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Tøiatøicet let mezi houslemi a trubkami SLOVO STAROSTY
Vstoupit do obchùdku a zároveò opraváøské dílny hudebních nástrojù Václava Maka je
úasný záitek. Jako byste
vstoupili do starých èasù.
Starobylé sklenìné vitríny s vystavenými hudebními nástroji housle, kytary, trubky, saxofony a spoustou nejrùznìjích
uplíkù a uplíèkù se strunami,
kalafunou a jinými potøebami.
V dílnì pak døevìný ponk
a spousta kolíèkù, nejrùznìjích,
pro laika hodnì podivných
nástrojù. Opraváø hudebních
nástrojù, to je v souèasné dobì
hodnì velká rarita. Dnes u
iroko daleko ádného opraváøe
nenajdete, nejblií je snad
v Plzni, øíká usmìvavý Václav
Maek, který letos oslavil
sedmdesátku. Jetì v padesátých
letech prý byly v Pøíbrami tøi
opraváøské dílny.
Václav Maek se vyuèil v dílnì svého otce. To je rodinná
tradice. Ale po vyuèení v tøiapadesátém jsem musel odejít
do výroby, to by nás jinak
neuivilo. Sedm let dìlal
u tehdejích Jáchymovských
dolù, pak a do roku 1989 dìlal
slévaèe v Kalorce, tedy hodnì
tvrdou práci. Po veèerech se
vìnoval opìt hudebním nástrojùm. V estapadesáti letech u
jsem nemohl na páteø, kolena,
prostì jsem byl vorvanej.
Slévárenská práce byla jedna
z nejtìích a podmínky jako

za Marie Terezie. Slévaè tehdy
bral 2 400 korun a druhá ichta mì èekala doma, vzpomíná
pan Maek.
Hudebním nástrojùm se pan
Václav Maek vìnuje u
tøiatøicet let. Lidé mi sem nosí

nìco vyhozené u popelnic a já
to renovuji a mám z toho radost. To je moje velká láska, a
hladí pøi tom housle, které mu
prý donesla jakási dvojice snad
bezdomovcù, kteøí potøebovali
peníze. Hudebních nástrojù

velicos, nìco najdou na pùdì,

mezi lidmi prostì ubývá. Lidé si

je nekupují, protoe jsou drahé
a také u lidé nehrají, øíká
s lítostí a dodává: I v tomto
oboru se hodnì zmìnil zpùsob
práce. Je daleko víc technických
moností, spousta velijakých
lepidel, ale základ zùstává,
tedy ruce. Bez nich tato práce
nikdy nepùjde. Na otázku, co
povauje v ivotì za dùleité,
øíká: No já myslím, e rodinu.
A si kdo chce, co chce øíká,
rodina je hodnì dùleitá a je to
opravdu základ státu. Tedy
v rodinì a pak kole. Dnes je to
hodnì naruené. Rodièe nemají
èas se dìtem vìnovat a to je
opravdu hodnì potøeba, jinak
se nám to vechno vrátí zpátky.
Prostì náraz toho neastného
socialismu byl ohromný. Ètyøicet let toho stavu byl hrozný
a hodnì se to na lidech podepsalo. I výchova ve kole.
Døíve kantoøi vychovávali
z dìtí vlastence. Uèili nás vlastenectví a národnosti, to dnes
neexistuje. Dìti se ani neuèí ani
ty nádherné èeské písnièky.
A radost z poslední doby?
Teï jsem dostal k svátku
od syna slovník cizích slov.
Tady najdete vysvìtlené vechny ty cizí výrazy poslední doby
- pasport, eutanázie, korupce,
prostì vechno. Tak teï a
budou dlouhé veèery, tak to
budu studovat a dívat se. Na to
se hodnì tìím.
- str -

SVATOHORSKÉ SCHODY LETOS JUBILUJÍ

Témìø pøesnì na den, tedy 2. øíjna, byly pøed
deseti lety znovuotevøeny Svatohorské schody.
Jejich minulost sahá a k dobì, kdy Svatou
Horu spravoval øád jezuitù (2. polovina 17.
století).
Novodobá historie je spojena nejprve v edesátých letech s obrovitými bernardýny, kteøí v no-

ci schody a Svatou Horu hlídali,
pozdìji s poárem v roce 1978,
který se podepsal nejen na
schodech, ale i na celé Svaté
Hoøe. Rekonstrukce nejznámìjího mariánského poutního
místa probíhá vlastnì dodnes.
Svatohorské schody byly tehdy
ponechány svému osudu a dále
chátraly. V devadesátých letech
vznikla zásluhou tehdejího
pøednosty okresního úøadu
Jaroslava tefana a rektora
Svaté Hory pátera Josefa
Bøicháèka Nadace na opravu
Svatohorských schodù, která
zaèala sbírat prostøedky na jejich opravu. Provedením stavby
byla
povìøena
tehdejí
pøíbramská firma Congesta.
Vichni dárci, kteøí poskytli tehdy finanèní prostøedky, jsou vyjmenováni na desce umístìné
ve spodní èásti schodù. Mezi nejvìtí pøispìvatele tehdy patøil Okresní úøad Pøíbram, firma
Cup Tour, ministerstvo kultury, mìstský úøad,
KDU-ÈSL, øímsko-katolická církev, partnerské

Nejstarí pøíbramský obèan
V pondìlí 15. záøí 2003 oslavil pan Václav
Buriánek z Orlova 101. narozeniny.
Mezi gratulanty byl starosta Ivan Fuksa,
místostarosta Ivan edivý, øeditelka pøíbramské poboèky VZP Miroslava Brejková
a Miloslav Ptáèek z VZP.
Pan Buriánek bydlí s rodinou svého syna.
Vichni se o nìho vzornì starají a vìnují mu
vekerou péèi. Jsou spoleènì astni.
I my se pøipojujeme ke gratulantùm a pøejeme panu Václavu Buriánkovi hodnì zdraví,
tìstí a klidu do dalích let.
- redakce-

mìsto Hoorn, Kovohutì Pøíbram, arcibiskup
Vlk a firma Vandas z Dobøíe. Následovala
samozøejmì celá øada drobných dárcù, bez jejich pøispìní by se jen tìko podaøilo rekonstrukci dokonèit. Celkové náklady na opravu
schodù pøesáhly èástku 10 milionù korun.
A jak jsou na tom Svatohorské schody dnes,
po deseti letech? Jsou v dobrém stavu. Drobné
úpravy musíme provádìt kadým
rokem,
ale to jsou skuteènì jen malièkosti na nìkterých
místech
opravíme
omítku
a podobnì, øekl pøedseda Nadaèního fondu
na Svatohorské schody a zvelebení okolí
Jaroslav tefan. Podle jeho slov je to hlavnì
proto, e jsou zabezpeèovány mìstskou policií.
Stráníci je kadé ráno v pùl osmé otevøou a v pìt
hodin odpoledne zavøou. V zimì se èas o nìco
krátí. Na letoní desetileté výroèí pøipravil
Nadaèní fond a mìsto Pøíbram na sobotu
4. øíjna malou vzpomínkovou slavnost, kterou
by v 10 hodin mìli zahájit Svatohortí trubaèi.
Poté bude následovat Bohosluba slova s biskupem Jaroslavem karvadou a starostou
mìsta Ivanem Fuksou a vzpomínkový prùchod
Svatohorskými schody, doplnil Jaroslav
tefan.

První podzimní mìsíc byl
na pøíbramské radnici ve znamení zahranièních návtìv.
Oplatili jsme pozvání starostovi Krzysztofovi Konopkovi z budoucího partnerského
polského mìsta Boleslawiec.
Podepsali jsme memorandum, které je základem oficiální partnerské smlouvy mezi
naimi mìsty. Navtívil jsem
partnerské mìsto Altötting,
kterému
byla
udìlena
Evropská plaketa za aktivitu
v rozvoji partnerských vztahù mezi obèany èlenských zemí EU a východoevropských. Poprvé nae
mìsto navtívil nový primátor Igor ajtlava z partnerského mìsta Kemarku a spoleènì s námi se
zúèastnil oslav 10. výroèí znovuotevøení Svatohorských schodù. Obdobnì poprvé byl u nás nový starosta partnerského holandského mìsta Hoornu Onno
Van Veldhuizen, který s sebou pøivezl 40 obèanù
na pracovní návtìvu. Byli ubytováni v pøíbramských rodinách tak, aby navázali nové pøátelské
kontakty. V tìchto dnech odjeli nìkteøí zastupitelé
do partnerského Freibergu na hornické sympozium.
Mìsíc záøí je také znám mnoha kulturními a sportovními akcemi. Ji tradiènì probìhl velice kvalitnì
pøipravený a hodnì navtìvovaný Letecký den, který je ji nìkolik let pod názvem Memoriál Martina
Stáhalíka a je vìnován vzpomínce na tohoto skvìlého pilota. Rally Pøíbram má v naem mìstì a regionu také ji svoji tradici a je vyhledávanou akcí nejen
pro milovníky motosportu. Mìl jsem monost si jednu ze zkuebních jízd vyzkouet se zkueným jezdcem Emilem Trinerem a záitek to byl skuteènì nevední. Probìhl také ji desátý jubilejní roèník v achovém turnaji za úèasti celé øady naich i zahranièních achistù. Ve znamení desátého výroèí byl i Bìh
mìsta Pøíbrami. Zapomenout nemohu ani na tradièní Bìh Terryho Foxe, kterého se zúèastòuje stále
více lidí. Pøíbramáci v prvních poprázdninových
mìsících neuvidí ligový volejbal, protoe sportovní
hala se rekonstruuje a volejbal se hraje mimo nae
mìsto. Doèkají se vak zaèátkem listopadu.
Fotbalová Marila u nám dvìma vítìzstvími zaèala
koneènì dìlat radost. Na cyklistickém mistrovství
svìta v rakouském St. Johanu in Tirol vyhrála pøíbram-ská závodnice Bohumila Lomová ve své kategorii a stala se neúspìnìjí závodnicí celého ampionátu. Úspìchy zaznamenali pøíbramtí cyklisté i
v jiných závodech, take mìsto prezentují skuteènì
skvìle.
Z kulturních akcí bych rád pøipomenul program nové divadelní sezóny Divadla Pøíbram. V této oblasti
chystáme i dalí novinku, a tou je páteèní pøedplatné
pro obèany okolních obcí. Uzavíráme dohodu se
starosty tìchto obcí a pokud na jedné tzv. dopravní
vìtvi bude ètyøicet zájemcù o pøedplatné, poskytneme
dopravu do a z divadla zdarma. Tím chceme
do naeho kulturního stánku nalákat i mimopøíbramského diváka. Pøipravujeme také malý festival
ochotnických souborù. Mohlo by to být zajímavé
pomìøení profesionálù s amatéry. Divadlo Pøíbram
vstupuje do své 45. divadelní sezóny, a tak doufejme,
e pùjde o sezónu úspìnou.
Kdo z Vás byl na letoním zahájení Svatováclavské
pouti, ten se mnou jistì bude souhlasit, e se zahájení
skuteènì povedlo. Ostatnì svìdèí o tom i velká
návtìvnost. Bájeèná byla úèast pøíbramských
spolkù v prùvodu i následný program, pøi kterém se
vichni výbornì bavili.
K mimoøádným záitkùm patøilo také setkání s naím nejstarím seniorem Václavem Buriánkem,
který oslavil 101 let. V ádném pøípadì nelo o formální, ale naopak hodnì zajímavé setkání. A jeho
recept na dlouhovìkost? Prozradil nám, e celý
ivot nejedl tuèné maso a i v tomto vìku si dennì
dopøává dvì deci èerveného vína a jí rád ryby.
V øíjnu budeme otevírat i nové Infocentrum v pøízemí budovy Zámeèku - Ernestina, které by mìlo
pøispìt k daleko kvalitnìjímu kontaktu obèanù
s radnicí, k propagaci kulturních a spoleèenských
akcí a hlavnì bude slouit jako kontaktní místo
s celotýdenním provozem, kde lze vyøídit hodnì
vìcí i v mimoúøední dny. Zapomenout nemohu ani
na novou tzv. zelenou vlnu, která ji je v provozu
na novì vybudovaných svìtelných køiovatkách
ze Sabáku a na námìstí TGM. Pøed dokonèením je
pøestavba a dostavba Waldorfské koly.
V tomto mìsíci jsme zaèali i s opravou
lodií a výmìnou oken v Domì s peèovatelskou slubou v Hradební ulici.
Záøí tedy bylo skuteènì nabité
událostmi, ale tak to má být.

