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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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SE

Pøíbramskou rally znají i ve svìtì

R o z h o v o r s A . B e r g re m o R a l l y P ø í b r a m
Ve ètvrtek 1. záøí byl na vech pøíbramských kolách slavnostnì zahájen nový kolní rok 2005/2006.
Starosta mìsta byl pøivítat prvòáèky
na 1. základní kole.

V srpnu se v Kolínì nad Rýnem konal
veletrh cestovního ruchu. Této akce se
zúèastnil také vedoucí ivnostenského
úøadu Ing. Ota Hauptmann. Nìkteré
jeho poznatky budou vyuity pøi organizaci dalího roèníku pøíbramské
výstavy Víkend v Pøíbrami.

Prof. Emanuel Pecka (vlevo), první
rektor (dnes je prorektorem pro vìdu
a výzkum) Vysoké koly evropských
a regionálních studií, o. p. s., È. Budìjovice (kola má jedno pracovitì také
v Pøíbrami), obdrel od místopøedsedy
Poslanecké snìmovny PÈR V. Filipa
støíbrnou medaili T. G. Masaryka
za pøínos sociologii a za pedagogickou èinnost.

O tom, s jakými problémy se potýkají
pracovníci spoleènosti Mìstské lesy,
kde je stoprocentním vlastníkem mìsto
Pøíbram, se v polovinì srpna mohli
na vlastní oèi pøesvìdèit pøíbramtí
zastupitelé.

Jenom pár dní zbývá do zahájení
dalího roèníku Rally Pøíbram.
Za sebou ji má poøádný kus historie, protoe letoní roèník bude ji
sedmadvacátý.
Vechny, kromì dvou
roèníkù, má na svých
bedrech letitý øeditel tohoto závodu pan
Antonín B er g er.
Na otázku, èím bude
právì letoní roèník
jiný èi výjimeèný,
Antonín Berger øíká:
Závod jsme se snaili udìlat totoný
s pøedcházejícími
roèníky, protoe nae
stávající koncepce se
osvìdèila, tak naè
mìnit to dobré. Ale
udìlali jsme troku
zmìnu v tom, e tentokrát bude tzv.
Prolog, co bude takové pøedstavení posádek a jejich aut divákùm. Udìlali jsme i slavnostní start
v horní èásti Praské ulice na
Václavském námìstí. Odtud potom
pojedou pøes Svatou Horu
na Sázky, do Milínské ulice, okolo
budovy soudu dolu k Nádraní
ulici a do Evropské ulice.
Kolik je v souèasné dobì pøihláených posádek? Na pøihláky je
zatím jetì stále èas, protoe
uzávìrka je 9. záøí, ale podle dosavadních zkueností jich bude kolem
osmdesátky. Podle mých zpráv by
se soutìe mìla zúèastnit celá automobilová pièka, take si myslím,
e pùjde skuteènì o velice zajímavý
a napínavý závod. Jak dlouho
trvá pøíprava takhle nároèné
akce? To je trvalá práce. Jeden
roèník konèí a druhý hned zaèíná.
Je to prostì nekoneèná práce.
Co Vás osobnì u této práce drí?
Kdysi dávno jsem sám jezdil, teï
zase jezdí mùj syn. No, a protoe já
u se chystám na odpoèinek, tak
bych to ezlo rád pøedal. Máte
tedy u svého nástupce vyhlédnutého? Ano, myslím, e ano. Je
to mùj ze, který také dìlá v naí
firmì, ale øíká, e se mu do toho
moc nechce. Èeká mì tedy jetì
pøesvìdèování. Dá se øíct, e je to

taková rodinná sestava. Syn o tom
nechce ani slyet, ví, e to není
vùbec snadná práce. Kadý, kdo
podobné akce dìlá, si myslím

zaslouí podìkování. U jenom
za to, e vùbec nìco dìlají. A u
jsou to kolaøi nebo jiní. Co je pro
úspìch podobné akce nejdùleitìjí? Asi dobrá spolupráce se
vemi orgány - jak ve mìstì, tak
v obcích. Ná závod se dotýká
nejen naeho regionu, ale i vedlejího
Berounska
a Hoøovicka.
A skloubit
vechny
námitky
a pøipomínky
n e n í
snadné. Mohu øíct, e spolupráce s mìstem Pøíbram i obcemi je velmi dobrá. Ná starosta
ví, e Rally Pøíbram je známá i
v zahranièí, a je to tedy i propagace mìsta. A e je propagace dobrá,
o tom se sám pøesvìdèil tøeba pøi
návtìvì Rakouska, kde prý øíkali:
Ano, Rally Pøíbram, to známe!
A s poehnáním mìsta se vdycky
lépe pracuje. Jak velký tým tuto
akci chystá? Zhruba asi desítka
lidí. Pøi akci samotné se pak
zúèastní kolem 1500 poøadatelù.
Máme je rozdìlené do jednotlivých
rychlostních zkouek, take na kadé je asi sto a sto padesát lidí.
Poøadatelé se zaèínají stále hùø

a hùø shánìt. Zùstávají nám vìrni
takové ty starí roèníky, které závodem ijí, u tìch mladích je to
ménì. Jediným a skuteènì perfektnì
fungujícím spolkem jsou hasièi.
Na nì se opravdu mùeme spolehnout. Jaké nejvìtí problémy
provázejí podobné akce?
Vìtinou je to neukáznìnost divákù.
Èasto jsou velice neukáznìní.
Moná chybí vìtí prevence ze strany
médií, aby diváky stále upozoròovala na nebezpeèí. Bohuel dnení
spoleènost si demokracii vysvìtluje
tak, e si lidé mohou dìlat co chtìjí.
Nechápou, e pravidla se musí
dodrovat vdy a vude a e tady
jde o ivoty jejich i ostatních.
Kolik rychlostních zkouek závodníky letos èeká a je nìkterá z nich
zvlá tìká? Bude jich devatenáct. Nejtìí, alespoò soudím podle
loòského projevu jezdcù, je rychlostní zkouka pøes Vystrkov. Díky
majiteli lesa panu ajnerovi, který
nám maximálnì vychází vstøíc, tato
skuteènì tìká zkouka bude opìt.
Kdy si Vy sám øeknete, tak a u to
mám za sebou? A dojede poslední
auto do cíle. To je taková rána, jak
ze mne to napìtí spadne. I kdy nás
èeká jetì dalí práce a spousta
øeení, je u pak vechno v klidu.
Nerad bych, aby se nìkomu nìco
stalo, a stát se mùe
vdycky. Ale já øíkám:
dokud jde jenom
o plechy, tak
nejde o nic.
Co byste divákùm jetì
rád zopakoval a vzkázal? Hlavnì jim pøeji
spoustu pìkných sportovních
záitkù. Mnohdy je ze vzdálenìjího
místa vidìt daleko lépe, ne pøímo
u trati. Diváci by si hlavnì mìli
stále uvìdomovat, e za volantem
sedí jenom èlovìk a i s autem se
mùe stát cokoliv, tøeba upadne
kolo. Vidìl jsem mnoho situací, kdy
dolo ke zranìní divákù a i nìkteré
reakce z jejich strany jsou zcela
neèekané.
Dávejte, prosím, vichni pozor!
Neriskujte zbyteènì!
- str -

V z p o m í n k a
Obchvat Dubna bude! V pondìlí 5. 9.
bylo slavnostnì pøedáno stavenitì
firmì, která bude obchvat stavìt.
Akce bude stát cca 114 milionù a mìla
by být hotová v srpnu 2007. Na snímku
je starosta Pøíbrami se starostou
Písku, který se této významné akce
také zúèastnil. Oba starostové vìøí, e
bude brzy zahájena také dostavba
rychlostní komunikace R4.
V Infocentru MìÚ Pøíbram v Zámeèku
- Ernestinu si mùete koupit nástìnný
kalendáø Dvanáct obrazù ze ivota
Jakuba Jana Ryby na rok 2006.
Autorem kalendáøe je M. Hásek.
Upozoròujeme návtìvníky
Aquaparku, e vstupenky do areálu
oznaèené razítkem Technické sluby
mìsta Pøíbram budou platit
pouze do 31. prosince 2005.

Památník Vojna - Leetice 43

tel. 603 790 128, 731 554 244,
731 554 253
http://www.muzeum-pribram-cz
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
duben - øíjen, úterý - nedìle 9 - 17 h.
listopad - bøezen, úterý - pátek 9 - 16 h.

Uprostøed léta dorazila do Pøíbrami zpráva o tom, e zemøel pan
Ing. Milan Soukup, mj. èlen Letopisecké komise pøíbramského
mìstského úøadu. Je ji osudem kadého èlovìka, e jednoho
dne zemøe, pokadé vak, kdy ona smrt skuteènì pøijde a zasáhne nìkoho z naich známých èi blízkých, zdráháme se tomu
uvìøit. Právì tak neuvìøitelná byla pro mne zpráva o úmrtí Ing.
Soukupa, nebo jsem Milana znal jako èlovìka plného energie,
nápadù a plánù do budoucnosti.
Ing. Milan Soukup patøil k lidem, kterým rozhodnì není lhostejné, co se v jeho okolí dìje, a zároveò neváhal osobnì pøispìt
svým dílem ku prospìchu vech. Nae spolupráce vzela právì
z tohoto jeho zájmu. Hlavním bodem naí spolupráce bylo
oznaèení a také pojmenování ulic. Tento problém je v Pøíbrami
zanedbaný ji od roku 1890 a bohuel se jej nedaøí zcela vyøeit dodnes, ale na tom, e vìtina ulic je ji øádnì oznaèena, e
se v mìstské pokladnì nalezlo kadoroènì alespoò trochu
penìz pro tento úèel a e jednotlivé ulice mají vymezený
rozsah podle popisných èísel, má Ing. Soukup hlavní podíl.
Neváhal proto vést jednání na vech úrovních, starostou poèínaje a dìlníky Technických slueb konèe, vytèenému cíli vìnoval èas i energii. Takto jsme se setkávali posledních 10 let jeho
ivota, nìkdy se pøeli, vìtinou vak nacházeli shodu, protoe
nae snaení bylo spoleèné  dát pøíbramským ulicím øád.
Ing. Milan Soukup odeel uprostøed rozdìlané práce.
Milane, bude nám tu moc chybìt.
Daniel Doleal
pøedseda letopisecké a památkové komise

