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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

Dne 21. 6. 2004 jsme se rozlouèili
s P. Josefem Bøicháèkem.

V sobotu 19. a v nedìli 20. èervna se
na Svaté Hoøe uskuteènila ji tradièní
pou zvaná Korunovace. Tato pou je
oslavou výroèí korunovaèního aktu,
který probìhl 22. èervna 1732.

Pøíbram se na návtìvníky tìí

Pøíbram se postupnì stává jedním
z vyhledávaných míst v Èeské republice.
Mìsto stále èastìji navtìvují nai
i zahranièní turisté. Svìdèí o tom
mimo jiné i stále se zvyující poèet
návtìvníkù mìstského Infocentra
v Zámeèku - Ernestinu. Nejèastìjí
dotazy jsou na skuteèné perly naeho
mìsta - Svatou Horu, Hornické muzeum,
Galerii Frantika Drtikola, Muzeum
III. odboje a Aquapark.

Prohlídka s prùvodcem: 50/30.-Kè,
rodina 130.- Kè, jinak volný
tel.: 318 626 351
prùvodce: 606 947 035
e-mail: basilica@svata-hora.cz
www: svata-hora.cz

Zámeèek - Ernestinum:
Infocentrum MìÚ Pøíbram

Hornické muzeum

Zámeèek - Ernestinum, pøízemí
Otevøeno: dennì od 9 do 17 hodin
tel: 318 402 381, fax 318 402 360
e-mail: info@pribram-city.cz
www: pribram-city.cz

Námìstí Hynka Klièky, Pøíbram VI Bøezové Hory
Otevøeno: úterý - nedìle od 9 do 17 h.
tel: 318 626 307, 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www. muzeum-pribram.cz

Ve vnitøním bazénu je zákaz koupání
v trenkových a bermudových plavkách.
- dìtský bazén:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.
- brouzdalitì:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.
- tobogan:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.
Otevøen pouze pøi vyuití vnitøního
areálu Aquaparku.
- víøivky:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.
- pára:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.
- venkovní bazén:
pondìlí - nedìle 10.00 - 19.00 hod.,
otevøeno dle klimatických podmínek,
informace na tel. 318 621 780 nebo
318 621 384

Nový rybník
K dispozici je: lezecká stìna Jakub,
skatepark, høitì, minigolf, koupání
v pøírodním koupaliti, autocamp.

Galerie Frantika Drtikola

Zámeèek - Ernestinum, II. patro
Otevøeno: úterý - nedìle od 9 do 17 h.
tel: 318 632 628
e-mail: galerie@pribram-city.cz
www.pribram-city.cz

Muzeum III. odboje
Filatelisté si pøipravili na národní
výstavu potovních známek krásné
pøíleitostné razítko.

Zámeèek - Ernestinum, I. patro
Otevøeno: úterý - nedìle od 10 do 16 h.
tel.: 318 628 606, lze dohodnout
i návtìvu Památníku Vojna

Sportovní zaøízení mìsta:

Provozní doba od 1. 7. do 31. 8. 2004:

Zimní stadion
Zastupitelé mìsta Pøíbram na svém
jednání 30. 6. 2004 schválili pøipojení
Domova dùchodcù Pøíbram Bøezové Hory k Peèovatelské slubì
mìsta Pøíbram od 1. 8. 2004.
Zájemci o umístìní do výe uvedeného
zaøízení mohou své ádosti ji nyní
podat na odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví Mìstského úøadu
Pøíbram, Tyrova 108, Pøíbram I, PSÈ
261 01. Formuláøe ádosti o umístìní
si obèané mohou vyádat na výe
uvedených adresách.
JUDr. Drahomíra Hanzlíèková
øeditelka PS
JUDr. Antonín Hejduk
vedoucí odboru SVaZ

Pøíbram VII, Legionáøù 378
- pro rekreaèní vyuití veøejností jsou
moné objednávky ledové plochy
kontakt: pí. Brùnová, tel. 318 623 815

Svatá Hora

Prohlídky: úterý - nedìle: 9 - 17 hodin

Od 1. 7. 2004 spravuje mìstské
rekreaèní støedisko Granit
na umavì odbor správy budov
MìÚ Pøíbram, pí Krameová.
Objednávky: tel. è. 318 498 253.

- velký plavecký bazén:
pondìlí - pátek 6.00 - 22.00 hod.,
sobota - nedìle 10.00 - 20.00 hod.

Pøíbramské zvony Milana Baginského

Pøíbram má svoji známku! Je s motivem Svaté Hory, v hodnotì 12 Kè.

Prokopská pou zpøíjemnila zaèátek
prázdnin. V sobotu 3. 7. bylo pøipraveno na námìstí TGM zábavné odpoledne pro dìti i dospìlé.

Aquapark

Provozní doba:
- areál Nového rybníka:
dennì 7.00 - 21.00 hod
- lezecká stìna Jakub
dennì 10.00 - 21.00 hod
- minigolf
dennì 10.00 - 21.00 hod
- skatepark
dennì 10.00 - 21.00 hod
- autocamp
dennì 10.00 - 21.00 hod
Informace o ubytování poskytuje recepce minigolfu nebo správce Nového
rybníka, tel. 318 624 317.

Na posledním jednání pøíbramských zastupitelù vùbec poprvé na veøejnosti zaznìla
zcela nová pøíbramská hymna
Pøíbramské zvony. Melodie pøibliující se
stylu starých Halerovek chytne jistì
za srdce nejednoho Pøíbramáka. Autorem
této skladby je Milan Baginský, bývalý
redaktor Ès. rozhlasu, autor celé øady
scénických hudeb k pohádkám a rozhlasovým hrám. V té dobì jsem zaèal psát i
taneèní písnièky, z nich nìkteré nahrál
napøíklad i Orchestr Karla Vlacha. Bìhem
èasu jsem dal dohromady i studiový
orchestr a kapelu Èeskou vitorku, se
kterou mám spoustu nahrávek v Ès. rozhlase, uvedl Milan Baginský. Podotkl, e má
opravdu velkou radost z toho, e se jeho
písnièky stále hrají a mnohé se objevují
i v poøadech na pøání posluchaèù.
Dalí èást jeho ivotní pouti pokraèovala
v Èeské televizi. Tady jsem pracoval jako
dramaturg hudebnì zábavných poøadù,
napøíklad tehdy velmi oblíbeného Zpívá

celá rodina s Vladimírem Dvoøákem,
nebo Sejdeme se na Vlachovce s Josefem
Zímou a podobnì. V té dobì zaèal spolupracovat i s Miloem Kirschnerem
z Divadla S + H a vytvoøil pro nì øadu scénických hudeb, které vyly na deskách
Supraphonu a patøí do tzv. Zlatého fondu.
Napsal i celou øadu hudeb k Veèerníèkùm,
k filmùm Zdeòka Podskalského, Hynka
Boèana a dalích. Mìl jsem tìstí, e
pøi této profesi jsem poznal celou øadu
vynikajících hercù, bavièù, zpìvákù, reisérù
a muzikantù. S nìkterými jsem nìkolikrát
natáèel hudební filmy na Kubì, napø.
s Ivetou Bartoovou, Hankou Zagorovou,
Dádou Patrasovou, Josefem Lauferem,
vzpomínal Milan Baginský a pokraèoval:
Kdy pak v televizi zruili dramaturgii,
zaèal jsem od 1992 roku spolupracovat
s rakouským hudebním vydavatelstvím, kde
jsem mìl studiový orchestr a nahrál jsem
desítky skladeb.
Na otázku, jak se dostal do Pøíbrami, øekl:
Zaèali jsme s rodinou tíhnout ke klidu
a odstìhovali se z Prahy do domku
u Hoøovic a posléze do nedaleké Hluboe.
Po mnoha letech jsem potkal Vladimíra
Vepøeka a dohodli jsme se na spolupráci.
Kromì jiných úvah o práci na kulturním
poli v Pøíbrami jsem zaèal pùsobit i jako
uèitel hudební nauky a klavíru na 1. základní umìlecké kole A. Dvoøáka.
Pøemýlím také o nových projektech, které
budou dobrou propagací pro mìsto
Pøíbram, které budou více získávat dìti
pro krásnou èinnost, které se øíká hudba.
Mùete uvést nìkteré konkrétní projekty,
na kterých ji v souvislosti s Pøíbramí pra-

cujete? S Milonìm Èepelkou, Jaromírem
Klempíøem a Václavem Chválem jsme
vytvoøili scénáø Pamatuj, kde domov
tvùj, který formou scénického písnièkového leporela je urèen pro dìti s rodièi a je
oslavou vstupu nových státù do EU.
Premiéra bude ke konci roku. Zrealizuji
nabídku úèinkování naich dìtí na Moravì,
Slovensku a Rakousku a pomohu vytvoøit i
zázemí pro úèinkování dìtí z uvedených
míst naopak v Pøíbrami. Díky velkému
pochopení vedení radnice v Romitálu
jsem napsal a nahrál s orchestrem
Venkovanka písnièky z Romitálu a jeho
okolí. Z této nahrávky mám velice dobrý
pocit.
Dalí CD nahrál M. Baginský se Souborem
svatohorských trubaèù a hostem J.
Slabákem. Kromì virtuózních transkripcí
známých melodií se zde objeví i píseò,
kterou otextoval Miloò Èepelka, s názvem
Pøíbramské zvony. Jako bývalý aktivní
sportovec jsem napsal i píseò typu Zelená
je tráva pro mustvo Marily Pøíbram.
Píseò jsme nazvali s textaøi Standou
Tatarem a Jaroslavem tefanem To chce
gól. Jsme si samozøejmì vìdomi, e je
moné udìlat i hymnu mustva jinak, tøeba
více techno, moná pøítì jetì udìláme
druhou verzi.
Nápadù prý má Milan Baginský hodnì.
Rád by troku rozvíøil spolupráci mezi
muzikanty základních umìleckých kol.
Kromì jiných èinností je sport a kultura
tou nejvìtí propagací mìsta, a protoe teï
jsem tady, chci dobøe kopat za Pøíbram,
aby se tady i v kultuøe hrála I. liga.
- str -

