené v Norsku
V rámci projektu EU Socrates-Comenius, který vstoupil v tomto roce do třetí finální části, se ve dnech 6. až 11. 5. zúčastnili pracovního a zároveň závěrečného setkání všech partnerských škol v Norsku učitelé Mgr. Karel Valter,
hlavní webmaster projektu, Mgr. Alena Černohorská, která se podílela
se svými dětmi na tvorbě šestijazyčného slovníku a vyráběla dárky pro účastníky jednání, ředitel školy Mgr. František Kalát a koordinátorka projektu
Mgr. Dagmar Moravcová. Hostitelskou školou byla Bo ungdomsskole
v Avaldsnes na ostrově Karmoy.
Během pobytu jsme se zúčastnili výuky v norské škole. Měli jsme velmi
hezký pocit z atmosféry pohody a klidu, která ve škole vládla na každém
kroku. Bylo vidět, že žáci jsou mnohem samostatnější a zodpovědnější v procesu vzdělávání a většina z nich považuje školu za start do života. V povědomí norské veřejnosti je vůbec hodnota vzdělání jako celku a samozřejmě i studium cizích jazyků ceněno jako deviza každého jednotlivce.
Fascinující byl vztah člověka k člověku a přírodě. V některých okamžicích
jsme měli pocit, jako by se zastavil čas jenom proto, aby si lidé navzájem
mohli popřát hezký den, pozdravit se, sdělit si dojmy a zážitky. Příroda je zde
pečlivě chráněna a Norové jsou na ni patřičně pyšní, což jsme poznali i při návštěvě komplexu „Hydro Aluminium Karmoy“, jednoho z největších podniků
na výrobu hliníku ve světě, a komplexu „Gassco“, který je největším dodavatelem norské ropy a plynu do Evropy. Velmi milé bylo i to, když jsme před branami „Hydro Aluminium Karmoy“ uviděli na uvítanou naší delegace vlát
českou vlajku a tím více jsme si uvědomili, že všechno důležité v životě nás
všech se odvíjí od vztahů mezi lidmi.
Při pracovních jednáních byla práce učitelů a žáků 4. ZŠ Příbram hodnocena nejlépe ze všech partnerských škol. Pan učitel Mgr. Karel Valter a Mgr.
Dagmar Moravcová prezentovali práci na projektu. Zpracování společných
webových stránek partnerů z Norska, Dánska, Španělska, Itálie a České
republiky je na vysoké úrovni. Na vytváření stránek projektu se společně
s hlavním webmastrem všech partnerských škol Mgr. Karlem Valtrem podílejí
i žáci naší školy. Obdiv všech si zasloužily například stránky našich žáků
matematické 9.A třídy Karla Štefana a Luďka Zikána, jejichž webové stránky
zvou návštěvníky Příbrami k příjemnému prožití týdne v našem regionu,
a stránky žáků 9.C třídy Tomáše Janoty a Martina Chyby, kteří zajímavou
formou popisují Příbram. Samozřejmostí je tvorba stránek v angličtině nebo
němčině. Naši partneři ocenili práci pana učitele Mgr. Valtera také tím, že
škola dostala darem „vypalovačku“. Ředitel školy z dánského Vinderupu,
jejíž žáci navštívili 4. ZŠ v Příbrami 1. dubna 2003, informoval účastníky
jednání o velmi úspěšném pobytu dánských studentů na 4. ZŠ, kteří navázali
osobní kontakty s našimi žáky a prolomili tak jazykové bariéry mezi národy
Evropy. Dalším pozitivem setkání bylo to, že docházelo k předávání zkušeností
ředitelů a učitelů škol z různých evropských zemí s odlišnými tradicemi
ve vzdělávání, ale se stejným cílem: vychovat jazykově, vědomostně a morálně
vzdělaného mladého člověka, schopného žít a pracovat nejen kdekoliv
v Evropě, ale i ve světě. Zveme Vás k návštěvě webových stránek projektu:
www.sweb.cz/lifestyle.
Mgr. Dagmar Moravcová

MĚSTO PŘÍBRAM
OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ REFERENDA
O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

STAROSTA MĚSTA PŘÍBRAMI PODLE § 21 ZÁKONA Č.114/2003 SB., O PROVÁDĚNÍ REFERENDA
O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, OZNAMUJE:
1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční
v pátek dne 13. června 2003 od 14 hod. do 22 hod.
a v sobotu dne 14. června 2003 od 8 hod. do 14 hod.

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem Smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii, je kancelář podatelny na Městském úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram I – přízemí.

3. M ÍSTA

KONÁNÍ REFERENDA :

VOLEBNÍ OKRSEK ČÍSLO 1

Místnost pro hlasování: Obchodní akademie - Příbram I , Na Příkopech 104, pro občany bydlící:
Příbram I - čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152
až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, NSP Příbram I
Příbram IV - čp.: 23, 26 až 30, 143

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

2

Místnost pro hlasování: Obchodní akademie - Příbram I , Na Příkopech 104, pro občany bydlící:
Příbram I - čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203,
205 až 251, 253, 255, 258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 329, 330, 332, 333
Příbram IV - čp.: 12, 14 až 16, 20 až 22, 145, 146, 153, 154, 171 až 175

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

3

Místnost pro hlasování: 4. základní škola - Příbram II, Jiráskovy sady 273, pro občany bydlící:
Příbram II - čp.: 1 až 5, 7 až 27, 29 až 41, 43 až 56, 58 až 199, 202 až 212, 215 až 221, 223 až 234,
240, 243, 244, 261 až 280, 282 až 289, 300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až
424, 681, 682

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

4

Místnost pro hlasování: 1. základní škola - Příbram II, Balbínova 328, pro občany bydlící:
Příbram II - čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až 345,
347 až 350, 399 až 405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 663, 666, 667, 670, 671, 672, 675
až 680
Příbram II - evidenční číslo: 1

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

5

Místnost pro hlasování: 2.základní škola J. Strejce - Příbram III, Dlouhá 163, pro občany bydlící:
Příbram III - čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210,
211, 214, 226 až 228, 230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274
až 286, 288, 290 až 293, 307, 308, 311 až 316, 329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383,
399 až 412, 414, 415, 419 až 424, 426 až 461, 463 až 481, 483 až 536, 539 až 543, 545 až 547, 548, 549,

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

6

Místnost pro hlasování: 2. základní škola J. Strejce - Příbram III, Dlouhá 163, pro občany bydlící:
Příbram III - čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209,
212, 215 až 219, 221 až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309, 310,
317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 415, 416, 417, 550, 551

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

7

Místnost pro hlasování: 2. základní škola J. Strejce - Příbram III, Dlouhá 163, pro občany bydlící:
Příbram I - čp.: 15 až 18
Příbram III - čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

11

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

12

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

13

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

14

Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram V - Zdaboř - čp.: 263, 265 až 270, 274 až 295
Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram V - Zdaboř - čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393
Místnost pro hlasování: Požární zbrojnice Zavržice, pro občany bydlící:
Zavržice - čp.: 2 až 14, 15, 16 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37
Místnost pro hlasování: 3. základní škola - Příbram VI - Březové Hory, náměstí J. A. Alise 1
pro občany bydlící:
Příbram VI - Březové Hory - čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18, 19, 21 až 26, 28, 29, 31, 33 až
42, 44 až 46, 48 až 84, 86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 147, 148, 149 až 270, 274, 275 až 294,
296, 297, 299, 300 až 340, 342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až 514, 518, 520 až 549, 551 až 566,
570, 573, 574, 585, 586, 587, 589, 591, 592, 596, 597, 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 624, 629
Lazec - čp.: 23 až 26, 28, 31 až 33, 35, 39, 40

