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Zpravodaj Městského úřadu Příbram

Další vzácná muzejní expozice SLOVO STAROSTY
Příbramský unikát nemá
ve světě obdobu!

Jenom nadšenci dokážou měnit
svět k lepšímu. Právě díky společnému nadšení členů Spolku
Prokop, Hornického muzea,
státního podniku Diamo a ochotě
domluvit se, podařilo se zpřístupnit další jedinečný hornický unikát, důkaz mimořádného lidského
umu, důlní vodní kolo Drkolnov.
Jenom ten, kdo již měl možnost
tuto technickou památku spatřit
na vlastní oči, ať už je to laický
návštěvník či odborník na hornictví, pochopí, že jde o poklad,
který není nikde jinde k vidění.
„S myšlenkou zachránit vodní
kolo pro budoucí generace a zpřístupnit jej veřejnosti přišel po roce 1990 Spolek Prokop. Rudné
doly Příbram jeho rekonstrukci
hned zařadily do plánu svých aktivit souvisejících se zahlazováním
následků důlní činnosti a se zabezpečením starých důlních děl,“
uvedl ředitel Hornického muzea
Příbram J OSEF V ELFL .
Nejprve bylo nutné připravit
dokumentaci, vyčistit podzemí,
zabezpečit důlní prostory a přístupové trasy. Pak se začala hledat
cesta, jakým způsobem kolo zrestaurovat, nakonzervovat a jak
vyřešit vlastní prohlídku. „V prvopočátcích to vypadalo tak, že se
sem lezlo po žebřících stvolem

vodu pomocí vodních
čerpadel, tedy vodního kola, nebo větrných nebyla.
Větrný způsob byl
vyzkoušen v nedalekém dolu August,
příliš se neosvědčil
a čerpání probíhalo
se značnými problémy. Vodní kola pak
fungovala na většině
příbramských šachet
a byla součástí důmyslného vodního
systému. První záznam pochází z roku
1850. Z té doby se
ale zachovalo pouze
kolo Drkolnovské.
„V komoře byla
původně kola dvě.
Toto, které se dochošachetní budovy, nebo se sem bylo
možné dostat dědičnou štolou.
Práce se rozběhly a po zániku
Rudných dolů tyto závazky převzal
státní podnik Diamo,“ pokračoval
ředitel Velfl.
Historie dolu sahá až do roku
1836. O dvacet let později bylo
dosaženo hloubky 339,2 metrů.
V té době již bylo nutné čerpat
vody a také ještě nefungovaly
parní stroje. Jiná šance než čerpat

KARATISTÉ BODOVALI

Na světovém poháru se příbramští karatisté neztratili.
O úspěších příbramských sportovců jsme psali již mnohokrát.
Skvělých výsledků dosahují
volejbalisté, cyklisté, fotbalisté
a celá řada dalších. Před měsícem
se ze švédského města Eslöv
vrátili příbramští karatisté, kteří
se tady zúčastnili Světového
poháru pro žáky a juniory a nevedli si rozhodně
špatně.

Volfová, která si vybojovala
zlatou medaili a získala titul
světové šampionky.
Neméně úspěšná byla také
Kateřina Fialová v téže věkové
kategorii nad 55 kg, která získala
stříbrnou medaili, a Martin
Tůma, který v kategorii 13 - 14
let nad 50 kg vybojoval bronz.
Příbramskou pětici ve Švédsku
ještě doplnil Lukáš Mrzena
v kategorii

Českou republiku na tomto světovém klání prezentovalo 9 týmů,
což byl vůbec největší počet,
který země vyslala.
Příbramský tým tvořilo pět zástupců ve věku od 12 do 21 let.
Konkurence byla skutečně světová
- přijeli sportovci z Anglie,
Francie, Ruska, Ukrajiny, Izraele,
Slovinska, Polska, Dánska, USA,
Finska a Švédska.
Největšího úspěchu dosáhla
v kategorii 18 - 21 let do 55 kg
devatenáctiletá Zuzana Michelle

12 - 13 let a Kateřina Martinková 15 - 16 let.
Proč se Zuzana Michelle
Volfová, která působí velice
křehkým dojem a devatenáct
let by jí rozhodně nikdo nehádal, dala na tento tvrdý sport?
„Odmalička jsem byla hodně
živé dítě. Od první třídy jsem
dělala atletiku, ale pak v deváté
třídě jsem viděla plakáty na nábor karate. Šla jsem na něj a už
jsem u karate zůstala. Máme dva
oddíly - jeden závodní, který tvoří

asi patnáct členů, a pak oddíl
začátečníků. Trénujeme pod vedením Jaroslava Nekoly, který
zároveň patří k nejuznávanějším
rozhodčím v České republice.“
A jak se k tomuto sportu
dostal bronzový, teprve dvanáctiletý Martin Tůma? „Jsem
sportovní typ. Mě nebaví něco
tvořit, tak jsem zkusil karate.
Chytlo mě to a hodně mě tento
sport baví.” Stříbrnou Kateřinu
Martínkovou a zlatou Zuzanu
Michelle Volfovou čeká v září
Mistrovství
republiky
dorostu
a juniorů
a pak ještě
celá řada
dalších
závodů.
Na příbramské
radnici
úspěšné
karatisty přijal 1. místostarosta
M V D r.
Václav
Beneš.
Za vzornou prezentaci
města Příbram
jim poděkoval a vyslovil přání,
aby karatisté i v dalších letech
byli stejně úspěšní jako v letošní
sportovní sezoně. „Do Švédska
se opět chystáme, tak medaile
zase přivezeme!“ slíbili.
Příbramští karatisté doufají, že
by současné mezinárodní úspěchy
mohly přinést podporu celému
oddílu ze strany některých
příbramských podnikatelů. Snad
se jim i toto přání splní.
- str -

valo, čerpalo vodu, a druhé pohánělo stoupací stroj, tedy svislou
důlní dopravu,“ vysvětlil Josef
Velfl. Kolem roku 1900 se již ukázalo, že důl není ekonomicky
příliš zajímavý, a tak v následujících letech sloužil především
pro čerpání vod. Od poloviny
20. století bylo čerpání nahrazeno
elektrickým systémem.
Vodní kolo bylo využíváno
pro čerpání vody pro Příbram, a to
až do roku 1961. Teprve vybudování nové moderní vodárny a zavedení moderního systému vodního
hospodářství bylo důvodem vyřazení kola z provozu. „To, že kolo
fungovalo až do roku 1961, je
z mého pohledu určitě důvod, proč
Drkolnovské kolo přežilo celá
staletí,“ doplnil Velfl.
Drkolnovské kolo má v průměru asi 12,5 metru. Zčásti je z kovu,
zčásti ze dřeva. Kovové
části bylo nutné odrezit
a provést dost náročnou
úpravu. Podle názoru
Josefa Velfla odvedli
pracovníci státního podniku Diamo kus skvělé
práce a záchranu vodního
kola považuje za velmi
cennou.
Tuto hornickou památku
nyní spravuje Hornické
muzeum Příbram a je
součástí prohlídek.

TISKOVÉ ZPRÁVY Z RADNICE
Pod širým nebem na náměstí T. G.
Masaryka hrála v rámci Příbramského
kulturního léta Divadelní společnost
Víti Marčíka. I když se opět v okamžiku, kdy herci začali hrát, zatáhla obloha,
diváci se výborně bavili.
S cílem získat co nejvíce informací
o provozech městských divadel, jezdí
starosta i oba místostarostové do různých okolních měst. Poslední návštěva
patřila Písku. Příbram ze svého rozpočtu
dává 11 milion korun na provoz divadla
a příbramští radní chtějí zvolit strategii,
která by do tohoto kulturního zařízení
ve městě přitáhla co nejvíce diváků.
Pokračuje jednání s Ministerstvem
životního prostředí ohledně získání
dotací z EU na rekonstrukci čističky
odpadních vod. Podle informace místostarosty Ivana Šedivého patří zatím
Příbram mezi dvě města v ČR, která mají
šanci tuto dotaci získat. Celkové předpokládané náklady ve výši 150 - 200 milionů korun by ze 70 procent mohly být
kryty právě z fondů Evropské unie.
Bohoslužba, kterou sloužil u příležitosti svátku Korunovace na Svaté
Hoře apoštolský nuncius Erwin Josef
Ender, byla pojata ve stylu bohoslužby
pod širým nebem. Stočlenný pěvecký
soubor byl složen z několika hudebních
těles. Starosta Příbrami Ivan Fuksa uvedl,
že dojem z celé slavnosti byl skutečně
fantastický a pro příští rok již přislíbil
správci Svaté Hory P. Stanislavu
Přibylovi zapůjčení skládacích židliček
pro diváky.
Ve výběrovém řízení na pojištění
majetku města Příbram komise vybrala
nabídku, kterou radnice nemůže z rozpočtu pokrýt. „Vyhrála nabídka, která
byla nejdražší, podle odborníků i nejlepší,
ale chyběl nám milion korun. Odstoupili
jsme tedy od soutěže a vyhlásili novou.
V rámci finančních možností města jsme
vybrali nabídku Hasičské vzájemné
pojišťovny.“ Pro příští rok chtějí radní
nejprve zadat zpracování studie, která
by vyhodnotila případná rizika a připravila podklady pro výběr.
Dvacet tisíc korun uvolní Rada
města Příbram na vybudování pomníčku
pro Lukáše Urbánka, který nedávno
zahynul při dopravní nehodě u 7. základní školy. Pomníček by měl být
mementem a varováním pro ostatní.

