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Paní Anna Jelínková, která nyní bydlí
v Domovì dùchodcù na Bøezových
Horách, oslavila své 90. narozeniny.
Popøát jí pøili také starosta a místostarostové mìsta. I nae redakce pøeje
hodnì zdraví a spokojenosti.

V sobotu 28. 8. byla v Pøíbrami slavnostnì otevøena Vysoká kola evropských a regionálních studií. Její sídlo
je ve Waldorfské kole Pøíbram.

Nová lávka pøes Pøíbramský potok
byla oficiálnì otevøena v úterý 31. 8.
ve 14 hodin.

Dìti bych rozhodnì nezatracoval
Najít mladého uèitele mezi dnením
uèitelským sborem není rozhodnì
nic bìného. Spíe naopak. A je
jich stále ménì. Dùvodem jsou
nejspíe finanèní monosti, které
na jedné stranì
nabízí stát uèitelùm a na druhé
stranì soukromé
firmy vysokokolsky
vzdìlaným
mladým lidem.
Antonín Barák,
který uèí na pøíbramské 3. základní kole, do této
kategorie také
patøí, ale na svoji
práci si rozhodnì
nestìuje. Jak se
stane, e se mladý
mu v této dobì
stane uèitelem?
Nevím, zda lze
øíct v této dobì,
protoe jsem kantorem ji dvanáct
let. Sice to není tak
dlouhá doba, ale zase u nejsem
zaèáteèník. Ale máte pravdu, e
v dnení ekonomické situaci u
málokterý mu toto povolání volí
a pokud se pro nìj rozhodne a dostuduje ho, tak vím, e jen malé
procento uskuteèní nástup do koly
a uèí. Vìtinou volí lukrativnìjí

posty. Na otázku, proè tedy právì
on v kantoøinì zùstal, Antonín
Barák øíká: U mì to má urèitì
historické pozadí. Babièka byla
kantorka a øeditelka koly, máma

je letitá kantorka a já jsem se jetì
na gymnáziu rozhodl pro pedagogický smìr. Potom jsem studoval
Fakultu tìlesné výchovy a sportu
se zamìøením na uèitelství, obor
tìlesná výchova a biologie. Po studiu jsem se dostal na 3. základní
kolu, kde mám fantastické pod-

mínky k práci a skvìlé zázemí
ve vedení koly a u ostatních kolegù.
Mylenka na odchod ze koly se
také objevila, ale pak pøila nabídka,
která výbornì doplòuje uèitelskou
profesi, a to trenérská práce.
3. základní kola má sportovní
zamìøení, take se obì profese
Antonína Baráka perfektnì doplòují.
Øíká se, e jsou dìti mnohem
agresivnìjí a nezvladatelné,
jaké máte v tomto smìru zkuenosti? Urèitì tady trend stoupání
agresivity je. Jde o to, z jakého dùvodu k tomu dochází. Hodnì èasto
se mluví o tom, e televize je pøesycena násilím a také tento dùvod
nejèastìji uvádìjí psychologové
jako jednu z pøíèin. Ale urèitì to
není ten hlavní dùvod. Spí je dnení
doba hodnì spotøební. Hodnì je to
o tom, e velké procento rodièù
shání peníze. Chodí domù pozdì,
na dìti nemají èas a pak je tam
zpìtná citová vazba. Tyto vazby
slábnou, dìti tráví spoustu èasu
volnì. V tomto problému je moná
hlavní dùvod, ale to je spoleèenský
problém a bude trvat moná hodnì
dlouho, ne se to zaène pomalouèku
vracet. Kadopádnì dìti z podstaty
nejsou zlé ani zákeøné, ale nìkdy je
k tomu ivot a situace nutí.
Rozhodnì bych je nezatracoval.
- str -

Autobusové nádraí èeká rekonstrukce
Ve støedu 1. záøí byl na vech pøíbramských kolách slavnostnì zahájen
kolní rok 2004/2005. Místostarosta
MUDr. Ivan edivý vítal prvòáèky
na Základní kole v Jiráskových sadech.

V Praské ulici je dalí krásnì opravená fasáda. Je to na domì pana
Hanáèka.

Od 1. 9. 2004 spravuje mìstské
rekreaèní støedisko Granit na umavì odbor správy budov Mìstského
úøadu Pøíbram, sl. Krameová.
Objednávky: tel. è. 318 498 253.
Dùleité telefonní kontakty zdarma:
Zelená linka
Technických slueb
800 162 534
(hláení poruch VO, úklid komunikací,
svozy TKO, sekání trávy a pod.)
Zelená linka
Mìstského úøadu
800 555 600
(informace pro obèany i návtìvníky
mìsta)
Mìstská policie Pøíbram
156

Architekti, které pøíbramská radnice
povìøila vypracováním studie nového

autobusového nádraí ve mìstì, dokonèili zadaný úkol. Studie byla pøedstavena jako autobusové nádraí s námìstím a parkovitìm. Byla konzultována
s kompetentními orgány a na základì
stanoviska dopravního experta.
Poadovali jsme v maximální míøe
vyuití stávajících staveb. Dané místo
zatraktivnit nejen pro cestující, ale pro
vechny obèany mìsta. Pøizpùsobit
novým poadavkùm, které pøinesl èas.
Jednoduché, praktické, moderní øeení
které má také osvìit toto zapomenuté místo v Pøíbrami.
Ve spodní èásti nádraí vznikne parkovitì, iroký chodník s poulièním
osvìtlením, stromoøadím a malým
námìstím. Autobusová zastávka se
pøesune z temného rohu nádraí pøímo
k silnici pøed Finanèní úøad Pøíbram.
Nové byty v kasárnách u nebude
zakrývat schoditì, stavba se prosvìtlí
a více odhalí. Studie také poèítá se zachováním tøípodlaní budovy, pøesnìji
øeèeno její elezobetonové konstrukce.
Zmìní se pouze její plá, který bude
ze skla a oceli. Nevzhledné betonové
schody budou odstranìny. Nové s výtahem budou v objektu nádraí, které
samozøejmì bude bezbariérové.
V pøízemí a v prvním poschodí studie
pøedpokládá zázemí pro restauraci.
Zde by mohlo pùsobit nìkolik subjektù,
napøíklad pekaø, cukráø, rychlé obèerstvení, suvenýry nebo recepce. Pro nì
by fungovala spoleèná restaurace.

Ve druhém patøe se budou prodávat
jízdenky, budou zde kanceláøe, sociální zaøízení a èekárny.
Z tìch bude moné pøímo
nastupovat do pøistavených autobusù pod jednou støechou. Ve bude
prùhledné a prùsvitné,
prostì vdy bezpeèné.
Pùvodnì zamýlená vì
s hodinami by podle
studie byla pouze stìnou
s ukazatelem èasu, velkoplonou obrazovkou,
kde by se promítaly
informace o dopravì,
reklamy nebo filmy,
které by zpøíjemòovaly
lidem èekání
na autobus.
Takové nádraí by pøedbìhlo ostatní
mìsta v Èeské republice
o nìkolik let.
Z prosklené
budovy a z nástupitì bude
nádherný
výhled
na
staré mìsto
s panoramatem
Svaté
Hory. Je vlastnì i teï, ale
s p o u s t a
Pøíbramákù si to ani neuvìdomí. Dnes
je souèasné nádraí nehostinné, ne-

osobní, nepøíjemné a oklivé. Nikoho
neláká a jde tam pouze ten, kdo musí.
A to chceme zmìnit. Nyní bude tøeba
souhlasu zastupitelù. Radní hledají
podobné stavby, aby se zastupitelé
pøípadnì mohli jet podívat, jak nìco
podobného ji funguje. Ale asi
budeme muset za hranice do Rakouska
èi Nìmecka.
Co se týèe antivandalské úpravy,
kadá betonová stìna nádraí by byla
zatítìna dìrovanými ocelovými
pozinkovanými deskami. Pøímo na budovì by mìly plechy nepatrné otvory,
pøed betonovou zdí spodní èásti nádraí s novým nápisem by mìly být tyto
plechy s vìtími otvory, co by vypa-

dalo jako sí. Pøes ni bude vidìt nápis
z velkých písmen Autobusové nádraí.
To zamezí sprejerùm v jejich
vandalství a bude to mnohem
levnìjí ne obloení nebo
kvalitní a drahá omítka.
Nádraí bude barevnìjí, veselejí, vzdunìjí a uiteènìjí.
Nyní pøipravujeme podání
ádosti na zafinancování
projektu z grantù EU. V brzké
dobì pøedstavíme tento zámìr
v prostorách radnice.
Ing. Ivan Fuksa
starosta