VÝZVA VLASTNÍKÙM PSÙ

V období od 1. 10. do 31. 12. 2003 bude umonìno
dodateèné pøihláení psù k poplatkové povinnosti.
V tomto období nebudou novým poplatníkùm
udìleny ádné sankce, pouze bude domìøen poplatek od doby nabytí psa starího esti mìsícù.
Po uplynutí této náhradní lhùty bude kontrolou zjitìným vlastníkùm nepøihláených psù uloena pokuta
ve smyslu ustanovení § 37 zákona è. 337/1992 Sb.,
o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù ve výi roèní sazby poplatkù ze psù.
Jana Pivoòková
vedoucí ekonomického odboru

Krajský úøad Støè. kraje vyhlásil
grantová øízení pro kulturu a sport:
www.kr-stredocesky.cz

PØEDSTAVUJEME ODBOR KOLSTVÍ
K poslednímu dni roku 2000 zanikl kolský
úøad v Pøíbrami, který potom pod názvem
referát kolství fungoval do konce roku
2002 pod Okresním úøadem Pøíbram.
S prvním dnem ledna roku 2003 pøevzal
vekerou agendu spojenou se kolstvím v regionu Mìstský úøad Pøíbram, kde od 1. dubna
vznikl i zcela samostatný odbor - odbor
kolství. Sídlí v budovì èp. 107, naproti hlavní
budovì radnice, v I. patøe, a jeho
vedoucí je Mgr. Jitka Èechurová.
O kolik kol a kolských zaøízení
se staráte a kolik má Vá odbor
pracovníkù? Na starosti máme celkem 67 kol a kolských zaøízení, tedy
nejen základní a mateøské koly, ale
i základní umìlecké koly, kolní jídelny, druiny, kolní kluby a zvlátní
koly. V této oblasti vykonáváme státní
správu pro vech 67 øeditelství kol,
pøedkolních a kolských zaøízení,
pro pøíbramské koly a kolská zaøízení jetì samosprávu. Na odboru nás
pracuje celkem est. Kadá z nás má
sice svùj speciální úsek, o který se
stará, ale rozhodnì se nedá øíci, e
jde o úzkou specializaci. Oblasti kolství jsou velice provázané a lze konstatovat, e kadá z nás toho zná o nìco víc
z té své problematiky, ale základní otázky
kolství musí znát vechny, jinak by ná odbor
nemohl kvalitnì fungovat. Vaí hlavní náplní
je kolství. Co v této oblasti chystáte nového?
V této oblasti máme skuteènì nesmírnì dùleitý úkol: pøedloit koncepci kolství na roky
2004 - 2007. Na tom nyní opravdu hodnì pracujeme. Ubývají dìti v mateøských kolách a i
kdy se tam pokles nyní zastavil, pøesunul se
naopak do kol základních. Ekonomická stránka
vìci je hodnì dùleitá. Vechno stojí peníze
a financování kol a kolských zaøízení, ve kterých je kapacita dìtí vyuita na 60 %, je finanènì neúnosné. Budeme navrhovat sluèování
mateøských kol i základních kol tak, aby to co
nejménì bolelo a bylo pøijatelné pro dìti i rodièe. Jednu variantu jsme ji pøipravili a nyní
o ní diskutujeme s vedením mìsta. Ve je rozpracované a zatím ve formì otázek, na které

hledáme odpovìdi. Potøebujeme napø. vìdìt,
jestli bude v Pøíbrami vysoká kola a kde bude
sídlit. Zda bude mìsto zøizovatelem zvlátní
koly a kde bude pøípadnì umístìna. Bude mít
mìsto i nadále tøi gymnázia? V pøípadì uvolnìní budovy po mateøské kole nebo základní
kole bude budova vyuita? Otázek je hodnì
a postupnì na nì dostáváme odpovìdi.
Koncepci kolství øeíme ve spolupráci s komisí

pro výchovu a vzdìlání, ve které jsou zástupci
politických subjektù. Celý proces probíhá
a rozhodnì jej nechceme nijak uspìchat.
Rychlé rozhodnutí bývá patné rozhodnutí.
To je tedy zmìna uspoøádání, tedy organizaèní zmìna. Jak jsou koly financovány?
koly dostávají peníze na mzdy pracovníkù
ze státního rozpoètu, tedy naím prostøednictvím z Krajského úøadu Støedoèeského kraje.
Krajský úøad se naím prostøednictvím podílí
na tzv. normativním financování. Na provoz
dostávají koly peníze od obce. Se zmìnou
legislativy v loòském roce se vechna kolská
zaøízení transformovala na právní subjekty.
Kadá kola si tedy hospodaøí se svými
penìzi? Dalo by se tedy øíct, e nìkteré koly
mají finanèní problémy a jiné tøeba ne?
Samozøejmì. Pøestoe penìz ve kolství není
dost, nìkterý øeditel, který je schopnìjím ma-

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY Betlémáøství má v naem
regionu, právì tak jako hornictví,
velkou tradici. Ostatnì obì tyto
èinnosti spolu v minulosti bezprostøednì souvisely. Mnoho betlémù
pochází z rukou tehdejích horníkù.
Pøíbramské historické betlémy se
vyznaèují i mnohými hornickými
prvky. Jsou zdobené nìkterými
minerály, které jsou ze zdejích
rudných achet.
Novodobá historie spolku
zaèala na podzim roku
1990, kdy bylo zaloeno
Èeskoslovenské sdruení
pøátel betlémù, které
pak v roce 1993
omezilo svoji pùsobnost jen na Èeskou
republiku.
Pøíbramský
spolek vznikl brzy
poté jako regionální
poboèka.
Pøedsedou
se stal Ján
Chvalník,
horník Uranových dolù Pøíbram, amatérský øezbáø a zakladatel poboèky. Koncem roku 1995 se èlenové
poboèky rozhodli, e se stanou
zcela nezávislou organizací, vypracovali stanovy a od 11. ledna
1996 jsou samostatným spolkem
s názvem Pøíbramtí betlémáøi.
Jánu Chvalníkovi jsme poloili
nìkolik otázek: Kolik má Vá
spolek èlenù? Øádných èlenù je
v posledních letech v prùmìru
kolem ètyøiceti. Máme ale jetì

èleny èestné. Tím se mùe stát
øádný èlen, jeho vìk pøekroèil
70 let, s tím, e ve spolku pùsobil
nejménì 5 let a zaslouil se o rozvoj pøíbramského betlémáøství.
Èestný èlen má i nadále právo
hlasovací, neplatí vak èlenské
pøíspìvky. Jak je to
s vaí èinností?
Ta je opravdu
h o d n ì
bohatá.
Jetì
jako

regionální poboèka spolek
zahájil výstavy betlémù na Svaté
Hoøe. Na pøelomu let 2001 a 2002
se konala ji 10. výstava. Toto
kulaté výroèí jsme pøipomnìli
i vydáním pamìtní medaile.
Poøádání výstav v dobì Vánoc
umoòuje spolku podnìcovat
zájem o památky tohoto druhu.
V mnoha rodinách jsou jejich
artefakty, lidé je dávají restaurovat
a doplòovat, a to ve pøispívá
k obnovení úcty k práci a tradicím

MÌSTSKÁ

naerem, udìlá ve kole organizaèní opatøení,
a teï mluvím o mzdách, kterým mùe èásteènì
zvýit nenárokovou sloku platu zamìstnancùm. Nejedná se o vysoké èástky, ale urèité
monosti jsou. Co se týká provozu, tady je
situace sloitìjí. Øeditelé vech kol a kolských zaøízení musí s penìzi hospodaøit.
Nìkteré koly si pomáhají v rámci doplòkové
èinnosti. Podle Vaeho názoru potøebuje
øeditel koly pedagogické vzdìlání,
nebo by to mìl být spí manaer? Já
si myslím, e øeditel koly by rozhodnì
mìl mít pedagogické vzdìlání a zároveò
by mìl mít manaerské schopnosti.
Jestlie øídí kolu a stará se o výchovnì
- vzdìlávací proces, musí v tom být
vzdìlán.
Peníze dostávají koly podle poètu
ákù, take s úbytkem dìtí dochází
i ke sníení financí. Hledají a navrhují tyto koly samy nìjaké øeení?
Jistì. Pokud se sníí poèet dìtí, tak se
øeditelé v první øadì dívají, jak mají
naplnìné jednotlivé tøídy a zda je lze
slouèit èi ne. Pokud není moné tøídy
slouèit, snaí se najít organizaèní uspoøádání, ale ne vdy je to moné.
Snadnìjí øeení je u vìtích kol ne
u kol vesnických. Je to hodnì individuální záleitost. Podle naplnìnosti tøíd a koly,
èili podle poètu ákù, se stanovuje i poèet pedagogických a nepedagogických pracovníkù.
Jak jsme na tom s pedagogickými pracovníky? Dalo by se øíct, e s pedagogy jsme
na tom dobøe, protoe vechny koly fungují.
Ale na nìkterých kolách nemáme pedagogy
s odpovídajícím jazykovým vzdìláním. Dobøe
se rozjel program vzdìlání uèitelù na poèítaèích, ale zase na druhé stranì chybí finanèní
prostøedky na koupi poèítaèù. Vzhledem
k právní subjektivitì kol a kolských zaøízení
si pedagogické i nepedagogické zamìstnance
vìtinou zajiují zaøízení sama.
Co byste si v oblasti kolství pøála? Aby
bylo hodnì dìtí a aby byly vychovávány rodièi
i kolou ku prospìchu vech.
- str -

BETLÉMÁØI
naich pøedkù. Kromì výstav
na Svaté Hoøe poøádáme ve spolupráci s Hornickým muzeem
i dalí výstavy betlémù, a to
v Zámeèku - Ernestinu. Napøíklad
na konci roku 2002 a zaèátku
letoního roku to byla výstava
Betlémy v kovu a z kovu. Je
o nae betlémy zájem i v zahranièí? Bezesporu a skuteènì
velký. Pøíbramské betlémy nebo
betlémy pøíbramských tvùrcù jsme
nìkolikrát vystavovali napøíklad
v italské Veronì a v bavorském
Walderbachu. Navázali jsme
a udrujeme pravidelné kontakty
a vymìòujeme si èasopisy s nìmeckými, rakouskými a výcarskými betlémáøi. Zejména nìmeètí
a výcartí betlémáøi jsou témìø
pravidelnými návtìvníky Pøíbramska a Svaté Hory. Pro výcarský
betlémáøský zpravodaj Gloria
jsme napsali ètyødílný èlánek
o Pøíbrami, Svaté Hoøe a betlémáøských tradicích Pøíbramska.
Mohli návtìvníci na výstavì
na Svaté Hoøe vidìt i zcela nový
betlém?

Ano, spolek z prací svých
èlenù a pøíznivcù spolku buduje
spoleèný betlém, který byl i na poslední výstavì na Svaté Hoøe.

POLICIE

Z darù a nákupem tvoøíme i odbornou knihovnu o betlémech
a betlémáøství, øezbáøství a vem,
co s tím souvisí. Nae knihovna
má ji pøes 200 svazkù. Spoleènì
také vydáváme vlastní Zpravodaj,
ve kterém je zachycena nae èinnost, historie, ivotopisy øezbáøù
a podobnì. O Zpravodaj je díky
kvalitnímu tisku velký zájem také
mezi neèleny spolku.
Jaký je zájem veøejnosti
o medaile, které spolek vydává?
Emise medailí patøí k exkluzivním aktivitám spolku a v mením
rozsahu si ji jako dalí organizace
dovolila jen regionální poboèka
Èeského sdruení pøátel betlémù.
Emise medailí byla zahájena medailí k jubilejnímu roku 2000.
Pùvodní náklad 200 kusù bronzových a 50 kusù støíbrných medailí
vzbudil mimoøádný zájem veøejnosti, take muselo být provedeno
nìkolik doraeb, dokonce i medailí
pozlacených. Spoleènì s Tøebechovickým muzeem betlémù byla
zajitìna emise medaile k 150.
výroèí narození tvùrce svìtoznámého tøebechovického betléma
Josefa Probota. Vydána byla
medaile k jubilejní 10. výstavì
betlémù na Svaté Hoøe, byly
vydány bronzové, postøíbøené
a pozlacené medaile ke køtùm
na Svaté Hoøe. Nyní se pøipravuje
medaile k 180. výroèí postavení
prvního vánoèního stromku
v Pøíbrami.
- str -

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Anonym zavolal 17. záøí kolem pùl desáté
veèer na sluebnu mìstské policie a uvedl,
e v Dlouhé ulici dolo k loupenému
pøepadení. Hlídka stráníkù na místì zjistila, e tady opravdu dolo k pøepadení
eny A. S. Z Pøíbrami II a k tìkému
zranìní M. B. (29) z Pøíbrami II. Na místo
zároveò pøijela i hlídka PÈR. Na ádost
kriminálního rady hlídal jeden stráník byt
pøepadené, protoe jí byly ukradeny klíèe.
Pachatel známý: A. L. (13) z Pøíbrami.
Auto s vymláceným pøedním sklem stálo
na parkoviti u Zimního stadionu.
Stráníkùm to ohlásil 18. záøí kolem pùl
desáté veèer P. . Hlídka auto znaèky
koda Forman na místì skuteènì nala.
V autì byly jetì klíèe od BMW a doklady
o povinném ruèení k Formanovi. Pøípad
stráníci pøedali k vyetøení Policii ÈR.
Naruení objektu 5. mateøské kolky
zaznamenala obsluha pultu centrální
ochrany mìstské policie 20. záøí ve 2.33
hodin. Motohlídka na místì nala otevøené
okno v pøízemí, které vede do lonice
dìtí. Protoe stráníci mìli dùvodné pode-

zøení ze spáchání trestného èinu, povolali
kromì uèitelky kolky na místo i Policii
ÈR. Pøi obhlíení místa nael jeden
ze stráníkù asi 12 metrù od budovy kolky
pánskou penìenku i s doklady.
Telefonní automat nièil 20. záøí v 18.25
hodin jakýsi chlapík. Natìstí byl pøi tom
vidìn, a tak to anonymní hlas ohlásil
na sluebnu. Stráníci hned za vandalem
vyrazili a pøistihli jej, jak sluchátkem
tluèe do pøístroje. Stráníci vzteklouna
vyzvali, aby pøestal. Ten jim vysvìtlil, e
mu prý automat ukradl peníze. Protoe
ádná koda nevznikla, pøijal høíník
napomenutí a zmizel.
Pes, který vybìhl ze zahrady rodinného
domu na Bøezových Horách, pokousal
v sobotu 20. záøí Z. S. z Pøíbrami VII.
Problém ohlásil na sluebnu mìstské
policie v pondìlí 22. záøí. Majitelka psa
R. D. stráníkùm øekla, e pes ji pokousal jednu osobu, a e tedy s ním byla
u veterináøe a doloila to i potvrzením.
Výsledky vyetøení prý bude mít 25. záøí
a slíbila, e je stráníkùm hned dodá. Ti

zároveò zjistili, e majitelka nemá psa pøihláeného v evidenci. I tento nedostatek
slíbila Z. S. napravit.
Ve výjezdu ze dvora bránilo zaparkované
auto Toyota Yaris 24. záøí ve 13.50 hodin.
Postìoval si na to L. K., který nemohl
odjet z provozovny. Stráníci konstatovali,
e vozidlo skuteènì tvoøí pøekáku v silnièním provozu, ve zdokumentovali
a povolali odtahovou slubu. Právì v okamiku jejího pøíjezdu pøiel øidiè problémového auta s tím, e s pøestupkem
nesouhlasí a nasedl do auta a chystal se
odjet. Stráník poádal o prokázání totonosti. Na tuto výzvu øidiè opìt nereagoval, a tak musela být pouita zákonná
výzva. Ukázalo se, e jde o J. H. (40)
z Pøíbrami II. Stráníci pøípad spoleènì
s oznámením pøestupku a fotodokumentací pøedali k doøeení pøíslunému orgánu.
Zlodìje, který ukradl karetní hru
Kanastu a tøi mléèné èokolády, chytili
v supermarketu Kaufland 26. záøí v 18 hodin. J. È. (55) z Pøíbrami VII dostal
na místì pokutu.