Červenec v Příbrami
začal již tradiční hornickou
slavností - Prokopskou
poutí. Tato slavnost se
postupně stává událostí,
kterou žije celé město.
Hornické muzeum dodržuje zásadu a každým
rokem při této příležitosti
představuje nově obnovenou hornickou památku.
Tentokrát to bylo Drkolnovské vodní kolo,
které je skutečným světovým unikátem. Věřím,
že se stane vyhledávaným místem nejen návštěvníků našeho města, ale i příbramských občanů.
V tomto směru přicházíme od září s další
novinkou a tou je otevření nového Infocentra
v budově Zámečku - Ernestina. Naším cílem
je, aby občan i v neúřední hodiny dostal
kompletní servis, který mu radnice může
poskytnout. Jde o věci, kdy není třeba vést
dlouhá jednání a stačí třeba vyplnit formulář,
vyzvednout si či odevzdat nějaký dokument.
Provoz zde bude sedm dní v týdnu.
Z budovy radnice, která je zcela úřední,
umísťujeme Infocentrum do kulturního prostředí a oživíme krásný prostor Zámečku Ernestina. Myslíme si, že to bude skutečně
velká služba pro občany našeho města a velká
služba pro turisty. I co se týká sobotních
a nedělních návštěv naší galerie, přispěje to
k daleko většímu oživení. Doufáme, že se nám
podaří zabezpečit i stálé občerstvení. Celý objekt
se otevře veřejnosti pro výstavy, koncerty,
informační služby turistického i kulturního
charakteru, ale především pro servis pro občany. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup.
Postupně bychom chtěli oživit prostory
kolem Zámečku - Ernestina a vnitřní atrium
pořádáním koncertů pod širým nebem. Prvním
takovým letošním počinem bude vystoupení
loutkoherecké skupiny Zalezlíci, a to právě
v atriu ve čtvrtek 28. srpna. V ten den večer bude
v Galerii F. Drtikola další kulturní akce, a to
vystoupení herce Miroslava Moravce s pořadem
To nejlepší z Fulghuma. Oba tyto pořady jsou
další nabídkou v rámci Příbramského kulturního
léta, kterým se snažíme zpestřit letní období
ve městě.
I během léta probíhají důležitá pracovní
jednání. V uplynulém týdnu se nám podařilo
realizovat schůzku s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Petrem Laušmanem.
Asi nejdůležitější na tom je fakt, že první neoficiální jednání s nejvyšším představitelem
v oblasti dopravy proběhlo a týkalo se výstavby
jihovýchodního obchvatu našeho města.
Obchvat je zapracován do závazné dokumentace města - územního plánu, ale i do územního plánu vyššího územního celku. Aby se
mohlo začít stavět, musí být ještě být vypracována studie proveditelnosti, studie EIA - vliv
na životní prostředí, projekt, musí se vykoupit
pozemky a teprve pak nastane to nejdůležitější
- získání finančních prostředků na stavbu. Teď
jsme udělali první krok!
Oficiálně ale musí zahájit přípravu už státní
správa, tedy Ředitelství silnic a dálnic, a to předložením tohoto záměru vládě a Parlamentu ČR.
Je velký předpoklad, že by tento investiční
záměr mohl být v tomto roce schválen. Tím se
dostane do evidence akcí, které je třeba v budoucnu zafinancovat.
V těchto dnech nás také čekají dvě výběrová
řízení. První se týká dodavatele stavby severní
tribuny na Marile a druhé rozšíření volejbalové
haly v budově Plaveckého bazénu.
Začali jsme s instalací nových semaforů,
které by měly zkvalitnit průjezd městem
od radnice směrem na Sabák.
Okurková sezona se tedy na příbramské
radnici rozhodně nekoná.
Mnozí z Vás již mají svoji dovolenou
za sebou, někteří se na ni teprve chystají.
Těm si dovolím popřát hodně
odpočinku a načerpání dalších sil.

DLUŽNÍCI NA INTERNET
Radnice se chystá na svých internetových
stránkách zveřejnit neplatiče, kteří městu dluží
za nájem bytů i nebytových prostor.
Podle starosty Ivana Fuksy u všech dlužníků
běží žaloby a dluhy jsou přesně evidovány.
Místostarosta Václav Beneš doufá, že se tímto
opatřením zlepší platební disciplína.

Ř IDIČI ,

POZOR !

Ulicí 28. října pouze jedním směrem!
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S L O U P E K
Tento odbor je poměrně nový. Vznikl
1. dubna 2003 a sídlí v budově č. p. 105,
tedy v objektu, kde je i Stavební úřad.
Od 1. června 2003 odbor vede Ing. Petr
Walenka, který zvítězil ve výběrovém
řízení. Problematika, kterou se odbor zabývá:
- výkon státní správy pro obecní úřad,
pověřený obecní úřad a obecní úřad
obce s rozšířenou působností a část
samosprávy pro město Příbram
- státní správa myslivosti a rybářství
- státní správa lesů
- ochrana přírody a krajiny
- ochrana zemědělského půdního fondu
- část rostlinolékařské a veterinární péče
- ochrana zvířat proti týrání
- ochrana ovzduší
- odpadové hospodářství
Problémů máte na starosti
opravdu hodně. Kolik lidí na odboru
pracuje? „Je nás celkem šest a to je
právě naše bolavé místo. Doufáme, že
dojde k posílení odboru. Druhou věcí,
která nás trápí, jsou malé kancelářské
prostory, ale i to se snad v budoucnu
vyřeší.“ Jaké jsou nejčastější problémy, které řešíte, a s čím se na vás
občané nejvíce obracejí? „Na začátku roku to byly záležitosti spojené
se stanovením honiteb mysliveckých
společenstev. Uživatelé měli povinnost
předložit novou žádost o stanovení
hranic honiteb podle nového zákona
o myslivosti. Na našem území jich máme
cca 56 a v současné době je stále ještě
vyřizujeme, protože jde o dost problematické záležitosti. Potom samozřejmě je
velká část naší práce v oblasti vynětí

ze zemědělského půdního fondu a odvodů.
Zde nám nově přibyla oblast vyjímání
od Městských úřadů Rožmitál a Březnice.
V oblasti ochrany přírody a krajiny se
nejvíce zabýváme zásahy do významného
krajinného prvku, posuzováním staveb

v souvislosti s krajinným rázem a konkrétně
v Příbrami kácením dřevin. V tomto
městě jsou hodně uvědomělí občané,
a proto nás tato oblast zavazuje.“
V jakém smyslu jsou v Příbrami

PŘÍBRAMSKÉ SPOLKY -

Oficiálně byl tento hornický spolek založen v prosinci 1993, ale fungovat začal již
několik desítek let předtím. Ustavující
schůzka byla v Solenicích. Proč právě
tam, na to jsme se zeptali slavného,
vysokého a neomylného perkmistra
spolku MIROSLAVA ŠŤASTNÉHO.
„Jedenkrát ročně pořádáme tzv. výjezdní
zasedání, na které bereme i manželky a právě toto ustavující proběhlo
v Solenicích. Toto zasedání je pro nás vždy takové slavnostní „sesé“,
kde si řekneme plány na příští rok.“
Kolik máte členů a co Vás vedlo k tomu sdružit se do spolku?
„Tak kolem padesáti. K počátkům se musíme vrátit několik desítek let
nazpátek. Jiří Vandas tehdy navrhl, abychom se pokusili obnovit hornické tradice vycházející především z činnosti Vysoké školy báňské,
která v Příbrami bývala. Například v rámci sympozia Hornická

MĚSTSKÁ

uvědomělí občané? Znamená to, že
hlídají každý zásah v případě kácení
a řezání?
„Dá se to takhle říci. Někdy je to bohužel také tak, že celá oblast životního prostředí bývá často zneužívána v různých
sporech. To se týká celé řady stížností.
Když jsou špatné sousedské vztahy a lidé
se nedokážou domluvit, zaštiťují se životním prostředím a jednoduchý problém
potom musí řešit státní orgány. Snažíme
se do občansko-právních sporů nevstupovat. Zabýváme se i černými skládkami.
To je také hodně velký problém. Černá
skládka je lidový termín. Podle zákona jde
o neoprávněně odložený odpad. Je třeba
rozlišovat, zda se najde původce nebo
viník. Samozřejmě, pokud se najde a jsou
o tom důkazy, fyzické i právnické osoby
mají povinnost odpad odstranit. Problém
nastává, když se původce nenajde, a těchto
případů je 95 procent. Pachatelé většinou
na místě svoji vizitku nenechávají. V této
oblasti spolupracujeme s Technickými
službami Příbram.“
Odbor životního prostředí se zabývá
ještě celou řadou dalších činností. Patří
sem vydávání loveckých a rybářských
lístků, ustanovování a školení mysliveckých, lesních a rybářských stráží, ustanovování lesních, rybářských a mysliveckých hospodářů, schvalování stanov
honebních společenstev, zpracovávání
evidence odpadů a souhrnné provozní
evidence v ochraně ovzduší apod.
- str -

Cech příbramských horníků a hutníků
Příbram jsme od roku 1980 až do dnešního dne bez přerušení pořádali
Skoky přes kůži.“
Veřejnosti jste známí především jako skvělí zpěváci. Jak zkoušíte?
„Pravidelně se scházíme na tzv. „sesé“, kde si nejen říkáme, co a jak
budeme dělat, ale především zpíváme, a to nejen hornické písně. “
Jaký je vlastně rozdíl mezi Cechem horníků a hutníků a Spolkem
Prokop? „Řada našich akcí je společná. Spolek Prokop je organizovanější a pracovitější. My jsme spíš, když to trošku přeženu, na „reprezentaci“. Prezentujeme se samozřejmě jako spolek města Příbram a postupně se prosazujeme nejen v rámci republiky, ale i Evropy. Smyslem
našeho snažení je, abychom především do povědomí mladé generace,
dostali alespoň něco málo z hornických tradic a naučili je hornické písničky. V tom velice úzce spolupracujeme s příbramskou průmyslovou
školou. Za tu dobu už našima rukama prošla
pěkná řádka studentů. Vedení školy nám vždycky
maximálně vycházelo vstříc a to si zcela určitě
zaslouží poděkování.“
Co všechno Váš spolek pořádá? „Dá se říci, že
pomalu každý měsíc v roce je nějaká akce. V lednu pořádáme Hornický ples, který patří podle
ohlasu mezi nejlepší ve městě. V dubnu jezdíváme
na sjezd Vysoké školy báňské do Ostravy, v květnu
je výročí Březohorské katastrofy, v červnu jezdíme
do Rudolfova, v červenci nás čeká Prokopská
pouť, v říjnu Hornické večery. Do toho přijdou
výjezdy mimo republiku a také „šachťáky“
Vysvětlete našim čtenářům, co to jsou „šachťáky“? „To je takový program plný písniček, scének a povídání.
Jezdíme s ním po celé republice. Pozvaní jsme dostali například
z Měděnce, Sokolova, Kašperských Hor, Rudolfova, Českého Krumlova.
Minulý měsíc jsme byli na valné hromadě jihočeských lomařů
v Zahořanech.“
Již v říjnu se s Cechem horníků a hutníků můžeme opět setkat
na dalším ročníku Skoku přes kůži. I tentokrát se bude konat v rámci
42. ročníku Sympozia Hornická Příbram.

