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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

P omoc Vysokým Tatrám

Pøíbramtí studenti obnovovali kemarské lesy

O to, e partnerství mezi mìsty není
jenom prázdný pojem, se postarala
ètyøicítka pøíbramských studentù.
Zareagovali na výzvu komise ivotního prostøedí Mìstského úøadu
Pøíbram a Strany zelených a za podpory mìsta Pøíbram odjeli v polovinì
kvìtna na pomoc vichøicí ponièeným Tatrám, právì do partnerského
mìsta Kemarok.
Taková ta pomoc ve formì posílání
penìz je mnohdy hodnì neseriózní.
Nevíte, kde peníze nakonec skonèí.
Chtìli jsme proto zorganizovat

konkrétní pomoc, ve které by se
angaovala právì mláde. Aby na
vlastní oèi mohli poznat, co pøíroda
dokáe, a osobnì se podíleli na nápravì, uvedl jeden z organizátorù
této akce Ján Kritiak a pokraèoval:
Oslovili jsme vechny pøíbramské
støední koly. Zájem byl obrovský,
ale byli jsme samozøejmì omezeni
kapacitou autobusu. Museli jsme
také získat finanèní prostøedky.
Pobyt financoval právì Kemarok,
Støedoèeský krajský úøad poskytl
50 tisíc korun, za které jsme na

místì zakoupili 10 700 sazenic
stromkù. Mìsto Pøíbram dalo 20 tisíc
na dopravu a zbývalo jetì zajistit
dalí peníze na pojitìní a dopravu.
Velice pozitivnì se k tomu postavila
napøíklad pøíbramská poboèka
pojiovny Alianz, firma Novadus
a dalí. Aèkoliv celé výpravì
nepøálo poèasí, take se místo
vlastní výsadbì skupina vìnovala
pøedevím èitìní kalamitních
ploch a lesních cest a jejich okolí,
pomoci pøíbramské mládee si
sloventí partneøi velice cenili.
Váený pane starosto, touto cestou
vyslovuji upøímné podìkování za
pomoc pøi obnovì kemarských lesù,
které byly postiené nièivou vichøicí
15. listopadu 2004. U Vá zájem
nás pøíjemnì pøekvapil, protoe zatím
nám takovouto pomoc nikdo nenabídl. I to je dùkazem, e skuteèné
pøátele pozná v nouzi, napsal
primátor mìsta Kemarok Igor
ajtlava pøíbramskému starostovi
Ivanu Fuksovi.
Celkem pøíbramtí studenti vyèistili
3,50 hektaru plochy od zbytkù, 600
metrù okolí lesních cest, vysázeli
2 300 kusù sazenic lesních stromù
na výmìøe 2,5 hektaru.

Oslav Národní pouti u pøíleitosti stého
výroèí povýení Svaté Hory na baziliku
se po oba slavnostní dny zúèastnilo
témìø patnáct tisíc lidí. Pøijela celá øada
poutníkù z Èech, Moravy i Slovenska,
pøijeli vìøící z ciziny a pozvání pøijala
i celá øada církevních hodnostáøù a významných politických pøedstavitelù.
Mezi nimi napøíklad i jedna z mála en
na èeské politické scénì, místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR Miroslava Nìmcová. Právì ona se
pøed èasem zasadila o to, e toto nejznámìjí mariánské poutní místo v Èechách
získalo státní dotaci.
V minulosti jste se zasadila o získání
finanèních prostøedkù na zvelebení
Svaté Hory, konkrétní rekonstrukci
teras v bazilice. Jaký dojem na Vás
Svatá Hora udìlala pøi Vaí poslední
návtìvì? Byla jsem ráda, kdy proel
mùj návrh na rekonstrukci teras baziliky.
Ovem byla to pouze èást potøebných
finanèních prostøedkù. Spoléhala jsem se
na to, e zapoèatá práce bude také
dokonèena, e takto zodpovìdnì bude

Poslanecká snìmovna rozhodovat.
Bohuel se tak nestalo. Kadoroènì
ádám pøi schvalování
státního rozpoètu o peníze
pro Svatou Horu. Podpoøili mì
vdy vichni poslanci z klubu
ODS, to vak nestaèilo.
Na Svaté Hoøe a v Pøíbrami
se vdy cítím vítána, pøestoe nejsem domácí
poslankyní. Proto sem
velmi ráda jezdím.
Oslava stého výroèí
povýení Svaté Hory
na baziliku byla
potvrzením toho, e
toto místo má výjimeèné postavení v naí
zemi. Bylo mi líto, e není opravená tak,
jak by si zaslouila.
Co, kromì Svaté Hory, Vás jetì
s Pøíbramí spojuje?
Do Pøíbrami mì pøivedla má kolegynì,
paní poslankynì JUDr. Eva Dundáèková.
Seznámila mì s mìstem i okolím, s historií
i kulturou. Spolu s ní jsem navtívila

koncerty v rámci festivalu vìnovaného
Antonínu Dvoøákovi. Kdybych chtìla
nalézt jinou souvislost, tak tøeba tu, e
Pøíbram je mìstem hornickým a blízko
ïáru nad Sázavou, kde bydlím, jsou
také uranové doly, v Dolní Roínce.
Který kulturní záitek Vás v poslední
dobì pohladil po dui?
Uvìdomila jsem si, jak preferuji
hudbu a zanedbávám ostatní umìlecké discipliny. Snaím se to
napravit. Vidìla jsem øadu výstav
a zaèínám zase chodit více do kina.
Kdybych mohla nìco doporuèit,
potom tedy urèitì výstavu Pøíbìh
Praského hradu - stálou expozici,
která nabízí unikátní exponáty èeské
historie v neménì mimoøádných prostorách. A také ráda chodím do Pelléovy
vily v Praze 6, kde je muzeum Jiøího
Anderleho. K vidìní jsou tam nejenom
díla tohoto akademického malíøe, ale
také jeho úasná sbírka afrického umìní,
kterou kompletoval po mnoho desetiletí.
Vøele doporuèuji.
- str -

Ve dnech 24. - 26. èervna navtívili
zástupci Pøíbrami partnerské nìmecké
mìsto Freiberg. Na snímku je starosta
pøi pøedání tradièních dárkù: kahanu
a vancary.

V pondìlí 27. èervna v Pøíbrami opìt
natáèeli ameriètí filmaøi. Tentokrát to
bude romantický film Princ a já.
Uvidíme, zda se dostane do naeho
kina a my v nìm poznáme své okolí.

Firma ELPRO - DELICIA, a. s., se
stala smluvním partnerem STE, a. s.
Mùete zde uplatnit vekeré poadavky,
kromì poadavkù z oblasti fakturace
elektøiny a pohledávek.
Sídlo: Pøíbram III/168 (u kruhového
objezdu u Drupolu). Rozpis úøedních
hodin najdete uvnitø tohoto èísla.

Souèástí Prokopské pouti bylo slavnostní pøipomenutí svìtového primátu
v dosaení kolmé hloubky dolu 1 000 m
v bøezohorském revíru r. 1875.

