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Zpravodaj Městského úřadu Příbram

S Chrudošem Fialou o životě SLOVO STAROSTY
Starosta, cestovatel, propagátor
hornických tradic a sportovec,
zakladatel spolkù, to všechno je

CHRUDOŠ FIALA.

Denně na kole na cestě mezi
Starou Příbramí a Březovými
Horami, kde sídlí Spolek
Prokop, lze spatřit jeho starostu Chrudoše Fialu.
Denně jej brzy ráno najdeme i v příbramském Aquaparku. Často ho lze potkat
při nejrůznějších turistických
pochodech po okolí Příbrami. Stále usměvavý, stále
v dobré náladě.
V době nejrůznějších
hornických slavností odloží
tento muž, který před dvěma
roky překročil sedmdesátku,
tenisky a oblékne se do slavnostní hornické uniformy.
Co na to říká manželka,
když jsi stále někde? „No,
říká, že kdybych byl pořád
doma, že by se mnou nebylo
k vydržení, takže všechny mé
záliby akceptuje.
Občas nějaké připomínky jsou,
ale jinak to bere v pohodě.“
Chrudoš Fiala není rodilý
Příbramák, ale v tomto městě již
žije třiadvacet let a přivedlo jej
sem povolání.
„Hornictví jsem začal dělat
v roce 1954. Nastoupil jsem tehdy
u geologického průzkumu a pak
přešel k Rudným dolům, kde jsem
vystřídal celou řadu závodů
od Stříbra, Slavkova až po Příbram,
kde jsem v osmdesátém devátém

roce nastoupil jako ředitel
Báňského výstavbového závodu
a zde jsem zůstal až do důchodu.”
Hornické tradice, hornické
zvyky, hornické stavby, to je velká

láska tohoto velkého příbramského patriota.
V devadesátých letech se
Spolku Prokop podařilo získat prostory šachetní budovy
Marie. V jednom z bývalých
provozních objektů vznikla
vlastními silami stylová spolková místnost, která je plně
využívána nejen členy Spolku Prokop.
Kdy vlastně vznikla myšlenka založit v Příbrami spolek?

„Asi dva roky jsme již dělali obnovenou Prokopskou pouť. Scházela
se parta lidí a pak někdo přišel
s myšlenkou, že bychom se měli
institucionalizovat. To ale nebyl
můj první spolek. Jako dítě jsem
založil spolek Filozofské historie.
Brácha tehdy založil spolek
Kovboj, tak já zase Filozofskou
historii. Sice jsem nevěděl, co to
vlastně je, a pak mi ještě dlouho
všichni říkali: filozofe, nebo filčíku
či filku.“
Další spolek vznikl jako odezva
na nesmyslné nařízení: „Pracoval
jsem tehdy ve Stříbře a kádrovák
vydal takový spis, že se zakazuje

požívání alkoholických nápojů

Festival letos přilákal i mladé posluchače
Hudební festival Antonína Dvořáka tentokrát přitáhl mladé posluchače
Letošní 35. ročník Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka se vyznačoval jedním, velice
potěšujícím prvenstvím. Mezi posluchači
všech dvanácti koncertů se tentokrát objevovalo
daleko více mladých lidí než v letech minulých.
Jak hodnotí právě skončený ročník, na to
jsme se zeptali 1. místostarosty Václava
Beneše.
„Dvanáct koncertů v provedení nejrůznějších souborů, které dohromady
tvořily tento hudební festival, se
odehrávalo ve většinou menších
komorních sálech, s výjimkou
závěrečného
koncertu,

který se uskutečnil v překrásném prostředí
Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké
u Příbramě. Koncerty nezněly jenom
v Příbrami, ale i v jejím okolí - například
v Zámku Hluboš.
Co se týká návštěvnosti, patřil k nejúspěšnějším koncert kvarteta Ensemble Martinů,
který měl dvě části. Dopolední, která byla
určena hlavně pro děti příbramských škol,
a večerní v příbramském Zámečku Ernestinu. K letošním novinkám patřila i návštěva zástupců našich partnerských měst.

Nejprve přijeli z francouzského Villeruptu,
poté z Altöttingu a z Freibergu.
Další novinkou byl i závěrečný koncert
v provedení Vojenské hudby Ministerstva
obrany ČR. Bohužel, počasí nám právě v tento den nepřálo a koncert předčasně ukončilo.
Myslím si, že celkově se Hudební festival
Antonína Dvořáka povedl, i když jsem zpočátku měl určité obavy. Duchovní otec festivalu
Vladimír Vepřek bohužel zemřel, ale snad se
nám podařilo na jeho práci navázat se ctí.
Tady bych chtěl poděkovat festivalovému
výboru, který se skládá převážně z amatérů,
že odvedl kus dobré práce. Poděkovat musím
hlavně našemu odboru kultury, který měl veškerou
organizaci ve svých rukou,

tedy především Věře Albrechtové, Stanislavě
Walenkové a Lence Koudelové.
Příští rok si připomeneme 100. výročí úmrtí
hudebního velikána Antonína Dvořáka, jehož
jméno festival nese. Po předběžném jednání
s ředitelkou Památníku Vysoká V. Šplíchalovou
jsme se shodli, že bychom rádi uvedli Rusalku
v přírodním prostředí Památníku. Další myšlenkou je setkání dětských hudebních souborů
z partnerských měst a již nyní jednáme
s umělci, kteří by měli obohatit program
příštího ročníku.“

a podobných ikománií. Tak jsem
ještě s jedním klukem založil
OTCH, tedy Organizaci tajného
chlastu. A jednoho dne mi volá
sekretářka a říká: Chrudoši, jsou
tu dva chlapi. Byli od Bezpečnosti
a hned si mě odvedli s sebou. Pak
přišel takový strejda a říká: Naši
pracující si dávají závazky za splnění pětiletky a vy si tajně chlastáte.
Chtěl vědět, kdo jsou naši
členové. Když jsem mu vyjmenoval
všechny naše komunistické členy,
bylo najednou ticho a pak už mi
začal říkat „soudruhu“:
Soudruhu, naši pracující si také
vypijí pivo po dobře vykonané
práci.“
Na kole, vlakem, autobusem procestoval Chrudoš
Fiala téměř celou Evropu.
Asi před třemi roky se sám
vydal do Polska. „Předtím
jsem byl na kole i v Rakousku
a na Ukrajině. Letos se chci
ještě se dvěma členy spolku
podívat do Pobaltských republik. Část cesty pojedeme
vlakem a pak budeme cestovat na kole. Vloni jsem byl
v Peru. To byl můj životní
zážitek. Ještě by mě hodně
lákal Tibet, to je můj sen,“
říká Chrudoš.
Plánů má ostatně starosta
Fiala daleko víc. Většinou se
týkají dalších oprav některých hornických objektů.
Přemýšlí, jak zlepšit Prokopskou pouť, jejíž tradici se
podařilo před lety znovu obnovit.

TISKOVÉ ZPRÁVY Z 5. 6. 2003
Velké konference Svazu měst a obcí,
která v uplynulém týdnu proběhla
v Hradci Králové, se z příbramského
regionu zúčastnili i zástupci Příbrami,
Dobříše a Sedlčan. „My jsme ještì
dostali povìøení Bohutína a Vysoké.
Bohužel se pøed sjezdem nepodaøilo dát
dohromady celý pøíbramský region, ale
již jsme se dohodli, že to v nejbližší dobì
napravíme,“ uvedl starosta Příbrami
Ivan Fuksa. Na této konferenci proběhla
celá řada voleb do nejrůznějších orgánů
Svazu měst a obcí. Právě starosta
Příbrami Ivan Fuksa bude příští dva roky
zastupovat Příbramsko, místostarosta
Dobříše Jaroslav Melša bude zastupovat
příbramská města a do devítičlenného
republikového kontrolního výboru byl
zvolen Pavel Pikrt. Na sněmu se hodně
mluvilo o probíhající reformě státní správy,
o práci Svazu měst a obcí, který je velmi
silným partnerem pro všechny naše státní
orgány.
Poslední závěrečný koncert Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami,
na kterém vystoupil Armádní umělecký
soubor, byl rozdělen na dvě části. První
dopolední byla na náměstí TGM a byla
vlastně pozvánkou na odpolední koncert
v krásném prostředí parku Památníku
Antonína Dvořáka ve Vysoké. Podle slov
starosty Ivana Fuksy byl koncert velmi dobře
připravený, pouze po čtyřech dnech čisté
azurové oblohy se přesně ve čtyři hodiny,
kdy měl koncert začít, zatáhlo a v okamžiku, kdy na pódium vystoupila Leona
Machálková, začalo i pršet. „Pøesto byl
koncert pro mne nádherným zážitkem,“
řekl starosta Fuksa. Místostarosta Beneš
byl spokojený s návštěvností všech koncertů festivalu. „Je to pro nás jednoznaèný signál, že se úroveò festivalu
stále zlepšuje.“
Příští rok se chce příbramská radnice
organizačně podílet na pořádání Dětského
dne na Novém rybníku. Letos poprvé
akci pořádala Hana Sentenská a pět tisíc
návštěvníků svědčí o tom, že se povedla.
Hlavním cílem schůzky zástupců
Strakonic, Příbrami, Vimperka a Písku je
vyvíjet tlak na státní orgány ve věci
dostavby rychlostní komunikace R4.
Došlo také k dohodě, že obce budou
při projednávání územního rozhodnutí
maximálně vycházet vstříc investorovi
stavby - Ředitelství silnic a dálnic. Další
setkání bylo v pondělí 30. června 2003
na příbramské radnici.

Nejprve chci poděkovat
Vám všem příbramským občanům, kteří
jste se přišli v referendu
vyjádřit k našemu vstupu do Evropské unie.
To, že referendum
dopadlo dobře, je vidět
na výsledcích.
Naše město v tomto
směru v podstatě kopíruje výsledky v celé
České republice. Myslím, že voliči
v Příbrami volili rozumně.
Na tento zásadní krok v historii celé naší
země se již objevila první odezva od našich zahraničních partnerů. Obdrželi jsme
blahopřání starostky města Freiberg, která
nás de facto vítá v Evropské unii a sděluje,
že by byla ráda, kdybychom nastartovali
různé studentské a sportovní výměnné
programy.
Do kategorie pozitivních zpráv patří i to,
že příbramské Kovohutě získaly jako
první firma v České republice certifikát
Odborný podnik pro nakládání s odpady.
Ten je o to cennější, že jde o největšího
zpracovatele olova u nás. Všichni ještě
máme v živé paměti dobu před dvaceti
lety, kdy jsme se potýkali s obdobnými
problémy jako dnes na Neratovicku.
Vedení Kovohutí Příbram je třeba poděkovat
za to, že dokázalo z mapy příbramského
regionu odstranit letité ekologicky zatížené
oblasti. Tato firma už má skutečně evropské parametry a certifikáty, že jde o zdravý
podnik a významného zaměstnavatele.
K těm smutnějším zprávám. Chtěl bych
reagovat na nešťastnou nehodu, která se
stala nedávno před 7. základní školou.
Když jsme před osmi lety navrhovali
opatření na městských i státních komunikacích, která vedou ke zklidnění dopravy
ve městě, tedy zúžení vozovek, retardéry,
kruhové objezdy, tak se na nás příslušné
kompetentní úřady dívaly s despektem
a se shovívavým úsměvem. Já osobně jsem
byl téměř tři čtvrtě roku napadán v novinách za to, že chceme budovat takový
„nesmysl“, jako je kruhový objezd a retardéry. Kdyby tehdy byla vůle všech kompetentních úředníků spolupracovat, mohli
jsme být ušetřeni mnoha nehod.
Samozřejmě, že tato opatření zpomalí
dopravu, ale ve městě ke zklidnění dopravy prostě dojít musí! Česká republika
patří počtem dopravních nehod k těm
nejnebezpečnějším v celé Evropě. Městy
prochází státní komunikace, které svými
parametry patří k mimoměstským vozovkám. Řidiče svádějí k rychlé jízdě. Myslím
si, že všichni odpovědní lidé by si tento
tragický případ měli vzít k srdci, vyslyšet
a realizovat dopravní opatření a udělat
všechno pro to, aby se podobný případ
nemohl již nikdy opakovat.
Dále intenzivně jednáme o dostavbě
„strakonické dálnice“ - R4 a doprovodné
stavbě - obchvatu města Příbram. Spojili
jsme síly se starosty Písku, Strakonic,
Vimperka a Prachatic, se senátory a poslanci těchto regionů. Cílem je urychlit
výstavbu.
Přeji Vám všem příjemné
prázdniny, načerpání nových sil
a šťastný návrat z dovolených.