POLICIE

PŘÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Vloupání do restaurace Kahan v ulici
Na Příkopech jako první zaregistroval
14. července kolem půlnoci zaměstnanec
Záchytné stanice v Příbrami a ohlásil toto
podezření na linku městské policie.
Strážníci na místě skutečně našli násilím
utrženou mříž a vypáčený zámek u dveří.
Ty byly pootevřené, strážníci tedy všechny prostory pořádně prohlédli, zda uvnitř
náhodou ještě nejsou lupiči, a poté povolali
Policii ČR.
Přímo na nos upadl z lavičky na náměstí
T. G. Masaryka v úterý 15. července patnáct minut po deváté hodině večer pan V.,
který tady ve společnosti pana L. konzumoval alkohol. Chlapík zůstal v bezvědomí
ležet na zemi, a tak jej strážníci na pokyn
lékaře převezli k ošetření.
Ani ženám se alkohol nevyhýbá. 17. 7.
kolem půl šesté navečer ohlásil anonymní
hlas na lince 156, že nedaleko pivnice
v Příbrami IV leží na zemi pravděpodobně
opilá žena. Na místě již byla i Rychlá
záchranná služba. Lékař ale ženu odmítl
odvézt k dalšímu ošetření, a tak se ji strážníci snažili odvést domů. M. S. to ale
odmítala s tím, že je po operaci dolní končetiny. Operační služba městské policie
tedy znovu povolala RZS Příbram a tentokrát ženu lékař odvezl.
V Bistru Dragon se 18. července navečer
obnažoval jakýsi opilý chlapík. Strážníci
jej tady zastihli přímo při akci. Muž u sebe
neměl žádný doklad, který by prokázal
jeho totožnost, a tak jej hlídka převezla

na Polici ČR. Ukázalo se, že jde o J. K.
(58) z Příbrami IV. Muž dostal na místě
pokutu.
Zloději se supermarketu nevyhnuli ani
v tomto týdnu. Slečna M. P. (17) z Příbrami IV tady 18. července v 10.30 hodin
ukradla 4 kusy čokolády Kofila, k tomu
přidala whisky za 399 korun. J. Š. (18)
zase zapomněl zaplatit 3 ks bonboniéry
Modré z nebe.
Při zásahu na vlakovém nádraží 25. června kolem šesté hodiny navečer požádala
Policie ČR o pomoc městské strážníky.
Během jízdy osobním vlakem si několik
mladíků, kteří se vraceli z vojenské
základní služby, dokazovalo svoji sílu.
Zničili zařízení vlaku za 30 tisíc korun.
Zlodějkou se stala 27. června kolem půl
deváté večer K. R. (42) z Příbrami IV
v příbramském Kauflandu. Za „pět prstů“
si tady „nakoupila“ zboží za 511.30 korun. Do tašky si nabrala například Fjodor
vodku, šampon Head and Shoulders, sýr
Veselou krávu, Pribinu, vepřové řízečky
a také hned 3 kusy omáčky ke knedlíkům.
Na místě dostala od strážníků pokutu.
Rozbíjení oken v domě v ulici Petra
Bezruče ohlásil na služebně městské policie muž 27. června kolem jedenácté hodiny večer. Na místo hned vyjela hlídka
strážníků. U domu se setkali s ženou,
odjíždějící na kole. D. B. (25). hlídce řekla,
že je vše v pořádku a prý šlo jen o malou
rodinnou hádku. Na otázku, proč jsou
tedy rozbitá okna u jejich bytu, uvedla, že

to v hádce provedl její přítel D. V. (1968).
Hlídka tedy požádala o vpuštění do bytu.
Tady se jim naskytl obrázek, jaký se hned
tak nevidí. Zařízení bylo zcela zničené,
zdemolované a pan V. si v klidu seděl
v křesle a odmítal se k věci vyjádřit.
Případ byl předán Policii ČR.
Někde za příbramskou Sokolovnou prý
slyšela paní E. V. z Příbrami I řinčení
skla a viděla dvě podivné osoby postávat
u zaparkovaných aut. Strážníci nakonec
objevili rozbité vchodové dveře a mříže
u objektu vazárny na hřbitově. Případ byl
předán Policii ČR k došetření.
Opilý chlapík ležel na trávě u domu
v Příbrami VII 28. června půl hodiny
po půlnoci. Na místo kromě městských
strážníků přijela i rychlá záchranná
služba, která nakonec J. F. (37) z Prahy
odvezla na záchytnou stanici.
Brýle si strčil v sobotu 28. června
ve 13.40 hodin v supermarketu Kaufland
do kapsy svých kalhot J. B. (20)
z Hluboše a „pozapomněl“ je zaplatit.
Při činu byl lapen a dostal od městských
strážníků pokutu.
Rychlá záchranná služba požádala 29. června kolem osmé hodiny Městskou polici
o prověření informace, že v Milínské ulici
nedaleko kruhového objezdu leží muž.
Strážníci na uvedeném místě muže
skutečně našli. Stěžoval si na bolesti
na prsou, a tak byl převezen k lékaři.

POSLANCE

V dnešním sloupku bych se rád zmínil o jednom z bodů projednávaném na posledním červnovém Zastupitelstvu Středočeského kraje,
který se dotýká příbramských nemocnic.
Na jednání jsme projednali finanční plán Oblastní nemocnice
Příbram, a. s. Pokud budu hovořit za sociální demokracii, padlo z naší strany několik pozměňovacích návrhů. Prosadili jsme, že movitý
majetek určený k lékařským a laboratorním vyšetřením nebude převeden do akciové společnosti a zůstane prozatím spolu s potřebným
nemovitým majetkem součástí příspěvkových organizací. Sociální
demokraté rovněž navrhovali, vzhledem ke kritické situaci, uvolnění
prostředků z kraje, které by se použily na úhradu transformačních nákladů spojených s procesem tzv. sloučení obou zdravotnických zařízení. Podle předložených materiálů tyto náklady představují částku
přibližně 19,8 milionů korun. Návrh ovšem nebyl podpořen zastupiteli ODS, KDU-ČSL a US.
Co se týče dluhů, zatím bylo deklarováno, že po provedení
restrukturalizace se bude stát na splácení dluhů podílet až 50 procenty,
což by mohlo znamenat příjem asi 60 milionů korun. Dalších zhruba
60 milionů korun by měl vynést prodej nepotřebného majetku. O svolení k jeho prodeji bude nyní kraj žádat ministerstvo zdravotnictví.
Tím by se zadlužení vyřešilo.
Důležité je, že ministerstvo bude posuzovat všechny nemocnice
individuálně. Do usnesení sociální demokraté rovněž prosadili, aby
rada kraje do dalšího jednání připravila parametry plánu úhrady zadlužení a transformačních nákladů příspěvkových organizací NsP
Příbram a NsP Zdaboř. Rovněž bude proveden forenzní audit, který
jasně řekne, do jaké míry za zadlužení mohl stát a do jaké míry management, který zde dlouhodobě působil.
Poměrně zásadní podle mého budou i ubytovny nemocnic. Na jednání jsem vystoupil s požadavkem možného převodu například
ubytovny v Čechovské ulici z kraje na město. Tento záměr jednohlasně schválila městská rada a na červencovém jednání jej podpořilo
také Zastupitelstvo města Příbrami.

MVDr. Josef Řihák

OHK

V

P ŘÍBRAMI

INFORMUJE

Vážení čtenáři,
v dnešním sloupku Vás budu informovat o aktuálním dění
na Okresní hospodářské komoře v Příbrami během léta.
Navazování vztahů se starosty měst a podnikateli.
Jak jsem Vás již informovala v minulém čísle Kahanu,
dochází k pravidelnému měsíčnímu setkávání představitelů OHK Příbram se starostou města Příbram, kde se projednávají potřeby podnikatelů ve vztahu k městu a opačně. Jedenkrát za čtvrt roku
probíhají neformální setkání starosty Ing. Ivana Fuksy s podnikateli
z určitého odvětví. Tak např. v březnu tohoto roku se sešli obchodníci, v červnu proběhla schůzka ohledně učňovského školství ohledně
budoucí potřeby zaměstnanosti v regionu a na září se chystá setkání
firem působících ve stavebnictví.
Z jednání představenstev OHK Příbram vyplynula potřeba této užší
spolupráce mezi OHK, starosty a podnikateli nejen v Příbrami, ale
i v ostatních důležitých centrech našeho regionu. Jde nám všem
o regionální rozvoj, snižování nezaměstnanosti a zlepšení podmínek
pro firmy, které vytvářejí nová pracovní místa a v neposlední řadě
i o dobré vztahy a informovanost.
V první polovině července proběhla setkání zástupců představenstva OHK a ředitelky OHK se starostou Sedlčan Ing. Jiřím Burianem
a s dobříšskými zástupci radnice, starostou MUDr. Stanislavem
Holobradou a místostarostou Mgr. Jaroslavem Melšou. Závěr z těchto
jednání je příprava zářijového setkání podnikatelů se starosty i v těchto
městech. V další fázi určitě nezůstane stranou ani Březnice
a Rožmitál.
Schválení dotací pro malé výrobce na 13. Podnikatelské a hospodářské výstavě v Příbrami
Rovněž v první polovině července se sešla čtyřčlenná komise složená
ze dvou zástupců OHK Příbram (Ing. Hudec - člen představenstva,
Irena Karpíšková - ředitelka OHK) a dvou zástupců Krajského úřadu
Stč. kraje (Ing. Ladislav Bína, CSc , František Liška - oba z odboru
regionálního rozvoje) pro posouzení a schválení dotací pro malé
výrobce, kteří se zúčastnili XIII. ročníku Podnikatelské a hospodářské výstavy v Příbrami.
Hejtman Ing. Petr Bendl vyhlásil dotaci ve výši 100 000,- Kč v letošním roce až poté, co se osobně zúčastnil zahájení příbramské podnikatelské výstavy dne 16. května 2003. K administraci tohoto příspěvku
určil Okresní hospodářskou komoru v Příbrami. O dotaci se mohli
přihlásit vystavující výrobci do 30 zaměstnanců, kteří mají sídlo
ve Středočeském kraji nebo jsou členy OHK Příbram.
Příprava 11. ročníku Regionálního adresáře podniků a firem
na rok 2004
OHK v Příbrami se v těchto dnech začala zabývat přípravou 11. ročníku Regionálního adresáře podniků a firem v okrese Příbram. V současné době obsahuje cca 1 000 aktualizovaných zápisů firem z našeho
regionu. Vyhledávání je možné jak podle abecedního rejstříku, tak
podle oborového rejstříku dle předmětu podnikání, který je nejen
v češtině, ale i němčině a angličtině. Obsahuje samozřejmě seznam
členských firem OHK, všechna základní data firem včetně e-mailových adres, mobilních telefonů a www stránek. Firmy si mohou
vybrat ze 13 typů zápisů . Myslím, že je důležité, abychom měli co
největší přehled o firmách v regionu, kterým zase zpětně můžeme
předávat důležité informace. A tím, že jsou zapsáni v adresáři OHK,
je automaticky zařadíme do naší databáze .
Objednávku můžete získat na OHK Příbram, naši zaměstnanci Vám
rádi poradí. Uzávěrka objednávek je 30. září 2003.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora v Příbrami

Tyršova 106 - Zámeček, 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

Z návštěvy ve Freibergu

Zástupci příbramské radnice se při své návštěvě partnerského města
Freiberg zúčastnili i hornických slavností, které zde každoročně
pořádají. Starosta Ivan Fuksa a jeho zástupce Václav Beneš se při této
příležitosti setkali i s partnery z dalších měst, například z Francie,
Polska a Holandska. „Hornické slavnosti probíhají po celém městě,
skvělý byl hornický průvod i volba hornické královny krásy,“ informoval starosta Fuksa. Příbramské zástupce potěšilo, když se při prohlídce mineralogických sbírek zdejšího hornického muzea setkávali
s velkým množstvím minerálů z Příbramska, a také fakt, že Hornické
muzeum Příbram nemá rozhodně konkurenci. Vedoucí sportovní komise města Freiberg našim zástupcům předložila konkrétní nabídku
na účast našich sportovců na Sportovních hrách. Zúčastnit by se
měli atleti, tenisté, plážoví volejbalisté (konkrétní jména je nutné
předložit v září). Byla dohodnuta vzájemná výměna studentů učňovského oboru kuchař, hotelového provozu a také gymnazistů.