S LOUPEK

POSLANCE

Jednání o bezúplatném pøevodu ubytovny pokraèuje
V minulém týdnu byla na krajský úøad Støedoèeského kraje
pøedloena ádost na bezúplatný pøevod ubytovny v Èechovské ulici z kraje na mìsto Pøíbram. Bohuel zatím tato
ádost nebyla kladnì vyøízena. Jednak z dùvodu formálních
chyb v ádosti, za druhé také z toho dùvodu, e hejtman
Støedoèeského krajského úøadu Petr Bendl není k pøevodu
naklonìn a spíe se kloní k variantì ubytovnu prodat.
Osobnì pro prodej ubytovny hlasovat nebudu. Je to zejména
z toho dùvodu, e zde bydlí nìkolik desítek rodin, které by se
mohly ze dne na den ocitnout bez støechy nad hlavou, a také
proto, e kraj na mìsta podobné objekty pøevedl ji v minulosti. Se ádostí jsem vystoupil na posledním záøijovém jednání
støedoèeského krajského zastupitelstva a na dalím jednání
o pøevodu promluvím opìt.
Bohuel sociální demokracie nemá v krajském zastupitelstvu pøevahu. Pøesto by zámìr pøevodu ubytovny mìl být
zásadní i pro dalí pøíbramské zastupitele z jiných politických
stran, kteøí byli do krajského zastupitelstva zvoleni.
Dalí pomìrnì významná záleitost, která by mohla mìstu
Pøíbram do budoucna pomoci vyøeit bytovou problematiku èi
pøilákat dalí podniky a investory, je to, e byl touto vládou
pøedloen návrh zákona o bezúplatném pøevodu nìkterého
nepotøebného vojenského majetku ze státu na obce, který
v tomto roce poslanecká snìmovna schválila. Mìsto proto ji
poádalo o pøevod kasáren na Balonce a na Brodì. Vìøím, e
k pøevodu dojde a e to bude k prospìchu pøíbramských obèanù.
MVDr. Josef Øihák

1. ZÁKLADNÍ KOLA PØÍBRAM NABÍZÍ

S novým kolním rokem zahájilo èinnost i kolní informaèní
a vzdìlávací centrum pøi 1. Z Pøíbram - IVC. Cílem je poskytovat dalí monosti vzdìlávání a sebevzdìlávání pro áky, studenty,
pedagogy, rodièe a celou irokou veøejnost Pøíbramska. IVC je zamìøeno na vzdìlávání v oblasti jazykové, výtvarné, sportovní a výpoèetní
techniky a informaèních technologií a samozøejmì pedagogické.
Jazykové kurzy jsou organizovány ve spolupráci se zkuenými lektory. V nabídce jsou kurzy anglického, nìmeckého, ruského jazyka.
Podle zájmu posluchaèù budou probíhat kurzy pro zaèáteèníky, støednì
pokroèilé a pokroèilé. Kurz zahajuje v øíjnu a otevírá se pøi dostateèném zájmu, maximální poèet zájemcù je 15. Abonenti absolvují 25
90minutových lekcí za neuvìøitelnì nízkou cenu 25,- Kè za výukovou hodinu pøi monosti vyuití multimediálních prostøedkù k výuce.
Ve výtvarné oblasti nabízí IVC kurz keramiky, který bude obsahovat napø. práci s hlínou, glazurou a engobou, na hrnèíøském kruhu.
Monost vypálení v keramické peci a odnos vlastních výrobkù domù
je samozøejmostí. To ve je zahrnuto opìt v nízké cenì kurzu cca 60,za 1,5 hodinovou lekci, tj. 290,- Kè za mìsíc. Kurz v období od øíjna
do kvìtna je urèen pro dospìlé i dìti, zaèáteèníky i pokroèilé, pro spoleènou práci rodièù s dìtmi.
1. Z Pøíbram disponuje dobrým zázemím i pro kurzy výpoèetní
techniky a informaèní technologie. kola je propojena mikrovlnnou
linkou na Internet o kapacitì pásma 128 kB. kolní informaèní
a vzdìlávací centrum zahrnuje základní kurzy zamìøené na obsluhu
poèítaèe, uívání MS Word, MS Excel, Internetu atd. Zájemci o výpoèetní techniku mohou být zaèáteèníci i pokroèilí, jednotlivci
i organizace. Rovnì je moné vyuít pøístupu k Internetu.
Novinkou IVC je otevøení sportovního krouku se vesportovním
zamìøením pro dìvèata a kluky z 1. a 3. tøíd z celého pøíbramského
regionu. Pod vedením zkuených pedagogù a cvièitelù mají monost
i ti nejmení a dvakrát týdnì si zasportovat.
Podrobnìjí informace získáte a pøihlásit se mùete pøímo
na 1. Z Pøíbram, na telefonních èíslech 318 401 151, 606 288 454.
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INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v øíjnovém èísle Kahanu bych Vás chtìla informovat o zøízení
Informaèního místa pro podnikatele pøi OHK Pøíbram, o novém
informaèním systému Hospodáøské komory ÈR AXIS4info,
o pøipravovaných podzimních semináøích OHK v Pøíbrami
a spoleèných kurzech s RPIC FINVEST Pøíbram, s. r. o.,
a novì pøijatých èlenech OHK v mìsíci záøí.
Informaèní místo pro podnikatele na OHK Pøíbram
Koncem mìsíce srpna 2003 na Okresní hospodáøské komoøe v Pøíbrami probìhlo akreditaèní øízení na provozování Informaèního místa pro podnikatele
v souvislosti se vstupem naí republiky do Evropské unie. Akreditace probìhla
na základì projektu, který OHK podala na KHK Stè. V rámci Støedoèeského
kraje vznikne do konce letoního roku 8 regionálních informaèních míst
a Pøíbram bude mezi prvními. V prùbìhu øíjna by mìlo dojít k prokolování
zamìstnancù a ji v listopadu si podnikatelé mohou chodit pro informace
týkající se vstupu do EU na toto informaèní místo v prostorách OHK v pøíbramském Zámeèku - Ernestinu.
Nový informaèním systém Hospodáøské komory ÈR AXIS4info
AXIS4info je moderní informaèní systém pracující v síti Internet. Jedná se
o komplexní databázový registr firem a institucí na portálu Hospodáøské
komory ÈR. AXIS4info umoòuje zadávat a poskytovat firemnì obchodní
údaje v jednotné struktuøe s dùrazem nejen na pøesnost a kvalitu toku informací, ale také na rychlost vyhledávání. Zájemci z øad podnikù a institucí se
mohou do tohoto systému zapsat prostøednictvím OHK Pøíbram. Souèasnì
mohou detail firmy vyuívat jako svou webovou stránku.
Podzimní semináøe Okresní hospodáøské komory v Pøíbrami + spoleèné
kurzy s RPIC FINVEST Pøíbram, s. r. o.
Image úspìného podnikatele - podnikatelky
Termín: 9. øíjna 2003, místo konání: Club Hotel Impuls
Cíl: 1) Seznámení s nabídkou vzdìlávací spoleènosti KOMPAS - pøíprava
a realizace tréninkových celofiremních koncepcí a tréninkù pro obchodní
sluby, zamìstnance a management a následnou monost vyuití ve firmách.
2) Pei-sdruení vizáistù a stylistù - smysl a image vizáe, spojení mluveného
projevu s projevem neverbální komunikace, vzhled a sebevìdomí èlovìka aj.
Kurz Podvojné úèetnictví pro podnikatele (spoleènì s RPIC FINVEST
Pøíbram, s. r. o)
Termín: 6. - 17. øíjna 2003, místo konání: zasedací místnost firmy FINVEST
Pøíbram, s. r. o.
Cíl: rok 2004 bude pøelomem pro vechny podnikatele, jejich obrat za rok
2003 pøekroèí 3 miliony Kè nebo pro ty, kteøí budou chtít èerpat dotace z EU.
Pro tyto firmy, které povinnì pøejdou do soustavy podvojného úèetnictví, je
urèen tento kurz, na který lze èerpat a 50% dotaci.
Konzultaèní den Chorvatsko s Czech Tradem
Termín: 27. 11. 2003, místo konání: OHK Pøíbram I - Zámeèek - Ernestinum
Cíl: najít partnery pro podnikání v teritoriu Chorvatsko - v oblasti Záhøebu.
Akce probíhá formou hodinové konzultace s øeditelem zahranièní kanceláøe
Czech Tradu v Záhøebu, kdy firma obdrí písemný podklad obsahující ovìøené informace z daného zahranièního trhu dle výrobního zamìøení firmy.
Kurz Základy podnikání pro zaèínající podnikatele (spoleènì s RPIC
FINVEST Pøíbram, s. r. o.)
Termín: 10. 11. - 4. 12. 2003, místo konání: zasedací místnost firmy
FINVEST Pøíbram, s. r. o.
Cíl: Kurz je urèen vem zájemcùm o zahájení podnikatelské èinnosti, kteøí potøebují získat základní informace z oblasti práva, úèetnictví, daní, zdravotního
a sociálního pojitìní. V rámci kurzu pod vedením lektora zpracují svùj podnikatelský zámìr a po jeho obhájení mohou poádat o bezúroèný úvìr do výe 500 000,-Kè s dobou splatnosti a 6 let. Na kurz lze èerpat a 50% dotaci.
Novì pøijatí èlenové pøedstavenstvem dne 9. 9. 2003
Rajdlová Monika - truhláøská výroba - kuchynì, atypická výroba, tesaø.- krovy,
schody atd., výstavy, veletrhy; BOSÁK, spol. s r. o. - autobusová a kamionová
doprava, zasilatelství, opravy motorových vozidel; ebek Rostislav - koupelnové studio, MO obklady a dlaba, VO - profily na obklady, dlaba, výr. stav.
prvkù na polièky; HEJNAL - TURISMO mezinárodní pøeprava osob
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami I, Zámeèek - Ernestinum,
Tyrova 106, tel.: 318 627 784, e-mail:ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

JUBILANTI
Milí spoluobèané,
pøejeme Vám do dalích let
dobré zdraví a dny plné pohody.

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA

D I VA D L O

STÁLÁ EXPOZICE:

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPENÍKEM

Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM

2., 14. 10. OD 10 HOD.

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

VÁCLAV HUDEÈEK - koncert

80 L E T
Jiøina Nohejlová

9., 15. 10. OD 10 HOD.

KOUZELNÁ LAMPA ALADINOVA

ØÍJEN

MEZINÁRODNÍ PØEHLÍDKA

Letos ji popáté uvítáme na Pøíbramsku úèastníky
Mezinárodní pøehlídky dìtských pìveckých a taneèních souborù. Publikum bude moci zhlédnout
vystoupení pøedních kolektivù z Estonska, Ruska,
Bìloruska, Ukrajiny, Bulharska, Nìmecka i ÈR.
Mezi úèastníky jsou taneèní soubor Neposedo
z Tallinu, pìvecký sbor Èajkovského koly z Moskvy,
chlapecký pìvecký sbor Karavella z Minska, soubor
Fantasie z dalekého Uralu, ale i ná Kamýèek, pøíbramský Radovánek nebo praské studio Rolnièka.
Vechny soubory se tìí na vzájemné setkání, spoleèné
diskotéky, výmìnu zkueností i na výlety za památkami naí vlasti. Dìti se na pøehlídku pilnì pøipravovaly
po celý uplynulý rok. Zahranièní úèastníci navíc nastudovali nìkterou z èeských písní nebo z èeských
lidových tancù.
Pøipraveny jsou koncerty v pøíbramském divadle
(20. a 21. 10. od 10 hodin), v aule 4. základní koly,
v 1. ZU A. Dvoøáka v Pøíbrami, ale i v Bøeznici,
Dobøíi, Hvoïanech, Milínì, Romitále p. Tøem.
a Sedlèanech. Nejlepí soubory se pøedstaví na Galakoncertì ve støedu 22. 10. od 16 hodin v Divadle
Pøíbram. Poté se rozjedou do dalích mìst republiky.
Koncertovat budou v Lounech, Ostravì, Praze,
Rokycanech a umperku. Pøehlídku poøádá obèanské
sdruení Spoleènost pøátel národù východu a Divadlo
Pøíbram za podpory Ministerstva zahranièních vìcí
ÈR a pod patronací mìst pøíbramského okresu.
Poøadatelé i dìtské soubory se na Vás tìí.