S LOVO

V srpnu jsme byli na Svaté
Hoøe svìdky mimoøádné
události, kterou èlovìk
zaije doslova tak jednou
za ivot: svìcení krásného
nového oltáøe od mistra
Otmara Olivy kardinálem
Miloslavem Vlkem.
Slavnosti se za krásného
dne zúèastnily stovky poutníkù.
Bìhem prázdnin finiovaly práce v areálu
Základní koly Jiráskovy sady, kde jsme
dokonèovali vechny potøebné úpravy
v interiérech a exteriéru  odkanalizování
dvora, dokonèení sportovního høitì,
nového povrchu se doèkala i historická
dlaba pøed touto architektonicky velice
krásnou stavbou a jednou z nejhezèích
kol ve mìstì. Do provozu jsme bìhem
prázdninových mìsícù uvedli celou øadu
novì zrekonstruovaných komunikací.
Jsou to práce po celém mìstì, ale pøedevím v okrajových èástech, konkrétnì
v Orlovì, eicích, Kozièínì a Jesenici.
Ve mìstì se také finiuje s pøípravou jedné z etap hornického vláèku, který by mìl
být velkou turistickou atrakcí Hornického
muzea. Spoleènì s dopravcem chystáme
podstatné zjednoduení jízdních øádù
MHD. Zvlátì pro linku MHD è. 2, kde je
v souèasné dobì celá øada témìø neèitelných èísel. Jednoduchá a pøehledná, snadno
èitelná tabulka, byla u v 90. letech
v Pøíbrami pouívaná.
Diskutujeme na téma pøípravy projekèních
prací na úpravu a vybavení sjezdovky na
Padáku. Bohuel, v loòském roce dolo
velice pozdì k podepsání smlouvy mezi
vlastníkem (Baník Pøíbram) a mìstem
o monosti pronájmu tøetí osobì. Tehdy
pøipravený investor ji nemohl do zaèátku
zimy zrealizovat zámìr. Letos se na èeském
trhu ji tak zajímavá nabídka na financování nového lyaøského areálu nevyskytuje.
Situace se zmìnila a nezbývá ne výstavbu
zainvestovat z mìstských prostøedkù.
V letoním roce to ale s nejvìtí pravdìpodobností nebude, a tak se Pøíbramáci
díky tomuto skluzu mohou doèkat nového
areálu a ke konci roku 2006.
Se srpnem zaèala i extraligová fotbalová

soutì. Musím øíci, e mustvo Marily
nám dìlá radost nejen dobrými výsledky
a novými hráèi, ale také jmenováním
nového generálního øeditele, kterým se stala
mimoøádná fotbalová osobnost - Pavel
Kuka. Volejbalisté Vavexu uspìli v domácím prostøedí v mezinárodním turnaji, kdy
porazili mustva Berlína a Innsbrucku.

Zastupitelé mìsta mìli i o prázdninách
pracovní jednání, tentokrát na téma mìstských lesù. Nae lesy se potýkají se dvìma
vánými problémy - s výrazným srákovým
deficitem, který zpùsobuje sucho v nìkterých poddolovaných lokalitách, a s napadením kùrovcem.

V druhé polovinì prázdnin se ji naplno
rozbìhlo Letní kino. Bohuel nepøízeò
poèasí mìla patný vliv na návtìvnost.
Vìøme, e záøí bude poøadatelùm v tomto
smyslu naklonìno.

V závìru mìsíce jsme za úèasti ministra
kromacha otevøeli poslední etapu dostavby Domova dùchodcù na Bøezových
Horách, kde se nyní poèet lùek zvýil a
na 58. Celý areál, který stál 72 milionù
korun, je ji dokonèený. V tomto mìsíci
jsme také vedli intenzivní jednání ohlednì
velké státní investice, která se ji více jak
deset let pøipravovala, a to obchvatu obce
Dubno - napojení Pøíbrami na R4. Po velice
pøíznivých informacích z poèátku tohoto
roku, kdy tato akce ji byla zapracovaná
do státního rozpoètu, pøila pøed prázdninami zpráva, e akce byla opìt vyøazena.
Nyní se natìstí definitivnì potvrdilo, e
s touto stavbou se zaène jetì v letoním
roce. Tato investice pøinese do regionu
pøes sto milionù korun. Bìhem prázdnin
jsme chystali i dalí akce, napøíklad napojení Pøíbrami do projektu tématických
cyklostezek v Èeské republice, ale i s napojením na zahranièí.
Diamo,

V pondìlí 29. srpna byla slavnostnì otevøena poslední
èást Domova dùchodcù na Bøezových Horách. Náklady
na toto zaøízení èinily cca 72 milionù, stát pøispìl 15 miliony. Nyní je v tomto zaøízení celkem 58 míst. Otevøení
se zúèastnil také ministr práce a sociálních vìcí Zdenìk
kromach. Na spoleèném jednání s vedením mìsta místostarosta Ivan edivý nastínil dalí velký problém, který
bude nutné v Pøíbrami vyøeit, a to vybudování hospicu.

S TA R O S T Y

s. p., pøevedlo letos bezúplatnì
na mìsto pozemky ve mìstì, které jsou
pod veøejnými prostory, a navíc pøevede i
historickou budovu øeditelství Rudných
dolù na námìstí T. G. Masaryka. Za to si zaslouí také podìkování pøíbramský zastupitel
Jaroslav Vandas, který je zároveò i ekonomickým námìstkem Diama.
Vem kolákùm a pedagogùm pøeji
úspìné zahájení nového kolního
roku a zvlátì malým prvòáèkùm
pøeji, aby se do koly tìili a aby je
kola hodnì bavila.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Firmu DUVE ÈR, s. r. o.,
zaloil nìmecký obèan
pan Ralf Duve 9. 5.
2001. Za sídlo firmy
zvolil Pøíbram, nebo
plánovaná
výroba
výfukových systémù má v Pøíbrami tradici (firma Praga,
pozdìjí Karsit) a bylo zde mono rychle najít dostateèné
mnoství odborných pracovníkù.
DUVE ÈR, s. r. o., vyrábí a dodává dráky výfukových
systémù pro pøední výrobce výfukù: Faurecia Exhaust
Systéme, Arvin Meritor, Futaba. Tyto systémy
jsou montovány do automobilù znaèek koda, VW, Seat, Peugeot i dalí. Dále spoleènost
vyrábí øadící páky, hlavnì pro firmu BMW.
Spoleènost zaèala v malé pronajaté dílnì jen
s nìkolika pracovníky. První dìlníci se zaèali
zauèovat v sesterském závodì v nìmeckém
Neuenrade. V souèasné dobì má firma 32 zamìstnancù a pøedpokládáme, e bìhem dvou
let dosáhneme poètu 100. Ná výrobní sortiment se roziøuje o rùzné nové typy autosouèástek. Firma vyuívá boomu automobilového
prùmyslu v ÈR. Zpoèátku dodávala jen své
sesterské firmì do Nìmecka a zároveò hledala
tuzemské odbìratele. V souèasné dobì u
vìtinu své produkce prodává v tuzemsku.
Cílem firmy je v prùbìhu nìkolika let vybudovat v Prùmyslové zónì v Pøíbrami svùj
vlastní výrobní objekt. Za tímto úèelem jedná
s mìstem Pøíbram o prodeji vhodných
pozemkù. Firma má v souèasné dobì sídlo i
provozovnu v pronajatých prostorách u firmy Karsit, s. r. o.,
v Pøíbrami. Zpoèátku mìla pronajatou plochu 200 m2, nyní
to je plocha ve výrobní hale M 101 o výmìøe 2 000 m2.
Strojní vybavení má vlastní. Jedná se zejména o pìchovací
stroje na drát a trubku, lisy na ohýbání trubky a drátu a na
lisování plechu, sváøecí roboty a automaty a bìné nástrojaøské stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtaèky).
Spoleènost prodává svoje výrobky do Nìmecka, zejména
svým sesterským spoleènostem a dalím rùzným firmám
v Nìmecku a v ÈR. Nepøetritý nárùst obratu pøesvìdèivì
dokládá jednak hlad trhu (zejména èeského) po automobilovém pøísluenství, jednak i schopnost naí spoleènosti
této poptávce vyhovìt. Právì na základì vyhodnocení dlouhodobých trendù se spoleènost rozhodla vybudovat závod
velikosti spoleènosti Duve Umformtechnik GmbH, která

navíc èeské sestøe èást výroby a obchodù pøedává (dlouhodobá recese v Nìmecku, levná a kvalitní èeská pracovní
síla, vývoj trhu v ÈR).

Zkontrolujte si svùj obèanský prùkaz

prùkazù MìÚ Pøíbram ve spolupráci s vedením
tìchto zaøízení. Na vedoucí zaøízení se mohou obèané
se svou ádostí obrátit.

Závìsy výfukových systémù dodává zejména tìmto odbìratelùm:
- Faurecia Exhaust Systems s. r. o.
- Karl Binder GmbH
- Benteler GmbH
- EBAS s. r. o.
Táhla øazení dodává zejména tìmto odbìratelùm:

- KWH Automobiltechnik GmbH
Øadící páky dodává zejména tìmto odbìratelùm:
- Rover (Spojené království)
Hlavním pøedpokladem úspìchu je dosavadní bouølivý
rozvoj firmy, který dosvìdèuje správnost nastoupené cesty
 by zaèátky ivota firmy byly spojeny s obtíemi (pro ÈR
typickými) a hospodáøskými ztrátami. Od roku 2003 ale je
firma v zisku a zisk za rok 2004 bude ji významný.
Vzhledem k vysokým investièním nákladùm bude Duve
ÈR, s. r. o., usilovat o získání podpory Evropské unie pro
malé a støední podniky.
Svùj význam rovnì má kapitálová síla majitele firmy
a jeho dlouholeté zkuenosti z automobilového prùmyslu,
které mu velely zahájit èinnost v ÈR.

