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Léto je ji v plném proudu a na trhu
s ovocem a zeleninou je poøád runo.

Ve ètvrtek 15. 7. pøijel do Pøíbrami
divadelní soubor Teátr Víti Marèíka.
Obecenstvo se pøi jeho hrách nejen
pøíjemnì bavilo, ale i spoluúèinkovalo.

Novou knihu Sedlèanskem po stopách Jakuba Krèína autorù Jana
Kuthana a Martina Steckera si mùete
koupit v Infocentru v Zámeèku Ernestinu (dennì od 9 do 17 hodin).

Do mìsta patøí sport i kultura

I naprostý fotbalový laik musí pøiznat, e sportovní areál Na Litavce
proel bìhem posledního desetiletí
obrovskými zmìnami,
a kdykoliv na stadion
pøijdete, je tu ivo.
Hlavní stadion, který
je urèen právì prvoligovému fotbalu,
postupnì získal
divácké hleditì
ze vech stran, a dalí splòuje i ostatní
parametry nezbytné
pro tuto sportovní
kategorii. Tzv. tréninkové plochy jsou
stále plné hráèù,
malých i velkých.
S prezidentem klubu
Marily Jaroslavem Starkou
a trenérem mustva Frantikem
Kopaèem jsme si povídali o tom,
jak oni cítí rivalitu mezi sportem
a kulturou, tedy sporu, který kadoroènì probíhá pøi schvalování
mìstského rozpoètu.
Ligová kopaná urèitì mìsto hodnì
zviditelní. Takhle to prostì je. est
let jsme tady hráli II. ligu a nyní
zaèínáme devátý rok I. ligy, take si
myslím, e to je úspìch. Myslím si,
e mìstu dìláme dobrou reklamu,
a u to byly nae úspìchy v Èeském poháru, nebo kdy jsme hráli
Interpohár, nebo jsme hráli o pohár UEFA. Na druhou stranu
musím øíct, e mìsto nám pomáhá
roèní dotací a dává nám nemalé
peníze. Letos zastupitelé schválili
est milionù korun a to jsou urèitì
velké peníze. Je to pro nás veliká
motivace i pro to, abychom získali

V horku poslouí k osvìení i kana
na Václavském námìstí.

V pondìlí 16. 8. 2004 od 15 hodin se
sejde na svém mimoøádném jednání
zastupitelstvo mìsta.

Na valné hromadì sdruení Doprava
99 rozhodli zástupci obcí o prodeji
akcií ÈSAD Pøíbram, s. r. o. V pátek
30. èervence podepsal starosta mìsta
Ivan Fuksa jménem sdruení s firmou
Connex CR, s. r. o., kupní smlouvu.

Od 1. 9. 2004 bude spravovat
mìstské rekreaèní støedisko
Granit na umavì odbor správy
budov Mìstského úøadu Pøíbram,
pí Michaela Krameová.
Objednávky: tel. è. 318 498 253.

dalí peníze pro klub. Dostat sem
kolem ètyøiceti milionù, které
potøebujeme, není vùbec jednoduché,
zahájil rozhovor Jaroslav Starka.
Samozøejmì jsou mìsta, která
z rozpoètù dávají tøeba 25 milionù
do fotbalu, ale jsou také mìsta, která
nedávají nic. Já nepatøím k tìm,
kdo by chtìl bojovat s vìtrnými
mlýny, srovnával sport s kulturou
a øíkal, e kultura má dvakrát víc.
Peníze dává mìsto a já nediskutuji,
zda je to správnì nebo není. Dìkuji
za to, e dostáváme to, co dostává-

me. Trenér Frantiek Kopaè jeho
slova doplnil dalí argumentací:
Musím dodat, e Marila není jen

ligový fotbal. Je to i 400 - 500 dìtí,
které se u nás pøipravují. A to je
skuteènì velký zábìr
a urèitì se tato práce
dá zaøadit do programu
prevence
proti drogám a kriminalitì. Kdy jsou
dìti tady u nás, mají
k drogám mnohem
dál ne dìti na ulici.
I tento fakt je pøi
rozhodování tøeba
zvaovat,
dodal
J. Starka.
Sport a kultura jsou
fenomény, které
k ivotu mìsta
prostì patøí. Nelze
jeden nahradit druhým. Mohou pùsobit vedle sebe,
ale také spoleènì. Co Marila
a kultura, jde to dohromady?
Ano byl tady
takový jeden
pokus. Reisér
Frantiek
Mika nás pozval na jaøe
na jedno pøedstavení. A já
musím pøiznat,
e jsem byl
v divadle po
dvaceti letech
a líbilo se mi.
Líbilo se mi,
jak nás v divadle pøivítali
a pøekvapilo
mì, jak bylo divadlo plné. Vidìl
jsem herecké výkony pøevánì
mladých hereckých pøedstavitelù
a opravdu jejich výkony byly
skvìlé. Urèitì to také mají sloité
s penìzi. Na oplátku chceme zase
herce pozvat na nìjaké dobré
pøedstavení k nám na fotbalový
stadion. Rádi bychom je tady u nás
také pøivítali a bylo by to urèitì
pokraèování naich vzájemných
vztahù. A vùbec si myslím, e by
bylo tøeba v podobných akcích
pokraèovat. Tøeba spojit podpisové

Opera Rusalka
Mìsto Pøíbram jako poøadatel Hudebního festivalu Antonína
Dvoøáka oznamuje, e náhradní termín uvedení opery Rusalka
byl stanoven na nedìli 12. záøí 2004.
Operu provede Moravské divadlo Olomouc v areálu
Památníku A. Dvoøáka ve Vysoké u Pøíbramì. Zaèátek je
v 18,30 hod. Pùvodní vstupenky platí, noví zájemci si mohou
koupit vstupenku v Infocentru MìÚ Pøíbram v Zámeèku Ernestinu, Tyrova 106, otevøeno dennì od 9 do 17 hodin.
Autobusová doprava bude zajitìna - informace na stranì 7.

akce naich hráèù s jiným kulturním programem a jistì by se dalo
spoleèných akcí najít víc. Myslím,
e hodnì se dìje tøeba na Bøezových Horách. Jejich poutì jsou
stále hezèí. Byl jsem se nedávno
podívat právì na Prokopské pouti
a ta je opravdu moc pìknì udìlaná.
Vùbec se nebráníme podobných
akcí zúèastòovat, aby i ostatní
vzali pøíbramský fotbal za svùj.
Mluvím stále o fotbale, protoe
v nìm dìlám, ale v Pøíbrami je
samozøejmì celá øada dalích
úspìných sportù. Napøíklad
volejbal, cyklistika, plavání, aerobic. Jejich úspìchy by ale nebyly,
nebýt lidí kolem nich. Vdycky je to
o tahounech, kteøí v tom dìlají,
pøemýlel prezident klubu.
Frantiek Kopaè pùsobí v Pøíbrami
pátým rokem. I kdy jeho rodina

v Pøíbrami nebydlí, povauje ji
Pøíbram za svùj druhý domov.
Mìsto se skuteènì kadým rokem
mìní a musím øíct, e stále k lepímu.
Obdivuji hlavnì okolí mìsta, které
je podle mého názoru jedno z nejhezèích, sem také èasto beru svoji
rodinu. Fotbal je týmová hra
a trenér Kopaè je pøesvìdèen, e
fakt, e v mustvu je pøes edesát
procent pøíbramských odchovancù,
je hodnì dùleitý.
Jsem z Pøíbrami, jsem pøíbramský patriot a jsem na Pøíbram hrdý.
Kdy slyím, nebo ètu, jak je tady
vechno patné, øíkám si, e asi
iji jinde. Hodnì cestuji, mám
monost srovnávat a domù se stále
vracím. Zmìnila se tady spousta
vìcí. Hodnì se staví a poøád se
nìco dìje. Mìsto je plné zelenì
a vypadá moc hezky. Proto mi
vdycky vadily èlánky, jak je to
tady patné. Ale to je pár lidí, kteøí
negují stále vechno. Mìsto udìlalo
pro lidi, kteøí tady ijí, hodnì. Já to
prostì takhle cítím a jsem pyný, e
v Pøíbrami hrajeme ligu. To není
o mnì. Je to tím, e je tady dobrý
tým lidí, uzavøel Jaroslav Starka.
- str -

SLOVO STAROSTY

I jindy celkem poklidný
èervenec byl tentokrát
událostmi nabitý. V èervenci probìhla Prokopská
pou, která pøedevím
díky organizátorùm, ale i
pøíznivému poèasí, byla
zdaøilá.
Dvakrát v tomto mìsíci zasedala mìstská
rada. Na programu byly problémy, které
nesnesly odkladu, a vyádal si to i bìný
provoz radnice.
Koncem tohoto mìsíce dolo k naplnìní
smlouvy s firmou Connex, která pøevzala
firmu ÈSAD Pøíbram. Tímto krokem vechny obce sdruené v Dopravì 99 získají
do svých rozpoètù pøes ètyøicet milionù
korun a budou se nyní rozhodovat, kam
tyto finanèní prostøedky investovat. Jde
o finance nad rámec plánovaných pøíjmù.
Prohlédl jsem si dokonèený Domov
dùchodcù na Bøezových Horách. Pøíbram
se koneènì po tolika letech doèkala zaøízení pro seniory, které mají ve standardní
výbavì okresní mìsta v Èeské republice.
Nyní zbývá jen novým klientùm popøát
pøíjemné bydlení.
Pokraèujeme v pøípravných pracích
na lyaøské sjezdovce. Probíhá roziøování
sjezdovky, následovat bude úprava profilu
svahu a pracujeme na pøípravì sezony tak,
aby bylo moné ji v letoní zimì (o rok
døíve) lyovat na umìlém snìhu, který by
byl upravován rolbou.
Znovu jsme otevøeli úvahy o znovuzavedení vítání obèánkù mìsta Pøíbrami.
Po diskuzích s odborníky v oblasti numismatiky a výtvarníky øeíme podobu upomínkového pøedmìtu. Nejspí budeme
novorozencùm pøedávat pamìtní støíbrný
medailónek. Úèast bude dobrovolná,
rodièe se budou muset pøihlásit na matrice
na stanovení termín.
V polovinì èervence jsem byl pozván na
francouzskou ambasádu u pøíleitosti státního
svátku Francie, výroèí dobytí Bastily.
Potìilo mne, e jsem se tady setkal s pøíbramskými èleny Frankofonního klubu.
Ani bychom iniciovali jakékoliv jednání,
vznikla situace, kdy rada i zastupitelstvo
mìsta rozhodly, e se budeme angaovat
v problematice letitì Dlouhá Lhota.
Hlavnì proto, aby pro Pøíbramsko bylo
toto letitì zachováno jako veøejné sportovní letitì a pøípadnì se tady mohly rozvíjet dalí letecké aktivity. Letitì u mìsta
- to je zajímavé i pro pøípadné investory
v pøíbramské prùmyslové zónì, ale hlavnì
pro milovníky leteckého sportu.
Rada mìsta také diskutovala o problematice kabelové televize v souvislosti s moným omezením vysílání TV Fonka.
Dùvodem jsou nové podmínky majitele
sítì. Rada zvaovala i monost, e v pøípadì nedohody obou zainteresovaných
stran pøevezme mìsto provozování informaèního kanálu. O tom ale v kadém
pøípadì bude jednat zastupitelstvo mìsta.
Projekèní kanceláø odevzdala studii pøipravované rekonstrukce autobusového
nádraí. V tomto prostoru by mìlo dojít
ke zpøíjemnìní a zkvalitnìní tohoto prostranství, podrobnìji bychom studii chtìli
pøíbramským obèanùm pøedstavit v záøijovém èísle Kahanu.
V Pøíbrami dále pokraèují rekonstrukce
mnoha komunikací. Ve fotogalerii pøedstavujeme nìkteré ji dokonèené akce.
Novinkou je, e jsme zahájili práce na rozíøení cyklotras. Nyní se chystá první úsek
mimo hlavní èást mìsta a to od Nového
rybníku do Brodu, Leetic, Vojny a eic.
Bìhem srpna zaijí nai obèané èilý stavební ruch na námìstí TGM. Neøízená
køiovatka u kostela sv. Jakuba, která blokuje zelenou vlnu od Jiráskových sadù,
se zmìní v kruhový objezd. Hotový by
mìl být do konce srpna. Výhodou je nejen
zvýení plynulosti provozu, ale také vznik
nových parkovacích míst v odstavných
pruzích. S tím souvisí i dalí dobrá zpráva.
Po tøiceti letech se ke kostelu sv. Jakuba
na námìstí TGM vrátí autobusová zastávka.
Doèkají se i obyvatelé a obchodníci u obchodního centra Uran, protoe i tady bude
po patnáctiletém úsilí autobusová zastávka.
Je tøeba dodat, e finanèní náklady budou
skuteènì velice pøijatelné, protoe
kruhový objezd vznikne z jednoduchých
stavebních dílù. Vlastní realizace nijak
výraznì nenaruí dopravní provoz v této
oblasti.
Snad bych jetì mohl zmínit, e letoní
návtìvnost Aquaparku je na polovièní
úrovni loòského roku. Souvisí to se souèasnými klimatickými podmínkami. Léto
nám nepøeje. Ale rád bych vechny do tohoto zaøízení pozval, protoe voda je zde
velice kvalitní a teplá. Take do bazénu
lze jít, i kdy je zrovna zamraèeno.
Vem Vám pøeji pøíjemné proití
druhé pùle prázdnin.