KONCERT K 20. VÝROÈÍ ZALOENÍ
KOMORNÍHO SMÍENÉHO SBORU
16. ØÍJNA 2003 V 19 HODIN
V AULE 4. ZÁKLADNÍ KOLY
PROGRAM: SKLADBY A. DVOØÁKA,
L. JANÁÈKA, G. F. HÄNDLA A DALÍ
ÚÈINKUJÍ:
KOMORNÍ SMÍENÝ SBOR DR. VLADIMÍRA
VEPØEKA POD VEDENÍM PAVLA MOLÍKA
SOPRÁN: MICHAELA HAVLÍÈKOVÁ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V rakouském St. Johanu in Tirol se jelo 27. 8. MS
veteránù v èasovce jednotlivcù a 31. 8. silnice.
Oba tyto závody vyhrála pøíbramská závodnice
Bohumila Lomová v kategorii nad 60 let. Stala se
tak nejúspìnìjí závodnicí celého ampionátu.
Na startu se selo více jak 1 500 závodníkù
a závodnic z 38 zemí. V kategorii
nad 65 let obsadil ná Petr Bauer 12.
a 28. místo.
Pøíbramský klub a jeho SCM
získaly v letoním roce ji
dva tituly MS, jeden ME,
dva MR, pìt støíbrných,
pìt bronzových medailí
z MR. Jetì mùeme
nai sbírku rozíøit pøi
nastávajícím MS horských kol, kde máme
své zástupce. Pøiètemeli k tomu 6. místo prùbìného poøadí ÈP 
EXTRALIGY, muù
v soutìi drustev a výsledky mládee, lze
konstatovat, e pøíbramský klub je nejlepím klubem v ÈR.
Èeský pohár juniorù:
ÈP mládee 30. 8. - Orlová kritérium
áci: 18. Boko; kadeti: 24.
Linda; junioøi: 3. Malý, 11. Rufer
1. a 2. místo bratøi Velittsovi ze
Slovenska, (vítìzové ZMM SP v Terezínì),
3. O. Malý CK Pøíbram B.E.I.
31. 8.: silnice: 1. Malý, 2. Sníek Jitka J. Hradec,
3. Kadlec éD Systém ZVVZ. Zde Ondra Malý

Malá scéna

6. 10. OD 10 HOD.
HRDÝ BUDES - Malá scéna
7. 10. OD 19 HOD.

ZÁØÍ

80 L E T
Elika Andìlová
Vlasta Bernáková
Helena Homolková
Rùena Kohoutová
Zdeòka Neèasová
Marie Rybáková
Vilma Petráková
Èenìk Havránek
Karel Høava
Frantiek Polívka
Karel Sladký
Antonín íla
85 LET
Josefa Tesaøíková
Antonie Vítù
86 L E T
Anna Sirotková
91 L E T
Ludmila Tomaníková
92 L E T
Boena Pilousková

3. 10. OD 10 HOD.

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAIDLECH -

16., 29. 10. OD 19 HOD.

HRDÝ BUDES - Malá scéna
23. 10. OD 19 HOD. P

DVA LECHTICI Z VERONY
23. 10. OD 19 HOD. B

DVA LECHTICI Z VERONY
26. 10. OD 15 HOD.

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPENÍKEM
27. 10. OD 16 HOD.

DVA LECHTICI Z VERONY
30. 10. OD 20 HOD.

PØÍBRAMSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ  GINEVRA

host: Jerry Lienert - známý pøíbramský muzikant z country skupiny Madìra,
Bonanza - pøíbramská legendární country - westernová skupina

31. 10. OD 10 HOD.

DVA LECHTICI Z VERONY

K INO A RT O BSKURA
Kino Art Obskura, úterky a ètvrtky od 20 hodin, vstup 20,- Kè, cyklus, Lektorské úvody
Pavel Juráèek,
èerné svìdomí èeské kinematografie
Vùbec nejrozsáhlejí filmová retrospektiva kritika,
reiséra, scenáristy a producenta Pavla Juráèka
(2. 8. 1935 v Pøíbrami - 20. 5. 1989 v Praze).
U pøíleitosti vydání Deníkù Pavla Juráèka (NFA
2003) a výboru z Juráèkova díla Postava k podpírání (Havran 2001). K dostání v Knihkupectví
Nipl, Praská ul.
ÈTVRTEK

9. ØÍJNA

PØÍPAD PRO ZAÈÍNAJÍCÍHO KATA (1970)

102 min., èb. Reie a scénáø: P. Juráèek. Filmové
podobenství podle Gulliverových cest Jonathana
Swifta. Hrají: L. Kostelka, Pavel Boek, Slávka
Budínová, Eduard Dubský, Vìra Ferbasová, Jiøí
Hálek, Jiøí Hrzán, Jiøí Hálek, M. Macháèek, K.
Jerneková, P. Landovský, Milena Zahrynowská,
L. Kopøiva, J. Jirásková, R. Lukavský, F. Husák,
J. Koøán, L. Suchaøípa, K. Mare, L. Fára a dalí
ÚTERÝ

14. ØÍJNA, 20 HODIN

A RCHIV FAMU 2000

45 min., krátký, èb/b. Scénáø a reie: Alice
Rùièková, scénáø Martin Èihák. Dokument
o minulosti a souèasnosti FAMU. Vystupují kromì jiných P. Juráèek, Jan Nìmec (oba archiv),
Saa Gedeon, Vít Janeèek, Karel Plicka (archiv),
Karel Vachek, Drahomíra Vihanová

S TROP (1962)
42 min., krátký , èb. Absolventský film Vìry
Chytilové o mládí modelky. Autorem námìtu P.
Juráèek, který odmítl být uveden v titulcích.
Hrají: Marta Kanovská, Julián Chytil, J. Abrhám
ÈTVRTEK

16. ØÍJNA, 20 HODIN

KLÍÈ K URÈOVÁNÍ TRPASLÍKÙ PODLE
DENÍKU PAVLA JURÁÈKA (2002)

58 min., èb. Reie: Martin ulík. Hraný dokument o ivotì reiséra P. Juráèka do roku 1969,
do doby pøed natáèením Pøípadu pro zaèínajícího
kata. V hlavní roli Juráèkùv syn Marek. Hrají:
Marek Juráèek, Edita Levá, Julie Ritzingerová aj

ÚTERÝ

21. ØÍJNA 20 HODIN

IKÁRIE XB 1 (1963)

81 min. èb. Scénáø a reie: Jindøich Polák, námìt,
spoluautor scénáøe P. Juráèek. Vìdecko-fantastický film o cestì vesmírem za poznáním spíe
morálním. Hrají: R. Lukavský, Otto Lackoviè,
Zdenìk tìpánek, Miroslav Macháèek a dalí
ÈTVRTEK

23. ØÍJNA, 20 HODIN

B LÁZNOVA KRONIKA (1964)
82 min. èb/kolorováno. Reie: Karel Zeman, námìt a scénáø Karel Zeman a P. Juráèek. Juvenilní
dobrodruství ne nepodobné Fanfánu Tulipánovi
v kombinovaném hraném a kresleném filmu.
Hrají: Petr Kostka, Emília Vaáryová, Karel
Effa, Miloslav Holub a dalí.
ÚTERÝ

28. ØÍJNA, 20 HODIN

KONEC SRPNA V HOTELU OZON (1967)

77 min., èb, Reie Jan Schmidt, scénáø P.
Juráèek. Podobenství o celosvìtové katastrofì,
kdy u mui neijí. Hrají: Jitka Hoøejí, Vanda
Kalinová, Alena Lippertová.
ÈTVRTEK

30. ØÍJNA

S EDMIKRÁSKY (1966)

Námìt: P. Juráèek, scénáø: Ester Krumbachová
a V. Chytilová, reie: V. Chytilová. Filosofická
groteska o dvou dívkách, které provádìjí drobné
destrukce nudného svìta. Hrají: Jitka Cerhová,
Ivana Karbanová, Julius Albert, Jan Klusák.
Cyklus Pavel Juráèek, èerné svìdomí èeské kinematografie, pokraèuje jetì v listopadu 2003 filmy Svatba jako øemen, Ovoce stromù rajských
jíme, Skøivánci na niti.
Dalí program: ètvrtek 17. øíjna, 20 hodin
Veèer s architektem interiéru Kinokavárny
Obskura hercem Davidem Vávrou. Poøad bude
doplnìn vybranými díly z cyklu umná mìsta.

GALERIE OBSKURA:

Václav Antonín: Jiná optika. Výstava fotografií
zahranièních jazzových osobností.
- fry -

Bohumila Lomová
dvojnásobnou mistryní svìta!
neèekal, co udìlají favorité ze Slovenska, a hned
v prvním ze esti 15km okruhù nastoupil a celý
závod spolu s dalími tøemi závodníky dovedl
do vítìzného konce. koda, e o jeho sluby neprojevili zájem juniortí reprezentaèní trenéøi.
Má po celý rok stabilní výkonnost,
v celkovém hodnocení ÈP se
pohybuje na 5. místì.
Kadeti: 36. Padour, 43.
Linda, 49. Staníèek;
junioøi: 1. Malý, 15.
Náprstek
Èeský pohár mládee Louny.
áci: 8. Huek,
24.
Boko;
kadeti: 18. Linda,
34. Païour;
junioøi:
17. Rufer, 20.
Malý, 26. Horák
Louny Roèov
155
km
na tìkém ale
krásném okruhu:
V pìti z deseti
okruhù ujela 5èlenná skupina ve sloení Bejlek, Moureèek (Dukla Praha),
Bucháèek, Blahut (JOKO
Velamos) a Svoboda (Dukla
KOOPERATIVA Liberec).
Tato skupina dobøe spolupracovala
a do 9. okruhu, kdy se rozdìlila a vpøedu
zùstali borci JOKA.
1. Bucháèek, 2. Blahut - èas 4:03,20, 3. Bejlek 

KINO

DLOUHÁ 93

30 sec., 4. Svoboda stejný èas, 5. Kunta CK
Pøíbram B.E.I., 6. Kozubek Dukla Praha, 22. Èermák, 27. Mázl
áci: 10. Boko, 15. Huek; kadeti: 6. Linda
a v hlavním poli Staníèek, Øepík; junioøi: 4. Malý,
5. Rufer a Horák skonèili na 6. - 41. místì.
Celkovì jsme sníili bodový rozdíl na týmy pøed
námi na minimum a jsme estí Ale reálná monost
na vylepení tu je.
Kulhavý mistrem svìta
Junior Kulhavý, èlen naeho sportovního centra,
se ve výcarském Luganu stal mistrem svìta
v cross country horských kol. Naplnil tak nadìje, které do nìho po zisku titulu ME vkládala
nae cyklistická veøejnost.
ÈP mládee Brno 13. a 14. záøí
Silnice: áci: 26. Huek, 28. Boko; kadeti: 45.
Staníèek; junioøi 5. Malý,
Nedìle 31. kritérium
áci 34. Huek, 36. Boko; kadeti 49. Staníèek;
junioøi: 3. Malý
Celkové poøadí EXTRALIGY 2003
1. Bucháèek - JOKO Velamos - 476 bodù,
2. Martínek - CK Brno - 416, 3. Kozubrk Dukla Praha, 5. Kunta - 468 (stejnì jako ètvrtý),
42. Mázl 128, 48. Kudrna 106, 53. Dudek 93,
56. Machala 89. Dále bodovali z CK Pøíbram
B.E.I. Èermák a Voèadlo.
Celkové poøadí drustev
1. JOKO Velamos 647, 2. CK Brno 621,
3. Dukla Praha 534, 4. CK Pøíbram B.E.I. 510,
5. PSK REMERX 486.
Celkem bodovalo v letoní soutìi 229 závodníkù, 23 týmù a na start se postavilo celkem 2 298
startujících z více jak 130 klubù z Èech,
Rakouska, Polska, Nìmecka a Slovenska.

6. - 8. 10. OD 17,30 A 20 HODIN

P RAVÁ BLONDÝNKA 2
Pokraèování komedie, inspirované románem Amandy
Brownové. Elle Woods dobyla Harward a zaèíná právnickou
dráhu u jedné velké firmy. Je odhodlanou bojovnicí za psí
práva, proti zneuívání nìmých tváøí k pokusùm. V hlavní
roli Reese Witherspoonová.
9. - 15. 10. od 17,30 a 20 hodin

J EDNA RUKA NETLESKÁ
Èerná komedie Davida Ondøíèka. Standa je smolaø. Osud
ho smýká ivotem a on si to nenechá líbit. Zrovna ho pustili z vìzení a on vìøí, e se karta obrací. Jene potká
Ondøeje a to je jetì vìtí trotl ne on. Hrají: Jiøí Macháèek,
Ivan Trojan, Marek Taclík, David Matásek, Jan Tøíska,
Vladimír Dlouhý, Tatiana Vilhelmová a dalí.
16. - 19. 10. JEN OD 17,30 HODIN

P RASÁTKO

A JEHO VELKÝ PØÍBÌH
Nejnovìjí animovaný film studia Walta Disneye v èeském
znìní. Setkáme se s oblíbenými zvíøátky ze Stokorcového lesa.