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

15

Místnost pro hlasování: 5. základní škola - Příbram VII, 28. října 1, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO
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V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO
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V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

23

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

24

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

25

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

26

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

27

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

28

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

29

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

30

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

31

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

32

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

33

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

34

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

35

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

36

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

37

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

38

Místnost pro hlasování: 6. základní škola - Příbram VII, Bratří Čapků 279, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 336, 337, 524, 525
Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 193, 486 až 500, 528, 529
Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526
Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram VII – čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485
Místnost pro hlasování: 8. základní škola - Příbram VII, Žežická 193, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339, NsP-Zdaboř
Místnost pro hlasování: 7. základní škola - Příbram VIII , Školní 75, pro občany bydlící:
Příbram VIII - čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125
Místnost pro hlasování: 7. základní škola - Příbram VIII, Školní 75, pro občany bydlící:
Příbram VIII - čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 147
Místnost pro hlasování: 6. základní škola - Příbram VII, Bratří Čapků 279, pro občany bydlící:
Příbram VIII - čp.: 52 až 63, 110 až 117
Místnost pro hlasování: 7. základní škola – Příbram VIII, Školní 75, pro občany bydlící:
Příbram VIII - čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123
Místnost pro hlasování: DPS - Příbram VIII, Brodská 100, pro občany bydlící:
Příbram VIII - čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133
Místnost pro hlasování: Stavební sdružení, a. s., Příbram IX, Novohospodská 135, pro občany bydlící:
Příbram IX - čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 74, 80 až 98, 100,
103, 105 až 153
Bytíz - čp.: 101 až 114, Vězeňská služba ČR - Věznice Bytíz
Místnost pro hlasování: Restaurace Žežice, pro občany bydlící:
Žežice - čp.: 1 až 17, 19 až 92, 94, 97 až 110, 112, 113, 114, 116, 118, 121 až 124, 126 až 132, 133,
137, 138, 149

10

Místnost pro hlasování: Požární zbrojnice Červená, pro občany bydlící:
Příbram V - Zdaboř - čp.: 1 až 46, 48 až 107, 109 až 186, 188, 189 až 191, 192, 193, 194 až 225, 228
až 262, 264, 271 až 273, 310 až 362, 368 až 373, 375, 376, 377, 384 až 388, 396, 397, 400 až 407, 431
až 434, 466, 468 až 475, 477 až 480, 482, 483, 488, 489, 490, 491, 495 až 497, 499 až 508, 510, 526,
546, 547

20

Místnost pro hlasování: 6. základní škola - Příbram VII, Bratří Čapků 279, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 286, 287, 288 až 300

9

Místnost pro hlasování: DDM - Příbram IV, Pod Šachtami 294, pro občany bydlící:
Příbram IV - čp.: 1 až 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236
až 354, 356 až 372, 377 až 389, 393

OKRSEK ČÍSLO

Místnost pro hlasování: 5. základní škola - Příbram VII, 28. října 1, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 59 až 66, 301 až 324

8

Místnost pro hlasování: Q-KLUB - Příbram III, Březnická 135, pro občany bydlící:
Příbram III - čp.: 113 až 123
Příbram IV - čp.: 24, 33 až 45, 47 až 86, 88 až 95, 97, 99 až 117, 120 až 122, 124 až 129,
132, 133, 135 až 142, 144, 151, 152, 155 až 158, 160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390

V OLEBNÍ

Místnost pro hlasování: 5. základní škola - Příbram VII, 28. října 1, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453

Místnost pro hlasování: Brod – klubovna TJ, pro občany bydlící:
Brod - čp.: 1 až 24, 26 až 46

Místnost pro hlasování: Jerusalém – bývalá klubovna mládeže, pro občany bydlící:
Jerusalém - čp.: 1 až 5, 7 až 37, 39
Jesenice - čp.: 1 až 7, 9 až 17
Místnost pro hlasování: Kozičín čp.7 – Restaurace, pro občany bydlící:
Kozičín - čp.: 1 až 24, 27 až 48, 50 až 54
Lazec - čp.: 1 až 22, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 41 až 63
Místnost pro hlasování: Požární zbrojnice Orlov, pro občany bydlící:
Orlov - čp.: 1 až 13, 15 až 33, 35 až 61, 63, 66 až 68, 71, 72, 74, 75, 76

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování.

Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji
odpověď na položenou otázku.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
7. Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní .

8.

Oprávněný občan může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad
a ve dnech hlasování okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to
v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO
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V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO
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V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO
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10. Občanům, kteří v době hlasování budou na území města Příbram ve zdravotnickém zařízení,
léčebném ústavu nebo obdobném ústavu a zařízení, a občanům, kteří budou v místě výkonu vazby,
bude umožněno hlasování v těchto zařízeních. Pokud tito občané budou zařízením nahlášeni do tzv.
zvláštního seznamu oprávněných občanů, nepotřebují hlasovací průkaz.

V OLEBNÍ

OKRSEK ČÍSLO

19

V Příbrami dne 5. 5. 2003

Místnost pro hlasování: 5. základní škola - Příbram VII, 28. října 1, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 440 až 451, 454 až 462, 530
Místnost pro hlasování: Gymnázium - Příbram VII, Legionářů 402, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523
Místnost pro hlasování: Gymnázium - Příbram VII, Legionářů 402, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399
Místnost pro hlasování: Gymnázium - Příbram VII, Legionářů 402, pro občany bydlící:
Příbram VII - čp.: 340 až 378

9. Oprávněný občan, který z jakéhokoliv důvodu nemůže hlasovat v místnosti pro hlasování, může
hlasovat na území celé republiky pouze na tzv. “hlasovací průkaz”. Podmínky pro jeho vydání
stanoví zákon.

Ing. Ivan Fuksa, v. r.
starosta

Běh z Olympie ukončila Lucie Váchová

JUBILANTI
Milí spoluobčané,
přejeme Vám do dalších let
dobré zdraví a dny plné pohody.

Čtyřiadvacet studentů z Gymnázia Příbram a Hotelové školy v Poděbradech
absolvovalo z řecké Olympie do Kladna běh dlouhý 2 130 km. Lucie se
k běžcům připojila ve Vyšším Brodě a na závěr předala hejtmanovi
Středočeského kraje Ing. Petru Bendlovi lupu k zapálení olympijského ohně
na I. zimní Olympiádě dětí a mládeže.