OMEZENÍ MHD
Městský úřad Příbram, odbor dopravy, oznamuje, že z důvodu konání „Světového poháru
profesionálních cyklistů“, pořádaného Cyklo
klubem Příbram bude:
- dne 9. 8. 2003 (sobota) od 13.30 do 17 hodin
vynechána autobusová zastávka v Jiráskových
sadech obousměrně a přemístěna do ulice
Jinecké na autobusovou zastávku Fibichova
- dne 10. 8. 2003 (neděle) od 12 - 14 hodin zastaven provoz linek městské hromadné dopravy
na trase projíždějící Jiráskovými sady. Budou
vynechány autobusové zastávky Nová Hospoda,
Sevastopolské náměstí, Horymír, Balbínova,
Jiráskovy sady, Dvořákovo nábřeží a Skalka
(ul. Milínská) pro MHD a příměstské autobusy.
Příměstské autobusy budou vedeny po objízdné
trase s náhradní autobusovou zastávkou
na autobusovém nádraží.
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P ŘEDSTAVUJEME Ž IVNOSTENSKÝ
Živnostenský úřad Příbram sídlí
ve 2. patře bývalé budovy Policie ČR,
v ulici Generála Tesaříka 19.
Úřad vede Ing. Ota Hauptmann, který
má na starosti tato oddělení: registrační,
kontroly, správní a cestovního ruchu.
Po přestěhování úřad získal velice příjemné
prostory.
Proč se vlastně jmenujete
živnostenský úřad a ne
živnostenský odbor?
„To je taková zvláštní věc
daná legislativou. Podle
zákona o obcích jsme samostatný odbor městského úřadu,
ale podle živnostenského
zákona jsme obecní živnostenský úřad. Je to i určitá
paralela se stavebním úřadem, kde je podobný systém.“
Čím vším se zabýváte?
„Možná bych začal samosprávnou částí. Sem patří
oddělení služeb a cestovního
ruchu, které se zabývá
cestovním ruchem, účastí
na veletrzích a jejich přípravou, získáváním kontaktů.
V tomto směru hodně spolupracujeme s odborem kultury,
sportu a informačních služeb, především
v přípravě brožur, reklamních materiálů
a podobně. V souvislosti s veletrhy se kontaktujeme i s jinými odbory, například
u veletrhu Urbis, kterého se zúčastňujeme
každým rokem, máme spolupráci s odborem koncepce a rozvoje města. Toto tvoří
velkou část činnosti tohoto oddělení.
Zároveň má na starosti ale celou agendu
kolem trhů a tržnic a agendu soukromě

hospodařících rolníků. Vydávají osvědčení
a kompletně zabezpečují veškerou
administrativně - sekretářskou práci.
Pracovnice tohoto oddělení jsou tedy
pravou rukou vedoucího odboru a samozřejmě mi pomáhají připravovat vyhlášky.
K nim patří například “Tržní řád”, nebo
tolik diskutovaná vyhláška o pyrotechnice

a jejím použití. S vývojem legislativy byla
tato vyhláška několikrát přepracovaná.
Součástí oddělení je samozřejmě i tržní
dozor. Ten má na starosti vrchní dozorce
M. Křístek. Provádí aktivní činnost přímo
na tržištích, vybírá poplatky, organizuje,
řídí. Abychom vyřešili problém „boxování„
o místa na trzích, zavedli jsme systém
předplatních karet. Ten se osvědčil a od té
doby nemáme žádné problémy a samo-

ODPOVĚĎ
Jak je možné, že se v Kladenské
ulici celá léta neuklízí? Co nespláchne voda, to není uklizeno.
Obyvatelé ulice prý na tento fakt
již dlouho upozoròují a nic se
stále nedìje. Dnes právì zaèíná
21. týden, který podle zveøejnìného rozpisu je týdnem, kdy se má
tato komunikace uklízet. Zatím
se zde neobjevila jediná dopravní
znaèka upozoròující øidièe na zákaz parkování.
“Město Příbram má kolem 220
ulic, čištění kterých zabezpečují
Technické služby města Příbram.
Čištění se provádí bezprostředně
po skončení zimní údržby. V tomto
roce jsme začali již 19. 3. Potom
pokračuje tzv. „blokovým čištěním“, které trvá od 19. do 42. týdne.
Po skončení zimní údržby se
v ulicích zametají zbytky posypu,
shrabává se a odváží listí a tráva,
které nebyly v závěru roku z důvodu povětrnostních podmínek
shrabány. Takto byla ošetřena rov-

ČTENÁŘCE

něž Kladenská ulice, a to 7. dubna
2003 spolu s dalšími ulicemi.
Kontrolou, kterou osobně denně
provádím, jsem nezjistil, že by
Kladenská ulice nebyla ošetřena.
Při pozimním úklidu je si třeba
uvědomit, že na tuto činnost mají
Technické služby města Příbram
kolem 30 pracovních dnů, což
představuje každý den vyčistit
nejméně 7 ulic. Kdo si všiml, kolik
práce muselo být vykonáno např.
pouze na ulici Osvobození, tak
uzná, že úkol není jednoduchý.
Při blokovém čištění města,
které se provádí v pondělí, středu
a pátek, je město rozděleno do 12
bloků. V každém bloku je v průměru 18 ulic. V den úklidu se
strojově zametají silnice a chodníky (pokud je zjištěno den předem
takové znečištění, které zametání
vyžaduje), dále se sbírají nečistoty
kolem odpadových nádob a na veřejných prostranstvích. Podle situace (zejména v závislosti na pose-

MĚSTSKÁ

zřejmě nejde o zanedbatelný příjem
pro město.“
Která další oddělení jsou na Vašem
odboru? „Další dvě oddělení jsou pro státní správní agendu. Jedno se zabývá
kompletní agendou registrace a druhé
kompletní agendou kontroly a řešení
stížností. Tady bych rád zdůraznil, že
každou první středu v měsíci jsou u nás
zástupci České obchodní inspekce, a to
od 9 do 12 hodin. Společně řešíme i
některé stížnosti. V tomto případě není
prvním krokem pokuta, ale především
náprava. Jde nám o to, aby problémy
nebyly, tedy aby lidé byli spokojeni.
Oddělení registrační se v podstatě stará
o člověka, který chce podnikat, od počátku
až do samého konce, kdy se rozhodne
s podnikáním skončit. Tedy ohlášení
živnosti, vystavení živnostenských listů,
změny živnostenských listů, koncesní listiny,
veškeré kontakty s provozovnami, spadá
sem i informačně - datové záležitosti, tedy
živnostenský rejstřík, který máme ze zákona
povinnost vést. Rejstřík se dělí na část
veøejnou a neveøejnou.
Z té veřejné části může požádat o informaci kdokoliv. Po zaplacení správního
poplatku (1 stránka vytištěného textu 50,- Kč,
za nahlédnutí 20,- Kč). Neveřejná část
obsahuje veškeré údaje včetně rodného
čísla, kontaktního bydliště a podobně.
Do té smí nahlédnout nebo požadovat
výpis pouze ten, kdo osvědčí právní
zájem. Patří sem například soudy a policie.“
Co Vás nejvíce trápí? „Největším
naším problémem je morální stárnutí
techniky. To je proces nikdy nekončící.
Výpočetní techniky není nikdy dost.“

KAHANU

kání trávy) se souběžně sbírají psí
exkrementy. Někdy se místo strojního zametání omývá vozovka
a chodníky vodou z cisterny.
Týden před zahájením blokového čištění rozmísťujeme do uvedeného bloku dopravní značky
„Zákaz stání“ s vymezenou dobou.
Bohužel naprostá většina majitelů
motorových vozidel tyto značky
nerespektuje a tím znemožňuje
provést čištění ulice. Očekáváme,
že zahájením činnosti odtahové
služby od 1. 7. 2003 se situace
výrazně změní.
Pokud se týká Kladenské ulice,
není v této ulici potřeba umístění
značky. V dolní části jsou malá
parkoviště, která nepřekážejí úklidu,
a parkování (ráno) přímo na ulici
je ojedinělé. V pondělí 18. května
proběhlo čištění bloku bez nutnosti
strojově Kladenskou ulici zametat.
Byl by nesmysl použít stroje pouze
proto, že je to v Plánu údržby,
když je ulice čistá. Celý blok č. 7

POLICIE

ÚŘAD

(20 ulic), do kterého Kladenská
ulice patří, byl 18. května 2003
vyčištěn. Takto je blok pravidelně
na základě skutečně zjištěného
stavu čištěn každé pondělí, a to
ve 21., 25., 29., 33., 37. a 41. týdnu.
Stejně tomu bylo v minulosti.
Tvrzení čtenářky, že se v Kladenské ulici se celá léta neuklízí,
nemůžu jinak, než označit za nepravdivé. Podle osobních zkušeností a skutečného stavu tato ulice
rozhodně nepatří k ulicím, které
by při čištění vyžadovaly zvýšenou pozornost.
Další úklid všech ulic je od 5. 5.
2003 do 30. 11. 2003 prováděn
dvaceti zaměstnanci Technických
služeb města Příbram, zaměstnanými na základě smlouvy mezi
městem Příbram, Úřadem práce
Příbram a Technickými službami
města Příbram. Každá dvojice
denně sbírá papíry a jiné odpadky
v průměru ve 22 ulicích.”
Ing. Ladislav Michvocík

PŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
» V úterý 3. 6. v 16.40 hod. telefonem oznámili pracovníci Kauflandu zadržení pachatele
krádeží zboží. Hlídce MP byla na místě předána žena (1986) z Milína, která zcizila zboží
v hodnotě 390 Kč. Dostala blokovou pokutu.
» 4. 6. v 00.55 hod. oznámila telefonicky
na služebnu žena z Příbrami VII, že od stánku
naproti II. poliklinice je slyšet hluk a asi se
do něj někdo vloupává. Hlídka na místě zjistila,
že první stánek po pravé straně směrem od
náměstí 17. listopadu je ze zadní strany poškozen.
Ze zadní strany byly vytrhány kusy sololitu
a dřevotřísky. Pachatel se však nedostal skrz
celou stěnu. Opodál byli opřeni o zábradlí dva
mladíci z Příbrami VII. Oba řekli, že jsou zde
pět minut, o stánku nic nevědí a hluk neslyšeli.
Na zastávce seděly ještě dvě dívky z Příbrami VII,
z nichž jedna městskou policii volala. Vyčkaly
na příjezd Policie ČR, které byla věc předána.
» Dne 4. 6. ve 22.15 hod. si telefonicky stěžoval muž z Příbrami IV na tekutinu vytékající
zpod terasy restaurace na Vršíčku. Na místo se
dostavila hlídka, která zjistila, že tekutina
vytéká pravděpodobně ze septiku na cestu pod
restaurací. Zaměstnanec restaurace hlídce
sdělil, že věc má v řešení Městský úřad
Příbram a že není jisté, zda odpad pochází
z restaurace. Informoval, že do tohoto dne
byly z této jímky odčerpány 3 cisterny fekálií.
Informaci, že věc se řeší, později potvrdil
i vedoucí restaurace.
» Dne 5. 6. ve 21.50 uviděl strážník obsluhující
kamerový systém MP muže běžícího Pražskou
ulicí a držícího v ruce reklamní ceduli Budvar.
Muže dostihla hlídka v Jiráskových sadech.
Strážníci požádali muže o prokázání totožnosti a podání vysvětlení, kde přišel k ceduli,
která byla na první pohled poškozena násilným sejmutím. Muž (1982) z Karlových Varů
uvedl, že ceduli nalezl při návratu z Nového
rybníka, kde byl na procházce s přítelkyní,
na kruhovém objezdu přilehlém k čerpací
stanici AGIP. Obsluha čerpací stanice si však
tohoto muže nevšimla. Hlídka objela občerstvení v Příbrami, zda někde ceduli nechybí.
Přestože takové místo nenašla, ceduli zajistila
pro případ možného návratu majiteli. Muž,
která s ní běžel, ji dobrovolně vydal.