Městský úřad Příbram rozhodl po projednání s Policií
ČR Příbram o zjednosměrnění ulice 28. října za účelem
zvýšení počtu parkovacích míst.
Na základě schválení dotčených orgánů bude
od 3. srpna 2003 ulice 28. října v Příbrami VII
jednosměrná ve směru od Kulturního domu k ulici
Kladenské, čímž vznikne minimálně 100 nových
parkovacích míst.
Zdeněk Škaloud

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

SRPEN
80 LET
Marie Eisenreichová
Ludmila Frýdlová
Miloslava Herková
MUDr. Milena Hradilová
Amálie Strnadová
Ing. Bohuslav Dlesk
Miloslav Drůbek
Josef Kyvíř
Miloslav Machuta
Josef Šmíd
85 LET
Václav Koblížek
86 LET
Josef Janďourek
Dezider Košťál
87 LET
Božena Luukkonenová
89 LET
Anna Hemmerová
Anna Jelínková
Věra Johnová
Klára Havelková
90 LET
Růžena Shrbená
Růžena Sirotková
91 LET
Františka Kopecká
Antonín Eisenreich
92 LET
Marie Sládková
93 LET
Marie Hummlová
95 LET
Helena Franzová
Marie Kouřilová

KINO
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

MĚSTO PŘÍBRAM

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.

PŘÍBRAMSKÉ KULTURNÍ LÉTO

21. - 22. 8.
KURS SEBEOVLÁDÁNÍ

28. 8. V ÁTRIU ZÁMEČKU - ERNESTINA OD 16 HOD.

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.

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

G ALERIE F RANTIŠKA D RTIKOLA
Z ÁMEČEK - E RNESTINUM
STÁLÁ EXPOZICE:

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

LOUTKOHERECKÝ SOUBOR
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI :

“I NDIÁN V IHIO ”

28. 8. V ZÁMEČKU - ERNESTINU OD 19 HOD.
MIROSLAV MORAVEC: TO NEJLEPŠÍ Z FULGHUMA
(PŘEDPRODEJ NA ODBORU KULTURY MĚÚ PŘÍBRAM)
16. 9. NA MALÉ SCÉNĚ V DIVADLE OD 19 HOD.
B ÁRA H RZÁNOVÁ : K. H. M ÁCHA - M ÁJ
( PŘEDPRODEJ V POKLADNĚ DIVADLA )
První ročník Malého příbramského festiválku

V areálu lesního divadla Skalka se v pátek 15. 8. od 16 hodin uskuteční I. ročník Malého příbramského festiválku,
na kterém se představí například příbramská bluesrocková
legenda Kpt. Nemo Band, příbramská big-beatová legenda
sestávající z členů skupiny Pyascot Magor City Orchestra,
skupina Vrch, nadějná mladá funky kapela Hypermobilita,
Wellbloud, pražská Le Laple, Matchbox, D.D.R. a další.

G ALERIE F. D RTIKOLA
ZÁŘÍ 2003
K ONCERT
V LADIMÍRA M ERTY.

POŘÁDÁ

4. 9. - 12. 10. 2003
IVANA HEJDUKOVÁ: HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ (OBRAZY, KRESBY)
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 3. 9. V 17 HODIN

Z ALEZLÍCI

11.

S VA T Á H O R A
10. 8. V 17 HODIN
LUKÁŠ VENDL
VARHANNÍ KONCERT
15. 8. V 9 HODIN

SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16. 8.

POUTNÍ SLAVNOST

PŘEDVEČER (MŠE SVATÁ V 19,30 HOD.
PO NÍ SVĚTELNÝ PRŮVOD)

17. 8. V 9 HODIN
POUTNÍ SLAVNOST
(MILOSLAV KARDINÁL VLK)
22. 8. V 10 HODIN
POUŤ DOBRODINCŮ
OPRAVY HORNÍHO AMBITU
(JOACHIM KARDINÁL MEISNER)
VE
NA

13 HODIN

SVATOHORSKÉM NÁMĚSTÍ
KONCERT

PRAŽSKÉ

MOBILNÍ ZVONOHRY.

ÚČINKUJE

RADEK REJŠEK

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
pořádá:

26. 7. - 17. 8. 2003
v prostorách Obecního úřadu
ve Vysokém Chlumci výstavu

PIVOVARY SEDLČANSKA
9. 8. - 18. 9. 2003
ve výstavní síni cáchovny dolu
Vojtěch, Příbram - Březové Hory
výstavu fotografií Jiřího Kubíka

PROMĚNY

Cyklistické
výsledky
Společné mistrovství České
a Slovenské republiky v silničních disciplínách mužů.
Časovka družstev Olomouc
80 km: 1. Dukla Praha I.,
8. CK Příbram B.E.I.
Družstvo podalo solidní
výkon, ale mělo technický
problém se středem kola
Machaly a to už jeli ve třech.
Družstvo jelo ve složení
Kunta,
Mázl,
Machala,
Dudek, který ve čtvrtině trati
odpadl.
Časovka jednotlivců do 23
let: 32 km Tvrdošín
(Slovensko)
1. Fabišovský CK ATHENY
2004, 12. Kunta, 17. Mázl, 22.
Machala (všichni CK Příbram B.E.I.)
Silniční závod jednotlivců
do 23 let: 158 km Tvrdošín
1. Bárta CK ATHENY 2004,
18. Kunta, 42. Machala, 43.
Mázl - oba CK Příbram B.E.I.

Naši borci si počínali po celý
závod velmi aktivně, avšak
1 km před cílem se ocitli
v hromadném pádu a jejich
úsilí nebylo korunováno
velkým výsledkem.
Silniční závod ELITE 211 km
1. Tesař eD´SYSTÉm ZVVZ, 2.
Fadrný De NardiCOL-PACK,
Homolka COPY Systém, náš
jediný zástupce Kudrna skončil na dobrém 19. místě
Celkově lze vystoupení
našich závodníků po problémech, které předcházely startu
na MR, kdy se tři závodníci
ocitli v autohavárii, považovat
za úspěšné, neboť družstvo se
svými výkony propracovalo
na 6. místo průběžného pořadí
Českého poháru EXTRALIGY 2003.
Český pohár mládeže
Hradec Králové
Časovka jednotlivců: žáci:
7. Hušek, 28. Boško; kadeti:
16. Linda, 67. Vrbický,
72. Staníček, 92. Paďour;

junioři: 7. Malý, 16. Náprstek,
17. Rufer; časovka družstev:14. kadeti, 11. junioři;
žáci: časovka dvojic 8. místo
Výsledky:
Mistrovství ČR na dráze
mužů Brno: Stíhačka jednotlivců na 4 km: 1. Lazar Dukla
Praha, 11. Kunta, 13. Foršt,
14. Mázl, 16. Machala; OH
sprint družstev: 1. Dukla Brno
I., 5. CK Příbram B.E.I;
Stíhačka družstev 4 km v rozjížďkách dosáhlo naše družstvo 3. nejlepšího času. O postup do finále prohrálo
s Duklou Praha I (národní
družstvo Elite), v jízdě o bronz
jsme těsně podlehli reprezentačnímu výběru do 23 let.
Toto je nejlepší umístění v této disciplíně v historii klubu.
EXTRALIGA 2003 silnice
po 11 závodech
Soutěž jednotlivců:
1. Martímek CK Brno 356 bodů, 2. Moureček Dukla Praha

292 bodů, 3. Bucháček 282
bodů,11. Kunta 216 bodů, 35.
Mázl 124 bodů, 45. Machala
89 bodů, 58. Dudek 75 bodů,
100. Kudrna 36 bodů, 127.
Strnad, 186. Vočadlo. Celkem
bodovalo 221 závodníků.
Družstva: 1. CK Brno 456, 2.
ATHENY 2004 420, 3. Dukla
Praha 392, 9. CK Příbram
B.E.I.
JUNIOR TOR Plzeň
Celkové pořadí: 1. Štybar
Dukla Praha, 4. Malý, 24.
Linda (věkem kadet prvním
rokem)
13. závod EXTRALIGY
Jevíčko
1. Kejval eD´systém ZVVZ,
2. Kozubek ASC Dukla
Praha, 3. Vrána PSK REMERX, 31. Dudek, 36.
Strnad, 40. Kudrna (všichni
CK Příbram B.E.I.)
Družstva: 1. PSK Remerx,
2. Atheny 2004, 3. JOKO
Velamos, 5. CK Příbram
B.E.I.