Francouzi v Příbrami

KVĚTEN, ČERVEN
80 L E T
Miloslava Kovářová
Milada Krásová
Marie Myslíková
Vlasta Tomášková
Růžena Zemanová
Jaroslav Hauk
Josef Novák
Ing. Ladislav Šabat
Ladislav Zevel
85 L E T
Aloisie Pešková
Petr Feil
Alois Polák
86 L E T
Regina Fleischmannová
Hildegarda Kacovská
Zdeňka Škodová
87 L E T
Marie Šináglová
88 L E T
Evženie Vlasová
89 L E T
Anna Alešová
Marie Samková
Jaroslav Haniger
Josef Kuchta
JUDr. Karel Traxler
91 L E T
Anna Neškodná
Jana Mitysková
92 L E T
Květoslava Maříková

PROKOPSKÁ

POUŤ

PŘÍBRAM - BŘEZOVÉ HORY

Sobota 5. 7.
od 18 hod. Čepobití od horního ředitelství - pochod hornické hudby městem
od 19 hod. Koncert kapely Březohorka
na náměstí J. A. Alise
od 19 hod.: Kostel Mistra Jakoubka
ze Stříbra - Hranice Husova
od 20 hod. vystoupení Příbramského
smíšeného sboru na schodech kostela
sv. Vojtěcha
Neděle 6. 7.
od 9 hod. “Hornická paráda” - průvod
městem od horního ředitelství
od 9 hod. Bohoslužba v kostele Mistra
Jakoubka ze Stříbra
od 10 hod. Polní mše před kostelem
sv. Prokopa
od 14 hod. Průvod z dolu Marie
na Drkolnov (kyvadlová doprava zajištěna)
ve 14,30 hod. Slavnostní otevření
a zpřístupnění vodního kola v podzemí
jámy Drkolnov
od 17 hod. Koncert sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra (kostel Církve č. husitské)
V programu pouti je i vystoupení Souboru
svatohorských trubačů. V historickém
domě “Vimrovna” proti Hornickému
muzeu budou po celý den předváděna
tradiční lidová řemesla.

SPOLEK PROKOP

pořádá dne 21. června
cyklistický den “Brdy 2003”
s trasami 20, 40 a 70 km. Start je
na šachtě Marie od 8 do 10 hodin.
Mapy a popisy tras budou k dispozici
na startu. Informace: ve všední dny
od 8 do 11 hod. na dole Marie
(318 620 253) nebo u pí Mužíkové,
tel. 606 322 953.

Hornické muzeum Příbram
pořádá v rámci
Prokopského kulturního léta
ve čtvrtek 19. června 2003 od 18 hodin
v šachetní budově Dolu Vojtěch

koncert souboru Chairé

“Renesanční Příbram a hornictví”
V sobotu 7. června od 20 hodin
v restauraci Za komínem
v Novém Podlesí,
hraje a zpívá B ONANZA .

C YKLOKLUB P ŘÍBRAM B.E.I.

V úterý 13. května jsme přivítali
v Příbrami starostku partnerského
francouzského města Villerupt
paní Christiane Witwicki. Spolu
s ní přijel Jean - Pierre Iovallone,
předseda Villeruptské asociace,
a další dva její členové. Připravili
jsme pro ně zajímavý program.
Zúčastnili se koncertu Ensemble
Martinů s recitací G. Vránové
v Zámečku - Ernestinu. Koncert je
přímo nadchl, navázali kontakt
s umělci a pozvali je na hudební
festival ve Villeruptu v r. 2004.
Druhý den jsme pro hosty zajistili
prohlídku Prahy s průvodkyní. Byli
unešeni Pražským hradem, Zlatou

KINO

Výsledky:
ČP mládeže Račice: Sobota 4. 5. okruhy: Žáci: 23. Sabol, 226. Boško,
42. Lammer - na startu bylo 89 startujících; Junioři: 13. Malý;
Neděle 5. 5. silnice: Žáci: 21. Boško, 19. Sabol, 49. Lammer; Junioři: 8. Malý
(další závodníci SCM: 1. Kulhavý, 22. Hlaváč (oba CCC VELA Kolín)
Extraliga Benešov nad Ploučnicí: Velký návrat Strnada, který se vrátil z vojny,
a hned na jedné z nejtěžších tratí jezdil do poloviny závodu velice aktivně v první skupině a nakonec skončil nejlépe z Příbramáků na 23. místě.
ZMN - Jevíčko: Po špatně zajeté první etapě (ujeli mu z kopce) byl nakonec
Linda 26. Po nemoci se rozjíždějící Vrbický skončil 98. Linda byl čtvrtý ze svého ročníku. Na startu bylo 154 závodníků z osmi zemí. Zvítězil Machač z Dukly
Praha. Nejlepší výkon podal Linda v poslední etapě v časovce, kde skončil 14.
Extraliga veteránů - MASTERS: Kategorie A: dvakrát 5. Vojtěchovský,
v ženách Lomová 2.
ČP na dráze Plzeň: Kuba se konečně dočkal. Po mnoha druhých místech
nepřízni rozhodčí se starší žák Jakub Hušek dočkal a to hned dvojnásobného
vítězství v ČP na dráze.
Žáci sprint: 1. Hušek, 2. Volf Cyklo Prag, 3. Navrátil Dukla Praha; Žáci omnium:
1. Hušek; Žáci stíhací závod: 3. Hušek, bodovačka 4. Hušek; Junioři: Sprint,
1 km s pevným startem a stíhací závod na 3 km vždy 3. Hurt
Nemůžeme být spokojeni s výkony kadetů Lindy a Vrbického, kteří se umístili
na konci startovního pole a bodovačku vůbec nedokončili. Naopak velkou pochvalu zaslouží Hušek.
18. 5. silnice Chrudim: 1. Kunta, 2. Kudrna, 5. Machala
Závod míru juniorů Terezín: Celkově 48. Malý, 57. Horák
Extraliga masters: Závod do vrchu: 2. Lomová, 7. Bauer
Silnice: 2. Lomová, 6. Bauer, dvakrát 5.Vojtěchovský
Oblastní přebory časovka následnice u Ml. Boleslavi: Žáci ml.: 2. Děd; Žáci
starší: 1. Hušek, 8. Boško (přišel na start o 3 min. později), 11. Lammer; Kadeti:
1. Linda, 11. Vrbický, 14. Dudek T.; Junioři: 1. Malý, 3. Náprstek, 4. Hurt,
7. Rufer; Muži: 1. Chrobák CONTROL Johnson Ml. Boleslav, 2. Machala,
4. Kunta, 5. Vočadlo, 6. Mázl, 11. Dudek M.
Silnice Holé Vrchy: Žáci: 1. Galandák CCC VELA APAČ Kolín, 5. Hušek,
11. Boško, 15. Lammer; Kadeti: 1. Novák Loko Beroun, 3. Linda, 9. Vrbický,
11. Dudek T.; Muži: 1. Chrobák CJ AŠ MB, 4. Dudek M.
Extraliga Masters: 2. Lomová, 5. Vojtěchovský, 8. Bauer; Cihlářův memoriál
Muži: 1. Ježek AUTOR, 3. Kunta; Masters: 1. Lomová, 5. Bauer

CK Příbram B.E.I. pořádá nábor do svých řad. Hlaste se
na telefonu 602 482 105 nebo na e-mail ckpribram@volny.cz
(chlapci a dívky narození 1992 a starší).