16. - 19. 10. JEN OD 20 HODIN

L ÍBÁNKY
Americká romantická komedie - reie Shawn Levy. Tom
a Sára se do sebe zamilovali na první pohled a vzali se navzdory dívèiným prachatým rodièùm. Ve bylo v nejlepím
poøádku, dokud neodjeli na svatební cestu do Evropy.
20. - 22. 10. od 17,30 a 20 hodin

L IGA VÝJIMEÈNÝCH
Americký akèní film natoèený podle komiksového seriálu reie Stephen Norrington. V hlavní roli Sean Connery.
23. - 29. 10. OD 17,30 A 20 HODIN

K ILL B ILL
Nový akèní film Quentina Tarantina. Bývalá èlenka zabijáckého komanda konèí s minulostí a vdává se. Svatební
den se vak zmìní v jatka. Po 5 letech kómatu se Nevìsta
vydává na cestu pomsty. V hlavní roli Uma Thurmanová.
30. 10. - 1. 11. OD 17,30 A 20 HODIN

 TVANEC
Americký thriller reiséra Williama Friedkina. Kosovo
1999. Americký voják A. Hallam v troskách domu znekodní srbského dùstojníka. Po letech se jako stráce oregonské divoèiny dostane do konfliktu s lovci, kteøí se vydali na lov s ostøelovaèským arsenálem. V hlavní roli
Tommy Lee Jones.
3. - 5. 11. OD 17,30 A 20 HODIN

C O TA HOLKA CHCE
Americká komedie, reie Dennie Gordon. Bláznivá komedie o hledání otce a ivotní lásky. V hlavní roli Amanda
Bynes a Colin Firth.
6. - 10. 11. OD 17,30 A 20 HODIN

P RCI ,

PRCI , PRCIÈKY - SVATBA
Reie Jess Dylan. Studentská léta jsou jen ve vzpomínkách.
Vichni pøi pøípravì své svatby propadají ílenství, Jimùv
otec je v pohodì, jako vdycky rozdává rady a pøipravuje se
na nejlepí den svého ivota.

Pøíjemná ocenìní
pro Gymnázium pod Svatou Horou
V samotném závìru letoního kolního roku
nás potìila hned dvì
pøíjemná ocenìní za
výsledky v oblasti výtvarné tvorby, ve které se
ákùm naeho gymnázia pod odborným vedením Mgr. Dagmar
Èápové opravdu daøí.
Slavnostního vyhodnocení výtvarné soutìe organizované Odborem kolství, mládee a sportu pod
patronací Krajského úøadu Støedoèeského kraje, se 24. 6.
v budovì Krajského úøadu Støedoèeského kraje v Praze
spolu se svou vyuèující zúèastnili Václav Chvojka, Tadeá
Budina a Vláïa Nový, kteøí získali 1. místo ve volné
technice svou asambláí Obraz do svìta sportu,
a Helena Vojíøová, která získala 2. místo v oboru malby
prací Záblesk pohybu.
áky za kvalitní práci èekalo v pøíjemném prostøedí nejen
pøíjemné obèerstvení, ale i ceny v podobì mobilního
telefonu a fotoaparátu. Tìí nás, e tímto úspìchem prezentovali vichni zúèastnìní nejen sebe a svou kolu, je to
povzbudivá vizitka i pro nae mìsto, je pøíjemné hájit
mylenku olympiády a sportu vùbec i v barvách citlivé
výtvarné práce. Dìkujeme a gratulujeme.
Mgr. Pavel Sedláèek, øeditel koly
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DENÍKU

P OLICIE ÈR

- 7. záøí staèila chvilka nepozornosti a 21letý
cizinec pøiel o horolezecký batoh, který mu odcizil
neznámý pachatel v restauraci Snack bar v ulici
Legionáøù. Pøiel o digitální videokameru, fotoaparát, CD pøehrávaè, hodinky odìvní svrky
a dalí vìci za více ne 90 000,- Kè.
- Neznámý pachatel vloupal do schránky na èasopisy u vchodu do trafiky v ulici S. K.
Neumanna. Odnesl èasopisy za 5 500,- Kè.
- Z trestného èinu nedovolené výroby a drení
omamných a psychotropních látek a jedù byl
v tìchto dnech obvinìn osmadvacetiletý mu
z Mostu. Je mu kladeno za vinu, e v období
posledních tøí let odebíral od 25letého Pøíbramáka
pervitin, který nìkolikrát distribuoval a zároveò
nitroilnì aplikoval dvìma mladíkùm z Pøíbrami.
Podle zákona mui hrozí trest odnìtí svobody
od dvou do deseti let.
- Problémy, které policie nevyøeí. Ji nìkolik
let se v médiích i mezi laickou veøejností diskutuje
o sníení vìkové hranice mladých pachatelù na 14
let. Toto opatøení by pomohlo v práci pøedevím
policii, nebo nezletilí pachatelé jsou si velice
dobøe vìdomi své nepostiitelnosti. Jedním z takových výteèníkù v Pøíbrami je i teprve 13letý
Arpád. U jako 11letý se ve tøech pøípadech dopustil trestného èinu loupee. V roce 2002 k nim
pøidal dalích sedm a v roce letoním se tento poèet zatím ustálil na tøech loupeích, ale pøibylo
k nim pìt trestných èinù krádee a jedno ublíení
na zdraví. Vzhledem k jeho nízkému vìku a dosud platnému trestnímu zákonu musel bohuel
policejní rada sluby kriminální policie a vyetøování uvedené skutky odloit dle § 159 a/2 tr. øádu,
tedy pro nepøípustnost trestního stíhání § 11/1d tr.
øádu (jde o osobu, která pro nedostatek vìku není
trestnì odpovìdná). Arpád se své trestné èinnosti
dopoutí pøedevím na území okresního mìsta
a na rùzných osobách. Po zastraení, napø. pod
pohrùkou násilí a s noem odcizuje mobilní telefony, peníze, pøíp. dalí vìci, které mùe lehce
prodat. Ve dvou pøípadech si dokonce troufl na dospìlé eny, kterým vytrhl kabelku a z místa utekl.
K páchání své trestné èinnosti si vybírá pøedevím
místa s malou frekvencí osob, jako jsou parky, pìiny èi dvory domù. Od 26. 11. 2001 do 25. 11.
2002 byl umístìn do Zvlátní internátní kody
v Bìlèi. Poté byl na pøíkaz soudu umístìn
do Dìtského výchovného ústavu v Libìchovì,
kde je dosud. Z ústavu vak bez problémù utíká,
zpravidla se vrací do Pøíbrami, kde se zdruje
u kamarádù nebo v trvalém bydliti a dopoutí se
trestné èinnosti pro získání finanèních prostøedkù.
Dosud 17 x útekl. Není výjimkou, e je po pøedání do ústavu jetì tý den na útìku a dokonce
i v Pøíbrami. Po svém posledním pøevozu naimi
policisty do ústavu v Libìchovì opìt uprchl.
Vrátil se do Pøíbrami a zde se ve støedu 17. záøí
ve veèerních hodinách dopustil opìt loupee, tj.
závaného trestného èinu, pøi kterém zpùsobil
tìkou újmu na zdraví 29letému mui z Pøíbrami.
Po necelé hodinì byl policisty doma zadren
a opìt eskortován do Libìchova. Znovu utekl.
V souèasné dobì se s nejvìtí pravdìpodobností
pohybuje v Pøíbrami. Lze oèekávat, e se celá
situace bude opakovat bez jakéhokoliv postihu
tohoto notorického útìkáøe. V závìru pro ty
obèany, kteøí v tìchto a obdobných pøípadech
kritizují policii za nedostateènou èinnost, mohu
uvést jenom to, e policie opravdu nemùe nic
jiného dìlat, nebo platné zákony jiný postup
neumoòují.
- Nepozornosti 76letého mue z Pøíbrami vyuil
16. záøí odpoledne neznámý zlodìj. Bìhem jízdy

KRÁTCE

na lince MHD è. 2 mezi II. poliklinikou a Jiráskovými sady mu z bundy odcizil penìenku
s hotovostí 1 590,- Kè a rùznými písemnostmi.
- V noèních hodinách na støedu 17. 9. se neznámý pachatel vloupal do firemního vozidla koda
Felicia na parkoviti v Bøeznické ulici. Odcizil
autorádio a náøadí za 13 500,- Kè.
- Ke vloupání do stánku obèerstvení v areálu
Nového rybníka dolo v noèních hodinách na 17.
záøí. Pachatel vypáèil dveøe v zadní èásti stánku,
rozbil sklenìnou výplò dveøí vedoucích do skladu
a odcizil vysavaè a ruèní zahradnické nùky.
koda 4 300,- Kè.
- Jednatøicetiletý obèan z Havlíèkobrodska
18. 9. kolem 13,45 hod. zaparkoval svùj osobní
automobil Honda Prelude pøed I. poliklinikou.
Kdy se po hodinì vrátil, zjistil, e má rozbité
levé pøední okno a zmizela mu koená bunda
s penìenkou, koená taka, poloautomatický
fotoaparát Olympus, platební karty, osobní doklady
a dalí písemnosti. Na vìcech a pokození vozu
zpùsobil neznámý pachatel kodu ve výi 24 300,Kè. Pøípad je kvalifikován jako trestný èin krádee
a pokozování cizí vìc.
- V sobotu 20. záøí v dobì mezi 9,30 a 11,30 hod.
se neznámý pachatel vloupal do vozidla koda
Felicia zaparkovaného v ulici Komenského.
Vypáèil pøední dveøe, odcizil autorádio, dva mobilní telefony, pánskou koenkovou penìenku
s finanèní hotovostí a osobními doklady, kreditní
karty a dalí vìci za více ne 20 000,- Kè.
- est jízdních horských kol za témìø 21 tisíc
korun odcizil zatím neznámý pachatel z kolárny
domu v Milínské ulici mezi 19. a 21. záøím.
- Dost otrlý byl asi zlodìj, který se v dobì od 18.
do 22. záøí vloupal do márnice v objektu idovského høbitova. Urazil kovovou petlici se zámkem a odcizil rùzné stavební náøadí v hodnotì
4 500,- Kè.
- Trestnému èinu zanedbání povinné výivy
v tìchto dnech èelí 47letý mu z Klatovska.
Od prosince 2000 do souèasné dobì si øádnì
neplní vyivovací povinnost na nezletilou dceru,
pøestoe mu tak bylo uloeno Okresním soudem
v Pøíbrami. Na výivném dluí ji 39 600,- Kè.
- 23. 9. v podveèerních hodinách dolo na parkoviti v ulici Gen. Tesaøíka k vloupání do vozidla
koda Fabia. Pachatel rozbil okno pøedních dveøí
a ukradl autorádio Sony a koenou diplomatku.
Celková koda byla vyèíslena na 8 000,- Kè.
- Auto Opel Corsa vykradl neznámý pachatel
v ulici B. Nìmcové. Odcizil dva mobily, diktafon
a pánskou pøíruèní taku. kod ve výi 27 600,- Kè.
- K vloupání do bedny na èasopisy a novinami
dolo na námìstí 17.listopadu v ranních hodinách
24. 9. Neznámý pachatel ukradl tisk za 2 000,- Kè.
- Zatím neznámý pachatel se bìhem dopoledne
25. 9. vloupal do pokoje rodinného domku ve Smetanovì ulici. Odcizil pánské koené a sportovní
boty, rùzné obleèení, finanèní hotovost a osobní
doklady a zpùsobil kodu pøesahující 33 000,- Kè.
- Barevný televizor Thomson za 4 900,- Kè
odcizil neznámý pachatel z jednoho pokoje ubytovny v eické ulici 26. záøí mezi 20. a 22.
hodinou.
- V nestøeeném okamiku odcizil zlodìj ze zadní kapsy kalhot 43letému mui 27. záøí v podveèerních hodinách na námìstí T. G. Masaryka
penìenku s finanèní hotovostí a èipovou kartou.
Zpùsobil mu tak kodu za 5 200,- Kè.
- Pøevzato od OØ PÈR Pøíbram

MìÚ Pøíbram, odbor ivotního prostøedí, upozoròuje vechny právnické osoby a podnikatele na území
mìsta Pøíbram na jejich povinnosti, které plynou ze zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech (napø. zajistit
pøednostní vyuití odpadù, shromaïovat odpady
utøídìné podle jednotlivých druhù a kategorií, zabezpeèit odpady pøed neádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, vést prùbìnou evidenci
o odpadech atd.).
Dále pøipomínáme, e pùvodci, kteøí nemohou
vyuít nebo odstranit odpady v souladu se zákonem
o odpadech a provádìcími právními pøedpisy, jsou
povinni je pøevést do vlastnictví pouze osobì oprávnìné k jejich pøevzetí (provozovatelùm zaøízení k vyuití nebo k odstranìní nebo ke sbìru a výkupu
odpadù) na základì písemné smlouvy.
Za neplnìní výe uvedených povinností mùe
Mìstský úøad Pøíbram udìlit pokutu a do výe
300 000,- Kè.
MìÚ Pøíbram, odbor ivotního prostøedí, bude
v následujících mìsících provádìt plonou kontrolu
pùvodcù, zda mají smluvnì zajitìno vyuití nebo
odstranìní odpadu.
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V rámci 42. roèníku sympozia Hornická Pøíbram ve vìdì
a technice se ve støedu 15. øíjna 2003 uskuteèní
slavnostní hornický veèer, spojený se Skokem pøes
kùi. Je ji tradicí, e Støední prùmyslová kola je
spoluorganizátorem tohoto veèera. V tìchto dnech jsou
pøípravy na prùvod i veèerní skok v plném proudu.
Celá akce se neobjede bez náleitých dobových
kostýmù a relikvií, co je velmi obtíné zajistit.
Protoe tyto vesmìs historické vìci podléhají zkáze,
obracíme se na veøejnost s prosbou o zapùjèení, vìnování event. odprodej hornických uniforem (kytlí),
jiných doplòkù tradièního hornického obleèení,
kahanù, vancar.
kola je pøipravena tyto uniformy vyuívat pro tradièní, kadoroènì se opakující hornické akce, které
napomáhají udrovat hornicko hutnické tradice mìsta.
Odvoz zajistíme. Blií informace pøi osobním
jednání, tel. 318 630 129, e-mail: sekret@spspb.cz

Hornická Pøíbram
ve vìdì a technice

Hornickou minulost naeho mìsta pøipomíná také
tradièní sympozium Hornická Pøíbram ve vìdì
a technice. Díky této akci pøijídí do Pøíbrami
stovky návtìvníkù, a to nejen z tuzemska.
Ve dnech 14. a 16. øíjna se uskuteèní ji jeho 42.
roèník. Hornická èinnost je dnes ji na Pøíbramsku
minulostí, ale pøesto je stále co øeit. V rámci letoního sympozia budou následující sekce: Zahlazování
následkù hornických èinností, Horní právo a legislativa, Evropské hornictví - tradice a památky, Geoetika.
Sympozium organizaènì pøipravuje jeho vìdecká
radou, jejím èlenem je ji dlouhá léta i pøedstavitel
mìsta.
Jménem rady zveme obèany naeho mìsta na slavnostní zahájení letoního 42. roèníku sympozia
Hornická Pøíbram ve vìdì a technice, které se
uskuteèní 14. øíjna v 10 hodin ve velkém sále bývalého okresního úøadu.
Zájemci o pøednáky v jednotlivých sekcích budou
mít monost se jednání v sekcích také zúèastnit.