» Dne 6. 6. ve 21.50 bylo na služebnu MP
telefonicky oznámeno, že na střeše prodejny
Albert v Příbrami VIII se pohybují nějaké
osoby. Na místo se dostavila motohlídka MP,
která uviděla osobu, jak slézá po pevně uchyceném žebříku a dole stojí mladý muž. Oba
byli požádáni o předložení dokladu totožnosti.
Občanský průkaz měl pouze mladík (1985)
z Příbrami VIII. Druhým byl nezletilý chlapec
(1988) z Příbrami VII. Chtěli se prý podívat
na Příbram z výšky. Strážníci oznámili událost
bezpečnostní službě v objektu. Oba mladíci
byli pak propuštěni.
» Dne 6. 6. ve 22.58 bylo telefonicky oznámeno na služebnu MP, že v Příbrami IV naproti
budově Finančního úřadu Příbram pachatelé
poškozují telefonní automat, pravděpodobně
se záměrem vyloupit jej. Motohlídka zajistila
na místě dvě ženy bez dokladu totožnosti.
Telefonní přístroj nebyl zjevně poškozen.
K ověření totožnosti byly převezeny na oddělení PČR, kde bylo zjištěno, že se jedná
o ženy ukrajinské národnosti (1979, 1981).
» Dne 7. 6. ve 22.20 hod. oznámil telefonicky
na služebnu muž (1953) z Příbrami IV, že jeho
dceru (1979) a jejího psa kolii napadl v ul.
Petra Bezruče jiný pes. Na místo přijela hlídka,
které oznamovatel a napadená dcera ukázali
podnapilého muže se psem (kříženec dobrmana),
jenž byl mezi stromy. Hlídka přikázala muži,
aby psa uvázal. To neudělal, protože nemohl
nalézt vodítko ani náhubek. Mezitím se
ve vzdálenosti 30 metrů objevila dvojice s dalším psem (ridgeback), kterého tento pes také napadl. Jelikož se pes choval agresivně, nešlo jej
od napadeného psa odtrhnout a zároveň hrozilo
i napadení přítomného muže a ženy, použil
strážník služební zbraň, vystřelil do vzduchu
pro uklidnění obou rvoucích se psů, což přineslo
očekávaný efekt. Záležitost byla předána
přivolané hlídce PČR.
» Operátor kamerového systému zaznamenal 27. 5. kolem 21. hodiny začínající konflikt
na náměstí T. G. Masaryka před Clubem No1.
V hloučku lidí se dva mládenci začali strkat,
útočili na sebe pěstmi a kopanci. Na místo
hned vyjela hlídka strážníků. Rvačka skončila,
ale slovní nadávky létaly všemi směry. Oba

aktéři souboje, A. B. (22) z Mostů
u Jablůnkova a Z. B. (19) z Příbrami III, uvedli, že se oba dobře znají a takhle se prostě
jenom baví, když se dlouho nevidí. Údery
a kopy jenom prý naznačovali, což jim
nakonec potvrdili i další svědci.
» Důvodné podezření na zanedbání povinné
péče ohlásil 29. května P. T. (22) z Příbrami II.
Požádal městskou polici o okamžitý zásah
s tím, že M. P. a jistá slečna Š. vystavují dítě
podvýživě a napadání. Se strážníky se dohodl,
že na ně počká na smluveném místě. Tam však
nebyl a v domě byl v této době naprostý klid.
Na zvonění v uvedeném bytě nikdo nereagoval. Strážníci se muže pokusili telefonicky
kontaktovat, ten sice telefon zvedl, ale nepromluvil ani slovo.
» Spoustu včel ohlásil předposlední květnový
den muž z domu v Příbrami VII. Hlídka strážníků je na místě opravdu našla, vylétávaly
z otvoru větrací šachtice. Na místo byli povoláni hasiči, ale ani ti mnoho nezmohli. Asi
jediným řešením je objednání speciální firmy
a následné zaslepení tohoto otvoru.
» Kovové řetězy kradli v noci 31. 5. před hotelem Modrý Hrozen čtyři mladíci. Při činu je
viděla obsluha kamerového systému a hned
na místo poslala hlídku. Ukázalo se, že jde
o M. S. (17) z Příbrami VIII a L. Z. (16)
z Příbrami VIII. Zbylí dva mládenci u sebe
neměli žádné doklady, ale dříve než je hlídka
převezla na Policii ČR, přijeli na místo rodiče
jednoho z nich. U všech byla nalezeny řetězy
a protože škoda nepřesáhla 5 tisíc korun,
jednalo se o přestupek a chlapci dostali na místě
pokutu.
» Psa zavřeného na posedu v lese nedaleko
útulku Maják našla poslední květnový den A. F.
z Příbrami I a ohlásila svůj nález vedoucímu
psího útulku v Lazci. Ten povolal strážníky
městské police a společně psa vysvobodili.
Vedoucí útulku v něm poznal psa, kterého
předešlý den v útulku nabízel neznámý asi
osmnáctiletý muž. Byl upozorněn, že do tohoto zařízení je možné přijímat zvířata pouze
od městské policie. Podle slov nálezkyně jde
prý pravděpodobně o psa E. B. z Příbrami IV.

SLOUPEK

POSLANCE

Příbramáci jasně pro EU
V polovině června rozhodli občané naší republiky v referendu
o tom, že naše Česká republika vstoupí do Evropské unie. Toto rozhodnutí bylo významné pro budoucnost nejen nás ale hlavně našich dětí.
Účast, která v příbramském okrese byla vyšší než 56 %, mne velmi
mile potěšila a jsem velice rád, že i na Příbramsku jsme Evropské
unii řekli rozhodné ANO. Vyjádřilo se tak 75 % občanů z Příbramska,
což téměř odpovídalo celostátnímu průměru. Příbramáci tak jasně
ukázali, že jim záleží na naší budoucnosti a že mají obrovskou
zodpovědnost i přesto, že se zhruba 25 procent z hlasujících pro vstup
nevyslovilo.
I přesto musím ocenit všechny, kteří k referendu přišli a vyjádřili
svůj názor, ať už byl pro nebo proti. Všichni tito lidé nenechali o sobě
rozhodovat někoho jiného. Také v této souvislosti neexistovalo žádné
ano, ale ... anebo mírné ne, jak v médiích propagovala velká řada
vrcholových politiků.
Výsledek hlasování je velkým úspěchem a to především pro všechny
občany. Jako člen sociální demokracie jsem pak velice rád, že referendum dopadlo dobře. Chtěl bych tímto všem, kteří k referendu
přišli, poděkovat.
Toto významné rozhodnutí je za námi. Další událostí, jež ovlivní
budoucnost naší republiky, bude ještě v tomto roce projednání
a schválení návrhu reformy veřejných financí, který současnou vládu
čeká již v brzké době. Nutnost této reformy již chápe většina politiků.
Všichni se shodují na tom, že reforma se musí provést. V této
souvislosti mne ale mrzí, že toto rozhodnutí závisí pouze na současné
vládní koalici a je téměř bez jakékoliv podpory opozičních stran,
které pouze kritizují, ale doposud ani jedna z nich nepředložila
oficiálně jiný ucelený návrh toho, jak naše finance ozdravit.

MVDr. Josef Øihák
Vážení čtenáři,
na stránkách Kahanu Vás budeme pravidelně
informovat o dění v Okresní hospodářské komoře
Příbram. Na úvod mi dovolte, abych tuto organizaci představila a zapátrala trochu v historii.
„Již francouzský císař Napoleon I. Bonaparte
podporoval vznik komory, tj. vznik organizace,
která by v maximální míře pomáhala rozvoji
národního hospodářství. Podporoval totiž myšlenku vytvořit zvláštní
obchodní komory jako instituce, které by se staly zájmovou organizací
průmyslníků, obchodníků a jiných, a které by sloužily všestrannému
podnikání.“
Tuto úlohu mají splňovat i soudobé komory a nás bude zajímat
především historie té naší, příbramské.
Dne 17. 2. 1993 byla ustavena a do obchodního rejstříku zapsána
OHK Příbram, která nahradila ČSOPK. Okresní hospodářská
komora byla tímto aktem oficiálně ustanovena, prozatím bez náplně.
Od 1. 7. 1993 máme v Příbrami funkční kancelář, která poskytuje
služby a rozvíjí svou činnost. OHK v Příbrami vznikla na základě
zákona 301/92 Sb., o Hospodářské a Agrární komoře. Letos 17. 2.
oslavila 10. výročí založení, které vyvrcholilo uspořádáním
Podnikatelského plesu k této příležitosti. Hospodářská komora je
právnická osoba, která je nezávislá na politických uskupeních a sdružuje právnické a fyzické osoby působící v regionu, napomáhá jejich
činnosti, zajišťuje služby, servis, klubovní činnost a pomáhá udržovat
kontakty mezi jednotlivými podnikateli.
Nejvyšším orgánem hospodářské komory je valná hromada, které se
zúčastňují všichni členové. V současné době má komora 178 členů,
z toho 99 fyzických a 79 právnických osob. Valná hromada se koná
každoročně a jednou za tři roky je volební. Valná hromada volí představenstvo - současně ve složení předseda, tři místopředsedové
a sedm členů představenstva, tříčlennou dozorčí radu a tříčlennou
smírčí komisi. Seznam těchto zvolených delegátů byl zveřejněn
v květnovém Kahanu.
Představenstvo se schází 1x měsíčně a funkce v představenstvu jsou
dobrovolné. Představenstvu podléhá úřad Okresní komory, který má
ředitelku a tři asistenty (z toho dva jsou absolventi z Úřadu práce).
Všichni členové OHK mohou využívat poskytované služby, jsou jim
zasílány návrhy novel zákonů, informace o vzdělávání a zajímavostech, které jim mohou být v podnikání prospěšné jak na domácím, tak
na zahraničním trhu.
Okresní hospodářská komora v Příbrami sama pořádá mnoho seminářů na aktuální témata, ale nezapomíná ani na kulturní a sportovní
vyžití podnikatelů. Z kulturních akcí to byl výše zmiňovaný
Podnikatelský ples, který se po 1. úspěšném ročníku rozhodně bude
opakovat. A podnikatelé se mohou těšit i na divadelní představení,
která hodlá komora organizovat v Divadélku manželů Rosákových
v Mníšku pod Brdy. Ze sportovních akcí proběhl již 9. ročník VIP
tenisového turnaje a v plánu je i kuželkový turnaj.
OHK v Příbrami vydává již deset let Regionální adresář podniků
a firem okresu Příbram, který je tříděn jak oborově, tak abecedně.
V katalogu je zapsáno cca 1000 firem a je o něj velký zájem. Během
léta se začne pracovat již na 11. ročníku.
Okresní hospodářská komora je propojena s celorepublikovou
komorou a ostatními okresními komorami (je jich cca 80) v celorepublikové síti a předávají si všechny informace pomocí internetu,
takže může informovat své členy o akcích, které se konají v rámci
celé republiky.
OHK Příbram rovněž spolupracuje s Úřadem práce a leží jí na srdci
snížení nezaměstnanosti v regionu.
Představitelé OHK se od 1. ledna 2003 pravidelně scházejí s panem
starostou Ing. Ivanem Fuksou, kde se řeší problémy, které pálí naše
podnikatele v regionu . Má své zástupce ve většině komisí města a dá
se říci, že spolupráce s městem se v poslední době rozvíjí velice
slibně. Dokladem toho je i tento sloupek ve Zpravodaji Městského
úřadu Příbram Kahan, který bude od července vycházet pravidelně.
Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora v Příbrami,
Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01 Příbram I
tel.: 318 627 784, fax: 318 627 785
e-mail: ohkpb@pbm.czn.cz nebo karpiskova@volny.cz
web: www.ohk.pb.cz

Nabízíme palivové dříví!!!
Podle sdělení ředitele Městských lesů Ing. Františka
Lišky provádějí v současné době výchovné těžby
v porostech do 40 let v oblasti Podlesí, Trhových
Dušník a Občova. Tato vytěžená hmota zůstává
ležet v porostech. „Zájemci o její získání formou
samovýroby se mohou pøihlásit u Ing. Františka
Chytky na telefonu 604 210 064, nebo u Václava
Švarce na telefonu 604 421 065,“ uvedl ředitel
František Liška.