P Ø E D S TAV U J E M E S TAV E B N Í

Stavební úøad sídlí v ulici Na Pøíkopech 105.
Jeho vedoucí je Helena Tomovská.
Kolik má Vá odbor pracovníkù a kde jej
obèané najdou? Stavební úøad sídlí v 1. patøe
budovy èp. 105 v ulici Na Pøíkopech
v Pøíbrami I. Je to dùm, v pøízemí kterého je
restaurace vejk. Stavební úøad má dvì
oddìlení, je to oddìlení územního øízení a stavební oddìlení. Dále je zde státní stavební
dohled. Celkem má tento úøad 11 pracovníkù.
Co vechno máte na starosti?
Oddìlení územního øízení vydává územní
rozhodnutí o umístìní staveb, o vyuití území,
o stavební uzávìøe, o chránìném území nebo
ochranném pásmu, o dìlení nebo scelování
pozemkù. Rozhodnutí o dìlení nebo scelování
pozemkù èasto vyøizujeme souhlasem, co je
pro stavebníky zkrácení termínu. Z výe
uvedeného je zøejmé, e toto oddìlení øeí
umístìní staveb, stanoví územnì technické
a architektonické zásady pro projektové øeení
stavby a její realizaci. Vydává rozhodnutí
o výjimkách z taxativnì urèených ustanovení
vyhláky è. 137/1998 Sb., o obecných technických
poadavcích na výstavbu. A také rozhoduje
o slouèení územního øízení se stavebním øízením.
Stavební oddìlení vydává souhlas s ohláenými
stavebními úpravami, drobnými stavbami

a udrovacími pracemi
nevyadujícími stavební
povolení. Neobdrí-li
stavebník písemný
souhlas do 30 dnù, má
se za to, e stavební
úøad souhlasí. K ohláení reklamního a informaèního zaøízení je
vdy nutný písemný
souhlas. Dále stavební
oddìlení provádí stavební øízení a vydává
stavební povolení, povolení o zmìnì stavby
pøed dokonèením, rozhodnutí o prodlouení
lhùty k dokonèení stavby. Provádí kolaudaèní
øízení a vydává kolaudaèní rozhodnutí.
Rozhoduje o zmìnì uívání stavby nebo
její èásti, naøizuje provádìní údrby, nezbytné
úpravy. Odstranìní stavby povoluje nebo naøizuje. Projednává pøestupky proti stavebnímu
zákonu.
Státní stavební dohled zajiuje výkon státního
stavebního dohledu nad provádìním, uíváním
a odstraòováním staveb. Projednává pøestupky
a správní delikty proti stavebnímu zákonu.
Kontroluje zejména, zda se stavba provádí
na základì povolení a v souladu s ním, zda
stavební práce provádìjí oprávnìné osoby,
zda jsou provádìny odbornì a zda je zajitìno
provádìní stavebního dozoru, zda je na stavbì
ovìøená dokumentace a stavební deník, zda se
dodrují obecnì technické poadavky
na výstavbu, zda je stavba uívána jen k povolenému úèelu. Zjistí-li provádìní stavby
v rozporu s povolením, naøídí zastavení prací.
Tuto èinnost nevykonáváme jen na území
mìsta, ale i na území dalích obcí.
S èím se na vás obèané nejèastìji obracejí?
Nejèastìjí dotazy jsou - jak dlouho bude
trvat, ne dostanou napø. územní rozhodnutí,
stavební povolení, a co vechno potøebují
ke své ádosti. Èasté jsou vak i dotazy týkající
se vyslovenì sousedských sporù, které stavební
úøad vak øeit nemùe. Obèané pøijdou
s pøedstavou, e u soudu by museli platit a my
to vyøídíme zadarmo. Také k nám lidé èasto

PØÍBRAMSKÉ
V lednu letoního roku oslavily Kovohutì
Pøíbram, a. s., 10. výroèí zaloení akciové
spoleènosti, ale historie je mnohem delí.
Nejstarím písemným dokladem o existenci
hutì je darovací listina z 21. 4. 1311. Ji dnes
se tìíme na oslavu 700 let. Kovohutì
Pøíbram, a. s., je ekologický, bezpeèný a trvale

technologicky modernizovaný podnik s bohatou tradicí ve výrobì olova, slitin a drahých
kovù recyklací odpadù a také výrobkù z olova
a cínu. Modernizací technologie a výstavbou
nové pece (1997) se hu kvalitativnì zaøadila
mezi moderní evropské hutì. Jako jediná firma
v ÈR zajiuje pøi dodrení nezbytných ekologických parametrù recyklaci olova, zpracovává
i odpady s obsahem drahých kovù a vyrábí
olovìné výrobky a polotovary, mìkké pájky,
vzduchovkové støelivo a odlévané slitiny.
Ve spoleènosti je zaveden Integrovaný
systém øízení, který zahrnuje Systém øízení
jakosti, Environmentální systém øízení
a systém Bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
K certifikovaným systémùm probìhl koncem
letoního èervna s pozitivními závìry audit
spoleèností RWTÜV.
V kvìtnu Kovohutì Pøíbram opìtovnì obdrely
osvìdèení Bezpeèný podnik, které spoleènost
poprvé získala v prosinci 2000. V dubnu
spoleènost jako jedna z prvních v ÈR obdrela
integrované povolení IPPC (integrovaná
prevence a omezování zneèitìní). V rámci
integrovaného systému øízení byla letos zabezpeèena a potvrzena akreditace firemní laboratoøe, která je tak schopna nabídnout i externím
subjektùm mj. chemickou analýzu olova, cínu
a slitin na bázi tìchto kovù, analýzu povrchových a odpadních vod èi analýzu extraktù kalù
a zemin. Dokonèením sanaèního doprùzkumu
pokraèovala pøíprava projektu odstranìní
starých ekologických zátìí vzniklých dávno
pøed privatizací spoleènosti. Kovohutì
Pøíbram, a. s., získaly rovnì 3. místo v kategorii Spoleènost s nejvìtím rùstem v rámci
Twinningového programu rozvoje èeských
dodavatelù v rámci ocenìní Subdodavatel roku
2003, která pøedává agentura CzechInvest.
Jako první spoleènost v Èeské republice jsme
v roce 2003 získali certifikát Odborný podnik

ÚØAD

pøicházejí, aby mohli nahlédnout do cenové
mapy nebo do územního plánu mìsta a obcí
a dotazují se na monosti zástavby v jednotlivých lokalitách.
Co ve vaí práci povaujete za nejdùleitìjí?
Protoe je to práce s lidmi, vzájemnou komunikaci mezi lidmi, pochopení a ohleduplnost.
Vysvìtlit obèanovi  laikovi, e poadované
doklady jsou nutné pro dalí zdárný prùbìh
øízení a ne ná výmysl, je mnohdy velmi
nároèné. Moná to bude znít trochu divnì, ale
v neposlední øadì potøebujeme také fungující
techniku, zejména poèítaèe a tiskárny. Jednou
z nejdùleitìjích vìcí je znalost právních
pøedpisù, které se týkají oblasti naeho pùsobení, a není jich málo.
Co byste rádi zmìnili? Výi správních
poplatkù, protoe ve vìtinì pøípadù nepokryjí
ani náklady na potovné. Aby se zákony nemìnily tak rychle a aby se v nich nevyskytovaly
takové nelogické vìci, jako napø.: provede se
prùzkumný vrt, ke kterému není zapotøebí
ádné vyjádøení ani rozhodnutí stavebního
úøadu, ale chce-li jej stavebník vystrojit
na studnu, nestaèí poádat o stavební povolení,
ale musí jetì poádat o územní rozhodnutí
o umístìní stavby. Pøeji si, aby zmizela mezi
lidmi závist a zá.
Co jetì povaujete z vaeho hlediska za dùleité? Chtìla bych upozornit, e ze zákona je
povinen kadý vlastník stavby uchovávat
ovìøenou projektovou dokumentaci vèetnì stavebního povolení a kolaudace. Pøi pøevodu
stavby má povinnost ze zákona toto pøedat
novému vlastníkovi. Troku bych chtìla apelovat
na stavebníky, e o svém zámìru stavìt nebo
pøestavovat nevìdí rozhodnì ze dne na den
s tím e zítra jim pøijdou zedníci, a aby
poèítali i s nutnými zákonnými lhùtami pro vyøizování. Aby si obce pohlídaly, co si dávají
do závazné èásti územního plánu a monost
jejich následného splnìní, napø. poadavek
podrobnìjích regulativ pro výstavbu (plocha
pozemku apod.), jinak se musí udìlat zmìna
územního plánu, co je finanènì i èasovì
nároèné, protoe to mùe trvat i cca 1 rok. Aby
nám obce pøedávaly schválené územní plány
vèas a ne s pùlroèním zpodìním. Práce je to
velmi nároèná co do vìci odborné i psychické,
ale velmi zajímavá.
-str-