Výmìna obèanských prùkazù v r. 2005
Podle naøízení vlády è. 612/2004 Sb. jsou obèané
povinni provést výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù.
Výmìna je podle data vydání dokladu rozvrena
do ètyø let a konèí 31. 12. 2008.
Dne 31. 12. 2005 konèí platnost obèanských
prùkazù vydaných do 31. prosince 1994.
Jedná se o obèanské prùkazy vech typù kníek, bez
ohledu na vyznaèenou dobu platnosti. To znamená, e
je nutné vymìnit i prùkazy s vyznaèenou platností
bez omezení nebo platnost prodlouena bez omezení.
Dále se výmìna týká obèanských prùkazù typu rùová karta, vydaný od 1. kvìtna 1993 do 31. 12. 1994,
rovnì bez ohledu na to, je-li v nich vyznaèena doba
platnosti bez omezení. Tyto karty se poznají tak, e
jsou vydávány pouze v èeské verzi, na titulní stranì
neobsahují podpis dritele a pod fotografií na titulní
stranì nemají ádné údaje.
ádost o vydání nového obèanského prùkazu je
nutno podat nejpozdìji do 15. 11. 2005.
Potøebné doklady:
- vyplnìný formuláø ádost o vydání obèanského
prùkazu s vlastnoruèním podpisem adatele. V odùvodnìných pøípadech, zejména ze zdravotních
dùvodù, kdy se obèan nemùe podepsat, není podpis
vyadován a kolonka zùstane prázdná. Formuláø je
k dispozici na Mìstském úøadu Pøíbram, oddìlení
obèanských prùkazù a cestovních dokladù, Pøíbram I,
Gen. Tesaøíka 19, na matrièních úøadech ve správním
obvodu Pøíbram, v Infocentru MìÚ Pøíbram,
v Pøíbrami I, Zámeèek - Ernestinum a v Informacích
v hlavní budovì MìÚ v Tyrovì ulici 108.
- k ádosti je nutno pøedloit lx souèasnou barevnou
fotografii o rozmìru 35 x 45 mm (nelze pouitou
z jiného dokladu, èi starou, èernobílou, atp.),
- stávající obèanský prùkaz,
- v pøípadì poadavku uvedení vysokokolského titulu
jetì doklad o jeho udìlení (diplom),
- v pøípadì poadavku zapsání dìtí do 15 let do prùkazu rodné listy tìchto dìtí,
- v pøípadì zmìny rodinného stavu (ovdovìní,
rozvod, svatba) jetì úmrtní list, rozsudek soudu
o rozvodu s vyznaèením nabytí právní moci, oddací list.
Za obèany s omezenou pohyblivostí mùe ádost
o vydání nového obèanského prùkazu pøedloit jím
povìøený zástupce (není tøeba ovìøená plná moc) zástupce vak musí pøedloit poadované doklady
adatele. I v tomto pøípadì musí být na ádosti vlastnoruèní podpis adatele (nikoliv osoby, která ádost
vyøizuje). Starý obèanský prùkaz musí obèan odevzdat (vrátit) pøi pøevzetí nového prùkazu.
V pøípadì obèanù s omezenou pohyblivostí, kteøí
nemají nikoho, kdo by za nì ádost vyøídil, zajistí
tuto slubu (vèetnì fotografa) na základì ádosti
obèana zamìstnanci MìÚ Pøíbram. ádáme obèany,
aby této sluby nezneuívali a vyuívali ji pouze
v nutných pøípadech.
Pro obèany ubytované v domovì dùchodcù, nebo
domech s peèovatelskou slubou na území mìsta
Pøíbram øeí sluby spojené s výmìnou obèanských

Pro nepohyblivé obèany s trvalým pobytem v obcích
v územním obvodu Pøíbram zajiuje sluby spojené
s výmìnou obèanských prùkazù (vè. fotografa)
starosta obce ve spolupráci s pracovnicemi matrièních
úøadù (pro pøísluný matrièní obvod, do kterého obec
spadá), pøípadnì pracovnicemi MìÚ Pøíbram.
V takovém pøípadì by se mìli obèané obracet se svou
ádostí o zajitìní uvedené sluby na svého starostu.
Kde podat ádost:
a) Mono kdekoliv v republice, ale jen na matrièním
úøadu nebo úøadu obce s rozíøenou pùsobností, nebo
na vech úøadech mìstských èástí Praha. Tam lze
rovnì vyzvednout nový doklad.
b) V Pøíbrami - na MìÚ Pøíbram, odd. obèanských
prùkazù a cestovních dokladù, ulice Gen. Tesaøíka 19,
Pøíbram I, 1. patro (naproti Sokolovnì).
Prodlouené úøední hodiny:
Po, St: 8  17 hodin
Út, Èt: 8 - 12 hodin
Blií informace podají:
- oddìlení obèanských prùkazù a cestovních dokladù
MìÚ Pøíbram, Pøíbram I., Gen. Tesaøíka 19, tel.
318 498 202, 318 498 206, 318 498 207
- Infocentrum MìÚ Pøíbram, Pøíbram I, Tyrova 106,
Zámeèek - Ernestinum, tel. 318 402 381, bezplatná
linka 800 555 600
- Informace MìÚ Pøíbram - hlavní budova MìÚ,
Pøíbram I, Tyrova 108, tel. 318 402 111, vedoucí odboru organizaèního a vnitøních vìcí, tel. 318 402 220.
Informace o výmìnì obèanských prùkazù najdete té
na internetové adrese mìsta Pøíbram
www.pribram-city.cz
nebo adrese ministerstva vnitra www.mvcr.cz
Upozornìní!!!!!
Obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji 
zelená karta  vydávané od srpna 2000, platí po
dobu v nìm uvedenou  tyto obèanské prùkazy
nepodléhají výmìnì. Poznají se podle toho, e obsahují také podpis dritele na pøední stranì a strojovì
èitelný kód  2 øádky písmen a èíslic pøi spodním
okraji karty, èíslo obèanského prùkazu pod fotografií.
Názvy poloek jsou uvedeny v èeském a anglickém
jazyce.
ádáme obèany, aby výmìnu obèanských prùkazù
nepodceòovali, obèanský prùkaz si pozornì prohlédli
a pokud vlastní prùkaz, který podléhá výmìnì v roce
2005, si ho nechali vymìnit.
Naopak, vzhledem k mimoøádnému nárùstu ádostí
o vydání nového obèanského prùkazu, doporuèujeme
obèanùm, aby zváili nutnost výmìny prùkazu v tomto exponovaném období a zbyteènì nevymìòovali
obèanské prùkazy, kterým doba platnosti nekonèí
a které je mono vymìnit a v dalích letech.
Pøedejdou tak zbyteènému èekání ve frontách.
Ing. Jana Bureová
vedoucí odboru org. a vnitøních vìcí

OHK
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Váení ètenáøi,
léto se blíí ke svému závìru, ani by se poèasí chovalo letnì, a OHK
Pøíbram zase èeká spousta nové práce.
V letních mìsících jsme se spíe se soustøedili na aktualizaci
Regionálního adresáøe podnikù a firem na rok 2006, jeho uzávìrka
konèí v polovinì záøí 2005. Pøipravujeme se té na podzimní akce, mezi
nì by mìlo patøit opìt vzdìlávání.
Dne 8. záøí 2005 probìhne v Èeské spoøitelnì, a. s., semináø Plány
odpadového hospodáøství pùvodcù ve vazbì na plán odpadového hospodáøství kraje
a Povinnosti dané zákonem o odpadech (vyuití sluby Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s.) a Monost získání finanèní podpory v operaèním programu INFRASTRUKTURA, kde zástupci Ministerstva ivotního prostøedí a Ministerstva dopravy seznámí
úèastníky  zástupce obcí a firem, jaké existují Priority tohoto programu a na které aktivity
lze ádat finanèní podporu. Pùjde té o monost získání finanèních prostøedkù v oblasti
Nakládání s odpady a odstraòování starých zátìí.V první èásti probìhne pøednáka pracovníka ivotního prostøedí z Krajského úøadu Stè. o Plánu odpadového hospodáøství kraje
a ekolog Kovohutí Pøíbram nástupnické a. s. seznámí úèastníky se slubami spoleènosti pøi
plnìní povinností firem daných zákonem o odpadech.
Co se týèe problematiky podnikové ekologie, na jednotlivých informaèních místech (tedy
i pøi OHK Pøíbram) nabízíme ve spolupráci se spoleèností Envi Group, s. r. o., publikaci
Pøíruèka pro oblast ivotního prostøedí zamìøenou na hlavní oblasti prùmyslové ekologie: chemické látky a pøípravky, odpadové hospodáøství, prevence závaných havárií, vyuívání a ochrana vod, problematika obalù, ochrana ovzduí. Hlavním cílem publikace je pøinést
souhrn povinností a poadavkù stanovených právními pøedpisy a tím vymezit základní pøedpoklady pro rozvoj sociální odpovìdnosti firem v oblasti ekologie. Pøíruèka je v pøípadì
legislativních zmìn flexibilnì aktualizována pro zajitìní stále platného pracovního materiálu. Pro jednoduí vyplòování formuláøù, ádostí, hláení jsou vekeré formuláøe a tabulky
uloeny na doprovodném CD, které je souèástí pøíruèky a obsahuje dalí dùleité pøedpisy
a informace.
V prùbìhu øíjna pøipravujeme semináø k Veøejným zakázkám ve spolupráci s ÈSOB.
Dne 25. øíjna 2005 bude v Mladé Boleslavi probíhat kooperaèní setkání èeských a nìmeckých firem v oblasti automobilového prùmyslu, na kterém se podílí i OHK Pøíbram. Blií
informace pøineseme pøítì.
V rámci Krajské hospodáøské komory Støedoèeského kraje nabízíme novou bezplatnou
slubu pro èleny OHK Pøíbram a to je právní servis. Tento právní servis bude zajiovat
od 1. 9. 2005 advokátní kanceláø v Kolínì. Blií informace získají nai èlenové na OHK
Pøíbram.
Dne 6. záøí 2005 se po prázdninách sejde pøedstavenstvo OHK Pøíbram, tentokrát na firmì ZAT, a. s. Bude kromì standardních záleitostí projednávat i pøípravu dalí schùzky
k jinecké silnici a bude mít ke schválení dva nové èleny.
Jsou to dobøíské firmy:
ANBREMETALL, a. s.  výkup a zpracování odpadù neelezných a elezných kovù,
vèetnì nebezpeèných odpadù, kontejnerová sluba, doprava a zámeènická výroba
ALUHUT, a. s., která se zabývá hutním zpracováním hliníku a hliníkového odpadu a výrobou hliníkových slitin. Pøedstavenstvo té vezme na vìdomí zmìnu názvu firmy KERAMIKA Pøíbram spol. s r. o. na RAAB KARCHER STAVIVA, a. s.
Blahopøejeme firmì J.K.R., s. r. o., k pøedání mezinárodního certifikátu jakosti ISO
9001:2000, který byl slavnostnì pøedán dne 22. 8. 2005 ve Vinárnì U lampy. Spoleènost
J.K.R. je autorem a dodavatelem ekonomického informaèního systému BYZNYS® a podnikového informaèního systému BYZNYS Win® a v souèasné dobì má obchodní partnery
ve více ne 3 300 spoleènostech.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora 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
rmpribram@inmp.cz, www.ohkpb.cz