Aneta Langerová
a skupina Divokej Bill

vystoupí koncem prázdnin
na Zimním stadionu!
støeda 31. 8. 2005 v 19,30 h.
Vstupné:
200,- Kè v pøedprodeji,
250,- Kè na místì.
Pøedprodej: pøes internet
na www.vstupenky.pb.cz
a v Infocentru MìÚ Pøíbram.

Ohlédnutí za Národní poutí

Trasa cyklob u s u
Dobøí
Str u Dobøíe

Pøíbram
Sedlèany
Vysoký Chlumec

Vysoká u Pøíbrami
Romitál p. Tøem.

Bøeznice

Orlík nad Vltavou

Hornická paráda kráèí k Prokopskému kostelíku na Bøezových Horách.

S LOVO

S TA R O S T Y

Zaèátek uplynulého mìsíce

byl velmi zdaøilý. V Pøíbrami
probìhla akce, která k nám
pøilákala a patnáct tisíc
poutníkù, turistù a ostatních
návtìvníkù a také významné
církevní a politické osobnosti: kardinála Miloslava
Vlka, kardinála Tomáe
pidlíka, ministra Cyrila Svobodu,
místopøedsedkyni parlamentu Miroslavu
Nìmcovou a celou øadu dalích. Program
byl velice zajímavý. Na zcela netradièním
místì jsme mìli monost zhlédnout krásný
ohòostroj, který hostùm i Pøíbramákùm
zpestøil sobotní veèer. Národní pou
pøenáela i Èeská televize ve více ne
dvouhodinovém poøadu.
K výjimeèným událostem mìsíce urèitì
patøilo i jednání o dopravì. S OHK
Pøíbram a dotèenými orgány jsme jednali
na konkrétní téma: úpravy jinecké silnice.
Tato komunikace II. tøídy byla v minulosti
zaøazena do I. tøídy a my bychom ji rádi
vrátili zpìt. Je to jedna z komunikací, která
je na hranici dálnièní zátìe. Lidé ji hodnì
vyuívají jako spojku na plzeòskou dálnici.
Jednali jsme se starosty obcí na trase a také
s významnými zamìstnavateli v této èásti,
ke kterým patøí zcela urèitì Armáda ÈR
a èenkovský Kostal. Diskutujeme pøedevím na téma jejího rozíøení, ale i likvidace kritických míst, tedy zmenení polomìrù zatáèek. S dopravou souvisí i dalí
problematika. Valná hromada Sdruení
pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní komunikace R4 zvolila nové správní orgány
na dalí dva roky. Seznámili jsme se s postupem realizace tìchto dvou komunikací.
Pro nás je zajímavá pøedevím R4, ale za
posledních deset let jsem ji vidìl mnoho
plánù a byla stanovena øada termínù. Byli
jsme i ujiování, e v letoním roce zaènou
práce na obchvatu Dubna a nedávno jsem
opìt dostal zprávu, e se tato akce opìt
minimálnì o rok odsouvá. Sice Øeditelství
silnic a dálnic garantuje tento posunutý
termín, ale my se s tím nechceme smíøit
a vyvíjíme maximální tlak na zahájení jetì
letos. To podporuje i fakt, e ve státním
rozpoètu jsou peníze na tuto stavbu
vyèlenìny.
Na pravidelném setkání jsem jednal
se starosty a primátory Kladna, Mladé
Boleslavi a Kolína. Tentokrát jsme diskutovali na téma systémového financování
tzv. kulturních výkladních skøíní Støedoèeského kraje. Jde o divadla v Pøíbrami,
Kladnì, Mladé Boleslavi, o Kmochùv soubor
a dalí. Pøedkládáme konkrétní návrh
mechanismu financování tìchto nejvýe
postavených kulturních institucí v kraji.
Byl jsem se také podívat na slavnostech
Pìtilisté rùe v Èeském Krumlovì.
Pozvání pøítele a starosty Frantika
Mikee bylo hodnì inspirující, ale pøijal
jsem je také proto, e na tìchto tradièních
slavnostech vystupoval pøíbramský soubor Chairé. Take jsem se jel podívat
na Pøíbramáky do jihoèeského Krumlova
a musím øíci, e nás soubor velice dobøe
prezentoval a za to jim dìkuji. Zároveò
v naí blízkosti probìhla dalí významná
slavnost, a to Bahna 2005. Údajnì je
navtívilo pøes tøicet tisíc lidí.
V tomto mìsíci byl také otevøen novì
upravený venkovní bazén u Aquaparku,
který je v horkých dnech opravdu hodnì
vyuíván.
A jedna velice dùleitá informace: uèinili
jsme dùleitý smluvní krok k realizaci
rekonstrukce èistièky odpadních vod.
Bìhem mìsíce jsme podepsali smlouvu
s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou
bankou o monosti èerpání bezúroèného
úvìru a do výe 60 milionù korun.
V závìru mìsíce èervna jsem navtívil
partnerské nìmecké mìsto Freiberg, kde
se konaly mìstské a hornické oslavy.
Mìsto se na tìchto slavnostech kadoroènì
prezentuje nìkterými novinkami. Tentokrát
se pochlubili novì zrekonstruovaným
gymnáziem za deset milionù eur. To bylo
hodnì zajímavé. Paní starostka Uta Rensch
nás poádala, aby se na pøítím setkání
Pøíbram prezentovala i prodejními stánky
vèetnì hornické kapely a úèasti horníkù
v prùvodu, take ji zahajujeme pøípravu.
Mìsto Pøíbram by se mìlo zviditelnit
i v dalím televizním poøadu. Tentokrát by
to byl poøad Pøítì u vás, co je nejen
obrazová pohlednice o Pøíbrami a pøíbramských firmách, ale souèasnì i probíhá
kulturnì-spoleèenská akce. Ta by mìla
být 24. èervence v Sokolovnì Pøíbram.
Take, kdo si bude chtít zatancovat, pobavit
se a jetì se dostat do televize, bude mít
monost.
Na závìr nezbývá ne vem ákùm a studentùm popøát hezké prázdniny, naèerpání
nových sil a a jsou vae prázdniny
pohodové a bez úrazu. Vem
Pøíbramákùm pøeji pøíjemnou
dovolenou a astný návrat domù.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Rojík Miroslav
HOLLYWOOD  COCKTAIL BAR  PENZION
Balbínova 57, Pøíbram II, 261 01
tel.: 318 631 803
e-mail: hollywoodpb@volny.cz
Víte, kde se øíká Na Sabáku? Je to èást Pøíbrami
pod Svatou Horou, tam, kde stojí hostinec
Sebastopol. Budova hostince Sebastopol prola
od doby, kdy se jejím majitelem stal pan Rojík, to je
od roku 1997, výraznými zmìnami. Probìhla zde

rekonstrukce sálu a nyní se zde nachází Bar
Hollywood, jeho interiér je zamìøen na kinematografii 50. - 60. let. Hosté zde mohou ochutnat z veliké nabídky míchaných nápojù, anebo si pochutnat
na výborné pizze. K baru pøiléhá zahradní restaurace
obklopená kamennými zdmi, kde v parném létì
pod vysokými stromy najdete pøíjemný chládek.
Pøipravují se zde speciality na grilu a letos pøijde
ke slovu i novì postavená udírna.
Po pìti letech zaèal p. Rojík pøestavovat také 1. patro
budovy. Vznikl zde penzion se sedmi pokoji. Pokoje
jsou stylovì zaøízené, vybavené sociálním zaøízením.
Kadý pokoj nese své jméno podle stylu, do kterého
je zaøízen, napø. Titanik, Staroèeský pokoj, Elvis
Presley .. Cena pokojù je od 350,- Kè za lùko.
Chloubou penzionu je apartmán do tvaru pùlkruhu
nazvaný Zámeckým pokojem. Pokoj zdobí krásný
malovaný strop, je vybaven víøivou vanou a ozvuèen
domácím kinem s DVD. Ve vech pokojích byly
zachovány pùvodní prkenné podlahy. Za povimnutí
také stojí nabídka Svatební noci snù. Pár, který si
objedná svatební hostinu v Baru Hollywood, dostane
svatebním darem noc v Zámeckém pokoji a má
monost strávit nádhernou a neopakovatelnou svatební
noc. Svatba do 60 lidí není pro personál a kapacitu
baru ádný problém.A pøi dobrém poèasí se mùe
hostina konat pod irým nebem s veèerním grilováním.