NOVÝ RYBNÍK - PRÁZDNINY 2003
skatepark, lezecký trenažér Jakub
koupaliště
minigolf
kemp - recepce

9.00 - 21.00
9.00 - 18.00
10.00 - 21.00
10.00 - 21.00

Provoz denně, otevřeno v závislosti na počasí.
Areál se uzamyká ve 21.30 hodin.
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JUBILANTI
Milí spoluobčané,
přejeme Vám do dalších let
dobré zdraví a dny plné pohody.

ČERVEN, ČERVENEC
80 LET
Jindřiška Brousková
Věra Havelková
Jarmila Ježková
Libuše Přibylová
Anna Smetanová
Jaroslav Brůček
Zdeněk Jurčovský
Antonín Pecka
Karel Počta
JUDr. Josef Stupka
85 LET
Jan Legát
86 LET
Marie Kašparová
87 LET
Václav Bernášek
88 LET
Marie Havlicová
89 LET
Růžena Hejlíková
Alžběta Wagnerová
93 LET
Ludmila Nerudová
94 LET
Marie Pelánová
95 LET
Jiřina Hlaváčková
96 LET
Anna Kučerová
97 LET
Marie Píšová

VZPOMÍNKA
V těchto dnech zemřel pan František
Černý, dlouholetý kulturní pracovník,
který byl do roku 1990 ředitelem Divadla
Příbram. Pan František Černý patřil
zároveň také k zakladatelům Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka a zasloužil
se o vznik Památníku Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbramě.
Všem pozůstalým si dovolujeme vyslovit
upřímnou soustrast.

foto: Jiří Hanke

Ředitelství Divadla Příbram a Příbramský
Big Band s hlubokým zármutkem oznamují
všem kolegům a přátelům, že dne 17. 6.
2003 zemřel RNDr. Miroslav Přibyl.
Narodil se 23. února 1945 v Jihlavě.
Vystudoval SVVŠ v Příbrami, kterou ukončil
maturitní zkouškou v roce 1964. Poté
nastoupil na Matematicko - fyzikální fakultu
UK v Praze s absolutoriem v roce 1969.
Po ukončení školy nastoupil jako programátor Rudných dolů Příbram, kde až do odchodu do invalidního důchodu pracoval jako
vedoucí výpočetního střediska. Od té doby
se plně věnoval hudbě, která předtím byla
jeho velkým koníčkem.
Stál u zrodu Příbramského Big Bandu,
který fakticky vedl až do svých posledních
dnů. Po celou dobu velmi úzce spolupracoval
s Divadlem Příbram, ať už jako skladatel,
aranžér či korepetitor. V posledních letech
složil hudbu k divadelním hrám G. Geydoa
“Úplně zbytečné parohy” a Jiřího Žáka
“Zlobivý brouček”.
S Příbramským Big Bandem vystupoval
na celé řadě soutěží a festivalů, kde i díky
jeho přičinění dosahoval Big Band významných uměleckých úspěchů.
Další umělecké plány, které společně
s příbramským divadlem připravoval
pro příští roky, nezůstanou sice nedokončeny,
ale jeho příspěvek bude nám všem citelně
chybět.
Miroslav Přibyl vedl od roku 1960 až
do současnosti orchestr Experiment.
Na snímku je Miroslav Přibyl s Peterem
Lipou při koncertu Příbramského Big Bandu.

KINO
7. - 8. 7.

PLNOU PAROU VZAD

Americko-německá bláznivá komedie režiséra
Morta Nathana. Vypadalo to na báječnou prázdninovou cestu po Karibiku, ale ukazuje se, že spolucestující nejsou úplně standardní výletníci. Ještě
že je tu švédský bikini team. V hlavní roli Cuba
Gooding Jr.

9. - 11. 7.
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE

Americko-britská akční komedie režiséra Davida
Dobkina. Londýn: větší divočina než Divoký
západ. Čínský dobrák Čchung Wang a protřelý
sukničkář Roy O´Bannon se ocitají v Londýně
roku 1887, aby se pomstili za smrt Wangova otce
a zabránili spiknutí proradného lorda Rathbonea.
Jackie Chan a Owen Wilson natáčeli převážně
v Praze, ale také v Karlových Varech, Kutné
Hoře, Terezíně či Hluboké nad Vltavou za účasti
českých filmařů.

14. – 16. 7.
MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA

Americký film - režie George 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.
JOHNNY ENGLISH

Britská špionážní komedie režiséra Petera
Howitta. Neví, co je strach, neví, co je nebezpečí,
neví vlastně vůbec nic. Agent Johnny English se
sice chce podobat slavnému kolegovi 007, ale potrhlým jednáním spíše připomíná inspektora
Clouseaua ze série Růžových panterů. V hlavních
rolích Rowan Atkinson a John Malkovich.

21. - 23. 7.
HERO

Historické, dobrodružné, akční fantasy - nejdražší
asijská filmová superprodukce v režii Yimou
Zhanga. Děj se odehrává před 2000 lety za vlády
dynastie Qin a vypráví příběh hrdinného válečníka
a ochránce krále, před kterým stojí obrovský
úkol: sjednotit Čínu a krále tak učinit Imperátorem. V hlavních rolích Ziyi Zhang, Jet Li
a Donnie Yen. Pod speciálními efekty se podepsali ti nejlepší, co chodí po této planetě, a tvůrci
spolupracovali s čínskou armádou, a tak vznikly
nejefektivnější scény historického válečného filmu.

24. - 25. 7.
TAXI 2003

Francouzská akční komedie režiséra Gerarda
Krawczyka. Hyperaktivní mix s adrenalinovou
příchutí. Policista Émilien a taxikář Daniel tentokrát chytají gang Santa Clausů, který provádí rafinované loupeže a který vede smyslná orientálka
Ťiu. V hlavní roli Samy Naceri.

28. - 30. 7.
X – MEN 2

Kultovní záležitost, natočená podle komiksu, která
vás upoutá vizuálně i napínavým dějem, režie
Brian Singer. Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit. Skupina X-Menů hledá mutanta úkladného
vraha, který usiluje o prezidentův život, zatímco
vojenské síly napadnou Akademii mutantů. Hrají:
Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen
a Halle Berryová.

31. 7. - 1. 8.
8 MILE

Americký film - příběh rapového zpěváka v režii
Curtise Hansona. Každá chvíle je další šancí.
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 ÝSLEDKY
4. 6. Plzeň Lopatárna:
7. Foršt (ve dvou spurtech porazil obávaného
spurtéra éD Systém
ZVVZ Tesaře)
7. 6. VC SKP Hradec
Králové
žáci starší: 5. Boško,
9. Hušek, 21. Lammer;
kadeti: 4. Linda, 12.
Vrbický, 18. Dudek;
junioři: 8. Náprstek;
muži: 1. Trkal
éD
Systém ZVVZ 8. Foršt,
9. Machala (Mázl,
Kudrna, Dudek - všichni
v hlavní skupině),
Vočadlo vzdal (už zase
zlobí). Na startu byli
i Andrle, Hruška ONCE
a éD systém ZVVZ s A
týmem.
8. 6. Běleč u Kladna
silnice: 3. Kudrna, 65.
Bauer
LIDICE 2003
Lidické okruhy mládež:
ml. žáci 1. Děd;
kadeti 13. Linda
I. etapa – Lidická 90 km
1. Křeskowic JOKO
Velamos, Jurčo Dukla
Trenčín, 3. Ausbuher CT
Budvar Tábor, Kunta,
Dudel, Kudrna, Machala,
Foršt, Mázl, Vočadlo
všichni v hlavním poli
v čase vítěze.
2. etapa – Křivoklátská
137,6 km
1. Bína AUTOR Praha,
2. Jurčo, 3. Ježek AU-

V hlavní roli Eminem a jeho matku ztvárnila Kim
Basingerová.

4. - 8. 8.
CHARLIEHO ANDÍLCI:
NA PLNÝ PECKY

Americká superakční komedie - režie McG.
Andílci jsou vysláni, aby našli ukradenou databázi
programu ochrany svědků, jehož pět členů má být
zabito. Jedním z nich je 15letý Max, motokrosový
šampion. Hrají: Drew Barrymore, Cameron Diaz
a Lucy Liu.

11. - 13. 8.
LOĎ DUCHŮ

Americký triller - režie Steve Beck. Hranice mezi
realitou a záhrobím byla zlomena. V Beringově
moři je nalezena výletní loď a nálezci se domluví,
že si ji ponechají. Cestou do přístavu se však
za podivných okolností začnou ztrácet členové
posádky. Hrůza z neznámého nepřítele a boj
o život promění jejich cestu v opravdové peklo.
Vládcem opuštěné lodi je totiž starověký démon.

14. - 15. 8.

KRÁSNÁ POKOJSKÁ

Americká romantická komedie režiséra Wayne
Wanga. Když se střetne nenadálá romance
se záměnou identity a všudypřítomnými drby:
Marisa - svobodná matka, která pracuje jako služebná v prvotřídním manhattanském hotelu,
i Christopher - kandidát na amerického senátora,
pochopí, že čím větší jsou jejich sny, tím větší je
i šance, že se jednou splní. V hlavních rolích
Jennifer Lopezová a Ralph Fiennes.

18. - 20. 8.
RYCHLE A ZBĚSILE 2

Volné pokračování úspěšného akčního kriminálního filmu v režii Johna Singletona. Někdejší
policista Brian O´Connor při vyšetřování svého
posledního případu selhal. Proto opustil Los
Angeles a nový případ chápe jako poslední šanci.
Hlavním podezřelým je bohatý obchodník, který
pere špinavé peníze pro jakýsi mezinárodní kartel
a Brian zjistí, že má živé styky s organizátory
adrenalinových automobilových závodů.

MĚSTO PŘÍBRAM
PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
10. 7.
NA

V ÁCLAVSKÉM

KURS SEBEOVLÁDÁNÍ

25. - 31. 8.
TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ

Očekávané pokračování kultovního sci-fi v režii
Jonathana Mostowa. Od doby, kdy John a Sarah
Connorovi za pomoci kovového kolosu Terminátora zabránili soudnému dni, uplynulo už
celé desetiletí. Pětadvacetiletý John vede kočovný
život a je na první pohled bez možnosti být znovu
vystopován neúnavnými pronásledovateli Skynetu. Jenže ten se nehodlá vzdát a vysílá po jeho
stopách nejnovější model Terminátora - smrtící
stroj v ženské podobě, který má v rukávu spoustu
nových trumfů. Na pomoc lidstvu je opět vyslán
zastaralý, ale spolehlivý typ. V hlavních rolích
Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire
Danesová a Kristanna Lokenová.

Připravujeme v září:
Hulk, Fanfán Tulipán, Želary,
Tomb Raider 2, Piráti z Karibiku,
Bláznivá školka, Frida,
Pianista, Od kolébky do hrobu

CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
TOR Praha, 30. Kunta
(zvolil nevhodné gumy
a v přívalovém dešti mu
špice ujela ve sjezdu
na kostkách). – 3:54,32.
Mázl – 3:54, 50. Kudrna
– 8:27, 73. Vočadlo,
97. Dudek, 99. Foršt,
Machala vyloučen pro překročení časového limitu.
3. etapa – Příbramská
176,1 km
1. Sowinski JOKO
Velamos, 2. Moureček
Dukla Praha., Kunta –
domácího závodníka dělilo 50 cm od stupňů vítězů, 38. Mázl, 40.
Kudrna, 64. Dudek
celkové pořadí: 1. Jurčo
10:25:06, 2. Ježek – 2.
sec., 3. Hejduk ČS MTB
– 6. sec, 15. Kunta –
3:52, 36. Kudrna –
23:45, 43. Mázl – 26:08,
64. Dudek
družstva: 1. PSK REMERX,
2. Dukla Trenčín, 3.
Joko Velamos, 8. CK
Příbram B.E.I.
Vrchařská soutěž: 1. Bucháček, 2. Sowinski.
3. Hartl - všichni JOKO
Velamos, 14. Kunta
Bodovací soutěž:
1. Jurčo, 2. Ježek,
3. Moureček
ZMM žáci – Lanškroun
54. Boško, 65. Hušek
(10. v časovce) oběma
se nevedlo v kopcích,
na startu bylo 118
závodníků z 5 států

Extraliga masters:
2. Lomová, 5. Bauer,
7. Vojtěchovský
ČP – sprinterské dny
Plzeň 13. - 15. 6.: časové
disciplíny: žáci - 5.
Hušek; junioři - 4. Hurt
sprint: žáci - 2. Hušek;
junioři - 5. Hurt;
Omnium žáci - 2. Hušek
Mistrovství ČR lékařů
v maratónu: 1. MUDr.
Ondřej Vojtěchovský jeden z lékařů našeho
klubu se stal absolutním
vítězem této kategorie
Extraliga Masters Světlá
nad Sázavou: 2. Lomová,
4. Bauer
Extraliga Mužů Jindřichův Hradec: 150 km:
1. Tesař eD´ Systém
ZVVZ, 2. Hebík Sparta
Praha, 3. Bucháček
JOKO Velamos, 22. Mázl,
28. Kudrna, 31. Strnad
Družstva 1. CK ATTACK – PVT, 5. CK
Příbram B.E.I.
Družstva po 7 závodech:
1. CK Brno, 2. CK ATTACK – PVT, 3. JOKO
Velamos, 9. CK Příbram
B.E.I. Celkem soutěží
v nejvyšší soutěži 23. týmů.
Memoriál Jiřího Hudínka – kriterium Jindřichův Hradec: žáci ml. 2. Děd; žáci st. - 9.
Lammer; kadeti - 4.
Linda, 12. Vrbický; junioři - 9. Náprstek; muži 12. Machala, 15. Kudrna

16

DO

18

HODIN

NÁMĚSTÍ SKUPINA

A

JE TO !