Informace pro rodièe

V jednom z posledních èísel Kahanu jsme informovali veøejnost o pøipravovaném
seriálu pøednáek o výchovì v rodinách a vlivu rodièù (i prarodièù) na postoje dítìte,
rozvíjení jeho vloh i vztahù. Pøednáky jsou pøipraveny, na kadou z nich bude navazovat
neformální beseda úèastníkù, pøípadnì zodpovídání konkrétních dotazù. Pøednáky budou
cca edesátiminutové, navazující besedy podle zájmu úèastníkù. Jsou urèeny rodièùm dìtí
vech vìkových kategorií.
Zahájení cyklu se uskuteèní v úterý 20. záøí v 16,30 v budovì bývalého Okresního úøadu
Pøíbram na námìstí T. G. Masaryka v malém zasedacím sále.
Témata 1. pøednáky:
- Rodina jako celek, její vnitøní vztahy, postavení dítìte v úplné a neúplné rodinì
- Spoleèenský ivot rodiny v bìném denním i víkendovém reimu
- kola a rodina  základ výchovy a vzdìlání
Pøednáet bude Mgr. Dagmar Brejlová, garantem je Mgr. E. Èíhalová a Mgr. J. Kopecký.
Organizátoøi (5. základní kola v Pøíbrami VII ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdìlávání pøi Radì mìsta Pøíbram) by velmi rádi pøivítali co nejvìtí poèet zájemcù z øad
rodièù, ale také prarodièù, kterým není výchova jejich dìtí lhostejná. Nejoptimálnìjí by
byla úèast obou rodièù, zvlátì tìch dìtí, které u mají drobné nebo závanìjí výchovné
problémy a s nimi si rodièe buï nevìdí rady nebo je øeí neadekvátním zpùsobem. Úèast
je naprosto anonymní, nesledují se adresy ani jména. Kadý úèastník obdrí tzv.
Rodièovskou kníku, do které si bude moci dìlat poznámky, pøípadnì pøipravit dotazy
(zároveò se omlouváme za otka, který v informaèním èlánku uvedl místo slova
nebudou se do nìj psát známky, napsal slovíèko budou, co vzbudilo u øady volajících
pochopitelné rozpaky. Ne, známkovat se rozhodnì nebude!!!)
Celý projekt je zkuební, v pøípadì malého zájmu by organizátoøi museli pøistoupit
k jeho redukci. Nicménì srdeènì zveme vechny zájemce na spoleèné setkání, které se
jistì bude odehrávat v optimistické atmosféøe.

Mgr. Eva Èíhalová, pøedsedkynì komise pro výchovu a vzdìlávání
Mgr. Frantiek Bro, øeditel 5. Z

Výmìna a vydávání øidièských prùkazù
V Èeské republice se po vstupu do Evropské unie, tj. po 1. kvìtnu 2004, vydává nový øidièský prùkaz podle vzoru Evropských spoleèenství v provedení plastové karty. Novì vydávaný
øidièský prùkaz Èeské republiky je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro pøedstavu velikost telefonních karet. Je rùovomodré barvy a oznaèen nápisem  ØIDIÈSKÝ
PRÙKAZ ÈESKÉ REPUBLIKY, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu CZ. Údaje vytitìné na souèasném i novém øidièském prùkazu jsou témìø
totoné, novì je digitalizována fotografie a podpis.
Øidièský prùkaz je uznávaný pro øízení vozidla v rámci Evropské unie, podobnì jako døíve
vydávaný typ øidièského prùkazu. Øidièský prùkaz je vydáván na dobu 10 let z dùvodu
ivotnosti a èitelnosti plastové karty, a nebo na dobu kratí z dùvodu omezení odborné nebo
zdravotní zpùsobilosti øidièe.
Výroba nového øidièského prùkazu probíhá centralizovaným zpùsobem obdobnì jako je
tomu u obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Obèan podá ádost na pøedepsaném
tiskopisu na Mìstském úøadu Pøíbram, Dopravním úøadu, ul. Gen. Tesaøíka 19, v pøízemí,
a rovnì zde si do 20 dnù øidièský prùkaz vyzvedne. Pokud se stane, e øidiè ztratí øidièský
prùkaz, bude mu do doby vydání nového øidièského prùkazu vystaveno doèasné potvrzení,
na základì kterého bude moci øídit vozidlo pouze na území Èeské republiky.
Stávající øidièské prùkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 jsou i nadále platné a to
ve vech èlenských státech Evropské unie. Jejich výmìna je èasovì rozloena do termínù:

Øidièský prùkaz vydán od - do:
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004

Návrh povinné výmìny do:
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

S výmìnou není tøeba spìchat. Pøi ztrátì øidièského prùkazu se platí správní poplatek 50,- Kè.
Øidièský prùkaz vydaný pøed 1. 5. 2004 Vám doporuèujeme pøed cestou do zahranièí
vymìnit. K výmìnì je tøeba pøedloit obèanský prùkaz a fotografii. Výmìna je zdarma.
Zuzana Sedláèková, vedoucí Dopravního úøadu MìÚ Pøíbram

Frankofonní klub Pøíbram
Q-klub Pøíbram
Kurzy francouztiny ve kolním roce 2005/2006
Kurz pro pokroèilé
Kurz pro mírnì pokroèilé
(pokraèování pøedchozího kurzu pro zaèáteèníky)
Kurz pro zaèáteèníky
Pøi naplnìní kurzù (cca 10èlenné skupiny) bude
cena 1 vyuè. hodiny 35,- Kè (+ èlenství ve Frankofonním klubu dospìlí 100,- Kè, dìti 50,- Kè
za 1 kalendáøní rok a èlenství v Q-klubu 60,- Kè)
Pøihláky do kurzù si zájemci mohou vyzvednout
i vyplnìné odevzdat v Informaèním støedisku,
Knihovna Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156,
Pøíbram I nebo v Q-klubu AMAVET, Bøeznická
135, Pøíbram III.
První schùzka pøihláených bude ve støedu
21. záøí od 17 hod. v Q-klubu, kde se dohodne
s lektorkou termín konání kurzù. Uzávìrka
pøihláek je 20. záøí 2005. Blií informace
na tel. 318 626 486, 318 622 384, Mgr. Èíková.
e-mail: cizkova@kjd.pb.cz
Hokejový klub HC Pøíbram poøádá kolu
bruslení zdarma (po dobu jednoho roku). Zveme
vechny kluky a dìvèata od 4 do 8 let na Zimní
stadion do Pøíbrami.
Malá hala:
10., 11. a 18. 9. od 12,15 hod.
17. 9. od 15,30 hod.
24., 25. 9. od 15,15 hod.
Informace: Pavel Sirotek, tel. 723 875 558

Mìsíc pro dui

4. 10. Není na svìtì bylina, aby na nìco
nebyla - od 18 hodin v Galerii F. Drtikola
probìhne setkání s bylináøem Josefem A.
Zentrichem. Vstup 50,- Kè
11. 10. Záhady starého Egypta - od 18 hodin v Galerii F. Drtikola bude beseda s publicistou Vladimírem Likou o tajemstvích
Egypta
Poøádají: Knihovna J. Drdy, Kiwanis club,
Galerie Frantika Drtikola

Program v Letním kinì Pøíbram

Filmy:
2. 9. Letec
5. 9. Due jako kaviár
7. 9. Tlumoènice
9. 9. Hvìzdné války III
12. 9. Blízko nebe
14. 9. Kousek nebe
16. 9. Stopaøùv prùvodce
po galaxii
19. 9. Prokletí
21. 9. Moje krásná èarodìjka
23. 9. Nìco jako láska
26. 9. Válka svìtù
28. 9. Hlas smrti
30. 9. Ochránce

Zaèátek vysílání vdy od 20 hod.

Jednotné vstupné 70,- Kè. Zmìna
programu vyhrazena. Hraje se
za kadého poèasí.

Koncerty:
10. 9. Kollerband, BBQ
24. 9. World Art Music
Festival
Jelizaveta BAM
Rene Trossman Band
Chicago Blues
Fatty Lumpkin
7. 10. B.S.P. Balá 
Støihavka  Pavlíèek
Paká (estrádní sál v kuturním domì)
Kontakt: 318 660 045
www.letnikinopribram.cz

Hornické muzeum Pøíbram
- 22. záøí od 18 hodin v cáchovnì dolu Anna koncert vokálnì instrumentálního souboru dobových nástrojù Chairé Historie
hornictví a hudba (písnì gotiky, renesance a písnì tøicetileté
války, umìlecký pøednes Otakar Brousek st.)
- do 16. 10. výstava Poslední Germáni v Èechách
- do 30. 10. vystavuje Hornické muzeum Pøíbram v Zámku
Hlubo Pivovary Pøíbramska

Pozvánka na nìkteré pøíbramské akce:
10. - 11. 9.
15. záøí
17. záøí
17. záøí
24. záøí
26. záøí
28. záøí

Výstava noù, chladných zbraní a zbroje v Sokolovnì
Bìh Terryho Foxe - start u Aquaparku v 16,30 hod.
Mezinárodní mineralogické setkání v kult. domì - od 9 h.
Mámo, táto, jedeme se bavit - dìtská automobilová soutì
Den s koòmi na K Farmì v eicích
Písnièky ze Semaforu v Divadle (J. Molavcová, J. Suchý)
Taneèní soutì v Sokolovnì O velkou cenu RS Brdy
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

Pøíbramská jména (28.)