FIRMY

pro nakládání s odpady (dle norem
Entsorgungsfachbetrieb) udìlený Sdruením
pro udìlování certifikátu (SUCO). Certifikát
potvrzuje odbornost a kvalitu slueb ve vech
èinnostech týkajících se nakládání s odpady.
Dále splòujeme stanovené limity v oblasti
emisí, ovzduí, ochrany vod a bezpeènosti
práce. Spoleènost rozvíjí nové technologie, napø. vakuové odzinkování
olova, které je ekologické a pøináí
ekonomické úspory.
Spoleènost ji od ledna 1998
sedm dní v týdnu a 24 hodin dennì
nepøetritì vykupuje pouité autobaterie od fyzických osob a poskytuje
tak ekologickou sluba mìstu Pøíbrami a okolí. Od letoního 1. dubna
Kovohutì zvýily výkupní cenu z 25
na 40 korun, èím chtìjí motivovat
obèany, aby dovezli staré autobaterie
k øádnému ekologickému zpracování.
V rámci rozíøení ekologického servisu
jsme pøedstavili letos v kvìtnu
na praské tiskové konferenci nový
projekt Elektrorot. V rámci tohoto projektu
uvedeme v pøítím roce do provozu recyklaèní
linku (na bázi drtièù, dopravníkù a rùzných
separátorù), která bude slouit k úplnému
zpracování odpadù z elektrických a elektronických zaøízení (malé domácí spotøebièe, hnìdá
technika, poèítaèe, stacionární i mobilní
telefony, ústøedny, ruèní náøadí, hraèky).
Spoleènost Kovohutì Pøíbram, a. s., v letoním
roce rozvíjí své hospodaøení, a to jak v oblasti
treb, tak v oblasti tvorby zisku. Hlavním
vlivem pro tento vývoj je výrazný vzestup
svìtové ceny olova podle londýnské burzy
kovù (LME), a to i pøes stále nízký kurz èeské
koruny k americkému dolaru. Pozitivnì se
projevil mnostevní rozvoj obchodu. Trby
za období leden a èerven ve výi témìø pùl
miliardy korun pøedstavují více ne 30%
nárùst oproti stejnému období minulého roku.
Velmi výrazné v hospodaøení je ale pøedevím
navýení pøidané hodnoty. Toto se promítlo
i do tvorby zisku. Za uvedené období spoleènost vytvoøila 60 mil. Kè zisku po zdanìní,
za celý rok 2003 pro srovnání 35 mil. Kè.
V oblasti personální politiky spoleènost pokraèuje v orientaci na stabilizaci pracovního týmu
a vytváøení nejvhodnìjích pracovních podmínek. Spoleènost má uzavøenu kolektivní
smlouvu s odborovým svazem a poskytuje
svým zamìstnancùm nadstandardní platové
ohodnocení, týden dovolené navíc, pøíspìvek
na dovolenou, vánoèní bonus, penzijní pøipojitìní a dalí benefity. Znaèná pozornost je
vìnována ochranì zdraví zamìstnancù.
Spolupracujeme s praskou Klinikou nemocí
z povolání a pravidelnì sledujeme zdravotní
stav naich zamìstnancù. Pod kontrolou je
mnoství olova v krvi a v loòském roce
pøesahoval povolenou hranici pouze jeden
zamìstnanec. Poèty zamìstnancù v jednotlivých divizích jsou prakticky stabilní, pøiroze-

S LOUPEK

V dnením sloupku bych se rád zmínil o události, která se týká zejména starích obyvatel.
Ji brzy se toti budou do novì vybudovaného
Domova seniorù, který mìsto Pøíbram staví
na Bøezových Horách, stìhovat první obyvatelé.
Ti by se mohli do domova zaèít stìhovat ji
od srpna èi záøí letoního roku.
Rád bych v krátkosti pøipomnìl chronologii
výstavby Domova seniorù. Zámìr byl projekènì
zpracován ji v roce 1998 a v roce 2000 byl projekt èásteènì
pøepracován. Jedná se tak o ètyøi objekty - obytnou èást A pro
28 lùek, stravovací èást B komplexu + 6 lùek (zdravotnické
zázemí), obytný objekt C, kde je 24 lùek a technicko - správní
zázemí DPS objekt D.
Se stavbou se zaèalo v roce 2001 realizací objektu B. Stavba
byla dokonèena v lednu 2002 a provádìla ji firma IDOS
Praha, s. r. o. Náklady èinily zhruba 17 milionù korun. Poté
byla v dubnu 2002 zahájena dalí výstavba objektù C a D.
I tuto stavbu zaèala stavìt firma IDOS Praha, s. r. o., ale
nakonec dolo k ukonèení výstavby pøed jejím dokonèením
v dùsledku známých okolností. Poté bylo provedeno nové
výbìrové øízení na dokonèení tìchto objektù. Objekty
dostavìla firma jiná. Tyto objekty byly dostavìny v dubnu
2004 za necelých 25 milionù korun.
V souèasné dobì byla zahájena koneèná dostavba areálu A.
Pøedpokládané náklady na výstavbu objektu A (vèetnì
vybavení kuchynì) se odhadují na 22,8 milionu korun.
Na výstavbu objektu A se podaøilo vedení mìsta spoleènì
s pøíbramskou sociální demokracií získat státní dotaci ve výi
15 milionù korun. Jak jsem se mìl monost informovat, tyto
prostøedky má mìsto Pøíbram ji na svém úètu. Poslední
objekt by mìl být podle plánu dokonèen zhruba v kvìtnu
pøítího roku a to i vèetnì terénních úprav. Celkovì by tak
mìla stavba stát zhruba 65 milionù korun. Z toho z vlastních
zdrojù mìsto Pøíbram zaplatí 50 milionù korun a 15 miliony
pøispìl v letoním roce na dokonèení stavby stát. Svùj domov
by zde mìlo naleznout 58 seniorù nebo osob se zdravotním
postiením.
Domov seniorù v Pøíbrami si bude mìsto Pøíbram provozovat
samo. Jsem pøesvìdèen o tom, e za nìkolik let, co mìsto
Pøíbram provozuje domovy s peèovatelskou slubou, máme
dostatek spolehlivých a odbornì zkuených pracovníkù, kteøí
se o nae starí spoluobèany velice dobøe starali.
MVDr. Josef Øihák

OHK
né odchody zamìstnancù jsou plánovitì øeeny
adekvátní náhradou po stránce kvalifikace
i odbornosti. V oblasti øízení, administrativy
a servisních slueb se spoleènost více zamìøuje na monosti vyuití potenciálu absolventù,
zejména vysokých kol specificky odborného
zamìøení (VB, VE apod.). V rámci pøípravy
výe zmiòovaného projektu Elektrorot
spoleènost ve spolupráci s Institutem svazu
prùmyslu a s podporou Úøadu práce v Pøíbrami
pøipravuje rekvalifikaèní kurz pro uchazeèe
o zamìstnání. Ve spolupráci s pøíbramským
Úøadem práce spoleènost vytváøí pro sezónní
práce na bubnových pecích Divize Recyklace
a deset pracovních míst, pøièem nìkteøí takto
pøijatí zamìstnanci pak dále v Kovohutích
zùstávají jako stálí zamìstnanci.
Spoleènost je organizaènì èlenìna do tøí divizí
podle oborù èinností. Divize Recyklace se
zabývá zpracováním odpadù s obsahem olova,
antimonu a cínu a následnou výrobou olova
a jeho slitin, které se vrací zpìt zejména k produkci nových autobaterií. Osmdesát procent
vykupovaných odpadù tvoøí olovìné akumulátory. Divize Drahé kovy je zamìøena na recyklaci odpadù s obsahem drahých kovù,
pøedevím støíbra, zlata a paládia, které jsou
obsaeny v odpadech z elektronického
a chemického prùmyslu, ve slitcích, stìrech,
kalech a dalích materiálech. Divize Produkty
se zabývá výrobou a prodejem výrobkù
na bázi olova a cínu. Celý výrobní sortiment
této divize lze rozdìlit do ètyø skupin: olovìné
výrobky a polotovary, mìkké pájky, vzduchovkové støelivo a odlévané slitiny, které
nalézají své uplatnìní v nejrùznìjích oborech.
V elektronice a elektrotechnice se uplatòují
mìkké pájky olovnaté i bezolovnaté, které
jsou dodávány ve tvaru drátu, trubièky plnìné
tavidlem nebo tyèe, ve stavebnictví a chemickém prùmyslu se pouívají olovìné plechy,
olovìné trubky a olovìná vlna, automobilový
prùmysl vyuívá pájek a vyvaovacích závaí,
v tìkém prùmyslu se pouívají loiskové
kovy a pro volný èas a sport je urèeno
vzduchovkové støelivo (diabolky a broky).
V areálu spoleènosti je pro drobné zákazníky
otevøena firemní prodejna se sortimentem
Divize Produkty, která má otevøeno od pondìlí
do pátku od 6:00 do 15:00 hodin.
Více informací o spoleènosti a jejích divizích
najdete na internetové adrese www.kovopb.cz
nebo je monost kontaktu na emailové
adrese kovohute@kovopb.cz.
Kovohutì Pøíbram formou spolupráce a sponzoringu podporují oblast sportu, kultury,
zdravotnictví a sociální oblast.
Vize spoleènosti pro dalí období:
- vyrábìt kvalitní a ekologicky èisté výrobky
- poskytovat flexibilní a vysoce odborné sluby
- mít spokojené zákazníky.

Spoleènost má na èem stavìt.
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Váení ètenáøi,
jeliko v letním období nepoøádá OHK
v Pøíbrami ádné vìtí akce, dnes bych ráda tento
sloupek vìnovala hlavnì pøedstavení Informaèního místa pro podnikatele, které pùsobí
pøi OHK Pøíbram ji od 1. 10. 2003.
Jedná se o celorepublikový projekt v rámci celé Hospodáøské
komory Èeské republiky.
Cíl projektu:
Cílem projektu
je
podpoøit
malé a støední
podnikatele pøi
integraci do EU
a zvýit absorpèní schopnost ÈR pøi èerpání finanèních
prostøedkù s fondù EU. To se bude realizovat kvalifikovaným
poradenstvím o osvìdèených postupech ze zemí, které
v minulosti pøistoupily k EU a dále prostøednictvím celorepublikové sítì Informaèních míst pro podnikatele. Ta byla
vytvoøena v obcích III.stupnì, vìtinou v sídlech stávajících
Okresních hospodáøských komor, které pøi efektivních
nákladech umoòují úzký kontakt s podnikateli.
Zastøeení projektu:
Uvedený projekt byl projednáván s pøíslunými vládními
resorty, vládními agenturami na podporu MSP a s partnerskými
podnikatelskými reprezentacemi. Projekt je podporován
na úrovni krajù a obcí.
Co nabízíme?
Malým a støedním podnikatelùm pomoc a informace o:
- podnikatelském prostøedí v Èeské republice a Evropské unii
podnikatelské legislativì Èeské republiky a Evropské unii
- programech podpory malého a støedního podnikání na regionální a celostátní úrovni
- vzdìlávacích programech v rámci regionu a centra
- produktech dalích institucí na podporu malého a støedního
podnikání
- komerèních nabídkách a poptávkách v tuzemsku a v zahranièí
a dalí uiteèné informace pro podnikatele
- oborové informace k jednotlivým ivnostem (dosud je
vypracováno 150 oborových pøíruèek k jednotlivým ivnostem dle ivnostenského rejstøíku)
Jak je moné získat pomoc a potøebné informace?
Se svými dotazy se mùete na nás obracet telefonicky, e-mailem, písemnì nebo osobnì na adrese totoné s OHK Pøíbram.
Základní informace k výe uvedeným tématùm sdìlujeme
v rámci projektu zdarma.
Úøední hodiny:
Pondìlí, støeda, ètvrtek 8  16 hodin
Krásné proití srpnových dnù Vám pøeje
Irena Karpíková
øeditelka OHK a regionální koordinátor projektu InMP
Kontakty:
OHK a Informaèní místo pro podnikatele
Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01 Pøíbram I
Tel. + fax: 318 627 784-5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
www.ohkpb.cz