Penzion a restaurace Nový rybník Oboøitì
www.novyrybnik.com
penzion@energon.cz
tel. 318 523 562-4, 724 858 626, 602 458 427

Vichni jste srdeènì vítáni. Nabízíme Vám:
Stravování: - snídanì, svaèiny, obìdy, veèeøe
- svatby, rauty
- rodinné, firemní oslavy, veèírky
- grilování
Ubytování:
Zrekonstruovaná historická budova rybáøské baty
nabízí ubytovací kapacitu 43 osob s maximálním
moným rozíøením na 54 ubytovaných v 17 pokojích
s variantním poètem lùek od dvou do pìti. Pøijeïte a strávíte u nás klidnou rodinnou dovolenou s moností
sportovního vyití a výletù do nejatraktivnìjích míst Støedoèeského kraje.
Sport: V areálu penzionu je k dispozici tenisový kurt s antukovým povrchem a høitì pro pláový volejbal
a pláový fotbal.

Letní kino znovu oije FK Marila Pøíbram  Rozlosování
Areál pøíbramského letního kina znovu po letech oije.
Mìsto Pøíbram tento objekt pronajalo panu Martinu
Severovi.
Co Vás vedlo k tomu, abyste se pustili do tohoto
pomìrnì dost riskantního kroku?
Urèitì to nebude snadné. Ale o pronájmu jsme zaèali
pøemýlet po nedávném námi poøádaném koncertu
Petra Spáleného a Blanky rùmové v pøíbramském
kulturním domì. Ji tento koncert jsem chtìli poøádat
právì v areálu letního kina. Myslíme si, e právì tento
druh zábavy v Pøíbrami hodnì chybí a my ji máme
urèité zkuenosti. V tomto areálu lze poøádat nejen
koncerty, promítat kino, ale tøeba i hrát divadlo. Aby
mìlo smysl provést tady rekonstrukci, potøebovali
jsme pronájem na delí období. Nyní tedy máme
smlouvu na deset let a to u stojí za to.
V letním kinì je ve závislé na poèasí, co s tím?
Zvaujeme i takovou vizi, jako je alespoò èásteèné
zastøeení areálu. Ale to je prostì léto. Jsme zvyklí
v tomto období dìlat festivaly. S poèasím nic neudìláte,
to je riziko, které k tomu patøí. Zastøeením bychom
navíc i mohli celou sezónu protáhnout.
Co napøíklad chystáte? Nejprve bychom chtìli
udìlat slavnostní otevøení a u jsme zaèali s pøípravou. Na nìm by rozhodnì vystoupila skupina Paká
a také David Koller a jeho Kolerband. Následoval by
ohòostroj a poté film. Vstupné by tento den bylo zdarma. Termín se snaíme stanovit co nejdøíve, protoe
sezóna je tady. Teï provedeme pouze nezbytné rekonstrukèní práce, abychom areál vùbec mohli provozovat,
a ostatní pøesuneme na podzim. Urèitì by se tady
mìla také objevit skupina Èechomor, Kamil Støihavka
a dalí. Take postupnì by se v Pøíbrami mohly
objevit vechny známé kapely. Tento produkt dosud
v Pøíbrami hodnì chybìl. Nejvìtím problémem bude
nauèit lidi sem chodit.
Jak chcete areál zabezpeèit, aby vám jej opìt
vandalové nezdevastovali?
Pro bezpeènost areálu udìláme ve potøebné, ale
musíme se nìjak vyrovnat s faktem, e v souèasné
spoleènosti se nièí a krade. Jsou vìci, které ovlivnit
nemùeme, a tak vude musí být møíe. Je to prostì u
taková doba.
- str -

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
6. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.
11. 12.

FK Marila  1. FC Brno
FC Vysoèina Jihlava  FK Marila
FK Marila  FK Teplice
FK Chmel Blany  FK Marila
FK Marila  SK Sigma Olomouc
FK Jablonec 97  FK Marila
FK Marila  SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava - FK Marila
FK Marila  FC Tescoma Zlín
FC Viktoria Plzeò - FK Marila
FK Mladá Boleslav - FK Marila
FK Marila  FC Slovan Liberec
Siad Most - FK Marila
FK Marila  1. FC Slovácko
AC Sparta Praha  FK Marila
FK Marila  FC Vysoèina Jihlava

Ze ivota 5. Z
Divadelní dopoledne

Dne 26. kvìtna jste mohli zhlédnout divadelní pøedstavení
5., 6. a 7. tøíd. V krásném prostøedí kolního høitì pááci
hráli a zpívali pøedstavení s historickým pojetím. esáci
zmodernizovali Popelku. Jejich vtipné scénky rozesmály
kadého. áci sedmých tøíd pøedvedli Krále Lávru,
Polednici a pohádku Z pekla tìstí. Vechna vystoupení se
dìtem velmi líbila. Postavy mìly veselé (èerti), ale i straidelné (Polednice), èi moderní (Viky) kostýmy. Herci ukonèili svùj kolní rok velkým úspìchem.

Za áky 5. Z Petra Mazáková (7.B)
Ministr Bublan ocenil áky

áci 5. základní koly Pøíbram se zúèastnili soutìe
vyhláené Ministerstvem vnitra Svìt oèima dìtí.
Z 1 200 pøihláených prací se nae dìti velmi pìknì umístily a pøijaly ocenìní z rukou ministra Frantika Bublana.
Ve výtvarné kategorii získal za 1. stupeò Tomá Volf 2. místo,
za 2. stupeò Alena Hladová 3. místo, Barbora Kasperová
a Elika Pøíhùnková 1. místo.
V literární soutìi (psaní písòového textu k hudbì skladatele Pachmana) se Tomá Kalát umístil na 1. místì.
Srdeènì naim ákùm blahopøejeme.