21. – 24. 7. NA NÁM. T. G. MASARYKA (PO SETMĚNÍ)
K INEMATOGRAF BRATŘÍ Č ADÍKŮ
28. 8. V ÁTRIU ZÁMEČKU - ERNESTINA OD 16 HOD.
LOUTKOHERECKÝ SOUBOR Z ALEZLÍCI
28. 8. V ZÁMEČKU - ERNESTINU OD 19 HOD.
MIROSLAV MORAVEC: TO NEJLEPŠÍ Z FULGHUMA
16. 9. NA MALÉ SCÉNĚ V DIVADLE OD 19 HOD.
B ÁRA H RZÁNOVÁ : K. H. M ÁCHA - M ÁJ

G ALERIE F RANTIŠKA D RTIKOLA
Z ÁMEČEK - E RNESTINUM

21. - 22. 8.

Americká bláznivá komedie režiséra Petera
Segala. Co je horší než šílenství? Šílený psychiatr!
Po konfliktu na palubě letadla, který se jeho aktérům vymkne z rukou, dostane na pohled přívětivý
Dave Buznik z rozhodnutí soudu příkaz navštěvovat kurz sebeovládání, který vede doktor Buddy
Rydell. Buddyho neobvyklé léčebné postupy jsou
však velmi drsné. V hlavních rolích Adam
Sandler a Jack Nicholson.

OD

STÁLÁ EXPOZICE:

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

HRADY ŽEBRÁK

A

TOČNÍK

2003
5. – 6. 7.

19. – 20. 7.
26. – 27. 7.

9. – 10. 8.
16. – 17. 8.
16. 8.
23. 8.
29. – 30. 8.
13. – 14. 9.
20. – 21. 9.
27. 9.
11. 10.

„Bitva o excalibur aneb chudák Artuš“ - Gladius
- oživený hrad v kulisách Londýna 17. století
(10 - 18 hodin)
„Bitva staré Anglie“ - každý den ve 13 a 16 hodin
1. točnické ležení - Raveni - šerm, divadlo
„Středověké hrátky“ – rytířská klání – Fraternitas
- oživený hrad, šerm, řemesla a stánky, divadlo
(10 - 17 hod.)
v sobotu ve 22 hodin „Nočník“ - ohňové představení
„Veselý víkend“ - Gladius - dobové zábavy a radosti,
šerm, kejkle (10 - 18 hod.)
„Historia magistra vitae“ - Bilbo - divadelní, šermířské
a hudební vystoupení s rekonstrukcí bitvy v hradním
příkopu (10 - 18 hod.)
Tyjátr na káře „Sv. Kateřina“ - divadlo (od 18 hod.)
„Netopýří večírek“ - povídání o životě nejen hradních
netopýrů, ukázky, netopýří divadlo (od 19 hod.)
„Vo patro vejš Slunkatoč“ - Lomikámen, Nudle
benefiční koncerty přes noc, v sobotu divadlo (12 - 19 hod.)
„Indiáni z Točníku“ - každoroční americká návštěva
- dílny, obydlí, kuchyně, hudba a tanec (10 - 17 hod.)
„Mamuti na Točníku“ - pravěké dny - dílny, soutěže,
ukázky, obydlí a kuchyně v neolitu (10 - 17 hod.)
„Hry lásky pálivé…“ - Divadlo DDS, po celý den
„Kepler na Točníku“ - prezentace pražského gymnázia
výtvarné dílny, výstavy, koncerty, divadla (11 - 16 hod.)

CYKLO

KLUB

P Ř Í B R A M B .E .I .

Vážení rodiče a žáci,
od nového školního roku zřizuje
Ministerstvo školství, Český svaz cyklistiky a Cyklo klub Příbram B.E.I.
sportovní třídu se zaměřením na cyklistiku. Sportovní třída bude zřízena
při 8. základní škole v Příbrami.
Do této třídy se mohou hlásit žáci,
kteří půjdou do šesté třídy a jako
povinný předmět mají angličtinu.
Žákům bude upraven školní rozvrh,
kde budou mít pět hodin tělocviku
ve škole, dále pak tři tréninky pod dohledem trenérů v klubu. Pro žáky budou

pořádány zimní a letní výcvikové
tábory, tématický zájezd na 1 až 2 etapy
Tour de France nebo Giro Italia.
V osnově vyučování bude zahrnuta
dopravní výchova, přednášky o zdravé
výživě a regeneraci, opravě kol atd.
Zájemci o studium v této třídě se
mohou přihlásit na adrese:
Cyklo klub Příbram B.E.I., 261 01
Příbram V - Zdaboř, blok č. 20, tel./fax
318 625 474, mobil 602 482 105,
nebo přímo na 8. základní škole,
Žežická 193, Příbram VII.
Jiří Wimmer, sportovní ředitel

TV FONKA

Videostudio Fonka vysílá v kabelové síti pod názvem Televize Fonka.
Tato síť má v současné době 11 126 zásuvek. Signál odebírá zatím
10 564 domácností (pro zajímavost: v Příbrami je 12 473 bytů).
Vysílací schéma:
Zpravodajství: po - pá 17.30 hodin (19.00; 20.00; 21.00; 23.00; 6.00;
7.00; 8.00; 9.00 = reprízy)
Sestřih nejzajímavějších událostí + víkendový magazín v sobotu a neděli
ve stejných časech
Magazín: so - ne 14.00 a 16.00 hodin

Běh za Českou republiku bez drog 2003. Je to akce, jejímž cílem je
upozornit na problematiku drog, a to hlavně ve spojení s mládeží
a dětmi. Trasa měřila víc než 500 km a vedla přes 160 měst a obcí
v pěti krajích. Běh odstartoval 17. června v České Lípě. Do Příbrami
běžci dorazili v pondělí 23. 6. Na radnici je přivítal radní Svatopluk
Chrastina. Z Příbrami ještě tentýž den běžci běželi do Benešova.
Celý běh skončil 25. 6. v Pelhřimově.

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
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- V odpoledních hodinách 6. 6. zatím neznámý pachatel odcizil 37leté majitelce pánské
horské jízdní kolo za 6 300,- Kč. Kolo měla
připevněno lankovým zámkem u plotu areálu
venkovního bazénu v ulici Legionářů.
- Do garáže, která sloužila jako sklad kosmetického zboží, se v nočních hodinách na sobotu 7. 6. v Příbrami VII vloupal neznámý pachatel. Vypáčil zámek vstupních vrat a poté
odcizil různé zboží v hodnotě 180 000,- Kč.
- K dopravní nehodě dvou osobních a jednoho
nákladního vozidla došlo v pondělí odpoledne
v Březnické ulici. Osmačtyřicetiletý řidič
nákladního automobilu Škoda Pick up nedodržel
bezpečnou vzdálenost za osobním vozem
Peugeot. Nárazem byl vůz odhozen do dalšího
automobilu Škoda Octavia. Nehoda se obešla
bez zranění, celková škoda na vozidlech
56 000,- Kč.
- V časných ranních hodinách se v úterý
10. června na křižovatce u restaurace Asia
srazila dvě osobní vozidla Škoda Felicia.
Sedmašedesátiletý řidič jedoucí Žežickou ulicí
od Březových Hor nerespektoval dopravní
značku „Dej přednost v jízdě“, vjel do křižovatky a narazil do čtyřiačtyřicetiletého řidiče,
který do Žežické najel ulicí Podbrdskou.
Ke zranění nedošlo, škoda na vozidlech
65 000,- Kč. Alkohol u obou řidičů vyloučen
na místě provedenou dechovou zkouškou.
- K havárii nákladního vozidla s osobním
došlo 10. 6. v 16 hodin v Riegrově ulici.
Osmatřicetiletý řidič vyjížděl s nákladním
automobilem Citroen Berlingo od domu. Plně
nesledoval provoz a střetl se s osobním automobilem Hyundai. Nehoda se obešla bez zranění, škoda na vozidlech byla vyčíslena
na 16 000,- Kč.
- Z neděle na pondělí 10. června se dosud
neznámý pachatel vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Volkswagen Polo,
zaparkovaného na parkovišti na Rynečku.
Z auta odcizil autorádio za 10 000,- Kč.
- Příbramští policisté pátrají po odcizeném
nákladním vozidle Peugeot Boxer, bílé barvy,
SPZ PBL 19-02. Vůz byl odcizen 29letému
majiteli v nočních hodinách z neděle na pondělí 10. června z parkoviště mezi ulicemi
Erbenova a Bratří Čapků.
- K vloupání do kontejneru s uloženými
pracovními nástroji a přístroji na staveništi
v Jinecké ulici došlo v nočních hodinách ze soboty na neděli 8. června. Zatím neznámý
pachatel překonal ocelová vrata vedoucí do areálu
stavby a poté odcizil ruční přímočarou pilu,
ruční elektrickou vrtačku, úhlovou brusku
a další nářadí za více než 140 000,- Kč.
- Pravděpodobně v nočních hodinách z 9.
na 10. června se neznámý pachatel vloupal
do restaurace Kahan. Vypáčil dveře a odcizil
větší množství cigaret, alkohol, finanční hoto-
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vost z výherních automatů a hifi věž. Majiteli
způsobil škodu vyšší než 80 000,- Kč.
- Na silnici I/18 došlo 11. 6. v půl páté odpoledne ke srážce dvou osobních vozidel. Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla Hyundai
jedoucí od křižovatky u Renaultu při odbočování vlevo mimo komunikaci přehlédl jedoucí
vozidlo Peugeot, vjel mu do jízdní dráhy
a střetl se s ním. Ke zranění osob nedošlo,
hmotná škoda na vozidlech činí 90 000,- Kč.
- V nočních hodinách na 11. 6. byla zaznamenána dvě vloupání do automobilů. Dosud
neznámý pachatel se vloupal do Mazdy v ulici
Osvobození a odcizil autorádio za 8 000,- Kč.
Další pachatel vnikl do Volkswagenu Passat
ve Sportovní ulici. Ukradl autorádio s CD přehrávačem v hodnotě 15 000,- Kč. Prořezal
mikroplyšová zadní sedadla a vypáčil víko
odkládacího prostoru palubní desky. Dvaadvacetiletému majiteli způsobil škodu 50 000,- Kč.
- Ze sklepa v Brodské ulici bylo mezi 4. a 11.
červnem odcizeno 37letému majiteli pánské
horské kolo za 14 000,- Kč.
- Na křižovatce ulic Podbrdská, Žežická
a Krylova došlo 16. června krátce po 20. hodině
k dopravní nehodě osobního vozidla s motocyklem. Osmapadesátiletý řidič z Příbrami jel
s automobilem Škoda 105 od Obchodního domu Delvita ulicí Podbrdskou. Na křižovatce
zastavil a chtěl odbočit doleva do Žežické.
Přitom nedal přednost v jízdě protijedoucímu
sedmnáctiletému řidiči motocyklu Yamaha
a narazil do jeho přední boční části. Po střetu
pokračoval v jízdě dál a chtěl z místa nehody
ujet. Hlídkou policistů byl však zadržen a podrobil se orientační dechové zkoušce, která
byla pozitivní. Řidič motocyklu a jeho spolujezdec při nehodě utrpěli pouze lehká poranění a byli ošetřeni v příbramské nemocnici.
Způsobená škoda na motocyklu byla vyčíslena
na 30 tisíc korun a na osobním voze 5 tisíc
korun. Šetří policisté dopravního inspektorátu
OŘ PČR Příbram.
- Policejní rada služby kriminální policie
a vyšetřování v Příbrami v těchto dnech sdělil
obvinění z trestného činu ublížení na zdraví
dvaasedmdesátiletému muži z Písecka.
28. března kolem 16,30 hod. řídil osobní automobil Škoda 120 a vyjížděl z parkoviště v Žižkově ulici. Nedal přednost po hlavní silnici
jedoucímu motocyklu Daelim. Sedmnáctiletý
mladík z Prahy při nehodě utrpěl zlomeninu
nohy, poškození vaziva, tržné rány a odřeniny.
- Z kolárny v suterénu domu v Okružní ulici
bylo třicetiletému majiteli v době mezi 12.
a 16. červnem odcizeno pánské horské jízdní
kolo Author za 9 000,- Kč.
- V úterý 17. června v časných ranních hodinách neznámý pachatel překonal zámek plechové bedny na časopisy a noviny umístěné
před supermarketem Hypernova v Brodské