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Leícího opilce ohlásila na sluebnu jedna paní ze Zdaboøské
ulici. Stráníci na místì identifikovali pana E. V. (1958)
z Èenkova. Øekl jim, e popíjel
v nedaleké restauraci a cestou
na ubytovnu usnul na trávníku.
Nebyl zranìn a byl schopen se
sám dostat do svého bydlitì,
take stráníci vìc øeili pouze
domluvou.
Podezøele se chovajícího mladíka zahlédl pracovník v obchodním centru Uran. Mladík
obhlíel zaparkovaná vozidla
a nìkolikrát tuto svoji èinnost
pøeruil krátkým nákupem
v samoobsluze. Stráníci pøijeli
a poádali mladíka o doklad
totonosti. On jim ho nevydal,
take nezbývalo ne pøivolat
Policii ÈR. Policisté mladíka
pøevezli na svoji sluebnu
k dalímu øízení.
Ve vietnamské trnici v Palac-

kého ulici odcizil jeden mladík
koili. Prodavaèka za ním bìela,
cestou poádala o pomoc
stráníky. Ti mladíka dostihli
v Milínské ulici a on se hned
pøiznal. Byl to M. T. (1989)
z Pøíbrami VII. V souèasné dobì
je svìøencem DD Libìchov,
odkud uprchl. Stráníci mladíka pøedali Policii ÈR.
Jeden obèan z Havlíèkovy ulice
oznámil na sluebnì Mìstské
policie nìkolik vznikajících
èerných skládek. Je to v prostoru Q-klubu a v okolí Kaòky.
Stráníci ve zdokumentovali
a pøedali k vyøízení pøíslunému odboru mìstského úøadu.
Dalímu opilci museli stráníci
domlouvat 14. srpna. Tentokrát
to bylo v ulici Jana Drdy.
Tentý den v 19,10 hodin
oznámil telefonicky jeden obèan ze sídlitì, e jeho dìti byly
napadeny malými Rómy. Ti

jim údajnì vyhroovali a ohroovali je noem. Chtìli peníze,
nebo prý je zbijí. Pán stráníkùm sdìlil, e událost ji ohlásil také na Policii ÈR.
V Aquaparku byl okraden
belgický obèan. Neznámý lupiè
mu odcizil batoh, ve kterém
mìl obleèení a klíèe od auta.
Pøípad byl pøedán Policii ÈR.
Dne 17. 8. v podveèerních hodinách pøila do sluebny
turistka z Nìmecka a poádala
stráníky, aby jí pomohli najít
7letého syna. Stráníkùm se
podaøilo za 25 minut chlapce
nalézt u Aquaparku.
Brzy ráno dne 20. 8. hoøelo
ve sklepì jednoho domu
v Pøíbrami IV. Souèasnì s hlídkou pøijely 3 jednotky hasièù.
Stráníci bìhem haení øídili
dopravu a po pøíjezdu hlídky
Policie ÈR jí pøípad pøedali.
Opilá ena leela dne 24. srpna

ve 23,45 hod. pøed restaurací
Silvestr. Byla to paní Z. V.
(1953), která mìla trnou ránu
na koleni a stìovala si na bolest hlavy a srdce. Stráníci
paní pøedali posádce vozu
rychlé záchranné sluby.
Poslední srpnový den pøed
pùlnocí spatøil operátor kamerového systému mladíka, který
jel na kole Praskou ulicí a odcizil z pøedzahrádky cukrárny
kvìtiny v kvìtináèi. Stráníci
se za mladíkem vydali a dostihli
ho v Milínské ulici. Kdy je
spatøil, zahodil kvìtináè a pokusil se ujet. Hlídka ho zadrela
a on na svou omluvu øekl, e
prý chtìl udìlat radost své dívce.
Stráníkùm sdìlil, e se jmenuje
T. S. (1985) a bydlí na sídliti.
Vzhledem k tomu, e u sebe
nemìl ádný prùkaz totonosti,
pøevzala pøípad Policie ÈR.

Krátce z tiskovek na radnici

Na setkání s panem Ulrichem
Haagem, který pracuje v oblasti propagace
jak pro mìsto Pøíbram, tak i pro Hornické
muzeum, starosta Ivan Fuksa projednal
zpracovávanou koncepci projektu Støíbrné
stezky, která by cyklisticky propojovala
èeská hornická mìsta a pozdìji se napojila
na podobnou stezku v Nìmecku.
Na tenisovém turnaji O pohár primátora Prahy a hejtmana Støedoèeského

mického sochaøe Otmara Olivy, na Svaté
Hoøe, kterého se v nedìli 28. srpna zúèastnili ètyøi kardinálové ze ètyø svìtadílù
a apotolský nuncius v Èeské republice
Mons. Diego Causero.
Mimoøádná rada mìsta se zabývala
revokací usnesení týkajícího se jmenování
výbìrové komise, která bude vybírat
supervizora pro stavbu a rekonstrukci
èistírny odpadních vod a také dodavatele
této stavby.
Revokace
se
týkala výmìny
nìkterých èlenù
této komise ze
strany nìkterých
ministerstev.
Souèasnì
rada mìsta zhodnotila výbìr dodavatele stavby
aten v malé hale
zimního stadionu. V soutìi
zvítìzila firma
ALVA, s. r. o.,
která
nabídla
zakázku provést
za 1,999 mil. Kè.
Starosta
Tato krásná historická budova bude pøevedena do majetku mìsta.
mìsta Ivan Fuksa
kraje, který se konal v nedalekém rekreaè- osobnì podìkoval generálnímu øediteli
ním støedisku Trhovky, zvítìzili v silné s. p. Diamo J. Jeovi za vstøícnou spolukonkurenci hned dva Pøíbramáci - Ale práci pøi pøevodu nìkterých pozemkù
Vrecký a Roman Vrba.
z majetku Diama na mìsto Pøíbram a pøeVelice významnou událostí v Pøíbra- devím za bezúplatný pøevod historické
mi bylo svìcení nového oltáøe, díla akade- budovy bývalého øeditelství Rudných dolù.

Ujistil, e tato budova bude i v budoucnu
slouit veøejným úèelùm.
V závìru mìsíce pøedala firma
SUDOP a Øeditelství silnic a dálnic pøíbramské radnici aktualizovanou studii
o potøebnosti JV obchvatu mìsta na základì
nového dopravního etøení. Studie jednoznaènì potvrdila potøebnost této stavby,
která by tak znovu mìla být zaøazena do tzv.
Bílé knihy. Ze studie vyplývá, e nejvìtí
dopravní zatíení prochází centrem mìsta.
V pondìlí 5. záøí slavnostnì pøedal
Státní fond dopravní infrastruktury a Øeditelství silnic a dálnic Praha firmì STRABAG stavbu obchvatu obce Dubno. Stavba
by mìla být hotová za 14 - 16 mìsícù.
Na pøíbramské radnici v tìchto dnech
probíhají rozbory hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta. Podle slov místostarosty Ivana edivého byly podklady
velmi dobøe pøipravené.
Celkem 58 míst má od 1. záøí 2005
k dispozici zcela dokonèený Domov
dùchodcù v Pøíbrami VI - Bøezových
Horách. Slavnostního otevøení se zúèastnil
i ministr práce a sociálních vìcí Zdenìk
kromach. Místostarosta Ivan edivý
pøipomnìl, e velké zásluhy na zdárném
dokonèení celého areálu má øeditelka
Peèovatelské sluby Drahomíra Hanzlíèková, a zároveò vyuil pøítomnosti ministra, kterého poádal o pomoc pøi vybudování hospice v naem mìstì. Zdenìk
kromach tuto mylenku plnì podpoøil.
- str -

AREÍON - tísòové volání
Informace o realizaci projektu
AREÍON  tísòové volání
Mìsto Pøíbram realizovalo ve spolupráci s humanitární organizací ivot 90
projekt AREÍON  tíòové volání pro
vánì nemocné spoluobèany. Na základì memoranda mezi obìma institucemi bylo Pøíbrami pøidìleno 40 kusù
ústøeden hrazených z prostøedkù grantu
PHARE od EU.
V listopadu 2004 byly zahájeny pøípravy k uskuteènìní projektu. Oslovili
jsme pøedsedy organizací Svazu zdravotnì postiených v Pøíbrami, Peèovatelskou slubu v Pøíbrami, SANCO
a praktické lékaøe ve mìstì. Potøební
pacienti se vybírali na základì doporuèení výe uvedených institucí a vyjádøení praktických lékaøù, zpracovávaly
se osobní údaje klientù i jejich pøíbuzných. Proti zneuití je program chránìn tím, e jej lze otevøít jen na heslo
a nejde vytisknout.
Smluvnì byla zajitìna spolupráce
mezi Záchrannou slubou a Mìstskou
policií Pøíbram. Montá provádìla
technická skupina organizace ivot 90
 Praha. Spolupracovalo se té s firmou Telecom, protoe bylo nutno
zaloit u nìkterých pacientù nové pevné
telefonní linky, které jsou nutnou podmínkou pro instalaci tohoto komuni-

kaèního systému. Byla sepsána i
smlouva o uloení klíèù v zapeèetìných obálkách na dispeèinku Oblastního støediska Záchranné sluby v Pøíbrami VIII, za nì odpovídá koordinátor projektu. Odborem sociálních vìcí
a zdravotnictví Mìstského úøadu
Pøíbram byly vypracovány Zásady,
které urèují, kdy smìjí být klíèe pouity.
Propùjèování zaøízení se zahájilo
v lednu a ukonèilo v kvìtnu 2005.
Protoe byla nae práce velice kladnì
hodnocena èiniteli Sdruení ivot 90
i komisaøi EU, pøidìlili nám v èervnu
2005 jetì 10 ústøeden navíc. Celkem
se do 30. 6. 2005 zapojilo 50 zaøízení
na tísòové volání v celkové hodnotì
cca 900 000 Kè.
Je tøeba také pochválit perfektní souèinnost vech zúèastnìných institucí.
Spojení mezi pacienty a zdravotnickou
èi nezdravotnickou pomocí nám vzornì
zajiují dispeèink Sdruení ivot 90
Praha a dispeèink Záchranné sluby
oblasti Pøíbram  Beroun.
Lidé, kteøí systém pouívají, jsou
nadeni, protoe mají jistotu, e nejsou
sami a e jim v tísni bude poslána
pomoc. Rovnì mají pravidelný kontakt s koordinátorem, který jim zajiuje rùzné sluby a pohovoøí s nimi.
Pøi výjezdech byl asi u ve tøech pøí-