SLOVO STAROSTY

Mìsíc èerven jsme zahájili dalím jednáním
s Czech Investem ohlednì
nabídky naí prùmyslové
zóny nìkterému z investorù. Splòujeme sice
vechna
poadovaná
kritéria, ale pøednost
jednoznaènì mají mìsta
v tìsné blízkosti dálnièních komunikací.
Nicménì nae nabídka na svého zajímavého investora èeká.
Nae dalí jednání nebylo nakonec bohuel úspìné. Týkalo se monosti pøíchodu
jedné z fakult Jihoèeské univerzity
do Pøíbrami. Po pùlroèním jednání iniciovaném druhou stranou, po prohlídkách
nabídnutých lokalit, po specifikaci
potøebných úprav a tìsnì pøed podpisem
memoranda o vstupu V do Pøíbrami
jsme obdreli stanovisko V. Jihoèeská
univerzita v Pøíbrami nebude! Zatím?
Více se daøilo v oblasti kultury. Dalí
premiéra pøíbramského Divadla Mnoho
povyku pro nic byla opìt výborná. Nyní
se chystá nová divadelní sezona a prezentovaný program je zdaøilý. Pracuje se
na zmìnì propagace Divadla a internetovém prodeji vstupenek, vèetnì vytvoøení
nìkolika nových prodejních míst v rùzných èástech mìsta.
Provozovateli pøíbramského kina jsme
navýili dotaci na provoz. Zároveò rada
mìsta deklarovala, e v pøítím roce
probìhne poslední fáze rekonstrukce
Kulturního domu. Ta se týká konkrétnì
inenýrských sítí divadla a kina, které
jsou ve velmi patném stavu.
V tomto mìsíci probìhly také dvì
skuteènì velice zajímavé výstavy v Galerii
Frantika Drtikola. První, nazvaná Obrázky
z penìenky, je urèena iroké veøejnosti.
Druhá výstava právì skonèila a její zdaøilost byla díky pøíbramským filatelistùm.
Pøímo na místì si mohli zájemci nechat
vytisknout známku se svojí podobiznou.
Po sedmatøiceti letech se Pøíbram opìt
doèkala své známky s motivem Svaté
Hory, která byla na této výstavì pøedstavena.
Probìhla také dalí prezentace projektu
Pøedzahrádek na pøíbramském sídliti.
Jenom pro zajímavost: V tìchto dnech
jsme byli s místostarostou Beneem na
návtìvì v nìmeckém Freibergu (Sasko).
Radnice nám v rámci naeho pracovního
programu prezentovala realizovanou
úpravu zelenì na jejich sídlitích. I tady se
vydávají stejnou cestou. Také dìlají
Pøedzahrádky, tedy jakési vymezování
prostoru kolem domù. Hlavním úèelem
mimo jiné je zamezit volnému pobíhání
psù a vytvoøit zázemí pro lidi, kteøí zde ijí.
K této problematice snad jenom malou
poznámku: nevymýlíme nic nového.
Chceme-li nìco kolem sebe zmìnit
a chceme-li mít hezké okolí s parkovou
úpravou pøed a za domem, nebude to
za nás dìlat radnice, ale musíme být
nápomocni. Radnice je tu od toho, aby
zabezpeèila základní servis.
Smutnou událostí tohoto mìsíce bylo
úmrtí pátera Josefa Bøicháèka a rozlouèení
s ním. Byla to osobnost, která se nesmazatelnì zapsala do dìjin naeho mìsta,
do vìdomí mnoha lidí nejen z Pøíbramska,
ale i celého regionu. Rozlouèit se ním
pøijel i jeho pøítel a spoluák kardinál
Miloslav Vlk.
Koncem mìsíce slavili Orlovtí 625. výroèí
zaloení své obce. Rád bych jim podìkoval za skvìlou organizaci oslav a vydání
velice pìkné publikace o historii obce
a zdejího hasièského sboru. Orlovtí jsou
dalím pøíkladem, jak by v mìstských èástech mìla vypadat spolupráce obèanù
s radnicí. ádné náøky a stínosti.
Pøedstavit návrh projektu, podporu vìtiny
obèanù a také pøiloit ruku k dílu.
Opravená kaplièka, nové silnice, zvelebené
okolí. Pak není problém investovat
finanèní prostøedky. A vichni si nových
investic váí a chrání je. Je jen koda, e
této oslavy se nedoil nejstarí obèan
Orlova a Pøíbrami pan Václav Buriánek.
Na posledním jednání zastupitelù byla
pøedstavena nová píseò o Pøíbrami s názvem Pøíbramské zvony. Autorem je
M. Baginský a Pøíbramáci tak budou mít
nejen slavnostní znìlku, ale i svoji lidovku,
která se dá zpívat a hrát kdykoliv a kdekoliv. Doufám, e bude znít nejen na pøíbramských plesech, ale i u pøíleitosti
dalích nejrùznìjích akcí.
Závìrem pøeji vem pøíjemnou dovolenou, aby se poèasí vydaøilo, aby
bylo nádherné a skvìlé léto.
Dìtem pøeji dlouhé a hezké
prázdniny bez úrazù.

P Ø E D S TAV U J E M E

Dalím odborem, který naim ètenáøùm pøedstavujeme, je právní odbor.
Sídlí v pøízemí hlavní budovy radnice
v Tyrovì ulici 108. Vedoucí odboru je
Mgr. Marie Dolealová.
Kolik má Vá odbor pracovníkù a co
vechno mají na starosti? Právní
odbor má celkem sedm pracovníkù
a komplexnì zajiuje a vykonává
právní agendu mìsta. Èlení se na dvì
oddìlení, majetkoprávní a pøestupkové.
Majetkoprávní oddìlení má na starosti

PRÁVNÍ ODBOR

vekeré smlouvy týkající se
nemovitého
majetku mìsta,
tedy smlouvy
o
pronájmu
pozemkù, kupní
smlouvy, darovací smlouvy,
smìnné smlouvy a smlouvy
o zøízení vìcných bøemen.
Øeíme
také
restituèní nároky a vymáháme
pohledávky
mìsta. V neposlední øadì se
také zabýváme problémy spojenými
s nápravou majetkoprávních vztahù
mìsta i obèanù.
Pøestupkové oddìlení prostøednictvím
Komise pro projednávání pøestupkù
vykonává v pøenesené pùsobnosti
státní správu na úseku pøestupkù, projednává pøestupky proti obèanskému
souití, proti majetku, proti veøejnému
poøádku a proti poøádku v územní
samosprávì.
Komise projednává pøestupky za 40

PØÍBRAMSKÉ

obcí ve správním obvodu mìsta
Pøíbram. Nejèastìji jsou to smutné
a odstraující pøípady fyzického napadení, hned za nimi následují pøestupky
proti majetku. V loòském roce nae
pøestupkové oddìlení vyøeilo celkem
368 pøestupkù.
S èím se na Vás obèané nejèastìji
obracejí? Obèané na ná odbor nejèastìji pøicházejí se ádostmi, které se
týkají vlastnických a majetkových
práv. Konkrétnì jde vìtinou o zøízení
vìcných bøemen, výkupu, prodeje,
nájmu nebo smìny pozemkù. Dále
pøicházejí se stínostmi a s oznámeními o spáchání pøestupkù, které se
ve vìtinì pøípadù týkají ublíení
na zdraví, vyhroování, sousedských
vztahù, ruení noèního klidu, kod
na majetku a poruování vyhláek
mìsta. Co ve vaí práci povaujete
za nejdùleitìjí? Nejdùleitìjí
pro nás je samozøejmì dobrá znalost
pøedpisù, které se týkají oblasti naeho
pùsobení. Dále je pro nás velmi dùleitá
dobrá spolupráce s katastrálním
úøadem, soudy a s orgány policie, ale
i ostatními úøady, se kterými spolupracujeme pøi nápravì majetkových
práv.
- str -

F I R M Y O S L AV U J Í

Okresní hospodáøská komora Pøíbram pøipravuje prezentaci významných firem z naeho
regionu. Na stránkách zpravodaje Kahan se budete moci postupnì seznámit se vemi firmami
organizovanými OHK Pøíbram, která také ruèí za správnost zveøejnìných údajù.

Dìjiny hornické èinnosti v bøezohorských
lokalitách sahají do pradávných dob. Tìba
støíbroolovnatých rud se zde provozovala
od nepamìti, vìtího rozmachu zaznamenala
od 16. století. Rozmach hornictví pøinesl i
rozvoj øemesel, která byla nutná k zajitìní
dùlního provozu. Hornickou èinnost zajiovala pøedevím kovárna a mechanické dílny.
V roce 1946 byl zøízen národní podnik Rudné
doly a jeho souèástí se staly i takzvané
pomocné provozy, v roce 1962 pøejmenované na
Základnu technického rozvoje ZTR, známá
spíe jako Zetor.
V poèátku 80. let dolo k dalímu rozíøení
výrobních ploch ZTR, vznikl nový výrobní
areál, známý jako ZTR I. Tìitì èinností
ve výrobním areálu ZTR I byla výroba ocelových hal, nejprve hal typové øady A, pozdìji
byl vyrábìn typ modernìjí, lehké ocelové
haly typové øady S.
Pøeváná èást produkce ocelových hal v 80. letech smìøovala do Vietnamu, nejvìtí objem
dodávek pro Vietnam byl uskuteènìn v roce
1990. Tehdy bylo exportováno 265 ocelových
hal a následující rok 1991 se vyexpedovalo
230 kusù tìchto hal.
Jednostranné zamìøení na jediný typ a jediný
trh znamenalo po øadu let naprostou jistotu pro
výrobní i odbytové èinnosti ZTR I. Toto

ALVA Pøíbram, s. r. o.
Stavební spoleènost ALVA Pøíbram, s. r. o.,
pùsobí v pøíbramském regionu øadu let.
Historie spoleènosti se datuje ji od roku 1990.
Za dobu své existence nasbírala zkuenosti
v mnoha oblastech realizace staveb. Zamìøení
spoleènosti pokrývá irokou kálu stavebních
èinností. Provádí kompletní realizaci pozemních a prùmyslových staveb, obèanských
a bytových staveb, staví rodinné domy, provádí
rekonstrukce vèetnì rekonstrukcí historických
objektù památkovì chránìných.
V souèasné dobì realizuje spoleènost ALVA
Pøíbram, s. r. o., napøíklad dostavbu sportovní
volejbalové haly v areálu Aquaparku Pøíbram

jednostranné
zamìøení vak
mìlo i stránku
negativní,
ztratil se kontakt s ostatními trhy. To se
projevilo plnì
koncem roku
1991 po ukonèení dodávek
do Vietnamu.
Základna
technického
rozvoje nedokázala najít jiné trhy pro své
výrobky.
Výroba ocelových hal byla
v letech 1992
 1993 výraznì omezena
a do procesu
privatizace vstupoval ZTR ve stavu útlumu
vìtiny èinností.
K 1. èervenci 1993 získala v privatizaci areál
ZTR I firma Halex Pøíbram, s. r. o., která pøiblinì po jednoroèním pùsobení vstoupila
do spoleèného podniku s nìmeckým producentem ocelových konstrukcí s firmou
Stahlbau Schauenberg.
A tak k 1. èervenci 1994 zaèíná zcela nová
etapa, je zahájena èinnost nové firmy, firmy
Halex-Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o.,
Pøíbram. Spojení se zahranièním partnerem
pøináí potøebný kapitál na modernizaci výrobní
základny, pøináí i jistotu pravidelných
zakázek a otevírá dveøe na trhy západního svìta.
Období let 1994  1996 byly roky tìké,
probíhal transfer know-how a soubìnì byl
realizován modernizaèní investièní projekt.
Dolo k poøízení NC strojù, rozíøení o dalí
jeøábovou techniku, byla vybudována dalí výrobní hala, hala povrchových úprav. V závìru
roku 1996 byl dokonèen program investic
a transferu know-how.
Od poèátku roku 1997 je firma konsolidovaným výrobcem ocelových konstrukcí, výrobcem evropského standardu kvality, odborné
zpùsobilosti, spolehlivosti, termínové jistoty
a flexibility.
a renovace fasád barokního kostela v Oboøiti.
Z významných staveb realizovaných v pøíbramském regionu v minulosti jmenujme alespoò dostavbu Domova seniorù na Bøezových
Horách (2004), rekonstrukci výrobních prostor
Povltavských mlékáren, a. s., (2003), rozsáhlou rekonstrukci kamenných teras a schodi
na Svaté Hoøe (2002) èi kompletní pøestavbu
èásti komplexu Waldorfské koly (2002).
Spoleènost ALVA Pøíbram, s. r. o., podporuje i
spoleèenské dìní a sociální aktivity v naem
mìstì. Svými sponzorskými dary podporuje
pøíbramský achový klub, pøispìla na významná koncertní vystoupení, Muzikantský
ples a podpoøila také zakoupení nového vozu
pro Peèovatelskou slubu Pøíbram.
Spoleènost ALVA Pøíbram, s. r. o., povauje