Z TISKOVEK NA RADNICI

Novým øeditelem hokejového klubu HC
Pøíbram je Ondøej Fraòo. Podle informace starosty
Ivana Fuksy pøedloil radì mìsta informaci
o transformaci klubu související se zmìnou vedení
a zároveò návrh na pomoc pøi oddluení klubu
a tím i na novém startu nezatíeném dluhem z minulosti ve výi témìø pùl milionu korun. Pomoc
by spoèívala ve stejné výi dotace v roce 2004
ze strany mìsta a zároveò i odputìní dluhu.
O tom, zda této ádosti bude vyhovìno rozhodnou
zastupitelé pøi schvalování rozpoètu na rok 2004.
Plaketa Evropského mìsta byda pøedána
na mìstských slavnostech naemu partnerskému
mìstu Altöttingu. Pozvánku na tuto slavnostní
událost dostala i pøíbramská radnice.
Milion korun pøibylo do rozpoètu pøíbramského Divadla. Právì tato èástka byla letos pøi
schvalování rozpoètu v kapitole urèené na èinnost
divadla vykrtnuta s tím, e v pøípadì pøíznivého
vývoje mìstských pøíjmù dojde k opìtnému navýení. To se nyní stalo, a tak má Divadlo Pøíbram
v tuto chvíli stejný rozpoèet jako v roce 2002.
V partnerském Freibergu bude ve dnech 14.
a 16. 11. na akci Hudba partnerských mìst reprezentovat mìsto Pøíbram kolní orchestr 1. ZU
A. Dvoøáka. Zástupci Freibergu pøijedou na sympozium Hornická Pøíbram ve vìdì a technice,
které bude ji 14. a 16. øíjna.
Do konce roku budou vymìnìná okna
a opravené lodie v DPS v Hradební ulici. Tuto investici odsouhlasila rada mìsta na svém posledním
jednání. Nìkterá okna nejdou vùbec otvírat, jinde
jsou ve patném stavu balkony. Pro pøítí rok je
tøeba poèítat s opravou celého plátì této budovy
a s úpravou nìkterých vnitøních prostor.
Dlouho pøipravovaná obecnì závazná
vyhláka mìsta Pøíbram o stanovení systému shromaïování sbìru, pøepravì, pouívání a schraòování komunálního odpadu na území mìsta Pøíbram
je na svìtì. Rada mìsta ji nyní doporuèila zastupitelstvu ke schválení.
V pøípadì, e si budoucí spoleèenství
nájemníkù bude chtít opravit støechu na obecním
domì jetì pøed prodejem, bude to nyní moné.
Rada mìsta schválila, e mìsto zajistí opravu
a cena bude zapoèítána do prodejní ceny bytu.
Èástka 800 Kè/m2 bude navýena o investici za opravu
rozpoèítaná dle rozlohy bytu. Moná je i varianta,
e po opravì bude pozastaven prodej do doby, ne
bude vloená investice vybrána zpìt na nájemném.
Poboèka Èeské poty, která byla v budovì
III. polikliniky a pøesídlila do nákupního støediska
Cíl v Pøíbrami VIII, výraznì zvýila návtìvnost
ostatních obchodù v této lokalitì. Starostovi
Pøíbrami to potvrdili zdejí podnikatelé. To znamená, e toto centrum slueb sem pøilákalo lidi
a zóna zaèíná být daleko ivìjí, uvedl Ivan
Fuksa. Pøispìt by k tomu mìl i pronájem nebytových prostor bývalého papírnictví, na který radnice
vyhlásila výbìrové øízení. Dùleitým hlediskem
pøi rozhodování bude druh sluby. Radní nechtìjí,

aby zde byly sluby duplicitní. Proto výbìrové
øízení zruili a stanovili minimální vyvolávací
cenu za 1 m2 ve výi 1 tisíc korun.
Kapitola Poární ochrana byla radou mìsta navýena o èástku 43 tisíc Kè na nákup zaøízení Kango Plus. Za cenu jedné zprávy lze z tohoto
zaøízení rozeslat zprávu a 60 lidem. Profesionální
hasièi Kango mohou vyuívat ke svolávání èlenù
sborù dobrovolných hasièù, kteøí jsou zaøazeni
do 1. sledu pøi zásahu hasièského záchranného sboru.
Zaøízení budeme vyuívat i ke svolávání stráníkù
mìstské policie, èlenù krizového tábu a pro pøenos informací èlenùm zastupitelstva, informoval
starosta Fuksa. Cena Kanga Plus je asi 80 tisíc
korun a polovinu uhradí Krajský úøad Støè. kraje.
Prodejna a pùjèovna úklidové techniky by
se mìla objevit v nebytových prostorách v pøízemí bývalých kasáren 1. máje. Tato nabídka zvítìzila ve veøejné soutìi vyhláené radnicí s cenovou nabídkou 1 050 Kè/m2.
Podmínky veøejné obchodní soutìe na výbìr
provozovatele vodohospodáøského majetku ve
vlastnictví mìsta schválila rada mìsta. Zároveò
odsouhlasila text budoucí smlouvy o pronájmu
a komplexním provozování vodohospodáøského
majetku. Otevírání obálek by mìlo probìhnout
v pátek 31. øíjna. Vyhodnocení soutìe, výbìr
a schválení radou výsledkù radou mìsta bude
3. listopadu. Výbìr probìhne pod dohledem ministerstva zemìdìlství, Státního fondu ivotního
prostøedí a ministerstva ivotního prostøedí.
Konference, která se vìnovala problematice
hospodaøení vlastníkù lesù a pøípravì zmìn nového
lesnického zákona, se zúèastnil starosta Ivan Fuksa
spoleènì se svým zástupcem Ivanem edivým
a øeditelem Mìstských lesù Frantikem Likou.
Dalí zahranièní delegace, tentokrát z polského mìsta Boleslawiec, pøijela do Pøíbrami.
Zástupci radnice, vedení boleslawieckého dìlostøeleckého útvaru, studenti i vedení koly u nás
strávili tøi dny. Za tu dobu se staèili podívat na dìlostøelecké cvièení ve vojenském prostoru Jince,
navtívili Hornické muzeum, velký zájem mìli
o Svatou Horu. S tímto mìstem zatím nemáme
partnerskou smlouvu, ale starosta Krzysztof
Konopka s sebou pøivezl pøipravenou listinu
o partnerství a ji nyní se s pøíbramským starostou
Ivanem Fuksou dohodli, e budou vzájemná
pøátelství maximálnì podporovat. Bude pøipravena
oficiální smlouva tak, aby byla v souladu s pravidly Evropské unie.
Rada opìt diskutovala o monosti transformace Technických slueb Pøíbram na obchodní
spoleènost. Radnice tím chce øeit problematiku
této pøíspìvkové organizace ve vztahu k finanènímu
úøadu. V souèasném uspoøádání je velice sloité
oddìlit hlavní a vedlejí èinnost a snahou tedy je
toto hospodaøení ve vztahu k úèetnictví zprùhlednit. Místostarosta Ivan edivý navtívil okolní
mìsta, aby se podíval, jakým zpùsobem tuto problematiku øeí. Jsou navreny rùzné zpùsoby.

Napøíklad vytvoøit z TS Pøíbram spoleènost s ruèením omezeným, nebo ponechat souèasný stav.
Rada v této souvislosti projednala návrh na nové
uspoøádání sportovních zaøízení, která by mìla
být zcela oddìlenou pøíspìvkovou organizací
mìsta. Návrh tìsnou vìtinou proel.
Rada mìsta odsouhlasila zøízení speciálního
fondu propagaèních materiálù v hodnotì 45 tisíc
korun. Zastupitelé tak budou mít k dispozici tyto
pøedmìty pro rùzné slavnostní pøíleitosti, pro zahranièní návtìvy a podobnì.
V posledním období se rozrostly stínosti
obèanù na výskyt potkanù v nìkterých lokalitách.
Deratizace je podle slov Ivana edivého sice
provádìná, ale v rùzných roèních obdobích.
Pøipravovaná nová mìstská vyhláka by mìla
tuto dobu sjednotit. Zvýený výskyt byl zaznamenán napøíklad v oblasti Ryneèku, námìstí 17. listopadu a v Brodské ulici.
Uvolnìný radní Mgr. Jiøí Schmidt dostal
dalí èást své pracovní náplnì. Stal se koordinátorem osadních výborù. Tìch je v Pøíbrami ji osm
a vznikají stále dalí. Zároveò byl jmenován i zástupcem mìsta ve Sdruení podbrdských obcí.
Starosta Ivan Fuksa se zúèastnil dalího
setkání starostù Strakonic, Písku, Vimperka a Prachatic
pro dostavbu rychlostní komunikace 34 a dálnice
D3. Cílem bylo vysvìtlit si problémy s Pozemkovým fondem. lo hlavnì o to, aby stát nevydával
soukromým restituentùm pozemky, které pak za rok
èi dva musí pro tyto stavby sloitì vykupovat.
I proto byli na schùzku pozváni odborníci pøes
stavební legislativu. Na druhé stranì má Pozemkový fond jednoznaèný úkol: do roku 2005 vyøeit
vechny restituèní poadavky. Problémy lze podle
starosty Fuksy øeit jedinì zmìnou legislativy.
Pozitivní informace zaznìla z Øeditelství
silnic a dálnic. Výstavba ètyøproudé komunikace
z Písku na Novou Hospodu bude hotová v roce
2005. V téme roce by mìla zaèít i výstavba mimoúrovòové køiovatky. V následujícím roce pak
bude zahájena stavba obchvatu obec Dubenec.
Pro pøítí rok je ji vyèlenìno 113 milionù korun
ze státního rozpoètu. Z toho je 20 milionù urèeno
na výkup pozemkù, 43 milionù na projekty a 50
milionù na pøípravné stavební práce. Pøítí schùzka
bude v Prachaticích.
Firma CzechTourism informovala starostu
Ivana Fuksu o tom, e Svatá Hora v Pøíbram byla
zaøazena mezi omezený poèet zvlátì zvýraznìných míst v nové mapì Èeské republiky, která je
urèena zahranièním návtìvníkùm. V listopadu by
se v Pøíbrami mìl uskuteènit kongres cestovních
kanceláøí. Chceme se na kongresu pokusit
o zaøazení Pøíbrami do jejich turistických
programù, uvedl starosta.
Mimoøádná rada mìsta by se mìla zabývat
výsledky výbìrového øízení na dostavbu Domova
seniorù na Bøezových Horách.

PØÍBRAMSKÁ

J M É N A (4.)