padech pacientovi zachránìn ivot!!!
Aktivnì se do projektu zapojují i
rodinní pøísluníci nemocných.
Od 1. srpna 2005 bude financovat dalí
rozvoj projektu AREÍON  tísòové
volání pøíbramská radnice pro obèany
mìsta pomocí následujících moností:
1. z vlastního rozpoètu od roku 2006
2. pomocí sponzorských darù
3. z pøíspìvkù od Krajského úøadu
Støedoèeského kraje
4. vlastním nákupem rodinnými pøísluníky (cena cca 15 tis. Kè)
Klient hradí úèastnický poplatek 100,Kè mìsíènì, který slouí k úhradì slueb centrálního dispeèinku ivot 90
v Praze. Dále hradí pouití zaøízení
v cenì místního telef. hovoru dle sazebníku Telecomu.
Podrobné informace jsou k dispozici
v kanceláøi oblastního pracovitì
ivot 90 MìÚ Pøíbram, nám. TGM 1
v Pøíbrami I (budova bývalého soudu)
a na tel. 318 618 468 (záznamník)
nebo 318 624 928 (záznamník  byt
koordinátora). Úøední hodiny: pondìlí
8  10 hod., 13  14 hod., støeda a pátek 8  10 hod. Ostatní pracovní doba
je vyhrazena pro návtìvy a organizaèní
záleitosti.
Ing. Libor pinar
regionální koordinátor

V minulém díle jsme ukonèili výbìr ze zajímavých názvù
pøíbramských ulic a dnes se dostaneme k nejmením
urbanistickým jednotkám, kterými jsou jednotlivé stavby.
Abychom udreli v naem vyprávìní alespoò nìjaký øád,
budeme se vìnovat jednotlivým typùm staveb bez ohledu
na to, ve které èásti mìsta se nacházejí.
Nejstarími dochovanými stavbami v naich zemích
bývají kostely a nejinak je tomu i v naem mìstì. V naem
pøípadì se jedná o kostel Sv. Jakuba vìtího, který stojí
na námìstí T. G. Masaryka. Aèkoliv první zmínky o kostelu pocházejí ji z poloviny 13. století, jádro dnení stavby
pochází nejdøíve z konce 13. století. Øímskokatolické
kostely jsou oznaèovány podle jmen svìtcù, kterým je
kostel zasvìcen. V naem pøípadì je to sv. Jakub, pro
odliení od jiných svìtcù tého jména oznaèovaný jako
vìtí, nìkdy i jako starí. Jedná se o apotola a muèedníka,
patrona mnoha lidských èinností, mj. i poutníkù.
Po Kristovì ukøiování Jakub íøil dál v Palestinì evangelium, v roce 44 byl sat v Jeruzalémì. V 8. století byly
Jakubovy ostatky pøeneseny do panìlska, kde kolem jeho
nového hrobu vyrostlo jedno z nejvýznamnìjích poutních
míst svìta  Santiago de Compostela. Jméno Jakub je
hebrejského pùvodu a výklad jeho významu vychází
vìtinou z biblické tradice, vysvìtluje se slovem druhohorozený (doslova ten, který se drí za patu, podle biblického pøíbìhu Ezaua a Jákoba). Svátek sv. Jakuba
25. èervence je od støedovìku hlavním pøíbramským
svátkem, aèkoliv v posledních desetiletích je bohuel
opomíjen.
Dalí kostely se nacházejí na Bøezových Horách. Starí
z nich je zasvìcen svatému Prokopovi a jeho souèasná
podoba pochází z pøestavby v roce 1879. Sv. Prokop je
èeský svìtec, který pùsobil jako opat klátera na Sázavì
a zemøel 25. 3. 1053. Je mj. patronem horníkù, èím se
vysvìtluje dùvod pro volbu právì tohoto svìtce pro bøezohorský kostel. Jméno Prokop pochází z øeètiny a jeho
význam lze vyloit buï slovem prùkopník nebo pohotový. Svátek sv. Prokopa 4. èervence je hlavním svátkem
Bøezových Hor a dodnes je na Horách patøiènì pøipomínán.
Druhý bøezohorský kostel stojí pøímo na námìstí J. A.
Alise a je zasvìcen svatému Vojtìchovi. Slavníkovec
Vojtìch se stal druhým praským biskupem a zemøel
muèednickou smrtí mezi pohanskými Prusy 23. 4. 997. Je
vnímán pøedevím jako zemský patron a na otázku, proè
právì jemu Bøezohoráci kostel, postavený v letech 1887-9,
zasvìtili, neexistuje jednoznaèná odpovìï. Snad byla
dùvodem právì atmosféra doby stavby, konec 19. století
s rostoucím nacionálním sebeuvìdomìním, která vedla
volbu zasvìcení k jednomu ze symbolù èeské zemì. Jméno
Vojtìch je èeského (slovanského) pùvodu a vykládá se
jako útìcha vojska. Svátek sv. Vojtìcha slavený
23. dubna je na Horách vnímám pouze jako církevní, eventuálnì soukromý svátek.
Posledním øímskokatolickým pøíbramským kostelem je
bazilika Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoøe. Její
souèasná podoba pochází z let 1658 - 1675 a je zasvìcena
jednomu z Mariánských svátkù, podle Panny Marie, matky
Jeíe Krista. Jméno Marie je nejasného pùvodu a významu, nejèastìji je vykládáno z aramejtiny jako paní, ale
té jako kapka moøe nebo z egypttiny jako milovaná
bohem. Svátek Nanebevzetí P. Marie se slaví 15. srpna
a je nejen nejdùleitìjím svátkem Mariánského cyklu, ale
také jedním z nejvýznamnìjích svátkù katolického
kalendáøe.
Daniel Doleal

Z ÁØIJOVÉ 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.

8. 9. 1422

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

11. 9. 1897

Narodil se v Pøíbrami
básník a prozaik Fráòa
Kuèera.

14. 9. 1875

Vyvrcholily oslavy dosaení
1 000 m svislé hloubky
na dole Vojtìch.

15. 9. 1873

Pøíbramský krejèovský
závod Jana plíchala,
proslulý mj. hornickými

uniformami,
obdrel
na
základì
úspìchu
na hospodáøské výstavì
ve týrském Hradci objednávku od císaøského
dvora ve Vídni, co bylo
velmi cenìné potvrzení
kvality výrobkù.

19. 9. 1801

Zemøel Jan Antonín Alis,
hormistr a humistr.

22. 9. 1944

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

24. 9. 1920

Pøíbram navtívil prezident
T. G. Masaryk.

30. 9. 1955

Byla v Pøíbrami instalována
poprvé veøejná poulièní
telefonní hovorna, tedy telefonní budka, a to na dnením
námìstí T. G. Masaryka.
Daniel Doleal

RDA WORKSHOP KÖLN 2005

Ve dnech 2. a 3. srpna jsem se zúèastnil veletrhu cestovního ruchu RDA WORKSHOP
2005 konaného na výstaviti v Kolínì nad Rýnem. Jednalo se o veletrh urèený pouze
pro podnikatele a zájemce v oblasti autobusového cestovního ruchu. Tato oblast je
pro mìsto Pøíbram velmi zajímavá a lákavá, nebo Svatá Hora, Hornické muzeum
Pøíbram a dalí zajímavá místa v naem regionu jsou více èi ménì na autobusových výpravách závislá. V tomto pøípadì, podobnì jako na veletrhu ITB Berlín, byly oslovováni touroperátoøi, resp. cestovní kanceláøe zabývající se dovozem turistù do Èeské
republiky. Mìsto Pøíbram bylo prezentováno nejen verbální cestou, ale i formou
propagaèních materiálù.
O památky mìsta byl pomìrnì znaèný zájem, nebo vìtina touroperátorù organizuje
zájezdy do Prahy a po urèité dobì také hledá monosti návtìvy zajímavých míst
v jejím okolí. A právì poloha Pøíbrami a velmi dobrá dopravní dostupnost zahranièní
turisty lákají. Jednodue øeèeno Praze nemùe Pøíbram konkurovat, ale mùe jejího
cestovního ruchu vyuít.
Na výe uvedeném veletrhu se opìt potvrdilo, e lze i na finanènì nároèných veletrzích
v zahranièí s pomìrnì nízkými náklady významnì prezentovat nejen mìsto Pøíbram,
ale i památky a subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu.
Ing. Ota Hauptman, vedoucí obecního ivnostenského úøadu MìÚ Pøíbram

Poslední maturanti pøíbramského gymnázia z roku 1953
Témìø stotøicet let trvala historie pøíbramského Reálného gymnázia v Jiráskových sadech.
Za tu doby jeho lavicemi prola skuteènì dlouhá øada studentù i profesorù. Právì studenti, kteøí
své studium ukonèili v roce 1953 a byli posledními studenty této koly, která se pak pøemìnila
v Jedenáctiletou støední kolu, se v letoním roce po více ne padesáti letech seli, ohlédli
a zavzpomínali. Pøíleitostí jim k tomu byl tento rok i proto, e se v nìm doívají sedmdesáti let.
Nae gymnázium mìlo vdy povìst koly s vynikající úrovní, kterou vytváøel kvalitní pedagogický sbor. Na základì celoivotních zkueností to mùeme potvrdit i my. Ti, kteøí se vìnovali
technickým oborùm, s vdìèností vzpomínali na profesora Martínka, jeho zásluhou jsme matematiku a deskriptivu prostì umìli. Nae veobecné vzdìlání bylo asi nejvíce formováno v èetinì
milým profesorem Müllerem, vzpomínal abiturient D. Pletánek.
Vichni abiturienti se v den setkání prohlédli mìsto Pøíbram i Svatou Horu, kde se seli k dìkovné mi, na které P. Zdenìk ilhánek mimo jiné uvedl: Dnes se scházíme na tomto posvátném místì, abychom se my, kteøí jsme se dneního dne doili, s úctou a v tiché vzpomínce vzpomenuli na ty nae pedagogy i spoluáky, kteøí mezi nás u nikdy pøijít nemohou. S pokorou
pokleknìme, podìkujme a poprosme patronku tohoto místa a naeho mìsta  Pannu Marii, aby
nám dala sílu víry, a aby svojí ochranou naeho spoleèenství pomohla mezi námi zachovat
vzájemnou úctu a pøátelství jetì po mnoho pøítích let.
Abiturienty tøíd III.A a III.B gymnázia v Pøíbrami z roku 1953 potom na pøíbramské radnici
pøijal i Vladimír Køí, pøíbramský zastupitel a dlouholetý øeditel souèasného Gymnázia Pøíbram.
A co øíci závìrem? Snad nejlépe to vystihují slova Evy Draanové  Fenclové: Èasy se
zmìnily, ale my ne. Je pravda, e nám pøibyla léta, vrásky a nìjaké kilogramy, ale v duchu stále
zùstáváme studenty z Jiráskových sadù. A nám ten pocit vytrvá!.