Firma Halex-Schauenberg ocelové konstrukce,
s. r. o., je volným èlenem mezinárodní skupiny
firem Schauenberg, která má více ne ètyøicetiletou tradici v oboru a dodává ocelové konstrukce do zemí západní Evropy i celého svìta.
Rozsáhlé investice do strojního vybavení,
konstrukèní kanceláøe, výpoèetní techniky
a kvalifikace personálu dovolují dnes firmì
Halex-Schauenberg realizovat i velmi rozsáhlé
zakázky v poadovaných termínech.
Firma má v souèasné dobì 90 zamìstnancù,
výrobní prostory tvoøí 4 výrobní haly o ploe
témìø 5.500 m2. Roèní produkce se pohybuje
v rozmezí 3.500 a 4.500 tun ocelových
konstrukcí.
Základ technologického vybavení tvoøí prùbìný tryskaè, NC øezací a vrtací linka pro
zpracování profilù, NC pálicí stroj pro tvarové
pálení, tryskací kabina, Airless zaøízení pro
nástøik, svaøování konstrukcí je provádìno
s uitím smìsného plynu CO2  Argon.
Výrobní program firmy pøedstavuje pøiblinì
z 95 % výrobu prùmyslových, investièních
ocelových konstrukcí, co je výroba nosných
konstrukcí zaøízení, potrubní mosty, ploiny,
zábradlí, atd. Tyto exportní zakázky jsou urèeny pøedevím pro petrochemické celky v SRN,
zemích západní Evropy i dalích zemí svìta.
Obèasnì, jako doplòkový výrobní program
jsou realizovány i zakázky pro zákazníky
v ÈR.
Od roku 2000 je èinnost firmy doprovázena
existencí dvou meních dceøiných spoleèností.
Firmou Halex-Schauenberg ocelové stavby,
s. r. o., Pøíbram, která se specializuje na dodávky ocelových staveb na území ÈR.
Firmou Schauenberg ÈR, s. r. o., Pøíbram zamìøenou na výrobu doprovodných a drobných
èástí konstrukcí.
Základní filosofie firmy Halex-Schauenberg
ocelové konstrukce Pøíbram pro nynìjí dobu
i roky budoucí je prùseèík tøí pohledù:
- Pøíslunost k evropské firemní skupinì uèí
vidìt v dimenzích budoucí integrované
Evropy.
- Zároveò cítíme potøebu vidìt se jako pokraèovatel tradic bývalého ZTR RD Pøíbram.
- Pøevaující vak je pohled tøetí, pocit sounáleitosti k mìstu Pøíbram a pøíbramskému
regionu.
kvalitu svých staveb, poskytovaných slueb
a spokojenost zákazníkù za své prvoøadé cíle.
Proto poèátkem tohoto roku zavedla systém
managementu jakosti, který plnì odpovídá poadavkùm normy ÈSN EN ISO 9001:2001.
Certifikát byl spoleènosti slavnostnì pøedán
5. kvìtna 2004 za úèasti místostarosty mìsta
Pøíbram, øeditelky Okresní hospodáøské
komory Pøíbram a významného pøedstavitele
akademické obce z oblasti managementu.
Závazek poskytovat kvalitní produkt pøesnì
podle poadavkù zákazníka vyjádøila spoleènost veøejnì ve své Politice jakosti (viz
www.alvapb.cz), kterou lze shrnout krédem
spoleènosti: Kvalita je základním kamenem
vech naich staveb..

S LOUPEK

POSLANCE

V dnením sloupku bych chtìl informovat
pøíbramské obèany o posledním jednání krajských zastupitelù Støedoèeského kraje, které
probìhlo v polovinì èervna tohoto roku.
Zastupitelùm byl na tomto jednání pøedloen
návrh na prodej objektu ubytovny Zdaboø 
NsP Pøíbram, který se nachází v Èechovské
ulici èp. 110 v Pøíbrami. Byly pøedloeny dvì
nabídky na odkup ubytovny. Jedna pøila
od mìsta Pøíbram, které navrhovalo objekt odkoupit za jeden
milion korun. Tuto finanèní èástku odsouhlasili také pøíbramtí zastupitelé. Druhou nabídku dala soukromá osoba.
Tento zájemce za ubytovnu nabídl sumu ve výi est milionù
korun. Hejtman Petr Bendl a krajská rada navrhli krajskému
zastupitelstvu, aby se objekt prodal za zmínìných est milionù
korun soukromé osobì. Sociální demokraté dali v tomto bodì
protinávrh, aby ubytovna pøela na mìsto Pøíbram za jeden
milion korun. Tento protinávrh ale neproel a tìsnì nadpolovièní vìtinou byl schválen návrh na prodej ubytovny za zmínìných est milionù korun. K této problematice bych chtìl
pouze pøipomenout, e jsem na jednom z minulých zasedání
Krajského zastupitelstva dával poadavek na bezúplatný pøevod
ubytovny na mìsto Pøíbram, co ale neprolo. Podle mého
názoru je to velká koda pro pøíbramské obèany, protoe mìsto
Pøíbram chtìlo v pøípadì, e by tento objekt koupilo, poádat
o státní dotaci na rekonstrukci 48 bytových jednotek v ubytovnì na malometrání byty, kterých je v Pøíbrami velký
nedostatek.
V souvislosti s bytovou problematikou se pro mìsto Pøíbram
rýsuje monost získat bezúplatným pøevodem tøi nevyuívané
dvojpodlaní budovy v areálu bývalých kasáren Zdaboø, které
jsou zatím ve vlastnictví Ministerstva obrany ÈR. Hodnota
tìchto nemovitostí je témìø deset milionù korun. Po podpisu
smlouvy, která je ji pøipravena, by mohly v naem mìstì
vzniknout dalí byty pro pøíbramské obèany.
V souèasné dobì také jednám na ministerstvu obrany o monosti bezúplatného pøevodu 94 bývalých vojenských bytù
na Drkolnovì. Mìsto Pøíbram by tak mohlo získat 80 bytù
o velikosti 3+1 a 14 bytù o velikosti 1+1. Je dobøe, kdy
vláda preferuje bezúplatný pøevod objektù na mìsta a obce,
ponìvad obecní zastupitelstva mohou nejlépe rozhodnout,
jak tyto objekty vyuít pro obèany. Proto se nemohu smíøit
s tím, jak Støedoèeský kraj a pøedevím hejtman Bendl nakládá
s majetkem, který byl na kraj bezúplatnì pøeveden, protoe
preferuje prodej tohoto majetku soukromým osobám (viz
zmínìná ubytovna v Èechovské ulici) pøed moností bezúplatného pøevodu na obce.
Jeliko nastává èas prázdnin a také dovolených, na závìr
dneního sloupku bych rád popøál vem pøíbramským
obèanùm, aby v klidu a pohodì strávili své dovolené.

MVDr. Josef Øihák

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
ani jsme se nenadáli a máme tady první dny letoního,
zatím chladného léta. Okresní hospodáøská komora
ukonèila maratón jarních vzdìlávacích akcí a budu Vás
informovat o ostatních akcích, kterých se zúèastnili
nebo zúèastní zástupci pøíbramské komory.
Dne 27. kvìtna 2004 probìhl v KD REPRE v Mostì
ji XVI. SNÌM HK ÈR, kterého se za pøíbramskou OHK zúèastnili
dva delegáti zvolení dubnovou valnou hromadou, a to ing. Pavel
Oktábec a ing. Frantiek Hudec, oba èlenové pøedstavenstva. Snìmu
HK ÈR pøedcházela diskuze s pøedstaviteli vlády a parlamentu na téma Podnikatelské prostøedí v ÈR.
V prùbìhu èervna 2004 jsme já, Irena Karpíková, a pøedseda OHK
ing. Oktábec jednali o monostech spolupráce s Èeskou spoøitelnou,
a. s., s øeditelem pøíbramské poboèky ing. Lubomírem Kroupou.
Na podzim letoního roku se chystá VIP kuelkový turnaj
v Kovohutích a semináø o zadávání veøejných zakázek zamìøený
pouze na adatele tìchto zakázek.
10. èervna 2004 jsem se zúèastnila tiskové konference firmy
Frantiek Hejnal-TURISMO, která se konala v Praze v hotelu
Holiday In a na které pan Hejnal, který je èlenem OHK Pøíbram,
pøedstavil novináøùm dva nejnovìjí autobusy znaèky NEOPLAN.
Hlavní èinností této firmy je zajitìní autobusové linky PøíbramPraha-Koice. Firma ji v souèasné dobì zajiuje 1200 spojù roènì
a je nejvìtím èeským pøepravcem v této oblasti.
V polovinì èervna byl ukonèen pøíjem ádostí o dotace pro vystavovatele na letoní 14. zemské a prùmyslové výstavì v Pøíbrami,
kterou nabídl hetman Støedoèeského kraje ing. Petr Bendl a uvolnil
pro letoní rok èástku 150.000,-Kè. O dotaci poádalo celkem 17
firem, které splòují dle Smlouvy s KÚ Stè. podmínky na získání této dotace a poádaly celkem o 89.360,-Kè. Koncem èervna probìhne
dvojstranné jednání na krajském úøadì (zástupci KÚ a OHK
Pøíbram), po kterém mùeme adatelùm finanèní èástku zaslat na jejich úèet. Nevyèerpané peníze se vrátí zpìt poskytovateli dotace.
V loòském roce dostalo dotaci 13 firem, které celkem poádaly
o 52.000,-Kè. 18. èervna 2004 oslavila na hradì Zvíkov 10. výroèí
zaloení firma HALEX SCHAUENBERG, OCELOVÉ KONSTRUKCE, s. r. o., její øeditel ing. Pavel Oktábec je souèasnì
pøedsedou pøedstavenstva OHK Pøíbram. Dovoluji si k tìmto krásným narozeninám poblahopøát touto cestou, nebo jsem se nemohla
osobnì zúèastnit z dùvodu mé návtìvy v partnerském mìstì
Hoorn, kde jsem byla jako zástupce pøíbramské komory a jako èlenka
zahranièní komise mìsta poprvé. Toto partnerství mezi Hoornem
a Pøíbramí trvá ji 12 let a moc ráda jsem na vlastní kùi vychutnala
pøátelskou atmosféru, kterou nám projevovali pøátelé z tohoto nizozemského mìsta po celou dobu naeho pobytu. Z bohatého programu
musím zmínit alespoò pracovní schùzku s øeditelem hoornského
Úøadu práce, které jsem se zúèastnila spoleènì v øeditelkou
ÚP v Pøíbrami JUDr. Koeluhovou a Vladimírou Kupcovou, té ÚP
Pøíbram. Vzájemnì jsme se obohatili o spoustu cenných informací.
Dále bych ráda zmínila dvojvýstavu fotografií Hoornu a Pøíbrami
oèima dvou fotografù, která se konala v krásném prostøedí kostela
Armenkerk.
V závìru èervna se konalo poslední pøedprázdninové pøedstavenstvo
OHK Pøíbram v Penzionu Nový Rybník u Oboøitì, na kterém
byli schváleni dva noví èlenové. Firma KAISER, s. r. o., z Romitálu
pod Tøemínem, která vyrábí øezivo a palety a souèasnì se zabývá
velkoobchodní i maloobchodní èinností v této oblasti, a firma EPZ,
spol. s r. o., z Pøíbrami, která provádí montáe, opravy, revize
a zkouky vyhrazených elektrických zaøízení, technické poradenství
v elektrotechnice, stavebnictví a architektuøe.
V prùbìhu léta budeme aktualizovat a pøipravovat 12. roèník
Regionálního adresáøe podnikù a firem v naem regionu. Firmy,
které chtìjí být uvedeny v tomto adresáøi, mohou kontaktovat nae
zamìstnance. Máme ji k dispozici pøihláky, které budou i na naich
www stránkách. Uzávìrka sbìru dat je 15. záøí 2004.
Krásné proití prázdninových dnù Vám pøeje
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami
Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01 Pøíbram I
tel.: 318 627 784-5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz,www.ohkpb.cz