OHK
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Váení ètenáøi,
ani jsme se nenadáli a máme tady léto a s ním dobu dovolených. Zpoèátku
provedu krátkou rekapitulaci probìhlých akcí, na kterých se OHK Pøíbram
pøímo aktivnì podílela nebo byla úèastníkem.
Ve dnech 20. - 22. kvìtna byla výstava s názvem Víkend v Pøíbrami
2005, kterou organizovalo poprvé v 15leté historii mìsto Pøíbram. OHK
Pøíbram byla partnerem akce a mìla na výstavì svùj stánek. I pøes nedostatek zkueností a èasové tísni si myslím, e organizátoøi odvedli kus poctivé práce a e pøítí
výstava se pøedvede v plném lesku. koda jen, e se výstavy zúèastnilo málo malých výrobcù,
kterým je urèena dotace hejtmana Støedoèeského kraje Ing. Petra Bendla. V souèasné dobì
nemáme jetì uzavøen termín pro podávání ádostí, ale ve napovídá tomu, e ze 100 000,- Kè,
které pro tyto úèely hospodáøská komora obdrela, vyuijí drobní výrobci pouze 50 000,- Kè
a zbytek poputuje zpìt na úèet kraje. K tomu lze øíci jen jediné slovo - koda. Pravdou je,
e pøíbramská výstava je jednou z mála, která si udrela tradici a i pøes vekeré pøekáky se
stále koná.
Koncem èervna jsme uspoøádali semináø Zmìny ve vyplòování formuláøe INTRASTAT
od 1. 7. 2005. K tomuto datu bude platná nová vyhláka o statistice dováeného
a vyváeného zboí a zpùsobu sdìlování údajù o obchodu mezi ÈR a ostatními èlenskými
zemìmi ES, která nahradí nyní platnou vyhláku è. 200/2004 Sb. Na semináøi pøednáel
JUDr. Otakar Krátký, pøední odborník na celní problematiku a pracovník ÈSÚ, který se podílel na pøípravì nové vyhláky. Semináøe se zúèastnilo 50 úèastníkù.
Dne 17. kvìtna se uskuteènily hned dvì pøíjemné akce, na kterých jsem byla hostem. První
z nich bylo ji 4. Rozsvícení v Dìtském domovì v Solenicích, kde dìti hostùm pøedvedly
napøíklad scénku O rybáøi a rybce, a poté nás provedly svým domovem. Naposledy jsem
v domovì byla pøed 25 lety a dnení situaci mohu hodnotit jen kladnì. K nepoznání se zmìnilo nejen nyní krásné prostøedí, ve kterém dìti ijí, ale hlavnì lidský pøístup k dìtem. Pøeji
tedy dìtem i jejich tetám, a si i nadále výbornì rozumí a ijí co nejspokojenìji. Dìti
z Dìtského domova vystoupily tého dne na firemním veèírku firmy Halex Schauenberg,
s. r. o., kde øeditel Ing. Pavel Oktábec ocenil dlouholeté pracovníky, kteøí jsou firmì vìrni ji
5 a 10 let.
V tìchto dnech jsme zaèali s aktualizací zápisù do Regionálního adresáøe firem na rok
2006, kde se mohou pøihlásit vechny firmy nejpozdìji do 15. záøí 2005, kdy je uzávìrka
zápisu dat.
Jako vdy na závìr bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK Pøíbram, které schválilo
pøedstavenstvo OHK Pøíbram. Selo se tentokrát v nových prostorách Generali pojiovny, a. s., v Pøíbrami (V Brance 88) na pozvání jejího øeditele pana Jiøího Kadeøábka.
Noví èlenové:
KOSTAL ÈR, spol. s r. o. - výroba komponentù autopøísluenství, podvolantových modulù,
spínaèù a kabelových svazkù
VIA MEDIA - Mgr. Táòa Pikartová - reklama a prùzkum trhu v ÈR i zahranièí, organizace
akcí pro firmy, regiony, mìsta i obce
JAROSLAV ØÍHA - elezáøství a prodejna èerpadel, kterého evidujeme jako aktuálního
dvoustého èlena a srdeènì blahopøejeme.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum
Tel.: 318 627 784-5, fax 318 627 785,
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz
www.ohkpb.cz

Na námìstí Arnota z Pardubic (u Okresního soudu) je vodní
fontána. Soubor svatohorských trubaèù se postaral o její ozvuèení,
take v kadou celou hodinu mùeme slyet pøíjemné melodie.

Peèovatelská sluba mìsta Pøíbram
si dovoluje oznámit rozíøení své èinnosti:

- zahájení prodeje ve dvou prodejnách
Dùm s peèovatelskou slubou, Brodská 100, Pøíbram VIII
a Domov dùchodcù, Pøíbram VI  Bøezové Hory, K Dolu Marie 154
Prodej základního sortimentu  potraviny, drogerie, mraené zboí, ovoce,
zelenina, noviny, tabák, alko i nealko nápoje. V nejblií dobì rozíøení
sortimentu o polotovary kuchynì DD. Monost drobného obèerstvení!
Provozní doba: po - pá 7:00 - 11:00, 11:30 - 13:00, sobota 7:00 - 9:00 hod.

- vaøení obìdù pro irokou veøejnost
Cena obìda je urèena dle charakteru odbìru:
pondìlí a pátek 45 Kè, pondìlí a nedìle 47 Kè, pouze o víkendech 58 Kè
Zájemci se mohou informovat na telefonním èísle: 318 660 288 - p. Vomáèka.
Tìíme se na Vai návtìvu. Pøijïte a rádi Vás obslouíme!

H. Kaiserová

Prázdninový cyklokurz

Autoklub Pøíbram, provozovatel Dìtského dopravního
høitì v Pøíbrami, poøádá v prázdninových týdnech od 25. 7.
do 29. 7. a od 15. 8. do 19. 8. 2005 cyklokurz pro dìti
ve vìku 8 a 13 let.
Kurz bude probíhat na Dìtském dopravním høiti vdy
od 7,30 do 16,00 hodin.
V programu dìti najdou hry a soutìe s dopravní tématikou,
jízdy zruènosti, zábavu, sport, pouèení i dva výlety na kole.
V pøípadì potøeby jízdní kolo Vaemu dítìti rádi zapùjèíme.
Samozøejmostí jsou zajitìné obìdy a pitný reim. Cena
jednoho týdne je 500 Kè. Pøihlásit mùete své dítì pøímo
na dìtském dopravním høiti (pondìlí a pátek od 8 do 12,30
hodin, ètvrtek od 13 do 18 hodin) nebo telefonicky
na è. 318 627 938 nebo 606 657 312.
Tìíme se na spoleèné prázdninové záitky.

Domov dùchodcù na Bøezových Horách má pìknì upravenou zahradu,
která slouí obyvatelùm k odpoèinku.