Tradièní závody kynologù a jejich psù
14. roèník závodù mìsta Pøíbram

Bìhem víkendu 13. a 14. srpna probìhl v areálu
ZKO Pøíbram tradièní závod psovodù se psy.
Soutìilo se podle národního zkuebního øádu v kategoriích ZVV1 a ZVV2 a dále pak podle mezinárodního zkuebního øádu IPO1 a IPO3. Jednotlivé
stupnì kategorií jsou urèeny podle nároènosti
výkonu. V kategorii IPO3, co je kategorie nejvyí,
si pøijeli zazávodit psovodi se svými psy, kteøí se ji
nìkolikrát úèastnili mistrovství republiky.

Nìmeètí ovèáci M. Dukové

Závod probíhal v naprosté pohodì a velmi sportovní a kamarádské náladì k úplné spokojenosti
vech. Kadý závodník se svým pejskem obhajovali své výkony v disciplínách stop, poslunosti
a obran, a vichni závodníci mìli pìkné výsledky.
V kategorii ZVV1 se na 1. místì umístil
R. matlák a jeho pes Arés Bílý trpaslík ze ZKO
Bøeznice, 2. místo obsadil M. Mareèek se psem

Dasty Balgaro ze ZKO Pøíbram a na 3. místì se
umístil opìt R. matlák se psem Roxtidy
z Kouøimského háje.
V kategorie ZVV2 bylo poøadí následující: 1.
místo M. Sadílková a pes Axelo Baskervill Wood
ze ZKO Milín, 2. místo R. Kubeèek se psem Ricky
ze ZKO Sedlèany, 3. místo D. Petrovièová se psem
Amis Frank ze ZKO Kaplice.
V kategoriích IPO: IPO1 - 1. místo P. kach
s fenou Blackie ze ZKO Komárov, 2. místo
M. Duková a pes Arny Akziz ze ZKO
Pøíbram, 3. místo J. Hrabík s fenou Ranny
z Daskonu ze ZKO Domalice.
IPO3: 1. místo obhájil L. Hùza a pes
Uran RO-KOP ze ZKO Liberec, 2. místo
patøí S. Pøibylové se psem Cit Rivie
ze ZKO Komárov a 3. místo získal F. Hejný
ze ZKO Sezimovo Ústí s fenou Ajou
z Oplovny. Vem závodníkùm, ale hlavnì
organizátorùm závodu patøí velký dík.
Závìrem patøí velké podìkování naim
sponzorùm závodu, bez kterých by nebylo
moné kynologické závody poøádat. Sponzoøi
závodu: Schwarz, s. r. o., Sedláèek, v. o. s.,
Autopoly, s. r. o., Mercator, s. r. o.,
Miroslav Sýkora - doprava, DORYS, s. r. o.,
KK Technoing, s. r. o., ÈSOB, a. s., ECHO
Nekolný - hudebniny, Kovohutì Pøíbram,
Kuchynì Kálal Zdenìk, Elektro Mládek,
Kobas, s. r. o., Truhláøství Josef Neliba,
Prádelna, areál Kovohutí Lhota, Autoopravna
Vacek&Dvoran, TOYOTA Pøíbram, AJV, s. r. o.,
ZOOSHOP URAN, Pøíbram, TOPGAL, a. s.,
ternberk, OVOCE ZELENINA  Stanislava vendová, Pedus servis
M. Duková, ZKO Pøíbram

FK Marila Pøíbram  Rozlosování
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
6. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.
11. 12.

FK Marila - SK Sigma Olomouc
FK Jablonec 97 - FK Marila
FK Marila - SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava - FK Marila
FK Marila - FC Tescoma Zlín
FC Viktoria Plzeò - FK Marila
FK Mladá Boleslav - FK Marila
FK Marila - FC Slovan Liberec
Siad Most - FK Marila
FK Marila - 1. FC Slovácko
AC Sparta Praha - FK Marila
FK Marila - FC Vysoè. Jihlava

V bývalém areálu Technických slueb Pøíbram za sokolovnou je
nyní sbìrný dvùr. Otevøeno: po - pá 12 - 18 h., so 9 - 12 h. Zde mùete odkládat odpad. Informace získáte na telefonu è. 318 624 191.

Divadelní pøedplatné

Divadlo Pøíbram kadoroènì vypisuje sezónní pøedplatné a ani letos tomu není jinak.
V nadcházející sezónì jsme byli nuceni z ekonomických dùvodù sníit poèet naich
premiér. Celkový poèet pøedstavení vak zùstává na prakticky stejné úrovni jako
v sezónì minulé a diváci uvidí více pøedstavení dovozových.
V letoním pøedplatném nabízíme 5 pøedstavení pøíbramské èinohry a pro pøedplatitelskou skupinu P (premiéry) 4 dovezená pøedstavení. Pøedplatné na tìchto 9 pøedstavení èiní 921 Kè, 853 Kè a 785 Kè.
Pøedplatitelské skupiny A, C, B a V uvidí 5 pøedstavení pøíbramské èinohry
a 3 dovezená pøedstavení. Pøedplatné na tìchto 8 pøedstavení èiní 752 Kè, 692 Kè a 632 Kè.
Pro pøedplatitelskou skupinu S (seniorská) nabízíme 4 pøedstavení Divadla Pøíbram
a 4 pøedstavení dovezená. Ceny tohoto pøedplatného èiní 490 Kè, 450 Kè a 406 Kè.
Novì zavádíme, v pøípadì alespoò 30 zájemcù, pøedplatitelskou skupinu M (mláde), která obsahuje 8 akcí, 4 pøedstavení Divadla Pøíbram, 2 filmová premiérová pøedstavení (Harry Potter a Ohnivý pohár a Prachy dìlaj èlovìka) a 2 koncerty
(Asonance a Vánoèní koncert skupiny Ginevra). Ceny tohoto pøedplatného jsou
538 Kè, 517 Kè a 496 Kè. V této sezónì dováíme pomìrnì znaèné mnoství pøedstavení, která jsou souèástí jednotlivých abonomá. Chci pøipomenout alespoò dvì, která
jsou vdy v naem divadle dlouho pøedem beznadìjnì vyprodaná. Jedná se o pøedstavení Hadrián z Øímsù, které uvádí Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka, a pøedstavení Divadla Járy Cimrmana.
Vekeré informace o pøedplatném na poádání zaleme jednotlivým zájemcùm potou,
broury s nabídkou pøedplatného jsou k dispozici v Divadle Pøíbram a v Infocentru
Mìstského úøadu Pøíbram v Zámeèku  Ernestinu. Informace o pøedplatném podává
obchodní oddìlení Divadla Pøíbram, tel. 318 621 765, nebo na internetové adrese
www.divadlo.pb.cz.
Tìím se na setkání, doufám se vemi loòskými pøedplatiteli, a pevnì vìøím, e jejich
øady se v této sezónì dále rozíøí.
Jiøí Slanec, øeditel Divadla Pøíbram

Sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu
3. 9.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

u køiovatky Fialka
parkovitì U koly
Zavrice - zastávka

15. 10.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Alovo námìstí
Východní námìstí
Ke Kocábì

10. 9.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Mládenická 464
Èechovská 112
høitì u III. polikl.

22. 10.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

J. Drdy 502
Drkolnovská - Slunná
Táborská - Strakonická

17. 9.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

28. øíjna 107
Prof. Skupy 294
nám. F. Kuèery

5. 11.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Smetanova
Sázky - koloniál
eice - koneè. MHD

24. 9.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

ul. Legionáøù
P. Bezruèe - A. Jiráska
Anenská - A. Jiráska

12. 11.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Orlov
Lazec
Kozièín

1. 10.

8.00 - 9.00
10.00 - 11.00

námìstí J. A. Alise
Heyrovského - Na Struhách

19. 11.

8. 10.

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00

parkovitì Ryneèek
za Uranem
Hornické námìstí

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
12,00 - 13,00

Brod
Jerusalém
Jesenice
Bytíz

FOTOKRONIKA

foto: Z. Mikula
Ve ètvrtek 18. 8. opìt do Pøíbrami zavítal Teátr Víti Marèíka se svým
zábavným programem.

Èást asfaltové vozovky pøed Zámeèkem - Ernestinem byla
nahrazena kostkami.

Nákladem 350 tis. Kè byl zrekonstruován most pøes Pøíbramský
potok v Plynárenské ulici. Je povoleno zatíení vozidel do 3,5 tuny. Práce provedla firma Truhláøství Jaroslav Tomek.

Nákladem 500 tis. Kè byla provedena rekostrukce chodníkù
ve kolní ulici. Práce provádìla firma BES Beneov a byly realizovány bìhem ètyø pracovních dnù.

V nedìli 28. 8. 2005 pøi mi svaté posvìtil praský arcibiskup
kardinál Miloslav Vlk ve svatohorské bazilice nový oltáø, dílo
akademického sochaøe Otmara Olivy.

Novým generálním øeditelem FC Marila se stal známý fotbalista
Pavel Kuka. Koncem srpna pøijal starosta na radnici celé vedení
tohoto pøíbramského klubu.