Družstva celkově: 1. CK
Brno, 6. CK Příbram B.E.I.
MR
mládeže
dráha
Prostějov 14. až 17. 7. - dvě
stříbrné medaile Huška
Sprint: žáci: 2. Hušek, 12.
Boško; junioři: 11. Hurt, 12.
Malý
500 m s pevným startem: žáci:
5. Hušek, 11. Boško,
Stíhačka jednotlivců 2 km:
žáci: 2. Hušek, 13. Boško; junioři 3 km: 10. Malý
1 km s pevným startem: junioři: 12. Malý, 10. Hurt,
Bodovací závod:
žáci: 6. Hušek, 16. Boško; kadeti: 18. Linda; junioři: 8.
Malý, 19. Náprstek
Družstva 4 km: junioři: 6. CK
Příbram B.E.I. ve složení
Malý, Hurt, Náprstek, Rufer
Memoriál Otakara Malečka
s mezinárodní účastí, dráha
ELITE a do 23 let
7. Foršt, 14. Rufer
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- V pondělí 30. 6. v 17.10 hod. došlo na kruhovém objezdu v Milínské ulici k havárii nákladního vozidla Avia. Jednašedesátiletý řidič
z Rakovnicka nepřizpůsobil rychlost stavu
komunikace a vozidlo převrátil na pravý bok.
Řidič vyvázl bez zranění, škoda 30 000,- Kč.
- Policisté obvodního oddělení pátrají po zatím neznámém pachateli, který se vloupal
do skladu s textilním materiálem v Husově ulici.
Po vykopnutí vstupních dveří odcizil různé
textilní zboží v celkové hodnotě 300 000,- Kč.
- Z parkoviště u domu v ulici Jana Drdy byl
z neděle na pondělí 30. června 29letému majiteli odcizen červený vůz Škoda Felicia, reg.
značka PBL 83-08. Po vozidle vyhlásili policisté celostátní pátrání.
- Pětačtyřicetiletá řidička jela 4. 7. kolem
17,15 hod. ulicí Politických vězňů automobilem Toyota. Na křižovatce u Družby přehlédla
82letou chodkyni, která vstoupila na vyznačený
přechod pro chodce z pravé strany. Řidička ji
zachytila pravým zpětným zrcátkem a způsobila jí pouze lehká poranění. Přesto byla převezena k ošetření do NsP Příbram. Alkohol
u řidičky zjištěn nebyl. Škoda na vozidle 2 000,- Kč.
- Na parkovišti pod Svatou Horou se v době
mezi 19,30 a 20,00 hod. 4. července vloupal
do Renaulta Laguna neznámý pachatel. Rozbil
přední okno a odcizil mobilní telefon Siemens
a černou pánskou peněženku s osobními doklady devatenáctiletého majitele. Způsobená
škoda 2 000,- Kč.
- Poškození vozidla Mazda ohlásila 5. 7.
v 18,45 hod. jeho šestadvacetiletá majitelka.
V době mezi 18,00 a 18,45 hod. jí zatím
neznámý pachatel na parkovišti u Uranu
promáčkl pravé přední a zadní dveře, čímž jí
způsobil škodu ve výši 15 000,- Kč.
- Z trestných činů neoprávněného užívání cizí
věci a maření výkonu úředního rozhodnutí je
důvodně podezřelý třiadvacetiletý muž z Příbramska. Ve středu 11. 6. v časných ranních
hodinách z odložené ledvinky na stole
ve Snack baru v Aquaparku odcizil klíče
k automobilu Škoda Favorit. S ním pak jel
z Příbrami směrem na Prahu po silnici první
třídy, kde narazil do středových svodidel.
Z místa nehody utekl. Šetřením policie bylo
zjištěno, je muž nevlastní příslušné řidičské
oprávnění k řízení motorových vozidel
a v květnu loňského roku mu byl vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel na dobu 2 let.
- Autorádio s přehrávačem Blaupunkt se čtyřmi reproduktory za 8 500,- Kč byl odcizen
27letému majiteli z Dobříšska z vozidla Škoda
Forman v Čechovské ulici.
- S nákladním vozidlem Mercedes Benz
chtěl zacouvat v úterý 8. 7. po 18. hodině jednačtyřicetiletý řidič v Sadové ulici do garáže.
Nepřesvědčil se, zda může bezpečně s couváním začít. Při stáčení předních kol si nevšiml
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batohu položeného vedle plotu zahrádky a batoh pravým předním kolem přejel. V batohu
byla uložena videokamera s příslušenstvím.
Majiteli způsobil škodu 30 000,- Kč.
- Dosud neznámý pachatel se po rozbití skleněné výplně okna předních dveří vloupal
do vozidla Škoda Fabia, zaparkovaného v ulici Generála Tesaříka. Z přístrojové desky vytrhl autorádio Aiwa, které ponechal na sedačce
vozu. Na poškození vznikla škoda 6 000,- Kč.
- Policisté obvodního oddělení pátrají po zatím
neznámém pachateli, který se v nočních hodinách z pondělí na úterý 8. července vloupal
do skladu jedné příbramské firmy v Husově
ulici. Vytrhl mříže, rozbil skleněnou výplň okna,
vnikl dovnitř a odcizil kožené peněženky
a dárkové předměty za 200 000,- Kč. Po dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta.
- V neděli 13. července pět minut před čtvrtou
hodinou odpoledne havaroval v Husově ulici
50letý cyklista. Na křižovatce u Obchodního
domu Kaufland z dosud nezjištěných příčin
předním kolem najel na pravý okraj vyvýšeného chodníku a spadl. Při pádu utrpěl poranění
hlavy. Po ošetření ve vozidle RZP byl vrtulníkem přepraven do motolské nemocnice.
- V dopoledních hodinách v pátek 11. 7. se
dosud neznámý pachatel vloupal do bytu
v ulici Boženy Němcové. Majitelce odcizil
videorekordér, zlaté šperky, finanční hotovost
a další věci za více než 40 000,- Kč.
- V pátek 11. července došlo na parkovišti
před domem v ulici Bratří Čapků k vloupání
do firemního vozidla Škoda Forman. Pachatel
překonal centrální uzamčení a odcizil radiopřehrávač Blaupunkt, doklady od vozu a drobné
písemnosti.
- Příbramští policisté pátrají po nákladním
vozidle Citroen Jumper, červené barvy,
PBA 65-07. Vozidlo bylo odcizeno z parkoviště
v Čechovské ulici.
- Při nákupu v prodejně s textilem v Pražské
ulici byla okradena 37letá žena. V nestřeženém okamžiku jí neznámý pachatel vzal z kabelky, kterou měla zavěšenou na rameni, peněženku s platební kartou, osobními doklady
a finanční hotovostí. Způsobil jí tak škodu
ve výši 4 500,- Kč. Případ kvalifikují policisté
Obvodního oddělení v Příbrami jako trestný
čin krádeže. Pachateli v případě dopadení
hrozí až dva roky vězení.
- Nad dvěma mladíky spadla klec. Z trestných činů krádeže, porušování domovní
svobody a poškozování cizí věci se nyní budou
zodpovídat dva devatenáctiletí mladíci z Příbramska. Od loňského prosince do května
letošního roku se vloupali do objektu školní
družiny, sklepní kóje, prodejny drůbeže, několika zahradních domků, rodinného domu a kina.
Celkem napáchali škodu ve výši přesahující

ČR

částku sto tisíc korun. Dle trestního zákona jim
hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
- Radiopřehrávač s CD značky Sony a několik
originálních CD byl 38letému majiteli odcizen
z automobilu Škoda Octavia z parkoviště
pod Svatou Horou v Balbínově ulici. Na poškození vozu a odcizených věcech mu byla
způsobena škoda ve výši 20 000,- Kč.
- Policejní rada služby kriminální policie
a vyšetřování v těchto dnech sdělil obvinění
pro trestné činy krádeže spáchané ve spolupachatelství dvěma mužům (20 a 26 let)
ze Strakonicka. Oba výtečníci koncem měsíce
května na parkovišti ve Školní ulici demontovali a poté odcizili z vozidla Mazda všechna
čtyři kompletní hliníková kola. Majitelce
způsobili škodu ve výši 12 000,- Kč.

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD
Policie ČR, Okresní ředitelství Příbram
od 1. do 30. 6. 2003 v porovnání
se stejným obdobím roku 2002:
2003
Dopravní nehody celkem
181
Usmrceno osob
9
Těžce zraněno
8
Lehce zraněno
51
Příčiny: - rychlost
21
- přednost
17
- nesprávný způsob jízdy
88
- předjíždění
7
- z toho pod vlivem alkoholu 25

2002
200
3
11
37
32
29
108
7
13

Způsobená škoda na vozidlech
9 884 000,- Kč
9 204 000,- Kč
Uděleno blokových pokut
143 000,- Kč
153 500,- Kč

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD
Policie ČR, Okresní ředitelství Příbram
od 1. 1. do 30. 6. 2003 v porovnání
se stejným obdobím roku 2002:
Dopravní nehody celkem
Usmrceno osob
Těžce zraněno
Lehce zraněno
Příčiny: - rychlost
- přednost
- nesprávný způsob jízdy
- předjíždění
- z toho pod vlivem alkoholu

2003
979
20
32
187
189
100
534
29
62

2002
958
13
11
136
159
108
570
32
53

Způsobená škoda na vozidlech
46 644 000,- Kč
39 852 000,- Kč
Uděleno blokových pokut
816 000,- Kč
815 200,- Kč

Z TISKOVEK NA RADNICI

Organizátora veřejné
obchodní soutěže na výběr provozovatele vodovodní a kanalizační sítě vybrala Rada města
Příbram. Stala se jím firma
Value Added, s. r. o. Práce
provede za 240 tisíc korun.
Do 15 týdnů od podepsání
smlouvy by měl být znám vítěz
této soutěže. Příbramská radnice
zároveň požádala ministerstvo
zemědělství o odborný technický
audit ve sporu mezi městem
Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace ve věci
stanovení ceny předané vody.
Na základě stížnosti dvou
učitelů 2. základní umělecké
školy Příbram provedla na této
škole Česká školní inspekce
kontrolu. Na základě inspekční
zprávy rozhodla rada města
o snížení osobního ohodnocení
ředitele od 1. 8. do 31. 12. 2003.
Starosta Altöttingu pozval
příbramského starostu Ivana
Fuksu na slavnost pořádanou
u příležitosti významného ocenění Evropské unie 19. září.
Rada města Příbram
odsouhlasila finanční příspěvek
ve výši 32 tisíc korun na pořádání jedné z největších automobilových soutěží v regionu Rally
Příbram.
Poslední červnový den
proběhlo výběrové řízení na výstavbu nového signalizačního
zařízení v Jiráskových sadech
v Příbrami. Jedna signalizace by
měla být zcela nová, zbývající
pak budou rekonstruovány.
Celkem by tyto práce měly stát
4 miliony korun. V rozpočtu je
ale počítáno pouze s částkou
2,5 milionu korun. Příbramští
zastupitelé budou na svém nejbližším jednání muset rozhodnout, zda budou práce realizovány najednou a firma zbývající
částku bude fakturovat až v příštím roce, nebo budou práce rozděleny na více etap. Firma
Signalbau Huber CZ nabízí realizaci do šesti týdnů.
Dvě kapely doprovázely
průvod městem u příležitosti
oslav Prokopské pouti v neděli
6. července. Slavnosti se zúčastnilo přes 700 lidí. „Potěšilo mě,

že akce byla prezentována i
v hlavní zpravodajské relaci TV
Prima,“ uvedl starosta Příbrami
Ivan Fuksa. Při této příležitosti
byla do provozu uvedena čtvrtá
podzemní expozice, tentokrát to
je další hornický unikát - podzemní vodní kolo na Drkolnově.
Z pravidelné měsíční
zprávy Úřadu
práce vyplývá,
že k 30. červnu
je v Příbrami
nezaměstnanost na 5. nejhorším místě
ve Středočeském
kraji. „Nejhůře
je na tom město
Kutná Hora,
kde je 11,2 %
nezaměstnaných, a nejlépe
Praha - západ. V našem okrese
je na tom stále nejhůře region
Rožmitálska a Březnicka,“
uvedl starosta Ivan Fuksa.
Od 16. 7. do 20. 7. byla
uzavřena část Dlouhé ulice
v úseku od Milínské ke 2. ZŠ
J. Strejce. Důvodem byla stavba
zvýšeného přejezdu. Obdobná
dopravní opatření budou realizována ještě u 7. základní školy.
Tady je problém administrativně
složitější vzhledem k tomu, že
se jedná o komunikací státní.
V uplynulých dnech byla
uzavřená lávka pro pěší u vlakového nádraží. Důvodem byly
urezlé některé nosníky dřevěných fošen, které nešly zachytit.
Statický posudek, který v těchto
dnech příbramská radnice obdržela, konstatuje, že by havarijní
stav byl takový, že by se lávka
musela demontovat a postavit
nová. I když podle slov starosty
Ivana Fuksy by bylo toto řešení
nejjednodušší. „Nová moderní
lávka by vyšla zřejmě levněji,
ale i architekti se domnívají, že
mostek patří k historickému
rázu příbramského vlakového
nádraží. Rozhodli jsme tedy, že
most se demontovat nebude, ale
opraví se,“ uvedl Ivan Fuksa.
Vyloženě havarijní je stav schodiště směrem na Březové Hory.