SLOVO STAROSTY
I

dalí prázdninový mìsíc
byl ve znamení velmi
hektického a intenzivního
pracovního tempa ve vech
investièních oborech mìsta.
Pro obèany je asi nejdùleitìjí informací oprava
komunikací, protoe tato
problematika se jich nejvíce
dotýká a dennì se s ní setkávají.
V èervenci a srpnu probìhly vekeré výspravy
komunikací po zimì. Tentokrát bylo opraveno
cca ètyøicet ulic ve vech mìstských èástech,
a to jak ve staré Pøíbrami, tak i na Zdaboøi,
sídliti a Bøezových Horách. Kromì
Romitálské a Husovy ulice, kde probíhá skuteènì zásadní rekonstrukce, jde o ulice v oblasti
od Hornického muzea k Jarolímkovým sadùm.
Obdobnì se postupovalo i na Zdaboøi v oblasti
Okruní ulice. I tady bylo vyasfaltováno hodnì
nových ulic. Nezapomnìlo se ani na nae mìstské èásti. Opravena byla silnice v Orlovì,
Zavricích, na Nové Hospodì a na Brodì.
Nezapomnìli jsme na cyklisty, zvlátì ty
nejmení. Pøipravujeme otevøení dalí èásti
cyklostezky z Flusárny do Brodu, Leetic, k památníku Vojna a do eic. Za provozu jsme
v rekordním èase 48 hodin postavili nový
kruhový objezd na námìstí TGM. Tato stavba
by mìla napomoci plynulosti dopravy v této èásti
mìsta. Zároveò s kruhovým objezdem uvedeme
do provozu koncem záøí nové autobusové
zastávky MHD (v jízdním øádu oznaèené Nám.
TGM), po kterých obèané ji dlouho volali.
Ve smìru k obchodnímu støedisku Uran je
zastávka hned pod kruhovým objezdem,
ve smìru opaèném je zastávka u kostela sv.
Jakuba. Na toto místo se zastávka vrátila
po tøiceti letech.
Dnes je ji ze dvou tøetin hotová generální
rekonstrukce Husovy a Romitálské ulice. Zbývá
v podstatì jediný nedokonèený úsek od obèerstvení U Krùtù k bøezohorskému námìstí. Nyní
finiují práce na úpravì námìstí J. A. Alise, kde
se Pøíbramáci koneènì doèkají novinky v podobì
semaforù. Zbezpeèní se provoz pøedevím pro
chodce. Nyní zde bude nejen svìtelná køiovatka,
ale pøibudou i historické lucerny. Ji otevøené
úseky jsou opravdu krásné. V Pøíbrami jsme také
zrealizovali bezpeènostní prvek pro chodce,
novinku - pøechod 3D. Dále jsme zahájili rekonstrukci lávky pøes vlakové nádraí. Otevøeli
jsme novou lávku pøes Pøíbramský potok.
Obdobnì probíhaly práce ve kolních zaøízeních, kde jsme se maximálnì snaili vyuít
prázdninového období na generální rekonstrukce
sociálních zaøízeních, dovybavení kolních
jídelen. Nový zákon o výbìrových øízeních nám
zkomplikoval èasový harmonogram rekonstrukce aten na Základní kole v Jiráskových
sadech. Definitivnì se poadavky na zpùsob
øeení uzavøely na konci kvìtna. Tehdy bylo
dohodnuto koneèné uspoøádání, na jeho
základì se zaèala zpracovávat projektová dokumentace. Zkrátit zákonem dané lhùty prostì
nemùeme. Podstatné ale je, e tato kola se
s komplikacemi vypoøádává a vechny slíbené
zámìry budou realizovány.
Rád bych jetì pøipomenul, e v naí galerii
zaèínají dalí dvì krásné výstavy. Ta první je
urèena milovníkùm svìtoznámého fotografa
Frantika Drtikola. Galerie pøedstaví dalí jeho
úasné fotografie pod názvem Oèi iroce otevøené. Druhá s prostým názvem Dagmar Èápová
Obrazy. S její tvorbou jsme se ji v rámci
spoleèných výstav mohli seznámit. Tentokrát
jde o její samostatnou výstavu.
Pøipravujeme nový rezervaèní systém na prodej lístkù na divadelní pøedstavení. Otevøeme
nové dìtské høitì se spoustou atrakcí
v sousedství dopravního høitì.
Zaèíná dalí kolní rok a dìti, studenti a dospìlí
se vrací z prázdnin a dovolených zpìt do Pøíbrami plni prázdninových záitkù. Pøíbram dva
mìsíce ila pomìrnì spoleèensky poklidným
ivotem. Teï opìt oije, zvýí se cestování
MHD a vude bude plno ákù a studentù.
Z toho vyplynou rùzné problémy, které k ivotu
kadého mìsta patøí. My obèanùm nabízíme
novou bezplatnou telefonní linku (800 555 600),
kam mohou nahlaovat své potíe, problémy
a zkuenosti. Komunikace s radnicí je nyní
moná i pomocí této linky, kde bude 24 hodin
dennì v provozu záznamník. Ji rok je v provozu
Infocentrum MìÚ, které mají obèané k dispozici
sedm dní v týdnu od 9 do 17 hodin. Dalí
komunikace s úøedníky je samozøejmì moná
i e-mailem.
Léto s letními teplotami se s námi rozlouèilo
hned v pùli srpna po svátku Panny Marie.
Na Svaté Hoøe probìhla poutní slavnost, hlavní
mi celebroval prelát Karel Simandl. Na konci
srpna pohodové rádio pøipravilo krásné rozlouèení s létem na nám. TGM s Petrou Janù,
Peterem Nagym a pìkným ohòostrojem.
Vem dìtem, studentùm i rodièùm pøeji úspìný
nový kolní rok. Prvòáèkùm jsme letos pøipravili malé pøekvapení v podobì drobného dárku
pøi jejich prvním vstupu do koly. Vichni
dostanou omalovánky s tématikou hezkých
objektù a zákoutí v naem mìstì. Rádi
bychom tímto zpùsobem v dìtech
pomohli vychovat vztah k naemu
krásnému mìstu.

P ØÍBRAMSKÉ
Spojení slov
O smyslu, nebo významu slov centrum, integrace, èi sluba není nutné pøíli uvaovat.
Jejich spojením vak dosáhneme výsledku,
který je schopen svým obsahem uspokojit jak
potøeby institucí, malých, støedních i velkých
firem a spoleèností, tak i bìného spotøebitele.
Obsahem je spektrum èinností a vlastním
výsledkem pak název spoleènosti  Centrum
integrovaných slueb.
Z minulosti do budoucnosti
Firma Centrum integrovaných slueb byla zaloena v roce 1991. V prùbìhu let se zmìnila
její právní subjektivita, zvyoval poèet
zamìstnancù a regionální pùsobnost, kvalita
a rozsah slueb rostly s aktuálními poadavky.
Z minulosti jsme tedy v souèasnosti, u spoleènosti, která zamìstnává více ne 150 zamìstnancù, pùsobí na celém území Èeské republiky
a poskytuje komplexní spektrum slueb, je
jsou podloeny certifikací systému øízení
jakosti dle ISO 9001:2000. Sídlo spoleènosti
je v Pøíbrami III, Purkyòovì ul. 224. V blízké
budoucnosti pak bude moné sledovat
komplexní a aktuální nabídku produktù
prostøednictvím internetu na www.icis.cz
vèetnì on-line objednávek.
Staèí zvednout telefon, neboli core business, outsourcing a jiné
Nejen v okamiku, kdy nemáte monost zajistit
nìjaký úkon vlastními silami, ale i v pøípadì,
e se Vy, èi Vae spoleènost chce vìnovat hlavní
náplni své èinnosti, tzv. Core Businessu a oèekáváte plnìní svých provozních potøeb vnìjími
zdroji, tzv. Outsourcingem, staèí zvednout sluchátko a na bezplatné informaèní lince Centra
integrovaných slueb - 800 222 212 Vám
budou poskytnuty vekeré potøebné informace.
Centrum integrovaných slueb
V tomto okamiku ji tuíme, èi víme, e nìjakou slubu, èi produkt potøebujeme a víme
kam se mùeme obrátit. Abychom potvrdili
domnìnku, potøebujeme potvrzení. Zde je,
alespoò tedy v základním rozsahu: spoleènost
Centrum integrovaných slueb je pøipravena
poskytnout a zajistit následující portfolio slueb:
- kompletní úklidový a èisticí servis, prùmyslové
èitìní, péèe o zeleò, údrbáøské práce i celkovou
hospodáøskou správu a zásobování objektù,
resp. facility services, recepèní sluby, ostraha
objektù, sluby poradenské, speciální a doplòkové sluby (dodávky spotøebního zboí, atd.),
které vyplývají z poadavkù a pøání zákazníkù,
- sbìr, výkup, svoz, zajitìní tøídìní a recyklace
starého papíru vè. jeho skartace, dále kovového
odpadu vè. barevných kovù s moností prodeje
uitkového materiálu,
- vnitrostátní nákladní doprava (Daf) s hydraulickým èelem 1,5t, jeøábovou hydraulickou
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rukou vyuitelnou té jako montání ploina
(11m), nosností 4,7 t, lonou délkou 6,5 m
s moností zaplachtování o objemu 37,3 m3
a kontejnerová doprava (Tatra, Avia) s nosností
2,8 a 7,8 t, objem kontejnerù èiní 2,5 a 17 m3,
- obchodní èinnost zamìøená na distribuci výrobkù pouívaných pøi úklidu, èitìní, sanitaci
a dezinfekci tak, aby dodávky byly ucelené
a kompletní, èisticí stroje a zaøízení, pomùcky
a prostøedky pro zdravotnictví, prádelny,
kuchynì, prùmysl a objekty obecnì, prùmyslové utìrky, papírové ruèníky, toaletní a hygienické potøeby, jejich zásobníky a dávkovaèe,
bezpeènostní protiskluzné pásky a rohoe,
prodej zahradní techniky, servis èisticích
strojù a zaøízení
Partnerství
Kvalitní a dlouholeté partnerství je nejen
známkou stability, ale i serióznosti vech
zúèastnìných partnerù. Spoleènost Centrum
integrovaných slueb, spol. s r.o. ji øadu let
patøí k nejvýznamnìjím partnerùm renomovaného výrobce èisticích strojù a zaøízení Wap
ALTO, co jí umoòuje nejen prodej a pronájem
kompletní nabídky výrobkù, ale i poskytování
certifikovaného záruèního a pozáruèního servisu.
Také partnerství s jednou z nejvýznamnìjích
svìtových servisnì-dodavatelských spoleèností,
Ecolab Hygiene, s ní se spolupráce odvíjí
od poèátku èinnosti firmy, garantuje kvalitu
poskytovaných slueb spoleènosti na celém
území ÈR v irokém spektru èinností. Dalími
významnými partnery, se kterými Centrum
integrovaných slueb dlouhodobì spolupracuje,
jsou zastoupení nadnárodních spoleèností 3M
a výrobce hygienických systémù znaèky
TORK, spoleènost SCA Hygiene.
Kvalita? Od prvního okamiku!
Èinnost spoleènosti je z hlediska vypracovaných
technologických postupù, kvalitou slueb,
know-how, organizaèním a kontrolním systémem na profesionální úrovni, o èem svìdèí
nejen zmiòovaný certifikovaný systém øízení
jakosti ISO 9001:2000, ale pøedevím skuteènost, e spoleènost Centrum integrovaných
slueb poskytuje své sluby stále irímu
spektru zákazníkù  spokojených zákazníkù.
Pøestoe vládne na obou stranách naprostá
spokojenost s dodanou slubou, ne vdy je
s ohledem na dodrováních smluvních tajemství
moné uvést vechny reference. Za pozornost
vak zajisté stojí reference na zajitìní slueb
na operaèních sálech, infekèních oddìleních,
jednotkách intenzivní péèe, ARO, iroké
spektrum slueb je poskytováno také pro
Armádu ÈR, Èeský Telecom, státní správu,
výrobní a prùmyslové podniky, supermarkety,
podnikatelské subjekty a soukromé osoby.
Ze skuteèných perlièek pak realizace nároèných  speciálních èisticích prací v hloubce
1000 m pod zemským povrchem, nebo úklid
komerèních ploch hotelu Hilton v Praze pøed
summitem NATO, pøi dodrení pøísných

