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Zpravodaj Městského úřadu Příbram

ČLOVĚK
Za nezastupitelnou roli
a přínos městu jako velitele Západního vojenského okruhu a za zásadový
postoj k událostem roku
1968 předal starosta Ivan
Fuksa v pátek 21. srpna,
v den 35. výročí okupace
Československa vojsky
Varšavské smlouvy, Pamětní list města Příbram
tehdejšímu veliteli Západního vojenského okruhu
generálporučíkovi Stanislavu Procházkovi.
Nyní jednaosmdesátiletý muž v sobě ani po letech vojáka nezapře.
Pevný krok, jasná
a rázná řeč, tak lze krátce
charakterizovat vojáka
tělem i duší, který vyrůstal
v rodině legionáře.
Právě vojenská intervence v osmašedesátém
jej připravila nejprve o práci
v armádě a později také
o rodinu.
Vojenskou intervenci
nazval tehdy otevřeně tím,

SE NESMÍ SKLONIT

např., že hranice Československa 20. srpna 1968
překročilo přes 200 tisíc
cizích vojáků a 4 600 tanků.
Na otázku, zda si vzpomíná na své tehdejší
pocity, generál Procházka
uvedl: „Na to se prostě
nedá zapomenout. Měl
jsem v sobě obrovský
pocit potupy, zklamání
a ponížení.“
Právě v této době žil
generál Stanislav Procházka s celou rodinou
v Příbrami. A jak sám říká,
vzpomíná na tu dobu rád.
V současné době je
Nejlepší léta svého jeho domovem Mladá
čím byla: tedy okupací.
K této události zaujal života prožil sám, na uby- Boleslav. „Po letech
jsem nyní měl možnost
jako velitel naprosto tovně.
O svých vzpomínkách si celé město zase pronekompromisní postoj.
A pak už to šlo ráz na ráz. na tyto události vyprávěl hlédnout. To se prostě
Byl vyšetřován na Ruzyni, na přátelském posezení nedá srovnat.
Příbram tehdy a nyní,
propuštěn z armády a byl v zasedací síni Městského
to
je velký rozdíl. Zdá se
pod stálou kontrolou StB úřadu, kde se setkal s celou
i KGB. Manželka po deva- řadou svých přátel, býva- mi, že toto město má
tenáctiletém manželství lých kolegů a mnoha hosty. nyní úplně jinou tvář.
Uvedl i některá skutečně Rád se sem zase někdy
tento tlak nevydržela
zajímavá čísla a informace: podívám.“
a odešla i s dětmi.

V pátek 26. září k nám přijede pouť!
V pátek 26. září se již pošesté v Příbrami
uskuteční Svatováclavská pouť, tentokrát
však obohacená o pestrý zábavný program divácké soutěže a jiné zajímavosti a překvapení.
Umělecká agentura Kristián Production s příbramským městským úřadem pro všechny velké
i malé diváky připravili pod patronací Poštovní
spořitelny, která je hlavním finančním partnerem programu, zábavné odpoledne na Václavském náměstí, a to od 14 do 18 hodin.
Každému, kdo se prokáže
platnou platební kartou
Maxkarta, Poštovní spořitelna připravila speciální
dárek. Pro své nejvěrnější a dlouholeté klienty z příbramského
regionu tento nejdostupnější bankovní
ústav připravil překvapení, kterým chce
ocenit stálost zákazníků a důvěru v poskytované služby.
Spolu s výrobcem mražených
výrobků Nanukem
Zdounky se budou
hlavně nejmenší
návštěvníci moci
utkat o titul Nejrychlejšího jedlíka nanuků. Titul
Svatováclavský
jedlík získá ten,
kdo se nejdříve prokouše k minci zapečené v některém
z obřích pouťových koláčů, které pro soutěžící upeče příbramská pekárna ZONA.
Oblíbenou podívanou je také průvod, který
nebude letos chybět. Poté, co projde Pražskou
ulicí, dorazí na Václavské náměstí a symbolicky předá starostovi tzv. “pouťové právo“,
bude také zástupci z řad představitelů města,
patronů a účinkujících vyhodnocen nejfotogeničtější spolek s nejhezčími a nejnápaditějšími
kostýmy apod. Nebude chybět ani tradiční
čepování piva zdarma.
V programu vystoupí dechová hudba
Květovanka s promenádním koncertem
dechových melodií, ale také lidovek, staropražských a jarmarečních písní z předminulého
a začátku minulého století, které doplní vystoupení taneční skupiny Květy.
Slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů města zahájí fanfárami Soubor svatohorských trubačů, budeme očekávat a moderátor
komentovat příchod průvodu a poté již budou
následovat střídavě zmíněné soutěže, vystou-

pení skupiny historického folku Traxleři a závěr programu bude patřit country skupině
Staré sedlo. Provázet pořadem bude herečka
a moderátorka Denisa Kubová. Jako hlavní host
se představí herec Petr Štěpánek, který přednese zdravici pouti.

PROGRAM

14.00 hod.
- Zahájení programu,úvodní moderátorské slovo
- Promenádní koncert dechové
hudby Květovanka se sólisty
14.45 hod.
- Řazení průvodu před budovou bývalého podnikového ředitelství Rudných
dolů a vykročení průvodu za doprovodu dechového orchestru
15.00 hod.
- Příchod čela průvodu
na Václavské náměstí
- I. slavnostní fanfáry Souboru
svatohorských trubačů
- Petr Štěpánek - host
Svatováclavské pouti (rozhovor spojený se zdravicí báseň některého z klasiků
na svatováclavské téma)
- Přivítání jednotlivých spolků
- II. slavnostní fanfáry
- Předání „pouťového práva“
do rukou starosty města
- Projevy zástupců města, faráře
(slavnostní zahájení pouti)
- Na závěr ceremoniálu předá
Petr Štěpánek spolu se starostou a zástupcem Poštovní
spořitelny ocenění nejhezčímu spolku
15.25 hod.
- Koncert orchestru Traxleři - skupina historického folku - písně dvorů, krčem - blok písní
o jídle a pití
- Soutěž Svatováclavský koláč (spoluúčinkuje
Petr Štěpánek)
- Od 16 do 17 hodin čepování piva zdarma
- Ocenění věrných klientů Poštovní spořitelny
(vybraní klienti, představitel Poštovní spořitelny, P. Štěpánek)
16.25 hod.
- Dechová hudba Květovanka a taneční skupina
Květy (v historických kostýmech) - jarmareční,
pouťové a staropražské písně
- Soutěž Nejrychlejší jedlík nanuků
17.00 hod.
- Country skupina Staré sedlo
- Závěr programu

18.00 hod.

O Svatováclavské pouti s moderátorkou
a herečkou Denisou Kubovou
Svatováclavskou pouť v Příbrami letos poprvé připravuje
odbor kultury, sportu a informačních služeb Městského
úřadu Příbram spolu s uměleckou a produkční agenturou
Kristián Production.
Celý program bude moderovat Denisa Kubová, která
14 let působila v divadle
Semafor, vytvořila i několik
hlavních hereckých a pěveckých rolí v Hudebním divadle
v Karlíně. Televizní diváci ji
znají např. jako stálou moderátorku televizní soutěže
Polka Fest.
Na přípravě pouti se Vaše
agentura představí v Příbrami vůbec poprvé. Řekněte
čtenářům, co vás přivedlo
do našeho města, proč jste
zvolili právě nás?
„Zabýváme se přípravou
a realizací kulturních akcí
ve středočeském regionu již
několik let. Asi největší naší
středočeskou aktivitou je festival Kmochův Kolín - právě
teď začínáme rozjíždět přípravu jeho 42. ročníku (bude
to už potřetí, co jej připravuje
náš tým). Stejně tak se podílíme na kulturním životě např.
v Kutné Hoře, Kladně apod.
Každé město má nějakou více
či méně udržovanou tradici,
na které se dá stavět.
Vaše Svatováclavská pouť
je toho důkazem.“ Jaké jsou
vaše zkušenosti s pořádáním podobných akcí a s čím
přicházíte na tuto pouť?
„Letošní Svatováclavskou pouť
chceme udělat zábavnější
a pro diváky atraktivnější.
S tím nám výrazně pomůže
hlavní patron akce - Poštovní
spořitelna, která připravila
spoustu zajímavých a skutečně
výjimečných překvapení.
Např. každý návštěvník,
který se během programu
prokáže u stánku Poštovní

spořitelny platnou platební
kartou Maxkarta, bude oceněn speciálním dárkem. Nebo
pokud si na místě založíte
běžný účet (postžirový účet),
dostanete od banky finanční
prémii ve výši minimálního
vkladu, tj. 200,- Kč. Dále zde
budou oceněni nejvěrnější
klienti z Příbramska apod.
Pro malé i velké diváky jsou
připraveny zábavné soutěže
o walkmany, trička, zmrzlinové
dorty a jiné dárky. Bude se soutěžit v pojídání koláčů, nanuků,
zkrátka samé příjemné věci.“
Proč by si Příbramáci rozhodně připravený program
neměli nechat ujít? „Pokud
by je nenalákala nabídka dárků
a výhod, tak snad program
a účinkující: jedna z nejlepších středočeských dechových
kapel Květovanka s repertoárem nejen dechovek, ale také
jarmarečních, pouťových a staropražských písniček, taneční
skupina Květy, skupina historického folku Traxleři či oblíbená country skupina Staré
sedlo.“ Vy a Petr Štěpánek
budete celý program moderovat. Na co se nejvíc těšíte?
„Petr Štěpánek bude vlastně
takovým hlavním hostem či
patronem programu Svatováclavské pouti, já osobně se
moc těším na jeho speciální
pouťovou zdravici. Ale nejvíc
jsme oba zvědavi na průvod
místních spolků, který poprvé
za šestiletou tradici pouti ponese v čele a pak také předá
do rukou starosty města tzv.
pouťové právo. Ten spolek,
který se bude líbit nejvíc
a získá si nejvíce sympatií,
pak převezme z rukou starosty,
Petra Štěpánka a dalších přítomných osobností speciální
ocenění a upomínkový pohár
na akci.“
- str -

SLOVO STAROSTY

Letní prázdniny bývají
obdobím, ve kterém se
realizuje většina dopravních staveb a rekonstrukcí.
Stejný scénář měly také
ty letošní. Především se
během srpna podařilo dokončit sérii nové světelné
signalizace z Jiráskových
sadů až na Sabák. Průjezd
veškeré dopravy by nyní
měl být zcela plynulý. Tato signalizace
vychází vstříc především chodcům a v této
oblasti především dětem. Nebezpečný
přechod u 4. základní školy v Jiráskových
sadech jsme se snažili chránit v ranních hodinách alespoň dohledem strážníků městské
policie, nyní jsou tu semafory.
S dětmi a se školou souvisí i vybudování
dalších zpomalovacích prahů před těmito
zařízeními, např. před 2. a 7. základní školou.
K další dopravní stavbě patří i cyklostezka
ve městě od Drkolnovského lesoparku až
k Novému rybníku. Věřím, že po návratu
z prázdnin bude tato základní část cyklostezky
dětmi i rodiči hodně využívána.
Letošní tropický srpen také znamenal
rekord v návštěvnosti příbramského Aquaparku. Ve 32. týdnu toto zařízení navštívilo
11 360 návštěvníků. Průměrná návštěvnost
mimo letní sezónu je přes pět tisíc lidí.
Suché a horké počasí bylo také důvodem,
proč jsme vyhlásili zákaz vstupu do lesa (ne
na lesní cesty). Tento zákaz platil nejen
pro městské lesy, ale pro celý správní obvod
Příbramska. Alarmující zprávy od hasičů
o požárech v okrese Příbram svědčí o tom, že
to nebylo rozhodnutí zbytečné. Zatím zákaz
platil do konce měsíce srpna a uvidíme, jaké
teploty nás čekají v září.
Naprostým kontrastem k parnému počasí
byla naše návštěva Hlinska a Nového Města
na Moravě. Obě tato města provozují lyžařské
areály s výrobou umělého sněhu v nadmořské
výšce 500 m. n. m., a tak naším cílem bylo
získat jejich zkušenosti s provozem těchto zařízení. Opět jsme si potvrdili, že provozování
lyžařských areálů je zisková záležitost a vložené investice se brzy vrátí. To, že bychom
měli v Příbrami kvalitní lyžařský svah, by
mohlo být velkým přínosem nejen pro lyžaře,
ale také pro hodně příbramských rodin. Děti
by nemusely jezdit jen na drahé základní
lyžařské výcviky do horských středisek, ale
mohly by se naučit lyžovat doma. Pokud se
podaří přesvědčit příbramské zastupitele
o prospěšnosti této stavby, mohli bychom
po zpracování všech potřebných podkladů
a po zapracování investice do rozpočtu města
v příštím roce začít.
Zajímavé a podnětné bylo setkání s generálem Stanislavem Procházkou, který v rámci
připomenutí 35. výročí okupace Československa sovětskými vojsky obdržel Pamětní
list města Příbrami za svoji nezastupitelnou
roli a přínos městu jako velitele Západního
vojenského okruhu a za svůj zásadový postoj
k událostem roku 1968. Velmi příjemné bylo
setkání s kardinálem Joachimem Meisnerem
z Kolína nad Rýnem, který se pomalu a jistě
stává patronem “naší” Svaté Hory.
V oblasti sportu brzy zahájíme stavební práce
na rozšíření volejbalové tribuny (1. etapy)
v areálu plaveckého bazénu. Tato etapa by
měla být dokončena v listopadu. Byla zahájena
stavba severní tribuny městského fotbalového
stadionu na Litavce, na kterou se podařilo
získat značné finanční prostředky z dotačních
titulů státu. Právě získaná dotace zavazuje
k dokončení stavby ještě v tomto roce.
V obou případech jde o významné zlepšení
diváckého zázemí těchto sportovních areálů.
Měsíc září znamená i návrat dětí do školních lavic. Pro nás prázdniny znamenaly,
ostatně jako každým rokem, celou řadu oprav
ve školách. Měli jsme na ně v městském
rozpočtu vyčleněno přes pět milionů korun
a týkaly se hlavně rekonstrukcí
sociálních zařízení a školních
hřišť.
Přeji dětem a studentům, aby se
jim v novém školním roce dařilo.
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PØEDSTAVUJEME ODBOR INFORMAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ
Jde o jeden z nejmeních, ale zároveò
nejdùleitìjích odborù. Vedení odboru
pøevzal pøed necelými dvìma mìsíci Ing.
Jan Drozen, který se pøihlásil do výbìrového øízení na tuto pozici. K dispozici má
jetì dalí dva pracovníky.
Na otázku, co si obèan
mùe pod pojmem informaèní technologie pøedstavit, Jan Drozen øekl:
To je ve, co se týká správy
informací, poèítaèové techniky, internetu, telefonù
a veho, co s tím souvisí.
Na tomto odboru jste pomìrnì krátce. S èím jste
sem pøiel, co jste nael
a co byste chtìl zmìnit?
Pøiel jsem s cílem dát
do poøádku vechny vìci,
které se nás týkají, uvést
ve do chodu tak, jak si
pøedstavuje vedení radnice i já. Zatím se nám to
snad docela daøí. Pracovníci úøadu to ji mohli
poznat na naem serveru.
Na pomìrnì rozsáhlou sí a techniku
jsou tøi pracovníci, není to málo?
Vypomáhá nám jetì jeden pracovník.
Do budoucna bych chtìl vyuívat spíe
slueb externích odborníkù. Vedení radnice
chystá zavést informaèní grafický systém
a to by nás pak opravdu bylo málo.
Vysvìtlete, prosím, co je to informaèní
grafický systém? Jsou to v podstatì