S Frantikem Nekolným nejen o hasièích
S hasièstvím na Pøíbramsku je neodmyslitelnì
spjato jméno Frantika Nekolného. Hasièem se
stal ji v dobì, kdy rodina ila nedaleko
Pøíbrami v Pièínì. K první hasièinì jsem
pøiel tím, e jsem se uèil u Aloise Dvoøáèka.
To byl tatínek dneního Aloise Dvoøáèka. Uèil
jsem se tehdy obchodním pøíruèím. A protoe
mùj éf byl hasièem, tak jsem se k tomu dostal
i já, vzpomíná Frantiek Nekolný.
I kdy oficiálnì byl v hasièském sboru registrovaný a od roku 1960, hasièského ivota se
zúèastòoval mnohem døíve. Take jsem døíve
dìlal velitele hasièù, ne jsem byl èlenem.
V roce 1961 odeel z tehdejí fabriky Calorie
a stal se okresním tajemníkem hasièù. Od té
doby uplynula pìkná øada let a uplynulo hodnì
vody. V edesátém ètvrtém jsem se stal okresním
velitelem a na zaèátku sedmdesátých let mì pak
pøesvìdèili, abych dìlal krajského tajemníka.
Protoe jsem nebyl ve stranì, tak jsem vechno
dìlat nemohl. Ale hasièinì jsem rozumìl, tak tu
jsem dìlat smìl. Ale nikam ven jsem s nimi
nemohl vyjet. Tøeba do tehdejího západního
Nìmecka nebo Rakouska.
Pozdìji, kdy se zøizoval federální výbor, byl
krajským výborem povìøen, aby tady zaloil
technický úsek. Ale tato práce pøedstavovala
pøíli mnoho úøednièiny: Bylo to spousta
papírování a to nebylo nic pro mne. Tak jsme se

domluvili a já pøeel na èeský ústøední výbor
a tady jsem se staral o technickou èást, tedy
výcvik jednotky, jejich kolení, soutìe odznaky

odbornosti.
V Pøíbrami v dobì, kdy Frantiek Nekolný
zaèínal, byly dva sbory  pøíbramský a bøezohorský. Co se týèe pøíbramského, tak ten se
skládal z ivnostníkù a jejich zamìstnancù. Oba
sbory vak mají velice bohatou historii.

Pøíbramské kulturní léto

Komedianti - Teátr Víti Marèíka

15. 7. od 16 hodin na nám. T. G. Masaryka
- 14,00 hod. spanilá jízda komediantù mìstem
- 16,00 - 18,00 hod. první blok - muzika, kejklíøské pøedstavení,
muzika, pohádkové divadelní pøedstavení
- 19,00 hod. - druhý blok - spanilá jízda mìstem
- 19,30 - 22,00 hod. Komediantský veèer (blok, ve kterém budou
komedianti vystupovat jeden pøes druhého a do úplného
vyèerpání - krátké kejklíøské kousky, mystéria, písnì, intermezza,

), ohòové pøedstavení hoøí, hoøí

Koncert skupiny Koòaboj

26. 8. od 16 hodin na Václavském námìstí
Koòaboj je parta mladých hudebníkù, kteøí se rozhodli podívat se
na lidovou písnièku z jiného pohledu. V jejich sestavì místo
klasického cimbálového orchestru najdete akustické, elektrické,
basové kytary a do rockové sestavy nechybí ani bicí. Svùj styl
kapela nazývá folklór-rock. Na rockový základ je navléknuta
melodie lidovky z krajù slovenských a moravských.

GALERIE V POTOÈNÍ

Galantní a erotická tvorba v grafice pøelomu století
Výstava ji navtívila øadu polských a francouzských mìst
a je pøed cestou na Sicílii. K expozici byl vydán nejrozsáhlejí katalog erotického umìní: 630 reprodukcí od 300
autorù ze 35 zemí. Vystavená díla lze zakoupit.
Výstava potrvá do 31. 8. 2004
Otevírací doba: po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h., so: 9 - 12 h.,
telefon: 607 264 865, 721 069 108

Nemohu øíct, e bych byl vìtí patriot bøezohorských nebo pøíbramských, øíká Frantiek
Nekolný. Bøezohorský sbor, o který se nyní
stará, byl zaloen roku 1886
a sídlil a stále i sídlí v prostorách achty Marie. Z poloviny
to byl vlastnì závodní sbor,
který slouil pro potøeby
achet. Druhá èást pak byla
pro obec. Hned od zaèátku jeho
vzniku se opravdu hodnì zasahovalo. Vedení bøezohorského
sboru se tehdy skládalo z báòských úøedníkù.
Celou historii perfektnì
dokládá peèlivì vedená kronika. V ní se lze doèíst o kadém
zásahu, kdy byla zakoupena
jaká støíkaèka, o bøezohorské
katastrofì, o tom, kolik pøi ní
zahynulo zdejích hasièù.
I jim patøí vzpomínka u vchodu
kostela svatého Vojtìcha
na Bøezových Horách.
Frantiku Nekolnému za jeho dlouholetou
práci, kterou vìnoval právì hasièùm, pøedal
na posledním jednání zastupitelù starosta mìsta
Ivan Fuksa Pamìtní list.
- str Druhý roèník jednoho pøíbramského festiválku

TRAMTATÝDAMTÙDÁ FEST

Druhý roèník Tramtamdýdamtùdá festu se uskuteèní
za podpory mìsta Pøíbram a obce Podlesí v pátek 13. 8.
2004 od 17.25 hod. v areálu Lesního divadla Skalka
v Novém Podlesí a vystoupí na nìm pøíbramtí The
Switch, magor City Orchestra a Vrch, jazzoví United
Instruments s bývalým kytaristou Hypermobility a kpt.
Nemo Band Ondrou Sobotkou v sestavì, pratí
Camelquerque (v loòském roce vystoupili na festiválku
pod názvem Wellbloud), hradeètí Pavilon M2 (silnì se
inspirující mj. skupinou Radiohead) a jako hlavní host
praská blues  rocková legenda Krausberry.
Vstupné by se mìlo v pøedprodeji objevit bìhem
èervence v cenì kolem 127 Kè, na místì by nemìlo
pøesáhnout 145 Kè. Ve fázi dokonèování jsou i nové
webové stránky festiválku, které by mìly být sputìné
poèátkem mìsíce èervence.
I letos by mìl být na místì konání k dispozici alespoò
jeden stolní fotbálek, chystají se i dalí pøekvapení, ve
je ale zatím ve fázi pøíprav.
Výtìek i letos poputuje do psího útulku Maják
v Lazci.
Pavel Køí, tel. 732 179 155, daen@email.cz

Cyklo klub Pøíbram B.E.I.
Výsledky Lidice

Prolog
1. Jeek - Author Praha, 2. Trunscha,
3. tybar - oba Výbìr Plznì,
9. Kudrna, 11. Jarolím, 18. Bílek,
30. Trnka, 41. Mázl, 47. Kadlec,
57. Dudek, 61. Martinec - vichni CK
Pøíbram B.E.I.
drustva: 1. Author, 2. Výbìr Plznì,
3. CK Pøíbram B.E.I.
1. etapa - Lidická
1. Vrána - PSK Whirpool, 2. Blahut
Favorit, 3. Mare PSK Whirpool,
5. Kudrna, 23. Trnka, 25. Kadlec,
32. Jarolím, 67. Martinec
drustva: 1. PSK Whirpool,
2. Favorit, 3. Výbìr Plznì, 4. CK
Pøíbram B.E.I.
2. etapa - Køivoklátská
1. Mare, 2. Vrána, 3. Jeek,
8. Kudrna, 39. Jarolím, 41. Bílek,
43. Kadlec,47. Trnka, 50. Martinec
drustva: 1. PSK Whirpool,
2. Author Praha, 3. Favorit, 9. CK
Pøíbram B.E.I.
3. etapa - Pøíbramská
1. Mare, 2. Hrazdíra - Dukla Brno,
3. Vrána, 11. Kudrna, 13. Jarolím,
30. Bílek, 32. Kadlec, 35. Martinec
Drustva: 1. CK Brno, 2. Favorit,

Jiní Èechy, 4. CK Pøíbram B.E.I.
Celkové poøadí: 1. Vrána, 2. Mare,
3. Jeek, 7. Kudrna, 15. Jarolím,

31. Kadlec, 36. Bílek, 39. Martinec
Drustva: 1. CK Brno, 2. Favorit,
3. Jiní Èechy, 4. Výbìr Plznì, 5. CK
Pøíbram B.E.I.
Vrchaøi: 1. Mare, 2. Heinrich
Favorit, 3. Jeek, 7. Kudrna

Bodovací soutì: 1. Mare, 2. Vrána,
3. Blahut, 8. Kudrna.
Závod mìøil 467,9 km. Jel se po 39.,
na rozdíl od
vech tradièních etapových závodù
pøeil porevoluèní dobu.
Je koda pro
èeskou cyklistiku, e zùstal
osamocen.
Hodnocení
po
stránce
poøadatelské,
organizaèní,
výbìru tratí,
pojetí závodìní, zajitìní
policií - bylo
na
super
úrovni.
Pøítomnost
ÈT. Ve super. Pøíbramtí cyklisté té
splnili svá pøedsevzetí o výsledku,
jeden do deseti a drustvo do pìti.
J. Wimmer

VYSOKÁ KOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ o. p. s.
Na mistrovství republiky ve stolním hokeji, které se konalo
12.  13. 6. v Litomyli se podaøilo drustvu pøíbramských
hráèù získat první medaili v historii klubu. Týmu
MAGORS Pøíbram se podaøilo mezi estnácti drustvy
z celé Èeské republiky obsadit 2. místo. V soutìi juniorù
se ve finále utkali hráèi THC STIGA GAME Pøíbram
Michal Hviï a Miroslav Hubáèek - ten se stal nakonec
juniorským mistrem republiky. Kvalitu naich juniorù
podtrhl svým 4. místem Jakub Sládek. V enách skonèila
Magdaléna Malá na 3. místì. V hlavní kategorii jednotlivcù skonèil ze ètyøíceti ètyø hráèù 13. Jakub Sládek, lépe se
daøilo Miroslavu Hubáèkovi ml., obsadil celkovì 5. místo.
Na fotografii drustvo Magors Pøíbram ve sloení: stojící
zleva Josef Kùrka, Karel Krejèík, Miroslav Hubáèek st.,
zleva sedí Michal Hviï, Leo Hviï a Miroslav Hubáèek ml.
Dalí je vítìz juniorské kategorie Miroslav Hubáèek ml.

Otevøení kanceláøe v Pøíbrami
Vysoká kola evropských a regionálních studií, o. p. s., v È.
Budìjovicích, která v Pøíbrami
pùsobí od 26. kvìtna, otevøela
29. èervna svou kanceláø v pøíbramské Waldorfské kole.
Chceme tak vyvrátit jisté spekulace, které se objevily po oznámení,
e svou poboèku neotevøe
v Pøíbrami univerzita, lo vak
o Jihoèeskou univerzitu, nikoli
o VERS. I nadále tak Pøíbram
zùstává univerzitním mìstem,
vyvrací vekeré dohady prorektor
VERS Josef Dolista.