Z ODBORU KOLSTVÍ

Dne 1. záøí byl na pøíbramských kolách
zahájen kolní rok 2004/05. Vìtina kol
pracovala na zahájení obdobnì, jako v pøedchozích letech. Dne 1. 7. 2004 vznikly
slouèením dvì nové koly. Samozøejmì, e
zahájení nového kolního roku bylo pro øeditele
novì vzniklých subjektù mnohem nároènìjí.
Obdobná situace nastala i u mateøských kol.
Chtìl bych podìkovat vem øeditelùm
a pracovníkùm kol a kolských zaøízení
za pøípravu nového kolního roku.
Od akademického roku 2004/2005 se
do Pøíbrami vrací po mnoha letech vysoké
kolství. Vysoká kola evropských a regionálních studií bude mít své odlouèené pracovitì
na Waldorfské kole Pøíbram. Slavnostní zahájení èinnosti koly probìhlo dne 28. 8. 2004.
Dále u nás bude mít klinické pracovitì
Zdravotnì sociální fakulta Jihoèeské univerzity.
Vìøím, e pùsobení vysokého kolství v Pøí-

brami bude pro mìsto pøínosem.
V souèasné dobì je znovu otevøena otázka
základních umìleckých kol. Na schùzce
u místostarosty MVDr. V. Benee, které se zúèastnili oba stávající øeditelé a vedoucí odboru
kolství, bylo dohodnuto, aby øeditelé tìchto
kol do øíjna 2004 pøedloili svoji vizi základních umìleckých kol v Pøíbrami.
Na odboru kolství dolo bìhem prázdnin
k nìkolika zmìnám. Ekonomika týkající se
provozních nákladù kol a kolských zaøízení
pøela na ekonomický odbor. Tok penìz
kolám a kolským zaøízením na platy
a uèební pomùcky zùstal beze zmìn. Bìhem
záøí 2004 se odbor kolství pøestìhuje
do nových prostor - do prvního patra budovy
v ul. Na Pøíkopech 105.
Mgr. Jaroslav Kopecký
vedoucí odboru

bezpeènostních opatøení.
A skuteèným závìrem?
Zásadou, na které jsou postaveny vechny
dosavadní výsledky spoleènosti Centrum
integrovaných slueb, je poskytovat, ke spokojenosti zákazníkù, kvalitní a odbornì provedené
práce s propracovaným kontrolním systémem,
vèetnì pøizpùsobení se organizaèním a èasovým
poadavkùm zákazníkù pøi dodrení jejich
celkového image, v celé ÈR, celém rozsahu
slueb, celý rok. 936, fax: 318 628 412

Firma COMONT, s. r. o., byla zaloena
v roce 1991. Pøedmìtem èinnosti v této dobì
byla výroba a montá ocelových konstrukcí
hal, opravy v hutních provozech, rektifikace
konstrukcí a jeøábových hal v poddolovaných
územích, zámeènické a potrubáøské práce.
Na novì budovaných stavbách provádìla firma
vzduchotechnické a klimatizaèní zaøízení,
plynové rozvody a teplárenské výmìníky. Tyto
èinnosti se provozovaly a do roku 1997
na území Ostravy, Teplic a Sokolova pro bývalý
Glavunion, a. s., Teplice, souèasný Glaverbel.
Firma v té dobì mìla 60 stálých zamìstnancù.
Po rozdìlení firmy v roce 1994 hlavní sídlo
s firemním logem zùstalo v Pøíbrami, take
firma v této podobì slaví 10. výroèí.
V souèasné dobì se èinnost firmy soustøedí
na dodávky a montá plynových zaøízení,
plynofikací obcí, domù, výrobních areálù a to
pøi pouití nejmodernìjí techniky, materiálù
a technologických postupù. Souèástí prací jsou
i kanalizaèní, vodovodní i topenáøská zaøízení.
Za více jak desetiletou historii spoleènosti
byla vybudována øada významných staveb,
na kterých zùstává vizitka dobré a kvalitní
práce vech zamìstnancù firmy COMONT,
s. r. o., Pøíbram.
V sídle firmy jsou umístìny skladové, prodejní
a kanceláøské prostory, kde lze obdret odborný
výklad o poadovaných pracích, zaøízeních i
praktické pøedvedení dodávaných komponentù.
Reference o firmì COMONT, s. r. o., Pøíbram
a realizovaných stavbách:
- Orionka Praha, výmìníková stanice s plynovými kotli
- Glavunion Oloví, støedotlaký prùmyslový
plynovod
- plynofikace budovy Okresního úøadu
Pøíbram, Dlouhá ul.
- plynofikace obcí Oboøitì, Lhota u Pøíbramì,
Romitál pod Tøemínem
- rekonstrukce plynové kotelny na 3. Z
Pøíbram vèetnì osazení ventilù
- plynofikace hal pro Halex-Schauenberg, s. r. o.

Chcete se uèit francouzsky?

Frankofonní klub Pøíbram je obèanské sdruení, které v naem mìstì pùsobí od r. 1999. Jeho èlenem se
mùe stát kadý obèan, i student, který se zajímá
o Francii, frankofonní kulturu èi francouzský jazyk.
Klub poøádá jazykové kurzy, rùzné kulturní a spoleèenské programy, spolupracuje s Francouzským
institutem v Praze, jeho nabídek rovnì vyuívá.
Frankofonní klub v Pøíbrami je zaèlenìn do programu
Alliance française v ÈR. Sídlo klubu je v budovì
Knihovny Jana Drdy. I v letoním roce otevírá klub
kurzy francouztiny pro pøíbramskou veøejnost.
Kurzy pro pokroèilé jsou urèeny zaèáteèníkùm z minulých let, kurz pro zaèáteèníky tìm, kdo se jetì
francouzsky neuèili. Pøihláky si mohou zájemci
vyzvednout a vyplnìné odevzdat v Informaèním
centru Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka
156, Pøíbram 1. Uzávìrka pøihláek je 20. záøí 2004.
První schùzka pøihláených se koná ve støedu 22. 9.
v 17 hod. v budovì Q-klubu, kde budou dohodnuty
termíny výuky. Dalí informace poskytuje na tel. èísle
318 622 384 Informaèní centrum Knihovny Jana
Drdy, pøípadnì pøedsedkynì klubu Mgr. N. Èíková
(e-mail: cizkova@kjd.pb.cz).

S LOUPEK

POSLANCE

Ji v záøí by mìl být na jednání vlády pøedloen návrh na bezúplatný pøevod 94 bývalých
vojenských bytù na Drkolnovì v Pøíbrami
z ministerstva obrany na mìsto Pøíbram.
Mìsto Pøíbram by tak v pøípadì, e vláda rozhodne o bezúplatném pøevodu, mohlo získat
80 bytù o velikosti 3+1 a 14 bytù o velikosti
1+1. Pokud by ve vylo, byl by to dalí bezúplatný pøevod od armády na mìsto, který by
se uskuteènil. V nedávné dobì byly napøíklad pøevedeny tøi
budovy na Zdaboøi v bývalých kasárnách. Je dobøe, kdy
vláda, pokud to jde, bezúplatnì pøevádí objekty na mìsta a obce,
ponìvad obecní zastupitelstva mohou nejlépe rozhodnout,
jak tyto objekty vyuít pro obèany. Opìtovnì zde musím v této
souvislosti zmínit, e je mi líto, e Støedoèeský kraj v èele
s hejtmanem Petrem Bendlem prodal ubytovnu v Èechovské
ulici v Pøíbrami soukromé osobì pøed moností bezúplatného
pøevodu na mìsto Pøíbram.
O tom, co bude s tìmito 94 byty v pøípadì bezúplatného
pøevodu na mìsto dál, zda si je mìsto ponechá èi prodá
za standardní ceny, rozhodne dále a mìstské zastupitelstvo.
Dále bych se chtìl v dnením sloupku zmínit o problematice
týkající se silnice III, 3. tøídy Pøíbram - Obecnická. Tato silnice
patøí mezi nebezpeèné a to nejen pro pøíbramské obèany,
kteøí tudy chodí do práce, ale také jsou zde èasté i dopravní
nehody. Ji dlouhodobì se tedy jednalo o získání financí
na rekonstrukci této komunikace. Podaøilo se proto sehnat
navíc pro Støedoèeský kraj mimoøádnì finance ve výi
30 milionù korun v poslanecké snìmovnì ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na rekonstrukci této komunikace.
Dolo ale k tomu, e podle mého názoru osm mìsícù
Støedoèeský kraj jako investor stavby témìø spal a v srpnu
rozhodnutím Rady Støedoèeského kraje bylo ze sumy 30
milionù korun sebráno 29 milionù korun a tyto prostøedky
byly pøevedeny jinam, co mne velice mrzí. Musím øíci, e
vedení mìsta Pøíbram a pøedevím také vedoucí odboru
dopravy mìsta Zdenìk kaloud udìlali v této problematice
ve pro to, aby Støedoèeskému kraji pomohli. Mimo jiné
mìsto pøipravilo majetkoprávní vypoøádání a poádalo kraj
o podporu, ale ten finance pøevedl na jinou akci.
Na závìr bych chtìl obèany informovat o tom, e pod peticí
proti privatizaci zdravotnictví ve Støedoèeském kraji se
do souèasné doby v pøíbramském okrese selo pøes est tisíc
podpisù. Celkem se ji pod petièní arch v kraji podepsalo
70 tisíc lidí. Chtìl bych tímto vem za podporu podìkovat.