digitální mapy mìsta. Na jednu základní
mapu navazují dalí vrstvy, na kterých
jsou zaneseny napøíklad vodovodní
a kanalizaèní sítì, vedení veøejného osvìtlení, domy s èísly popisnými, památky

a celá øada dalích informací.
K èemu by tento systém mìl slouit?
Informaèní grafický systém by byl velmi
významným pomocníkem nejen pøi práci
naeho úøadu, ale i velmi dùleitá informace pro obèany. Pokud by napøíklad
nìkdo potøeboval provádìt výkopové
práce, nemusel by obcházet vechny
správce sítí, ale mohl by informaci dostat

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY Spolek Prokop, sídlící
v areálu bývalé achty Marie
na Bøezových Horách, jistì
není tøeba Pøíbramákùm dlouze pøedstavovat. Setkávají se
s ním pøi vech mìstských
slavnostech a událostech.
Na hornickou Mikuláskou
nadílku se ji sjídìjí dìti nejen
z celého regionu, ale z celých
Èech a mnohdy pøijedou
i ze zahranièí. Pøíkladem mùe
být tøeba Jihoafrická republika.
Na otázky kdy, jak a proè
spolek vznikl, odpovìdìl starosta spolku Chrudo Fiala.
Oficiálnì byl Spolek Prokop
zaloen v roce 1992, take
jsme v loòském roce slavili
desáté výroèí. Øada lidí byla
aktivní ji pøed vlastním zaloením, pøedevím co se týká
obnovy hornických památek
a hornických tradic. Dnes
máme asi 90 èlenù, ale výkonných, ostatnì tak je to vude,
je asi 10 a 15. Desáté výroèí
jsme oslavili otevøením expozice
Bøezohorské dùlní katastrofy,
ale do té doby jsme udìlali
celou øadu dalích prací. Jak
to bylo s hornickými tradicemi? Co se týká hornických
tradic, tak nejprve jsme ji
v roce 1990 obnovili Prokopskou pou, take letos byla ji
po ètrnácté. Kdy jsme zaèali,

ani jsme nevìøili, e tak dlouho
vydrí. Tradice se ujala a je tu.
Kromì akcí spoleèenských,
ke kterým patøí i Prokopské

kulturní léto se svými koncerty,
dále pøednáky, besedy, patøí
sem i Bøezohorský advent
a vánoèní koncerty, jsou to
i akce spoleèensko-sportovní.
To jsou cyklovýlety, Velikonoèní a Silvestrovské turistické
pochody. Kromì toho se snaíme
prezentovat veøejnosti hornické
památky. Pøíkladem mùe být
právì areál achty Marie,
který jsme kdysi získali
od mìsta a snaíme se ho
dávat postupnì do poøádku.
Vznikla tady napøíklad turis-

MÌSTSKÁ

na jednom místì. Ihned by získal výtisk
potøebného úseku s potøebnými údaji.
Nepùjde samozøejmì o právní dokument,
ale pouze o informaci pro snadnou orientaci. Vá odbor se stará i o elektronickou potu? Teï u natìstí
ne. Máme poskytovatele
internetu a v rámci jeho
slueb je i správa e-mailù.
To je první dílèí úspìch.
Do zaèátku pøítího roku
by ji mìla zaèít fungovat
i elektronická podatelna.
Hodnì informaci ji obèané
mohou najít i na webových
stránkách mìsta Pøíbram,
chystáte i tady nìjakou
zmìnu? Ano, a to je hodnì
dùleitá vìc. Nae internetové
stránky budeme zcela pøedìlávat tak, aby byly lépe èitelné
a pøehledné. Jejich nová
podoba by se také mìla
objevit jetì v letoním roce.
Informací, které na stránkách úøadu ji nyní najdeme,
je opravdu hodnì - od úøední
desky pøes cenovou mapu mìsta, organizaèní schéma úøadu, vyhláky, sloení
jednotlivých komisí, mìstský rozpoèet,
mìstské vyhláky, partnerská mìsta
a jejich struèná charakteristika, osadní
výbory a celou øadu dalích.
Více najdete na www.pribram-city.cz
- str -

SPOLEK PROKOP
tická ubytovna, Památník hornickým enám, velice pìkná
spoleèenská místnost, která je
opravdu hodnì vyuívaná a ji

vzpomínaná expozice dùlní katastrofy. Kdy pøed lety vidìl

POLICIE

objekt architekt, jednoznaènì
prohlásil: Zbourat! My jsme to
neudìlali a dnes toho rozhodnì nelitujeme. Kde na to
vechno berete peníze?
Urèitý pøíjem máme z turistické ubytovny a také vydìláváme na takových akcích, jako
je napøíklad Mikuláská nadílka. Vloni se ji zúèastnilo 3 600
dìtí. Tato akce patøí k naim
nejvìtím a na její organizaci
se podílí 96 lidí. Jako urèitou
letní protiváhu jsme letos
udìlali Havíøskou pohádku,
na kterou pøilo 450 dìtí. To je
pro zaèátek docela sluné.
Øada lidí, kteøí se na akcích
podílejí, pracuje
zcela
zdarma.
Snaíme se
do naí práce
zapojit hlavnì mladé lidi,
a myslím, e
i to se daøí.
Ve spolku je
hodnì studentù
pøíbramské
prùmyslovky
a to bývalých
i souèasných,
a to nás hodnì
tìí.
- str -

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Podøezat íly si pøiel mu do bytu paní Z. D.
z Pøíbrami IV. Veèer 12. srpna kolem deváté veèer
ena zjistila, e se jí kdosi vloupal do bytu a nala
tady chlapíka, který byl zjevnì pod vlivem alkoholu
èi drog a nejspí si spletl byt. V domì toti bydlela
i jeho partnerka.
- Hrozným hlukem prý ruil noèní klid soused paní
J. Z. z Pøíbrami I. ve ètvrtek 14. srpna. ena problém
ohlásila na sluebnu mìstské policie kolem pùl tøetí
v noci. Ve chvíli, kdy stráníci pøijeli k domu, uvidìli, e ji je tu vozidlo RZS a do nìj byl nakládán
mu s krvácející hlavou. lo o A. V. (33) z Nového
Knína, který stráníkùm øekl, e se zranil pøi pádu
ze schodù, kdy el z návtìvy souseda paní Z.
- Teprve desetiletý chlapec byl chycen pøi krádei
dvouhlavých karet a tyèinky KITKAT v Kauflandu
14. srpna kolem pùl ètvrté odpoledne. Stráníci
malého zlodìje pøedali do rukou matky.
- V tìchto tropických vedrech ukrývala kradené
zboí pod bundou zlodìjka M. D. (18) z Pøíbrami VII
v prodejnì potravin Céèko. Byla lapena a musela
zaplatit pokutu.
- Výborný postøeh mìl 15. srpna kolem pùlnoci pan
S. z Pøíbrami I. V okamiku, kdy vcházel na balkon
svého bytu, zaslechl øinèení skla u obchodního
domu Uran a pak uvidìl skupinu pìti mladíkù, jak
utíkají od prodejny smìrem k Horní Oboøe a stezkou
pro chodce k obchodnímu domu Dvoøáèek. Tady je
zastihla hlídka stráníkù, která je pøedala do rukou
Policie ÈR.
- Osobu leící na zemi pøed domem v Pøíbrami VII
ohlásil pan K. V sobotu 16. srpna dopoledne. Hlídka
stráníkù pak tady nala sleènu L. H. (25), která
stráníkùm vysvìtlila, e v noci troku oslavovala
a alkohol se stal pøíèinou její náhlé únavy. Nyní prý
je ji v poøádku a jde domù.
- Napadení pøed Café Barem na Bøezových

Horách ohlásil v pondìlí kolem ètvrté hodiny ráno
pan F. Motohlídka tu skuteènì nala mue se zakrváceným oblièejem, který uvedl, e je L. F. (30)
z Pøíbrami VII a netuí, proè jej chlapík, kterého zná
pouze od vidìní, protoe bydlí v téme domì jako
jeho matka, napadl. Barmanka vysvìtlila, e incident se odehrál venku a ani jednoho z aktérù nezná.
Stráníci k pøípadu povolali Policii ÈR.
- Uprostøed ulice leel v noci mu. Uvedl to 19. srpna kolem pùlnoci Z. P. z Pøíbrami III. na telefonu
mìstské policie. Hlídka stráníkù tady chlapíka
skuteènì nala tvrdì spát. Po probuzení byl zcela
zmatený a ani netuil, co je za den. Kdy se troku
vzpamatoval, øekl, e momentálnì bydlí kousek
za rohem u svého známého a doel sám domù.
- Na zahranièní hosty hotelu Belvedere pokøikovala
opilá ena, která sedìla pøed hotelem 20. 8. v 10.45
hodin. Hostùm prý nevybíravým zpùsobem nabízela
sexuální sluby. Stráníci zjistili, e jde o jistou
E. K. (25) z Pøíbrami III a høínici odvedli domù.
- Ruení noèního klidu ohlásili nájemníci domu
v Pøíbrami VII 20. srpna ve 22.30 hodin na sluebnu. Stráníci na místì zjistili, e je skuteènì z bytu
ve druhém patøe slyet hlasitá hudba a velký hlahol.
Stráníci se s úèastníky veèírku dohodli, e hudbu
ztlumí a ztií se, ale po patnácti minutách opìt volal
nìkterý z nájemníkù, e hluèný veèírek stále pokraèuje. Hlídka mìstské policie tedy vyjela k domu
podruhé a poádala majitele bytu o ukonèení párty.
Polibte mi pr..., já na vás s... znìla nevybíravá
slova z úst S. P. (23) a pokraèoval: Vy mi mùete tak
akorát h..... Dokud jsem za prahem svého bytu,
nemùete nic. Stráníci rozparádìného chlapíka
upozornili, e celou záleitost pøedají na bytový
odbor. Podle slov ostatních nájemníkù jde o opakované pøípady a budou prý sepisovat petici, právì
z dùvodù hluèného noèního chování tohoto nájemníka.

- Kráde penìenky ohlásila 22. srpna nìkolik
minut po poledni na sluebnì mìstské policie paní
B. T. (77) z Kozièína. Penìenku podle slov staré
paní jí mìly ukrást dvì eny romské národnosti
v prodejnì Zona v Praské ulici. Stráníci se vydali
podle popisu eny hledat, ale bez úspìchu.
- Vlèák, který napadá kolemjdoucí, se 22. srpna
pohyboval kolem pøíbramského Q-klubu. Kolem
ètrnácté hodiny to ohlásila mìstským stráníkùm
paní J. D. (39) z Pøíbrami III, která uvedla, e pes
napadl i její dceru. Stránici zjistili, e vlèák patøí
paní M. S. ( 77) z Pøíbrami IV a lo ji o nìkolikáté
volné pobíhání tohoto psa. Paní S. si byla vìdoma,
e pes nemìl ani náhubek, ani nebyl na vodítku,
a tak zaplatila pokutu 700 korun. Stráníci pokousané
dìvèe odvezli k lékaøi.
- Pomlácený, zkrvavený mu prý leí v kontejneru
u baru Kamera. Ohlásil to 23. srpna pøed sedmou
hodinou ranní na sluebnu neznámý mu. Hlídka
prohlédla vechny kontejnery v okolí baru, ale mue
nenala. Potom stráníci uvidìli pøed barem sedìt
chlapíka, který mìl na sobì krvavá zranìní. Po chvíli pøijelo auto, ve kterém sedìli dva mui, kteøí
dle popisu pokozeného J. S. (27) odpovídali útoèníkùm. Stráníci je poádali o pøedloení dokladù. lo
o Z. K. (36) z Pøíbrami VII a D. T. (26) z Pøíbrami
IV. Na místo byla pøivolána Rychlá záchranná sluba a Policie ÈR.
- Obsah odpadkového koe kdosi 24. srpna hodinu
po pùlnoci vysypal na chodník v Jiráskových
sadech. Stráníci si pøi procházení parku vimli
dvou mladíkù, kteøí, kdy je uvidìli, se dali hned
na útìk smìrem k námìstí T. G. Masaryka. Tady byl
dostien M. H. (22), který se k vysypání koe
pøiznal a slíbil, e nepoøádek zase uklidí a také to
po chvíli udìlal.