Zájemci o studium tak v nadcházejícím roce mohou v rámci
tøíletého kombinovaného bakaláøského studia absolvovat obor
Mezinárodní teritoriální studia,
který je urèen pøedevím úøedníkùm státní správy a samosprávy,
niím a støedním manaerùm.
Co je to VERS?
V loòském roce vznikla soukromá
Vysoká kola evropských a regionálních studií, její bakaláøský
studijní program je zamìøen na
výchovu budoucích úøedníkù
státní správy a samosprávy, kteøí
by své uplatnìní nacházeli jak
u nás, tak v zemích EU. Z profesí,
na které bude absolvent VERS
pøipraven, mùeme jmenovat
tajemníka, organizaèního pracovníka, referenta zahranièních

vztahù, referenta státní správy,
tiskového mluvèího, redaktora
apod. K hlavním vìdeckým oborùm - politologii, právu a filosofii
- se pøipojuje i výzkumná èinnost,
zaloená na empirickém výzkumu fungování veøejné správy,
èinnosti politických stran, vztahù
k EU a dalích aktuálních témat,
jakými jsou napø. dodrování
lidských práv èi genderová problematika (postavení en).
Univerzita navíc spolupracuje
s Jihoèeskou poboèkou Èeské
spoleènosti pro politické vìdy.
Martin Volný
tiskový mluvèí VERS
volny@vsers.cz
více informací:
prorektor J. Dolista: 602 474 927

KINO MÍR
8. - 13. 7. jen od 17:30 hodin
Harry Potter a vìzeò z Azkabanu
Premiéra amerického rodinného
filmu reiséra Alfonse Cuarona.
I tøetí rok ve kole èar a kouzel
v Bradavicích bude plný pøekvapení a nebezpeèí. Tøináctiletý
Harry Potter znovu nerad tráví
své dalí prázdniny u rodiny
Dursleynových, letos navíc se
zlou tetou Marge. I pøes zákaz
pouívání kouzel ji Harry promìní
v obrovský balón a v noci uteèe.
Hrají Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson a dalí.
14. - 16. 7. jen od 20 hodin
Van Helsing
Americký akèní dobrodruný film
reiséra Stephena Sommerse.
Jediné jméno, ze kterého má zlo
strach! Pøi svém poslání se Van
Helsing ocitá v Transylvánii
s úkolem zlikvidovat nebezpeèného
upíra, hrabìte Draculu. Podstoupí
boj proti zdánlivì nepøemoitelnému nepøíteli jemu pomáhají tøi
létající nevìsty  upíøice, vlkodlaci
a zrùdný sluha Igor.
19. - 20. 7. jen od 20 hodin
Riskni to s Polly
Americká komedie reiséra Johna
Hamburga. Pro nejopatrnìjího
mue na zemi zaèíná být ivot
zajímavý. Pojiovák Reuben
z titulu své práce také ve svém
soukromém ivotì nerad riskuje.
Pøesnì ví, jak je která èinnost
riskantní. Jeho dokonalé plány
pro ivot a lásku vak náhle zmaøí
jeho nevìsta bìhem romantických
líbánek. V hlavních rolích Ben
Stiller a Jennifer Aniston.
21. - 23. 7. jen od 17:30 hodin
Pán prstenù  návrat krále
Americký fantasy film reiséra
Petera Jacksona. Nadeel èas
rozhodující bitvy. Hobiti Frodo
a Sam se v doprovodu Gluma
snaí dostat hluboko do zemì
mordor, kde musí v ohních Hory
osudu znièit magický Prsten moci.
Jedinì tak bude síla mocného
pána temnot Saurona zlomena.
Hrají Elijah Wood, Ian McKellen,
Liv Tyler a dalí.
26. - 30. 7. jen od 20 hodin
Den poté
Americký katastrofický film, reie
Roland Emmerich. Globální
oteplování posunulo planetu na
okraj nové doby ledové, která
nastane bìhem jedné globální
superbouøe. Výpravný pøíbìh
o pøeití a hrdinství s neustálou
akcí a výbornými vizuálními
efekty. V hlavní roli Dennis Quaid.
2. - 3. 8. od 20 hodin
Úsvit mrtvých
Americký apokalyptický zombie
horor natoèený podle klasické filmové pøedlohy George A. Romera.
A v pekle nebude místo, mrtví
vyjdou na zem. Svìt zachvátila
nevysvìtlitelná epidemie, která
likviduje svìtovou populaci - avak
mrtví neumírají! Stávají se zombiemi,
kteøí se potulují po mìstì a hledají
kadou pøíleitost, kde by se dostali
k masu a krvi zbylé hrstky dosud
ivých lidí.
4. - 6. 8. od 20 hodin
Post coitum
Èeská erotická èerná komedie reiséra Juraje Jakubiska. Film o hledání
lásky za kadou cenu. Ètyøi mui
a pìt en jsou zahaleni ve zvlátní
atmosféøe smutku a beznadìje, je
pramení z fatálního nedostatku lásky ve smyslu duevního a tìlesného
naplnìní. Pøíbìh o lásce, intrikách a
sexu. Hrají Eva Elsnerová, Richard
Krajèo, Jiøí Langmajer, Franco
Nero, Mahulena Boèanová, Lucie
Vondráèková a dalí.
9. - 10. 8. od 20 hodin
Presumpce viny
Americký kriminální thriller - reie
Carl Franklin. Musí myslet jako
vrah a jednat jako detektiv. erif
Matt Lee Whitlock je poctivý, peèlivý a oblíbený - ovem jen do té
doby, ne se stane podezøelým
z vrady dvou lidí. Vyetøování
pøípadu se ujme Mattova ena
Alex, která povýila do oddìlení
vrad a která je s manelem v rozvodovém øízení. Hrají Denzel
Washington, Eva Mendesová a dalí.
11. - 13. 8. od 20 hodin
Pánská jízda
Reie Martin Kotík. Hravé a vtipné
vyprávìní pro vechny, kteøí se rádi
baví, i kdy je jim tøeba do breku.
Otec Viktor, velice schopný a úspìný ve své profesi, a jeho syn
Petr, neménì úspìný a nadìjný
student se náhle musejí vypoøádat
s takovou banální záleitostí, jakou
je péèe o domácnost. Hrají Martin
Dejdar, Vladimír kultéty, Ondøej
Vetchý, Josef Abrhám, Svìtlana
Nálepková a dalí.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 9. 6. v noèních hodinách
spatøili stráníci pøi pochùzce
Hornickou ulicí dvì osoby, které
se pøed nimi daly na útìk.
Stráníci se vrátili na místo, odkud
osoby vybìhly, a zde nalezli otevøené vozidlo koda Felicia combi,
v jeho zavazadlovém prostoru
leely pohozené automobilové
registraèní znaèky jiného státu.
Vzhledem k podezøení na spáchání
trestného èinu byla na místo povolána Policie ÈR.
Zmatený anonym zavolal 10. 6.
ve 14,59 hod. na sluebnu a ohlásil
loupené pøepadení ve Zverimexu
v Pøíbrami V. Hlídka okamitì
vyjela na místo, byla povolána
Policie ÈR. Ve spolupráci zadreli
oba pachatele trestného èinu.
Den nato v 16,40 hod. zavolal
M. J., e je v Mìstské trnici na
Ryneèku a prodávající mu nechce
vydat paragon na zakoupené zboí.
Hlídka dojela na místo, zjistila, e
prodávajícím je T. Q. D., ale ten
tvrdil e paragon zákazníkovi
nabízel, ale ten ho údajnì odmítl.
Pøed stráníky pøedal paragon
kupujícímu a ve bylo v poøádku.
Dne 11. 6. ve 20 hod. zavolal
stráníky majitel Bageterie na námìstí T. G. Masaryka. Uvedl, e
do bageterie pøila silnì podnapilá
ena, kterou personál s pøihlédnutím k jejímu stavu odmítl obslouit
a z provozovny ji vykázal. Vzápìtí
ale obsluha zjistila, e zde tato
ena nechala zavazadlo. Stráníci
zavazadlo na místì zkontrolovali,
byly v nìm pouze bìné vìci 
osobní doklady, penìenka, obleèení, hygienické potøeby. Kontrole
byl pøítomen majitel bageterie.
Zavazadlo bylo uloeno na MìÚ
Pøíbram  ztráty a nálezy.
V sobotu 12. 6. oznámila telefonicky prodavaèka z prodejny
SPAR, e zamìstnanec pøistihl
pøi krádei slovensky hovoøícího
mue. Hlídka na místì zjistila, e
jde o I. M. z Gelnice. Mìl u sebe
láhev vodky a jednu konzervu.
Na místì zaplatil blokovou pokutu.
Ve veèerních hodinách stráníci
museli vyjet na sídlitì jetì jednou. Jedna obèanka si stìovala,

e v Malém kotli nìkdo hlasitì
poutí hudbu a tím ruí klid. Na
místo se dostavili dva mìsttí
stráníci. Z provozovny se opravdu ozývala velice hluènì hudba.
Vstupní dveøe byly zamèené, po
zaklepání pøiel otevøít pán, který
se pøedstavil jako provozní.
Stráníkùm se ihned omluvil, øekl,
e slaví narozeniny a e hudbu
ihned ztií. Poté, co tak uèinil,
mohli stráníci odjet. Stìovatelka
uvedla, e celou vìc pøedá
pøestupkové komisi MìÚ Pøíbram.
Tentý den oznámil pan K. èernou skládku u své garáe u Èeské
pivnice. Dle jeho tvrzení se jednalo

I takhle øidièi parkují.
o odpadky pocházející z nìjaké
restaurace. Hlídka na místì opravdu
nala roztrhané modré igelitové
pytle s odpadky - obaly od nápojù,
nedopalky, pivní tácky. V odpadcích nalezli také nìkolik pohlednic
adresovaných provozovnì Cafe
bar Drkolnov. Stráníci se tedy vydali do tohoto podniku, oznámili
servírce, e odpad pochází z jejich
provozovny a e jsou tedy povinni
ho okamitì uklidit. Servírka
uvedla, e pytle dávají do popelnice
a e je nìkdo musel vyhodit. I pøesto stráníky ujistila, e odpadky
uklidí.
Kráde øasenky za 179,- Kè
oznámila pracovnice ostrahy
Drogerie DM v Praské ulici.
Pachatelkou byla ákynì A. R.
(1991) z Pøíbrami I. Vzhledem
k nízkému vìku pachatelky chtìli
stráníci kontaktovat její matku,
ale ta byla v zamìstnání mimo

Pøíbram.
Pobyt cizích osob na pozemku
bez souhlasu oprávnìné osoby
oznámila øeditelka 9. mateøské
koly. Stráníci vyjeli na místo,
zde jim paní øeditelka øekla, e se
na pozemku koly zdrují nepovolané osoby a po kolní zahradì se
naprosto volnì pohybuje i jejich
pes. V zadní èásti kolního pozemku
sedìly tøi eny: E. H. (1975), S. H.
(1976) a . V. (1976). První z nich
øekla stráníkùm, e je dcerou
nájemnice bytu, který je souèástí
kolky. Uvedla, e je u matky
na návtìvì. Pøítomná øeditelka
uvedla, e opakovanì upozoròovala nájemnici
bytu na neoprávnìné chování,
ale dosud bez odezvy. Celou záleitost øeí realitní kanceláø a
bytový odbor.
Druhý den museli zasahovat na
poádání stráníkù hasièi 
tentokrát hoøely
odpadky ve velkém kontejneru
u kostela sv.
Jakuba na námìstí T. G.
Masaryka.
Dne 21. 6. se stali stráníci svìdky
dopravní nehody na parkoviti
v Zahradnické ulici. Sleèna P. M.
(1985) vyjídìla z øady aut a odøela
zaparkovanou Felicii. Vìc byla
pøedána Policii ÈR.
Tentý den ve 20,23 hod. oznámila
jedna obèanka na tísòovou linku
156, e slyí z okna øinèení rozbíjeného skla a vidí, jak do okna
pøízemního bytu leze cizí mu.
Stráníci na místì zjistili, e se pachatel jetì nachází v bytì. Ihned
zajistili východy z bytu, zjistili
svìdka a neprodlenì celou událost
oznámili Policii ÈR. Po pøíjezdu
PÈR stráníci poskytli policistùm
zajitìní pøi zadrení pachatele
M. P. (1949).
Dne 25. 6. ve 22,10 hod. oznámila
obsluha Pizzerie Queen, e pøed
vchodem do jejich provozovny