MVDr. Josef Øihák

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
léto uteklo jako voda a s blíícím se podzimem opìt
pøichází spousta nových pracovních impulsù a pøipravovaných akcí. Týká se to i Okresní hospodáøské
komory v Pøíbrami.
Dne 15. záøí 2004 je termín uzávìrky aktualizace
údajù do Regionálního adresáøe podnikù a firem na rok 2005.
Take firmy, které chtìjí být uvedeny v tomto oborovém katalogu,
mají nejvyí èas se s námi zkontaktovat. Chtìli bychom katalog
více zpøístupnit veøejnosti rozíøením na jednotlivá informaèní místa
v regionu a oivit ho tak, aby byl pracovní pomùckou pro kadého
podnikatele. Urèitì nebude chybìt ani stránka s dùleitými telefonními
èísly a jednáme o monosti otisknutí nejfrekventovanìjích jízdních
øádù. I pro rok 2005 pøislíbil finanèní spoluúèast hejtman
Støedoèeského kraje Ing. Petr Bendl.
Zaèátkem záøí po prázdninové odmlce se opìt sejde pøedstavenstvo OHK, tentokrát ve firmì ZAT, a. s., kde pøivítáme poslance
MVDr. Josefa Øiháka, se kterým budeme besedovat na téma regionálního rozvoje.
Kromì dalích bìných bodù se bude projednávat schválení ètyø
nových èlenù OHK Pøíbram:
KK TECHNOING, s. r. o., provozovna Dlouhá Lhota  firma
vyrábí odhluèòovaní zaøízení (kabiny, stìny, tlumièe hluku pro prùmyslové vyuití.
SELLIER a BELLOT, stroje, s. r. o.  firma se sídlem ve Vlaimi
vyrábí stroje na balení hotových sáèkù, horizontální a vertikální
hadicové balící stroje, linky na výrobu AL tub dle technické dokumentace zákazníka.
MRÁZEK, v. o. s.  firma se sídlem v Bytízu vyrábí váleèkové
a øetìzové dráhy, sila, nádre, dále se zabývá kamionovou dopravou
a obchodem s izolaèními materiály.
ING. JEROME COLLOREDO-MANNSFELD  Lesní a rybnièní správa Zbiroh  Zámek Dobøí  prohlídky, expozice, svatební
obøady, pronájem prostor pro galaveèeøe, konference, provoz
Mìstského muzea, Muzea historických motocyklù, Muzea hodin,
Galerie JCM a zámecká restaurace.
Jistý je ji také termín a téma spoleèného semináøe OHK Pøíbram
a Èeské spoøitelny, a. s., poboèky Pøíbram.
14. øíjna 2004 tímto zveme vechny firmy, které se ucházejí o veøejné zakázky. Dnem 1. kvìtna 2004 vstoupil v platnost Nový zákon
o zadávání veøejných zakázek a provádìcí vyhláky. OHK zajistila
vynikajícího lektora na tuto problematiku, Mgr. Pavla Robka, jednatele spoleènosti Gordion, s. r. o. Ji zaèátkem kvìtna tohoto roku jsme
uspoøádali semináø na stejné téma, byl vak pojat v obecné rovinì.
Jeliko zákon je dostateènì sloitý, tentokrát jsme se zamìøili pouze
na uchazeèe o veøejné zakázky, pøevánì stavební a jiné firmy, které
do veøejných zakázek vstupují.
Spoustu elánu do dalí práce pøeje nejen vem podnikatelùm

Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram

OHK a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I - Tyrova 106- Zámeèek Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax.318 627 785, e-mail:
ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

Nabídka pronájmu plochy pro provoz obèerstvení

Mìstský úøad Pøíbram nabízí k pronájmu èást plochy na nám. T. G.
Masaryka v Pøíbrami I a námìstí 17. listopadu v Pøíbrami VII za úèelem
provozování sezónního (duben a øíjen) mobilního stánku s obèerstvením, vèetnì stolkù, idlí, sluneèníkù, odpad. koù, popø. ohrádky.
Podmínkou pronájmu je stánek z ulechtilého materiálu s moností
odstranìní pøi konání kulturních nebo spoleèenských akcí.
Dalí poadavky:
- oprávnìní provozovatele k podnikání odpovídající charakteru
provozu (hostinská èinnost, popø. dalí)
- zaøízení (stánek) musí splòovat poadavky dle vyhl. è. 295/1997 Sb.,
a è. 137/2004 Sb.
Pøípojka pitné vody, kanalizaèního odpadu a smluvního pouití WC
zajitìna. Doba pronájmu minimálnì dva roky.

Zábìr ze setkání øeditelù kol se starostou, místostarosty a tajemnicí dne 1. záøí v Galerii F. Drtikola.

Nabídky vèetnì návrhu ceny zasílejte do 14 dnù od zveøejnìní
na adresu: pí Fialová, sekretariát tajemnice MìÚ Pøíbram, Tyrova
108, 261 19 Pøíbram I
Dalí informace:
Antonín Paul: 318 498 256, Ing. Ota Hauptmann: 606 843 973

RALLY PØÍBRAM

Vystaveny budou dva soubory originálních prací, které pocházejí ze soukromých sbírek
a nebyly dosud v Èeské republice vystaveny. První soubor obsahuje portrétní práce
a akty ze dvacátých a tøicátých let 20. století, druhý soubor je pøipraven pouze
pro Pøíbram a nebude ani v zahranièí pøedstaven. Jedná se o nepublikované fotografie
z pøíbramských dolù.
Výstava byla pøipravena ve spolupráci s nakladatelstvím Svìt, které se systematicky
zabývá zveøejòováním Drtikolova odkazu fotografického i literárního.
Vybrané Drtikolovy práce shlédli návtìvníci v Budapeti a v Rotterdamu. Po jediné
repríze v Èechách - v naem mìstì - bude soubor pøedstaven v Paøíi.
Po dobu pøíbramské výstavy budou publikace a faksimile fotografií vydané tímto nakladatelstvím v omezeném poètu prodávány s výraznou výstavní slevou.
Vernisá uvede dr. Anna Fárová, historièka umìní, která se nìkolik desítek let vìnuje
studiu díla F. Drtikola. Díky její iniciativì vznikla v Zámeèku - Ernestinu v roce 2000
expozice, která pøipomíná ivot a dílo významného pøíbramského rodáka - jedné z nejvýraznìjích osobností dìjin svìtové fotografie.

Dagmar Èápová OBRAZY
Výstava pøíbramské výtvarnice a pedagoky Dagmar Èápové pøedstavuje práce
z let 1994 - 2004. Výtvarnì bohatý projev se vyznaèuje vysokou mírou kultivovanosti. Vystavené obrazy odráí autorèino poetické vnímání svìta,
mylenkový obsah pøedstavený obrazem je jen odlinou formou pro obsah
publikovaný v básních (vydala Knihovna Jana Drdy, publikoval Pøíbramský
deník, Èeský rozhlas aj.).

Výstava potrvá do 12. øíjna 2004.

Necelý mìsíc chybí do startu ji XXVI. roèníku
Rally Pøíbram. Pøíbramská soutì dostala øadu
novinek, pøièem tou první je samotný název.
AAA AUTO se rozhodlo, e se ji nebude podílet
na sponzoringu soutìe, a tak se musí letoní
roèník obejít bez hlavního sponzora.
Poøadatel musel opìt pøistoupit k vybírání vstupného, které bude podle loòského zpùsobu, tedy
samolepky na automobil. Nemusí tudí platit
jednotlivec, ale celá osádka vozu. Samolepka
bude k dostání krátce pøed soutìí za 150,- Kè.
Místa, kde budou moci diváci tyto samolepky
a programy soutìe zakoupit, budou pøed soutìí
na internetových stránkách www.rally.pb.cz.
Uzávìrka pøihláek pro posádky je 10. 9. 2004,
startovní listinu zveøejníme krátce po tomto termínu.
Ovem podle dosavadního vývoje MM ÈR slibuje
rovnì pøíbramská soutì kvalitní obsazení.
Výhodou pro diváky bude rozhodnì zpùsob konání
soutìe. Po dvou evropských soutìích se pojede
opìt pouze domácí podnik, kde jak vozy tøídy A8,
tak ostatní pojedou v jedné skupinì za sebou, tedy
bez oné dosti diskutované pauzy.
Soutì zaène v pátek administrativními a technickými pøejímkami v areálu letitì Dlouhá Lhota.
Technická pøejímka bude probíhat od 11:30
do 16:30 hod. Zajímavé pro fanouky bude zcela
jistì pøedstavení pøedních a pøíbramských posádek na startovní rampì. To se uskuteèní opìt
u obchodního domu Dvoøáèek pod námìstím T. G.
Masaryka od 15:00 do 16:30 hod. Letoní roèník
Rally Pøíbram je rozdìlen do dvou etap, které se
pojedou v sobotu a v nedìli. Celková délka soutìe
je 571,18 km. Celkovì je naplánováno 20 rychlostních zkouek o celkové délce 201,51 km.
V první etapì èeká závodníky dvanáct a ve druhé
etapì zbylých osm RZ.
Start první etapy je v 7:00 hod. ze startovní rampy
u OD Dvoøáèek. Posádky se pøesunou do servisního
areálu, odkud se pøemístí k první rychlostní
zkouce.
1. etapa:
1/5/9 RZ Tochovice - Nestraovice,
2/6/10 RZ Vystrkov - Bohostice
3/7/11 RZ Bohostice - Milín
4/8/12 RZ Luhy - Velká
Posádky poté odjedou do servisního areálu a z nìho do uzavøeného parkovitì v blízkosti servisu.
Cíl první etapy je naplánován na 17:05 hod.
Druhá etapa startuje v opìt v 7:00 hod., kdy
posádky vyjedou z uzavøeného parkovitì v areálu
letitì Dlouhá Lhota. Po dvacetiminutovém servisu
se pøemístí do okolí Hoøovic.
2. etapa:
13/17 RZ Velcí - Ohrazenice
14/18 RZ Tíhava - Kotopeky
15/19 RZ Komárov - Hvozdec
16/20 RZ Sádek - Bohutín
Cíl soutìe bude na cílové rampì u OD Dvoøáèek
ve 14:00 hod. Pøes rampu pøejedou postupnì
vechna vozidla a poté budou na rampì vyhodnoceny nejlepí posádky jak v absolutní klasifikaci,
tak v jednotlivých tøídách.