Pozvánka na tradièní pøíbramskou akci
Národní kulturní památka Svatá
Hora, tradièní Dvoøákùv hudební
festival, ivnostenská výstava,
Rally Pøíbram èi zápasy naich
nejvyích soutìí v kopané
a odbíjené - to jsou jen nìkteré
dùvody, které lákají do naeho
mìsta návtìvníky z blízkého
i vzdáleného okolí.
Dalím z dùvodù je i hornická
minulost kdysi královského horního mìsta Pøíbrami, reprezentovaná dvìma významnými rudními
loisky. Byly to po staletí dobývané bohutínsko-bøezohorské
loisko polymetalických rud a pøíbramské uranové loisko, vydobyté prakticky za ivot jedné
generace. Nelze nepøipomenout
ani skuteènost, e v roce 1848
byla v naem mìstì zaloena
Báòská akademie. O hornické
minulosti mìsta v dostateèné
míøe vypovídají expozice Hornického muzea, které navtìvuje rok
od roku vìtí poèet návtìvníkù.
Hornickou minulost naeho
mìsta pøipomíná i tradièní sympozium Hornická Pøíbram
ve vìdì a technice. I díky této
akci mùeme v Pøíbrami kadoroènì pøivítat stovky návtìvníkù,
a to nejen z tuzemska.
Zcela oprávnìnì je mono toto
sympozium oznaèit za tradièní,
nebo ve dnech 14. a 16. øíjna

se uskuteèní ji jeho 42. roèník.
Sluí se pøipomenout, e tradice
kadoroèního poøádání sympozia nebyla od svého zaèátku pøeruena a konala se bez ohledu
na v prùbìhu let se mìnící hospodáøské, politické i ekonomické
podmínky.
Poèet úèastníkù sympozia v 70.
letech (minulého století) pøesáhl
2x dokonce magickou tisícovku.
Hornická èinnost je dnes ji
na Pøíbramsku minulostí, ale
pøesto je stále co øeit. Odpovídají tomu i názvy odborných
sekcí letoního roèníku: Zahlazování následkù hornických èinností,
Horní právo a legislativa, Evropské hornictví - tradice a památky,
Geoetika. Sympozium je organizaènì pøipravováno jeho vìdeckou radou, jejím èlenem je ji
dlouhá léta i pøedstavitel mìsta.
Dovolte mi, abych jako èlen této
rady pozval jejím jménem obèany
naeho mìsta na slavnostní zahájení letoního 42. roèníku sympozia Hornická Pøíbram ve vìdì
a technice, které se uskuteèní
14. 10. v 10 hodin ve velkém sále
bývalého okresního úøadu.
Zájemci o pøednáky v jednotlivých sekcích budou mít monost se jednání v sekcích také
zúèastnit.
Ing. Ivan Fuksa

DRAHÉ KAMENY V PØÍBRAMI JI PO DVAATØICÁTÉ

Co to je drahý kámen? Odborníci mezi drahé kameny zaøazují
vechny minerály, horniny nebo organické substance, z nich se dá
zhotovit brouený kámen pro perkaøské nebo sbìratelské úèely, nebo
je lze pouít ve perku v pøírodním stavu, dále k výrobì dekorativních
pøedmìtù, mozaik, umìleckých výrobkù a podobnì. Tolik definice.
Odborníci rozliují u vech kamenù rùzné makroskopicky pozorovatelné vlastnosti jako barvu, prùhlednost, lesk, tìpnost, lom, krystalovou soustavu a jetì dalí vlastnosti, urèované pomocí jednoduchých nástrojù nebo pøístrojù, napøíklad tvrdost, vryp, hustotu, index
lomu, luminiscenci a podobnì. Podle tìchto vlastností pak kameny
rùznými postupy zulechují. Výsledky své práce nabízejí dalím odborníkùm a v neposlední øadì i nám laikùm, pro které je nejdùleitìjím kriteriem pro ten který kámen skuteènost, zda se nám líbí èi nelíbí.
V Pøíbrami máme ji øadu let monost hodnotit a posuzovat výsledek
jejich práce na prodejních výstavách, které jsou dvakrát v roce pod
názvem Mezinárodní setkání pøátel nerostù, kamenù, perkù a fosilií
organizovány ve vech prostorách pøíbramského Domu kultury.
Dalí, tentokráte ji XXXII. Mezinárodní setkání se uskuteèní v sobotu 20. záøí, jako vdy v dobì od 7 do 14 hodin, pøièem èas do 8,30
je urèen pro vzájemnou výmìnu exponátù mezi vystavovateli, doba
od 8,30 do 14 je urèena pro veøejnost. Vstupné 20,- Kè, dìti do 15 let
zdarma. Obèerstvení zajitìno. Dostatek trpìlivosti pro monost
shlédnutí vech vystavovaných a k prodeji nabízených exponátù si
musí kadý návtìvník pøinést z domova.
Poèet vystavovaných exponátù se pochopitelnì odhadnout nedá.
Co se vak ví, je skuteènost, e XXXII. Mezinárodního setkání pøátel
nerostù, kamenù, perkù a fosilií se zúèastní celkem 115 vystavovatelù, kteøí svými lahùdkami zaplní vech 270 výstavních ploch.
Rozhodnutí o tom, co si jenom prohlédnout, nebo co si odnést domù,
záleí na kadém z nás. Pravidelným návtìvníkùm této populární
akce to nemusím jistì pøipomínat. Vezmìte své známé a pøijïte v sobotu 20. záøí prohlíet, obdivovat a vybírat nìco z té zkamenìlé krásy
pøírody, která je pravidelnì dvakrát v roce (jako doprovodná akce tradièního sympozia Hornická Pøíbram ve vìdì a technice) v naem
mìstì odborníkùm i laikùm prostým obdivovatelùm, k dispozici.
Ing.Viktor Tejml

OHK
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INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v dnením sloupku nebudu informovat pøímo o aktuálním
dìní v OHK Pøíbram. Rozhodnì to není z toho dùvodu, e by
OHK Pøíbram bìhem prázdnin nevyvíjela ádnou èinnost, právì naopak se chystá spoustu nových zmìn, ale nechtìla bych
pøedbíhat. Jedno vak mohu prozradit a to tu skuteènost, e a
vyjde toto èíslo Kahanu, bude ji úøad komory pøestìhován
do nových prostor v pøízemí Zámeèku, vstup opìt zadním vchodem od restaurace vejk. K pøemístìní úøadu komory dochází z dùvodu reorganizace
prostor v pøíbramském Zámeèku. Myslím, e se podaøilo vybudovat dùstojné
zázemí pro podnikatelskou veøejnost a e k nám stále více podnikatelù a ivnostníkù najde cestu, abychom jim mohli poskytnout kvalitní informace.
Na 9. záøí se pøipravuje program poprázdninového pøedstavenstva OHK,
které bude tentokrát výjezdní, a to do mìsta Dobøí.
Na 11. záøí je plánována schùzka podnikatelù ve stavebnictví se starostou
mìsta Pøíbram Ing. Ivanem Fuksou.
30. záøí je termín uzávìrky aktualizace podkladù pro Regionální adresáø
podnikù a firem regionu Pøíbram. Podnikatelé, kteøí jetì nezapsali svou firmu
do tohoto katalogu, mají pøíleitost. Ji v minulém èísle jsem vysvìtlovala
dùleitost zápisu do této databáze hospodáøské komory. Pøesto, e v katalogu
hospodáøské komory registrujeme cca 800 firem, mezi nimi jsou hlavnì
kvalitní silné firmy, postrádáme spíe drobné øemeslné firmy a byli bychom
rádi, kdyby se nám tento nedostatek podaøilo napravit.
V Kahanu bychom té chtìli zveøejòovat nové èlenské firmy, které kadý
mìsíc schvaluje pøedstavenstvo okresní hospodáøské komory. Jeliko jsme
k tomu doposud nemìli pøíleitost, zveøejòujeme seznam nových èlenských
firem od poèátku roku 2003. Dalí novì pøijaté èleny vdy zaøadíme k tisku
po schválení pøedstavenstvem poèínaje mìsícem záøí 2003.
Èerný Václav - instalace bezpeènostních znaèek a orientaèních systémù,
prodej protipoární a záchranáøské techniky; Èáková Alena - keramika,
výroba dekorativní a uitkové keramiky, lektorská èinnost Lidová øemesla;
TRIVAS - Ing. Jiøí Straka - prodej výpoèetní techniky, vývoj software,
informaèní systém LIST; PHOENIX - Mgr. Hana Sentenská - telekomunikaèní sluby, prodej mobilních telefonù; JPS Sedlèany - výroba a prodej
plynových infrazáøièù JPS (sálavé vytápìní), sluby v oboru topenáøství montá infrazáøièù; KDS, noíøské výrobní drustvo - výroba noù - 500 výrobkù dle katalogu, prodej kuchyòského zboí; CLUB HOTEL IMPULS restaurace, hotel, sportovní zaøízení (fitness, sauna, squash); REPAS SERVIS,
s. r. o. - servis vekeré svaøovací techniky, autorizovaný servis strojù; J. K. R.,
spol. s r. o. - Byznys WIN - informaèní systém - software; EKO SOFT, spol.
s r. o. - tvorba a poskytování ekonomického software, prodej výpoèetní techniky; BOBO BLOK, spol. s r. o. - výroba a prodej papírenského zboí, knihaøská práce, zakázková výroba papírenského zboí; VO a SO Bøeznice zamìøení na zemìdìlství, obchod, výpoèetní techniku, sociální obor kolení
v oblasti výpoèetní techniky, kurzy pro zemìdìlské podniky; Knap Pavel zprostøedkování slueb - hypoteèní úvìry, pojitìní, spoøení, penzijní poj.;
Raková Jana - èinnost podnikatelských, finanèních, organizaèních a ekonomických poradcù; Nepivodová tìpánka - èinnost podnikatelských, finanèních, organizaèních a ekonomických poradcù; tìpánek Rudolf Ing. - oceòování majetku pro vìci nemovité, soudní znalectví; Chvojka Petr - finanèní
poradenství - rodinné, firemní; Vibros, s. r. o. - výroba a prodej pøíloných
vibrátorù, vibraèních podavaèù a dopravníkù, tøídièù, vytloukacích rotù,
vibraèních stolù a speciální aplikace; Beroha CR, spol. s r. o. - výroba
svaøovaných, bezevých, hydraulických, kotlových trubek, pístních tyèí,
VO s hutním materiálem.
Kompletní seznam naich èlenù, kterých má OHK v souèasné dobì 178,
najdete na naich www stránkách.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
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JUBILANTI
Milí spoluobèané,
pøejeme Vám do dalích let
dobré zdraví a dny plné pohody.

ZÁØÍ
80 LET
Helena Cúthová
Boena Fierová
Helena Hájková
Emilie Hlomová
Margita Koálová
Milada Morkesová
Blaena Synková
Jaromír Bárta
Václav Homolka
Josef Matouek
Frantiek Onderka
85 LET
Ludmila Pálková
Frantiek Chvála
Jan Navrátil
86 LET
Jaroslava Korejèíková
Albìta Soukupová
Ing. Arnot Havrlík
Václav Urban
87 LET
Marie Kubeèková
88 LET
Marie Hadaèová
91 LET
Marie Buryanová
94 LET
Frantika Kassayová
Ludmila Koøenská
101 LET
Václav Buriánek

Mariánská tola:

V záøí jsou prohlídky v sobotu a v nedìli ve 13.00
a 14.30 hodin.
Setkání sbìratelù vech oborù
13. 9. ve spolkové místnosti dolu Marie od 8 do 11 h.
Cykloden s Prokopem
V sobotu 27. záøí poøádá Spolek Prokop cyklistický výlet s trasami 20, 40 a 80 kilometrù.
Start je na achtì Marie na Bøezových Horách od 8
do 10 hodin. Mapy a popisy tras budou k dispozici
na startu.