leí ji delí dobu opilý mu.
Stráníci zde nali pana J. È.
(1966). Byl silnì pod vlivem alkoholu. Poádal stráníky, zda by ho
neodvezli domù, kde na nìho èeká
manelka. Stráníci mu uloili
blokovou pokutu, po zaplacení
pokuty ho pøepravili do místa trvalého bydlitì.
Druhý den ve 2,15 h. spatøili
stráníci auto, které jelo po chodníku ke kulturnímu domu.
Øidièem byl M. L. (1983) z Tìchaøovic. Po vyzvání k pøedloení
dokladù pøedloil pouze obèanský
prùkaz a pøiznal se, e øidièský
prùkaz nevlastní. Majitelem auta
byl jeho bratranec a on auto øídil
bez jeho souhlasu. Klíèe od auta
získal pod záminkou, e si jde
do auta pro nìjaké vìci. Vzhledem
k tomu, e se jednalo o jízdu
bez øidièského oprávnìní, stráníci
pøedali pøípad Policii ÈR.
Dne 28. 6. zaznamenal operátor
kamerového systému v 1,00 hod.
na jedné z kamer v Jiráskových sadech pøíjezd èervené kody 105 L.
Na parkoviti Zlatý Køí vystoupili
z auta ètyøi mladíci. Ihned
po oputìní auta se zaèali posilòovat Velvetem. Poté li do baru
Blue World. Bar opustili asi po pùl
hodinì, nastoupili do auta a odjídìli z Jiráskových sadù. Stráníci
se jim v tom pokusili zabránit,
protoe mìli dùvodné podezøení,
e je øidiè pod vlivem alkoholu.
Jakmile si mladíci vimli auta MP,
prudce zatoèili do Lázeòské ulice,
vyskoèili z auta a utíkali pryè.
Stráníci v Praské ul. dostihli
P. N. (1986) z Èisovic a Z. È.
(1980) z Nové Vsi pod Pleí. Dalí
stráník pøibìhl ze sluebny a hlídal
oputìné vozidlo. Zanedlouho
zbývající dva mladíci vyli z úkrytu
v Jiráskových sadech a pøili
ke svému autu. Jednalo se o M. H.
(1983) z Ústí nad Labem a J. F.
(1981) z Nové Vsi pod Pleí.
Tvrdili stráníkùm, e v autì nejeli.
Jakmile jim stráníci sdìlili, e
jsou natoèeni kamerou, zaèal pan
J. F. opìt utíkat. Asi po 60 metrech
ho stráníci dostihli. Pøípad byl
pøedán Policii ÈR.

Krátce z tiskovek na radnici
Starosta Ivan Fuksa se spoleènì s dalími osmi starosty èeských mìst setkal
s evropským komisaøem Ralphem ohlednì
monosti dotací na rekonstrukci èistièky
odpadních vod. Evropská unie opìt zmìnila zadávací formuláøe, take je opìt nutné
nae ádosti pøepracovat. Místostarosta
Ivan edivý, který se jednání také zúèastnil, je v tomto smìru optimistou: Vìøím,
e do konce letoního roku kopneme!
Konference nazvané Zboné putování v evropské kultuøe, kterou zorganizoval
PhDr. Daniel Doleal ze Státního okresního archivu, se zúèastnilo pøes 200 hostù
z rùzných evropských mìst. Svého zástupce tady napøíklad mìla i paøíská Sorbona.
Poutnictví je téma, které k Pøíbrami
neodmyslitelnì patøí, øekl starosta Ivan
Fuksa, který tuto událost velice ocenil.
V rámci pravidelných roèních setkání
v Hornickém muzeu Pøíbram byla dohodnuta celá øada nìkterých drobných úprav
na Bøezových Horách.
Do sídla firmy mateøské firmy Aqua
Pøíbram francouzské Veolia Water v Paøíi
odjeli zástupci Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace a zastupitelé mìsta Pøíbram.
Na místì se mohli pøesvìdèit, jak tato
firma funguje, podívali se na úpravnu
vody 21. století Méry  Súr  Oise  Plant,
kterou vybudoval tamìjí svazek obcí,
jeho èleny je 140 obcí v okolí Paøíe.
Dopravní inspektorát souhlasí s vybudováním kruhového objezdu na námìstí
TGM. Stavba by tedy mìla být co nejdøíve
realizována, a tak bude vyøeen dalí
dopravní zádrhel ve mìstì. Zároveò by
mohl být vyøeen i problém autobusových
zastávek. Pùvodnì plánovaná zastávka
u Uranu, která byla technicky i dopravnì
obtínì øeitelná, by mohla vzniknout
z jednoho jízdního pruhu u souèasných
vývìsek, a v opaèném smìru by se mohla
vrátit zastávka ke kostelu sv. Jakuba - obì
bez velkých finanèních nákladù.
Pøíbramský divadelní soubor se
vysoce profesionalizuje a herecké obsazení
je naprosto pièkové, tìmito slovy popsal
starosta Fuksa souèasný stav v Divadle
Pøíbram. Dále uvedl, e zásluhou umìleckého éfa Frantika Miky bylo na cestì
za kvalitním divadlem hodnì udìláno.
Jsme ale zatím jen na polovinì cesty.
Velké rezervy jsou napøíklad v propagaci,
jednoduí dostupnosti lístkù na jednotlivá pøedstavení. Ji od záøí by mìl být
zaveden prodej lístkù pøes internet
na tøech místech ve mìstì. Zruen by mìl

být zcela neèitelný a nezajímavý plakát
pøedplatitelùm a bude nahrazen rubrikou
v mìsíèním zpravodaji radnice Kahan.
Program se tak dostane nejen osmi stùm
pøedplatitelù, ale vem pøíbramským
obèanùm pøímo do schránek. Souèasná
propagace je skuteènì hrùzná, doplnil
starosta.
Sobecké zájmy nìkterých pøíbramských obèanù pokodily dobré jméno mìsta,
tak se dá struènì charakterizovat závìr
cesty pøedstavitelù radnice na universitu
do Èeských Budìjovic, kam pøijeli pøipravit memorandum o zøízení denního studia
v Pøíbrami k podpisu. Na Jihoèeské universitì je ale èekalo pøekvapení. Na rekto-

V objektu 4. Z probíhají stavební
rát univerzity toti dorazil dopis nìkolika
rodièù dìtí 8. Z podpoøený dalím dopisem - tentokrát èlena zastupitelstva a pøedsedy kontrolního výboru Antonína
Bartonì. V obou písemnostech se uvádí,
e v pøípadì zøízení této vysoké koly
v objektech 8. Z dojde k ohroení dìtí,
a e ve mìstì chybí koncepce kolství.
Tyto informace tedy pøispìly k tomu, e se
rektorát Jihoèeské univerzity rozhodl
do Pøíbrami nevstoupit. Z tohoto rozhodnutí mají jistì radost právì tito lidé, ale i
dalí mìsta, která o vstup této koly mìla
velký zájem, konstatoval starosta Ivan
Fuksa.
Pøíbramská radnice zaèíná pracovat
na vybudování jednotného centra pro
zdravotnì postiené. Sídlo by mìli mít
v domì v ulici Ès. armády, kde najdou

jeden velký spoleèný prostor, celou øadu
meních a k dispozici budou mít venkovní
prostor, kde je moné v klidu posedìt.
Od pøítího roku tyto organizace ji tedy
nebudou dostávat finanèní prostøedky
na úhradu nájemného a podobnì, ale peníze
budou moci pouít pouze na úhradu
pomùcek pro postiené. Prostory chystáme i pro pøíbramské spolky. Ty by mìly
najít zázemí v Zámeèku - Ernestinu,
informoval starosta.
Nový zákon stanoví, e na kadé vypsané výbìrové øízení musí být jmenovaná
nová komise. Z tøiceti procent musí být
tvoøena odborníky, zbytek jsou èlenové
zastupitelstva a zástupci rùzných politických stran.
Mìsto Pøíbram
se stalo èlenem
Sdruení národní
sítì zdravých mìst
ÈR.
Pøíbramské základní koly obdrí
soubor vyhláek vydaných mìstským
úøadem. Uèitelé tak
budou mít monost
seznámit dìti se základními mantinely
ivota ve mìstì.
Od 1. èervence
dochází ke zmìnì
sazby v parkovacích
automatech.
Dosavadní èástka
5 korun, která platí
úpravy.
v Pøíbrami od roku
1996, se zvyuje
na 10 korun. Na námìstí TGM a u budovy
bývalého øeditelství Rudných dolù bude
parkovací místo stát dvojnásobek.
Pøíbramská radnice chystá prodlouení dalí vìtve páteøní cyklotrasy.
Realizována bude jetì letos, a to od viaduktu do Brodu, dále do Leetic a po dokonèení komunikace do tábora Vojna
povede a sem. Cyklotrasy po mìstì jsou
zatím dlouhé 4 km. Po dokonèení tohoto
plánovaného úseku se tato délka zdvojnásobí.
Výbìrové øízení na agentury, které
budou zajiovat specializované trhy,
napøíklad ovocný, kvìtinový, keramický,
ale i pivní èi vèelí, se chystá vyhlásit
radnice asi v záøí. Zpracování návrhu je
úkolem odboru kultury, sportu a informaèních slueb.

Pøíbramská jména

(14.)

Minulé pokraèování jsme uzavøeli pøíslibem, e se dnes budeme vìnovat pojmenováním naich lesù, luk, polí a parkù.
Zaènìme tedy parky. Parkem se v naem pøípadì rozumí rozsáhlejí plocha zelenì uvnitø mìstské zástavby. První výsadba
parkù v Pøíbrami se datuje do první poloviny 19. století, kdy
se mìsto zaèalo roziøovat mimo pùvodní støedovìkou zástavbu. Zároveò se tehdy v souvislosti s úsilím nejvyího
praského purkrabího hrabìte Chotka zaèalo více dbát i na
vzhled a úpravu mìst. Naím cílem je vak výklad jmen,
a proto se podívejme na nae parky z tohoto úhlu pohledu.
Vìtina z nich nese oznaèení sady. Dnes toto slovo vnímáme spíe jako výraz pro ovocné zahrady, ale jetì nedávno
znamenalo té oznaèení pro plochu osázenou okrasnými stromy.
Nejvýznamnìjími sady v Pøíbrami jsou Jiráskovy sady.
Dnes se ji
j e d n á
v podstatì
o námìstí,
a je takto
i chápáno
v
mìsts k é m
systému
ulic. Sady
byly zaloeny na
základì
rozhodnutí
sekretáøe
berounského krajského úøadu Volfganga Julia ze Schönau
v letech 1840-41. Jejich hlavní dominantou je dodnes katanová alej poblí zastávek autobusù. Sady byly zpoèátku
nazývány Mìstské, ale 2. záøí 1921, pøi pøíleitosti 70. narozenin spisovatele Aloise Jiráska, byly pøejmenovány
na Jiráskovy.
Pokraèováním Jiráskových sadù je rozsáhlý park mezi ulicí
Fibichovou a pøíbramským høbitovem. Vznikl té zásluhou
barona ze Schönau a byl mu dosud ponechán název Mìstské
sady. Své pojmenování nese park v okolí Zámeèku 
Ernestina. Jeho jméno je Arnotovy sady a je odvozeno
od køestního jména prvního praského arcibiskupa Arnota I.
z Pardubic (1343-1364), protoe sad vznikl na místì zasypaných pøíkopù a rozboøených hradeb Ernestina. Poèátky
Zámeèku spadají právì do doby pùsobení arcibiskupa
Arnota v Pøíbrami.
Dalími pøíbramskými sady jsou Hrabákovy sady. Jedná
se o dnes neudrovaný lesík v okolí Svaté Hory ve smìru
na Sázky. Byly pojmenovány po profesoru Vysoké koly
báòské Josefu Hrabákovi (1833-1921), který byl ovem také
dlouholetým pøedsedou Klubu èeských turistù v Pøíbrami.
Své sady mají i Bøezové Hory, jedná se o nevelký prostor pod
námìstím Hynka Klièky, který je nazván Jarolímkovy sady.
Jméno tento parèík získal podle horního rady Jiljího
Jarolímka (1836-1886), který proslul péèí o sociální postavení
pøíbramských horníkù.
Vechna pøíbramská zeleò se vak neoznaèuje pouze slovem
sady. Tak napø. skuteèný sad ve stráni pod Svatou Horou,
je pøíbramskými vytrvale nazýván Viòovka, aèkoliv tam
rostou pouze tøenì. Nìkteré parky zatím svá jména nemají,
napø. velký park mezi gymnáziem, divadlem a plaveckým
bazénem nenese zatím ani lidové pojmenování. Komenského
námìstí je vlastnì také parkem, ale v jeho oznaèení dostalo
pøednost slovo námìstí. Nìkteré parky èi lesíky se nazývají
stejnì jako samotná lokalita (napø. Jánský vrek), a proto jim
není tøeba na tomto místì vìnovat pozornost.
Závìrem dneního výkladu se zmiòme o nejzajímavìjím
jménu parèíku u nás, toti o lesíku Koráb na Bøezových
Horách, poblí prokopského kostelíka. Slovo Koráb vìtinou
znamená loï, ale má nìkolik dalích výkladù. Jméno lesíka
by mohlo být odvozeno od tvaru, to znamená, e mohl
nìkomu pøipomínat velkou loï, nicménì v lesnické mluvì je
slovo koráb pouíváno pro vykotlaný strom. Koráb pak
znamená také výraz pro suchou kùru. Obojí se mùe
vztahovat k lesu, který mohl být suchý, plný patných, tj. vykotlaných stromù. Tomu by i napovídalo lidové poøekadlo
pøijít na koráb, co znamená zchudnout, octnout se na mizinì.
Nejspíe lze tedy hledat význam názvu lesíka Koráb v oznaèení patného, tedy hospodáøsky tìko vyuitelného lesa.