Svatováclavská pou
Václavské námìstí v Pøíbrami
pátek 24. záøí od 14 hodin

DIVADLO PØÍBRAM

7. 9. od 19 hodin
Mnoho povyku pro nic
Tato úspìná komedie vdìèí za
svou nestárnoucí svìest pøedevím hlavní dvojici ironických
milencù Beatrici a Benedicka,
kteøí jsou dovedeni k oltáøi jen
s vypìtím vech sil vech hrajících osob, vèetnì jich samých.
Oba si od poèátku a do samého
konce støílejí z lásky, námluv,
svateb a jetì v posledních okamicích svobodného ivota, kdy
u se oba astnì drí v náruèí pøísahají, e se berou jen z útrpnosti
a pod nátlakem. Pøesto nemùe
být nejmeních pochyb, e právì
oni jsou ze vech postav hry v lásce a vùbec v ivotì nejhlubí
a nejopravdovìjí. Proti Beatrici
a Benedickovi staví Shakespeare
dvojici konvenèních milencù
(Hero a Klaudio), kteøí sice mají
zpùsoby hladké jak pomeranè,
ale nedovedou se za svou lásku
a tìstí brát a prát, take se stávají
obìtí pomlouvaèné intriky dona
Juana. Nakonec se úklady proti
lásce hroutí groteskním zásahem
tupých strácù veøejného poøádku,
kteøí sice více bzdí ne bdí, ale
pøesto díky naprosté náhodì
zapøíèiní, e Shakespearova
komedie spìje pøes vechen zmatek a povyk k obnovené harmonii
a dvojí svatbì. Vdy pøece:
Svìt se musí zalidòovat!
9. 9. od 10 hodin
Jak se stal Rumcajs loupeníkem
Je-li vude horko, v Jièínì dvojnásob. A na námìstí trojnásob,
protoe je tam kamenná dlaba
a vec. vec jménem Rumcajs.
Má malý krámek pod vìí a celý
den tam klepá kladívkem a nadává. Nadává Jièíòákùm. Který
vec by ostatnì nenadával, kdy
ti milí Jièíòáci mají poøád boty
samou díru. Devìt let klidnì evcoval, a tu jednoho dne
Tak
zaèíná pøíbìh hrdiny televizního
veèerníèkového seriálu, který
vznikla podle knihy Václava
Ètvrtka. Pohádka je urèena dìtem
vech vìkových kategorií a je
inscenována na velké scénì.
14., 17. 9. od 10 hodin
Mnoho povyku pro nic
20. 9. od 19 hodin
Cyrano z Bergeracu
skupiny P, A, B, C, V, S
Divadlo pod Palmovkou
Pøíbìh Cyrana z Bergeracu, mue
s oklivou tváøí a krásnou duí,
bouøliváka a ironika bojujícího a
sebeznièujícím zpùsobem za èest
a spravedlnost, vypráví o velkém
citu a obìti a také o velké odvaze
a nezlomnosti ducha. Toto slavné
romantické drama bude stále
vzruovat diváky snad i pro onu
vìènou a více èi ménì naplòovanou touhu èlovìka ít ivot
s èistým títem. V hlavních rolích
se pøedstaví: Boris Rösner, Jan
Révai, Hana Seidlová a dalí.
Reie: Petr Kracik
22. 9. od 10 hodin
Pejsek a koèièka
Pìkná pohádka Josefa Èapka
s mnoha krásnými písnièkami, ve
které pejsek s koèièkou peèou
dort, myjí podlahu a kromì toho
se také perou a pouchují. Tato
pohádka je urèena pro dìti pøedkolního vìku a áky 1.  3. tøídy.
23. 9. od 19 hodin
Pøíbramská hudební setkání
Ginevra  Malá scéna

Køíem kráem moderním umìním

30. 9. od 19 hodin
Plynové lampy
Malá scéna  skupina P
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.

Prodejní výstava obrazù, soch, grafiky a kreseb
souèasných naich a zahranièních autorù

Mineralogická burza

Výstava potrvá do 30. záøí 2004

Dvakrát do roka se v Pøíbrami
v Domì kultury v rámci
Sympozia Hornická Pøíbram
ve vìdì a technice koná mezinárodní setkání pøátel nerostù,
kamenù, perkù a fosílií.
Na toto podzimní ji 34. setkání,
které se uskuteèní v sobotu 18. 9.
2004 od 7.00 do 14.00 hodin,
Vás srdeènì zvou poøadatelé a vystavovatelé. Shlédnout i zakoupit
mùete nerosty, kameny a fosílie
veho druhu, jako i perky a dekoraèní pøedmìty z nich zhotovené.

GALERIE V POTOÈNÍ

Otevírací doba: po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h.,
so: 9 - 12 h., telefon: 607 264 865, 606 944 294

Zdena Marciníková
sekretariát sympozia

KINO MÍR

6. - 8. 9. od 20 hodin
Zrùda
Americký film  skuteèný pøíbìh
masové vraedkynì  reie Patty
Jenkinsová.
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.
16. - 20. 9. od 17:30 hodin
U nás na farmì
Nejnovìjí animovaný film spoleènosti Walta Disneye v èeském
znìní. Tøi krávy, kùò a mnoho
dalích zvíøátek brání svùj domov
pøed zákeøným banditou Slimem.
16. - 20. 9. od 20 hodin
Umuèení Krista
Americký film scénáristy, producenta a reiséra Mela Gibsona.
Film o posledních dvanácti hodinách ivota Jeíe z Nazareta.
V hlavní roli James Caviezel.
21. - 22. 9. od 20 hodin
Èeský sen
První èeská filmová reality show
studentù praské FAMU Víta
Klusáka a Filipa Remundy.
Nìkolik tisíc koupìchtivých spoluobèanù pøijídí na zelenou louku a zde se namísto s nákupním
centrem setkává s obøí filmovou
kulisou, která pøedstavuje prùèelí
snového hypermarketu. V hlavní
roli obyvatelé Èeské republiky.
23. - 27. 9. od 20 hodin
Mùj soused zabiják 2
Bývalý nájemný zabiják Jimmy
Tulipán si uívá poklidného ivota v Mexiku bez obav jen proto,
e byl oficiálnì prohláen za mrtvého díky svému kamarádovi, zubaøi Nicholasovi Ozovi. Hrají:
B. Willis, Matthew Perry a dalí.
28. - 29. 9. od 20 hodin
50x a stále poprvé
Americká komedie, reie Peter
Segal. Oetøovatel arktických
vodních zvíøat Henry Roth láme
srdce turistek a navazuje jen krátkodobé romance. V kavárnì se
vak potká s mladou a krásnou
Lucy, její arm mu ihned uèaruje. V hlavních rolích Adam
Sandler a Drew Barrymoreová.
30. 9. - 3. 10. od 17:30 hodin
Garfield
Americká animovaná rodinná komedie. Je to cynická, líná a tlustá
koèka. Adaptace kresleného seriálu o oblíbená koèkovité elmì,
která si získala srdce stovek milionù ètenáøù na celém svìtì.
30. 9. - 3. 10. od 20 hodin
Lupièi paní domácí
Americká
komedie
bratrù
Coenových. Nejgeniálnìjí loupe vech dob byla koneènì uskuteènìna. V hlavní roli Tom Hanks.
4. - 6. 10. od 17:30 a od 20 hodin
Non plus ultras
Èeská komedie reiséra Jakuba
Sluky. Osamìlý mu støedního
vìku s pøezdívkou tyèka, je jedno
nedìlní odpoledne pøed fotbalovým zápasem napaden dvìma
sparanskými fanouky. atøící
k tvrdému sparanskému jádru...
Hrají: Vladimír Dlouhý, David
Novotný, Oldøich Kaiser, Jiøí
Lábus a dalí.
7. - 10. 10. od 17 hodin
Harry Potter a vìzeò z Azkabanu
Americký rodinný film reiséra
Alfonsa Cuaróna v èeském znìní.
"Slavnostnì pøísahám, e jsem
pøipraven ke kadé patnosti".
Tøetí návtìva Bradavic a pøilehlých kouzelnických i mudlovských atrakcí má koneènì ten
správný magický øíz. V hlavní
roli Daniel Radcliffe.
7. - 10. 10. od 20 hodin
Vesnice
Americký thriller, reie M. Night
Shyamalan. Na první pohled pùsobí vesnice jako krásné a klidné
místo. Její obyvatelé vak neustále
pronásleduje strach ze záhadných
pøíer, které pøebývají v okolních
lesích - strach natolik silný a sklièující, e se hranice vesnice nikdo
neodváí pøekroèit.
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- Ruení noèního klidu oznámil dne 6. srpna jeden obèan
z Boèní ulice. V restauraci
Sport probíhala oslava narozenin. Stráníci nájemce hostince
upozornili na jeho povinnosti
a poté se oslava pøesunula
do vnitøních prostor zaøízení.
- Hodinu po pùlnoci dne 8. 8.
pøiel na sluebnu opilý plaèící
mu. Øekl stráníkùm, e musí
spáchat sebevradu, ale e
jeho druhé já mu v tom
brání. Proto pøiel a poádal
o pomoc. Stráníci ihned zavolali
sanitku s lékaøem. Zdravotníci
pána odvezli do nemocnice,
za pùl hodiny ale zdravotní
sestra volala zpìt, e dle vyetøení paní doktorkou je mu
v naprostém poøádku, odmítá
hospitalizaci a zda by ho stráníci odvezli domù. Stráníci
toto odmítli s tím, e jakmile

pán odmítl hospitalizace a dle
vyetøení je v poøádku, mohou
ho sami propustit.
- Dne 11. 8. oznámila pracovnice supermarketu Plus diskont
zadrení zlodìjky. Byla jí I. O.
(1964) z Tábora. Ukrývala
6 sklenièek Nescafé clasic
v hodnotì 780,- Kè. Jmenovaná
pøedloila stráníkùm dva
soudní rozsudky, dle kterých
byla uznána na základì znaleckých posudkù jako patologická
kleptomanka. Zboí bylo vráceno zpìt a paní byla proputìna.
- Obèané z Pøíbrami VII
ohlásili v noci 16. 8., e ulicí
projídí tmavý Ford Sierra
a tipuje si auta. Hlídka
na místì ji vozidlo nezastihla,
ale bohuel zde objevila vykradené vozidlo VW Golf s nìmeckou znaèkou. Bylo rozbité
okno u spolujezdce a odcizený

autotelefon.
- Na vznikající èernou skládku
byli stráníci upozornìni dne
17. 8. Na místì zjistili, e pan
M. B. (1973) pøestavuje byt
a stavební odpad ukládá vedle
chodníku. Jmenovaný uvedl,
e má ve projednáno s ostatními
majiteli bytù a vìc oznamoval
i na vývìsce na chodbì domu.
Slíbil, e stavební su odklidí
do tøí dnù.
- Dne 22. 8. ohlásila paní, e
u vejk restaurantu hoøí popelnice. Oheò nebyl velký, take
ho stráníci uhasili nìkolika
kbelíky vody a nevolali hasièe.
- Vytékání neznámé látky
do Pøíbramského potoka v okolí
firmy ELPRO ohlásil operaèní
Hasièského záchranného sboru
dne 23. 8. Pøípad je v etøení.
- Ten samý den pøed pùlnocí
oznámila paní, e v jednom

bytì na sídlitì jsou ji nìkolikátou noc samotné dìti bez
rodièù. Stráníci jeli na místo,
dveøe bytu jim otevøel M. V.
(1990) a øekl, e je v bytì sám
se svoji 12letou sestrou.
Maminka je prý na návtìvì
u babièky a vrátí se asi ve 3 hodiny ráno. Chlapec uvedl, e
zde bydlí pouze s matkou z dùvodu rozvodu rodièù. Protoe
mají odpojenou elektøinu, musí
si dìti svítit svíèkami. Vìc
byla pøedána odboru sociálních
vìcí.
- Kácení stromù v mìstských
lesích bylo ohláeno dne 29.
srpna. Stráníci na místì zastihli
dva mue, kteøí s koòmi stahovali døevo. Øekli, e jsou k této
práci povìøeni hajným mìstských lesù. Stráníci si telefonicky tuto informaci ovìøili
a poté odjeli zpìt.