Spartak na fotbalovém turnaji v Nizozemí
Mládenická mustva SK Spartaku Pøíbram
se zúèastnila ve dnech 14. a 15. 5. velkého
mezinárodního turnaje v Nizozemí za úèasti
66 mustev vech mládenických kategorií
z 8 evropských zemí (Nizozemí, Èesko,
Nìmecko, Dánsko, Belgie, Velká Británie,
výcarsko a Francie). Turnaj se konal
v Hoornu, cca 30 km severnì od Amsterodamu
na pobøeí Atlantského oceánu za pøispìní
nadaèního fondu mìst Pøíbrami a Hoornu.
Sportovního klání ve sportovním areálu s nìkolika travnatými høiti se za SK Spartak zúèastnili mladí áci roèníkù 1992-93 pod vedením
trenérù Jezbery a Beránka, a pøípravka roèníkù
1994-95 trenéra Kundráta. Vzhledem k pomìrnì irokému rozmezí jednotlivých vìkových kategorií je èekal nelehký úkol absolvovat

nìkolik zápasù proti starím, fyzicky vyspìlejím soupeøùm, co se projevilo navzdory
srdnatému výkonu v koneèných výsledcích
jednotlivých zápasù:
Mladí áci:
Spartak - LTC Assen (Nizozemí) 0 : 2
Spartak - Stade Francais (Francie) 0 : 2
Spartak - FC Geneva (výcarsko) 0 : 2
Spartak - HSV Sport (Nizozemí)
0:3
Pøípravka:
Spartak - Cleves School (V. Brit.) 0 : 1
Spartak - DJK Frans-Sales (SRN) 0 : 4
Spartak - De Rijp (Nizozemí)
0:0
Spartak - SSV Odenspiel (SRN)
0:0
Spartak - R.V.V.H. (Nizozemí)
1:4

Útìchou pro nae nejmladí fotbalisty mohl

být velký pohár Fair Play Cup od poøadatelù
turnaje a mnoho zajímavých záitkù mimo
sportovního dìní (procházka po pobøeí
Atlantiku spojená s koupáním nìkolika odválivcù, návtìva multifunkèní Arény Ajaxu
Amsterodam - jednoho z nejmodernìjích
fotbalových stadiónu svìta a v neposlední
øadì navázání pøátelství s malými fotbalisty
ze vech koutù Evropy).
Podìkování za pozvání a vestrannou péèi
o nae mladé fotbalisty patøí organizátorùm
tohoto megaturnaje, mìstu Pøíbram za poskytnutí dotace na dopravu i øidièùm dopravní
firmy Boukal za vstøícnost a pevné nervy.
RNDr. Marek Kundrát
trenér pøípravky SK Spartak Pøíbram

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 8 . 7. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

Pøíbramská jména (26.)

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Na základì anonymního telefonátu vyjeli stráníci 17. 6.
ve 23 hodin ke Snack baru.
Na schoditi stála skupinka
lidí, kteøí se mezi sebou bavili.
Na místo se dostavila také
hlídka Policie ÈR. Rovnì
na anonymní udání nìjaké
eny, která si stìovala na nadmìrný hluk. Stráníci mláde
upozornili, e musí mluvit
potichu, aby nikoho neruili.
Dalí den ve 13 hodin pøiel
do restaurace Sebastopol mu,
který jevil známky poití
omamné látky. Byl dezorientován, ale byl schopen komunikace se stráníky a nepoadoval lékaøské oetøení. Stráníci
ho odvezli do místa bydlitì.
Jednalo se o pana M. R.
z Pøíbrami I.
V nedìli 19. 6. v 8 hodin ráno
leel v trávì v ul. S. K.
Neumanna opilý pan D. G.
z Pøíbrami VII. Nic nevyvádìl,
pouze spal. Stráníci ho probudili, on vìdìl, kde je a jak se
dostane domù, take se hned
odebral k domovu a stráníci
místo opustili.
Dalí pøípad svìdèí o tom, jak
je dùleitý projekt ivot 90.
Díky tomuto komunikaènímu
systému mohli stráníci pøijet

na pomoc jedné paní do peèovatelského domu. Paní leela
na zemi, ale sama se nemohla
zvednout. Záchranáøi ji s pomocí stráníkù odvezli do nemocnice. Po oputìní nastavili
stráníci reim hlídání a byt
uzamkli.
V podveèer dne 22. 6. kontaktoval stráníky operaèní
Policie ÈR. ádal je o pomoc
pøi øeení konfliktu mezi maneli . z Pøíbrami I. Stráníci
vyjeli na místo, zde jim otevøel
pan Z. . (1952). Sdìlil jim, e
ho napadá jeho manelka M. .
(1957). Napøed se hádali a potom paní zaèala demolovat
zaøízení bytu. Oba manelé
byli pod vlivem alkoholu.
Najednou se pán skácel na zem
a zaèal kubat konèetinami
a zvracet. Paní stráníkùm
sdìlila, e manel má srdeèní
problémy. Stráníci pøivolali
záchranku. Lékaø konstatoval,
e pán má zdravotní problémy
kvùli velké konzumaci alkoholu, který samozøejmì znásobil
jeho srdeèní problémy a e by
mìl být vyetøen na internì
a poté popø. umístìn na záchytce. Jakmile to pan . uslyel,
zaèal záchranáøe a policisty
slovnì napadat. Po zklidnìní

pána odvezli do nemocnice
a stráníci místo opustili.
Dva zlatí retrívøi bìhali dne
23. 6. v Èechovské ulici.
Stráníkùm se podaøilo oba
psy odchytit. Na psích známkách bylo telefonní èíslo.
Stráníci zjistili, e majitelkou
je paní S. P. (1965) z Obecnice.
Hra na kytaru ruila 23. 6.
ve 22 hodin jednu obèanku
bydlící u restaurace Sport.
Stráníci pøijeli na místo a upozornili skupinku tøí lidí, e ruí
noèní klid. Vichni se okamitì
omluvili a pøestali hrát.
V noci dne 24. 6. oznámila
jedna obèanka z Bøezových
Hor, e u teplárny je skupina
mladíkù, kteøí vytrhávají patníky
a znaèky. Hlídka zde zadrela
J. H. (1987), J. . (1987), L. F.
(1987), J. K. (1986) z Pøíbrami. Stráníci zkontrolovali
oznaèenou trasu, ale nenali
ádné pokozenì znaèky.
Jeden z mladíkù pøiznal, e
pøemístil drání návìstidlo.
Svého èinu litoval, okamitì
vìc napravil. Mladíci slíbili, e
v klidu dojdou domù.
Dalí opilec se povaloval
v Jiráskových sadech pøed budovou VZP. Byl to pan T. P.
(1978) z Pøíbrami VII. Velmi

tvrdì spal, stráníci ho museli
dlouho budit. Po probuzení byl
klidný a za své chování se
omluvil. Nepotøeboval lékaøské oetøení. V zájmu udrení
veøejného poøádku ho stráníci
pøevezli domù a vìc vyøeili
domluvou.
Dalí anonym ohlásil ruení
noèního klidu dne 26. èervna.
Z pivnice Elis se ozýval hluk
a prý nebylo moné spát.
Stráníci ihned vyrazili na místo. V tuto dobu byl u pivnice
klid. Uvnitø sedìlo ji jenom
9 osob, které se bavily potichu.
Paní servírka stráníkùm sdìlila, e hluk tropili fotbalisté,
kteøí zde slavili. Ji ale odeli.
Poté slíbila, e ji zde ádný
hluk nebude.
Tøi mladíci nepovolenì vylepovali v Praské ulici plakáty.
Byli to M. K. (1986) z Romitálu, P. T. (1987) z Pøíbrami
VII a V. N. (1987) ze Lhoty.
Pouze první z nich mìl u sebe
obèanský prùkaz. Druzí dva
byli dobrovolnì odvezeni na
Policii ÈR na Stalingrad.
Po zjitìní totonosti byli
odvezeni zpìt do Praské ulice.
Zde museli odstranit ji nalepené plakáty a dostali blokovou pokutu.