Daniel Doleal

ÈERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 7. 1861

22. 7. 1582

3. 7. 1868

22. 7. 1939

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

Mìsto Pøíbram se stalo èlenem Jednoty pro dostavení
chrámu sv. Víta v Praze
a kadoroènì pøispívalo
finanèní èástkou na jeho
dostavbu.

8. 7. 1954

Zaèala na Pøíbramsku povodeò, která svým rozsahem
patøila k nejvìtím zdejím
povodním ve 20. století.

12. 7. 1866

Do Pøíbrami dorazila vítìzná pruská armáda a okupovala mìsto a do 6. záøí.

15. 7. 1815

Narodil se v Pøíbrami
Augustin Beer, profesor
a øeditel báòské akademie.

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

Èlenové kolaborantské organizace Vlajka se pokusili
vypálit pøíbramskou synagogu.

25. 7. 1903

Slavnostnì otevøena pøíbramská Sokolovna, pøi pøíleitosti
Sletu upy Jungmannovy.

26. 7. 1543

Císaø Ferdinand I. napomenul zástavního dritele
Pøíbramì Volfa z Guttejna,
aby zanechal vaøení piva
ke kodì mìsta. Toto
napomenutí se vak minulo
úèinkem.

26. 7. 1902

Poloen základní kámen
k pøíbramské Sokolovnì.

USNESENÍ RADY

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 26. 5.
ZØÍDILO

dnem 1. 8. 2004 Mìstskou realitní
kanceláø jako organizaèní sloku
bez právní subjektivity s tím, e bude
zøízeno oddìlení bytového hospodáøství pøi mìstské realitní kanceláøi,
a schválilo Zøizovací listinu Mìstské
realitní kanceláøe

SCHVÁLILO

A

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

- Memorandum  Mìsto Pøíbram vs.
VERS Èeské Budìjovice dle pøedloeného návrhu
- Obecnì závaznou vyhláku mìsta
Pøíbram è. 2/2004  Øád veøejného
pohøebitì.
- prodej tìchto volných bytù:
- 1+0 v ul. Pod Èertovým pahorkem 463,
è. b. 32 pí J. Noskové za 200 000,- Kè
- 1+0 v ul. Jana Drdy 487, è. b. 5
pí Z. Dukové za 380 000,- Kè
- 1+1 v Kutnohorské 83, è. b. 3
p. J. Sládkovi za 515 000,- Kè

- 1+0 v Nádraní 360, è. b. 14
p. M. Boèinskému za 325 000,- Kè
- poskytnutí bezúroèné pùjèky ve výi
50 000,- Kè se splatností do 30. 9.
2006 Sportovnì støeleckému klubu
Pøíbram na nákup vzduchové puky
Feinwerkbau P-70

RADA MÌSTA 7. 6.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru v ul.

M Ì S TA

Legionáøù 422 (býv. masna) pro p.
M. Markovièe na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu
700,- Kè/m2/rok (základní nájemné)
povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení prodejny výrobkù
z kuøecího masa
- zøízení místa veøejnì prospìné
práce mìstem Pøíbram pro správce
høitì Gymnázia v Pøíbrami VII,
Komenského 402
- poøadí na výbìr zhotovitele investièní akce Rekonstrukce Simply clubu na bytové jednotky, Ès. armády 4,
Pøíbram IV: 1) STAVOMO Pøíbram

Pøedstavujeme rozpoèet: Kapitola 715
Kapitola 715 - Zdravotnictví
Celkové náklady kapitoly 715  zdravotnictví
èiní 6 677 000,- Kè. Jedná se o finanèní prostøedky výdajù  tj. na provoz zaøízení øízených
touto kapitolou. Jedná se o tyto organizace:
Mìstské jesle s celkovým rozpoètem na pro-

tickou) i pro dìti z jiných zaøízení, úzce spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou
v Pøíbrami (monost pedagogicko - psychologického vyetøení, individuální projekty spolu
s mateøskými kolami). U dìtí s handicapem je
monost individuální rehabilitace (Vojtova
metoda, míèkování aj.), logopedická péèe, individuální
speciálnì pedagogická péèe
(celkový
psychomotorický
vývoj dìtí), zaèleòování prvkù
arteterapie (práce s hlínou),
muzikoterapie do výchovného
programu. Toto zaøízení spolupracuje s oddìlením sociálnì
právní ochrany dìtí, s pediatrií,
odbornými lékaøi, s obèanskými sdrueními a Speciálnì
poradenským centrem pøi

PØÍBRAM

Jedná se o zaøízení s pøímým øízením vedoucího odboru sociálních vìcí a zdravotnictví.
Provoz zaøízení zajiují ètyøi zamìstnanci, tzv.
pomocní zdravotniètí pracovníci, vdy po dvou
pracovnících na smìnu, kteøí peèují o osoby
po poití alkoholu a jiných návykových látek.
Provozní doba záchytné stanice je zajitìna
po celý rok v noèních hodinách od 20 do 8
hod., sedm dní v týdnu. V pøípadì konání
odpoledních akcí, napø. fotbalové utkání, je zajitìn provoz pracovníky na dohody o pracovní
èinnosti nebo pohotovostní slubou. Dále v pøípadì potøeby je zajitìno telefonické spojení
s noèní lékaøskou pohotovostí. V této dobì je
zajitìn provoz ve spolupráci s Policií ÈR
a Mìstskou policií Pøíbram. V pøípadì pøenocování na záchytné stanici je k dispozici kapacita 7 lùek. Pro takzvané zachycené osoby je
poplatek za pøenocování 500,- Kè. Cílem

s tím, e do 14 dnù firma pøedloí
v souladu se zákonem doklad zajiující kvalitu provedených prací,
2) ALVA Pøíbram, s. r. o., 3) KOMPAKT Pøíbram, s. r. o.

JMENOVALA

- Ing. Jiøího Chlumeckého èlenem
komise RM pro ivotní prostøedí
a ekologii
- koordinátorem komise RM pro výchovu a vzdìlávání Mgr. Jaroslava
Kopeckého, vedoucího O

Omezení provozu MHD a pøímìstských autobusù
Mìstský úøad Pøíbram, odbor dopravy, oznamuje, e
z dùvodu konání cyklistického závodu Svìtový
pohár profesionálních cyklistù, poøádaného Cyklo
klubem Pøíbram bude omezen provoz MHD a pøímìstských linkových autobusù a to:
- dne 14. 8. 2004 (sobota) od 13.30 do 17.00 hodin
bude vynechána autobusová zastávka v Jiráskových
sadech obousmìrnì a pøemístìna do ulice Jinecké
na autobusovou zastávku Fibichova
- dne 15. 8. 2004 (nedìle) od 12.00 do 14.00 hodin
bude zastaven provoz linek MHD 1, 2, 12 na trase
projídìjící Jiráskovými sady. Budou vynechány
autobusové zastávky Nová Hospoda, Sevastopolské
nám., Horymír, Balbínova, Jiráskovy sady, Hoøejí
Obora, Ès.armády a Skalka (ul. Milínská) pro MHD
a pøímìstské linkové autobusy. Pøímìstské linkové
autobusy budou vedeny po objízdné trase s náhradní
autobusovou zastávkou na autobusovém nádraí,
stanoviti è. 23.
Zdenìk kaloud
vedoucí odboru dopravy

Frankofonní klub Pøíbram
voz ve výi 4 640 000,-Kè, Záchytná stanice
s rozpoètem na provoz ve výi 1 537 000,- Kè,
rozpoèet grantù v celkové výi 500 000,- Kè.
Dále je na kapitole 715  zdravotnictví rozpoèet pøíjmù ve výi 260 000,- Kè. Tyto finanèní
prostøedky se týkají pøíjmù  tj. vybírané
(uhrazené) finanèní prostøedky z tìchto organizací: mìstské jesle - stravné dìtí ve výi
130 000,- Kè, mìstské jesle - stravné dospìlí,
zamìstnancù ve výi 46 000,- Kè, mìstské
jesle - pøíspìvek na provoz ve výi 50 000,- Kè.
Dále se jedná o poplatek od zachycených (tj.
poplatek za pobyt na záchytné stanici) ve výi
30 000,- Kè. Dále rozpoèet ve výi 4 000,- Kè,
který je za prodej receptù a ádanek návykových látek a léèiv dle zákona è. 79/1997 Sb.,
zákona è. 167/1998 Sb.).
Mìstské jesle - Bratøí Èapkù 277, vedoucí
sestra Bc. Jitka nypsová
Jedná se zaøízení bez právní subjektivity, které
zajiuje ve spolupráci s odborem sociálních
vìcí a zdravotnictví MìÚ Pøíbram provoz
mìstských jeslí. Tato organizace v roce 2004
hospodaøí s rozpoètem ve výi 4 640 000,- Kè
(výdaje). Z toho: Mzdové prostøedky, pojitìní
a odvody 4 032 500,- Kè, potraviny 260 000,Kè, ostatní (odìvy a ochranné pomùcky, telefon, uèební pomùcky, drobný materiál a sluby
atd.) 347 500,- Kè, sluby (vodné, stoèné, elektrická energie, teplo, plyn) opravy, údrba, nákup strojù a pøístrojù - zajiuje kapitola 720 
odbor správy budov. Na tyto poloky byly vyèlenìny z rozpoètu mìsta Pøíbram na rok 2004
finanèní prostøedky ve výi 1 078 000,- Kè.
Toto zaøízení se èlení do tøí oddìlení: Jeslové
oddìlení pro dìti do 4 let vìku, I. rehabilitaèní
oddìlení pro dìti se zdravotním handicapem
do 7 let vìku, II. rehabilitaèní oddìlení pro
dìti se zdravotním handicapem do 15 let vìku.
Mìstské jesle poskytují monost umístìní dìtí
na denní pobyt. U dìtí se zdravotním handicapem, omezením nebo kombinovanými vadami,
není-li matka dítìte nebo jiná osoba pobírající
z dùvodu celodenní péèe o dítì nìkterou
ze státních dávek v pracovním pomìru, èiní
v souladu s platnými právními pøedpisy max. 4
hodiny dennì. Dále je moné zajistit ambulantní
péèe (speciálnì pedagogickou a fyzioterapeu-