Oprava si vyžádá investici
několika set tisíc korun a bude
moci být realizována až z rozpočtu příštího roku.
V těchto dnech bylo dokončeno základní značení cyklostezky, které vede podél hlavní
komunikace od Drkolnova až

k Zimnímu stadionu, odtud
k Novému rybníku a na Flusárnu. Odtud pak budou pokračovat
další etapy. „Chtěli bychom
udělat odbočku až k Junior
klubu, ale zatím narážíme
na restituční problémy a vlastnické vztahy. Naším cílem je
v 1. vlně propojit Lesopark
Padák s Lesoparkem Drkolnov
tak, aby se dalo bezpečně
městem projet,“ informoval
starosta Fuksa. Během podzimu
by mělo být vyřešeno i další
problémové místo a tím je přechod u benzínové čerpací stanice na Rožmitálské ulici, a to
nejen v souvislosti s turisty, ale
i návštěvníky fotbalového stadionu. Po generální rekonstrukci
této komunikace zde bude instalována světelná signalizace.
V uplynulém týdnu navštívili příbramskou radnici
zástupci Armády České republiky
a informovali, že pravděpodobně bude areál Balónka předán
bezúplatně městu Příbram.
„V tuto chvíli připravujeme
všechny kroky k tomu, abychom
opět požádali o bezúplatný převod,“ uvedl místostarosta Ivan
Šedivý. Získané pozemky by
sloužily k rozšíření průmyslové
zóny a bývalý vojenský dům by
byl přestavěn na byty. Jde

o stejný typ stavby jako v případě
bývalých kasáren 1. máje, kde
vzniklo téměř třicet nových bytů.”
Na návštěvu slovenského
partnerského města Kežmarok
odjel 1. místostarosta Václav
Beneš společně s novým uvolněným radním Jiřím Schmidtem.
Zúčastnili se velké kežmarské
slavnosti, jejíž součástí byla
prezentace Evropských řemesel
partnerských měst a vystoupení
nejrůznějších souborů. Místostarosta se sešel s kežmarským
primátorem Igorem Šajtlavou,
pozval ho do Příbrami na Svatováclavskou pouť a 10. výročí
otevření Svatohorských schodů.
Hned dvě výběrová řízení
čekají v nejbližších dnech příbramskou radnici. První je na
výběr dodavatele stavby severní
tribuny na stadionu Marila.
Na tuto akci má město přislíbenou dotaci ve výši kolem deseti
milionů korun. Druhé výběrové
řízení se týká výběru dodavatele
stavby rozšíření volejbalové haly.
Dopravní značení cyklotrasy ve městě nevydrželo ani
pět dní. Značku u kruhového
objezdu u Čechovské ulice
zdemoloval neznámý vandal.
Tato cyklotrasa by měla navazovat na již vyznačenou větev
cyklotrasy Praha - Vídeň.
Po celé Příbrami nyní
probíhá vodorovné značení státních komunikací, které se zároveň i opravují. Příbramská
radnice požádala pracovníky
firmy, aby práce neprováděli
v době největších dopravních
špiček, a podle slov starosty
Ivana Fuksy byl tento požadavek opravdu dodržen. Firma
pracuje především ve večerních
hodinách.
Balbínova ulice, kde se
prováděla rekonstrukce všech
inženýrských sítí, včetně rozvodů plynu a nového povrchu, již
byla dokončena a komunikace
je opět zprovozněna. Další
dopravní práce začaly na křižovatce ulic Kpt. Olesinského
a Střelecké ulice, kde budou
instalovány nové semafory.

Nehoda na kruhovém objezdu u Drupolu
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Město Příbram je složeno z několika odloučených vsí,
bývalých obcí, jejichž poloha je od vlastního centra města
poněkud vzdálená a oddělená neosídleným územím.
V dnešní části našeho seriálu se budeme zabývat názvy
některých z nich.
První z těchto vesnic je Lazec. Pojmenování této osady
patří ke skupině jmen, vycházejících z dávné skutečnosti.
Lazec je totiž zdrobnělina od slova láz, doslova tedy „malý
láz“. Láz pak byl ve staročeštině výraz pro pole či obecně
pro jakýkoliv pozemek, získaný vypálením lesa. V tomto případě se jednalo o místo s intenzivní zemědělskou činností,
pro kterou byly charakteristické nově získané obdělávané
pozemky. Je možné, že vesnice byla založena až v době tzv.
vnitřní kolonizace, poněvadž první písemné zmínky o Lazci
pocházejí až z roku 1379, kdy byl součástí Příbramského
panství.
Zdrobnělina Lazec pak měla odlišit tento „pozemek“
od blízkého Lázu „velkého“, dnešní obce Láz nedaleko
Bohutína. Pro pořádek uveďme další výskyt slova láz
v názvu obce na Příbramsku, kterou je Lazsko u Milína.
Lazec se ve starých dokumentech uvádí v německé variaci
jako Lasetz či Hlasecz, což je v podstatě jen spřežkovým
pravopisem zachycená zvuková podoba českého jména.
Další příbramskou vesnicí je Kozičín. Tato ves je známa
o sto let dříve než nedaleký Lazec. První zmínky pocházejí
již z roku 1298. Tehdy je uváděn v latinské listině název
Kossiczin. Název této vsi byl odvozen od slova kozice (vyslovováno měkce kozicě), což je ve staročeštině zdrobnělina od slova koza.
Znamenalo by to, že zdejší obyvatelé ve velkém pěstovali kozy, což však bylo tehdy obvyklé všude. Snad bychom si
proto mohli domýšlet, že zdejší poddaní měli zásobovat biskupský dvůr kozími produkty, a proto byla jejich ves takto nazvána. Slovo kozicě však mělo u našich předků ještě přenesený význam, označovalo hudební nástroj, příbuzný dnešním dudám. Není proto vyloučen ani tento původ jména
Kozičín, byť je to méně pravděpodobné.
Další příbramskou vesnicí jsou od centra města velmi
vzdálené Zavržice. Jsou zmiňovány teprve v roce 1390.
Psaná podoba v latinském textu Zawrzic umožňuje dvojí fonetický přepis, buď jako Zavržice nebo jako Zavřice, přičemž
dnes se odborníci přiklánějí k variantě Zavržice. Ale i tato varianta dovoluje dvojí výklad názvu. Bližší skutečnosti bude
zřejmě užití osobního jména majitele či zakladatele vsi,
v tomto případě jakési osoby jménem Zavrh. Koncovka –ice
vznikla ze staročeské koncovky –ici, která (zjednodušeně
řečeno) označovala skupinu osob určité charakteristiky, většinou příslušnost k jejich pánu. Zavrhovi lidé byli tedy zváni
Zavržici (dnes používáme koncovku –ovci, užívali bychom
tedy tvar Zavrhovci), a tito lidé svým jménem nazvali místo
svého pobytu – vesnici. Jméno Zavržice tedy vyjadřovalo, že
zde bydlí Zavrhovi lidé. Osobní jméno Zavrh je snad možné
vysvětlit tak, že mělo vyjadřovat přání, aby jeho nositel nebyl nikdy zavržen či odvržen.
Poněkud těžkopádný, avšak také možný, je druhý výklad
jména této vesnice. Vychází z rozdělení slova na předponu
za- a slovo vrh (vrch), přičemž se hláska h změkčuje na ž/š
(vrch-vršek). Slovo Zavržici by tak označovalo osoby žijící
v místě „za vrchem“, což Zavržice z pohledu z centra panství skutečně jsou. Němčina používala pro Zavržice tvar
vycházející z českého druhého pádu, tedy Zawržicz, což je
poměrně obvyklý způsob utváření německého jmen z českých, končících na -ice.

Daniel Doležal
Tým z Příbrami zabodoval
v soutěži Mládí a vědění 2003.
Soutěž Mládí a vědění o nejlepší multimediální projekt probíhá
v České republice stejně jako
v několika dalších evropských
zemích již potřetí.
Vyhlašuje ji firma
Siemens.
Posláním soutěže
je podpořit u dětí
a mládeže zájem
o nové technologie a vést je
k týmové spolupráci, rozvíjet
jejich kreativitu.
Každým rokem roste o soutěž
zájem a zvyšuje se počet soutěžících týmů. Letos se jich přihlásilo celkem 795. Další dobrou
zprávou je, že své prezentace
úspěšně dokončilo a odevzdalo
245 týmů, což je o 20 % více
než v loňském roce.
Soutěží se ve dvou věkových
kategoriích – v kategorii A (II.
stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií) zaslalo svou prezentaci
130 týmů z celkového počtu
455 přihlášených, v kategorii B
(gymnázia, střední a vyšší
odborné školy) 115 z 340 přihlášených. To je ve srovnání
s jinými zeměmi, kde soutěž
probíhá, velký úspěch.
24. června zasedala odborná
porota, která z každé kategorie
vybrala pět finalistů, kteří získají hodnotné věcné ceny, a určila
pořadí na dalších 15 místech.
Dnes již známe výsledky: mezi
první dvacítku soutěžících

v kategorii A se dostal také tým
z 8. základní školy Příbram
s prezentací Vesmír.
Porotci neměli lehkou práci:
všichni soutěžící si dali záležet,
vynaložili mnoho času a energie
a vytvořili vskutku
originální prezentace. Poděkování
si samozřejmě zaslouží i učitelé,
kteří týmy vedli
a věnovali se jim nad rámec
svých povinností. Koncem
června obdrželi členové všech
týmů, které práci dokončily,
diplom a malý dárek (tričko
s logem soutěže). Hlavní ceny značkové počítače - školám,
odkud pocházejí vítězné týmy budou předány na celodenní
slavnosti, která se uskuteční
v září v Praze. Organizátoři
vybrali zajímavé prostředí a připravují pro finalisty jako každoročně zábavnou vědomostní
soutěž.
V září se rozběhne další ročník
soutěže a přihlášky budou stejně
jako v předchozích ročnících rozeslány do všech základních,
středních a vyšších odborných
škol v celé České republice.
Kdo se stal celkovým vítězem
letošního ročníku soutěže a další informace o připravovaném
ročníku se dozvíte na internetové adrese soutěže
www.siemens.cz/multimediaprojekt.
Ondřej Sedláček

kancelář soutěže Mládí a vědění

08.qxd

18.8.2003 10:57

StrÆnka 5 (1,1)