DIVADLO PØÍBRAM - 46. SEZÓNA
Milí pøátelé,
ijeme v takové zvlátní dobì, která
v historii dosud nemìla obdoby.
Nazval bych ji dobou zbìsilé rychlosti.
Nai vìdci, technici, vynálezci nám
poskytují úasné pøístroje, které ekonomizují ná èas. Za tøi hodiny jsme
na jiném kontinentu, stisknutím knoflíku
hovoøíme s nìkým v Austrálii. Bìhem
vteøiny se pomocí internetu dozvídáme
informace, které bychom v minulosti
získávali nekoneènì dlouho. Zdálo by se
tedy, e nám nabíhá spousta èasu pro
zvolnìný ivotní pocit. Skuteènost je
vak úplnì jiná. Jsme èím dál zrychlenìjí, povrchnìjí, bezcitnìjí, místo
lásky máme èas jen na sex a zájem
o vìci obecné témìø vymizel. Jinak je
tomu na divadle. Tam se rytmus ivota
rapidnì mìní - alespoò na dvì hodiny.
Tam nám stále jetì velcí básníci
a autoøi nabízejí vìèné sondy do nitra
èlovìk a kladou nám otázky po smyslu
naí existence. Dobré divadlo dává
èlovìku pocit, e je souèástí nìèeho
velkého, smysluplného a nejenom
bytostí hnanou se tam k neznámému
cíli. Divadlo vám mùe odpovìdìt
na mnohé ivotní otázky, stejnì tak
jako vás mùe uvolnit z denního stresu
a rozesmát. Proto vám upøímnì radím
- zavøete nìkdy svou televizní bednu
a pøijïte se pøesvìdèit. Dìlám vechno
pro to, abyste nebyli zklamáni.
Na vidìnou!
profesor Frantiek Mika

hereèky starí generace. Naemu divadlu
se podaøilo získat pro ztvárnìní této role
Ninu Divíkovou, známou v Pøíbrami
ze hry Podivná paní Savageová. Jejím
partnerem bude oblíbený Libor Jeník.
Domníváme se právem, e dík tìmto
dvìma protagonistùm je moné se tìit
na herecký koncert.

Georges Feydeau
DÁMSKÝ KREJÈÍ

reie: Václav Postránecký
Ve høe Georgese Feydeaua Dámský krejèí
pøedkládáme naemu publiku pikantní
bonbonek, výbornou situaèní komedii
plnou zvratù a neèekaných zápletek.
Feydeau byl králem evropského vaudevillu
na zaèátku 20. století za vlády Napoleona III.,
za vrcholného paøíského období zvaného
La Belle Epoque. Byla to Paøí s padesáti
divadelními domy, kabarety, tanèírnami,
kankánem, s právì postavenou Eiffelovou

umìlecký éf

Patrick Hamilton
PLYNOVÉ LAMPY

reie: Vladimír Mrva
I kdy se detektivní romány na kniních
pultech objevují neustále, na jeviti naich
divadel je to ánr témìø nevídaný.
V detektivní høe Patricka Hamiltona
Plynové lampy je ve, co má dobrá
detektivka mít: neobjasnìná vrada, podvody a falená obvinìní, honba za miliony
v podobì rubínù rodiny Barlowù, zatèení
i nezbytné pøekvapení na závìr.

Harald Meuller
TICHÁ NOC - SVATÁ NOC

reie: Frantiek Mika
Hra nìmeckého autora Haralda Muellera
Tichá noc - Svatá noc byla pøeloena
do devatenácti svìtových jazykù a hrána
na scénách významných divadel. Dùvod
pøekvapivého úspìchu tohoto pøíbìhu,
který se odehrává nìkolik dnù pøed
Vánocemi, je jeho hluboká lidská výpovìï. Hra má pouze dva protagonisty matku a syna a pøipomíná matkám
a synùm jejich vlastní záitky. V roli
matky excelovaly vdy a vude nejlepí

vìí. Feydeau dokázal tomu vemu úspìnì
konkurovat se svými pìtaètyøiceti hrami
jako jsou napø. Dáma od Maxima,
Brouk v hlavì, ululum, Nebìhej mi
tady nahá atd. Autor dokázal s matematickou pøesností vrit bravurnì komické
výjevy, kdy se hlavní hrdina poruením
obvyklého poøádku nìjakým excesem èi
avantýrou dostává do kolotoèe prekérních
trapností, ústícím do závìreèného krachu.
Umoòuje divákovi vychutnávat pocit
libosti, e se zatím podobné trable nepøihodily právì jemu. V reii Václava

Postráneckého, herce a reiséra, èlena
Národního divadla, se Pøíbram potìí i
se dvìma populárními hosty: jsou jimi pan
Jan Pøeuèil, vìènì mladý a aramantní pán,
a pan Daniel váb, èlen Divadla Ypsilon
v Praze. Pøejeme dobrou zábavu!

Vratislav Blaek
EHEREZÁDA

reie: Frantiek Mika
Toto pøedstavení bylo nastudováno k nedoitým 80. narozeninám èeského satirika
a tvùrce prvního èeského muzikálu
Vratislava Blaka. Psal pøedevím pro divadlo Satiry a byl pozdìji nucen pro svoji
kritiku politického reimu emigrovat. Jistì
si vichni vzpomenete na èeský filmový
muzikál Starci na chmelu, jeho byl
autorem, dále na èetné divadelní hry, napø.
Dáma na kolejích, Pøíli tìdrý veèer,
Tøi pøání, atd. Indicko - perský pøíbìh
z Tisíce a jedné noci o eherezádì, která
vypráví
svou nekoneènou
pohádku,
pouil
Vratislav
Blaek
k politick é m u
útoku na
diktatury
v  e c h
dob. A to
ve humorným
zpùsob e m ,
blízkým
souèasnému divák o v i .
Hudbu
napsali:
J i ø í
Malásek,
J i ø í
Baant a
Vlastimil
Hála.
Te n t o
muzikál obohacuje výborná instrumentace
Vratislava rámka, jako i nápaditá choreografie Vladimíra Kloubka, dále scéna
A. Tománka a barvité kostýmy T. Kypty.
V reii Frantika Miky uvidíte v hlavní
roli vám dobøe známou tváø z televizních
obrazovek - Jana Rosáka. Pøedstavení
komentuje a doprovází hudbou a zpìvem
hudební skupina Ginevra.

Jan Drda
HRÁTKY S ÈERTEM
reie:

Karel

Broek,

VÝSLEDKY SOUTÌE PØÍBRAM HANUE JELÍNKA
8. roèník literární soutìe
pro mláde
Pøíbram Hanue Jelínka

Do letoního roèníku literární soutìe
pro mláde mezi 12 a 23 lety, vyhlaované Knihovnou Jana Drdy
v Pøíbrami, se pøihlásilo se svými
pracemi 48 autorù z celé republiky.
Soutìilo se opìt ve tøech vìkových
kategoriích v oblasti poezie i prózy.
Soutì byla vyhláena v únoru a její
uzávìrka byla 30. dubna.
Literární práce vech zúèastnìných
hodnotila ètyøèlenná odborná porota
ve sloení: básník MUDr. Jan Mièka,
novináø a spisovatel Václav Moravec,
novináø Karel astný a novináø a literární kritik Radim Kopáè.
Z vítìzných a vybraných prací bude
sestaven sborník, se kterým se autoøi
i ostatní zájemci seznámí poprvé
na slavnostním setkání autorù a pøedání cen poèátkem mìsíce øíjna.
Pøesný termín bude jetì upøesnìn.

Próza 12 - 15 let

2. Jana Veselá, Ostrov
3. Josef evcù, Pøíbram
Do sborníku budou zaøazeny i práce
Vladimíra Vacátka, Liberec (Okorytní støet, Víc ne jen nákup), Kateøiny
Pánkové, Plzeò

Poezie 12 - 15 let

Próza 20 - 23 let

1. Aneta Zeyvalová, Sedlèany
2.Lenka Ruferová, Pøíbram
3. Vladìna Kudrnová, Petrovice
Do sborníku bude zaøazena i práce
Lucie Kratochvílové, Pøíbram

1. Pavla imùnková, Praha
2. aneta Valdecká, Pøíbram
3. Roman Peták, Voznice,
a Kateøina varcová, Horomìøice

Próza 16 - 19 let

1. Edita Smolová, Vlachovo Bøezí
2. Magdalena Rysová, Sedlice
3. David Stefanoviè, Nejdek
Do sborníku budou zaøazeny i práce
Barbory Ficové, Moravský Krumlov
a Martina acha, Vrchotovy Janovice

Poezie 16 - 19 let

1. Miroslav Novák, Pøíbram
2. Kateøina Rysová, Sedlice
3. Radka M.Posluná, Nový Knín
Do sborníku budou zaøazeny i práce
Kateøiny Fialové, Pøíbram a Jiøího
Simonidese, Pøíbram (Pantara)

Tománek, choreografie: Jiøí Ouøada
Vzhledem k velkému úspìchu hry Jana
Drdy Dalskabáty høíná ves jsme se rozhodli nastudovat jeho dalí, stejnì pùvabnou komedii Hrátky s èertem.
Neexistuje snad hra, která by tak vonìla
èeským jazykem, hra plná humoru a laskavého humanismu, jako jsou Hrátky. Tuto
pohádku pro dìti i dospìlé napsal Drda
na popud reiséra Jiøího Frejky, který
v Drdovi ctil jeho silné tylovské akcenty.
Hraje se s úspìchem a dodnes.

Ferdinard Bruckner
ALBÌTA ANGLICKÁ

reie: Zdenìk Èernín
ivotopis Ferdinanda Brucknera nás naplòuje hlubokým respektem. Studoval
ve Vídni a v Paøíi filosofii, hudební vìdu,
medicínu a práva. Psal básnì, zaloil
a vedl divadlo a po útìku pøed Hitlerem se
v USA stal neèekanì odborníkem na èernoský folklor. Ale divadla celého svìta
zaujala pøedevím jeho hra Albìta
Anglická, kterou pojal jako boj dvou
tehdejích velmocí: Anglie a panìlska.
Témìø s detektivním napìtím a prudkostí
plyne ve høe proud událostí ze ivota této
velké osamocené eny. Se zaujetím
sledujeme její zápasy a komplikovaný
celoivotní pomìr s milencem o tøicet let
mladím - hrabìtem z Essexu. V hlavní roli budou mít diváci jedineènou pøíleitost
obdivovat výjimeènou soudobou hereèku
Zdenu Herfortovou, nositelku ceny Thálie
právì za tento výkon.

Georg Kreisler
LOLA BLAU

Lola Blauová je nadìjná zpìvaèka a hereèka,
která má nastoupit své první angamá
v Linci. Hitler obsadil Rakousko, Lolini
pøíbuzní prchají ze zemì, její idovský
pøítel ji pøemlouvá, aby odela s ním
do výcarska, a linecké divadlo s ní zruí
smlouvu. Lola odjídí do výcarska, ale
tato zemì se projevila jak známo k emigrantùm naprosto necitelnì. Nepøijme ji,
a tak Lola prchá dál do Ameriky. Tam
zpívá a hraje v nejrùznìjích noèních podnicích a barech. Prosadí se na konci války
a je z ní známá hvìzda Lola Blau. Pøesto
vechno ale touí po domovì a vrací se
zpátky do Rakouska. Tam ale není pøijata
s otevøenou náruèí, jak oèekávala. Závist
a intolerance, kterou i my tak dobøe
známe, sehraje svou roli. A tak Lola Blau
zaèíná opìt znova od zaèátku a zpívá
ve sklepních divadlech. Lolu Blau v tomto
skvìlém muzikálu pro jednu enu zpívá,
tanèí a hraje Zora Jandová.