BRONZ Z MISTROVSTVÍ SVĚTA DO PŘÍBRAMI!
Prodloužený velikonoční
víkend se stal velkým svátkem všech příznivců silového sportu, jmenovitě tlaku
na lavici - benchpressu.
Ve dnech 16. - 20. 4. 2003 se
ve sportovním centru v Nymburce konalo 3. mistrovství
světa masters v benchpressu.
Na soutěž se sjelo 370 borců
z 26 zemí celého světa, kteří
soutěžili ve všech věkových
i váhových kategoriích
podle pravidel IPF.
V nejsilnější kategorii
Men AC 1 zasáhlo
do bojů i šest reprezentantů České republiky. Nejlépe
si z nich vedl
mnohonásobný
mistr republiky,
mistr Evropy
Petr Theuser,
který výkonem 220 kg
vybojoval

zlato v kategorii do 90 kg.
Jedinou další medaili pro
Českou republiku získal
v kategorii do 75 kg
Příbramák Tomáš Ježek,
který výkonem 165 kg obsadil
3. místo, když jej pouze
jeden
hlas
rozhodčího
připravil o stříbro při zvládnutém pokusu na 172 kg.
Družstvo ČR tedy skončilo
v soutěži družstev na pěkném 6. místě.
Na závěr Tomáš Ježek
uvedl: „Doufám, že můj
úspěch bude motivovat
všechny příbramské kluky,
kteří posilují, a ukáže
jim, že i ze skromných podmínek
bez
sponzorů
může při pravidelném, poctivém
tréninku
vyrůst špičkový
závodník.“

7. - 8. 7.

F EMME

FATALE

Americko - francouzský thriller, scénář,
režie Brian De Palma. Krutá Laura si
přivlastnila cenný luk a teď se schovává
před komplici. V hlavní roli Rebecca
Romijn-Stamosová a Antonio Banderas.

9. - 11. 7.
RYTÍŘI ZE Š ANGHAJE

Americko-britská komedie D. Dobkina.
Londýn: větší divočina než Divoký západ.
Čínský dobrák Čchung Wang a sukničkář
Roy O´Bannon se ocitají v Londýně roku
1887, aby se pomstili za smrt Wangova
otce. J. Chan a O. Wilson natáčeli převážně
v Praze, Karlových Varech, Kutné Hoře,
Terezíně či Hluboké n. Vltavou za účasti
českých filmařů.

14. - 16. 7.

M ILUJTE

uličkou. Po návratu z Prahy jsme
francouzské hosty vzali ještě
na Svatou Horu. Také tento náš
skvost v nich vyvolal úžasné pocity
a nešetřili chválou.
Třetí den se hosté a hostitelé sešli
na pracovním jednání na radnici.
Zde si vzájemně předložili návrhy
na další spolupráci.
Představa je taková, že by měla být
zahájena nová forma spolupráce,
která by spočívala v organizaci vzájemných výměnných pobytů sportovních a společenských organizací.
Starosta Fuksa navrhl, aby první
mise proběhla formou návštěvy
40 studentů z Villeruptu v Příbrami.

SVÉHO ZABIJÁKA

Americký film, režie G. Clooney. Příběh
skutečného televizního showmana Chucka
Barrise, který několik let uváděl populární
TV show, ale jeho skutečná činnost byla
práce nájemného vraha ve službách CIA.
Hrají: Julia Robertsová, Drew Barrymore,
George Clooney a další.

17. - 18. 7.
J OHNNY E NGLISH

Britská špionážní komedie režiséra Petera
Howitta. Agent Johnny English se sice chce

podobat slavnému kolegovi 007, ale spíše
připomíná inspektora Clouseaua. Hl. role
Rowan Atkinson a John Malkovich.

21. - 23. 7.
H ERO

Historické, dobrodružné, akční fantasy nejdražší asijská filmová superprodukce
v režii Yimou Zhanga. Děj se odehrává
před 2000 lety za vlády dynastie Qin.
Hl. role: Z. Zhang, Jet Li a Donnie Yen.

24. - 25. 7.
TAXI 2003

Francouzská akční komedie režiséra
Gerarda Krawczyka. Policista Émilien
a taxikář Daniel tentokrát chytají gang
Santa Clausů. V hlavní roli Samy Naceri.

28. - 30. 7.
X – M EN 2

Kultovní záležitost, natočená dle komiksu,
režie Brian Singer. Hrají: Patrick Stewart,
Hugh Jackman, Ian McKellen a Halle Berryová.

31. 7.- 1. 8.
8 MILE

Americký film, režie Curtis Hanson. Částečně autobiografický příběh uspokojí
Eminemovy fanoušky, ale zároveň přiblíží
širší divácké veřejnosti i „proletářské“
kořeny hip-hopu a prostředí, z něhož dnes
slavný raper vzešel. V hlavní roli Eminem
a Kim Basingerová.

Nabízíme dětem individuální program
Speciální mateřská škola sídlící v Hradební ulici v Příbrami I je zařízení s dlouholetou
tradicí, jejím zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje. Pracuje s dětmi zdravotně
oslabenými a zdravotně postiženými, s dětmi se smyslovým a logopedickým postižením či
s poruchami chování, neklidnými, úzkostnými, citlivými a podobně. Docházejí sem také
děti s odloženou školní docházkou. Třídy jsou kapacitně omezeny s přihlédnutím k potřebám jednotlivých dětí – jedna třída se naplňuje nejvýše do počtu 12 dětí.
Děti z Příbrami a okolí jsou přijímány na žádost rodičů a na základě odborného vyšetření
pediatra, psychologa nebo logopeda. Pokud není naplněna kapacita, mohou se přijmout
i děti bez speciálních potřeb, pokud si rodiče pro ně přejí menší kolektiv, či kontakt s handicapovanými dětmi.
Speciální mateřská škola pracuje s dětmi na základě školního vzdělávacího programu
pro mateřskou školu běžného typu ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Do těchto
činností je včleněna individuální péče dle konkrétních potřeb jednotlivých dětí.
Učitelky ve spolupráci se školním psychologem a za podpory rodičů vytváří pro děti
individuální vzdělávací program.
Specializované činnosti jsou v rovnováze s běžným režimem školky. Školka nabízí dětem
speciální péči v oblastech:
Intenzivní logopedická péče, kterou poskytuje jednou týdně klinický logoped a denně
logopedické asistentky; Péče školního psychologa - poradenství pro rodiče, vyšetření dětí
v přirozeném prostředí; Arteterapie (práce s hlínou) - psychorelaxační cvičení, rozvíjení
jemné motoriky; Dětská jóga; Speciální program pro posilování pozornosti dětí; Průpravná
grafomotorická cvičení (příprava na psaní); Intenzivní příprava dětí na vstup do základní
školy; Předplavecký výcvik, škola v přírodě; Spolupráce se specializovanou 1. třídou.
O smyslu práce kolektivu pracovníků naší mateřské školy snad nejlépe vypovídá řada
dětí, které odtud přišly na běžnou základní školu a působí zde bez jakýchkoli obtíží.
Informace na telefonu 318 623 739 nebo na e-mailu spec.ms@volny.cz

29. 6. Slavnost Korunovace na Svaté Hoře
v 9 hodin:
Charles Gounod: Messe solenelle (Cäcilienmesse), Panis angelicus
Karel Bříza: Ejhle, kněz veliký
Spoluúčinkují: Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka,
Svatohorský chrámový sbor, Pražský studentský orchestr a další