Krátce z tiskovek na radnici

Definitivní podobu studie rekonstrukce
autobusového nádraí pøedloila firma
HMArchitekt. V toto koneèné verzi jsou zapracovány vechny pøipomínky ze strany radnice.
V prostoru souèasného autobusového nádraí
by pøestavbou mohlo vzniknout moderní odbavovací centrum, zároveò i parkovitì s 60
parkovacími místy a nová zastávka MHD.
Pùdní prostory v jednom z mìstských
historických èinovních domù tzv. Drakovnì
by mohly být vyuity k výstavbì pìti mezonetových pùdních bytù. Ze zpracované studie
vyplývá, e prostory umoòují výstavbu dvou
bytù 1+kk a tøí bytù 2+kk. V souèasné dobì se
zpracovávají podklady nezbytné k ádosti
o dotaci.
Pøíbramská radnice zøídila dalí bezplatnou telefonní linku, na které mohou obèané
podávat nejrùznìjí podnìty a stínosti. Dosud
mohli obèané vyuívat bezplatnou linku
Technických slueb Pøíbram a Mìstské policie
Pøíbram. Bezplatná linka radnice: 800 555 600.
V sobotu 21. srpna byla sejmuta lávka pro
pìí u pøíbramského nádraí. Výluka vlakového
provozu byla od 9.45 do 11 hodin. Lávka by
mìla být zrekonstruována do pùvodní podoby
a opìt umístìna na stejné místo.
V okolí Zámeèku - Ernestina ji vzniklo
18 nových parkovacích míst a dolo k úpravì
chodníku u zadního vchodu do budovy.
V souèasné dobì jsou ji dokonèeny
vechny výspravy komunikací a chodníkù
po zimì. Na nìkterých úsecích jetì chybí
vodorovné znaèení. Výrazné èervenobílé pruhy
na pøechodech pro chodce se objevily na nejvíce
frekventovaných místech. Najít je mùeme
napøíklad u 7. a 8. základní koly v Pøíbrami.

Na valné hromadì sdruení Doprava 99
se pøedstavil nový zástupce firmy Connex
v Èeské republice Ing. Moravec. Tato firma je
nyní stoprocentním vlastníkem bývalého
ÈSAD Pøíbram, kde obce vlastnily 40% podíl.
Zástupci obcí se shodli na dalím pokraèování
Sdruení, které bude nyní pracovat pøedevím
v oblasti zajitìní spojù v regionu a vyjednávání
dopravních podmínek.
Bìh mìsta Pøíbram, který se uskuteèní
3. 10. v obvyklých èasech, bude mít v letoním
roèníku jednu novinku - pobìí se i Liga kol.
Kadé dítì, které se bìhu zúèastní, dostane trièko
s emblémem 13. roèníku bìhu.

Umìlecký øeditel pøíbramského Divadla
profesor Frantiek Mika oslavil 85. narozeniny.

Jenom jsme mu tie závidìli jeho elán a rozhled,
uvedl starosta Ivan Fuksa, který spoleènì
s Václavem Beneem jubilantovi popøál.
Prodej lístkù na divadelní pøedstavení by
mìl od 1. øíjna probíhat nejen pomocí internetu,
ale také na dalích dvou místech v Pøíbrami v pokladnì Divadla a novì i v Infocentru Mìstského úøadu Pøíbram v Zámeèku - Ernestinu.
V sobotu 28. srpna byl slavnostnì otevøen
provoz Vysoké koly evropských studií.
Starosta Ivan Fuksa uvedl, e start koly byl
velice dobrý.
Slavnostní otevøení nové lávky pro pìí
pøes Pøíbramský potok v blízkosti marketu
Albert bylo velice pøíjemné a lávka je
skuteènou ozdobou této èásti mìsta.
Starosta Fuksa uvedl, e podobných
lávek má radnice v úmyslu vybudovat jetì víc. V této oblasti by jetì
mìl vzniknout malý jez a èást bøehu
bude mít ze zbylých obrubníkù schodiový pøístup.
První kolní den pozval pøíbramský starosta vechny øeditele
mateøských, základních i støedních
kol na neformální setkání v Galerii
Frantika Drtikola a popøál jim hodnì
úspìchù v novém kolním roce.
Na pozvání druebního mìsta
Èechov odjídí zástupci pøíbramské
radnice. Jejich pracovní program je
velice nabitý. Zúèastní se i právì
probíhajících mìstských slavností.
Nové zastávky MHD u kostela
sv. Jakuba a u Uranu budou mít název
zastávka TGM a jejich provoz zaène 28. záøí.
- str -

Odvoz nebezpeèných sloek komunálního odpadu ve 2. pololetí 2004
V souladu s usnesením Mìstské Rady Pøíbram è. 937/97 organizují TS mìsta Pøíbrami sbìr a svoz nebezpeèných sloek komunálního odpadu a
velkoobjemového domovního odpadu od obèanù mìsta Pøíbrami (nikoliv od podnikatelù a ivnostníkù) v tìchto termínech, èasech a místech:
18. 9.

08.00  09.00
u køiáku na Fialce
09.30  10.30
parkovitì u èp. 90 v ulici U koly, Pøíbram VIII
11.00  12.00
Zavrice- zastávka MHD
25. 9.
08.00  09.00
ul. Mládenická èp. 464, Pøíbram VII
09.30  10.30
ul. Èechovská èp. 112, Pøíbram VII
11.00  12.00
høitì u III. polikliniky
2. 10.
08.00  09.00
parkovitì v ulici 28. øíjna èp. 107, Pøíbram VII
09.30  10.30
ul. Prof. Skupy èp. 294, Pøíbram VII
11.00  12.00
námìstí Fr. Kuèery, Pøíbram VII
9. 10.
08.00  09.00
ul. Legionáøù u Gymnázia Pøíbram, Pøíbram VII
09.30  10.30
u køiovatky ul. A. Bezruèe - A. Jiráska, Pøíbram IV
11.00  12.00
u køiovatky ul. Anenská - A. Jiráska, Pøíbram IV
16. 10.
08.00  09.00
Pøíbram VI - Bøezové Hory - nám. J. A. Alise
10.00  11.30
Pøíbram VI - Bøezové Hory - køiovatka ul. Heyrovského - Na Struhách
23. 10.
08.00  09.00
parkovitì na Ryneèku, Pøíbram III
09.30  10.30
za Uranem, Pøíbram I
11.00  12.00
Hornické námìstí, Pøíbram II
30. 10.
08.00  09.00
Alovo námìstí
09.30  10.30
Východní nám., Pøíbram II
11.00  12.00
prodejna koloniál, ul. Ke Kocábì, Pøíbram IX - Nová Hospoda
6. 11.
08.00  09.00
J. Drdy èp. 502, Pøíbram VII
09.30  10.30
køiovatka Drkolnovská - Slunná, Pøíbram V
11.00  12.00
køiovatka Táborská - Strakonická, Pøíbram V
13. 11.
08.00  09.00
Smetanova ul., Pøíbram III
09.30  10.30
Sázky - koloniál, Pøíbram III
11.00  12.00
eice - koneèná MHD
20. 11.
08.00  09.00
Orlov - u kaplièky
09.30  10.30
Lazec - u kaplièky
11.00  12.00
Kozièín - zastávka ÈSAD
27. 11.
08.00  09.00
Brod - stará køiovatka
09.30  10.30
Jerusalém - zastávka ÈSAD u rybníka
11.00  12.00
Jesenice - u obchodu
12.15  13.00
Bytíz - zastávka ÈSAD
Technické sluby mìsta Pøíbrami zøídily sbìrné místo k odkládání velkoobjemového materiálu (kovový materiál, starý nábytek  døevìný, ostatní materiál  zbytky podlahové krytiny, kobercù, mís WC, a pod.) v ulici Sokolská nad parkovitìm u høbitova. Do tohoto prostoru obèané mohou do oznaèených kontejnerù odkládat uvedený velkoobjemový materiál v kteroukoliv denní dobu. Nebude ji organizován soubìný sbìr tohoto materiálu pøi
sbìru a svozu nebezpeèných odpadù v uvedených termínech a místech. ádáme obèany, aby odkládali velkoobjemový materiál do uvedeného prostoru, nebo do provozovny na Drkolnovì ve dvoøe mezi domy èp. 209 a 298, v provozní dobì úterý a ètvrtek 13 - 17 hod. a v sobotu 9 - 12 hod.
Do této provozovny lze ukládat i vyøazené elektrické a elektronické spotøebièe, vyøazená zaøízení obsahující chlorofluorouhlíky (lednice). Bìný komunální odpad odkládejte jen do popelnic a kontejnerù a po odloení odpadu uzavírejte jejich víka. Dìkujeme obèanùm za tøídìní odpadù (sklo, papír a plasty) a ukládání do odpadových nádob (kontejnerù) vyèlenìných pro separovaný sbìr.
Ing. Jan Klem, zástupce øeditele TS Pøíbram