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
konané ve dnech 13. - 14. 6. 2003

VÝSLEDKY
Okrsek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Celkem

ZA MĚSTO

PŘÍBRAM

Počet Vydané Účast Odevzd. Platné
opráv.
obálky
v%
obálky
hlasy
občanů
celkem
893
439 49.16
439
428
980
469 47.86
469
455
654
338 51.68
338
330
1 038
637 61.37
637
627
910
510 56.04
510
494
989
519 52.48
519
504
835
428 51.26
428
421
876
438 50.00
438
429
1 111
612 55.09
612
610
1 045
637 60.96
637
628
1 200
588 49.00
588
571
1 054
516 48.96
516
504
34
25 73.53
25
25
1 089
668 61.34
667
656
865
402 46.47
402
390
916
486 53.06
486
467
734
380 51.77
380
376
822
438 53.28
438
432
861
456 52.96
456
448
751
377 50.20
377
369
821
373 45.43
373
363
848
424 50.00
424
413
763
400 52.42
400
394
651
347 53.30
347
342
866
459 53.00
459
446
821
330 40.19
328
322
683
338 49.49
338
326
910
504 55.38
504
495
1 035
534 51.59
534
521
1 012
486 48.02
486
467
769
369 47.98
369
365
826
486 58.84
486
485
856
501 58.53
501
450
256
168 65.63
168
165
89
61 68.54
61
57
98
36 36.73
36
36
185
101 54.59
101
101
146
83 56.85
83
83
29 292
15 363 52.45
15 360 14 995

Počet Počet
hlasů hlasů
ANO
NE
321
107
352
103
253
77
508
119
376
118
381
123
300
121
314
115
483
127
497
131
431
140
386
118
18
7
483
173
285
105
343
124
312
64
345
87
357
91
293
76
271
92
307
106
312
82
271
71
375
71
247
75
252
74
378
117
409
112
368
99
287
78
363
122
372
78
128
37
40
17
28
8
72
29
65
18
11 583 3 412

ČR

ulici. Z ní odcizil několik balíků časopisů
v hodnotě 5 000,- Kč.

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD
Policie ČR, Okresní ředitelství Příbram
od 1. do 31. 5. 2003 v porovnání
se stejným obdobím roku 2002:
2003
Dopravní nehody celkem
174
Usmrceno osob
2
Těžce zraněno
10
Lehce zraněno
40
Příčiny: - rychlost
24
- přednost
21
- nesprávný způsob jízdy
105
- předjíždění
9
- z toho pod vlivem alkoholu 11

2002
167
2
6
31
11
23
107
6
13

Způsobená škoda na vozidlech
8 842 000,- Kč
7 705 000,- Kč
Uděleno blokových pokut
156 700,- Kč
151 000,- Kč

KRÁTCE Z TISKOVÉ KONFERENCE
Nedávno skončenou Živnostenskou výstavu v Příbrami společně zhodnotili zástupci
Okresní hospodářské komory Příbram a zástupci radnice. Přestože se letos přihlásilo
o něco méně vystavovatelů než v minulých
letech, návštěvníků přišlo téměř 7 tisíc.
Příští rok by výstava měla být již od čtvrtka
15. května a končit bude v sobotu 17. května.
Pořadatelé chtějí připravit i celou řadu
doprovodných akcí. Po dohodě s hasiči
by se právě v tyto dny měla konat vodní
fontána a celá řada dalších akcí.
V závěru týdne se vedení radnice sešlo
nad plány budoucího vnitřního uspořádání
Zámečku - Ernestina. Celé horní patro by
mělo být k dispozici Galerii Františka
Drtikola. Vznikne tu například depozitář
obrazů, ale i šatna pro účinkující i veřejnost.
Důstojné prostory by mělo získat Muzeum
III. odboje. V přízemí Zámečku nově vznikne
Informační centrum a bude zde i kompletní
zázemí pro obřadní síň. Do budoucna se
počítá také s využitím atria, sklepní prostory
budou nabídnuty k restauračnímu provozu
a oživit by se měla terasa. Z minulosti je
sice k dispozici zpracovaný projekt, ale jeho
realizace by si vyžádala částku přes 4 miliony
korun. Současné navržené řešení je levné
a realizovat se může hned. Úpravy se budou
týkat i okolí Zámečku. Na západní straně
vznikne nový chodník a stávající slepá cesta
na straně východní bude prodloužena
o schodiště, aby navazovala na komunikace.
K prodloužení uzávěry asi o dalších 14 dní
dojde v Balbínově ulici. Důvodem je přeložení vedení plynu. V této ulici byla provedena
generální rekonstrukce kanalizace a dalších
sítí.
K prodloužení vedení plynu by mělo dojít
v rámci rekonstrukce Husovy a Rožmitálské
ulice. I když se tento požadavek ze strany
občanů vyskytl až nyní, věří místostarosta
Ivan Šedivý, že se ještě stihne administrativně
do zahájení původně plánovaných prací vyřešit.
Od pondělí 16. června bude v ulicích plechová policejní kavalérie. Jde o makety policistů, které budou postupně rozmísťovány
na různých dopravních místech Příbrami.
Budoucím partnerským městem by se mohlo
stát polské město Boleslawiec. Jde asi o čtyřicetitisícové město, které leží v podhůří
Krušných hor a ve kterém sídlí dělostřelecký
útvar. Proto sem byli pozváni zástupci jinecké
posádky společně se zástupci města
Příbram. Starosta polského města oficiálně
vyzval vedení naší radnice k navázání partnerských vztahů. Již na letošní září chystá
naše armáda pro polskou stranu program.
Tradiční výjezdní zasedání Rady města
Příbram proběhlo v tomto měsíci. Počasí
ale tentokrát nedovolilo zástupcům města
projít městské lesy, a tak se setkání přesunulo
do restaurace U Švejka. Ředitel Městských
lesů Příbram informoval o současném hospodaření společnosti. Dřevo se vzhledem
k nízkým cenám na trhu nyní netěží, proto se
pracovníci více věnují ochraně stromů,
úpravě cest a nové výsadbě. Stálým problémem jsou černé skládky. Jenom za poslední
dva měsíce společnost za jejich likvidaci
zaplatila 27 tisíc korun.
Jak fungují divadla v okolních městech,
například v Táboře a Písku, chtějí zjistit oba
místostarostové. Starosta Ivan Fuksa informoval, že chtějí zavést sobotní představení
a v tomto směru začínají velice úzce spolupracovat i se starosty okolních obcí.
Ředitel střední hudební školy německého
partnerského města Altöttingu, který nedávno
doprovázel své studenty do Příbrami, pozval
na oplátku příbramské studenty.
Letní měsíce chce vedení města využít
k vybudování Informačního centra v budově
Zámečku - Ernestina.
Od 1. 7. vznikne na Městském úřadu
Příbram odbor informačních technologií.
Podle informace starosty nedojde k navýšení
pracovníků úřadu ani k navýšení finančních
prostředků.
Spolek Příbramských betlémářů požádal
radu města o prominutí poplatků za služby.
Rada tuto žádost zamítla s tím, že betlémáři
mají nájem své spolkové místnosti zdarma
a i v letošním roce získali na svoji činnost
finanční grant.

OD ČERVENCE BUDEME ODTAHOVAT!
Technické služby města Příbram mimo jiné zabezpečují
čištění města. Bezprostředně po skončení zimní údržby
komunikací dochází k tzv. pozimní údržbě - zametení
a odstranění zbytku posypového inertního materiálu.
Bez větších problémů jsme schopni zabezpečit vyčištění
chodníků. Na druhé straně je téměř nemožné vyčistit
kvůli zaparkovaným motorovým vozidlům silnice, zejména
v sídlištní zástavbě. Podobná situace je při blokovém čištění, které zabezpečujeme od 19. do 42. týdne každý rok.
Přesto, že v zákonné lhůtě (7 dnů) předem rozmísťujeme
dopravní značky „Zákaz zastavení“ v ulicích, kde se má
v daný den úklid provádět, valná většina řidičů toto
nerespektuje, a tak znemožňuje úklid.
Situaci jsme posuzovali s vedením města, které rozhodlo o řešení formou provozování odtahové služby.
Na základě výběrového řízení bude odtah provozovat firma
Fany Cars, spol. s r. o., Příbram. Očekáváme, že se
situace zlepší od 1. července, kdy začne firma Fany Cars
ve spolupráci s Technickými službami a Městskou policií
provozovat odtahovou službu.
Služba bude prováděná v souladu se zákony č. 361/2000
Sb., 13/1997 Sb. a 553/91 Sb. Vozidla, o jejichž odtažení
dle zákona rozhodne Městská policie, budou odtažena
na hlídané parkoviště v areálu Technických služeb města
Příbram, U Kasáren 6, Příbram IV. Před odtahem motorového vozidla bude ve spolupráci Městské policie a odtahové firmy přestupek a stav vozidla zdokumentován.
Občan, jehož motorového vozidlo bylo odtaženo, zjistí
tuto skutečnost na Městské policii.
Po vyřešení přestupku na Městské policii si občan může
vyzvednout své motorové vozidlo z parkoviště, kde je
nepřetržitý provoz. U výdejce se prokáže osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas apod.), osvědčením
o technickém průkazu motorového vozidla („malý techničák“) a dokladem o vyřešení (řešení) přestupku
na Městské policii. Po zaplacení poplatku za odtažení
vozidla a jeho parkování bude vozidlo vydáno. Vozidlo
bude vydáno ve stavu, jaký byl zdokumentován při odtahu a převzetí na parkoviště.
Vzhledem k nákladům, které jsou pro činnost odtahové
služby a hlídání parkoviště nutné, nebudou částky
za úhradu této činnosti zanedbatelné. Předpokládá se, že
cena za jeden úplný odtah (od zjištění přestupku až po naložení na odtahové vozidlo) bude 1 000,- Kč, za neúplný
odtah (bez naložení vozidla určeného k odtahu) 500,- Kč.
Za první 2 hodiny parkování odtaženého motorového
vozidla se neplatí. První den (po uplynutí dvou hodin) je
poplatek 100,- Kč. Za každý další i započatý den zaplatí
majitel vozidla 200,- Kč. K tomu je nutné ještě započítat
pokutu, kterou ve správním nebo blokovém řízení udělí
Městská policie, a to až 1 000,- Kč. Odtažení motorového
vozidla může tedy majitele stát až 2 100,- Kč v případě, že
si vozidlo vyzvedne ve stejný den.
Dáváme tuto informaci včas, s cílem dosáhnout respektování dopravních značek a umožnit pravidelné čištění
všech komunikací ve městě.
Ing. Ladislav Michvocík
ředitel Technických služeb Příbram