KNIHOVNA JANA DRDY V PØÍBRAMI
za podpory MK ÈR a mìsta Pøíbrami

V ÁS

ZVE NA

M ÌSÍC

PRO DUI

23. 9. 2003 Feng shui
- jak pøivábit tìstí do vaeho domova
Pøednáí Ing. arch. Milena Moudrá
Zámeèek - Ernestinum, Galerie F. Drtikola
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
30. 9. 2003 Samoléèitelské schopnosti organismu
Bowenova tlaková masá a kraniosakrální terapie
Pøednáí Ing. Rùena Sztachová
Spoleèenský sál Knihovny J.Drdy
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
8. 10. 2003 Hlas ticha - keltská hudba,
její koøeny a souèasnost
Poslechový poøad hudebníka a etnomuzikologa
Jiøího Mazánka.
Zámeèek - Ernestinum, Galerie F. Drtikola
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
13. 10. 2003 Psychologická astrologie
Jak nám horoskop ukazuje cestu, po které bychom se
mìli v ivotì ubírat.
Pøednáí psycholoka a astroloka Mgr. Marie Hlávková
Spoleèenský sál Knihovny J. Drdy
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
22. 10. 2003 Rituální bubnování Jana Èambala
Na bubny chlupáèe a chlupany, almaje a klavír hraje
Jan Èambal.
Zámeèek - Ernestinum, Galerie F. Drtikola
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
30. 10. 2003 Píseò je touha
Lidové písnì jako plynoucí melodie v èase milostná píseò od gotiky a po souèasnost.
Skupina Chairé
Zámeèek - Ernestinum, Galerie F. Drtikola
od 18 hodin, vstupné 40,- Kè
PØEDPRODEJ VSTUPENEK
- Informaèní støedisko Knihovny Jana Drdy v Pøíbrami,
nám. T. G. Masaryka 156, Pøíbram I, tel.: 318 622 384
- Knihkupectví Olanská - Hypler, Praská ul., tel.: 318 627 479
- Knihkupectví Cup-Tour, nám. 17. listopadu, tel.: 318 626 076

Judo zve nové zájemce
Váení sportovní pøátelé, vyznavaèi bojových
sportù! Judo Pøíbram v mìsíci záøí pokraèuje
ve své èinnosti a zve do svých øad nové zájemce o judo a sebeobranu vech vìkových
skupin. Rádi ve svých øadách uvítáme áèky
ji od 5 let. Informace: 603 900 399
4. roèník automobilové soutìe pro dìti

Autoklub Pøíbram poøádá 4. roèník dìtské zábavné
automobilové soutìe s cílovou jízdou Mámo,
táto, jedeme se bavit. Kdy? V sobotu 20. záøí.
Dìti soutìí ve dvou vìkových kategoriích: 7 - 10
let a 11 - 14 let. Hlavní posádku tvoøí dítì a dospìlý øidiè, ale vozidlo mùe být plnì obsazeno i celou
rodinou. Pøihláky v IS Knihovny J. Drdy na nám.
T. G. Masaryka 156, tel.: 318 622 384. Uzávìrka
pøihláek je 10. 9. 2003.

Blií informace: pøedseda Autoklubu
Frantiek Stoklasa, tel.: 606 657 312

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA
Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM
STÁLÁ EXPOZICE:

F OTOGRAF F RANTIEK D RTIKOL
úterý a nedìle 9 - 17 hodin

4. 9. - 12. 10. 2003
IVANA HEJDUKOVÁ: HLEDÁNÍ ODPOVÌDÍ (OBRAZY, KRESBY)
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 3. 9. V 17 HODIN
10. 9. - 12. 10. 2003
T V R D O H L AV Í
JIØÍ DAVID, STANISLAV DIVI, MICHAL GABRIEL,
ZDENÌK LHOTSKÝ, STEFAN MILKOV, PETR NIKL, JAROSLAV RÓNA,
FRANTIEK SKÁLA, ÈESTMÍR SUKA
Vernisá: úterý 9. 9. 2003 od 17 hodin.
Výstavu zahájí Jaroslav Róna, vystoupí skupina Vrch

G ALERIE F. D RTIKOLA

11. ZÁØÍ 2003 OD 19 HODIN
Z ÁMEÈKU - E RNESTINU

POØÁDÁ
V

K ONCERT
V LADIMÍRA M ERTY
IS K NIHOVNY

P ØEDPRODEJ :
J. D RDY A G ALERIE F. D RTIKOLA

CYKLO KLUB PØÍBRAM INFORMUJE
GRAND PRIX PØÍBRAM 10. 8. 2003

POØADATEL:
C YKLO KLUB
P ØÍBRAM
délka tratì: 162,3
km, rychlost vítìze: 38,02 km/h
Poøadí: Rika Martin, Valach Ján,
Purmenský Jaromír, Mare Martin,
Jurèo
Matej,
Martínek Pavel,
Broni Roman,
Husár Radovan,
Slobodník Ondrej,
Pelánek Lubo, Trnka Lubo, Bucháèek Tomá,
Kozubek Stanislav, Pavlíèek David, Èerepan
Martin, Vodehnal Jan, Linet Pavel, Heinrich
Luká, Jobánek Jan, Moureèek Michal, ipeky
Ján, Raboò Frantiek, Lacina Petr, Fabiovský
Ladislav, Branický Milan, Friede Jaromír,
Korbel Jiøí, Blahut Radek, Kollert Michal, dímal Zdenìk, Faltýnek Jan, Fiala Jan, Kesl
Michal, Keliar Miroslav, Maòouek Luká,
Bejlek Jan, Krejèí David, Kováè Maro, Bárta
Jan, Èewrmák Petr, Stonawski Marek, Kluèka
Duan, Mitoinka Róbert, Hartl Karel, Puèelík
Petr, Kudrna Zbynìk, Jauris René
MR MLÁDEE SILNICE LIBEREC
Èasovka: áci: 2. Huek, 14. Sotona SCM,
16. Boko, 45. Lammer; kadeti: 2. Bro SCM,

33.

ROÈNÍK

13. Linda, 56. Païour, 57. Vrbický; junioøi:
12. Malý, 20. Rufer, 40. Horák, 51. Náprstek
Èasovka dvojic áci: 4. Huek, Sotona,
8. Galandák, Rome, 14. Boko, Polnický,
25. Lammer, Mare
Èasovka drustev: kadeti 9. CK Pøíbram, junioøi
8. (èasovky drustev a dvojic se staly doménou
Dukly Praha)
Silnice: áci: 8. Sotona, 10. Galandák, 12.
Rome, 26. Boko, 36. Huek; kadeti: 7. Bro,
64. Linda (pád), 68. Staníèek, 71. Païour; junioøi: 7. Hlaváè, 17. Malý, 20. Kulhavý, 26. Rufer,
39. Horák
Závodníci pøíbramského klubu a Sportovního
centra mládee získali v letoní sezónì pøi MR
na dráze, silnici a MTB celkem 3 zlaté, 7 støíbrných a 3 bronzové medaile.
Extraliga 7. závod Plzeñ
17. 8.: 1. Blahut JOKO Welanos, 12. Èermák,
26. Kunta, 27. Dudek, 32. Kudrna
23. 8.: závodník naeho sportovního centra
Jaroslav Kulhavý se stal mistrem Evropy v závodì Rakouském Gracu. (1. Kulhavý, 6. Friedel
- oba nae SCM. Blahopøejeme!)
23. a 24. 8.: ÈP mládee v Jindøichovì Hradci:
mladí áci: 7. Dìd; starí áci: 13. Boko, 17.
Sabol, 24. Jare. 31. Huek, 35. Lammer; kadeti:
20. Linda, 39. Staníèek, 44. Païour; junioøi:
5. Malý, 28. Náprstek, 37. Horák

B ÌHU K OVOHUTÌMI

13. 9. 2003 NA STADIÓNU TJ KOVOHUTÌ - LHOTA U PØÍBRAMÌ
POØADATEL: ATLETICKÝ ODDÍL A. S. KOVOHUTÌ PØÍBRAM
Kategorie: mui: I. do 39 let, II. 40 - 49 let, III. 50 - 59 let, IV. 60 - 69 let, V. 70 let
a více; eny: I. do 34 let, II. 35 let a více; mládenické
Start: v 8 hod. mládenické kategorie, v 10 hod. závod en, v 10,20 hod. závod
mui mílaøi, v 10,50 hod. hlavní závod

BÌH TERRYHO FOXE 2003
18. 9. 2003 U AQUAPARKU PØÍBRAM
POØADATEL: TJ SOKOL PØÍBRAM

Zápis od 14,30 hod., start v 16,30 hod. Bìh je nesoutìní, tra je moné absolvovat chùzí, bìhem, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na koleèkových bruslích, s koèárkem, se psem - dle vlastních sil.

10. ROÈNÍK BÌHU MÌSTA PØÍBRAMI
5. 10. 2003 U AQUAPARKU PØÍBRAM
POØADATEL: TJ BANÍK, MÌSTO PØÍBRAM

Kategorie: A - mui do 39 let (roè. 1964 a ml.), B - mui 40 - 49 let (roè. 1954 1963), C - mui 50 - 59 let (roè. 1944 - 1953), D - mui nad 60 let (roè. 1943 a st.),
E - eny do 35 let (roè. 1968 a ml.), F - eny nad 35 let (roè. 1969 a st.).
Prezentace hlavního závodu od 9 hodin, start v 11 hodin.
V dìtských kategoriích a dorostu soutìí o Ligu kol (ml. áci, ml. ákynì, st.
áci, st. ákynì, dorost). Do celkového výsledku se poèítají 3 nejlepí závodníci
koly. kola dostává pohár od starosty mìsta. Start ákovských kategorií v 8 hodin.
Informace: Jaroslav Rozmajzl, tel. 318 624 847
Hlavní závod Bìhu Kovohutìmi a Bìh mìsta Pøíbrami jsou zaøazeny do Podbrdského
poháru (spoleènì s bìhy Romitál - Bøeznice, Dobøí, Tuháèkùv bìh, Pièínská desítka,
Tochovický kros) a prvních 10 muù a en z okresu Pøíbram v kadé kategorii je
dle poøadí bodováno. Po skonèení letoního roèníku Podbrdského poháru budou v jednotlivých kategoriích vyhodnoceni nejlepí závodníci naeho regionu.

D I VA D L O

5. 9. OD 10 HOD . 
J AK SE STAL R UMCAJS

VELKÁ SCÉNA

LOUPENÍKEM

PREMIÉRA

8., 11., 18., 22., 25. 9. OD 10 HOD .
J AK SE STAL R UMCAJS LOUPENÍKEM
16. 9. OD 16 HOD ., S
P ODSKALÁK

V hlavní roli Josef Zíma

16. 9. OD 19 HOD .  MALÁ SCÉNA
K. H. M ÁCHA : M ÁJ

Pøedstavení z praské Violy, úèinkuje Bára Hrzánová.

23. 9.

19 HOD ., P, A, B, S, C
P LAY S TRINDBERG

OD

Divadlo Ungelt, hl. role: Chantal Poullain, Jiøí Lábus

25. 9. OD 20 HOD.  MALÁ SCÉNA
PØÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ
SKUPINY GINEVRA

Host: skupina Jen tak tak

29. 9.

19 HOD .  MALÁ SCÉNA
H RDÝ B UDES

OD

V hlavní roli Bára Hrzánová.

KINO
1. - 3. 9.
H ULK

Americký dobrodruný film reiséra Anga Leeho. Bruce
Banner, vìdec kadým coulem, má vechny dùvody
ke zlosti na své nadøízené. Byl vystaven smrtelné dávce
záøení gama. Zdánlivì se nic nestalo, ale jednoho dne
opustilo Bruceho laboratoø obrovské monstrum. Armáda
a její arzenál jsou uvedeny do stavu nejvyí pohotovosti.

4. - 9. 9.
FANFÁN T ULIPÁN

Francouzský film reiséra Gérarda Krawczyka. Vtip, odvaha, arm, miláèek tìstìny a krásných en se vrací! V hlavních rolích Vincent Perez a Penélope Cruz.

7. - 9. 9. JEN OD 20 HODIN
L ÍBEJTE SE , S KÝM JE LIBO

Francouzská komedie, reie Michel Blane. Dovolená, která
zamotá hlavy i srdce. Dvì sousední rodiny a jejich pøátelé
tráví spoleènou dovolenou v pøímoøském letovisku.

10. - 13. 9.
 ELARY

Èeský film. Kruté i romantické drama v reii Ondøeje
Trojana. Krutý pøíbìh nìné lásky. Píí se 40. léta - doba
protektorátu. Jedné noci pøivezou na chirurgickou kliniku
tìce zranìného mue. Zdravotní sestra Elika mu svým
dárcovstvím krve zachrání ivot. Tak se krví naváe pouto,
které vyústí ve zvlátní, neobyèejnì silný milostný vztah
mezi moderní, mìstskou, vzdìlanou Elikou a barbarským,
pøírodním muem s dìtskou duí - Jozou. V hlavní roli Aòa
Geislerová.

14. - 17. 9.

LARA CROFT TOMB RAIDER: KOLÉBKA IVOTA

Americko-britský akèní film natoèený podle jedné z nejpopulárnìjích poèítaèových her. Reie Jan De Bont.

18. - 24. 9.

PIRÁTI Z KARIBIKU - PROKLETÍ ÈERNÉ PERLY

Americký dobrodruný velkofilm, reie G. Verbinski.
V hlavní roli Johnny Depp.

25. - 28. 9. JEN OD 17,30 HODIN
B LÁZNIVÁ KOLKA

Americká komedie v èeském znìní. Eddie Murphy vychovatelem proti své vùli.

25. - 26. 9. OD 20
F RIDA

HODIN

27. - 28. 9. OD 20
P IANISTA

HODIN

Americký ivotopisný oscarový film, reie Julie Taymor.
Strhující ivotní pøíbìh slavné extravagantní mexické
malíøky Fridy Kahlo. Salma Hayek ve své ivotní roli,
za kterou byla nominována na Oscara.

Francouzské váleèné drama, reie Roman Polanski. Pøíbìh
polského pianisty Wladyslawa Szpilmana, který se vyhnul
nacistickému koncentraènímu táboru a do roku 1945 se
schovával ve varavském ghettu.

OD

29. 9. - 1. 10.

KOLÉBKY DO HROBU
Americký akèní film reiséra Andrzeje Bartowiaka.
Nebezpeèné pøátelství dvou nepøátel na ivot a na smrt.
V hlavní roli Jet Li a DMX.

2. - 5. 10. JEN OD 17:30 HODIN
P INOCCHIO

Italsko-americká adaptace pohádky C. Collodiho v reii R.
Benigniho v èeském znìní. Rovnou za nosem do svìta fantazie.
2. - 5. 10. JEN OD 20 HODIN
H ODINY
Americké oscarové drama - reie Stephen Daldry. Pøíbìh tøí
en v rùzných dobách, jejich osudy jsou spojeny s díly
Virginie Woolfové. V hlavních rolích oscarová Nicole
Kidman, Julianne Moore a Meryl Streep.