Dnením dílem uzavøeme èást naeho putování po pøíbramských jménech vìnovanou názvùm bývalých obcí a vesnic na území dneního mìsta. Zaènìme jednou z nejvzdálenìjích, jménem Bytíz . Tato malá vesnièka má pohnutou
historii. Legendami je opøedený zdejí pobyt sv. Ivana na poèátku køesanství u nás a ve 20. století se její jméno stalo
jedním ze synonym pro vìzeòské zaøízení, které se tu
ostatnì nachází dosud.
Pùvod osady je prastarý. Pokud budeme brát v úvahu pouze
doloené záznamy, tak první zmínka pochází z roku 1396.
Tehdy se objevila latinská verze Bytyez, co vak foneticky
vystihuje souèasnou podobu Bytíz. Výslovnost názvu se od té
doby nezmìnila, pouze grafická podoba jména získávala
v souvislosti s gramatickými zvyklostmi nové tvary  Bytiez,
Bitis, Bytiz. V nìmeckých textech docházelo ke komolení
na Bititz, co by se mìlo vyslovovat jako Bytic, tedy tvar
vhodný spíe pro nìjaké Bytice. V èetinì se také v 19.
století koncové z zmìkèovalo na . Vysvìtlení názvu Bytíz je
jednoduché. Vznikl od slova byt, které dodnes nezmìnilo význam a pøípony ies/íz. Jednalo se tedy o oznaèení pøíbytku,
obydlí èi domu k bydlení. Je proto velmi pravdìpodobné, e
poèátky zdejího osídlení byly velmi malé a osada èítala jen
jednu èi nìkolik málo chalup. Ostatnì i dnes patøí k tìm
nejmením osadám.
Dalí a témìø sousední lokalitou je osada Jesenice. Tento
název je v Èechách pomìrnì èastý a jeho pùvod se skrýval
ve staroèeském pøídavném jménu jasanná. To oznaèovalo
louku, porostlinu èi jinak prosvìtlenou èást lesa. Na takovém místì se pak usadili lidé a jméno jejich sídla vzniklo
z vnìjího charakteristického znaku. Nae Jesenice je poprvé
uvádìna v písemnostech a v roce 1788 a to rovnou v germanizované podobì Jeszenitz. Je vak pravdìpodobné, e
budoucí studium pramenù umoní posunout poèátek
Jesenice hloubìji do minulosti. Letopoèet 1788 toti znaèí
vydání známé Schallerovy Topografie, jakéhosi popisu Èech
s vyznaèením vech vesnic a je tedy zøejmé, e Jesenice
existovala pøed tímto rokem.
Poslední dnení vesnicí je Jerusalém, dnes psaný v této
podivné grafické podobì. Èesky by to mìl být Jeruzalém,
historicky zase Jerusalem. Významovì se název obce
nemìnil, pouze grafická podoba zápisu se logicky pøizpùsobovala dobovým konvencím. Název odkazuje na historickou
lokalitu, biblické mìsto Jeruzalém v Palestinì Zajímavé je,
e místní nazývají svoji vesnici Jericho, tedy dalím biblickým mìstem ve Svaté zemi.
Zaloení obce je dodnes nejasné. Pøestoe právì letos vyla výpravná brourka, ve které je vznik Jerusaléma kladen
do doby køíových výprav, do konce 12. století a období vlády
rytíøského øádu Johanitù na Podbrdsku, jsou informace
ve starých listinách hodnì nejasné a je k nim nutno pøistupovat
ostraitì. Rovnì tak názory nìkterých historikù, spojujících
pùvod obce s husitským hnutím a jeho zálibou v biblických
jménech, je nutné hodnotit s nejvyí obezøetností. Kritický
ètenáø se tak musí spokojit a s rokem 1603, kdy je Jerusalém bezpeènì uveden v archivních pramenech, v Deskách
zemských jako souèást panství Dobøí.
Dnes tedy opustíme velké sídelní celky a pøítì se budeme
vìnovat tøeba pøíbramským vodám.
Daniel Doleal
Kácení a proøezávání døevin rostoucích mimo les v Pøíbrami
V tuto dobu zaèíná pro døeviny dùleitá fenologická fáze vegetaèního
klidu. To je také vhodná doba pro pøípadné kácení døevin (stromy a keøe).
Odbor ivotního prostøedí (dále jen OP) chce tímto zpùsobem informovat
pøípadné adatele o postupu, který je tøeba ze zákona è. 114/1992 Sb.,
o ochranì pøírody a krajiny, zvládnout, aby mohlo být vydáno souhlasné
povolení ke kácení døevin.
Pøednì je tøeba si uvìdomit, e vydání povolení ke kácení není vdy
samozøejmostí, povolení lze vydat jen ze závaných dùvodù po vyhodnocení
funkèního a estetického významu døevin.
Povolení se nevydává u døevin, které jsou ve vlastnictví fyzických osob
a jde-li o stromy o obvodu kmene do 80 cm mìøeného ve výce 130 cm nad
zemí nebo u souvislých keøových porostù do celkové plochy 40 m2. Pokud
jsou døeviny ve vlastnictví právnických osob, je nutné povolení vdy.
Povolení dále není tøeba ke kácení z dùvodù pìstebních, to je za úèelem
obnovy porostù nebo pøi provádìní výchovné probírky porostù, z dùvodù
zdravotních nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvlátních právních pøedpisù
(napø. zákon o vodách, o drahách, energetický zákon, o pozemních komunikacích). Kácení z tìchto dùvodù musí být oznámeno písemnì nejménì 15 dnù
na OP, který je mùe pozastavit, omezit nebo zakázat. Oznámení o kácení
døevin musí obsahovat stejné náleitosti jako ádost o povolení (viz. bod 7).
Povolení není také tøeba, je-li stavem døeviny zøejmì a bezprostøednì ohroen
ivot èi zdraví nebo hrozí-li koda znaèného rozsahu. Ten, kdo za tìchto
podmínek provede kácení, oznámí je na OP do 15 dnù od provedení kácení.
ádost o kácení podává jen vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka. ádost nemùe podat napø. vlastník sousední nemovitosti
(pozemku nebo stavby). Osoby (napø. nájemníci, vlastníci bytù, èlenové
drustva, spoleèenství vlastníkù), které z váného dùvodu mají zájem o pokácení døeviny a nejsou vlastníky èi nájemci, musí kontaktovat tohoto vlastníka nebo nájemce.
Zájemce o pokácení døeviny tvoøící veøejnou zeleò musí dát písemný
poadavek (podnìt) Technickým slubám Pøíbram. Podnìt je lépe opatøit
podpisy ostatních nájemníkù, vlastníkù bytù, popø. výboru spoleèenství
vlastníkù. TS Pøíbram po posouzení poadavku z hlediska správy a údrby
veøejné zelenì podají poté na OP MìÚ pøíslunou ádost.
ádost nebo oznámení musí obsahovat: jméno a adresu adatele, u právnických osob doklad o právní subjektivitì, doloení vlastnického èi nájemního vztahu adatele k pozemkùm a døevinám, specifikaci døevin (druh døeviny, poèet, velikost plochy keøù), situaèní zákres (napø. snímek KN mapy),
udání obvodu kmene stromu ve výce 130 cm nad zemí a zdùvodnìní
ádosti. ádost lze podat na MìÚ Pøíbram, odbor ivotního prostøedí,
Tyrova 108, 261 01 Pøíbram I.
Je nutno poèítat s tím, e je adateli témìø vdy uloena povinnost provést
náhradní výsadbu, a to nejen na pozemku v jeho vlastnictví, ale i na pozemcích veøejného prostranství.
Péèe o døeviny, zejména jejich oetøování a udrování, je povinností vlastníkù. O proøezávání veøejné zelenì rozhoduje sadovník mìsta, OP v tomto
pøípadì povolení nevydává. Oøezáváním vak nesmí být stromy pokozovány a nièeny.
Sankce, které lze v této oblasti uloit:
- fyzickým osobám, které neprovedou uloenou náhradní výsadbu, do 5 000 Kè
- fyz. osobám, které pokodí nebo bez povolení pokácí døevinu, do 10 000 Kè
- fyz. osobám, které pokácí bez povolení nebo vánì pokodí skupinu døevin, do 50 000 Kè
- právnickým osobám nebo fyz. osobám pøi podnikatelské èinnosti tím, e
nesplní ohlaovací povinnost nebo nesplní povinnost náhradní výsadby; pokodí nebo bez povolení pokácí døevinu nebo skupinu døevin - do 500 000 Kè
Podrosty koøenù a pøevisy vìtví
Èastým problémem jsou podrosty koøenù a pøevisy vìtví na sousední
pozemek. Monost odstranìní koøenù èi vìtví sousedova stromu je upravena v obèanském zákoníku (OZ).
Dle § 127 odst. 1 OZ je vlastník pozemku oprávnìn odstranit ze své pùdy
koøeny stromu zasahující na jeho pozemek, ale musí to uèinit etrnì
a ve vhodné roèní dobì (doba vegetaèního klidu). Monost odstraòovat
koøeny je vlastnì akt svépomoci, jde o oprávnìní, kterého soused nemusí
vyuít. Jestlie svého oprávnìní uije, lze jen doporuèit patøiènou uválivost, právì tak, jako doporuèujeme nesázet stromy nepøimìøenì blízko
hranice pozemkù. Obdobnì je vlastník pozemku oprávnìn odstranit sám,
avak pøimìøeným a etrným zpùsobem, vìtve pøesahující nad jeho pozemek.
Dùleité kontakty:
MìÚ OP: 318 402 278, 318 402 270
Technické sluby Pøíbram, mìstský sadovník: 318 624 191

Ing. Petr Walenka

vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram
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ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 10. 9.

SCHVÁLILO
- výkup pozemku p. è. 101/3 o výmìøe
202 m2 v k. ú. eice od Ing. Marcely
Køemenové za cenu dle cenové mapy
190,- Kè/m2, tj. celkem 38 380,- Kè
- prodej pozemkù p. è. 79/72 o výmìøe
541 m2 a p. è. 79/73 o výmìøe 313 m2 v k. ú.
Zdaboø Dr. Petru Razimovi za cenu 800,Kè/m2, tj. pøi celkové výmìøe 854 m2 cena
683 200,- Kè. Cena pozemkù bude uhrazena pøi podpisu kupní smlouvy.
- výkup èásti pozemku p. è. 131/5 (výmìra bude upøesnìna po zamìøení) a pozemku p. è. 131/36 o výmìøe 314 m2 v k. ú.
Bø. Hory od spoluvlastníkù pana Lumíra
Vepøeka a paní Dagmar vecové za cenu
250,- Kè/m2
- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na prodej pozemku p. è. 2863/57 o výmìøe 960 m2 v k. ú. Pøíbram spoleènosti
DELTA Machining, s. r. o., za cenu dle cenové mapy 150,- Kè/m2, tj. celkem 144 000,- Kè
- prodej èásti pozemku p. è. PK 604/1 v k. ú.
Bø. Hory (výmìra bude upøesnìna po zamìøení) k výstavbì trafostanice panu
Pavlu Batáøovi, PBtisk, za cenu dle cenové mapy 390,- Kè/m2
- uzavøení veøejnoprávních smluv dle § 63,
odst. 1, zákona è. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znìní, na zajiování výkonu
pøenesené pùsobnosti v rozsahu vymezeném
§ 53, odst. 1 zákona è. 200/1990 Sb.,
o pøestupcích, v platném znìní dle pøedloeného návrhu, a výi nákladù za výkon
pøedmìtu smlouvy stanovenou v bodì
III. veøejnoprávní smlouvy
- nabytí nepotøebného vojenského majetku do vlastnictví mìsta Pøíbram darovací
smlouvou podle zákona è. 174/2003 Sb.,
v platném znìní. K tomu ukládá starostovi
mìsta podat ádost o pøevod, poskytnout
Ministerstvu obrany ÈR spolupráci
a v pøípadì schválení pøevodu vládou ÈR
pøedloit Zastupitelstvu mìsta Pøíbram
úplný text darovací smlouvy. Pøedmìtem
pøevodu budou nemovitosti vèetnì souèástí a pøísluenství, které jsou uvedeny
v pøíloze tohoto zápisu. Výèet pøevádìných nemovitostí, jejich souèásti a pøísluenství bude upøesnìn v dohodì
s Ministerstvem obrany ÈR pøi pøípravì
pøevodu a uveden v návrhu darovací
smlouvy
- bezúplatný pøevod pozemku p. è. st.
4235/68 o výmìøe 59 m2 v k. ú. Pøíbram
od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
- prodej volného bytu o velikosti 1 + 0
v ul. Pod Èertovým pahorkem 463, èíslo
bytu 42 v poøadí pro: 1) Palièkovou
Kamilu za cenu 255 000,- Kè v hotovosti
èi pøevodem v den podpisu kupní smlouvy,
2) Alligera Jiøího za cenu 251 000,- Kè

A

pøevodem z úètu, po vyøízení pùjèky
ze staveb. spoøení, 3) Pokornou Simonu,
za cenu 167 528,- Kè v hotovosti, ihned
- pøijetí sponzorského daru 10 000,- Kè
od paní Marie Sukové a Ing. Jana Mixy
dle návrhu darovací smlouvy vyhotovené
právním odborem na údrbu hrobky
rodiny Mixovy
- zámìr zajitìní úvìru od ÈMRZB, a. s.,
pro realizaci investièní akce ÈOV rekonstrukce a modernizace objektem
Kulturního domu Pøíbram
- uzavøení Dohody o narovnání vzájemných vztahù a Dohody o nìkterých
dalích otázkách souvisejících s nájmem
mezi mìstem Pøíbram a spoleèností AVE
STAR, s. r. o., Pøíbram
- poskytnutí pøíspìvku ve výi 24 500,- Kè
formou darovací smlouvy pro Spoleèenství vlastníkù è. p. 257 - 259 v Pøíbrami IV
na rekonstrukci plynových rozvodù
- výzvu majitelùm psù k pøihláení
k poplatkové povinnosti v termínu
od 1. 10. do 31. 12. 2003
- poskytnutí pøíspìvku v celkové výi Kè
250 000,- na podporu IZS takto: Televize
FONKA 80 %, tj. 200 000,- Kè, Rádio
Blaník 20 %, tj. 50 000,- Kè
POVÌØILO
Kontrolní výbor ZM a Finanèní výbor
ZM k provìøení údajù, které slouily
jako podklad k doloení výsledkù vyúètování veøejné sluby VaK Beroun, a. s.
ZRUILO
vyhláku è. 3/2003, kterou se aktualizuje
vyhláka ze dne 1. 11. 1979 o stavební
uzávìøe na øadové garáe a úpravì podmínek staveb garáí v individuální
zástavbì a zruení vyhláky Mìstského
národního výboru v Pøíbrami ze dne
1. 11. 1979 pro území mìsta Pøíbram,
k. ú. Pøíbram, Bøezové Hory a Zdaboø