Příbramská jména (2.)
V minulém čísle jsme se zabývali jménem našeho města.
To se však skládá z několika dalších bývalých obcí a jednoho
města, a proto se budeme postupně zabývat i jejich pojmenováním.
Nejméně tajemství skrývají názvy takových lokalit, které
jsou odvozeny od charakteristických skutečností daného
místa. Příkladem takového jména jsou Březové Hory, historicky druhá nejvýznamnější část města. Ta vznikla v roce
1526 v místech těžby stříbra v okolí hory, porostlé břízami.
Tato hora dala název celé hornické osadě, která se postupně
změnila v dnešní šestou městskou část. Pro zajímavost je
možné uvést, že se jméno objevovalo také jen v jednotném
čísle či v jednoslovné podobě, takže se můžeme v historických textech setkat s označením Březová Hora i Březohora.
V dobách mladších se pak název naopak zkracuje na pouhé
Hory. Březové Hory také měly foneticky odlišnou variantu
jména v němčině - Birkenberg.
V bilingvní společnosti našich předků bylo běžné jména
obcí překládat či různě přizpůsobovat každému jazyku zvlášť.
A tak téměř každá obec v Čechách a na Moravě má 2 varianty jména - českou a německou a řada z nich i latinskou.
Příbram používala v němčině spřežkovým pravopisem
napsanou, ale foneticky stejnou podobu podoba jména –
Przibram. Ostatně tak tomu bylo u většiny starých, až do 17.
století česky osídlených obcí. Výjimkou byla jen doba
Protektorátu Čechy a Morava, kdy na základě omylu (podle
chyby v jedné německé středověké listině) bylo Němci našemu městu vnuceno jméno Pibrans. Březové Hory naopak
v německých textech užívaly od samého počátku doslovný
překlad svého jména. Vzhledem k tomu, že většina prvních
horníků na Horách pocházela z Podkrušnohoří, je možné
spekulovat i o tom, že německá varianta názvu předcházela
české.
Podobným způsobem jako jméno Březové Hory byl vytvořen i název osady Nová Hospoda. Tato vesnička, která byla
historicky součástí dobříšského panství a později obce
Dubno, vznikla v okolí skutečné hospody. Tu postavil na hranici svého panství hrabě Karel z Mannsfeldu, pán na Dobříši,
v roce 1722. Jeho cílem bylo zvýšit odbyt dobříšského piva.
Hospoda stála u hlavní cesty na Prahu a disponovala krásným výhledem na Svatou Horu, což lákalo unavené poutníky
k odpočinku. Záhy se v okolí začali usazovat další poddaní
dobříšské vrchnosti a tím vznikla malá osada.
Nejvýznamnější stavba tak dala název celé vsi. Bohužel
budova hospody, hodnotné barokní stavení, byla v roce 1967
stržena a na jejím místě vyrostla úhledná ocelokolna. Pro pořádek dodejme, že v německých textech je zvána, opět překladem, Neuwirtshaus.
Naproti tomu jméno obce Zdaboř na první pohled nic
nepřipomíná. Podle současného mínění byla původní podoba
názvu této vesnice Zdeboř, ale vyskytuje se i varianta Zdoboř.
Název sám byl vytvořen stejně jako název Příbram, a to pomocí změkčující koncovky, přidané k osobnímu jménu
Zdebor či Sdebor. Toto archaické jméno pak vyjadřovalo „zde
(doma) bojuj“, tedy naději, že nositel toho jména nenechá
svůj domov na holičkách. Podobně bylo utvořeno dodnes
používané jméno Libor (Lubor). Je tedy možné tvrdit, že ves
založil či alespoň byl jejím prvním majitelem jakýsi člověk
tohoto jména. V historických pramenech se Zdaboř poprvé
vyskytuje až později, v roce 1379, již jako součást příbramského panství pražských arcibiskupů. V německých textech
je Zdaboř uváděn jako Zdabor či Zdaborz.
Daniel Doležal
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ČERVNOVÁ

FOTOKRONIKA

Kaktusáři připravili opět výstavu kaktusů.

Záběr z maturit na Střední průmyslové škole.

Tradiční Obecnické muzicírování se vydařilo.

V referendu řekli příbramští občané “ano”.

Televize TVF pořádá pravidelné besedy s poslanci.

Letní utkání Volejbalového oddílu Příbram.

Ministr Libor Ambrozek navštívil Příbram.

Teátr Víti Marčíka zapojil do děje všechny diváky.

Z jednání o rychlostní komunikaci R4.

Tradiční akce “Dobytí Jerusaléma.

V neděli 29. června jsme na Svaté Hoře oslavili 271. výročí Korunovace Panny Marie Svatohorské.
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U SNESENÍ R ADY
RADA MĚSTA 22. 4.
SCHVÁLILA

- výsledek výběrového řízení s cenou
dle cenové nabídky firmy na akce:
- Rekonstrukce chodníků: REIMO
Praha, Výspravy po zimě - reparatourzug - hraněné emulzní nátěry:
OÚK Dobříš, Výspravy po zimě ABS a Rerparatourzug - hraněný
emulzní nátěr: OÚK Dobříš, Svislé
dopravní značení: OÚK Dobříš,
Vodorovné dopravní značení: Údržba silnic Osečany, Výspravy po zimě
- dlažba: OÚK Dobříš, Výspravy
po zimě - patchmatic: Údržba silnic
Osečany, Zvýšené přechody pro
chodce: PSVS Praha
- princip budoucí akcionářské smlouvy
akcionářů THERMO Příbram, a. s.,
ve variantě 3x půjčka a požaduje
zapracovat připomínky města do akcionářské smlouvy a stanov a jednoznačně garantovat městu, že za každé
situace do budoucna bude vlastnit
20 % podílu bez dalších finančních
nároků na město Příbram. Město
Příbram naplní roli garanta po zpracování teplofikačního generelu města.
ZRUŠILA

- výběrové řízení na akci Výspravy
po zimě - frézované

RADA MĚSTA 28. 4.
SCHVÁLILA

- výsledek veřejné obchodní soutěže
na odstraňování komunálního odpadu
a nebezpečných složek komunálního
odpadu takto:
1. RUMPOLD - P, s. r. o., 2. ZDIBE,
s. r. o., INGETRADE, a. s., za podmínek uvedených v nabídkách
- přidělení grantů kap. 715 - zdravotnictví ve výši 47 000,- Kč
- přidělení grantů kap. 728 - sociální
věci ve výši 350 000,- Kč
VZALA NA VĚDOMÍ

- informaci o plánované výstavbě
tribuny v areálu Na Litavce
- plán práce kontrolního výboru
Zastupitelstva města Příbram na II.
pololetí 2003 (kontrola dodržování
zákona o vyřizování stížností, kontrola vybraných veřejných zakázek,
namátková kontrola plnění ukládacích usnesení RM, ZM)

RADA MĚSTA 12. 5.
SCHVÁLILA

- proplacení nájmu z pozemků p. č.
KN 131/31 o výměře 56 m2, KN
131/32 o výměře 62 m2, st. 1487/2
o výměře 80 m2, st. 1488/2 o výměře
72 m2, tj. celkem výměra 270 m2, v k. ú.
Březové Hory, majitelům Zdeňce
a Františku Stoklasovým zpětně
za tři roky ve výši 36 450,- Kč
- převod pronájmu části nebytového
prostoru č. 4 (části místnosti) o výměře 36,48 m2 v Příbrami IV, Čs.
armády 5 na spol. TIMCO, s. r. o.,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 407,- Kč/m2/rok
(základní nájemné) povýšenou každoročně o míru inflace, za účelem
skladování kancelářských potřeb
- pronájem místnosti (cca 16 m2)
v objektu bývalého Agitačního střediska v Žežicích panu Ondřeji Fialovi
za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok
na dobu určitou do 31. 3. 2011 s tím,
že nájemce bude bezplatně poskytovat místnost pro potřeby Osadního
výboru Žežice a městu Příbram v době
voleb (referenda)
- výsledek = zápis z konkurzního
řízení na funkci ředitelky 9. mateřské
školy Příbram, a další postup v souladu s § 14, odst. 8 zákona č. 564/90
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Střč. kraje v Praze
je jmenována pí Růžena Dušková
ředitelkou 9. MŠ Příbram
- uzavření prac. smlouvy na správce
hřiště Gymnázia Příbram v rámci
veřejně prospěšných prací
- osvobození od placení měsíčních
poplatků v mateřské škole a školní
družině pro pí Věru Rampfelovou,

A

Annu Jelínkovou, Janu Vagiovou,
Šárku Jelínkovou, Hanu Hrtanovou,
Kláru Szabovou, Libuši Kořínkovou,
Radku Šlechtovou, Vladanu Dudiovou, Irenu Muzikovou, Ivetu
Zedkovou, Marcelu Hrdinovou,
Karolínu Serynkovou, Mariku Novákovou, Petru Hoškovou, Marii
Turčovou, Moniku Šimánkovou,
Michaelu Kohákovou, Janu Serynkovou, Simonu Tomšíčkovou, Ivanu
Hradilovou, Jiřinu Klemšovou,
manžele Kubovy, Prokešovy
- navýšení ceny za jednu hodinu
pro žáky při výuce plavání na 30,- Kč
s platností od 1. 9. 2003
- zadání zakázky na akci „Rekonstrukce střechy budovy radnice,
Příbram I/108“ firmě Novadus, s. r. o.
ODVOLALA

- koordinátora komise pro výchovu
a vzdělávání pí Věru Albrechtovou,
vedoucí OKSIS
- koordinátora komise pro životní
prostředí Ing. Zdenku Sučkovou,
vedoucí OKRM
JMENOVALA

- koordinátorem komise pro výchovu
a vzdělávání Mgr. Jitku Čechurovou,
vedoucí odboru školství
- koordinátorem komise pro životní
prostředí Ing. Petra Walenku, vedoucího odboru životního prostředí

RADA MĚSTA 26. 5.
JMENOVALA

- Ing. Petra Walenku do funkce
vedoucího odboru životního prostředí
MěÚ Příbram a Ladislava Kubína
do funkce vedoucího odboru ochrany
a obrany MěÚ Příbram s účinností
od 1. 6. 2003

RADA MĚSTA 9. 6.
SCHVÁLILA

- nájemné za pozemky, které užívá
město Příbram v k. ú. Březové Hory
a které jsou ve vlastnictví p. Milana
Procházky o celkové výměře 17 737 m2
za cenu 9,- Kč/m2 zpětně za tři roky,
tj. 159 633,- Kč za rok do doby
výkupu pozemků
- pronájem pozemků p. č. 41/1 o výměře 6 405 m2, p. č. 41/6 o výměře
1 010 m2 a p. č. 41/7 o výměře 4 994 m2,
pozemky v k. ú. Bř. Hory, panu
Christosu Ziopulosovi a Ing. Jaroslavu Cikánovi, CSc., na dobu 10 let
s roční výpovědní lhůtou za cenu
10,- Kč/m2/rok, tj. při celkové výměře
7 909 m2 nájemní cena 79 090,- Kč
za rok s tím, že prokázané náklady,
vložené do parkové úpravy a na rekultivaci dle požadavku architekta
města, budou započteny proti nájmu
- pronájem pozemku p. č. 62/7 k. ú.
Zdaboř o výměře 874 m2 paní Žofii
Beerové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za 50,- Kč/rok
na sklízení trávy
- snížení nájemného v nebytovém
prostoru v Příbrami VII/322 (Malý
kotel) na 50 % v období od 1. 10. 2002
do 31. 1. 2003 jako kompenzaci
za ztížené podmínky na provozování
- změnu předmětu činnosti v nebytovém prostoru v ulici bří Čapků 328
z prodejny použitého spotřebního
zboží na prodejnu krmiv pro domácí
zvířectvo nájemci p. Petru Šámalovi
- návrh na pověření Ing. Milana
Soukupa, člena letopisecké a památkové komise rady města, vykonáváním odborného dozoru při provádění
nového označení ulic, náměstí a památek, popř. jejich oprav
NESCHVÁLILA

- výkup pozemku p. č. 1595/3 v k. ú.
Příbram o výměře 3 035 m2 ve vlastnictví MUDr. Heleny Stránské, a výměnu pozemku za jiný pozemek
- převedení nájmu nebytových
prostor: 1) ve 2. nadzemním podlaží
objektu v Příbrami IV-4 o výměře
216,5 m2 (Simply Club) z Mgr. Romana
Váchy, Zdeňka Trnky a Pavla Kříže
na Alenu Machovcovou a Ivu Kaiserovou s tím, že bude zachována současná činnost,
2) v 1. patře objektu v Příbrami I-1

Z ASTUPITELSTVA
o výměře 27,9 m2 z Aleny Vojáčkové
na Jitku Čermákovou s tím, že bude
zachována současná činnost
- prominutí nájemného za estrádní
sál Domu kultury Příbram na koncert
„Rožmitálské venkovanky“ na počest
horníků na počátku měsíce září 2003

RADA MĚSTA 16. 6.
SCHVÁLILA

- pronájem místnosti 32,5 m2 v 1. patře
objektu v Hradební 67 pro Speciální
mateřskou školu Příbram za podmínek stávající nájemní smlouvy, tj.
142,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s šestiměsíční výpovědní lhůtou
s tím, že město souhlasí s podnájmem místnosti Mgr. Ivě Vanerové
za účelem provozování logopedické
praxe
- uzavření městských jeslí v době
letních prázdnin od 14. 7. do 8. 8.
- Nařízení Města Příbram o maximálních cenách za nucené odtahy
osobních automobilů a za služby parkovišť sloužících k parkování a ke střežení takto odtažených automobilů
s platností od 1. 7. 2003 takto:
1) maximální cena za jeden úplný
odtah osobního automobilu 1 000,- Kč
2) maximální cena za jeden neúplný
odtah osobního automobilu 500,- Kč
3) maximální cena za parkování
a střežení odtaženého osobního automobilu:
a) za první dvě hodiny 50,- Kč
b) za první den 100,- Kč
c) za každý další i započatý den 200,- Kč

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA 23. 4.