G ALERIE F RANTIŠKA D RTIKOLA
Z ÁMEČEK - E RNESTINUM

STÁLÁ EXPOZICE: F OTOGRAF F RANTIŠEK D RTIKOL
úterý až neděle 9 - 17 hodin

Jiří Mikeska - Obrazy, kresby

7. 5. - 22. 6. 2003

Automotoklub Příbram v AČR (AMK Příbram)

z pověření AMK ČR pořádá
19. 7. 2003 od 8 hod. a 20. 7. 2003 od 7 hod.
2 závody seriálu Mistrovství ČR v automobilovém
slalomu na letišti Dlouhá Lhota.
Jedná se o motoristickou disciplínu, které se zúčastňují licencovaní
jezdci s upravenými vozy, ale je přístupná i zájemcům ze široké amatérské
motoristické veřejnosti se sériovými automobily bez úprav a závodních
licencí. Je to již v pořadí VII. ročník závodů tohoto druhu v Příbrami.
Spojení: Automotoklub v AČR, Pod Haldou 179, 261 81 Příbram VII.
Tel/fax: 318 624 172, 724 081 140, e-mail: amk-pb@volny.cz
Ladislav Sedláček, ředitel závodu

Kahan - Zpravodaj MěÚ Příbram z Vydává MěÚ Příbram pod reg. č. Ministerstva kultury ČR E 11726 z Adresa redakce: Městský úřad - odbor kultury, sportu a informačních služeb, Příbram I, Tyršova 108, tel. 318 402 281, fax 318 631 014, e-mail:
osmkt@volny.cz z Grafická úprava, sazba: MěÚ Příbram, OKSIS z Foto: archiv redakce nebo F. Gahler z Předtisková příprava: Alfa reklama Petr Šefr z Tisk: Vltava - Labe - Press, divize Mír - Praha 10 - Uhříněves z Distribuce: Česká
pošta, s. p., obvod Příbram z Za věcnou správnost článků odpovídají autoři z Redakční uzávěrka je 20. den předchozího měsíce z Měsíčník slouží k informování občanů Příbrami, není periodikem žádného politického subjektu
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Jednadvacetiletá řidička vyjížděla s osobním
vozidlem Peugeot ze řady zaparkovaných aut
23. 4. kolem 17. hodiny v ulici Hornických učňů.
Přitom zachytila o zaparkovaný osobní automobil Mitsubishi a poškodila ho. Hmotná škoda
na vozidlech 16 000,- Kč.
Na komunikaci na výjezdu z autobusového
nádraží v ulici Čs. armády došlo 24. 4. ke srážce
dvou autobusů Karosa. Jednatřicetiletý řidič
z Táborska vjížděl na nádraží, nedodržel
dostatečný boční odstup a při vyhýbání zachytil o druhý autobus. Ke zranění osob nedošlo,
alkohol byl u obou řidičů vyloučen orientační
dechovou zkouškou. Škoda 40 000,- Kč.
Po vylomení dveří sklepní kóje v suterénu
domu ve Školní ulici zatím neznámý pachatel
z 21. na 22. 4. odcizil čtyři kola k osobnímu
vozidlu Opel Vectra. Dvacetileté majitelce
způsobil škodu za 13 000,- Kč.
Dvě horská jízdní kola za 7 000,- Kč byla
odcizena 37letému majiteli ze sklepa
v Okružní ulici.
Autorádio s CD přehrávačem za 8 000,- Kč
bylo odcizeno z auta na náměstí Fr. Kučery.
V sobotu 26. 4. se neznámý pachatel vloupal
do vozu Škoda Favorit v ulici K. H. Máchy.
Odcizil majiteli peněženku s osobními doklady a platební kartou, čímž mu způsobil škodu
ve výši 3 100,- Kč.
Do Fordu Escort na Sevastopolském náměstí
se v ranních hodinách 26. 4. vloupal zatím
neznámý pachatel. Rozbil přední okno a odcizil 2 reproduktory a vyřezávané samolepy.
Na autě a věcech škoda za více než 5 000,- Kč.
Policisté Obvodního oddělení v Příbrami řeší případ vloupání do vozidla Saab, ke kterému
došlo pravděpodobně v nočních hodinách
ze soboty na neděli 27. dubna v ulici J. Drdy.
Neznámý pachatel rozbil okno zadních dveří
a odcizil cestovní kufr, tiskárnu k počítači,
videokazety, dámský kabát, dámské oblečení
a spoustu dalších věcí za více než 60 000,- Kč.
Na autě způsobil majitelce škodu 15 000,- Kč.
V neděli 27. 4. pět minut po druhé hodině
ranní byl ve druhém patře bytu v Nádražní ulici zadržen policejní hlídkou při krádeži 26letý
muž z Příbrami VII. Vylezl na balkon a pomocí prádelní šňůry spustil na zem horské jízdní
kolo. Poté rozbil balkonové dveře a vnikl
do bytu, kde začal vše prohledávat. Nic však

P

O L I C I E

nestačil odcizit. Za trestné činy krádeže a porušování domovní svobody mu hrozí trest
odnětí svobody až na 2 roky nebo peněžitý
trest. Případ ve zkráceném přípravném řízení
řeší policisté Obvodního oddělení Příbrami.
Policejní rada služby kriminální policie
a vyšetřování zahájil v neděli 27. 4. trestní stíhání proti 24letému muži z Příbrami pro trestný
čin neoprávněného užívání cizí věci. Nejméně
ve třech případech se snažil za použití platební karty VISA neoprávněně odebrat v Hypernově zboží. K tomu však nedošlo, neboť
platební schopnost karty byla vždy nižší než
hodnota vybraného zboží. Šetřením policistů
bylo zjištěno, že platební karta byla v sobotu
26. 4. ve večerních hodinách společně s dalšími
věcmi odcizena 34letému muži v Herna baru
v Příbrami VII.
30. dubna ve večerních hodinách došlo
v Březnické ulici ke dvěma dopravním nehodám: K první nehodě osobního vozidla a cyklisty došlo po 22. hodině. Řidič vozidla Opel
Kadett jel ulicí Osvobození, na křižovatce přehlédl projíždějícího řádně osvětleného cyklistu, nedal mu přednost a došlo ke střetu.
Cyklista utrpěl lehké zranění a byl převezen
k vyšetření do NsP Příbram. Celková škoda
na vozidle a jízdním kole činí 7 000,- Kč.
Ke druhé nehodě došlo o hodinu později.
Řidič vozidla Škoda Felicia jel Školní ulicí
a při příjezdu ke kruhovému objezdu nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze
vozovky a svým schopnostem a se svým
vozidlem čelně narazil do betonových sloupků
kruhového objezdu. Ke zranění osob nedošlo.
Celková škoda činí 90 000,- Kč.
V nočních hodinách na l. května se neznámý
pachatel vloupal do vozu Škoda Octavia
v Hrabákově ulici. Odcizil radiopřehrávač, CD
měnič a několik CD v hodnotě 30 000,- Kč.
K poškození Fordu Escort došlo v přesně
neurčené době mezi 1. a 2. květnem
na Sevastopolském náměstí. Dosud neznámý
pachatel postříkal červeným sprejem čelní sklo
a obě levá boční skla. Poprašek spreje a kapky
barvy dopadaly též na části karosérie.
Horské jízdní kolo Medison bylo 38leté
majitelce odcizeno ze společné přízemní chodby
domu v ulici Profesora Skupy.
V neděli 4. 5. využil nepozornosti 19leté