U SNESENÍ R ADY
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA 11. 6.
Zastupitelstvo města vyzvalo

- všechny členy zastupitelstva města, aby
do 30 dnů předložili písemně své návrhy
na obsazení funkcí přísedících Okresního
soudu v Příbrami, a uložilo vedení města
vyžádat si vyjádření předsedkyně Okresního soudu v Příbrami k navrženým kandidátům

Zastupitelstvo města zvolilo

- do funkce přísedící Okr. soudu v Příbrami pro funkční období 2002 - 6 paní
Marii Hubenou a pana Františka Dobeše

Zastupitelstvo města schválilo:

- výkup pozemku KN st. 1487/3 o výměře
3 m2, KN st. 1488/3 o výměře 20 m2 a KN
131/33 o výměře 98 m2, všechny v k. ú.
Bř. Hory, tj. celkem 121 m2, za cenu
250,- Kč/m2 od majitelů: Marek Ludvík,
Marek Vladimír a Marková Růžena.
Rozdíl daně 5 % z ceny prodeje a z ceny
dle znaleckého posudku uhradí město.
- prodej části pozemku p. č. PK 3857 k. ú.
Příbram (výměra bude upřesněna po zaměření) pod obslužnou buňkou a oplocenou plochou s anténním stožárem paní
Nataše Pštrossové, Televize FONKA,
za sníženou cenu 10,- Kč/m2. Toto snížení
ceny je deklarováním podpory IZS pro
výstavbu éterického vysílače. Geom. odměření provede žadatelka na vlastní
náklady a kupní cena pozemku bude
uhrazena při podpisu smlouvy.
- výkup části pozemku p. č. PK 704 v k. ú.
Příbram až k opěrné zdi domu čp. 68/I
(výměra bude upřesněna po zaměření)
od pana Jaroslava Šmejkala za cenu
250,- Kč/m2. Rozdíl mezi daní z ceny
prodeje a daní z ceny dle znaleckého
posudku uhradí město.
- směnu části pozemku p. č. 207 v k. ú.
Orlov k zachování zastávky MHD (výměra bude upřesněna po zaměření)
ve vlastnictví manželů Vlasty a Jaroslava
Velebilových za pozemek p. č. 209/3 v k. ú.
Orlov o výměře 88 m2 ve vlastnictví města
Příbram. Odměření nezbytně nutné části

A

pro zastávku, dle posouzení odboru
dopravy, bude na náklady města.
- revokaci usnesení č. 1523/2002/ZM
z 23. 10. 2002 takto: ZM schvaluje prodej pozemku č. 48/13 o výměře 202 m2
v k. ú. Trhové Dušníky paní Jitce
Minaříkové za cenu znaleckého posudku,
který vypracoval znalec p. Ladislav
Řehořek, č. posudku 215/2002 ze dne 24. 9.
2002, tj. za celkem 100 990,- Kč s vědomím, že na pozemku jsou uloženy inž.
sítě kanalizace k čp. 111 a elektropřípojka
k objektu na pozemku č. st. 49 k. ú.
Trhové Dušníky
- bezúplatný převod pozemku p. č.
3176/1v k. ú. Příbram o výměře 70 m2
z MěBP, s. p. v likvidaci, na město
Příbram, a úplatný převod pozemků p. č.
615/2 o výměře 185 m2 za cenu 27 750,- Kč
a p. č. 620/13 o výměře 47 m2 za cenu
7 050,- Kč, oba pozemky k. ú. Příbram,
z MěBP, s. p. v likvidaci, na město
Příbram za cenu celkem 34 800,- Kč
- přímý prodej pozemku p. č. 496/2 k. ú.
Příbram o výměře 290 m2 od MěBP, s. p.
v likvidaci, Bytovému družstvu občanů,
Příbram IV-149
- úplatný převod pozemku p. č. 2333/92
k. ú. Příbram o výměře 663 m2 z MěBP,
s. p. v likvidaci, na město Příbram
za částku 20 000,- Kč
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene uložení kabel. vedení
NN na pozemcích p. č. 3190 a 3189
v k. ú. Příbram v ul. V Brance ve prospěch Středočeské energetické, a. s.,
za cenu 50,- Kč/m
- smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene uložení kabel. vedení
VN a NN na pozemku p. č. 3218 v k. ú.
Příbram ve prospěch Středočeské energetické, a. s., za cenu 50,- Kč/m
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene umístění
betonového stožáru a venkovního vedení
NN na pozemku p. č. 209/1 v k. ú. Orlov
ve prospěch Středočeské energetické,
a. s., za cenu 50,- Kč/m
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene uložení
kabel. vedení NN a VN v k. ú. Bř. Hory
na pozemcích, dle uvedení v návrhu
smlouvy, ve prospěch Středočeské energetické, a. s., za cenu 50,- Kč/m

Z ASTUPITELSTVA
- prodej pozemku p. č. 705/16 o výměře
1 m2 v k. ú. Příbram Bytovému družstvu
občanů, Příbram IV, za cenu 450,- Kč/m2
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- zvýšení počtu členů Osadního výboru
v Příbrami VI - Březových Horách
z původních pěti členů na sedm členů,
a určilo novými členkami paní Alenu
Čákovou a Mgr. Petru Gattringerovou
- zrušení Příbramského bytového družstva, se sídlem Příbram I/108, IČ:
26485249, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl Dr., vložka 5192
- termíny zasedání ZM ve II. pololetí:
16. 7., 17. 9., 29. 10., 19. 11., 17. 12.
- s účinností od 1. 7. 2003 zřízení funkce
uvolněného radního a schválilo do této
funkce Mgr. Jiřího Schmidta, člena RM
- Zprávu o vývoji hospodaření města
Příbram a jím zřízených organizací
a plnění rozpočtu za rok 2002
- finanční vypořádání příspěvkových
organizací za rok 2002 dle důvodové
zprávy takto:
a) převod zlepšeného hospodářského
výsledku do fondu odměn a rezervního
fondu - Technické služby, 3. ŠJ
b) převod zlepšeného hospodářského
výsledku do rezervního fondu - Divadlo
Příbram, Pečovatelská služba, 1. ZŠ,
4. ZŠ, 13. MŠ, 1. ZUŠ
c) vratka do státního rozpočtu a převod
zlepšeného hospodářského výsledku
do rezervního fondu - 3. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ,
7. ZŠ, 3. MŠ, 8. MŠ, 12. MŠ, 14. MŠ,
2. ZUŠ
d) vratka do státního rozpočtu - 8. ZŠ
e) použití zlepšeného hospodářského
výsledku ke krytí ztráty minulého období
a převod zbytku do rezervního fondu Knihovna J. Drdy
f) použití zlepšeného hospodářského
výsledku ke krytí ztráty minulého období
- 2. ZŠ, Waldorfská škola
g) částečné krytí ztráty hospodaření prostředky rezervního fondu - 7. ŠJ
h) vratka do státního rozpočtu, dodatečný
příděl FKSP, převod zbytku do rezervního fondu - 1. MŠ
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i) vratka do státního rozpočtu = ztráta
do dalšího období - 11. MŠ
j) ztráta hospodaření v důsledku ukončení
činnosti - Městské lesy
- Vyhlášku č. 3/2003 o stavební uzávěře
na řadové garáže a úpravě podmínek
staveb garáží v individuální zástavbě
- prodej volného bytu o velikosti 2 + 0
v Příbrami V, Slunná 299, číslo bytu 33,
v pořadí :
1) Josef a Martina Feltovi (750 000,- Kč,
hypotéka do 3 - 4 měsíců po podpisu
smlouvy)
2) Ing. Jiří Chlumecký (452 000,- Kč,
úvěr ze stavebního spoření do 2 měsíců)
3) Roman Kout (452 000,- Kč, v hotovosti do 10. 5. 2003)
- prodej bytu (obsazeného nájemcem)
o vel. 1 + 0 v Příbrami VII, 28. října 187
číslo bytu 1 v pořadí :
1) Ing. Anatolij Homza (180 000,- Kč,
jednorázově převodem)
2) Martina a Dagmar Rigerovi (106 500 Kč,
do 1 měsíce po schválení)
- prodej bytu (obsazeného nájemcem)
o velikosti 1 + 1 v Příbrami VII, Gen.
Kholla 190, číslo bytu 8 v pořadí:
1) Ing. Anatolij Homza (230 000,- Kč,
jednorázově převodem)
2) Michal Gerčák (121 500,- Kč, hotově
nebo převodem)
- prodej bytu (obsazeného nájemcem)
o velikosti 1 + 1 v Příbrami VII, Okružní
197, číslo bytu 6 v pořadí:
1) Michal Gerčák (151 500,- Kč, v hotovosti nebo převodem ihned po oznámení)
- prodej a cenu za 1 m2 bytů I. kategorie
podle zákona č. 72/1994 Sb. v domech
čp. 50 - 54, 59 - 61, 62 - 64 v Příbrami VII
oprávněným nájemcům bytů za cenu
800,- Kč/m2 a účast města Příbram
ve společenstvích vlastníků jednotek
vzniklých ze zákona č. 72/1994 Sb.
ve znění novely zákona č. 103/2000 Sb.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
termíny zasedání rady města ve II. pololetí:
v červenci před konáním ZM, dále 8. a 15. 9.,
6. a 13. 10., 3. a 10. 11., 8. a 15.12.