Krátce z tiskovek na radnici

Valná hromada Osadního výboru
Kozièín provedla zmìny ve vedení osadního
výboru. Nyní bylo zvoleno pìt èlenù oproti
pùvodním tøem. Návrh musí jetì schválit
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram.
Rada mìsta rozhodla znovu zahájit
jednání o bezúplatném pøevodu pozemkù
z vlastnictví Armády ÈR na mìsto
Pøíbram. Týká se to hlavnì pozemkù pod
obytnými domy v ulici Petra Bezruèe.
Toto vlastnictví zpùsobuje problém
pøi prodeji bytù v tìchto domech do osobního vlastnictví oprávnìným uivatelùm
tìchto bytù.
Návrhy odpisových plánù pøíspìvkových organizací mìsta podle zákonem
stanovených rozpoètových pravidel schvá-

aktualizovala. Výjimky pro pøijetí obèanù
z jiných obcí do tohoto zaøízení nepovoluje.
V Domovì dùchodcù lze naopak tyto
výjimky udìlit, ovem pouze v pøípadì, e
domov nebude plnì obsazen. V souèasné
dobì ji je zkolaudována druhá èást,
ve které bude dalích 28 míst.
Vyhláka o pyrotechnických aktivitách ve mìstì Pøíbram nebyla v souladu se
zákonem. Rada mìsta tedy provedla vekeré nezbytné náleitosti k jejímu zruení.
Dalí jednání ohlednì vyhláení výbìrového øízení na dodavatele rekonstrukce
èistírny odpadních vod probìhlo za úèasti
vech zainteresovaných na Ministerstvu
ivotního prostøedí. Byly provedeny
nìkteré formální úpravy dokumentace

Podpis bezúroèné pùjèky v ÈMRZB.
lila rada mìsta. Zbývá jetì projednání
v zastupitelstvu mìsta.
Rada se rovnì zabývala stanovením
mzdových limitù na rok 2005 pracovníkù
pøíspìvkových organizací mìsta. Touto
problematikou se zabývala velice dùkladnì
a rozhodla nechat jetì zpracovat porovnávací tabulky. Dùvodem je snaha o co nejobjektivnìjí stanovení tìchto limitù.
Do prodeje pùjdou domy Na Ryneèku èp. 148 - 153.
Bytová komise doporuèila k prodeji
obálkovou metodou byty v Pøíbrami I/63
o velikosti 53 m2, v Pøíbrami VII/220
o velikosti 40 m2 a v Pøíbrami VII/479
o velikosti 22 m2 .
Zásady pro pøidìlování bytù v domech s peèovatelskou slubou rada mìsta

a pøipraven dodatek è. 1, který jetì projednají zastupitelé mìsta.
Návrh Mìstských lesù, s. r. o., na sníení nájemného ve prospìch Mìstských
lesù rada mìsta schválila. Lesy ji nejménì
4 roky trpí velkým suchem a velkým kùdcem zaèíná být i václavka, která napadá
koøenový systém stromù. Nájemné bylo
sníeno na polovinu, tedy 350 tisíc korun.
Nedávno provedená státní kontrola nenala
jedinou výtku k hospodaøení mìstských
lesù.
Radou byl odsouhlasen zhotovitel
zakázky pro úpravu sociálního zaøízení
Základní koly Jiráskovy sady. Ve výbìrovém øízení se na prvním místì umístila
firma Vigis, která zakázku provede za 1,92
mil. korun. Práce byly zahájeny 24. 6.

Byl schválen soubor regulaèních
plánù Sázky  Barandov. I tento materiál
musí jetì projednat zastupitelé mìsta.
Mezi nejvìtí investièní akce tohoto
roku patøí i rekonstrukce Simply clubu,
bývalého domu posádkové hudby. Ve výbìrovém øízení byla vybrána firma ALVA,
která do dvanácti mìsícù provede tuto
rekonstrukci za 22,206 milionù korun.
Mìsto Pøíbram na tuto investici získalo
státní dotaci ve výi 550 tisíc na jeden byt.
Celkem tady vznikne 17 bytových jednotek. Práce by mìly být zahájeny v nejblií
dobì. Jde o poslední neopravený dùm v této
èásti mìsta. Zbývá jetì rekonstruovat
autobusové nádraí.
Kontrolní den na stavební úpravy
venkovního bazénu probìhl v uplynulém
mìsíci. Dne 15. èervna byl bazén otevøen
veøejnosti. V tento den bylo vstupné zcela
zdarma.
O provoz areálu letního kina projevil
zájem váný zájemce. Ji je pøipravena nájemní smlouva a nabídkou se rada mìsta
zabývala na svém posledním jednání.
Zástupci mìsta podepsali s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou
smlouvu o pøijetí bezúroèné pùjèky, kterou
mìsto Pøíbram mùe èerpat a do výe 60
milionù korun. Jde o finanèní prostøedky
na rekonstrukci èistírny odpadních vod.
Cyklo-bìh za Èeskou republiku bez
drog 2005 byl slavnostnì zahájen v nedìli
12. èervna v moravském mìstì Hodonín.
Na pøíbramské námìstí T. G. Masaryka
jeho úèastníci dobìhli ve støedu 22. èervna
v odpoledních hodinách, kde je pøivítal
starosta mìsta Ivan Fuksa.
V pátek 24. èervna odjeli zástupci
mìsta Pøíbram do partnerského mìsta
Freiberg, kde se v rámci hornických oslav
seli i zástupci vech partnerských mìst.
Pro asi 150 hostù byl pøipraven bohatý
program: prohlídka novì rekonstruované
budovy koly i rekonstruované ulice v historickém centru mìsta. Podle nìmeckých
zákonù musí na tyto rekonstrukce pøispívat i vlastníci domù v dané ulici. Z nìmecké strany pøila nabídka na uspoøádání
spoleèného semináøe odborníkù na téma
likvidace ekologických zátìí.
Starosta Ivan Fuksa obdrel pozvání
americké ambasády na oslavu Dne nezávislosti.
V tìchto dnech byla tráva na veøejných prostranstvích v celém mìstì
kompletnì posekána a zaèíná druhá vlna
této údrby.
- str -

Galerie Frantika Drtikola Vás zve do Zámeèku - Ernestina na výstavy:
Sv a tá H o ra n ad èasem a v èase ( d o 3 1 . 7 . )
Poutní obrázky ze Svaté Hory a dalích mariánských míst

(do 24. 7.)

otevøeno: pondìlí - pátek od 9 do 17 h., sobota, nedìle od 14 do 17 h., tel. 318 632 628, www.pribram-city.cz