6. - 8. 10.
P RAVÁ BLONDÝNKA 2

Pokraèování romantické komedie, inspirované románem
Amandy Brownové. V hlavní roli Reese Witherspoonová.

J EDNA

9. - 15. 10.

RUKA NETLESKÁ
Èeská èerná komedie scénáristy, reiséra a producenta
Davida Ondøíèka. Standa je smolaø. Osud ho smýká ivotem a on si to nenechá líbit. Zrovna ho pustili z vìzení a on
vìøí, e se karta obrací. Jene potká Ondøeje a to je jetì
vìtí trotl ne Standa. Hrají: Jiøí Macháèek, Ivan Trojan,
Marek Taclík, David Matásek, Jan Tøíska, Vladimír
Dlouhý, Tatiana Vilhelmová a dalí.
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- Bezpeènou vzdálenost za vozidlem nedodrel
60letý øidiè s Renaultem 23. 7. pøed 10. hodinou
v Obecnické ulici. Pøi nájezdu na kruhový objezd
narazil do Seatu Toledo. koda 20 000,- Kè.
- Ve ètvrtek 24. 7. kolem 14,40 hod. jela 45letá
øidièka s Fordem Mondeo ulicí Politických vìzòù.
U Velkého kotle nedodrela bezpeènou vzdálenost
za automobilem Peugeot a narazila do nìho. Ke zranìní nedolo, koda na vozidlech 25 000,- Kè.
- Tøi horská jízdní kola a motocyklová pøilba zmizely ze sklepa v pøízemí domu v achetní ulici z 23.
na 24. 7. Zatím neznámý pachatel vyrazil prvé
vstupní dveøe, rozlomil zámek u sklepa 45letého
majitele. koda 133 000,- Kè. Za trestný èin krádee hrozí po dopadení pachateli a dvouletý trest.
- Trestný èin pokozování cizí vìci øeí policisté
Obvodního oddìlení v Pøíbrami. V pøesnì neurèené
dobì neznámý pachatel pokodil fasádu budovy
7. základní koly ve kolní ulici. Èerným, bílým,
modrým a oranovým sprejem na budovu nastøíkal
neèitelné nápisy a neurèité kresby. koda 50 000,- Kè.
- V noci z úterý na støedu 23. 7. nezjitìným pøedmìtem pokodil zatím neznámý pachatel lak vozidla
koda Felicia na parkoviti na Ryneèku. koda byla
vyèíslena na 20 000,- Kè.
- V noci na 24. 7. se dosud neznámý pachatel
vloupal do vozidla koda Felicia combi v Seifertovì
ulici. Odcizil AKU vrtaèku v zeleném plastovém
kufru s èerveným nápisem Bosch za 4 500,- Kè.
- Do cukrárny na nám. 17. listopadu se v noci
na 24. 7. vloupal neznámý pachatel. Odcizil nìkolik
lahví alkoholu za více ne 7 000,- Kè.
- Ke vloupání do auta koda Forman dolo v dobì
mezi 15,15 a 15,45 hod. 2. 8. na parkoviti pøed høbitovem v ulici Gen.Tesaøíka. Neznámý pachatel
pøekonal uzamèení vozu a odcizil radiopøehrávaè
a nìkolik DVD. koda 7 000,- Kè.
- V nedìli 3. 8. bylo vyhláeno celostátní pátrání
po návìsu støíbrné barvy, SPZ PB 93-20. Návìs byl
odcizen tøiaedesátiletému majiteli z Viòové.
- V pondìlí 4. 8. krátce po 10. hod. vjídìla na hlavní
silnici u Velkého kotle 28letá øidièka s automobilem
Volvo. Nedala pøednost vozu Peugeot a støetla se s
ním. koda na vozidlech 50 000,- Kè.
- 37letý øidiè couval s autem koda Fabia z montání haly v areálu firmy Barum v Obecnické ulici
v pondìlí 4. srpna. Pøitom pøehlédl sloup pøístøeku
a pravou zadní èástí vozu do nìho narazil. Ke zranìní
nedolo, koda na vozidle 30 000,- Kè.
- Pøed køiovatkou Nealko se v úterý 5. srpna
srazila dvì vozidla. Ètyøiaètyøicetiletému øidièi
automobilu Opel Corsa vjela z pravé strany do jízdní dráhy naloená multikára. Nehoda se obela bez
zranìní, zpùsobená koda na vozidlech byla vyèíslena na 27 000,- Kè.

KRÁTCE

P

O L I C I E

- V podveèerních hodinách v úterý 5. 8. projídìla
s vozidlem Smart 35letá øidièka achetní ulicí.
Pøi projídìní kolem pivnice se plnì nevìnovala
øízení svého vozidla, najela na pravý okraj vozovky,
kde stála zaparkovaná vozidla. Pravou pøední èástí
vozu narazila do Peugeota, který byl nárazem odhozen na pøed ním stojící kodu 120. Øidièka vyvázla
bez zranìní. Provedená dechová zkouka neprokázala
enì poití alkoholu pøed jízdou. Na vozidlech vak
zpùsobila kodu za témìø 70 000,- Kè.
- V dobì mezi 19,30 a 22,40 hod. v pondìlí 4. 8.
dolo ke vloupání do auta Audi v Plzeòské ulici.
Pachatel rozbil sklo a odcizil pìt CD za 3 000,- Kè.
Na vozidle zpùsobil kodu ve výi 10 000,- Kè.
- Do 4. základní koly v Jiráskových sadech se
vloupal neznámý pachatel. Rozbil okno v pøízemí,
vnikl do místnosti literární pracovny a z ní odcizil
barevný televizor Toshiba za 40 000,- Kè.
- V noci na 11. 8. vnikl dosud neznámý pachatel
do budovy zahradnictví v Jinecké ulici. Vypáèil møí
v oknì, rozbil sklenìnou výplò a ze atny odcizil
fotoaparát za 3 000,- Kè.
- Policisté etøí trestné èiny krádee a poruování
domovní svobody, kterých se dopustil dosud nezjitìný pachatel. Ten se v pøesnì neurèené dobì od 9.
do 11. 8. vloupal do bytu v ulici Pod Èertovým
pahorkem. Odcizil dvì videa, hifi vì, zlaté perky
a vkladní kníku. kodu za témìø 17 000,- Kè.
- V noci na 11. 8. byl z parkovitì pøed domem
v Mládenické ulici odcizen majitelce vùz Renault
Megane, edá metalíza, registraèní znaèky PBL
72-29. Celková koda odcizením 250 000,- Kè.
- Obvinìní z trestného èinu ohroení pod vlivem
návykové látky v tìchto dnech èelí 58letý mu
z Pøíbrami. V pondìlí 16. 6. po 20. hodinì øídil
automobil koda 105, po pøedchozím poití alkoholických nápojù. Na køiovatce u restaurace Asia
nedal pøednost v jízdì protijedoucímu motocyklu
Yamaha. Z místa nehody chtìl ujet, ale hlídka ho
zadrela u Kulturního domu. Dechová zkouka
a poté odebraná krev prokázaly øidièi 3,35 promile!
- V noci na úterý 12. 8. se zatím neznámý pachatel
vloupal do vozidla Peugeot 106 v ulici Ès. armády.
Pøekonal zámek a odcizil vìci za více ne 10 000,- Kè.
- Couvání se v sobotu 9. 8. v podveèerních hodinách
plnì nevìnovala 19letá øidièka z Pøíbrami.
V Heyrovského ulici levou èástí vozu zavadila o boèní èást Renaultu Mégane, koda ve výi 50 000,- Kè.
- O fotoaparát, dalekohled, batoh s osobními vìcmi
a svazek klíèù pøiel 60letý cizinec v pátek 9. srpna
odpoledne. Svùj vùz Mazda zaparkoval na parkoviti
pod Svatou Horou. Kdy se k nìmu po necelé hodinì
vrátil, mìl rozbité okno u levých zadních dveøí a vìci
byly pryè. koda za více ne 20 000,- Kè.
- Policisté pátrají po odcizeném osobním vozidle

ÈR

Peugeot 306, tmavì modré barvy, SPZ 2S2 3374.
Automobil byl majitelce odcizen pravdìpodobnì
v noèní dobì ze soboty na nedìli 10. srpna z parkovitì pøed restaurací Jihoèeská v Seifertovì ulici.
- 69 policistù OØ PÈR Pøíbram a 39 policistù správy
Støedoèeského kraje bylo pøipraveno uhájit klid
a poøádek pøi fotbalovém utkání mezi FK Marila
Pøíbram a AC Sparta Praha. Zápas se obeel bez incidentu ze strany divákù.
- Ve støedu 13. 8. dopoledne se neznámý øidiè dosud
neztotonìného vozidla otáèel na parkoviti pøilehlém k místní komunikaci v eické ulici. Zadní
èástí vozu narazil do lampy veøejného osvìtlení.
Nárazem se lampa vyvrátila a spadla na zaparkovaný
Opel. koda byla vyèíslena na 18 000,- Kè.
- V úterý 12. 8. krátce po 16. hod. dolo k poáru
v prostorách suterénu výtahové achty v Riegrovì
ulici. Pøíèinou poáru bylo pravdìpodobnì vznícení
pohozených odpadkù. Ohoøením kabelù dolo
ke kodì 20 000,- Kè.
- Ve støedu 13. 8. odpoledne si jednatøicetiletý mu
zaparkoval vùz Toyota Corolla na námìstí T. G.
Masaryka. Kdy se k nìmu asi po hodinì vrátil,
zjistil, e má pokozený pravý zadní blatník a zadní
nárazník. Na vozidle je koda za 15 000,- Kè.
- Policejní rada sluby kriminální policie a vyetøování se zabývá pøípadem loupee, které se dopustil
neznámý pachatel. Ve ètvrtek 14. 8. v ranních hodinách ve dvoøe domu na rohu ulic Jáchymovská
a Politických vìzòù pachatel srazil dvìma ranami
pìstí z lavièky 29letého mue z Bøeznicka, odcizil
mu penìenku a telefon Nokia. To ve za 10 000,- Kè.
- V pátek 15. 8. bylo na policii oznámeno odcizení
kamery ve 2. patøe estrádního sálu Kulturního domu.
koda ve výi 8 500,- Kè.
- Zatím neznámý pachatel v pøesnì nezjitìné
dobì mezi 20. 7. a 15. 8. odcizil z rodinné hrobky
na høbitovì Pichce náhrobní letìnou mramorovou
desku za 50 000,- Kè.
- CO sváøeèka, vrtaèka a rozbruska byla 34letému
majiteli odcizena z garáe v ulici Hornických uèòù
pravdìpodobnì v noèních hodinách ze ètvrtka na pátek 15. srpna. koda èiní 20 000,- Kè.
- Ke vloupání do rodinného domku v Zavricích
dolo v dobì mezi 10. a 15. srpnem. 26letému majiteli dosud neznámý pachatel odcizil barevný televizor, hifi vì, motorovou pilu, vrtaèku a dalí vìci
za více ne 80 000,- Kè.
- V dobì mezi 14,00 a 15,45 hod. v nedìli 17. 8. se
neznámý pachatel vloupal do vozidla Rover na parkoviti v Sokolské ulici. Odcizil dva fotoaparáty,
èelní panel od autorádia a dámské hodinky, a tím
zpùsobil kodu za 65 000,- Kè.

Z TISKOVEK NA RADNICI

Podle informace starosty Ivana Fuksy je
pøíbramský Aquapark v letoním tropickém
létì skuteènì plnì vyuívaný. Rekordní poèet
byl zatím zaznamenán v prvním èervnovém
týdnu, kdy do tohoto zaøízení pøilo 9 230 návtìvníkù. Rekord padl ve 32. týdnu, kdy pøilo
11 360 návtìvníkù. K dispozici je vnitøní
i venkovní bazén, víøivky, dìtská brouzdalitì,
dva tobogany a také høitì na pláový volejbal.
Dalích dvacet est sociálních malometráních bytù za 24 milionù korun vznikne
jetì do konce
letoního roku
v jedné z bývalých provozních
budov na dole
Anna. Práce provádí firma Idos
Praha.
Ji v listopadu by mìla být
hotová
druhá
tribuna rozíøením
volejbalové haly
v objektu Aquaparku. Do výbìrového
øízení
na tyto práce se
pøihlásilo celkem
est zájemcù. Tøi
z nich nesplnili
podmínky.
Nakonec vyhrála pøíbramská firma Alva, která
stavbu provede za 24,4 mil. korun. Stavba je
rozdìlena na dvì etapy, z nich první by mìla
stát 15 milionù. Na druhou èást se chce mìsto
pokusit získat finanèní prostøedky ze státních
dotací.
Za byt 1 + 0 v Pøíbrami nabídl zájemce
èástku 255 tisíc korun. Podle informace starosty Ivana Fuksy zaplatí za stejný byt pøi odprodeji v rámci privatizace zhruba 35 tisíc korun.
Za vodomìry poaduje firma Aqua
Pøíbram, která do loòského roku byla provozovatelem vodovodní a kanalizaèní sítì v Pøíbrami, zaplatit 3,5 milionù korun. Podle místostarosty Ivana edivého si tato firma èástku urèila
sama. Odborný nezávislý odhad hovoøí o èástce
kolem dvou milionù korun. "Po Aquì stále
poadujeme, aby nám jednoznaènì prokázala,
e je skuteènì majitelem vodomìrù a e si je
v minulosti pøíbramtí obèané ji nezaplatili
ve vodném a stoèném," uvedl Ivan edivý.
Rada mìsta podpis smlouvy zamítla.
Technický audit, který se bude týkat
ceny vody pøedané, kterou mìsto Pøíbram
kupuje od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, provedou odborníci Ministerstva zemìdìlství. Rozhodnutí o tom ji pøíbramská radnice obdrela. Pøíbram patøí ke tøem mìstùm
v ÈR, která tuto monost vyuilo. Dùvodem je
nespokojenost se stanovenou cenou. Audit by
mìl být hotový jetì letos pøed uzavøením
smlouvy s novým provozovatelem. "Auditor
nemùe firmì Aqua poruèit, aby cenu sníila,
ale pokud potvrdí, e jde o cenu pøemrtìnou,
mùeme být úspìní v pøípadném soudním
sporu," dodal místostarosta edivý.
Státní správu na úseku projednávání
pøestupkù bude pro 15 obcí, které spadají pod
pøíbramský správní obvod, podle informace
starosty Ivana Fuksy nyní muset zajiovat
mìsto Pøíbram, ovem bez toho, e by na tuto

agendu dostalo finanèní prostøedky. Stát, který
obcím pùvodnì slíbil, e jim bude tyto výkony
financovat, svùj slib nedodrel, a obce odmítají
státní správu hradit ze svých rozpoètù. Za obec,
která výkon státní správy odmítne, je podle
zákona její povinnost zabezpeèit nadøízený
orgán, tedy obec s rozíøenou pùsobností,
v tomto pøípadì mìsto Pøíbram. "Jde o dalí
práci, za kterou nedostaneme od státu ani
korunu," dodal starosta Fuksa.
Vytvoøit kvalitní lyaøské zázemí chce