ČR

dívky neznámý pachatel v baru na Fialce.
Z odloženého batohu jí odcizil peněženku
s finanční hotovostí 300,- Kč, osobními doklady
a platební kartou.
K vloupání do domku v Havlíčkově ulici
došlo v časných ranních hodinách v neděli 4. 5.
Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří,
vnikl do domu a z něj pak odcizil barevný televizor, videorekordér, DVD přehrávač, zlaté
šperky, mobilní telefony a další věci za více
než 240 000,- Kč.
Do podkrovního bytu v ulici E. Beneše se
v průběhu neděle 4. 5. vloupal neznámý pachatel. Do bytu se dostal oknem, zde nalezeným
náhradním klíčem si odemkl dveře a odcizil
barevný televizor, kávovar, mobilní telefon,
stříbrné a zlaté šperky a další věci za více než
100 000,- Kč ku škodě padesátileté majitelky.
Do školní jídelny 5. ZŠ se vloupal zatím
neznámý pachatel. Odcizil plastový kufřík
se sadou nožů značky Zepter v hodnotě 2 500,- Kč
a poškodil dveře za 3 000,- Kč.
V nestřeženém okamžiku odcizil neznámý
pachatel z prodejního pultu trafiky v Mariánské ulici prodavači obálku s finanční hotovostí
více než 10 150,- Kč a několik dobíjecích
kuponů na mobilní telefony, sady GO a Oscar.
To vše v hodnotě 2 500,- Kč.
Dosud neznámý pachatel překonal zámek
u vozu Škoda Felicia před domem v ulici
Bratří Čapků. Vnikl dovnitř a ze zavazadlového prostoru odcizil kompletní rezervní kolo
s plechovým diskem a AKU vrtačku za 3 900,- Kč
ke škodě šedesátiletého majitele.
Statistika dopravních nehod
Policie ČR, Okresní ředitelství Příbram
od 1. do 30. 4. 2003 v porovnání
se stejným obdobím roku 2002:
2003
Dopravní nehody celkem
152
Usmrceno osob
6
Těžce zraněno
3
Lehce zraněno
26
Příčiny: - rychlost
25
- přednost
19
- nesprávný způsob jízdy
91
- předjíždění
4
- z toho pod vlivem alkoholu 11

2002
153
5
3
27
25
25
86
0
13

REPREZENTAČNÍ FOTBALOVÁ EXHIBICE V PŘÍBRAMI
Pro příbramské příznivce kopané je
připravena na závěr jarní sezóny skutečně
reprezentační fotbalová přehlídka.

Nadace fotbalových internacionálů pořádá 13. 6. 2003 na stadionu
FK Marila Příbram
exhibiční utkání,
při nichž se představí
celá řada fotbalových
hvězd první velikosti.

V hlavním utkání vybraného mužstva naší
ligy s legionáři ze zahraničních klubů (od 17 hodin) přislíbili účast tito:
Nedvěd, Koller, Rosický,
Šmicer, Čech, Lokvenc,
Grygera, Hübschman,
Vachoušek, Galásek, Dostálek, Gedeon a další
současní reprezentanti,
ale chybět by neměli
kupříkladu ani „Příbramáci“ Siegel a Otepka,
nebo majitelé stříbrných
medailí z evropského
šampionátu 1996 Kuka,
Jiří Němec, Horňák,
Karel Rada a další populární borci. Tolik fotbalistů slavných jmen se sejde jen výjimečně
a lovci autogramů si určitě přijdou na své.
Nezajímavé nebudou určitě ani předzápasy. V prvním (od 15.15 hodin) se střet-

nou bývalí hráči Příbrami s reprezentanty
nad 35 let, mezi nimiž by kromě příbramského trenéra Jozefa Chovance měli
nastoupit Stejskal, Hruška, Bičovský,
Vízek, Šilhavý, Štambacher, Jakubec,

Lička, Drulák, Beránek, Prokeš, Sloup
a další hráči důvěrně známých jmen.
Ve druhém předzápase (od 13.00 hodin)
předvedou svůj fotbalový kumšt novináři

Úspěch Příbramských siláků!
V neděli 18. 5. 2003 proběhlo v Lovosicích 11. mistrovství
Čech v tlaku na lavici – benchpressu. Soutěže se zúčastnilo
i závodní družstvo KST FC Příbram ve složení: Ježek,
Vondráček, Hejduk a Havrlík.
Jako první zasáhl do soutěže Štěpán Vondráček a výkonem
125 kg obsadil v kategorii do 75 kg 8. místo.
Tomáš Ježek, bronzový z nedávného MS masters, přibral
na 81 kg, a tak se očekávalo, jak obstojí ve vyšší kategorii
do 82,5 kg. Výsledek předčil všechna očekávání, když
ve čtvrtém doplňkovém pokusu vzepřel 190 kg, které znamenaly jasné vítězství v kategorii, zisk výkonostní třídy mužů
a nový rekord ČR kategorie masters.
Vláďa Havrlík se pochlapil a po loňském výpadku skončil
výkonem 175 kg v kategorii do 90 kg na výborném 3. místě.
Stejně příjemným překvapením byl výkon Tomáše
Hejduka v kategorii do 100 kg, kde se výkonem 190 kg
umístil na 2. místě, když ho od vítěze dělilo pouhých 5 kg.
Ozdobou soutěže byl výkon Zdenka Sedmíka z Mostu
v kategorii nad 125 kg, který vytlačil 270 kg.
Třešničkou na dortu bylo vyhlášení nejlepších šesti závodníků bez rozdílu vah. Jasným vítězem byl Zdenek Sedmík
a na 5. místě skončil Tomáš Ježek, jediný mezi „Drobečky“
o 20 - 60 kg těžšími.
Na závěr, po sečtení bodů všech závodníků, bylo vyhlášeno
pořadí družstev. A zde se z 23 zúčastněných družstev
na 1. místě umístilo družstvo KST FC Příbram!
Co dodat? Snad jen prosbu předsedy FC Příbram Tomáše
Ježka o případné sponzorské dary, které by klukům umožnily
ještě kvalitnější přípravu, kterou si za své výsledky jistě
zaslouží.
Kontakt: Fitness Ježek na III. poliklinice, telefon: 608 841 365

a sponzoři, v jejichž mužstvu se také
objeví nejedna veřejnosti dobře známá
osobnost.
Výtěžek tohoto fotbalového odpoledne
v Příbrami půjde samozřejmě na konto
Nadace
fotbalových
internacionálů, jejímž
posláním je především
pomáhat bývalým fotbalovým reprezentantům
v důchodovém věku,
kteří se v minulosti starali
svými výkony na hřišti
o dobré jméno našeho
fotbalu ve světě bez
odpovídajícího ocenění,
a proto jim zůstaly jen
skromné důchody a spolu
s nimi i zdravotní problémy s následky někdejších
zranění.
Všichni účastníci
exhibičních zápasů samozřejmě nastupují zcela
nezištně bez jakýchkoliv
finančních požadavků.
Vstupné je pouze 30 Kč!
Organizátoři navíc dali
k dispozici tisíc volných
vstupenek pro mládež
z příbramských škol
a učilišť. Mezi účastníky reprezentační
fotbalové exhibice v Příbrami by neměla
chybět populární „dortmundská dvojčata“
Tomáš Rosický a Jan Koller.