Dnes pokraèujeme v popisu jmen ulic naeho mìsta,
konkrétnì se budeme zabývat Sídlitìm a pøilehlými
oblastmi. Intenzivní výstavba zde zaèala a v 50. letech
20. století, a proto i zdejí názvy pocházejí pøedevím
z této doby. Vìtina sídlitních ulic dosud má pùvodní
jména, po roce 1989 byly toti a na výjimky pøejmenovány pouze ulice oznaèené zcela v rozporu s novým
demokratickým zøízením, pøièem ostatní názvy byly
ponechány beze zmìn.
Doba po roce 1948 obohatila názvosloví naich veøejných prostor nejen o nové osobnosti èi zemìpisné lokality, ale k dosud uívaným zpùsobùm pojmenovávání
ulic pøidala i jména vycházející z oznaèení preferovaných skupin osob. Takovým køiklavým pøípadem je
ulice Hornických uèòù, která existuje dodnes. Název
skrytì obsahuje komunistickou ideologii nadvlády
dìlnické tøídy - diktatury proletariátu, symbolizovanou
právì hornickým dorostem. Podobným pøípadem je
ulice Obráncù míru, její pojmenovatelé jistì nechtìli
vzdát hold vem upøímným pacifistùm, ale pøedevím
tìm, kteøí stáli na stranì zemí nìkdejího tábora míru
a socialismu v èele se Svìtovou radou míru. Dalí
takovou byla ulice Lidových milicí, která natìstí byla
ji pøejmenována na kolní. Asi nejkøiklavìjím dosud
existujícím pøípadem je ulice Svazácká, její jméno
vychází z nìkdejího Socialistické svazu mládee,
pøedvoje komunistické strany.
Bohuel ani po roce 1989 se pøíbramské ulice nevyhnuly
tomuto typu jmen. Pøíkladem je ulice Politických
vìzòù, která mìla kdysi název Antonína Zápotockého
podle èeskoslovenského prezidenta v letech 1953 - 1957.
Pokud bychom toti chtìli být dùslední, museli bychom
se ptát, které politické vìznì má ulice na mysli, nebo
ani dnes nejsou vichni politiètí vìzni (rozumìj ti, kteøí
byli potrestáni za politickou èinnost) povaováni
za hodné oslavy. Staèí jen vzpomenou Adolfa Hitlera,
který si za neúspìný pokus o politický pøevrat v roce
1923 odsedìl své. Rovnì tak název Legionáøù, zvolený
namísto pùvodní Leningradské, pravdìpodobnì nemá
na mysli øímské legionáøe, èi katolické studenty, hájící
ve studentské legii Prahu pøed védy v roce 1648.
Osobnì se domnívám, e tento typ jmen je nejménì
vhodný a nemìl by se vùbec pouívat. Stávající jména
(s výjimkou Svazácké) si snad mùeme ponechat jako
urèitý dokument doby, ale tím by to mìlo skonèit.
Podobnì spornì vypadají i názvy ulic, odvozené od dat
historických událostí. V Pøíbrami máme natìstí jen
jednu takovou ulici, jmenuje se 28. øíjna a pùvodnì se
nazývala Vítìzného února. Oba názvy se hlásily k zásadní politické události, na které stavìla tehdejí politická
reprezentace státu svou legitimitu  komunisté 25. únor
1948, demokraté 28. øíjen 1918. Název zvolený v roce
1990 komplikuje situaci i tím, e obsahuje èíslice,
a pokud lenivý pisatel napíe adresu napø. pan X.Y.
28. 10. 1234/VII, tìko je z ní poznat, e o adresu vùbec
jde. Dnení ponìkud kritický díl alespoò zakonèeme
pìkným názvem ulice Na Vyhlídce, pouitý pro jednu
malou ulièku nad nádraím, a který je naopak následováníhodným pøíkladem.
Daniel Doleal
Omluva: v minulém èísle byl uveden chybný letopoèet u jedné události:
silná bouøe se pøehnala pøes Bøezové Hory 10. 6. 1879.

ÈERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 7. 1861

Zahájila èinnost Mìstská
spoøitelna Pøíbramská, první
bankovní ústav v Pøíbrami.

5. 7. 1877

Zvlátní komisí byl ohledán kostel sv. Prokopa na
Bøezových Horách a jeho
stav byl oznaèen za chatrný.

12. 7. 1393

Rychtáø Jan Rubá udìlil
pøíbramskému
kostelu
osm kop groù na zøízení
oltáøe. Darovací listina se
dochovala v originále a je
nejstarí písemností uloenou v pøíbramském
archivním fondu.

14. 7. 1875

Bylo konáno slavné rekviem
v kostele sv. Prokopa za
zemøelého èeského krále
Ferdinanda V.

14. 7. 1873

Zaloen na Bøezových
Horách Krejcarový spolek, který slouil pøedevím k podpoøe sociálnì
potøebných.

22. 7. 1955

Dorostenky Spartaku Pøíbram
získaly titul pøeborníka
(mistra) republiky v házené,
kdy v posledním zápase
závìreèného turnaje ve Svitu
udrely remízu 2:2 se
Spartakem Stalingrad (dnení Bohemians Praha).

22. 7. 1939

Èlenové kolaborantské
organizace Vlajka se pokusili vypálit pøíbramskou
synagogu.

22. 7. 1582

V Pøíbrami náhle vypukl
mor, jemu padlo za obì
na 600 osob.

23. 7. 1879

Byla uvedena do provozu
nová budova jatek na Bøezových Horách.

31. 7. 1854

Praským místodritelstvím byla povolena
výstavba nové kolní
budovy na Bøezových
Horách.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RM 23. 5.
SCHVÁLILA
pronájem nebytového prostoru v ul. Legionáøù 422
pro pana Davida Havla na
dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou za cenu
500,- Kè/m2/rok (základní
nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace za
úèelem zøízení prodejny
masných výrobkù, øeznictví, uzenáøství

RM 6. 6.
SCHVÁLILA
- zmìnu uívání nebyto-

vého prostoru v 1. patøe
objektu v Pøíbrami VII,
nám. 17. listopadu 288, na
prostory pro sociální zázemí
pro zamìstnance a administrativní èinnost firmy
pana E. Reichenauera
- pronájem èásti nebytového prostoru v prvním
patøe v Pøíbrami VII, nám.
17. listopadu 288 tøetí
osobì za úèelem provozování cestovní kanceláøe
- pronájem nebytového
prostoru v ulici Bøí Èapkù
323-324 pro pí Avhustyn
Pukman na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 1 000,Kè/m2/rok povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem prodejny sudo-

A

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

vých vín s tím, e vekeré
opravy a rekonstrukce
budou provedeny na vlastní
náklady nájemce
- pronájem èásti nebytového prostoru v ul. Budovatelù 117, tøetí osobì, tj.
pí Evì Polákové, za úèelem
provozování masérských,
rekondièních a regeneraèních slueb
- pronájem nebytových
prostor v suterénu 2. Z
o výmìøe cca 86,45 m2 pí
T. Kudlatové za úèelem
provozování stálé burzy
obleèení a potøeb pro dìti
za nájemné 210,- Kè/m2/rok
na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 1 mìsíc
- pronájem nebytových
prostor v suterénu 2. Z

o výmìøe cca 31,5 m2 p.
Václavu Hovorkovi za úèelem vyuití prostorù jako
skladu pro vodoinstalatérskou a topenáøskou firmu
za nájemné 191 Kè/m2/rok
na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 1 mìsíc
- pronájem nebytových
prostor ve 2. NP objektu
Ès. armády 145 o výmìøe
47,9 m2 p. Václavu Soukupovi za úèelem provozování hudební výuky za
nájemné 190,- Kè/m2/rok
na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce
- sazby osobní pøíleitostné
dopravy pro Peèovatelskou
slubu mìsta Pøíbrami:
do 15 km: 10 Kè/km + 90 Kè/h
od 16 do 25 km: 10 Kè/km

M Ì S TA

nad 26 km: 9 Kè/km
- poøadí nabídek stanovené
hodnotící komisí na akci
Rekonstrukce Simply clubu na bytové jednotky, Ès.
armády takto:
1. ALVA Pøíbram, s. r. o.,
2. STAVEKO, s. r. o.,
3. TORUS Pøíbram, s. r. o.