Di v a d l o P ø í b r a m
scéna:

Alois

tel.: 318 621 765, fax: 318 621 506
e-mail: divadlopb@nextra.cz
http://www.volny.cz/divadlopb/

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

Poezie 20 - 23 let

1. Kateøina Rysová, Sedlice
2. Alena Veselková, Beroun a Jiøí
Simonides, Pøíbram
3. Radka M.Posluná, Nový Knín
Do sborníku budou zaøazeny i práce
Michaely Hudecové, Praha

1. Magdalena Rysová, Sedlice

NOE 2004
XIII. mezinárodní prodejní
výstava noù a chladných zbraní
probìhne spolu s doprovodnými programy
ve dnech

4. a 5. 9. 2004 v Sokolovnì Pøíbram
sobota od 8 do 18 hod., nedìle od 9 do 12 hod.
V doprovodných programech bude k vidìní malá
expozice vìnovaná mongolským noùm instalovaná
v originální jurtì, polní kovárny v èinnosti, vystoupení
skupiny Diadém  historický erm, exhibice zacházení
s bièem, házení noem a sekerou, raba upomínkových
plaket, øezbáøi a rytci, lovci koein  TRAPPERS´
CORRAL WI CZ

Pøíbramské kulturní léto

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.

KINO MÍR
4. - 6. 8. od 20 hodin
Post coitum
Èeská erotická èerná komedie
Juraje Jakubiska. 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. erif Whitlock je
poctivý, peèlivý a oblíbený - ovem
jen do té doby, ne je podezøelým
z vrady dvou lidí. Vyetøování
se ujme Mattova ena Alex, která
povýila do oddìlení vrad a která
je s ním v rozvodovém øízení. Hrají
D. Washington, E. Mendesová a dalí.
11. - 13. 8. od 20 hodin
Pánská jízda
Reie Martin Kotík. 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, S. Nálepková a dalí.
16. - 17. 8. od 20 hodin
Gothika
Americký kriminální duchaøský
horor  reie Mathieu Kassovitz.
Stroze racionální psychiatrièka
v enské vìznici se setká s duchem zavradìné dívky, který ji
zaène pronásledovat. V hlavních
rolích Halle Berryová, Penélope
Cruzová, Robert Downey Jr.
18. - 20. 8. od 20 hodin
Troja
Americký historický velkofilm
W. Petersena. Roku 1193 pøed
Kristem unesl trojsky princ Paris
enu spartského krále Meneláa,
krásnou Helenu. Králùv hnìv
vyústil v desetiletou válku mezi
øeckými mìsty a Trojany. V hlavní roli Brad Pitt.
23. - 29. 8. od 17:30 a od 20 hod.
SHREK 2
Americká animovaná komedie
v èeském znìní. V pokraèování se
Shrek, Oslík a princezna Fiona
vydávají vstøíc novým dobrodrustvím, pøi nich se setkají s populárními postavami z pohádek.
30. 8. - 1. 9. od 17:30 a od 20 hod.
SPIDER MAN 2
Americký dobrodruný film reiséra Sama Raimiho. Peter Parker
se kvùli lásce k Mary Jane chce
vzdát tajného ivota superhrdiny.
Je ale postaven tváøí v tváø mocnému Dr. Octopusovi  ïábelské
stvùøe se dvìma páry smrtících
chapadel. V hlavní roli Tobey
Maguire a Kirsten Dunstová.
2. - 5. 9. od 17:30 a od 20 hodin
Kráèející skála
Americký akèní film reiséra
Kevina Braye. Mìsto plné zloèincù
a drog mùe vyèistit jen
Kráèející skála. Bývalý èlen
zvlátních jednotek americké
armády se vrací do rodného
mìsta. Kdysi tak idylické mìsteèko
vak nachází drasticky zmìnìné:
v ulicích vládne násilí a drogy.
V hlavní roli populární wrestler
The Rock.
6. - 8. 9. od 20 hodin
Zrùda
Americký film  skuteèný pøíbìh
masové vraedkynì  reie Patty
Jenkinsová. Milostný pøíbìh dvou
ztracených existencí: Aileen,
bývalé prostituky a Selby, kterou
rodièe polou k tetì na Floridu,
aby se vyléèila ze své homosexuality. Zoufalá Aileen pomýlí
na sebevradu. V baru pozná
Selby a zamiluje se do ní. Kvùli ní
pokraèuje v prostituci. To v ní
vak iví zuøivost.
9. - 12. 9. od 20 hodin
Král Artu
Americké historické drama, reie
Antoine Fuqua. Artu si pøeje
opustit Británii. Ví vak, e po odchodu Øímanù bude zemì potøebovat vùdce, který by dokázal
ochránit zemi pøed hrozbou útoku
Sasù. V hlavních rolích Clive
Owen a Keira Knightley.
13. - 15. 9. od 20 hodin
Van Helsing
Americký dobrodruný film
S. Sommerse. Na konci 19. století míøí vìhlasný lovec netvorù Dr.
Abraham Van Helsing do východní Evropy zápolit s hrabìtem
Draculou, Vlkodlakem a Frankensteinem. Hl. role Hugh Jackman.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Dne 5. 7. ohlásil telefonicky pan
È., e ho na sídliti u prodejny
SPAR napadl pes. Pes mìl natìstí
koík, take pána nezranil.
Stráníci pøijeli na místo, ale ji
ádného psa nenali. Jejich výjezd
ale nebyl zbyteèný, protoe místo
toho je obèané upozornili, e se
v tomto prostoru pohybuje podnapilá ena, která nadává lidem a plive
po nich. Stráníci skuteènì zadreli
paní K. D. (1970) z Chebu. ena
jim sdìlila, e se vzdálila
z Psychiatrické léèebny ve Lnáøích a na dùkaz pøedloila pøijímací
doklad z léèebny. Svoji totonost
prokazovala pouze potvrzením
o obèanském prùkazu, jeho platnost skonèila ji v únoru. Protoe
vzniklo podezøení, e ena opustila
léèebnu bez vìdomí lékaøe, byl
pøípad pøedán Policii ÈR.
- Hlasitý dìtský køik se údajnì
ozýval z jednoho bytu v Pøíbrami
VII. Stráníci se ihned dostavili
na místo. Zde je èekal pán, který
oznaèil byt, ze kterého se mìl køik
ozývat. V této chvíli ale byl klid.
Stráníci zazvonili u oznaèeného
bytu, otevøela jim jeho majitelka
a sdìlila, e její dcera je nemocná
a pøi záchvatu dochází k hlasitým
projevùm. Protoe bylo zjevné, e
opravdu nedochází k týrání dítìte,
stráníci místo opustili.
- Malý chlapec oznámil dne
8. 7. veèer, e jeho sestra pøestala
dýchat a otec se ji snaí oivit.
Stráníci chlapci doporuèili, aby
ihned zavolal záchranku, a sami
okamitì vyjeli na místo. Pøijeli
spoleènì se sanitkou. Lékaøi
pacientku pøevzali do své péèe.
- Tentý den o hodinu pozdìji
oznámil pan S., e v ulici
Politických vìzòù leí témìø
v hlavní silnici opilý mu.
Stráníci zde opravdu nalezli
spícího opilce. Vzbudili ho, on jim
øekl, e se jmenuje F. S. a bydlí
na sídliti. Stráníci ho odvezli

do místa bydlitì, protoe jeho
stav nevyadoval umístìní na záchytce.
- Kráde sluneèních brýlí za 65
korun oznámil detektiv z Kauflandu. Zlodìjem byl pan B. H.
(1949) z Pøíbrami VII. Na místì
dostal blokovou pokutu.
- Domácí násilí oznámila paní M.
H. (1968) z Pøíbrami VII. Sdìlila
stráníkùm, e jsou s manelem
v rozvodovém øízení, manel se
vrátil z výkonu trestu  je v podmínìném trestu, a nechce opustit
její byt. Dále sdìlila, e jí manel
vyhrouje zbitím. Manel uvedl,
e má právo vidìt svoje dìti.
Stráníci oba pøítomné pouèili
o jejich právech a povinnostech,
poèkali, a si pan H. sbalí osobní
vìci a opustí byt. Poté odjeli.
- V prodejnì Céèko na sídliti
zadrela prodavaèka mue, který
se pokusil odcizit øízek, slivovici
a Rexonu v hodnotì 354 Kè.
Zlodìjem byl pan V. Z. (1930)
z Pøíbrami VII. Dostal pokutu
1 000 Kè.
- Spícího mue v køoví ve kolní
ulici oznámil telefonicky anonym.
Hlídka v uvedené lokalitì opravdu
nalezla pana P. S. (1969). Dotyèný
stráníkùm sdìlil, e se právì rozeel se svojí dívkou, která bydlí
v Pøíbrami. Peníze na nocleh
nemá, protoe je ze alu vechny
propil. Slíbil, e Pøíbram opustí
a pojede domù.
- Dalího opilce oznámila tento
den ve 4,45 hod. jedna obèanka
z Pøíbrami VII. Pøed podnikem
Inferno leel mu, hlídka ho
probudila a legitimovala. Jednalo
se o pana L. M. (1971) z Jincù.
Stráníci ve vyøeili domluvou,
pán se vzdálil a ji nebudil veøejné
pohorení.
- Dne 15. 7. poádala o pomoc
paní M. . Z Pøíbrami IV. Øekla
stráníkùm, e je u ní v bytì její
syn a odmítá byt opustit, pøestoe

má soudní výpovìï. Stráníci
dojeli na místo, pøeèetli si soudní
dokument, pouèili pana L. .
o jeho právech a povinnostech
a vykázali ho z bytu.
- Nepovolenou technopárty oznámil dne 17. 7. pracovník ostrahy
firmy Rekont v Brodì. Na fotbalovém høiti bylo opravdu asi 20
lidí. Jako organizátor celé akce se
pøihlásil stráníkùm pan J. F.
(1981) ze eic. Uvedl, e povaoval vzdálenost od obce za dostateènou, aby hudba nikoho neruila.
Dostal na místì pokutu 1 000 Kè.
Slíbil, e akci ihned ukonèí.
- Dne 17. 7. ve 12,15 hod. oznámila jedna obèanka, e v Èechovské ulici rozebírají tøi mui auta
a vude teèe olej. Hlídka zde nala
pány J. H. (1980), V. D. (1978)
z Pøíbrami VIII a A. S. (1986)
z Podlesí pøi demontái motorù
ze dvou kodovek. Na silnici
opravdu vytekly vekeré provozní
náplnì. Stráníci je vyzvali, aby
okamitì pøestali, odstranili vekeré souèástky i tekutiny. Dolo
k poruení vyhláky o ochranì
ivotního prostøedí a pøípad byl
pøedán správnímu orgánu k øeení.

Autoservis pod irým nebem?