21. 8. 2003
pomoci radnice pøíbramskému lyaøskému
oddílu. S tímto zámìrem se vydali podívat
do Hlinska a Nového Mìsta na Moravì, kde
tato zaøízení ji mají. "Obì mìsta provozují
kvalitní lyaøské vleky a i kdy jsou obì
poloena v niích nadmoøských výkách,
dokáou je za pomoci snìných dìl provozovat
naplno," uvedl starosta Ivan Fuksa.
Kulturní dùm by mìl po schválení
zastupitelstvem zajiovat úvìr na realizaci
rekonstrukce a modernizace èistírny odpadních vod. "Ministerstvo zemìdìlství poaduje,
abychom ruèili majetkem v hodnotì pøes 100
milionù korun. Kulturní dùm je jedinou stavbou
této hodnoty, kterou mùeme pro získání úvìru
zastavit," informoval starosta Ivan Fuksa.
V ivou zónu by se mìla promìnit ètvrt
v okolí pøíbramského nádraí. K ji rekonstruovanému objektu bývalých kasáren 1. máje,
kde vznikla témìø padesátka nových bytù, by
mohly pøibýt dalí. "V pøítím roce bychom
na malometrání sociální byty chtìli pøestavìt
i budovu Simply clubu. Pokud by se nám
podaøilo získat bývalý vojenský areál Balonka,
chceme sem pøemístit Technické sluby a dalí
byty by jetì mohly vzniknout v jejich souèasném objektu," uvedl starosta Pøíbrami Ivan
Fuksa. V budoucnu chce mìsto zásadním zpùsobem zrekonstruovat i zchátralý èinovní
dùm v ulici Ès. armády. "Mezi Pøíbramáky se
o tomto domì mluví jako o domì hrùzy." uvedl
Ivan Fuksa a doplnil: "Máme zájem i o ètyøi
domy, které zbyly po armádì na Zdaboøi.
Právì tady bychom mohli zøídit byty pro ménì
pøizpùsobivé obèany."
Zámìr bezúplatného pøevodu areálu
bývalých kasáren na Balonce a také na Brodì
musí jetì schválit pøíbramské zastupitelstvo.
S pozemky na Balonce se poèítá k rozíøení
prùmyslové zóny, která se tak mùe rozíøit
o dalích 30 hektarù. Objekty v tomto areálu

pùjdou vyuít pro potøeby mìsta, na rozdíl
od objektù na Brodì, které jsou zcela zdevastované. "koda, e je stát nepøedal døíve.
Souèasný stav pøedpokládá demolici. V areálu
jsou ale kvalitní inenýrské sítì, a tak by zde
mohla vzniknout dalí prùmyslová zóna s napojením na plánovaný jihovýchodní obchvat
mìsta," dokonèil starosta Fuksa.
Na vlastní oèi se mohou pøíbramtí
zastupitelé pøesvìdèit, jak vypadá zrekonstruovaný hotel v Kulturním domì. Pøipraveny
jsou pro nì tøi termíny Dnù otevøených dveøí.
Na mimoøádném zasedání v èervenci zastupitelé neodsouhlasili návrh dohody o vyrovnání
vzájemných vztahù a rada mìsta se chystá tento návrh pøedloit znovu. Firma Ave Star si
pøed ètyømi roky hotel pronajala a na vlastní
náklady zrekonstruovala. Mìsto se smluvnì
zavázalo, e vynaloené prostøedky bude odeèítat z nájmu. Firma do hotelu investovala
kolem dvaceti milionù korun a pøíbramská
radnice zatím uznala faktury za zhruba 9 milionù korun. Problém je nyní v tom, e se obì
strany nemohou dohodnout na tom, co bude èi
nebude zapoèítáno do dalích investic. Øeením mohl být nezávislý soudní znalec, který
by jednoznaènì rozhodl. Tato cesta by byla
rychlá proti klasickému soudnímu øízení, které
se mùe táhnout i nìkolik let. "Stále se mluví
o tom, e dluníkem je Ave Star, ale je to pøesnì
obrácenì", informoval starosta Ivan Fuksa.
Monost vypsání nového výbìrového
øízení na dokonèení stavby Domova seniorù se
nyní otevírá mìstu Pøíbram. Rada mìsta
schválila ukonèení smluvního vztahu s firmou
Idos. Dùvodem je údajná dohoda, kterou uzavøeli døívìjí vlastníci Idosu Lubomír Kaák
a Zdenìk Nìmec s majitelem firmy Investa
Tomáem Melicharem o postoupení budoucích
pøíjmù ze stavby Domova senioru. Souèasný
jednatel a generální øeditel spoleènosti Idos se
v této záleitosti obrátil na soud. "Nesmìli
jsme do ukonèení soudu platit ani Idosu, ani
Investì, která je v konkursu, ale radnice platila
do soudní úschovy," vysvìtlil starosta Ivan
Fuksa. Soudní øízení mùe trvat dlouho a firma
Idos nebyla schopna bez zaplacení dále stavìt.
Odstoupení od smlouvy bylo tedy jediným
øeením a moností, jak stavbu dokonèit.
Èetnost poárù v posledním období podle
informace, kterou pøedloil starostovi Ivanu
Fuksovi poární rada Jiøí Heinrich, strmì
stoupá. Podle starosty Fuksy je tato situace
stejná v celém Støedoèeském kraji. Dennì
hasièi vyjídìjí asi edesátkrát. Poární rada
poádal pøíbramskou radnici o spolupráci.
Na mimoøádném jednání rozhodla rada mìsta
vydat naøízení týkající se zákazu vstupu do lesa.
Tento zákaz platí pro celý správní obvod
Pøíbramska. Podobná opatøení chystají i radní
na Dobøísku a Sedlèansku.
Tropická vedra byla také dùvodem
pro omezení pracovní doby zamìstnancù pøíbramské radnice. Na základì doporuèení
Krajského úøadu Støedoèeského kraje vydal
starosta Ivan Fuksa naøízení, kterým byla
stanovena 6,5hodinová pracovní doba s tím,
e musí být zabezpeèen plný provoz vech
odborù a plnìny vechny úkoly. Omezení trvalo
a do 19. srpna.

P ØÍBRAMSKÁ

JMÉNA

(4.)

V dnením díle naeho putování po pøíbramských
jménech budeme pokraèovat ve výkladu názvù naich
pøivtìlených vesnic. Zaènìme jedním pomìrnì zajímavým
místním jménem  eicemi. Nedávno provedený rozbor
nejstarích dìjin této vesnice uvedl na pravou míru dosud
tradovaný omyl v dataci první zmínky o eicích. Poèátky
této vsi jsou sice stále kladeny do 13. století, ale první
skuteènou písemnou zmínkou o ní je a zpráva o vyplenìní
eic v roce 1288 èi 1289. Tehdy bylo celé pøíbramské
panství znièenou posádkou hradu Orlíka v rámci trestné
výpravy proti tehdejímu driteli Pøíbramì, biskupovi
Tobiáovi z Bechynì. Je tak urèitým paradoxem, e první
jistou zmínku nám historie zanechala a z doby po zániku
první podoby vsi. Pohnutý osud eic byl znovu, jetì
pøed tøicetiletou válkou pøeruen a ves musela být zaloena
potøetí. Stalo se tak nejpozdìji v roce 1653 a je jisté, e
pùvodní eice stály na jiném místì ne ty dnení.
Vrame se vak k názvu. Nejstarí forma je zachována
v latinském textu jako Zezicz a Zeyzicz. Dalí varianty
pojmenování ezic se v prùbìhu historie pøíli neodchylovaly
od dnení formy. Výjimkou je pouze záznam z roku 1788
v Schallerovì Topografii, kdy je ves uvedena jako Øepice,
co se zøejmì stalo omylem. Význam jména je odvozován
od osobního jména eh, jména pravdìpodobného zakladatele èi prvního majitele vsi. Slovo eh pak pocházelo od slovesa éci, co dnes znamená pálit, péct. Pokud bychom
chtìli odvozovat jméno vsi od povahy osídlení, pak by slovo
eice mohlo vyjadøovat skuteènost, e osada vznikla na vyehnutém, tedy vypáleném místì lesa. Pro poøádek uveïme
jetì nìmeckou variantu jména  eitz  vycházející bez
odchylky z formy èeské.
Dalí naí vesnicí je Brod, který má, alespoò v poèátcích,
s eicemi stejný osud. Také v tomto pøípadì známe první
písemnou zmínku a z roku 1291, a to v souvislosti s vypálením a pozdìjím obnovením Brodu v rámci biskupského
panství. Tento název zaznamenal nejménì zmìn ze vech
a s výjimkou ojedinìlého tvaru Broda se vyskytoval v dnes
uívaném tvaru po celou dobu, vèetnì nìmeckých textù.
Název vsi byl utvoøen od reálné skuteènosti, toti od brodu
pøes Pøíbramský potok. Na tomto místì, kudy procházela
naím okolím jedna z vìtví tzv. Zlaté stezky z Prahy
do Pasova, se pozdìji usadilo nìkolik poddaných a vzniklo
tak jádro pozdìjí vesnièky.
Posledním dnes sledovaným jménem bude místní název
Drkolnov, který v souèasné dobì patøí významné mìstské
èásti. V minulosti se vak nejednalo ani o obec èi osadu, ale
o pouhou jednu chalupu, poprvé zachycenou v pramenech
v roce 1732, která získala své jméno od malého zalesnìného
vrchu nad ní. Teprve s rozvojem dolování v druhé polovinì
19. století se na tomto místì zaèali usazovat dalí obyvatelé
a vznikl tak zárodek souvislejího osídlení. Poèátkem rozvoje
této lokality se tak stal blízký dùl August (zvaný té
Drkolnovský), zaraený v roce 1836, ale teprve sídlitì z poslední ètvrtiny 20. století dodalo Drkolnovu na významu.
Pojmenování Drkolnov vzniklo od slova Drkolna, které
ve staroèestinì znamenalo výraz pro palici, klacek nebo kyj.
Znamenalo by to, e zdejí les byl plný klackù, tj. polámaných stromù, a tedy v podstatì zanedbaný. Sloveso drkolit
vak v novìjí èetinì získalo jiný význam. Vyjadøovalo zpùsob jízdy vozu a je synonymem mnohem pouívanìjího
slovesa kodrcat.
Daniel Doleal

ODVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
20. záøí

8.00  9.00
u køiáku Fialka
9.30  10.30 parkovitì v ul. U koly, pøed èp. 90, Pb VIII
11.00  12.00 Zavrice - zastávka MHD

27. záøí

8.00  9.00
Mládenická 464, Pb VII
9.30  10.30 Èechovská 112, Pb VII
11.00  12.00 høitì u III. polikliniky

4. øíjna

8.00  9.00
parkovitì v ul. 28. øíjna, èp. 107, Pb VII
9.30  10.30 prof. Skupy 294, Pb VII
11.00  12.00 námìstí Fr. Kuèery, Pb VII

11. øíjna

8.00  9.00
Legionáøù, u gymnázia, Pb VII
9.30  10.30 u køiovatky ul. P. Bezruèe - A. Jiráska, Pb IV
11.00  12.00 u køiovatky ul. Anenská - A. Jiráska, Pb IV

18. øíjna

8.00  9.30
Bøezové Hory - nám. A. Alise
10.00  11.30 Bøezové Hory, køi. Heyrovského - Na Struhách

25. øíjna

8.00  9.00
parkovitì na Ryneèku
9.30  10.30 za Uranem, Pb I
11.00  12.00 Hornické nám., Pb II

1. listopadu

8.00  9.00
Alovo nám.
9.30  10.30 Východní nám., Pb II
11.00  12.00 prodejna v ul. Ke Kocábì, Pb IX

8. listopadu

8.00  9.00
J. Drdy 502, Pb VII
9.30  10.30 køiovatka Drkolnovská - Slunná, Pb V
11.00  12.00 køiovatka Táborská - Strakonická, Pb V

15. listopadu

8.00  9.00
Smetanova ul., Pb III
9.30  10.30 Sázky - koloniál
11.00  12.00 eice - koneèná MHD

22. listopadu

8.00  9.00
Orlov - u kaplièky
9.30  10.30 Lazec - u kaplièky
11.00  12.00 Kozièín - zastávka ÈSAD

29. listopadu

8.00  9.00
Brod - stará køiovatka
9.30  10.30 Jerusalém - zastávka ÈSAD u rybníka
11.00  12.00 Jesenice - u obchodu
Váení obèané mìsta Pøíbrami, obracíme se na Vás s výzvou, abyste
na území mìsta Pøíbram nekrmili holuby, a to z následujícího dùvodu.
V souèasné dobì se v naem mìstì zvýil výskyt krys a potkanù.
Na tomto zvyování se podílíme i tím, e pøi procházkách mìstem, nebo
pøi odpoèinku na lavièkách krmíme holuby a na likvidaci zbytkù podávaného
krmení se v noèních hodinách pøiivují i hlodavci. Dále i tím, e do odpadkových koù, otevøených popelnic a kontejnerù odkládáme zbytky potravin.
Ji samotný výskyt holubù je pro nás nebezpeèný z hlediska pøenosu
infekèních a parazitních chorob (napø. ptaèí tuberkulóza, kokcidioza, oèní
potíe, pøenos tasemnice apod.), pokozování omítek a zneèiování domù
a veøejných prostorù trusem a v neposlední øadì i moností napadení dìtí.
Zvìtující se výskyt hlodavcù je nebezpeèný pro obèany opìt pøenosem
chorob (napø. leptospiroza  zánìty jater, bruceloza  potraty u en, pøenos
tuberkulózy a tasemnic, virové nemoci ), nepoøádkem pøi rozhrabávání
odpadù, nebezpeèím traumatu pøi jejich zjitìní, ale i moností napadání nás
a naich dìtí.
Likvidace hlodavcù je velmi nákladná a ploná deratizace je i znaènì
obtíná.
Vìøíme, e nai výzvu pochopíte a tím, e nebudete vytváøet podmínky
pro rozmnoování holubù a hlodavcù, pomùete vytvoøit pøíznivìjí ivotní
prostøedí v Pøíbrami.