V dobách, ve kterých nebyli lidé tolik fascinováni
pøesností jako dnes, a kdy na druhou stranu byl
mikrosvìt kadého jedince obecnì pøehlednìjí, se
pouívalo jmen i k identifikaci mnoha vìcí, které jsou
dnes evidovány podle soustavy èísel. Mám zde
na mysli pøedevím pole, louky, zahrady a domy, tedy
základní nemovitosti. Pøestoe se u vìtiny z nich
dnes pouívají k oznaèení pouze strohá èísla, nìkterá
taková jména lze slyet jetì dnes.
Pole a louky byly základními prostøedky, slouícími
k obivì naich pøedkù. Jejich vlastnictví a výmìra se
staly základním sociálním mìøítkem, a to i u mìstských obyvatel. Pøesto se jejich oznaèení dìlo pouze
jménem a výètem sousedních nemovitostí. Hlavním
inspiraèním zdrojem oznaèení polností tak bývalo
pøedevím osobní jméno majitele èi pøedchozího
majitele. Taková oznaèení zaznamenávala èasté promìny, proto a nebylo jednoduché se v nich orientovat.
V historických pramenech se v okolí Pøíbramì
mùeme setkat se jmény vìtiny pøíbramských
mìanù (napø. Heroltovské pole, Alisovská louka,
Veverkovská zahrada ad.). Tìko bychom vak dnes
urèili, kde se pøesnì tyto nemovitosti nacházely.
Dále se setkáváme s oznaèením polí a luk pomocí
významných orientaèních bodù v krajinì, samozøejmì
èasto doplnìné opìt jménem majitele. Takováto jména
vykazovala vìtí trvanlivost a nìkterá z nich se
na mapách èi dokonce i v mluvené øeèi dochovala
do souèasnosti nebo se pøerodila do jiných pomístních
názvù. Takovým pøíkladem je napø. Letina, dnes
pøedevím jméno ulice poblí stadionu Horymír.
Pùvodnì to vak bylo oznaèení pro hustý lískový
porost, pozdìji pro tamní louky. Pomístní název
V lukách, zachovaný v názvu ulice, pøímo odkazuje
na louky v okolí mìsta.
Velmi podobného pùvodu je dalí pomístní název
Sedlitì (také poblí Horymíru), které v sobì obsahuje slovní základ sedlo, co bylo ve staroèetinì
oznaèení pro role, dvorec, sídlo èi hospodáøství, tedy
obecnì pro zemìdìlskou èinnost. S ní souvisí i název
pro pole a louky Beránka, který se nachází mezi
Dubnem a Novou Hospodou, v tomto pøípadì
s chovem ovcí.
Zvlátní postavení mezi názvy zemìdìlských ploch
získaly pomístní jména, která nakonec pøeváila
v oznaèení vìtí oblasti, vèetnì lidských sídel. První
z nich, Fantova Louka, je název pro oblast pod
Svatou Horou, hned vedle ji zmiòované Letiny.
Pùvod jména odkazuje na dávného majitele Fantu,
jeho jméno bylo odvozeno od nìmeckého slova Fant
(= zástava, záruka), které ovem tehdy vyjadøovalo
také oznaèení pro vrtkavého, marnivého mladíka.
Druhým takovým pøípadem je Drmlovo Pole, kde
pùvodnì jen oznaèení polnosti dalo název celé osadì.
Jméno pochází opìt od majitele nemovitosti, u které
(nebo na kterém) se záhy zaèali usazovat dalí obyvatelé. Tento èlovìk mìl pøízvisko Drmla, co bylo
staroèeské oznaèení pro mluvku, tluèhubu.
Pøíbuzným jménem jsou nazvány i Hatì, co je
pùvodnì oznaèení pro køovinatý porost, pøenesenì
pak pro stezku z vìtví pøes moèál. Takové jméno
souvisí se zemìdìlství jen okrajovì, lépe øeèeno pøímo
protikladnì, protoe zde nebylo moné pìstovat nic.
Daniel Doleal

ZÁØIJOVÉ KALENDÁRIUM
1. 9. 1845

Dosavadní listovní potovní
sbìrna byla spojena s tzv.
podloí koní, èím vznikla
potovní stanice s pravidelným kadodenním jízdním
spojením do Cerhovic
a Dobøíe.

a do letoního roku nemìla
Pøíbram vlastní domov
dùchodcù.

19. 9. 1801

Zemøel Jan Antonín Alis,
hormistr a humistr.

6. 9. 1836

20. 9. 1774

8. 9. 1422

22. 9. 1944

Vypukla v Pøíbrami epidemie cholery. Jejím následkùm podlehlo 247 osob.

Strhla se bitva u Hluboe,
ve které Hanu z Kolovrat
na hlavu porazil pøíbramskou hotovost a natrvalo
zlomil odpor pøíbramských.

Byl ustaven v Pøíbrami
rozárnický cech, který sdruoval výrobce rùencù. V jiném mìstì v Èechách takový
cech ustaven nebyl.

V bojích na Dukle padl Josef
Kholl, jeden z nejvýraznìjích Pøíbramákù, pùsobyví
v zahranièním odboji.

14. 9. 1875

24. 9. 1920

16. 9. 1954

28. 9. 1657

Vyvrcholily oslavy dosaení
1000 m svislé hloubky na
dolu Vojtìch.

Rada MNV navrhla pøestìhovat tzv. dùm odpoèinku
mimo Pøíbram. Od té doby

Z VEME V ÁS

Pøíbram navtívil prezident
T. G. Masaryk.

Navtívil Svatou Horu
Michal Viòovecký, pozdìjí
polský král Michal Korybut.

NA 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
VE STØEDU 15. 9. 2004 OD 15 HOD .
V JEDNACÍM SÁLE N A P ØÍKOPECH 105.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 28. 7.
J M E N O VA L A

- PhDr. Vìru Èernou vedoucí
Mìstské realitní kanceláøe
s úèinností od 1. 8. 2004.
- èleny komise, resp. náhradníky dle zákona è. 40/2004 Sb.,
o veøejných zakázkách, a to:
Ing. Karla Cibulku, Ing. Vladimíra Chudáèka, p. Petra
Havlíka, Ing. Zdeòka Vojíøe,
Ing. Bohumila Kortuse, Ing.
Vladimíra Matìjku, Ing.
Stanislava Kantora

SCHVÁLILA

- poskytnutí finanèního pøíspìvku na Rally Pøíbram ve
výi 10 000,- Kè z kapitoly
716, sportovní granty, rezerva
- úpravu prodejních cen propagaèních materiálù: broura
Turistické informace, kalendáø
akcí 2004 a Kalendáø na rok
2003 - zdarma
- pøevod pronájmu nebytového
prostoru v Pøíbrami VII, nám.
17. listopadu èp. 294 na paní
Evu Nejdlovou na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 350,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou

A

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

kadoroènì o míru inflace
za úèelem obchodní èinnosti
- pronájem nebytového prostoru
- garáe è. 704 v Pøíbrami VI 
Bø. Hory, Dùl Anna 26, pro p.
Zdeòka Baculika na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za 500,- Kè/m2/rok (základní nájemné), povýenou
kadoroènì o míru inflace
- pronájem nebytového prostoru
è. 7 v Pøíbrami IV, Ès. armády 5,
pro Milana Hájka na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za 100,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou
kadoroènì o míru inflace za

úèelem rozíøení sortimentu
pùjèovny a pronájmu vìcí movitých  èistící pøístroje
- prodlouení plynovodního
øadu v ul. Husova o 236 m
vèetnì 4 ks pøípojek + 1 odboèení pro areál dolu Anna, dle
nabídky firmy Feromont, s. r. o.,
ve výi 354 901,- Kè vè. DPH

cie sídlí ve vlastní budovì v Mariánském
údolí a druhá sluebna je na Bøezových

MISE DÌTSTVÍ BEZ ÚRAZÙ
Pøíbram, 14. 9. 2004
V úterý 14. 9. 2004 se v Pøíbrami uskuteèní jedna z etap
preventivního projektu Mise Dìtství bez úrazù, který chce dìti,
rodièe, pedagogy a veøejnost upozornit na váný problém úrazù
dìtí a monosti ochrany pøed úrazy.
Mìstem projede peloton dìtských cyklistù v doprovodu hlídek
Policie ÈR, Mìstské policie a symbolické protiúrazové sanitky.
Protiúrazová sanitka pøiveze místním základním a mateøským
kolám zdarma balíèky pomùcek na podporu prevence úrazù.
Souèasnì bude probíhat preventivní výukový program pro koly.
Na závìr dìti vypustí do vzduchu 300 balónkù jako symbol
kadoroènì úrazy zmaøených dìtských ivotù.
Projekt se koná pod zátitou Mìstského úøadu Pøíbram. Na projektu v Pøíbrami spolupracují základní a mateøské koly, Dùm
dìtí a mládee, Policie ÈR, Mìstská policie, Hasièský záchranný
sbor, ÈÈK, obecnì prospìná spoleènost Podaná ruka.
Harmonogram Mise Dìtství bez úrazù v Pøíbrami:
9:00 tisková konference - v aule Základní koly v ulici Bratøí
Èapkù 279, Pøíbram VII
9:30 - start pelotonu - od Základní koly v ulici Bratøí Èapkù
(cíl pelotonu na nám. 17. listopadu)
9:30 - 12:00 - Dìtský den bez úrazù, kde se dìti budou zábavnou formou uèit, jak se chránit pøed úrazy (nám. 17. listopadu)
12:00 - slavnostní vyputìní 300 balónkù a ukonèení akce
Za úèasti pelotonu, pøítomných dìtí a veøejnosti bude na námìstí
vyputìno symbolických 300 balónkù - kadý rok zemøe
na následky úrazù kolem 300 dìtí.

Farní charita Pøíbram
Domácí zdravotní péèe

- je komplexní péèe oetøovatelská a zdravotní o klienty vech
vìkových skupin v domácím prostøedí.
Poslání a cíl naí práce: Snaha pomoci lidem, kteøí v dùsledku
nemoci, postiení èi stáøí si ji nemohou sami zabezpeèit
plnohodnotný ivot, avak díky naí pomoci mohou zùstat
ve svém domácím prostøedí a mají zajitìnou komplexní péèi.
Oetøovatelská sluba zajiuje: oetøovatelské výkony dle
indikace lékaøe, komplexní péèi o dlouhodobì leící, oetøovatelskou rehabilitaci, aplikaci injekcí, odbìry krve, pøevazy
a péèi o pacienty se stomií. Tuto práci vykonávají pouze
zdravotní sestry s praxí u lùka.
Finanèní sluba je hrazena ze zdravotního pojitìní. Na tuto
èinnost se snaíme získávat dalí finanèní prostøedky
z rùzných dotací a grantù.
Kontakt: Farní charita, námìstí T. G. Masaryka 1, Pøíbram I
tel., fax: 318 635 050, mobil: 777 255 075
e-mail: chops@volny.cz
øeditel: PhDr. Mgr. Jan Traxler, tel. 737 282 817
vedoucí sestra: Jana tìpánová
k zastiení: pondìlí: 7 - 7,30; 13 - 14 hod., støeda 7 - 7,30 hod.