Vítìzi tenisového turnaje O pohár primátora Prahy a hejtmana
Støedoèeského kraje se stali Pøíbramáci Ale Vrecký a Roman Vrba.
Na fotografii primátor Pavel Böhm, starosta Ivan Fuksa a majitel sportovního areálu na Trhovkách.

V sobotu 27. 8. byly na námìstí TGM Slavnosti rádia Blaník.
Námìstí bylo zaplnìné, co svìdèí o tom, e prázdniny ji
opravdu skonèily.

Ve ètvrtek 1. záøí se setkali øeditelé mateøských, základních
a støedních kol s vedením mìsta ve foyeru Divadla.

Pøed hlavním vchodem do budovy Základní koly Jiráskovy
sady byla poloena nová kamenná dlaba.

V pondìlí 5. záøí slavnostnì pøedal Státní fond dopravní infrastruktury
a Øeditelství silnic a dálnic Praha firmì STRABAG stavbu obchvatu obce
Dubno. Na snímku zleva: F. Vacek (starosta Dubna), K. Vyehradský
(zástupce hejtmana), J. Øihák (poslanec PS PÈR), I. Fuksa (starosta
Pøíbrami), P. vagr (Fond DI), F. Vnouèek (poslanec PS PÈR).

Nákladem 2 mil. Kè byla provedena rekonstrukce svìtelné køiovatky ulic Osvobození a Bøeznické. Rekonstrukci provedla firma
Signalbauhuber, s. r. o., Praha. Køiovatka bude s ohledem
na dopravní význam v provozu dennì po celých 24 hodin.

město

Příbram

Tochovice
Horčápsko
Tušovice
Starosedlecký Hrádek
Nestrašovice
Kozárovice
Bohostice
Cetyně
Smolotely
Pečičky
Drsník
Radětice
Stěžov

Příbram

Program rally
pátek 23. 9.

- administrativní přejímka
- technická přejímka
- slavnostní start soutěže
- start prologu
- vystoupení Milan Drobný

sobota 24. 9.
- start 1. etapy

neděle 25. 9.

- start 2. etapy
- cíl Rally - vyhl. výsledků

07:00 hod.
07:30 hod.
15:00 hod.
15:15 hod.
19:00 hod.

letiště Dlouhá Lhota
letiště Dlouhá Lhota
Václavské náměstí, Příbram
Evropská ul., Příbram
letiště Dlouhá Lhota

08:00 hod.

letiště Dlouhá Lhota

07:00 hod.
15:00 hod.

letiště Dlouhá Lhota
letiště Dlouhá Lhota

www.rally.pb.cz

Sádek
Lhota u Příbrami
Podlesí
Orlov
Bohutín
Jince
Ohrazenice
Komárov
Jívina
Zaječov
Malá Víska
Chaloupky
Hvozdec
Točník
Bzová
Drozdov
Cerhovice

FUCHS OIL RALLY PŘÍBRAM 2005 - 23. - 25. 9. 2005
RZ 1 -

PROLOG

/

OKRUH

POZOR!!! Rychlostní zkoušky nebudou mezi průjezdy RZ otevřené a zůstanou uzavřeny po celou
dobu všech průjezdů RZ. Od kdy, do kdy a kudy povedou uzávěrky se dočtete v následujícím textu.

PŘÍBRAM (4,65

KM) - PÁTEK 23. 9. 05
průchod přes trať (nutno obsadit místa včas po určených trasách)
organizované parkování pro nutný průjezd organizačních a
záchranných vozidel

1. ETAPA
RZ 2/6/10 Sádek - Bohutín

07:30 hod.
24.9.05
Začátek uzávěrky
16:00 hod.
24.9.05
Konec uzávěrky
Bude uzavřená silnice ze Sádku, do Lhoty u Příbramě, Nové a Staré Podlesí, dále do Orlova, Drmlova
Pole, Lazce, Kozičína, až do Bohumína, kde bude cíl RZ.
POZOR !!! Do Obecnice se můžete dostat přes Hluboš, v Hluboši odbočit do Bratkovic, dále do Sádku,
Drahlína a do Obecnice. Tato silnice bude průjezdná!
08:00 hod.
24.9.05
Začátek uzavírky
RZ 3/7/11 Tochovice - Nestrašovice
16:30 hod.
24.9.05
Konec uzavírky
Bude uzavřená silnice z Tochovic do Staré Vody, přes Hořejany, Tušovičky, Tušovice, Starosedlský
Hrádek, Školův Mlýn, až do Nestrašovic.
08:30 hod.
24.9.05
Začátek uzávěrky
RZ 4/8/12 Vystrkov - Bohostice
17:00 hod.
24.9.05
Konec uzávěrky
Bude uzavřená silnice z Vystrkova, přes Šturmovky, Lavičky, až do Bohostic.
08:45 hod.
24.9.05
Začátek uzávěrky
RZ 5/9/13 Bohostice - Milín
17:15 hod.
24.9.05
Konec uzávěrky
Bude uzavřená silnice z Bohostic, do Kamenné, dále přes Cetyni, Smolotely, Pečičky, Luhy, Stržený
Mlýn, až do Milína.
Dále bude uzavřená silnice vedoucí k přehraděn Orlík. Jedná se o silnici, na kterou se dostanete po
strakonické a odbočíte 4 km za Milínem na Orlík. Tato silnice bude neprůjezdná.
POZOR!!! K přehradě Orlík se dostanete po silnici 118 směr Kamýk n. Vltavou a 6,5 km před Kamýkem odbočíte do prava na Solenice.

DM 1 + 2 - přehled po dvou třetinách trati

… žije tady s vámi

DM 3 + 4 - nájezd do zatáčky k židovskému hřbitovu a cíl prologu

DM 1

www.mojenoviny.cz

DM 3
DM 4

2 okruhy
1. jezdec 15:15 hod.
Jinecká silnice bude od Příbrami i od
Hluboše uzavřena
Evropská ulice bude uzavřena v celé délce

DM 2

SPORTOVNÍ REDAKCE

RZ 2 - 6 - 10 / SÁDEK - BOHUTÍN (12,35

KM)

-

SOBOTA

24. 9. 05

RZ 3 - 7 - 11 / TOCHOVICE - NESTRAŠOVICE (8,44

KM)

DM 1

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

DM 1

KM)

-

SOBOTA

24. 9. 05

RZ 5 - 9 - 13 / BOHOSTICE - MILÍN (12,75

KM)

-

NEDĚLE

POZOR - RZ NENÍ
PŘÍSTUPNÁ PRO
DIVÁKY

Obec Ohrazenice - rychlá
pasáž s dobrým výhledem
a následným přejetím hlavní
silnice s možným skokem.
Příjezd k místu: Z Příbrami,
přes Hluboš. Dále na Jince,
kde u restaurace Eška na
návsi odbočíte směrem na
Ohrazenice.

Obec Ohrazenice je pro
motorizované návštěvníky nepřístupná. Silnice
z Jinec od kostela bude
pro motorizované diváky
taktéž nepřístupná.

-

SOBOTA

24. 9. 05

DM 1

Obec Bohostice - průjezd
zatáčkovitou pasáží k obci
Bohostice, těžké odbočení
na mostík a kosky a po 200
m odbočení vpravo na místní komunikaci
Příjezd k místu: Ze silnice
1/4 Strakonická odbočte
směr přehrada Orlík

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

25. 9. 05

KM)

DM 1

RZ 15 - 18 / TOČNÍK - TŘENICE (16,49

KM)

-2

OKRUHY

DM 1

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

RZ 4 - 8 - 12 / VYSTRKOV - BOHOSTICE (8,22

Drmlovo Pole- rychlý příjezd
po dlouhé rovině do ostré
pravé zatáčky s dobrým výhledem na část RZ.
Příjezd k místu: Přes Březové Hory, kolem Hornického
muzea do Podlesí.

DM 2

DM 1

24. 9. 05

Obec Tušovice- nájezd
do pravotočivé zatáčky
a rychlý odjezd do Starosedlského Hrádku
Příjezd k místu: Po Strakonické silnici č.4, odbočit
na Kletice pod benzínovou
pumpou v Chrašticích.
Dále do Svojšic a poté
do Tušovic k diváckému
místu.

DM 2

RZ 14 - 17 / VELCÍ - OHRAZENICE (6,10

SOBOTA

DM 1

Obec Lhota u Příbramě dlouhá pravá zatáčka mezi
haldami s dobrým výhledem.
Příjezd k místu: Z Příbramě,
přes kruhový objezd u Dolní
obory, směr Obecnice-ulice
Obecnická, přes koleje až
k diváckému místu.

DM 1

-

-

NEDĚLE

25. 9. 05

RZ 16 - 19 / KOMÁROV - NEŘEŽÍN (16,30

-

NEDĚLE

25. 9. 05

DM 1

DM 1

DM 1

KM)

Obez Zaječov - rychlý příjezd, dobrždění s ostrým
odbočením u hřbitova vlevo
Příjezd k místu: Od obce
Olešná (Strašice)

Průjezd serpentinami s
dobržděním a odbočením
vpravo na mostík
Příjezd k místu: Od Březové (z dálnice na Zdice,
Hředle, Březová)

DM 1

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

Místo s organizovaným parkováním pro
rychlý průjezd organizačních a záchranných vozidel

2.ETAPA
RZ 14/17

Velcí - Ohrazenice

Bude uzavřená silnice z Velcí, do Ohrazenice.
Točník - Třenice
RZ 15/18

Začátek uzávěrky
Konec uzávěrky

25.9.05
25.9.05

06:42 hod.
12:15 hod.

07:13 hod.
25.9.05
Začátek uzávěrky
12:45 hod.
25.9.05
Konec uzávěrky
Bude uzavřená silnice z Točníku, Březová, Bzová, Opyš, Drozdov, Třenice.
07:45 hod.
25.9.05
Začátek uzávěrky
Komárov - Neřežín
RZ 16/19
13:15 hod.
25.9.05
Konec uzávěrky
Bude uzavřená silnice z Komárova, do Jiviny, Zaječova, Nové Vsi, Těně, Strašice, Dolní Kvaň, Kvaň,
Kozojedy, Malá Víska, Chaloupky, Neřežín

město
Příbram