Ing. Jan Klem

zástupce øeditele TS Pøíbram
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U SNESENÍ R ADY
ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 16. 7.

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
- prodej pozemku p. è. 249/55 k. ú.
Kozièín o výmìøe 79 m2 paní Marii
Jekové, paní Hanì Hylanové a panu
Jiøímu Kubátovi za cenu 140,- Kè/m2, tj.
celkem 11 060,- Kè. Cena pozemku bude
uhrazena pøi podpisu smlouvy.
- revokaci usnesení ZM è. 105/2003 ze
dne 22. 1. 2003, a prodej pozemku p. è.
85/187 o výmìøe 14 m2 k. ú. Zdaboø manelùm Ing. Stanislavu a Mgr. Marii
Trèkovým za cenu 350,- Kè/m2
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na zøízení vìcného bøemene uloení telefonní pøípojky pro Zdravotnickou záchrannou slubu Pøíbram pøes pozemky
p. è. PK 4224 a PK 4225 k. ú. Pøíbram
ve prospìch spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a. s., Praha 3, za cenu 200,- Kè/m
- revokaci usnesení ZM è. 1073/2001 ze
dne 21. 11. 2001, a výkup èástí pozemku
p. è. PK 713 k. ú. Pøíbram (výmìra bude
upøesnìna po zamìøení), mimo výkupu
pøedzahrádek, pøístupových chodníkù
ke vchodùm a pod objektem BDO,
od spoluvlastníkù dle pøedloeného výpisu
z LV za cenu 200,- Kè/m2
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na zøízení vìcného bøemene uloení kabel. vedení NN na pozemcích p. è. PK
647/1 a PK 604/1 k èp. 37 na pozemku
p. è. st. 163 k. ú. Bø. Hory a èp. 38 na pozemku p. è. 154 k. ú. Bø. Hory ve prospìch spoleènosti Støedoèeská energetická,
a. s., za cenu 200,- Kè/m
- prodej èástí pozemku p. è. PK 49 k. ú.
Pøíbram a ke komunikaci (výmìry budou upøesnìny po zamìøení) panu Quang
Duong Huy a panu Hao Nguyen Van
za cenu 4 000,- Kè/m2 s podmínkou, e
zamìøení bude provedeno na náklady
adatelù. Cena pozemku bude uhrazena
pøi podpisu smlouvy.
- prodej èásti pozemku p. è. 54/2 k. ú. Bø.
Hory (cca 7 m2 - výmìra bude upøesnìna po zamìøení) za cenu 500,- Kè/m2,
a uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na zøízení vìcného bøemene práva chùze
a jízdy pøes pozemek p. è. 647/3 a p. è.
54/2 k. ú. Bø. Hory s omezením tonáe
vozidel (max. 3,5 t) pro Tiskárnu PRIMA, s. r. o.
- poskytnutí pùjèek z Fondu oprav
a modernizace bytového fondu na území
mìsta Pøíbram v roce 2003 jednotlivým
adatelùm z II. výbìrového øízení, tzn.
pùjèky pro 24 adatelù v celkové výi
1 921 089,- Kè.
- pøijetí sponzorského daru ve výi
10 000,- Kè dle návrhu darovací smlouvy
od dárcù paní Aleny Pavelkové a pana
Milana Zahradníka, a navýení rozpoètu
na rok 2003 na stranì pøíjmù i výdajù
o dar ve výi 10 000,- Kè. V pøíjmové
èásti bude navýena kap. 741 - veobecná pokladní správa (sponzorské dary),
ve výdajové èásti bude navýena kap.
728 - sociální vìci (provozní pøíspìvek

A

Peèovatelské slubì Pøíbram)
- pøijetí daru 10 ks vysoueèù od fy BOEING
a darování 11 ks vysoueèù poøízených
z humanitární sbírky obcím Kamýk
nad Vltavou (6 ks) a Solenice (5 ks)
- uzavøení smluv na realizaci akcí:
Rekonstrukce svìtelného signalizaèního
zaøízení PB.07 - Olesinského - Gen.
Tesaøíka - 1 415 400,- Kè, Rekonstrukce
svìtelného signalizaèního zaøízení PB.10
- Olesinského -Støelecká - 2 099 215,- Kè,
Rekonstrukce svìtelného signalizaèního
zaøízení PB.11 - ikova - Balbínova 1 881 887,70 Kè s tím, e vechny akce
budou realizovány do konce srpna 2003
a financovány budou takto: 3 000 000,- Kè
v rámci rozpoètu kap. 710 - doprava
na rok 2003, 2 396 502,70 Kè z rozpoètu
mandatorních výdajù na kap. 710 v r. 2004
- vstup mìsta Pøíbram do Sdruení
pro výstavbu D3 a R4
- poskytnutí pøíspìvku ve výi 8 000,- Kè
na pokrytí nákladù spojených s ranou
péèí o obèana Vojtìcha Kováøíka, pøíspìvek bude poskytnut ádající organizaci Støedisko rané péèe Praha.
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
30 000,- Kè z kap. 716 -kultura - rezerva,
sportovní granty - na XXV. roèník
RALLY Pøíbram 2003
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
7 000,- Kè z kap. 716 - kultua - rezerva,
sportovní granty, na Mistrovství svìta
ve stolním hokeji pro THC Stiga Game
Pøíbram
- uzavøení darovací smlouvy s FC
Pøíbram na projektovou dokumentaci
pro územní øízení, stavební povolení
a provádìcí projekt na stavbu severní
tribuny fotbalového stadionu Baník
- podání ádostí o bezúplatný pøevod objektu èp. 110 v Pøíbrami VIII (ubytovna
NsP), sbírky obrazù, která byla získána
pøevodem z Domova Penzion Dobøí
(nynìjí Masarykovo sanatorium) na NsP
Pøíbram z KÚ Støedoèeského kraje
do majetku mìsta Pøíbram
Zastupitelstvo mìsta neschválilo
- prominutí poplatkù z prodlení: ve výi
231 417,- Kè dle ádosti V. Trnkové,
163 487,70 Kè dle ádosti J. Kabyla,
11 377,50 Kè dle ádosti P. Holuba
Zastupitelstvo mìsta uloilo
radì mìsta
- ètvrtletnì pøedkládat do jednání ZM
seznam dluníkù vèetnì zpùsobu øeení
dluné èástky
- pøedloit do jednání ZM koncepèní
materiály: o monostech zápoètu soukromé
investice do majetku mìsta, o postupu
pøi prodeji pozemkù ve mìstì v souvislosti s cenovou mapou pozemkù

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 30. 7.
Zastupitelstvo mìsta schválilo
- vítìze výbìrového øízení veøejné zakázky

Z ASTUPITELSTVA
Mìstský fotbalový stadion Pøíbram severní tribuna - Kompakt Pøíbram, s. r. o.,
za cenu 21 417 518,- Kè, vè. DPH, s termínem dokonèení stavby do 19. 12. 2003
- navýení rozpoètu na kap. 740 - investice o èástku 7 mil. Kè na financování
akce Mìstský fotbalový stadion Pøíbram
- severní tribuna. Navýení bude kryto
z budoucích pøíjmù rozpoètu r. 2003.
Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo
- uvolnìní èástky do max. výe 7 mil. Kè
jako spoluúèast mìsta na akci Mìstský
fotbalový stadion Pøíbram - severní tribuna

RADA MÌSTA 16. 7.
Rada mìsta schválila
- revokaci usnesení RM è. 279/2003
ze dne 7. 4. 2003 a uzavøení dodatku è. 1
ke smlouvì o nájmu pozemkù ze dne
30. 4. 2003 na pronájem pozemkù p. è.
343/1 o výmìøe 5 931 m2, p. è. 343/2
o výmìøe 1 886 m2, p. è. 342/3 o výmìøe 327 m2, p. è. 342/4 o výmìøe 26 m2
a p. è. 343/3 o výmìøe 499 m2 v k. ú.
Lazec, a uzavøení smlouvy o smlouvì
budoucí na pronájem pozemkù p. è.
342/8 o výmìøe 22 m2, p. è. 343/4 o výmìøe 370 m2, p. è. 343/5 o výmìøe 23 m2
v k. ú. Lazec sportovnímu klubu
FC Pøíbram za symbolický nájem 1,- Kè
za celkovou výmìru 9 084 m2 na dobu
urèitou 10 let k výstavbì fotbalového høitì

RADA MÌSTA 21. 7.
Rada mìsta neschválila
- zvýení èástky za uívání ideálních
dvou osmin domu èp. 155 v Pøíbrami I
na èástku 17 332,- Kè/mìs. dle ádosti
Doc. MUDr. Miloe Svitavského, CSc.,
a MUDr. Kvìtoslavy Domanské, a uloila
vedoucí odboru právního jednat s majiteli
o úpravì nájemní smlouvy, zvlátì
ve vztahu ke spolupodílnictví na správì
a uívání budovy
- sníení nájmu panu Kamilu Kohútovi
a uloila vedoucímu odboru správy
budov nabídnout nájemci adekvátní
nebytový prostor v ménì atraktivní zónì
Rada mìsta schválila
- poøadí na pronájem nebytového prostoru
v Pøíbrami I, Milínská 16 (býv. prodejna
luxus. zboí) takto: 1. Michal Linhart,
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 1 700,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru
inflace za úèelem zøízení prodejny textilu,
2. Alena Bartoová, na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu
1 300,- Kè/m2/rok (základní nájemné)
povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení prodejny proutìného
zboí, 3. Lenadol, s. r. o., na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu
1 152,- Kè/m2/rok (základní nájemné)

Køíovka pro chvíli pohody
Písmenná figurální køíovka

Novodobé jubileum záchrany starobylé památky

Zanedlouho si nae mìsto a spolu
s ním i iroká kulturní veøejnost pøipomene významné jubileum záchrany
starobylé památky, která je bezprostøední souèástí jedné z nejslavnìjích církevních staveb pocházející
ze 17. století - Svatohorské baziliky.
Tajenka napoví, o jaké jubileum se jedná.
Záchrana této památky byla jednou
z prvních stavebních akcí a nutno øíci
velmi nákladných provádìných v naem mìstì po roce 1989.
Spoleèným úsilím mìstských i okresních orgánù a po vytvoøení Nadaèního fondu Svatohorských schodù
a zvelebení okolí se podaøilo do zaèátku øíjna 1993 realizovat projekt,
který nemá v naem mìstì obdoby.
Za pøispìní penìních darù od místních podnikù a obyvatel mìsta, ale i
celé republiky a z ciziny se podaøilo
zachránit to, co se zdálo být v dùsledku naprosté devastace a nezájmu
døívìjích pøedstavitelù mìsta zcela
nemyslitelné. Omelá maringotka,
která byla zasunuta do výklenku
z Dlouhé ulice, urèitì nevìtila
po dlouhou dobu nic dobrého.
Zdánlivì nemoné se podaøilo. Je
jen smutnou skuteèností, e opravená
a zachránìná památka se stala
objektem vandalù a zlodìjù, co se
pochopitelnì nepøíznivì projevuje
na celkovém vzhledu. Bohuel!
VODOROVNÌ: A. Domácí zvíøectvo; chemický vzorec sulfidu olovnatého; chemická znaèka hliníku; nìmecky ucho; okrasná pokojová
rostlina. - B. První èást tajenky:
èínské muské jméno; sídlo na Filipínách; stádium palièkovice nachové, slouící k výrobì rùzných dùleitých léèiv. C. Nìmecký konstruktér
benzinových motorových vozidel;