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU DO ZAHRANIČÍ?
NEKONČÍ VÁM PLATNOST CESTOVNÍHO PASU?
Všem držitelům cestovních
pasů doporučujeme:
- zkontrolovat si termín ukončení platnosti pasu

cestou do zahraničí žádat o vydání víza, musíte k této lhůtě
připočíst ještě dobu potřebnou
na vyřízení této žádosti

- ujistit se, že cestovní pas
je platný ještě minimálně
po dobu, kterou požaduje
stát, do kterého chcete cestovat (zpravidla 1 až 6 měsíců)

- požádat si včas o vydání
cestovního pasu

Připomínáme, že lhůta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je 30 dní
- budete-li v souvislosti s Vaší

Doporučujeme:

- nenechávat podání žádosti
na poslední chvíli před odjezdem do zahraničí, abyste stihli
vyřídit nezbytné formality v klidu
a bez mimořádných výdajů

ANGLIČTINA ZNĚLA V BUDOVĚ 4. ZŠ
Ráno 14. května mířily na 4. ZŠ v Příbrami společně se svými učiteli
angličtiny hloučky dětí ze 17 škol příbramského regionu. Konala se zde
olympiáda žáků 5. ročníků v angličtině. Tato tradice vznikla před pár lety
z iniciativy paní ředitelky ZŠ v Pičíně Mgr. Jany Vokurkové. Původní
myšlenka byla, aby si i žáci malotřídních škol mohli změřit svoje síly
se žáky městských škol a seznámit se s jejich prostředím. Žáci soutěžili
ve tříčlenných družstvech v písemné a postupující i v ústní části.
Výsledková listina po obou částech soutěže:
1. místo 4. ZŠ Příbram, 2. místo 8. ZŠ Příbram, 3. místo ZŠ Hluboš,
4. místo 7. ZŠ Příbram, 5. místo 2. ZŠ Dobříš, 6. místo 8. ZŠ Příbram
(2. družstvo), 7. místo ZŠ Propojení Sedlčany, 8. místo 1. ZŠ Dobříš,
9. místo 5. ZŠ Příbram, 2. ZŠ J. Strejce Příbram, 10. místo ZŠ Dolní Hbity.
Poděkováním všem učitelům, kteří se na přípravě podíleli, byly rozzářené dětské oči při předávání diplomů a účastnických listů.

Mgr. Dagmar Moravcová

Příbramská jména (1.)
Všechno v životě důležité musí mít své jméno. Nemyslím
jméno obecné, nýbrž jméno jedinečné, jméno vlastní. Tak,
jako každý člověk se od narození nějak jmenuje, tak také svá
jména dostávají věci, živočichové či „jenom“milá a blízká
místa. Není proto divu, že lidé od pradávna dávali jména či
názvy místům, kde žili a pracovali.
Nejprve to bylo jméno celku, označující často i samotné
obyvatele, ale jakmile se sídlo rozrostlo, musela vzniknout
pojmenování bližší, samostatné názvy částí města či vesnice,
jména ulic, prostranství a nakonec i jednotlivých zákoutí.
Navíc v průběhu let získaly jména také řeky, potoky,
rybníky, vrchy či kopce, a dokonce louky, pole či pouhé
křižovatky cest a zvláštní zákoutí přírody. Všechna tato
jména v sobě nesou zakódované poselství nějakých dávných
událostí či přímo dramatických příběhů a je velmi poučné se
jimi zabývat. Proto bychom se na stránkách Kahanu měli
nějaký čas setkávat s příbramskými pomístními názvy.
Začněme přímo jménem města, slovem Příbram.
Dnešnímu člověku se pod ním nevybaví nic jiného, než
jméno našeho města. Přesto má toto slovo svůj původ, který
dosud není stoprocentně vysvětlen.
Jako nejvěrohodnější se jeví teorie o tom, že Příbram bylo
původně jméno člověka, něco jako Zdeněk nebo Jaroslav.
Jméno tehdejší vsi bylo vytvořeno tak, jak to bývalo tehdy
běžné, pomocí přivlastňovacího jména prvního majitele nebo
zakladatele. Stará čeština znala způsob vytvoření přídavného jména pomocí tzv. jeru (ten zůstal např. částečně zachován v ruštině jako měkký znak).
Tedy od osobního jména člověka Příbram bylo odvozeno
Příbramjü, což znamená něco jako Příbramova ves či
Příbramův statek. Vzhledem k tomu, že se měkké „m“ začalo
našim předkům záhy špatně zvukově vyjadřovat, došlo již
brzy po konci 13. století k „přitvrzení“ názvu a jméno vsi se
stalo totožné se jménem dávného zakladatele.
Také mnoho dalších českých obcí má jméno vytvořené
stejným způsobem, např. Plzeň, kde se ovšem „n“ se změkčilo na „ň“ a dodnes se tak vyslovuje. Historicky by také bylo
správnější skloňovat Příbram stejně jako Plzeň, tedy 2. pád
Příbramě atd., oproti dnes vžitému Příbrami. Samotné jméno
Příbram mělo rovněž svůj význam. Bylo vytvořeno od praslovanského slovního základu bran (= bránit, chránit) a vyjadřovalo mínění, že nositel tohoto jména bude vždy ochotný
k obraně sebe a svých přátel.
Pro pořádek dodejme, že se vyskytují teorie, které původ
místního názvu vysvětlují jinak. Tvrdí, že Příbram byla osada
lidí, připravených k obraně, např. stezky, která tudy procházela,
či že jméno upozorňovalo na skutečnost, že osada byla jako
opěrný bod v krajině. Z nedostatku místa je nebudeme
rozebírat, ale označíme je za méně pravděpodobné.
Poprvé se jméno naší Příbrami objevilo v historických pramenech v roce 1216, kdy bylo sepsáno potvrzení dřívější
směny několika vsí mezi pražským biskupem Ondřejem,
Jiřím z Milevska a klášterem v Milevsku. Z poněkud komplikované transakce vyplývá, že peníze, které měl při ní biskup
získat, připadly jako splátka dluhu rytíři Hroznatovi, který
předtím prodal ves Příbram právě pražskému biskupovi. Tato
listina je datována 20. června 1216, a tak to bude již 787 let
co je naše město součástí psané historie.
Daniel Doležal

JERUSALÉM BUDE SLAVIT
Každoroční křižácké tažení na Jerusalém, které již
několik let jako velký hapening pořádá příbramská
Knihovna Jana Drdy, bude tentokrát v poněkud
jiné režii.
Tato obec, která je součástí města Příbram, má
letos skutečně pádný důvod k oslavě:
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LET OD ZALOŽENÍ.

„Vydáme k této příležitosti publikaci s fotografiemi
Luďka Švorce. Již je hotový i sádrový odlitek
medaile, která bude v provedení zlatém, stříbrném
a bronzovém. To bude první zlatá medaile v dějinách na Podbrdsku.
K dispozici budou i pohlednice opět se Švorcovými
fotkami a chybět nebudou ani nezbytní rytíři,“
uvedl ředitel Knihovny Jana Drdy Václav Chvál.
Jerusalémští chystají i sjezd rodáků a nezbytnou
veselici. Prostě v sobotu 28. června se bude
v Jerusalému slavit se vším všudy.