JMENOVALA

èleny komise dle zákona è.
40/2004 Sb., o veøejných zakázkách na akci 4. Z,
Pøíbram II, Jiráskovy sady 273
- stavební úpravy v 1. PP ve
sloení: Ing. Bohumil Kortus,
Ing. Vladimír Matìjka, MUDr.
Ivan edivý, Mgr. Jiøí Schmidt,
p. Svatopluk Chrastina a náADA MÌSTA
hradníky komise ve sloení:
Ing. Karel Cibulka, Ing. Zdenìk
NESCHVÁLILA
bezplatný pronájem sportovní Vojíø, Ing. Vladimír Chudáèek,
haly v Aquaparku Volejbalo- Ing. Jaroslav Vandas, PaedDr.
Vladimír Køí
vému oddílu Pøíbram

R

Pøedstavujeme rozpoèet: Kapitola 717
Kapitola 717  mìstská policie
Rozpoèet kapitoly byl schválen na stranì
výdajù ve výi 16 453 000,- Kè.
Pøíjmovou èást tvoøí pouze finanèní
prostøedky vybrané z pokut a parkovacích
automatù a tyto peníze jdou v plné výi
zpìt do rozpoètu mìsta.
Mìstská policie má v souèasné dobì 41
zamìstnancù vèetnì velitele. Technické
vybavení tvoøí malá vozidla, vysílaèky
a kamerový systém.
Nejvìtí èást rozpoètu tvoøí mzdové
prostøedky  mzdy, sociální pojitìní,
zdravotní pojitìní, povinné pojitìní
a kolektivní pojitìní. Zbývající èást je
urèena na provoz mìstské policie. Sem lze
zahrnout napøíklad výdaje na elektrickou
energii, plyn, voda, pohonné hmoty pro
sluební vozidla policie. Stráníky je tøeba
také obléknout, take sem patøí i peníze
na výstroj a výzbroj. Do rozpoètu jsou
samozøejmì zapoèítané také finanèní
prostøedky na vzdìlávání, kolení sluby
a podobnì. kolení musí stráníci povinnì
absolvovat nejen pøi nástupu do zamìstnání,
ale následnì kadé tøi roky. Mìstská poli-

M Ì S TA

Horách. Tady je mìstská policie v nájmu.

Vem spolkùm, klubùm a organizacím!
Mìsto Pøíbram i v letoním roce pøipravuje k vydání Kalendáø
akcí 2005. V nìm by se mìly objevit vechny kulturní a sportovní akce, které chystáte pro rok 2005. Tento kalendáø je
prezentován i na internetových stránkách mìsta a zároveò akce
pøedáváme i napøíklad do kalendáøe Støedoèeského kraje.
Vìøíme, e se opìt aktivnì zapojíte a pøedáte nejpozdìji
do konce øíjna 2004 pøehledy o vámi poøádaných akcích. Pokud
jetì neznáte pøesné datum, staèí uvést mìsíc a místo poøádání.
Materiál pøedejte na Infocentrum Mìstského úøadu Pøíbram,
Zámeèek  Ernestinum, Tyrova 106, pøízemí.
Pøípadnì vyuijte e-mail: alena.strakova@pribram-city.cz,
nebo fax: 318 402 360.

Obèanské sdruení zdravotnì postiených
Pøíbram  Bøezové Hory
poøádá kadou druhou støedu v mìsíci od 15 do 20 hod.
taneèní odpoledne pro zdravotnì postiené, ale
nejen pro nì.
První taneèní odpoledne poøádáme 8. záøí 2004.
Telefon: 776 348 614 (pøedseda Pavel Vráblica)

Opera Rusalka

Mìsto Pøíbram jako poøadatel Hudebního festivalu
Antonína Dvoøáka oznamuje, e náhradní termín 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.
Doprava: Návtìvníci se na toto pøedstavení mohou dopravit vlastním vozidlem (parkování je moné na silnici
III/1914 u obce Vysoká u Pøíbramì), nebo mohou vyuít
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.

16. 8.

Mámo, táto, jedeme se bavit 
V sobotu 11. 9. 2004 poøádá Autoklub Pøíbram ji pátý
roèník zábavné automobilové soutìe pro dìti Mámo,
táto, jedeme se bavit .
Jedná se o orientaèní závod, kde dítì jako spolujezdec
musí vyhledat tra podle jednoduchého itineráøe, plánku
trati. Spolu se svým dospìlým øidièem plní urèené úkoly
a spolu s ním musí zajet jízdy zruènosti. Ve vozidle jede
obvykle celá rodina, která fandí, radí a napovídá, ale
soutìí pouze pøihláené dìcko.
Soutì se jede za bìného provozu, nejedná se o rychlostní
závody. Naopak zamìøuje se na dopravní výchovu ákù
i jejich øidièù a je kontrolováno i dodrování zákonù,
zejména 361/2000 Sb. Civilní vozidla jsou oznaèena pouze
na sklech zadních dveøí.
Soutì bude pro letoek odstartována v areálu koupalitì
Nový rybník a tra povede pøes Pøíbram a okolní obce zpìt,
kde bude pro vechny úèastníky pøipraveno obèerstvení
a zábavné odpoledne. Tady u budou soutìit vichni 
malí i velcí, dospìlí i pøedkoláci.
Pro zábavné hry, vyhláení vítìzù i veèerní program je
vyhrazen prostor pod restaurací. Pro zájemce je moné
zajistit pøespání v chatkách, pøípadnì ve vlastních stanech.
Start soutìe je stanoven na 9.00 hodin a pøedpokládaný
dojezd okolo 14. hodiny. Slavnostní vyhláení vítìzù
a tombola zaène okolo 17. hodiny. Závìr soutìe bude
ve veèerních hodinách, pøedtím ale vechny úèastníky
jetì èeká opékání pekáèkù a jako kadoroènì i pøekvapení.
Soutìe je pøipravena pro 60  70 posádek.
Pøihláky mùete získat v Informaèním centru Knihovny
Jana Drdy v Pøíbrami na nám.T. G. Masaryka 156
(tel.: 318 622 384). Pøípadné dalí informace na telefonu:
606 657 312.
Frantiek Stoklasa
pøedseda Autoklub Pøíbram v AÈR
Soukromá organizace
Mezinárodní hudební festival Dvoøákova Pøíbram
Vás zve na festival MHF Dvoøákova Pøíbram.
Koncerty probìhnou na plovoucím pódiu na vodní
ploe Hoøejí Obora.
Ve dnech 15. - 16. záøí se pøedstaví základní umìlecké
koly a významné hudební skupiny a orchestry regionu.
Dne 17. záøí - Pocta souèasného pøíbramského skladatele
Vladimíra Wimmera Antonínu Dvoøákovi.
Velký symfonický koncert - úèinkují: Východoèeská
filharmonie Hradec Králové, jazzová rytmika, Smíený
pìvecký sbor VUS - Pardubice, sólisté Boni pueri, jazzová
zpìvaèka Jana Koubková, rockový zpìvák Michal Pavelka
Vájo, Jarka Halamová - mezzosoprán, Michal Havlíèek basbaryton, Adam Tomáek - bas. Závìreèná skladba bude
scénicky ztvárnìna svìtly a ohòostrojem. Pøed samotným
koncertem, který bude moderovat Romana Navarová,
se uskuteèní pøíjezd Dvoøákovy rodiny v dobových
kostýmech a historickém koèáru. Dále bude následovat
pøíjezd ijících potomkù Antonína Dvoøáka.
Na závìreèném koncertu budou pøítomni tito èestní hosté:
ministr kultury Pavel Dostál, místopøedsedkynì PS PÈR
Miroslava Nìmcová, hejtman Støedoèeského kraje Petr
Bendl, poslankynì PS PÈR Eva Dundáèková.
Program:
15. záøí 2004
13,00  14,00 hod. ZU Romitál, Snìhové jazyky
14,10  15,10 hod. Rosa Band
15,20  16,20 hod. ZU Dobøí
16,30  17,30 hod. Ginevra
17,40  18,40 hod. Výèep
18,50  19,50 hod. Masala
20,00  21,00 hod. Pøíbramský Big Band
16. záøí 2004
13,00  14,40 hod. ZU Sedlèany, Marimba Junior, Matyas
14,50  15,50 hod. Pessimist
16,00  17,00 hod. Rómský folklór
17,10  18,10 hod. 1. ZU Pøíbram, Masturband
18,20  19,20 hod. Reparát
19,30  20,30 hod. The Switch
17. záøí 2004
12,00 hod. stavba orchestru
14,00 hod. nazvuèení orchestru
15,30 hod. zvuková zkouka
19,00 hod. zahájení veèerního programu  fanfáry
19,05 hod. pøíjezd koèáru
19,10 hod. proslovy
19,20 hod. zaèátek symfonického koncertu Peníze nebo
ivot, Vìk Vodnáøe, Apel
závìr
Oldøich Suldovský, pøedseda
Vladimír Wimmer, jednatel

FOTOKRONIKA

Dne 23. 8. byla dokonèena II. etapa celkové opravy kotelny 3. Z
nákladem cca 850 tis. Kè bez DPH. Jednalo se o výmìnu stávajících zastaralých kotlù, úpravy rozvodù a regulace kotelny.

V budovì Základní koly v Jiráskových sadech bylo provedeno
mnoho stavebních úprav. Vzniklo také nìkolik nových uèeben.

V rámci rekonstrukce byly v Romitálské a Husovì ulici vybudovány také nové chodníky.

V záøí bude otevøen vyznaèený úsek cyklostezky.

Pøechody 3D by mìly zvýit bezpeènost chodcù ve mìstì.

V úterý 31. 8. byla dokonèena a postavena na místo nová
døevìná lávka pøes Pøíbramský potok (v ul. Ès. armády).

Ocelová lávka u vlakového nádraí byla dne 21. 8. demontována, nyní se provádí celková
rekonstrukce a poté bude lávka znovu osazena na místo.

Pøed 6. základní kolou byl postaven ochranný plot, který by mìl
chránit áky pøed silnièním provozem.

Na Svaté Hoøe se seli 15. srpna vìøící na Mariánské pouti.

Vybudováním kruhového objezdu na námìstí T. G. Masaryka dolo ke zrychlení provozu.