- Sedící opilou enu u Hypernovy
oznámila paní . dne 23. 7.
Stráníci zde nalezli paní B. K.
z Pøíbrami I. Odvezli ji do místa
trvalého bydlitì.
- Druhý den stráníci opìt øeili
dalího opilce. Tentokrát jím byl
pan E. L. (1958) z Pøíbrami I. el
po schodech k Oboøe, spadl a zranil se. Nebyl schopen se zvednout
a dál pokraèovat v cestì. Stráníci
zavolali záchranku, lékaø pána
prohlédl a rozhodl o jeho pøevozu
k dalímu lékaøskému oetøení.
- Veèer dne 23. 7. oznámil telefonicky pan K., e u Q-klubu teèe
v potoce barevná tekutina.
Stráníci spolu s hasièi zjistili, e
tekutina vytéká z roury v areálu
Nového rybníka. Správce areálu
odpovìdìl, e nic nevypoutìl. Na
místo byl pøivolán vedoucí odboru
ivotního prostøedí MìÚ a záleitost mu byla pøedána k øeení.
- V nedìli 25. 7. se na sluebnu
dostavili manelé V. ze Sedlce 
Prèice se ádostí o pomoc. Pøijeli
za svým strýcem panem V. P.,
který bydlí v Pøíbrami I. Strýc prý
neotvírá, nereaguje na telefon.
Vzhledem k tomu, e je strýc
nemohoucí, tìce se pohybuje a byl ji nìkolikrát
hospitalizován v nemocnici,
tak o nìho mají strach.
Stráníci se vydali na místo. Nikdo jim neotevøel,
tak jeden stráník vylezl
po hromosvodu a nahlédl
do okna bytu. Uvidìl, e
pán sedí pod oknem, ale
bohuel nekomunikuje.
Proto stráníci zavolali
záchranku a zastavili
kolemjedoucí
hlídku
Policie ÈR, zda by mohla
byt otevøít. Za pøítomnosti
oznamovatelù byl byt
otevøen, lékaøka pána
oetøila a sanitkou byl
odvezen do nemocnice.

Krátce z tiskovek na radnici

Rada mìsta projednala a stanovila
limity mzdových prostøedkù a poèty
pracovníkù jednotlivých pøíspìvkových organizací mìsta. Pøi stanovování
mzdových prostøedkù jsou vdy plnì
respektovány tabulkové normativy.
Nebytový prostor v domì v ulici
Ès. armády bude pronajat na hudební
místnost za 250,- Kè/m2/rok.
Byla odsouhlasena smlouva o vodì
pøedané mezi mìstem Pøíbram a provozovatelem vodovodù a kanalizací
firmou Aqua Pøíbram.
Místostarosta Václav Bene informoval, e s agenturou PISKO, která
mìla na starosti organizaci Hudebního
festivalu Antonína Dvoøáka, byl velmi
spokojen, a tak s ní bude uzavøena
smlouva i pro rok 2005 a 2006.
Finanèní pøíspìvek na úèast èlenù
drustva amerického fotbalu na ME
v Moskvì ve dnech 24. 7.  2. 8. rada
mìsta neschválila a doporuèuje ádost
smìøovat do sportovních grantù.
Od 1. srpna zaèíná plný provoz
Domova seniorù na Bøezových
Horách. Výjimku z podmínky trvalých
pobytù pøi pøihláení do tohoto zaøízení
tvoøí obèané, kteøí jsou v souèasné
dobì v jiných Domovech dùchodcù,
tedy mimo území Pøíbrami.
Pøíbramská radnice pøevzala
zátitu nad projektem Dìtství bez úrazu.
Jde o jednorázovou akci s výchovným zamìøením na tuto problematiku
a odstartuje 14. záøí v 9.30 hodin
na námìstí 17. listopadu v Pøíbrami,
uvedl starosta Ivan Fuksa.
Na jednom z jednání zastupitelstva v loòském roce zaznìla informace
o tom, e ve 12. mateøské kole jsou
nìkteré nedostatky, konkrétnì v evidenci dìtí. V inspekèní zprávì, kterou
má nyní místostarosta Václav Bene
k dispozici, je jakékoliv pochybení
jednoznaènì vylouèeno.
Mìsto Pøíbram pøedloilo Ministerstvu kultury návrh na zapsání
objektu Kulturního domu do Seznamu
kulturních památek.
Po tøiceti letech by se opìt mìla
vrátit autobusová zastávka MHD

ke kostelu svatého Jakuba. Starosta
Ivan Fuksa o tom informoval s tím, e
v provozu by mohla být od 1. øíjna
letoního roku. Zároveò vznikne dalí,
zcela nová zastávka v protismìru
v prostoru vývìsních skøínìk nad
obchodním støediskem Uran.
Areál koupalitì Nový rybník by
se postupnì mìl stát velkým pøíbramským parkem a koupalitì by mìlo být
jeho souèástí. Postupnì by tady mìla
pøibýt i restauraèní zaøízení a dalí
sluby pro zpøíjemnìní volného èasu
Pøíbramákù.

Na podzim se chystá pøehlídka
pìveckých souborù v aule 4. základní
koly. Zúèastnit by se mìlo asi osm
souborù, z toho dva mimopøíbramské.
Starosta Ivan Fuksa ji má na stole
studii rekonstrukce autobusového
nádraí. Autoøi studie nyní dostali
za úkol najít podobnou koncepci a pøedevím nìkteré navrhované zajímavé
prvky, napøíklad velkoplonou obrazovku, a seznámit s nimi zastupitele
pøímo v terénu. Starosta pøedpokládá,
e realizace této stavby by byla rozloena do nìkolika etap. Rekonstrukce
autobusového nádraí je ji zcela
nezbytná a výraznì prospìje nejen
kultuøe cestování, ale pøedevím celé
této mìstské èásti. Po rekonstrukci
Kasáren 1. máje a budovy Finanèního
úøadu je to dalí krok ke zlepení
bydlení zdejích obyvatel.
Rada mìsta jmenovala vedoucí
Mìstské realitní kanceláøe PhDr. Vìru
Èernou a zároveò stanovila poèet zamìstnancù. Pracovat jich tady bude
osm. Kanceláø sídlí v prostorách bývalých Kasáren 1. máje.

Organizátoøi známé Rally Pøíbram
zapomnìli poádat o pøíspìvek na tuto
akci v rámci grantového øízení.
Starosta mìsta tedy uvolnil ze svého
rezervního fondu èástku 10 tisíc Kè.
Materiální zabezpeèení bude poøadatelùm zèásti poskytnuto Technickými
slubami Pøíbram.
Kadý èlen mìstské rady obdrel
od spoleènosti Aqua podrobnou zprávu
o haváriích a investicích letoního
roku zároveò s návrhem investic
na rok 2005.
Na vech mìstských autech jsou
umístìny mìstské znaky s internetovou adresou mìsta. Podle starosty
Ivana Fuksy je potom pohyb tìchto aut
zcela transparentní a zároveò je tak
vyjádøen urèitý patriotismus.
Rada se zabývala návrhy na pojmenování nìkterých pøíbramských
ulic. Rada doporuèila zastupitelstvu
ke schválení názvy ulic v Lazci
(Lazecká, K Hájovnì, Do Polí,
K Jamkám), v Pøíbrami bude ulice
V Zátií (mezi 4. Z a zdravotnickou
kolou).
Hodnotící komise byla doplnìna
v souladu s novým zákonem o odborníky: B. Kortuse, A. Cibulku, V. Chudáèka,
P. Havlíka, Z. Vojíøe a V. Matìjku.
Pøed zahájením rekonstrukce
Husovy ulice byli osloveni vichni
zdejí podnikatelé s nabídkou pøipojení
na plynové rozvody. Vìtina tuto
nabídku neakceptovala, pøesto nyní
dolo k dohodì mezi mìstem a STP, e
pøípojky zde budou uloeny a mìsto
náklady uhradí. Tato èástka bude
v pøítím roce mìstu vrácena zpìt. Za
pøipojení musí podnikatelé uhradit 30
tisíc korun.
V estrádním sále jsou po mnoha
letech nové idle. Zároveò byly opraveny a doplnìny kulaté stoly ve foyeru.
Dárek pro novorozence pøi chystaném vítání obèánkù bude nejspíe
v podobì støíbrné mince s vyrytým
datem narození a znakem mìsta.
V kadém èísle Kahanu bude vyhláen
termín vítání a záleí jen na rodièích,
zda se tohoto aktu zúèastní èi ne.

Pøíbramská jména (15.)

Pøíbram má to tìstí, e její okolí dosud tvoøí z velké èásti
lesní porosty. Samo mìsto je majitelem rozsáhlého lesního
majetku. Není moné se zde vìnovat vem názvùm lesních
úsekù, a proto se zamìøím jen na významnìjí èi zajímavé
lesní partie v bezprostøedním okolí nebo v majetku mìsta.
Pøi tomto výkladu nelze pominout problém lesnické terminologie, která se v prùbìhu staletí vyvíjela a nadále vyvíjí.
Pro oznaèení èástí lesa jsou tak moné mnohdy rùzné
odborné výrazy.
Pøíbramské lesy, které jsou z velké èásti pozùstatkem bývalého
pøíbramského a dunického panství, se v minulosti dìlily
na revíry, dnes lesní úseky. Vechna jejich jména byla odvozena od obcí v okolí  tedy revír Dunický, revír Podlesí,
revír Lazec a revír eice. Dalí lesní lokality, jejich jména
znamenala pøedevím oznaèení orientaèních bodù v lese, èasto
bez nìjakého pøesného vymezení, odvozovaly své názvy
od nejrùznìjích okolností. Takovými významnými orientaèními body v pøíbramských lesích byly napø. v revíru Podlesí,
Dubová hora (název vrchu, pùvodnì porostlého duby),
U Svaté Trojice (pøímý název je odvozen od náboenského
termínu, ale dùvod pro jeho volbu mohl být rùzný, nejspíe
se vztahuje k nìjaké drobné sakrální stavbì, napø. Boím mukám èi køíku), U Studánky (odkazuje na existenci vodního
zdroje) èi V Lomech (podle tìby kamene v této lokalitì).
V revíru Lazec je zachycen název Hájetina (odvozený
od hájení = ochrany této èásti lesa), Nad Hamrem (název
ukazuje na existenci provozu na zpracování surového eleza),
Makovcovo vrky (odkazují na nám neznámého èlovìka
jménem Makovec) nebo té V Ryskách (název zøejmì
pochází z nìmeckého Riss/Riß = trhlina, díra, puklina, a tedy
s výskytem takovýchto útvarù ve zmínìném porostu), èi
U Dubu (co je odkaz na dávný majestátný strom).
V dunickém revíru se objevují názvy jako Spálený (pozùstatek dávného lesního poáru), Jalovèiny (název odvozen
od charakteristického porostu Jalovce), Obìený (pøipomínka
lidské tragédie), Kvìtná (název odvozen od vrchu nad
Pøíbramí), Planiny (název odkazuje na podobu  nezalesnìné
návrí) èi U Lukovic køíku (podle drobné sakrální stavby,
její stavitelem byl nìkterý z èlenù nám blí neznámé rodiny
Lukeovy). Svùj pùvab má oznaèení Vintíkùv lesík (zøejmì
dávným majitelem tohoto nevelkého lesíka byl jakýsi Vintíø,
nìmecky Günter, zdrobnìle pak Vintíek).
V eickém revíru jsou zaznamenány lokality Kopaniny
(zøejmì odkaz na dávnou dùlní èinnosti) èi efèiny (zde
ve spojení s efèinskou ílou). Pøíbram získala bìhem
pozemkové reformy v 30. letech 20. století èást revíru Placy
z bývalého velkostatku Dlouhá Lhota. Názvy tìchto èástí
byly odvozeny výhradnì od horopisných útvarù - Jetøabinec,
Holanec a Vrce, o kterých byl jednáno v nìkterém z minulých dílù a které se staly souèástí eického revíru.
V blízkosti vsí a osídlených míst se pouívaly èasto názvy
odvozené od jmen tìchto sídel, jako napø. Nad Novým
Podlesím, paseka Drkolnov, Nad Pohodnicí apod. Nìkteré
názvy se v jiném revíru opakují (Planiny dokonce tøikrát)
nebo jsou si velmi podobné (Spálený a Spálenitì). Je to
zøejmì dùsledek malé fantazie tvùrcù názvù i nedostatku
vnìjích podnìtù èi výrazných (vìtinou tragických) událostí.