MÌSTA

P ØÍBRAM

povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení provozovny kuchyòského studia  kuchynì fy KORYNA, a. s.
- pronájem nebytového prostoru v ul.
Budovatelù 117 (býv. kvìtináøství) pro
Veroniku Farkaovou, na dobu neurèitou
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu
908,- Kè/m2/rok (základní nájemné)
povýenou kadoroènì o míru inflace
za úèelem zøízení kadeønictví. Dalí
poøadí: 1. Èestmír Teifert, na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
za cenu 1 700,- Kè/m2/rok (základní
nájemné) povýenou kadoroènì o míru
inflace za úèelem zøízení obchodu s ovocem
a zeleninou a suchými plody, 2. Josef
Tomek, na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou za cenu 1 000,Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace za úèelem
zøízení prodejny ovoce a zeleniny
- pronájem nebytových prostor ve 2. patøe
objektu èp. 145 v Pøíbrami IV o celkové
výmìøe 48,6 m2 p. Petru Havlinovi,
pro fotografický ateliér s tím, e provede
zmìnu uívání nebytových prostor v souladu s § 85, odst. 1 stavebního zákona
è. 50/1976 Sb. a jeho novel za podmínek,
a to na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za nájemné 400,- Kè/m2/rok
- revokaci odstavce 2) usnesení RM
è. 205/2003 ze dne 10. 3. 2003 tak, e nájemné za pronájem videopùjèovny v kinì
(56,35 m2) bude ve výi 600,- Kè/m2/rok
a za bufet (29,08 m2) ve výi 1,- Kè/m2/rok
- naøízení obce è. 6/2003, kterým se
vyhlauje stavební uzávìra na výstavbu
jednopodlaních garáí ve správním
území mìsta Pøíbram
- návrh na pronájem èásti pozemku p. è.
3102/21 o výmìøe 1 100 m2 v k. ú. Pøíbram
spoleènosti POGRR, s. r. o. Pøíbram,
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 12,- Kè/m2/rok a s pøedkupním právem nájemce
- udìlení Pamìtního listu mìsta Pøíbram
gen. por. Ing. Stanislavu Procházkovi
Rada mìsta projednala
petici obèanù na zruení zpomalovacího
prahu v ul. Smetanova, Pøíbram III
a v celé ulici omezení rychlosti dopravním znaèením, a neschválila odstranìní
tohoto zpomalovacího prahu

RADA MÌSTA 24. 7.
Rada mìsta vzala na vìdomí
výsledek výbìrového øízení na akci
Mìstský fotbalový stadion Pøíbram severní tribuna ze dne 24. 7. 2003 a postoupila zastupitelstvu mìsta k projednání
tento výsledek výbìr. øízení dle návrhu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek

RADA MÌSTA 5. 8.

vodomìrù a uloila vedoucí odboru právního opakovanì vyzývat spoleènost
AQUA Pøíbram, s. r. o., k doloení vlastnických práv k vodomìrùm a pøedloit
návrh na rozíøení rozsahu technického
auditu o doloení vlastnictví vodomìrù
a hodnoty vodomìrù
Rada mìsta schválila
- výbìr zhotovitele investièní akce
Rozíøení sportovní haly, Pøíbram VII-378,
a to spoleènost ALVA Pøíbram, spol. s r. o.,
za cenu 24 390 467,- Kè, vè. DPH
- financování prací spojených s monitoringem statiky domu v ul. Sportovní 108
- ukonèení smluvního vztahu dle SOD
5/2002 mezi mìstem Pøíbram a spoleèností IDOS Praha, spol. s r. o., ke dni
31. 7. 2003 s podmínkou nabytí právní
úèinnosti tohoto aktu po doloení znaleckého posudku rozpracovanosti akce
a podpisu pøedávacího protokolu rozpracované investice znalcem, technickým
dozorem investora a investorem, a uloila
vedoucímu odboru investic vyhlásit
po zpracování znaleckých posudkù výbìrové øízení na dokonèení stavby Domova
seniorù Pøíbram VI - Bøezové Hory
Rada mìsta vzala na vìdomí
- Rozhodnutí Krajského úøadu Støedoèeského kraje, kterým rozhodl, e mìsto
Pøíbram jako obec s povìøeným obecním
úøadem bude s úèinností od 1. 3. 2003
vykonávat pøenesenou pùsobnost na úseku
projednávání pøestupkù za obce: Bohutín,
Bratkovice, Buková u Pøíbramì, Cetynì,
Dlouhá Lhota, Kamýk nad Vltavou,
Køeín, Láz, Obèov, Pièín, Podlesí,
Sádek a Viòová
- Rozhodnutí Krajského úøadu Støedoèeského kraje, kterým rozhodl, e mìsto
Pøíbram jako obec s povìøeným obecním
úøadem bude s úèinností od 1. 4. 2003
vykonávat pøenesenou pùsobnost na úseku
projednávání pøestupkù za obce: Bohostice,
Dolní Hbity, Drásov, Dubenec, Háje,
Hlubo, Kotenèice, Kozárovice, Lhota
u Pøíbramì, Obecnice, Ostrov, Radìtice,
Smolotely, Solenice, Suchodol, Tìchaøovice, Trhové Duníky, Vysoká u Pøíbramì,
Zaluany, Zbenice a Zduchovice
- Rozhodnutí Krajského úøadu Støedoèeského kraje, kterým rozhodl, e mìsto
Pøíbram jako obec s povìøeným obecním
úøadem bude s úèinností od 1. 5. 2003
vykonávat pøenesenou pùsobnost na úseku
projednávání pøestupkù za obec Èenkov

RADA MÌSTA 11. 8.
Rada mìsta schválila
pøedloený upravený návrh znìní Naøízení mìsta Pøíbram è. 9/2003 o zákazu
vstupu do lesù s termínem platnosti
do 31. 8. 2003

Rada mìsta neschválila
pøedloený návrh Smlouvy o prodeji

hazardní karetní hra; násilný váleèný
manévr; opak pøílivu; tropický savec; osobní zájmeno enského rodu.
- D. Beèuánský název slona afrického; kód Èadu; druhá èást tajenky;
solmizaèní slabika; polská øeka. - E.
Velký stromový porost; sumerské
mìsto na dolním Eufratu; dánský
ostrov; obyvatel britských ostrovù;
èást tìla (zastarale); jemné proudìní
vzduchu. - F. Nìmecky osmá; che-

tajenky.  I. Èínské enské jméno;
spojka odporovací; nìmecky èervený; aèkoliv: ukazovací zájmeno
støedního rodu; znaèka zapalovacích
svíèek do motorových vozidel.  J.
Jméno francouzského naturalistického literáta Zoly; kanceláøská zkratka;
iroká láhev se zúeným hrdlem
na vodu, víno aj.; iniciály spisovatele
Kohouta; výtvarné dílo.  K.
Skladitì obilí; zkratka teroristické

venská spojka pøipoutìcí; staroèeské vztané zájmeno.
SVISLE: 1. Tøetí èást tajenky;
maïarská spojka sluèovací (a). 
2. Podzemní skrýe zvíøat; znaèka
ruských stíhacích letounù.  3.
Moravská metropole; tábornická
potøeba pro ubytování; øeka
v Kazachstánu.  4. Charakter (napø.
krajiny); slovensky zde; mezinárodní oznaèení souhvìzdí Eridanus;

venská polní ploná míra.  8. Obec
v okrese Praha  západ; matka bájeslovných zakladatelù Øíma Rema
a Romula; zkratka Obchodní akademie; konvenèní zkratka nizozemské
letecké spoleènosti.  9. Francouzské
sídlo; citoslovce pøekvapení; lesní
dravec.  10. Nìmecký urèitý èlen
enského rodu; krajina kolem øeky
Labe.  11. Základní SPZ okresu
Klatovy; znaèka pokrmového tuku. 
12. Zákonem stanovené mnoství
zlata nebo støíbra v minci; tvùrce;
smìneèní ruèitel.  13. Název novì
budovaných supermarketù (v Pøíbrami v Evropské ulici); Smoljakovy
iniciály; zkratka jednoho z nejdùleitìjích nemocnièních oddìlení; fotografický snímek.  14. Odraz svìtla;
nìmecky východ; poslední druh
Mohamedùv.  15. Ostrovní stát
v karibské oblasti; sídlo v Maïarsku;
znaèka kosmetických pøípravkù. 
16. Hroby; zkratka registrované
tuny; podøadné umìlecké dílo +
kvìtenství obilí.  17. Sídlo
v Lucembursku.  18. Souèást éterických olejù; zkratka Ústavu pro èeskou literaturu; základní SPZ okresu
Strakonice; úrodné místo v pouti. 
19. Opak východu; nìmecky jetì; odìv.  20. Druhé jméno
Komenského; pøedmìt; está èást
tajenky.  21. Sibiøský veletok;
záporná spojka sluèovací; ruský souhlas; organické rozpoutìdlo.  22.
Jméno amerického filmového herce
Aldy; na dva stejné díly; jméno
hereèky Kabátové.

mická znaèka americia; druh velkých
papoukù; ètvrtá èást tajenky.  G.
Anglické délkové míry; døívìjí fotbalový hráè A. C. Sparty a èeskoslovenské reprezentace; ukazovací
zájmeno enského rodu; oznaèení
naich civilních letadel; norské
a védské sídlo; základní SPZ okresu
Olomouc; Prachaøovy iniciály.  H.
Slovensky nikdo: sedmá èást

a rasistické organizace Ku  Klux 
Klan; nìmecká øeka v èeském
pøekladu (Naab); slovensky ven;
øímskými èíslicemi 49; pøísluníci
sarmatského kmene.  L. Pátá èást
tajenky; prudký záchvat choroby;
pøedloka; rusky hle.  M. Název
úspìného filmu Ch. Chaplina;
pokrm (literární výraz); sladkovodní
ryba s velmi chutným masem; slo-

v roce 2002.  5. Iniciály pøedstavitelky filmové Pyné princezny;
moravsko-slezská øeka; základní
SPZ okresu Dolný Kubín; iniciály
spisovatelky Krásnohorské; domácí
pojmenování Eduarda.  6. Stáøí;
kap; severochorvatský ostrov.  7.
Hudební znaèka pro pianissimo;
pøedloka; chemická znaèka aktinia;
prostøedek hromadné pøepravy; slo-

Pomùcka k lutìní: A. OHR.  B.
DAO.  C. BENZ.  D. YLO; SAN.
 E. UR; ALS.  G. CEJP; KIL.  I.
ROT.  L. VOT.  M. KID.  1. ÉS.
 3. ILEK.  4. ERI.  8. BØVE;
REA; NLM.  9. SENS.  12. ALOI.
 14. OST; ANAS.  15. UKK.  17.
EICH.  19. NOCH.  21. ANON.
Milan Soukup
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SRPNOVÁ

Zvýený pøechod u 7. Z zajiuje vìtí bezpeènost.

FOTOKRONIKA

Komu mohly vadit tyto dopravní znaèky?

TS mají nový válec na opravy komunikací.

Dalí vozidlo TS na odvoz komunálního odpadu.

Vodící pásy pro nevidomé na pøechodu u Trnice. Pøed 6. Z byla poloena zámková dlaba.

U 2. a 7. Z byly postaveny ochranné ploty.

Nový chodník v Husovì ulici (smìr Kaufland).
Vèelaøi pøinesli dìtem voòavý med
Pracovní setkání øeditelù kol
a pøíbramských kolek se 28. srpna
zmìnilo v malou slavnost. Èlenové
Základní organizace vèelaøù Pøíbram se rozhodli vìnovat vem
estnácti pøíbramským kolkám
50 kilogramù medu. Jak uvedla
Lenka Rothová z odboru kolství
Mìstského úøadu Pøíbram, med
rozdìlili podle poètu dìtí v jednotlivých kolkách, take nìkterá
kolka dostala i 17 sklenièek, ta
nejmení dostala sklenièky 3.
Vèelaøi nepøinesli jenom med, ale
pøili i s nabídkou: Máme mezi sebou vèelaøe, kteøí svou kvalifikací
jsou schopni dìtem, a u nich
bychom urèitì mìli zaèít, pøiblíit
úlohu vèely v pøírodì a vechno
o vèelaøství. To je ná cíl a pokud
budete mít zájem, uvítáme to.
V pøítím roce bychom mìli mít
ji ètyøi uèitele vèelaøství, take
pokud koly i kolky projeví zájem,
urèitì se dohodneme, øekl pøedseda svazu Miloslav Vaek.
Místostarosta Václav Bene, který
spoleènì s poslancem PÈR Josefem
Øihákem voòavé produkty pøedával
øeditelkám kolek, øekl, e z navázané spolupráce má opravdu velkou
radost: Jde i o urèitou symboliku
vzájemné pomoci. Mìsto vèelaøùm
poskytlo grant na nákup pøístroje
na léèení varoázy a vèelaøi zase
naopak pomohli pøíbramským
dìtem.

Zrekonstruované sociální zaøízení ve 4. Z.
Policistka Mìstské policie
zmizela beze stop!
Pátrání stále pokraèuje
Stráníci Mìstské policie
pátrají po policistce, která
beze stopy zmizela ve støedu 20. srpna. Naposledy
byla spatøena ráno v est
hodin v ulici Bratøí Èapkù
pøed 6. základní kolou.
Hledaná policistka je 160 cm
vysoká, má tíhlou, velmi
plochou a krásnou postavu,
hnìdé vlasy a na nich sluivou sluební èepici, záøivé
oèi. Na sobì mìla velice
pìkný policejní kostýmek.
Její kolegové mají podezøení, e se do ní zakoukal
nìjaký mladík, který neodolal jejím pùvabùm, podlehl klamavé reklamì v TV
a odnesl si ji neznámo kam.
Zatím tie doufáme,
e mládenec brzy zjistí,
e vzhled není vechno.
A a pochopí, e nae kolegynì nemá ani srdce, ani
mozek, jenom visací zámek
na nohou (který zmizel
spolu s ní), tak nám ji zase
vrátí, i s policejní plácaèkou, uvedl velitel mìstských stráníkù.