GRANTOVÉ ÚSPĚCHY KNIHOVNY J. DRDY
O Knihovně Jana Drdy se v poslední době můžete dočíst
snad ve všech celostátních i regionálních médiích. Důvodem
tohoto neobvyklého zájmu je celá řada úspěchů, kterými se
může pochlubit jen málokterá regionální knihovna. Za velmi
důležité považuje ředitel Václav Chvál to, že již nyní se jim
podařilo získat na grantových příspěvcích kolem dvou milionů korun. „Po čtvrt roce vlastně máme letos na grantech
tolik peněz, jako vloni za celý rok.“ A na co konkrétně jsou
granty určené? „Zcela zásadní grant, který jsme získali
od ministerstva kultury, je určen na regionální činnost.
Na základě zpracovaného projektu, který byl ministerstvem
schválen, jsme s touto činností začali již v loňském roce.
Letos jsme dostali 450 tisíc korun,“ uvedl Václav Chvál.
A co regionální činnost obsahuje? „Děláme vlastně servis
pro 80 přihlášených knihoven bývalého okresu Příbram.
Patří sem školení knihovníků, nakupujeme knihovní soubory,
které potom kolují po knihovnách, v rámci projektu dostáváme také peníze na mzdy a techniku,“ vysvětlila problematiku
zástupkyně ředitele Naďa Čížková.
Na otázku, zda to tedy znamená, že obce nemusejí zatěžovat svůj rozpočet nákupem nových knih, Naďa Čížková
uvedla: „Ano, přesně tak. Proto také neuvěřitelně narostl
zájem o naši službu. Snažíme se knihovnám pomáhat
i se žádostmi o grantové soutěže.“
Dalších sedmdesát tisíc se příbramské knihovně podařilo
získat na programové vybavení počítačové techniky. „Ještě
jsme dostali 150 tisíc korun od Středočeského kraje na vydání knihy Jazz ve fotografii. Nemalá část fotografií se bude
věnovat příbramským jazzovým legendám jako je například
slavný pianista M. Přibyl nebo Pavel Eliáš či Filip Burda,“
informoval Chvál a pokračoval: „Získali jsme také částku
30 tisíc korun na vydání knížky pro děti od autorky Niny
Čampulkové. Kniha vyšla právě v těchto dnech.“
Vydavatelská činnost příbramské knihovny je skutečně
velice bohatá. Podrobněji se jí budeme věnovat v příštím
čísle Kahanu.

KVĚTNOVÁ

FOTOKRONIKA

3. 5. se slavil svatý Florián, patron hasičů.

5. 5. navštívil město poslanec Jan Klas.

7. 5. Oslava Dne osvobození od fašismu.

10. 5. Zahájení rekonstrukce bitvy na Slivici.

16. 5. byla zahájena Živnostenská výstava.

24. 5. slavil P. Václav Kratochvíl 80. narozeniny.

Kardinál Miloslav Vlk sloužil slavnostní mši.

25. 5. byl koncert Pražské komorní filharmonie.

27. 5. přijeli hosté z německého Altöttingu.

STUDENTI GYMNÁZIA

P O D S VAT O U
MÍŘÍ DO EVROPY

Celkem 90 studentů Gymnázia pod Svatou
Horou navštíví letos na jaře některou ze zemí
Evropské unie. O Velikonocích se do Anglie
vydalo 26 studentů, Drážďany navštívilo
40 studentů a na 14denní pobyt na Korsice se
právě připravuje 23 studentů.

D RÁŽĎANY

13. 5. koncert Ensemble Martinů v Zámečku Ernestinu. Zleva: MVDr. Beneš, členka francouzské delegace, pan Witwicki, paní Witwicki,
Ing. Fuksa, paní Pakostová - překladatelka,
p. Iovallone

Dne 11. 4. navštívili německy mluvící studenti Drážďany. Město je právem nazýváno
„Perla baroka“. Navštívili jsme jednu z nejznámějších barokních staveb - Zwinger, dílo
architekta Pőppelmanna, sochaře Permosera
a dalších.
Historii města a dnešní život v Drážďanech
nám přiblížila sympatická průvodkyně.
Prohlídka byla ukončena návštěvou
Albertina, kde se nachází vedle obrazů z 19.
století také antické sbírky soch a různých
drahocenností. Nádech historie zanechal
ve všech účastnících zájezdu hluboký dojem.
Mgr. Eva Šálková

Z ÁJEZD DO A NGLIE
S Gymnáziem pod Svatou Horou jsme
pořádali o Velikonocích zájezd do Anglie.
Strávili jsme několik dní na krásném, k našemu velkému překvapení slunném jižním
pobřeží největšího z britských ostrovů. Cílem

této akce bylo ukázat studentům nejen jih
země, ale hlavně dát jim jistou možnost sebereflexe v oblasti praktického užití anglického
jazyka. Zvolili jsme cestu, která by co možná
nejlépe splnila svůj úkol.
Studenti byli ubytováni v klasických anglických rodinách a podle jejich slov si odtamtud
odnesli spoustu zajímavých a nezapomenutelných zážitků. Po dobu dvou dnů nám dělal
společnost a průvodce rodilý mluvčí. Cestou
se nám otevřel byť jen zlomek anglické historie a získali jsme informace o životě
Angličanů, které bychom v knihách asi těžko
našli. Obzvláště nás pobavily právě tou dobou
probíhající velikonoční zvyklosti, které nás
zaujaly svou originalitou.
Na britské ostrovy jsme byli převezeni
trajektem, prohlédli jsme si Doverské křídové
útesy. Navštívili jsme Brighton, městečko
Angličany nazývané Londýn u moře, přístav
Porsmouth, kdysi hlavní město Anglie
Winchester a dějiště známé bitvy město
Hastings, kde si svůj slíbený trůn zpět vojensky získal Vilém Dobyvatel. Navštívili jsme
hrad Leeds, kde se několik z nás ztratilo
v místním přírodním bludišti. Naše další putování směřovalo do hlavního města, kde jsme
se kromě prohlídky Londýna svezli i pověstným červeným dvoupatrovým autobusem

HOROU

městské hromadné dopravy, což završilo naše
putování částí Velké Británie. Myslím, že náš
cíl jsme splnili a my i studenti můžeme zájezd
zhodnotit jako velmi zdařilý.
Klára Sedláčková

K ORSIKA
V prvních dvou červnových týdnech se
zúčastní 23 studentů naší školy pobytu
na Korsice. Akce se uskuteční pod záštitou
mezinárodní organizace Mládež pro Evropu.
Hlavní činností bude pomoc při opravě historických památek. Studenti budou vykonávat
lehčí fyzickou práci pod dozorem učitelů
a přidělených asistentů. V odpoledních hodinách je zajištěn program, který budou mít
na starosti placení instruktoři a který by měl
zahrnovat např. horskou turistiku, rafting,
cykloturistiku, potápění, exkurze a výlety
po přírodních a historických památkách ostrova. Abychom umožnili studentům co nejširší
poznání odlišného kulturního prostředí a zároveň jim poskytli možnost maximálního kontaktu s mluvenou francouzštinou, počítá se
i s organizovanými společenskými večery.
Rádi bychom rovněž navštívili vyučování
partnerské střední školy.
Mgr. Daniel Kříž