Jedlièkovì ústavu v Praze, Støediskem rané
péèe v Praze. Dìti ze stacionáøe se zúèastòují
spoleèenských akcí s dìtmi z jeslí a dìtmi
z jiných zaøízení (Den dìtí, Mikuláská besídka, spoleèná návtìva divadla, ZOO, Karneval
apod. ). Konzultací s uèiteli a vytváøení individuálních vzdìlávacích plánù jsou vytvoøeny
podmínky pro zaèleòování dìtí s postiením
do bìných mateøských kol a základních kol
a speciálních kol nebo jiných kolských
úèelových zaøízení. Naí snahou je rozíøit
nabídku na monost pravidelné docházky
speciálního pedagoga a rehabilitaèní sestry
do rodin s tìce postienými dìtmi.
Záchytná stanice, Na Pøíkopech 102
Záchytná stanice je provoz, který je pøímo
øízen odborem sociálních vìcí a zdravotnictví.
Tato organizace hospodaøí s rozpoètem ve výi
1 537 000,- Kè (výdaje).
Z toho: mzdové prostøedky, pojitìní a odvody
èiní 1 469 300,- Kè, ostatní (odìvy a ochranné
pomùcky, telefon, drobný materiál a sluby
atd.) 67 700,- Kè, sluby (vodné, stoèné, elektrická energie, plyn) opravy, údrba - zajiuje kapitola 720  odbor správy budov. Na tyto
poloky byly vyèlenìny z rozpoètu mìsta
Pøíbram na rok 2004 finanèní prostøedky ve výi
151 000,- Kè.

tohoto zaøízení je ochrana ivota a zdraví
obèanù, jako i zajitìní veøejného poøádku
na území mìsta a pøilehlých obcí. Osoby (tzv.
klienti) pøicházejí z lokalit ve mìstì Pøíbram,
okolních obcí, ale i z kraje. V pøípadì nenaplnìní kapacity lùek, jsou pøijímáni osoby i
mimo kraj. Takzvaný klient je pøijímán po vyetøení lékaøe, který vylouèí zdravotní komplikace. Na základì písemné zprávy jsou osoby
pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
umístìny v naem zaøízení. V pøípadì, e se
jedná o osobu hledanou pro spáchání trestného
èinu, je nejen dopravena do zaøízení, ale i pøedána zpìt Policii ÈR.
Po znovuobnovení krajských úøadù poskytuje
Krajský úøad Støedoèeského kraje v Praze pøíspìvek na provoz tohoto zaøízení a tím pomáhá
zajistit chod záchytné stanice v daném roce.
Pøíjmy záchytné stanice jsou poplatky od osob
(klientù), kteøí tzv. pøenocovali na záchytné
stanici. Vzhledem k tomu, e se vìtinou jedná
o osoby na ivotním minimu, je vymáhání
tìchto poplatkù velmi obtíné. Proto jsme rádi,
kdy na udrení chodu zaøízení pøispívá kraj.
Dalími pøíjmy jsou poplatky za prodej receptù
a ádanek návykových látek a léèiv dle zákona
è. 79/1997 Sb., zákona 167/1998 Sb. Vedení
této agendy pøevzalo mìsto Pøíbram s ukonèením èinnosti okresních úøadù k 1. 1. 2003.

Tisková zpráva Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Váení pøíbramtí obèané,
dovolte mi opìt Vás informovat o probíhajících
zmìnách v naí oblastní nemocnici. V souèasné
dobì naplno probíhají zmìny v rámci konsolidaèního projektu, který ji konkrétnì stanovil
harmonogram pro etapu 0. Tato etapa bude
ukonèena do konce tohoto roku, kdy budou
odstranìny vekeré duplicitní provozy, provedeny zásadní rekonstrukèní úpravy vedoucí
k odstartování etapy 1 - dostavby jihovýchodního køídla budovy D v areálu I a vybudována
nìkterá specializovaná centra.
Konsolidaèní projekt byl projednán v celém
svém rozsahu na valné hromadì Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., kde za úèasti hejtmana
Støedoèeského kraje ing. Petra Bendla probìhla
také tisková konference, kde byli o zámìrech
akciové spoleènosti seznámeni i zástupci tisku.
Valná hromada povìøila pøedstavenstvo a management nemocnice, aby pokraèoval v zahájených konsolidaèních krocích a do konce srpna
pøipravil projekt a ekonomický rozbor dostavby

jihovýchodního køídla, tj., aby mohla být
dostavba zahájena ji v roce 2005.
Po realizované rekonstrukci 3. a 4. patra
chirurgického oddìlení byla zahájena rekonstrukce operaèních sálù v areálu I. Tato byla
úspìnì dokonèena na konci èervna. Pøi této
rekonstrukci probìhly lokální úpravy v prostorách operaèních sálù a modernizace vedení
medicinálních plynù. V pøímé návaznosti
na dokonèené rekonstrukce operaèních sálù
byla zahájena rekonstrukce oddìlení ARO
v areálu I. Zde se budeme zabývat zejména
modernizací monitorovacího systému a izolované el. soustavy. Provedeme dalí investice
do nového pøístrojového vybavení.
Spoleènì s konsolidaèními kroky pøipravujeme
i stabilizaci odborných center. Prvním z nich je
pøipravované gastrocentrum v areálu I. Dále
stabilizujeme onkologické centrum, které je
situováno do areálu II.
Dalími pøipravovanými fázemi konsolidaèního
projektu jsou rekonstrukce interní JIP areálu I

a rekonstrukce dìtské chirurgie. Dokonèení
rekonstrukce dìtské chirurgie je inicializaèním
prvkem pro úspìné zahájení dostavby jihovýchodního køídla.
Váení spoluobèané, právì v dùsledku tìchto
konsolidaèních procesù dochází ke zmìnám
dispozic nìkterých oddìlení a dokonce jejich
pøemístìní v rámci areálù naí nemocnice.
Z tohoto dùvodu bych Vás chtìl v pøítím mém
pøíspìvku informovat o stabilizovaných zmìnách uspoøádání jednotlivých oddìlení v obou
areálech nemocnice. Zároveò Vám dìkuji
za pochopení pøi vech tìch zmìnách, kterými
procházíme.
Vìøím, e jdeme cestou ke kvalitnímu zdravotnickému zaøízení, které bude v dohledné dobì
odpovídat nejen nárokùm Evropské unie, ale
pøedevím nárokùm Vás  obèanù Pøíbramska.
S pozdravem
Mgr. Roman Boèek
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

je obèanské sdruení, jeho cílem je roziøovat francouzský
jazyk v Pøíbrami a ve Støedních Èechách a sdruovat obèany,
kteøí chtìjí svými vìdomostmi pøispívat k rozvoji, znalostem a zájmu o francouzskou kulturu, k poznání Francie
a pøispívat k porozumìní obou zemí. Frankofonní klub
pùsobí v Pøíbrami od roku 1999. V souèasné dobì sdruuje
pøiblinì 50 èlenù. Jeho sídlo je v budovì Knihovny Jana
Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Pøíbram I, tel.:
318 626 486, fax: 318 628 179, e-mail: cizkova@kjd.pb.cz.
Kontaktní osobou je Mgr. Nadìda Èíková, pøedsedkynì
klubu. Informace o klubu a jeho aktivitách jsou zveøejòovány na internetových stránkách Knihovny Jana Drdy:
http://www.kjd.pb.cz/zajmova_cinnost_frankofonni_klub.
php Èlenem klubu se mùe stát kdokoli, kdo o jeho práci
projeví zájem a splní podmínky urèené stanovami.
Konkrétní náplní èinnosti klubu je poøádání výstav,
koncertù, besed, pùjèování knih a audiovizuálních materiálù
a organizování výukových kurzù francouztiny. V rámci
spolupráce s francouzskými partnery organizuje výmìnné
návtìvy, studijní pobyty a exkurze do rùzných èástí
Francie. V této oblasti úzce spolupracuje s mìstem Pøíbram
a pøíbramskými støedními kolami. Knihovna je nejen
sídlem klubu, ale zajiuje pro nìj té pùjèování francouzských knih, pro kulturní poøady klubu propùjèuje spoleèenský sál atd. Dlouhodobì klub spolupracuje té s Q-klubem
AMAVET v Pøíbrami. Ji po 3 roky zde probíhají kurzy
francouztiny pro veøejnost, je zde instalována výstava
Historie francouzského komiksu, spoleènì byl uspoøádán
koncert francouzské kapely Les dièses: K doplnìní výuky
francouztiny jak v kurzech pro veøejnost, tak i ve spolupracujících kolách pùsobil letos v Pøíbrami rodilý
Francouz, student oboru Výuka francouztiny pro cizince
z Brestu. Stá se podaøilo zorganizovat ve spolupráci s dalím významným partnerem Frankofonního klubu, kterým
je Francouzský institut v Praze a Alliançes Françaises
v Èeské republice.
Na letoní podzim plánuje klub vypsání dalího kurzu francouztiny pro veøejnost. K obohacení kulturní nabídky pak
chystá Francouzsko  èeské dny, s jejich programem seznámí veøejnost v prùbìhu záøí.

NEJLÉPE UPRAVENÁ PØEDZAHRÁDKA
Mìsto Pøíbram vyhlauje 0. roèník soutìe
NEJLÉPE UPRAVENÁ PØEDZAHRÁDKA
ve mìstì Pøíbram
Návrhy by mìly obsahovat:
1) umístìní pøedzahrádky (ulice, è. p. domu)
2) jednoduchý popis nebo situaèní zákres
3) fotografie
4) jméno, adresu a telefon navrhovatele
Návrhy mohou podávat jen osoby, které o pøedzahrádky peèují. Uzávìrka soutìe: 30. 9. 2004
Pøihláky do soutìe zasílejte na adresu:
Mìstský úøad Pøíbram, odbor ivotního prostøedí,
Tyrova 108, Pøíbram I, 261 19
e-mail: ozp@pribram-city.cz
Hodnotitelská komise vybere vítìze, kteøí obdrí
zahrádkáøské potøeby. Více informací najdete
na www.pribram-city.cz, odbor ivotního prostøedí, nebo na tel. 318 402 278.
Návrhy se nevracejí a slouí k archivaci pro
potøeby mìsta.

FOTOKRONIKA

S P. Josefem Bøicháèkem se rozlouèili vìøící z celé republiky.

Souèástí návtìvy v Hoornu byla prohlídka pøístavu.

Na jednání zastupitelstva mìsta 30. 6. 2004 pøedal starosta
p. Janu Èákovi a p. Frantiku Nekolnému Pamìtní list mìsta.

Filatelisté pøipravili národní výstavu potovních známek.

V rámci oslav 115. výroèí zaloení Sboru dobrovolných hasièù
Bøezové Hory byli ocenìni zaslouilí èlenové.

V Galerii F. Drtikola je instalována velice pìkná výstava
Obrázky z penìenky. Potrvá do 18. 7. 2004.

Souèástí oslav 625. výroèí zaloení Orlova bylo i znovuvysvìcení místní kaplièky.

Pietní vzpomínku u pøíleitosti 55. výroèí úmrtí generála Heliodora Píky pøipravili pøísluníci VSR
ve spolupráci s Muzeem III. odboje. Akce se konala dne 21. èervna v Zámeèku - Ernestinu.

Tradice oslav Prokopské pouti mìla letos ji 15. výroèí.