RADA MĚSTA 30. 6.
Rada města schválila:

- uzavření darovací smlouvy s FC

Příbram na projektovou dokumentaci
pro územní řízení, stavební povolení
a prováděcí projekt na stavbu severní
tribuny fotbalového stadionu Baník
- podání žádosti o technický audit
na Ministerstvo zemědělství ČR
- výsledek výběrových řízení na jednotlivé
investiční akce odboru dopravy takto:
Rekonstrukce SSZ ulic Olesinského Gen. Tesaříka, Olesinského - Střelecká,
Žižkova - Balbínova: Signalbau Huber CZ
- ukončení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru s MUDr. Převrátilovou
k 30. 6. 2004 a předání celé budovy
do správy ředitelce 4. mateřské školy
Příbram, Okružní 200
- uvolnění finančních prostředků do výše
20 000,- Kč z rozpočtu odboru investic
na vybudování pomníčku oběti tragické
dopravní nehody ve Školní ulici

Rada města vyhlásila

vítěze výběrového řízení na organizátora
veřejné obchodní soutěže na provozovatele vodovodů a kanalizací města
Příbram, a to společnost Value Added, s. r. o.

Rada města odsouhlasila:

- rozšíření předmětu činnosti v nebytovém prostoru č. 3 v ul. Čs. armády 5
o manikúru, pro pí Václavu Bischofovou
- odkoupení splaškové kanalizace, dešťové
kanalizace a vodovodu pro 14 rodinných
domků v Příbrami V - Zdaboř za 5 000,- Kč

Rada města pověřila

- dle §102, odst. 2, písm. k) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odbor životního prostředí
MěÚ Příbram výkonem § 58, odst. 2 a 3
téhož zákona, a uložila vedoucímu odboru
životního prostředí předkládat do rady
města samostatné případy ukládání pokut
nad 20 000,- Kč a případy opakované

Rada města jmenovala

- Mgr. Marii Doležalovou vedoucí odboru
právního MěÚ Příbram, a Ing. Jana
Drozena vedoucím odboru informačních
technologií s tím, že do funkce nastoupí
po předložení dokladu o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb. (negativní
lustrační osvědčení)

Prázdninová křížovka pro chvíli pohody
Na ukončení sportovní sezóny
2002 - 2003 (písmenná křížovka)
Jak si mohli čtenáři městského
„Kahanu“ v únorovém čísle přečíst,
došlo na 1. sportovním plese v Kulturním domě Příbram k ocenění nejlepších sportovců za rok 2002.
Jednalo se tedy o zásluhy jednotlivců z pestré řady sportovních
odvětví, která v našem městě provozují svou činnost. Hodnocení výsledků
kolektivních sportů lze však provést
za celou sezónu, která u většiny sportů
začíná na podzim předcházejícího
a končí na jaře probíhajícího roku.
Přesto, že máme v našem městě
dva extraligové kluby - fotbalovou
FK Marilu a volejbalový Vavex,
a nelze se divit, že tyto jsou především středem zájmu sportovních
příznivců, musíme letos především
ocenit významný úspěch juniorských
volejbalistů Vavexu Příbram ve věku
17 - 18 let, kteří získali titul mistrů
republiky.
V kopané se od FK Marila určitě
očekávalo více - zejména po výměně
trenéra a nákupu značného počtu
prvoligových hráčů. Je sice pravda
že se fotbalisté od Litavky dostali
včas do středu ligové tabulky, ale
díky střelecké impotenci, především
na hřištích soupeřů, se připravili
o možnost zahrát si během letní
přestávky některou z mezinárodních
soutěží.
Volejbalistům pak scházelo v prvních utkáních play-off s ostravskými
soupeři trochu více štěstí a snad
i proto ztratili možnost bojovat jako
v minulé sezóně o medaile.
Vyšší cíle si jistě stanovili fotbalisté Spartaku Příbram, ale sympatický stadionek na druhém konci
města, který se stále vylepšuje, se
větších úspěchů nedočkal.
Podobně jako loni, můžeme mít
radost z fotbalových „B“ týmů, a to
jak Marily, tak Spartaku. Solidní
výsledky jsou dosahovány i v mládežnické kopané.
Lední hokejisté HC Příbram jistě
vzpomínají na lepší časy z minulosti.
Jejich působení, hlavně pro rozporuplné výsledky, není určitě chvályhodné.
V závěru nelze zapomenout na záslužnou činnost i výsledky práce
tělovýchovné jednoty Sokol Příbram.
Tajenka dnešní křížovky je tak
trochu fotbalově - volejbalová. Není
ani optimistická, ani pesimistická,
ale spíše realistická.

Vodorovně: A. Pokrývka stolu;
obratný vtipný kousek; prvek hry
fotbalového obránce. – B. První část
tajenky. – C. Poškozovat větším třením nebo přímo dřením; básnický
zápor; úklidová potřeba na podlahy;
iniciály operního libretisty Sabiny;
neužitečné zatížení nebo přítěž. – D.
Název avivážního přípravku; hraniční
poplatky; lovecké fanfáry; nouzový
signál při nebezpečí, zejména na moři;

jméno spisovatele Pavla; přivlastňovací zájmeno; sestup z oblak; čínské
mužské jméno; zesnulý český
sbormistr a hudební skladatel;
Jihoevropan. – J. Třetí část tajenky. –
K. Sídlo ve Slovinsku; rod velkých
jihoamerických papoušků; slabika
popěvku; král ptactva; chemická
značka americia; jednotka množství
informace; jemenský přístav. – L.
Otázka 6. pádu; obyvatel západoev-

datel (opera V studni). – 3. Část dětských úst; zkratka teroristické organizace v USA (Ku-Klux-Klan);
španělský souhlas; tnutí; domácí
pojmenování Izabely. – 4. Snížit
množství; zkratka „Obchodní akademie“; slůvko pochopení; předložka;
sídlo na ostrově Island. – 5.
Německá řeka; meziprodukt při výrobě chleba; iniciály dramatika
Daňka; japonská lovkyně ústřic; kód

šermířská zbraň. – E. Chuchvalec;
bolestně působivá; druh polní práce;
odporný hlodavec; pohyb vzduchem.
– F. Druhá část tajenky. – G. Domácí
pojmenování Evy; Amilův přítel
ze známého Zeyerova románu; francouzsky „ještě“; drobná kožní onemocnění; dopravní prostředky. - H.
Dvakrát snížená nota „a“; Blažejova
milenka z populárního televizního
seriálu z nemocničního prostředí;
drobný škodlivý motýlek; řeka
v Mosambiku; zkratka pro „drobné
a krátkodobé předměty“; sibiřský
veletok. – I. Zmrzlé dešťové srážky;

ropských ostrovů; tmavé části dnů;
britská řeka; jméno psa. – M.
Starořímský úředník; kladná elektroda;
latinsky „rovněž“; druh hmyzu
s krovkami; výpravná báseň. – N.
Čtvrtá část tajenky. – O. Středomořská trvalka připomínající bodlák
(paznehtník); japonský mys na ostrově
Hokkaidó; má jmeniny 29. září.
Svisle: 1. Označení pro tzv. „létající
talíře“; iniciály autora Kytice; severské zvíře; nejvyšší karty. – 2.
Jednotka pro hodnocení ve sportovních soutěžích; obyvatel slovenského
města s trestnicí; český hudební skla-

Neutrálního území. – 6. Název bývalého nejpopulárnějšího hokejového
a tenisového klubu v Praze; děliti
lámáním; iniciály herce Brzobohatého; vozkova pobídka (nářečně). –
7. Chemická značka india; patřící
Lile; druh opice „gibbon“, řazený
často mezi lidoopy; tropický savec. –
8. Chemická značka křemíku; latinský pozdrav; osamoceni; písečný
pruh oddělující lagunu od moře. – 9.
Zkratka „Technických služeb“; obec
na Příbramsku; vítat nebo loučit se
kýváním rukou; slovenská spojka
„jestliže“. – 10. Námět; peněžní část-

ka; v roce 2002; francouzský určitý
člen. – 11. MPZ motorových vozidel
Madagaskaru; cizí ženské jméno;
římskými číslicemi 150; krutý starořímský císař; vzácný jehličnan. – 12.
Hlas osla; staré čínské platidlo; iniciály zesnulého režiséra Lipského;
Jiráskovo drama; domácí pojmenování Eduarda. – 13. Monarcha; submikroskopický infekční činitel; latinsky „kdysi; podpis anonyma. – 14.
Iniciály zesnulé herečky
Kačírkové; latinsky „sám“;
obyvatel povodí řeky Olše
(přítoku Odry); hlas ovce. –
15. Zkratka naší první automobilky; boxerský úder (direkt); nejvyšší starogermánský bůh; hora v Tanzánii. –
16. Státní a rejstříková značka letadel Salvadoru; populární příbramský fotbalista;
součást arabských složených
jmen ve významu „syn“; ruská řeka. – 17. Zkratka „Svazu
bojovníků za svobodu“; český dramatik, básník a divadelní režisér (1868 – 1950);
kód Irska; citoslovce prasečího kvičení. - . – 18. O tolik
(obecný výraz při hodnocení
přírůstku nebo úbytku); švýcarská řeka; solmizační
slabika; tímto způsobem; kód
San Marina. – 19. Populární
francouzský herec; kód
Vatikánu; značka ruských
a stíhacích letadel; zkratka
ampérzávitu; rusky „tito“. –
20. Sídlo v Norsku; rumunská
měnová jednotka; stará solmizační slabika; slovenská předložka „ode“; potřeba pro pěchování. – 21. Španělský ostrov; latinsky „pravá“; italské
město známé z dramatu
„Romeo a Julie“. – 22.
Základní číslovka; latinsky
„tvá“; hrdina románu Karla
Matěje Čapka – Choda; tulení kožešina /sílskin/.
Pomůcka k luštění: G. ENCORE. –
H. LUO. – I. AIM. – H. BLED; BIT;
ADEN. – L. NENE. – M. EDIL; ITEM. – O. AKANT; ESAN. – 3. SI.
– 4. LÓN. – 5. AMA; NT. – 6. NĚ. –
7. LAR. – 11. RM. – 12. TAEL. – 13.
OLIN. – 14. IPSE. – 15. ODIN; MERU. – 16. YS; ÍBN. – 17. IE; UÍ. –
19. ETI. – 20. KJAR. – 21. ONS;
DEXTRA. – 22. TUA
Milan Soukup
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Prokopská pouť připomněla hornické tradice, které se u nás stále dodržují.

Nově otevřená základní páteř cyklostezky, včetně označení.

Ke zkrášlení ulic přispívají i květiny na lampách.

Firma Novadus dělá novou střechu na radnici.

U 2. ZŠ J. Strejce je nový zvýšený přechod.

Byla dokončena provizorní oprava schodiště
před generální rekonstrukcí lávky přes trať.

Krasobruslaři pilně trénují i v parném létě.

uzavřený úsek

objízdná trasa

Od neděle 3. srpna bude v ulici 28. října zaveden jednosměrný provoz.

Letos bude zahájena generální rekonstrukce
silnice I/18 přes Březové Hory. V 1. etapě bude
rekonstruován úsek od křižovatky s ulicí Prof.
K. Pobudy ke křižovatce s ulicí Žežickou.
Objízdná trasa je vyznačena na situaci.