Daniel Doleal

SRPNOVÉ KALENDÁRIUM
3. 8. 1647

Císaø Ferdinand III. daroval
poutní kapli na Svaté Hoøe
øádu Tovarystva Jeíova
(jezuitùm).

4. 8. 1954

Pøíbramský mìstský archiv
se stal souèástí archivu
okresního národního výboru,
èím vznikl souèasný Státní
okresní archiv Pøíbram.

6. 8. 1568

Císaø Maxmilián zakázal
pobyt idùm ve vech královských mìstech vèetnì
Pøíbramì. Zdejí idé nali
útoèitì
v
Trhových
Duníkách, kde od té doby
ila silná idovská komunita.

14. 8. 1969

Zemøel Quido Maria
Vyskoèil, pøíbramský spisovatel, básník a patriot.

16. 8. 1862

Na svých cestách se
v Pøíbrami zastavil Frantiek
Palacký

18. 8. 1862

Byla zaloena pøíbramská
jednota Sokola, jedna z prvních venkovských jednot
v Èechách.

25. 8. 1628

Císaø Ferdinand II. vrátil
Pøíbrami vechna privilegia
za to, e se jako první mìsto
v Èechách pøihlásilo ke katolické víøe.

27. 8. 1908

Se konala ustavující valná
hromada hudebního spolku,
pozdìjí Pøíbramské filharmonie.

27. 8. 1619

Petr Arnot z Mannsfeldu,
velitel stavovského vojska,
obhlíel pøíbramskou posádku.

30. 8. 1884

Na poli za hostincem
U Sebastopolu byla zahájena
první pøíbramská hospodáøská výstava. Trvala a do 2. 9.

Zajitìní dopravy na Rusalku

Mìstský úøad Pøíbram zajiuje dopravu na pøedstavení opery
Rusalka dne 12. 9. 2004. Toto pøedstavení se koná od 18,30 hodin
v parku Památníku A. Dvoøáka ve Vysoké u Pøíbramì.
Mimo návtìvníkù, kteøí se na toto pøedstavení dopraví vlastním
vozidlem (parkování je moné na silnici III/1914 u obce Vysoká
u Pøíbramì), nabízí MìÚ dopravu autobusem MHD takto:
1) Od 17,00 hod. bude zajitìna kyvadlová doprava z parkovitì
u fotbalového stadionu Marily u Litavky. Zaparkovaná auta budou
pod dohledem Mìstské policie Pøíbram.
2) Bude zaveden zvlátní spoj po trase: Jiráskovy sady - po trase
MHD è. 2 - Zdaboø - Èervená - Narysov - Vysoká u Pøíbramì.
Odjezdy z Jiráskových sadù: 16,30; 17,00; 17,30 hod.
Tyto linky budou oznaèeny výrazným nápisem "Rusalka".
Jízdné zdarma.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 21. 6.
VZALA NA VÌDOMÍ

- zámìr firem VeoTech Management,
s. r. o., BAE SYSTEMS a AveoTech
International, LTD, výstavby montáního závodu na doplòky ultralehkých letadel v oblasti letitì Dlouhá
Lhota
- pøedloenou informaci o plánovaném poètu ákù ve kolním roce
2004/5 na Základní kole, Pøíbram II,
Jiráskovy sady 273, a harmonogram
prací

NESCHVÁLILA

- prodlouení provozní doby v nebytovém prostoru v ul. Legionáøù 424
(noèní bistro) do 02 hodin nájemci
p. Milanu Heroldovi
- financování plynofikace v Nádraní
ulici k è. p. 118 a 310 v pøibliné
cenové relaci 390 000,- Kè vè. DPH
a zpracování projektové dokumentace
na tuto akci

SCHVÁLILA

- pronájem nebytových prostor dle
podmínek dohody projednané RM
dne 7. 1. 2004 s tím, e nájemní
smlouvu s VERS, o. p. s., uzavøe
po odsouhlasení odboru kolství
MìÚ Waldorfská kola Pøíbram zast.
Mgr. Rostislavem Rikem
- zøízení jednoho pracovního místa
pro veøejnì prospìné práce na 1. Z
Pøíbram

- doplnìní Naøízení mìsta è. 19/2003
(Trní øád), èl. 5, odst. 2, nám. 17.
listopadu takto: místo úterý, pátek
uvést pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek,
a rozíøení sortimentu na nám. T. G.
Masaryka na plný sortiment vyjma
elektronického zboí
- zvýení cen vstupného do sportovních zaøízení mìsta o 14 % s úèinností od 1. 7. 2004
- pøedloenou nabídku firmy Labartt
Investment, a. s., na spolupráci
ve vìci vyhledávání investorù na rekonstrukci dvou bytových domù
v ul. Ès. armády èp. 153 a 154
a výstavbu polyfunkèního domu
na pozemku p. è. 2810 v k. ú.
Pøíbram vèetnì cenové nabídky

RADA MÌSTA 28. 6.
SCHVÁLILA
- pronájem nebytových prostor ve 2.
NP objektu Ès. armády 145 paní Evì
Samkové za úèelem vyuití jako hudební místnost a za podmínek:
nájemné 250,- Kè/m2/rok, na dobu
neurèitou s 3mìsíèní výpovìdní lhùtou
- pøedloený návrh Smlouvy o dodávce vody pøedané a vrácené mezi
mìstem Pøíbram a Svazkem obcí
pro vodovody a kanalizace Pøíbram
- povìøení koncertní agentury PISKO,
zast. paní Olgou Novotnou, dramaturgií Hudebního festivalu Antonína
Dvoøáka v letech 2005 a 2006
- zpracování a podání ádosti o poskytnutí grantu na projekt Hornické

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

A

muzeum - rekonstrukce pøístupových
komunikací a vybudování parkovacích ploch, a to v rámci národního
programu Phare 2003 - èást II., grantového schématu na podporu turistické
infrastruktury
- pronájem nebytových prostor v objektu kolní 129 o výmìøe 46,4 m2
firmì Pramaz, s. r. o, zastoupené
jednatelem Ing. Vlad. Chudáèkem,
za úèelem zøízení kanceláøských
prostor za podmínek: nájemné 250,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s 3mìsíèní výpovìdní lhùtou
- poøadí na výbìr pojistitele Pojitìní
nemovitého a movitého majetku
mìsta Pøíbram: 1. Èeská pojiovna,
a. s., 2. Hasièská vzájemná pojiovna,
a. s., 3. Generali Pojiovna, a. s.,
4. Kooperativa pojiovna, a. s.

ODSOUHLASILA

zahájení jednání o bezúplatném pøevodu letitì v Dlouhé Lhotì na mìsto
Pøíbram

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 30. 6.
SCHVÁLILO

- zpùsob øeení ádosti nájemníkù
bytù v Pøíbrami III, èp. 100 - 112,
s tím, e nebude prodlouena nájemní
smlouva problémovým nájemníkùm,
kteøí poruují pravidla obèanského
souití a neplní své povinnosti
- prodej volného bytu o vel. 1+1
v Okruní 217, è. b. 3 v poøadí pro:

1. Milana Krèila za 560 000,- Kè,
2. Pavlínu Kazdovou za 505 000,- Kè,
3. Jiøinu Jirsovou za 495 000,- Kè
- prodej volného bytu o vel. 1+1
v Okruní 219, è. b. 1, v poøadí pro:
1. Kamila Boèinského, za 473 688,- Kè,
2. M. Moskvikovou za 435 000,- Kè,
3. J. Obermayerovou za 355 000,- Kè
- prodej volného nebytového prostoru
è. 577/101 - garáe v Pøíbrami II,
Fantova louka 577 na základì zahájeného výbìrového øízení ze dne
15. 6. 2004 do podílového spoluvlastnictví za cenu 200 000,- Kè pro
Ing. Miroslava a Ing. Alenu
Jarolímkovy, MUDr. tìpána a Janu
edivých, MUDr. Frantika
a Svatavu Hauserovy, Viktora
a Jaroslavu Romanutti
- prodej volného nebytového prostoru è. 577/102 - garáe v Pøíbrami II,
Fantova louka 577 na základì zahájeného výbìrového øízení ze dne
15. 6. 2004 do podílového spoluvlastnictví za cenu 200 000,- Kè pro
Josefa a Marii Vackovy, Pavla
Kymlu, Ladislava a Eliku Koèovy,
Ing. Josefa a Vlastu Silbernáglovy
- pøedloenou zprávu o vývoji
hospodaøení mìsta Pøíbram a jím
zøízených organizací a plnìní rozpoètu
za rok 2003, a poaduje pøedloení
zprávy o plnìní navrených doporuèení ze závìreèné zprávy auditora
na jednání zastupitelstva v záøí 2004
- Zásady pøijímání obèanù
do Domova dùchodcù Peèovatelské
sluby mìsta Pøíbram
- zøizovací listiny tìchto kol:

Pøedstavujeme rozpoèet: Kapitola 716
Kapitola 716  kultura

Mìstského úøadu Pøíbram. Z poloky
zahranièní styky, která má rozpoèet
ve výi 800 000,- Kè, jsou hrazeny
vekeré náklady na zahranièí. Poloka
Hudební festival Antonína Dvoøáka,
která má rozpoèet 1 300 000,- Kè,
pokrývá náklady spojené s festivalem.

Rozpoèet kapitoly 716  kultura byl
schválen na stranì výdajù ve výi
47 100 000,- Kè a na stranì pøíjmù
ve výi 320 000,- Kè.
Tento rozpoèet zahrnuje výdaje pøíspìvkových organizací  Galerie Fr.
Drtikola ve výi 1 808 000,- Kè,
Divadla Pøíbram ve výi 14 200 000,- Kè,
Knihovny J. Drdy ve výi 10 434 000,Kè. Tyto pøíspìvkové organizace
hospodaøí s pøidìlenými finanèními
prostøedky samostatnì.
Dále jsou v rozpoètu kap. 716  kultura
zahrnuty výdaje na ostatní kulturní
èinnost v celkové výi 2 638 000,- Kè.
Z této poloky jsou hrazeny kulturní,
sportovní a spoleèenské akce, které
mìsto Pøíbram poøádá, èlenské
pøíspìvky do sdruení, kterých je
mìsto èlenem, ale i investice, napø.
socha Antonína Dvoøáka.
Dalí polokou je Infocentrum.
Rozpoèet je ve výi 925 000,- Kè.
Z nìj se hradí provoz IC a Zpravodaj

Z

Souèástí rozpoètu kap. 716  kultura
jsou také granty, a to do sportu a do
kultury. Kulturní granty mají rozpoèet
ve výi 1 500 000,- Kè, sportovní
granty také 1 500 000,- Kè. Dále jsou
v této kapitole vyèlenìny neinvestièní
dotace sportovním klubùm v celkové
výi 11 625 000,- Kè. V této èástce jsou
zahrnuty neinvestièní dotace pro FK
Marilu, Areál Litavka, Areál Spartak,
Volejbalový oddíl, HC Pøíbram
a Cykloklub Pøíbram. Souèástí rozpoètu
kapitoly je i neinvestièní dotace
pro kino ve výi 200 000,- Kè a rozpoèet
matriky ve výi 170 000,- Kè.