ZM 25. 5.
SCHVÁLILO
prodej a cenu bytù ve výi
800,- Kè/m2 oprávnìným
nájemcùm bytù v Pøíbrami VII, Pod Èertovým
pahorkem 471 - pozemek
pod bytovým domem je
ve vlastnictví mìsta

Splátky úvìrù mìsta Pøíbram od r. 1999 do r. 2010

Zuzana Ta Thuy Dung ze 7. roèníku
Základní koly Jiráskovy sady se umístila
v literární èásti soutìe Evropa ve kole
(celoevropský projekt) na 1. místì v regionálním kole støední Èechy s prací
Odlinost.
Ve dnech 27. - 29. 5. 2005 se zúèastnila
setkání vech vítìzù v Plzni. Na setkání
s vedením mìsta Pøíbrami dne 8. 6. v 15
hod se dostavila spoleènì s paní uèitelkou Mgr. Jaroslavou Fousovou.

Hudební kola p. Soukupa,
Jiráskovy sady,
byla pøemístìna
do ulice Ès. armády 145
v Pøíbrami IV.
tel. 721 094 947

Tramtamtýdamtùdá fest

Spolek pro pøíbramskou vìc za
podpory mìsta Pøíbram a obce
Podlesí zve na 3. roèník hudebnì - divadelního festivalu
v areálu Lesního divadla
Skalka v Podlesí

sobota 23. 7. od 14,45 h.
Pøíbramský Blues Band
Petr Váa + Ty syèáci
Janis Joplin Revival
Magor City Orchestra
Pavilon M2
Vrch, Jelibo, Altánek
Divadílna Krvik Totr
www.festivalek.wz.cz

Ukonèení èinnosti
Obchodní kanceláøe Pøíbram
Váení zákazníci Støedoèeské energetické a.s.,
ji døíve jsme Vás rùznými formami informovali o zmìnách, které probíhají nejen v naí
spoleènosti, ale v celé Skupinì ÈEZ, jejím jsme èlenem. Jedním z krokù, které by mìly
postupnì zlepovat sluby pro nae zákazníky, je i zahájení èinnosti nové spoleènosti
Skupiny ÈEZ s názvem
ÈEZ Zákaznické sluby, s. r. o.,
která zajiuje na základì smlouvy uzavøené se Støedoèeskou energetickou, a. s.,
obsluhu zákazníkù. V souvislosti s tím byly zavedeny nové jednotné dálkové komunikaèní
kanály pro øeení Vaich poadavkù :
Zákaznická linka: 840 840 840.
e-mail: info@duhovaenergie.cz
Virtuální obchodní kanceláø na internetové adrese: https://eservice.skupinacez.cz
Dále zùstávají funkèní obvyklé komunikaèní kanály:
Fax: 222 032 800; Internetové stránky: www.ste.cz
Jednotná zasílací adresa: STE, a. s., Praha, Vinohradská 325/8,120 21 Praha 2
V souvislosti s tìmito zmìnami
ke dni 17. 6. 2005 ukonèí svou èinnost bývalá obchodní kanceláø STE v Pøíbrami.
Její aktivity nahradí nejen ostatní obchodní kanceláøe STE v Praze, Beneovì a v Plzni,
ale své poadavky kromì poadavkù z oblasti fakturace elektøiny a pohledávek
mùete uplatnit také u smluvního partnera STE, a. s., kterým je firma
ELPRO  DELICIA, a. s.
Adresa obchodní kanceláøe smluvního partnera: Pøíbram III/168
Návtìvní hodiny pro zákazníky od 20. 6. 2005 jsou :
Pondìlí: 8 - 15 hod., Úterý: 8 - 12 hod., Støeda: 8 - 17 hod., Ètvrtek: 8 - 12 hod.,
Pátek: zavøeno.

V prostorách bývalé obchodní kanceláøe STE v Pøíbrami bude nadále provozováno
nabíjecí místo pøedplatních elektromìrù TALEXUS.
Návtìvní hodiny pro zákazníky od 20. 6. 2005 jsou:
Pondìlí: 8 - 12, 13 - 17 hod., Úterý: 8 - 12, 13 - 15 hod., Støeda: 8 - 12, 13 - 17 hod.,
Ètvrtek, pátek: zavøeno
Souèasnì chceme vechny nae zákazníky znovu upozornit na to, e vìtinu
záleitostí, které potøebují v souvislosti s dodávkami elektøiny øeit, lze rychle
a s mení èasovou nároèností projednat telefonicky na èísle 840 840 840 nebo
prostøednictvím ostatních výe uvedených komunikaèních kanálù.

V poslední kolní den bylo v Zámeèku - Ernestinu dalí vítání obèánkù. Je vidìt, e zájem o tento obøad
neustále stoupá, protoe tentokrát bylo pøivítáno 25 dìtièek.

FOTOKRONIKA

Slavnostního otevøení tábora Vojna se zúèastnil také MUDr. Pøemysl
Sobotka, 1. místopøedseda senátu.

Místopøedsedkynì Poslanecké snìmovny Miroslava Nìmcová
byla v Pøíbrami na Národní pouti.

Fotografie nám znovu pøipomíná bájeèný koncert 3 guitars,
který jsme vyslechli v rámci Hudebního festivalu A. Dvoøáka.

Venkovní bazén Aquaparku je po rekonstrukci a ji opìt slouí
Pøíbramákùm k osvìení.

Loutkoherecký soubor Zalezlíci zahrál pro dìti v Zámeèku Ernestinu dvì pohádky: Beránci a ospalý èert, O èervené
Karkulce trochu jinak. Dìtem se pohádky moc líbily.

Na komunikaci v ulici Nad Kaòkou je nový asfaltový povrch.

MUDr. Pavel Pafko byl jedním z cyklistù, kteøí propagují cyklostezku Praha - Vídeò. V rámci akce Greenways byli v Pøíbrami.

Ve støedu dorazili do Pøíbrami úèastníci Cyklo-bìhu za Èeskou
republiku bez drog 2005. Na nám. TGM byl pøipraven program.

V kvìtnu byl zkolaudován objekt A Domova dùchodcù (je zde
28 lùek) na Bøezových Horách. Náklady cca 21 milionù Kè.

Ve dnech 2. - 3. èervence byla na Bøezových Horách tradièní Prokopská pou, kterou organizoval Spolek Prokop ve spolupráci s Hornickým muzeem, Cechem pøíbramských horníkù a hutníkù,
a mìstem. Na prvním snímku je pøedseda Spolku Prokop Ing. Chrudo Fiala pøi zahájení na námìstí T. G. Masaryka. Na druhém snímku jsou zástupci slovenského mìsta Pezinok. Poslední snímek
zachycuje pøíchod slavnostního prùvodu, tzv. hornické parády, na sídlitì.