MĚSTA

P ŘÍBRAM

o výměře 123 m2, č. 369 o výměře
136 m2 za cenu obvyklou, tj. dle znaleckého posudku 200,- Kč/m2,
celkem za 424 m2, tj. 84 800,- Kč, a uzavření darovací smlouvy s FC Příbram
na část pozemku č. 361/1, kde výměra
bude upřesněna geometrickým plánem, pozemku č. 367/2 o výměře
1 149 m2, p. č. 359/2 o výměře 2 000 m2,
p. č. 370/1 o výměře 74 m2, p. č.
370/2 o výměře 20 m2 a p. č. 371/1
o výměře 12 m2
- prodej bytu (obsazeného nájemcem)
o velikosti 3 + 0 v Milínské 114, číslo
bytu 28, pro pí Petru Maříkovou
za cenu 351 000,- Kč, hotově, ihned
- prodej bytu (obsazeného nájemcem)
o velikosti 1 + 0 v ul. S. K. Neumanna
226, číslo bytu 2 pro Jiřího a Janu
Pechalovy za cenu 105 000,- Kč,
hotově nebo převodem při podpisu
smlouvy
- poskytnutí příspěvku 240 000,- Kč
pro Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram - Svatá Hora na dokončovací
práce po loňské opravě na Svaté
Hoře v okamžiku naplnění příjmové
části rozpočtu města na kapitole 741
- všeobecná pokladní správa
- zrušení pověření JUDr. Antonína
Hejduka z funkce koordinátora
prevence kriminality Příbram ode
dne 14. 4. 2003 a jmenování Bc.
Miroslava Čížika, strážníka Městské
policie Příbram, do funkce koordinátora prevence kriminality Příbram
ode dne 14. 4. 2003
- záměr uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene pro pozemky KN
3231/3 v k. ú. Příbram a KN 46/1
v k. ú. Březové Hory s jejich správcem Pozemkovým fondem ČR
za ocenění dle znaleckého posudku

SCHVÁLILO

- prodej pozemků p. č. 79/16 o výměře 370 m2, p. č. 79/54 o výměře
2 m2, p. č. 85/69 o výměře 210 m2,
p. č. 85/68 o výměře 57 m2, p. č.
85/70 o výměře 32 m2, p. č. 85/71
o výměře 229 m2, p. č. 85/72 o výměře 12 m2, p. č. 85/73 o výměře
269 m2, pozemky v k. ú. Zdaboř,
pí Alici Krumphanzlové za cenu
800,- Kč/m2, tj. při celkové výměře 1 181 m2
cena 944 800,- Kč. Částka bude
uhrazena z 1/3 hotově a zbylá část
bude uhrazena ze stavebního spoření
- výkup pozemků, tj. celých parcel,
PK 661 o výměře 142 m2 a PK 662
o výměře 579 m2, tj. celkem 721 m2
za cenu 250,- Kč/m2 od majitelů
manželů Jana a Aleny Čákových
a PhDr. Jany Kozákové s tím, že
rozdíl daně uhradí město Příbram
- revokaci usnesení ZM č. 600/2000
ze dne 13. 9. 2000 a bezúplatný
převod ideálních 2/3 pozemku p. č.
604/6 o celkové výměře 241 m2
v k. ú. Bř. Hory dle předloženého
návrhu smlouvy z vlastnictví ÚÚR
Brno do vlastnictví města Příbram
- uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelového vedení NN v k. ú.
Kozičín na pozemcích ve vlastnictví
města Příbram dle předloženého
návrhu smlouvy za cenu 50,- Kč/bm
- geometrické oddělení pozemku p. č.
st. 309/5 o výměře 414 m2 a p. č. st.
309/1 o výměře 692 m2 vč. příjezdové
části na dvě výměrově stejné části,
kdy jedna zůstane ve vlastnictví města
Příbram a druhá ve vlastnictví pí
Peckové a pí Kolářové, a cenu za geometrický plán uhradí rovným dílem
město Příbram i obě majitelky
- zřízení Osadního výboru Orlov,
sedmičlenné složení Osadního výboru
Orlov, předložený statut
- zřízení Osadního výboru Lazec,
sedmičlenné složení Osadního výboru
Lazec, předložený statut
- bezúplatný převod pozemků p. č.
2333/65 ostatní plocha o výměře 116 m2,
p. č. 2333/66 ostatní plocha o výměře 1 199 m2, p. č. 2333/67 ostatní plocha o výměře 270 m2 a pozemku
ve zjednodušené evidenci - parcela
původ PK č. 3119 o výměře 25 m2,
v k. ú. Příbram, od Okresního podniku
služeb, s. p. v likvidaci, Příbram
- uzavření kupní smlouvy na pozemky
tvořící část původního koryta Litavky
č. 361/3 o výměře 165 m2, č. 367/3

ZVOLILO

- pí Olgu Vohradskou předsedkyní
Osadního výboru Orlov
- Ing. Milana Poláka předsedou
Osadního výboru Lazec
ODSOUHLASILO

- aby město Příbram uhradilo rozdíl
daně z ceny prodeje dohodou a z ceny
dle znaleckého posudku při výkupu
pozemků p. č. PK 732 a 733 k. ú.
Příbram od bratrů Bryndových
- poskytnutí daru do výše 20 000,- Kč
pro Miss ČR 2003 Lucii Váchovou
TRVÁ

- na původní cenové politice města
Příbram a stanoví cenu pozemku
pro prodej v zahrádkářské kolonii
Baník: 100,- Kč/m2 za zahradu,
250,- Kč/m2 za zastavěnou plochu,
a stanovilo lhůtu 2 roky pro ty
současné uživatele zahrádek, kteří
z ekonomických důvodů nebudou
moci uzavřít smlouvu kupní ani nájemní, aby měli možnost odprodat
svůj majetek vázaný na pozemek,
který v současné době užívají, a po tuto dobu neměnit stávající podmínky
VYHLÁSILO

- II. výběrové řízení na poskytování
půjček vlastníkům bytů na území
města Příbrami pro rok 2003 z fondu
FOM a stanovilo následující podmínky výběrového řízení:
1) II. výběrové řízení proběhne dne
30. 5. 2003
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do 23. 5. 2003
3) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené ve Vyhlášce města
Příbram č. 5/2002, čl. 4, odst. 3
4) žádosti se podávají na formuláři,
který je k dispozici na Městském
úřadu Příbram, ekonomickém odboru

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA 7. 5.
SCHVÁLILO

- bezúplatný převod pozemků od Ústavu územního rozvoje Brno, oddělení
INKA Praha, v k. ú. Příbram. Jedná
se o pozemky: st. p. č. 480/6 - zastavěná plocha o výměře 2 m2, st. p. č.
488/2 - zastavěná plocha o výměře
12 m2, p. p. č. 635 - ostatní plocha
o výměře 38 m2, pozemky ve zjedno-

dušené evidenci - EN: p. č. 3666/1
díl 2 o výměře 28 m2, pozemky
ve zjednodušené evidenci - PK: p. č.
419 o výměře 300 m2, p. č. 420 o výměře 140 m2, p. č. 458 o výměře
74 m2, p. č. 626 o výměře 260 m2, p. č.
635 o výměře 327 m2, p. č. 638 o výměře 200 m2, p. č. 640 o výměře 948 m2,
p. č. 674 o výměře 13 m2, p. č. 682
o výměře 455 m2, p. č. 700 o výměře
163 m2, p. č. 705 o výměře 1874 m2,
p. č. 706 o výměře 455 m2, p. č. 707
o výměře 411 m2, p. č. 947 díl 2
o výměře 108 m2, p. č. 1829 o výměře
52 m2, p. č. 2338 o výměře 147 m2, p. č.
3166 díl 2 o výměře 102 m2, p. č.
3619 díl 2 o výměře 138 m2, p. č.
3620 díl 2 o výměře 125 m2, p. č.
3625 díl 4 o výměře 47 m2, p. č. 3627
díl 2 o výměře 199 m2
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelového vedení NN a rozpojovacího pilíře na pozemcích p. č.
46/3, 631/3 a 626/1 v k. ú. Bř. Hory
ve prospěch Středočeské energetické,
a. s., za cenu 50,- Kč/bm
- prodej pozemků p. č. 40/4 o výměře
181 m2, p. č. 631/3 o výměře 234 m2,
p. č. 46/3 o výměře 1 m2, všechny pozemky v k. ú. Bř. Hory, firmě EURO
SITEX, s. r. o., Příbram, za cenu
180,- Kč/m2, tj. při celkové výměře
416 m2 74 880,- Kč
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení plynovodu na pozemku p. č.
PK 3749 v k. ú. Příbram v ul. Jinecká
ve prospěch Středočeské plynofikační,
a. s., za cenu 50,- Kč/bm
- převod pozemku p. č. 710/17 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Příbram
o výměře 206 m2 od Tiskařských
závodů, s. p. v likvidaci, formou
dražby za cenu max. 150,- Kč/m2, tj.
celkem 30 900,- Kč. Pozemek je nově
utvořen oddělením pozemku p. č.
710/2, a pověřilo starostu Ing. Ivana
Fuksu, aby zplnomocnil osobu, která
bude město zastupovat na aukci, kde
bude pozemek dražen
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení plynovodu na pozemcích
p. č. PK 2044/1 a PK 4070, díl 3 k. ú.
Příbram v lokalitě Sázky ve prospěch
Středočeské plynárenské, a. s., Praha
za cenu 50,- Kč/bm
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabel. vedení NN na pozemku
p. č. 350/6 v k. ú. Žežice ve prospěch
Středočeské energetické, a. s., Praha
za cenu 50,- Kč/m2
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelového vedení NN
na pozemcích p. č. 3198 a 3197 v k. ú.
Příbram v ul. Hornická ve prospěch
Středočeské energetické, a. s., Praha
za cenu 50,- Kč/bm
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelového vedení VN
a podpěrného bodu venkovního
vedení VN na pozemcích p. č. PK
3612 a PK 3613 v k. ú. Příbram
ve prospěch Středočeské energetické,
a. s., Praha, za cenu 50,- Kč/bm
- poskytnutí 1 ks výtisku mapy města
Příbrami s čísly popisnými a názvy
ulic pro potřeby Q-klubu zdarma
- Městskou vyhlášku č. 2/2003, kterou
se vydává cenová mapa stavebních
pozemků města Příbrami č. 2
- předložený návrh smlouvy akcionářů
THERMO Příbram, a. s.
- prodej osobního automobilu Tatra
613-4 v majetku města prostřednictvím autobazaru Auto - Poly, s. r. o.,
p. Antonínu Hofmannovi za cenu
dle nabídky 52 000,- Kč v hotovosti
VZALO NA VĚDOMÍ

- plán práce kontrolního výboru ZM
Příbram na II. pololetí 2003 takto:
kontrola dodržování zákona o vyřizování stížností, kontrola vybraných
veřejných zakázek, namátková kontrola plnění ukládacích usnesení rady
nebo zastupitelstva města, a uložilo
kontrolnímu a finančnímu výboru
prověřit akci „Výstavba DD na Březových Horách - II. etapa“