Galerie F. Drtikola

Pøíjmy kapitoly jsou tvoøeny pøíjmy
z Hudebního festivalu Antonína
Dvoøáka, prodeje reklamních slueb
a prodeje propagaèních materiálù.

DOPISU NAEHO ÈTENÁØE

Zúèastnil jsem se poprvé ozdravného
pobytu organizovaného Svazem tìlesnì
postiených (MO è. 06 Pøíbram) v Mozolovì u Milevska. Parkhotel slouí rùzným
organizacím, sportovním oddílùm i kolám
k regeneraèním pobytùm. Svaz TP è. 06
Pøíbram uspoøádal 12denní rekondici
pro svoje èleny i neèleny s diagnózami
rùzného charakteru tìlesného postiení.
Mìli jsme velmi bohatý program. Ráno
a odpoledne bylo speciální cvièení buï
v tìlocviènì nebo venku na høiti. V odpolední èásti se uskuteènilo na karimatkách
pod odborným vedením ses. Hanuové
a pí ebkové. Stálou úèast absolvovala i
MUDr. Holeèková  lékaøka ozdravného
pobytu. Organizaènì spolupracovala i pí
Pohanová, èlenka výboru svazu. V odpolední èásti byla zaøazena hodinová rehabilitace vodoléèbou. Støídaly se vodní masáe
ve víøivce a cvièení v bazénu. Toté se
opakovalo i v odpoledním bloku. Pøed
vodoléèbou byly zaøazeny vycházky
s MUDr. Holeèkovou (odpoledne se
konaly pro zdatnìjí turisty pøimìøené túry
asi 2,5 hodiny). Po skonèení odpoledního
bloku bylo mono vyuít i dobøe vybavené
posilovny, osobního volna a byla pøíprava
na veèeøi. Pak si kadý uspoøádal veèer

podle své chuti  televize, pùjèení her,
procházky po krásném parku, èetba.
Vem úèastníkùm se líbilo ubytování,
výborné a racionální stravování (plná penze)
i ochota øeditele støediska èi personálu.
Dále si úèastníci pochvalovali èistotu
uvnitø i vnì Parkhotelu Mozolov, vzornou
údrbu zelenì a osazení zaøízení do krásného lesnatého prostøedí s mnostvím
rùzných sportovi.
Velké pokroky ve své rehabilitaci si uèinilo
nìkolik pacientù a vichni ostatní si svoji
diagnózu zlepili. V minimálních pøípadech se øeily i drobné problémy, které
vak nemìly vliv na zdravotní stav ani
dobrou náladu pacientù èi vedoucích
ozdravného pobytu. Paní MUDr.
Holeèková pravidelnì dennì ordinovala,
provádìla vstupní i výstupní prohlídku
vech pacientù, zajídìla s nìkterými
pøípady na vyetøení (èi pro léky)
do Milevska a urèovala mnoství rehabilitaèní vodoléèby. Pobyt po dobu 12 dní je
optimální pro zlepení funkcí tìlesného
postiení u naich pacientù.
Druhý ozdravný pobyt bude uskuteènìn
v listopadu 2004 v Sobìicích, kam Svaz
(organizace è. 06) zajiuje výjezd kadým rokem. Nyní pøibude jetì Mozolov,

take probìhnou dva pobyty roènì.
Finanènì je chceme zabezpeèit trojím
zpùsobem:
a) poádat zdravotní a sociální komisi
MìÚ Pøíbram o uvolnìní pøíspìvku
na základì pøedloeného projektu
b) sehnáním penìz od sponzorù na základì
darovací smlouvy formou daru
c) samoplatbou pøímých úèastníkù ozdravného pobytu. Pacient si musí uvìdomit, e
nic není zadarmo, ani zdravotní péèe.
Od úèastníkù rekondice se vyaduje
lékaøské doporuèení, na jeho základì je
pacient zaøazen do ozdravného pobytu.
Výbor STP MO è. 06 Pøíbram velmi
dobøe nakládá se svìøenými finanèními
prostøedky, které bezezbytku a vìcnì
investuje do rehabilitaèní péèe.
V Mozolovì se od 1. 6. do 12. 6. 2004
zúèastnilo akce 24 osob. Je tøeba dodat,
e úèastníci ve svých písemných hodnoceních se velmi pochvalnì vyjádøili ke zpùsobu organizace a vyslovili podìkování
vedení MO è. 06 Pøíbram za vzornou péèi.
Bylo vyuito doprovodného vozidla (pí
Pohanová) k úèelùm výe zmínìným.
Ing. Libor pinar

M Ì S TA
Základní kola, Pøíbram II, Jiráskovy
sady 273; Základní kola, Pøíbram
VII, Bratøí Èapkù 279; Mateøská
kola, Pøíbram VII, Bratøí Èapkù
278; Mateøská kola, Pøíbram VIII,
kolní 131
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výi 300 000,- Kè na pokrytí
nákladù spojených s realizací
koncertù na vodní ploe Horní
Obora v rámci projektu hudebního
festivalu Dvoøákova Pøíbram
formou proplacení prokazatelnì vynaloených nákladù po realizaci akce
- poskytnutí grantu ve výi 5 000,Kè Èeskému zahrádkáøskému svazu
Pøíbram na uspoøádání tradièní
výstavy ovoce, zeleniny a kvìtin
ve dnech 3.  5. 9. 2004 v Domì
dìtí a mládee z finanèní rezervy
na kulturní granty
- návrh výbìrové komise na poskytnutí pùjèek z FOM v roce 2004
jednotlivým adatelù dle zápisu
z II. výbìrového øízení ze dne 17. 6.
2004 (jedná se o poskytnutí pùjèek
pro 14 adatelù v celkové výi
4 683 840,- Kè)
- návrh, e právnické a fyzické osoby,
které od mìsta poadují granty,
dotace, pùjèky, dary, apod., musí být
vùèi mìstu Pøíbram ve stavu bezpodmíneèné bezdlunosti
- darování Sborníku vyhláek a naøízení mìsta Pøíbram pøíbramským
kolám a kolským zaøízením
- odprodej pokozených labových
desek z opravy kanálu v obci
Zavrice p. Josefu Èervenkovi

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

Pøíspìvek k pøiznání dávky sociální péèe

Ze zákona è. 482/1991 Sb. v platném znìní (zákon o sociální
potøebnosti) se poskytuje obèanu, který se ocitl ve hmotné
nouzi, dávka sociální péèe. Tato dávka se poskytuje i v situaci,
kdy obèan nemá monost si zajistit zlepení tíivé sociální
situace vlastními silami. Sociální péèe následuje a po vyèerpání
vech ostatních moností, tedy moností pøíjmu z výdìleèné
èinnosti, dávek ze systému dùchodového a nemocenského
zabezpeèení, státních dávek (rodièovský pøíspìvek apod.),
pøihlédnout je tøeba i k vyivovací povinnosti podle zákona
o rodinì (vyivovací povinnost k dìtem, mezi manely, pøíspìvek na výivu rozvedeného manela a pøíspìvek na výivu
neprovdané matce).
V nìkterých pøípadech se obèané domáhají dávky sociální
péèe, i kdy ze zákona na tuto nemají nárok. Jedním z tìchto
pøípadù je tehdy, kdy obèan je veden na úøadu práce a zároveò
je mu poskytována dávka sociální péèe jako doplnìní do hranice
sociální potøebnosti. V pøípadì, e nastoupí do zamìstnání a následnì byl proputìn z dùvodu hrubého poruení pracovní
káznì (dle § 58 zákoníku práce) a nebylo mu, po zaevidování
na úøadu práce, pøiznáno hmotné zabezpeèení ve smyslu ust. §
14 odst. 1, písm. f) zákona è. 1/ 1991 Sb., o zamìstnanosti
v platném znìní, nemá nárok na dávku sociální péèe z dùvodù
uvedených v ust. § 3 odst. 3, písm., b) zák. è. 482/ 1991 Sb.
v platném znìní. Bohuel se najdou obèané, kteøí i pøes shora
uvedené skuteènosti vyadují pøiznání dávky sociální péèe.
Pøedstava mnoha lidí je taková, e úøedník sedí v pohodlném
køesle, pije kafe a snaí se jen lidi ikanovat. Práce øadového
úøedníka je pøedevím nároèná práce pro lidi. Natìstí je vìtina
lidí vstøícných a ve spleti legislativních pøedpisù se snaí
spolupracovat, aby jeho ádost mohla být co nejdøíve vyøízena.
Je ale dost takových, kteøí ji ode dveøí na úøedníka øvou jako
na pacholka, jsou zlí, agresivní, nìkteøí jsou schopni fyzicky
i verbálnì jej napadnout, jestlie mu není sociální dávka
pøiznána èi je mu odejmuta ze zákonných dùvodù. Víme, e
lidé jsou veobecnì natvaní a vylévají si vztek na øadové
úøedníky za to, e musí vùbec nìco na úøadu vyøizovat,
a prostì proto, e je právì po ruce - na rozdíl od tìch nepostiitelných, kteøí zcela odtreni od reality vymýlejí pøedpisy,
a jeliko nic osobnì nevyøizují, tak jsou spokojeni.

JUDr. Antonín Hejduk

FOTOKRONIKA

Pøíbramský radní a poslanec MVDr. Josef Øihák spoleènì s vedoucím
odboru investic Mìstského úøadu Pøíbrami Ing. Janem Hauptmanem
pøi prohlídce jednoho zatím jetì prázdného bytu pro seniory v Domovì
seniorù na Bøezových Horách.

Rádio Blaník uspoøádalo ivé vysílání z naeho mìsta. Zúèastnil
se ho starosta Ivan Fuksa.

Teátr Víti Marèíka zapojil do dìje i pøítomné obecenstvo.

V rámci schváleného rozpoètu zajiuje odbor dopravy MìÚ Pøíbram opravy komunikací. Na první fotografii je nový chodník k Hlinomazovì ulici. Druhý snímek je z ulice Pod Èertovým pahorkem. Byla to
rozsáhlá akce a opravená komunikace pøispìla ke zlepení ivotního prostøedí zdejích obyvatel. Tøetí zábìr je z Libuiny ulice na Bøezových Horách.

Na prvním snímku je novì vybudovaný bezbariérový vstup do kostela sv. Jakuba na námìstí T. G. Masaryka. Na druhém nový asfaltový povrch na komunikaci Pod Èertovým pahorkem. Tøetí zábìr
je z Jarolímkových sadù.

Mìsto nezapomíná ani na pøilehlé obce. Na snímku vlevo je komunikace v eicích. Byl zde poloen nový asfaltový povrch. Na komunikaci v Jerusalémì byly poloeny nové labové desky, které
pomohou odvodnit místní komunikaci pøi prudkém deti.