RADA MÌSTA 25. 8.
SCHVÁLILA
- následující kritéria pro výbìr provozovatele vodohospodáøského majetku: 1)
Návrh cenové politiky stanovování
ceny vodného (stanovené v souladu
s Metodickým pokynem Pravidla pro
stanovení výe vodného a stoèného k § 36,
odst. 5 a 7 zákona è. 274/2001 Sb. vydaného v Cenovém vìstníku Ministerstva
financí, roèník 31, èástka 8 ze dne 28. 7.
2003 Ministerstvem zemìdìlství ÈR dne
1. 7. 2003 publikovaného ve Sbírce
zákonù, èástka 3/2003) s výslovným
uvedením výe zisku uvedeného v %
z úplných vlastních nákladù (bez zakalkulované výe nájemného a ceny vody
nakupované, resp. pøedané od Svazku).
Výi vodného úèastník uvede do zadané

Z ASTUPITELSTVA
tabulky - viz pøíloha è. 1 a) Navrená
výe zisku bude v pøípadì výbìru daného
provozovatele závazným nepøekroèitelným limitem po celou dobu platnosti provozovací smlouvy. Váha kritéria 35 %.
2) Návrh cenové politiky stanovování
ceny stoèného (stanovené v souladu
s Metodickým pokynem Pravidla pro
stanovení výe vodného a stoèného k § 36,
odst. 5 a 7 zákona è. 274/2001 Sb. vydaného v Cenovém vìstníku Ministerstva
financí, roèník 31, èástka 8 ze dne 28. 7.
2003 Ministerstvem zemìdìlství ÈR dne
1. 7. 2003 publikovaného ve Sbírce zákonù, èástka 3/2003) s výslovným uvedením výe zisku uvedeného v %
z úplných vlastních nákladù (bez zakalkulované výe nájemného a ceny vody
nakupované, resp. pøedané od Svazku).
Výi stoèného úèastník uvede do zadané
tabulky - viz pøíloha è. 1 a) Navrená výe zisku bude v pøípadì výbìru daného
provozovatele závazným nepøekroèitelným limitem po celou dobu platnosti
provozovací smlouvy. Váha kritéria 30 %.
3) Zkuenosti s provozováním vodohospodáøské infrastruktury obdobného
rozsahu v ÈR a v zahranièí a dokladování tìchto zkueností referencemi
vèetnì kontaktù na kontaktní osoby.
Váha kritéria 20 %.
4) Vyèíslený závazek poskytnout v rámci èinnosti správce vodohospodáøského
zaøízení mìsta Pøíbram bezplatné
know-how, technologii èi finanèní pøíspìvek, který nebude kalkulován do nákladù ovlivòujících budoucí stanovování ceny vodného a stoèného.
Váha kritéria 15 %
- zavedení místního poplatku z ubytovací
kapacity a uloila vedoucí ekonomického
odboru dopracovat návrh vyhláky
a pøedloit k projednání do RM a ZM
ULOILA
- vedoucí Stavebního úøadu zapracovat
do návrhu novelizované vyhláky
è. 4/2002 monost postihu obèanù, kteøí
zakládají a pouívají èerné skládky,
a provádìt dùslednì stavební dozor pøi
provádìní a kolaudaci staveb
- øediteli TS Pøíbram zpracovat pøehled
vyuití kontejnerù pøi svozu velkoobjemového odpadu a pøipravit fin. kalkulaci

RADA MÌSTA 8. 9.
SCHVÁLILA
- proplacení nájmu z pozemkù p. è. KN
131/31 o výmìøe 56 m2, KN 131/32 o výmìøe 62 m2, st. 1487/2 o výmìøe 80 m2,
st. 1488/2 o výmìøe 72 m2 v k. ú. Bø.
Hory majitelùm Zdeòce a Frantiku
Stoklasovým zpìtnì za tøi roky
- pronájem spoleèných prostor domu

MÌSTA

P ØÍBRAM

(suterénních) - mandlu a WC v DPS,
Brodská 102 pro Peèovatelskou slubu
mìsta Pøíbram na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za cenu 1,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace za úèelem zøízení atny
pro zamìstnance a WC, a to s podmínkou
provedení zmìny uívání stavby na vlastní náklady nájemce ve výi 36 450,- Kè
- pronájem nebytového prostoru è. 2 v ul.
Ès. armády 5 v poøadí: 1. Milan Hájek
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 1 050,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì
o míru inflace - prodejna a pùjèovna èisticí
a úklidové techniky, 2. Marcela Soukupová
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 900,- Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru
inflace - prodejna bytových doplòkù
- opravený Organizaèní a pracovní øád
Mìstské policie Pøíbram
- pronájem místnosti v 1. patøe objektu
na námìstí T. G. Masaryka 1 o výmìøe 15 m2
pro paní Jitku Èermákovou za nájemné
ve výi 1 000,- Kè/m2/rok na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou prodejna a provozovna poradenství v oblasti kosmetiky a výivy
- pronájem místností è. 12 (17,5 m2) a è.
13 (27,9 m2) v 1. patøe objektu na námìstí
T. G. Masaryka 1 pro p. Gerèáka za nájemné ve výi 250,- Kè/m2/rok, na dobu
neurèitou, s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou,
a ukonèení nájmu místnosti è. 13 pro pí
Vojáèkovou dohodou ke dni 31. 8. 2003
- úhradu vynaloených nákladù do oprav
nebytových prostor nájemci nebytových
prostor v objektu na námìstí T. G.
Masaryka 1 spoleènosti FINVEST
PØÍBRAM, s. r. o., formou odeètu z pravidelného mìsíèního nájemného, a to:
oprava pokozené zdi 1 807,- Kè, nátìr
oken 6 525,- Kè, celkem 8 332,- Kè
- zøízení pracovního místa na veøejnì
prospìné práce - správce høitì - na základì ádosti øeditele 3. Z Pøíbram
- zmìnu pøedmìtu nájmu nájemcù nebytových prostor Zámeèku - Ernestina
s tím, e ostatní podmínky nájemních
smluv zùstanou nezmìnìné: 1) Okresní
hospodáøská komora v Pøíbram z 80,5 m2
v 1. patøe na 75 m2 v pøízemí s platností
od 1. 8. 2003, 2) TES Media, spol. s r. o.,
z 65 m2 na 31 m2 v pøízemí objektu s platností od 1. 9. 2003, 3) Konfederace politických vìzòù ÈR z 224 m2 v 1. a 2. patøe
na 180 m2 v 1. patøe s platností od 1. 9. 2003
- provedení výmìny oken v DPS
v Hradební 69 firmou: 1) INTOS Praha,
s. r. o., za cenu 1 652 290,90 Kè vè. DPH,
2) IDOS Praha, s. r. o., za cenu 1 645 744,80
Kè vè. DPH
- provedení opravy lodií v DPS
v Hradební 69 firmou Petr Èernohorský
za cenu 1 312 563,- Kè vè. DPH se zárukou
36 mìsícù a termínem realizace 105 dní

- pøedloený návrh Podmínek Obchodní
veøejné soutìe na Výbìr provozovatele
vodohospodáøského majetku ve vlastnictví
mìsta Pøíbram a Smlouvy o pronájmu
a komplexním provozování infrastrukturního majetku mìsta Pøíbram
- výsledek výbìrového øízení na opravu
deové kanalizace v Kozièínì dle návrhu
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 8. 9. 2003: INCO, sdruení podnikatelù za cenu 599 600,98 Kè vè. DPH se
zárukou 36 mìsícù a dobou plnìní 5 týdnù
- výsledek výbìrového øízení na opravu
deové kanalizace eice - Beránky dle
návrhu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 8. 9. 2003: INCO, sdruení podnikatelù za cenu 498 818,59 Kè
vè. DPH se zárukou 36 mìsícù a dobou
plnìní 5 týdnù
ZRUILA
- výbìrové øízení na pronájem nebytového
prostoru v ul. Budovatelù 116 (bývalé
papírnictví) a uloila vedoucí odboru
bytového hospodáøství vyhlásit nové
výbìrové øízení na pronájem nebytového
prostoru s tím, e minimální výe nájemného je 1 000,- Kè/m2/rok a rada mìsta
upøednostòuje sluby
JMENOVALA
èleny komise RM pro otevírání obálek
na výbìrová øízení Mgr. Jiøího Schmidta
a Ing. Antonína Bartonì

RADA MÌSTA 15. 9.
SCHVÁLILA
- pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaí objektu Ès. armády 145
o výmìøe cca 24 m2 Pøíbramským betlémáøùm a Èeské numismatické spoleènosti
v Pøíbrami, a to kadému z nich ideální
polovinu, za nájemné ve výi 1,- Kè/rok
s tím, e nájemci vrátí mìstu nebytové
prostory, které mají v budovì bývalého
okresního soudu
- podání výpovìdi nájemcùm z nájmu
nebytových prostor - garáí v domì èp.
589, Fantova Louka
- zámìr prodeje nebytových prostor garáí v domì èp. 589, Fantova Louka,
takto: výbìrové øízení s právem opce zájemcù z øad majitelù bytù spoleèenství
vlastníkù obálkovou metodou, vè. kauce
ve výi 5 000,- Kè s tím, e pokud vítìz
výbìrového øízení smlouvu neuzavøe,
kauce propadá, a zároveò s tím, e mìsto
má právo odstoupit. Minimální prodejní
cena garáe je ve výi 100 000,- Kè.
JMENOVALA
Mgr. Jiøího Schmidta zástupcem mìsta
ve Sdruení obcí Podbrdského regionu

Telefonní seznam Mìstského úøadu Pøíbram k 3. 10. 2003

Tyrova 108 - ústøedna: 318 402 211,
provolba euro ISDN: 314 402
Gen. Tesaøíka 19 - ústøedna: 318 498 200,
provolba euro ISDN: 318 498
námìstí T. G. Masaryka 145
ústøedna: 318 471 111,
provolba euro ISDN: 318 471
starosta Ing. Fuksa Ivan
tel. 318 402 228, fax: 318 627 487

1. místostarosta MVDr. Bene Václav
tel. 318 402 246, fax: 318 626 891
místostarosta MUDr. edivý Ivan
tel. 318 402 248, fax: 318 626 891
uvolnìný radní Mgr. Schmidt Jiøí
tel. 318 402 384
tajemnice Ing. Bc. Nováková Jarmila
tel. 318 402 225
Sekretariát:
vedoucí + sekretáøka tajemnice:
Fialová Hana
318 402 222
sekretáøka starosty: Prejzková Lenka
318 402 229, záznamník 318 402 361
sekretáøka místostarostù:
Makoová Ivana
318 402 346
záznamník
318 402 362
Finanèní kontrola:
Rybárová Marie
318 402 284
Odbor obrany a ochrany:
vedoucí:
Kubín Ladislav
318 498 250
fax:
318 498 248
Burda Pavel
318 498 246
Dvoøáková Miloslava 318 498 247
tìdronská Bedøika 318 498 249
Odbor investic:
vedoucí:
Ing. Hauptman Jan
318 402 269
Beneová Dana
318 402 257
Havlík Petr
318 402 268
Rùièka Petr
318 402 279
Polívka tìpán
318 402 379
Stavební úøad:
vedoucí:
Tomovská Helena
318 402 253
318 628 016, fax 318 628 016
Andreáová Hana
318 402 274
spisovna:
318 625 915
Mgr. Mikolá Marek 318 402 370
stavební øízení:
Vlasáková Alena
318 402 275
Holubová Lenka
318 402 277
Kubík Tomá
318 402 276
Chaloupková Bohumila 318 402 206
Urban Karel
318 402 272
astný Jan
318 402 271
územní øízení:
Nìmcová Ivana
318 402 273

Kortusová Helena
318 402 208
vodní hospodáøství:
Ing. Bílek Petr
318 402 201
Ing. Dohnal Frantiek 318 402 371
Mazaèová Jana
318 402 305
Odbor ivotního prostøedí:
vedoucí:
Ing. Walenka Petr
318 402 278
Strnad Marcel
318 402 355
Hlaváèek Augustin
318 402 301
Dvoøáková Alena
318 402 255
Rasocha Ivan
318 402 302
Boèinská Ludmila
318 402 270
Odbor dopravy:
vedoucí:
kaloud Zdenìk
318 402 202
Antropiusová Ivana
318 402 203
vedoucí investièního oddìlení:
Hadaè Richard
318 402 303
ekonomika:
Trochová Ilona
318 402 204
silnièní hospodáøství: ved. oddìlení:
Palivcová Eva
318 498 244
Huterová Miloslava
318 498 234
stavební úøad:
Koèárková Zdeòka
318 498 231
Mrkvièková Rùena 318 498 233
techniètí komisaøi:
Duchoò Ladislav
318 498 241
Hrma Jan
318 498 240
Nádvorník Jiøí
318 498 239
registrace vozidel:
Rudovská Hana
318 498 236
Sloupová Jaroslava
318 498 238
ampalíková Ivana
318 498 235
Zábojníková Jana
318 498 237
Koèárek Vladimír
318 498 225
øidièské prùkazy:
Plavcová Alena
318 498 242
Vlèková Stanislava
318 498 243
vymáhání pokut:
Knechtová Svetlana
318 498 222
vedoucí správního oddìlení:
Sedláèková Zuzana
318 498 224
pøestupky:
Janouch Miroslav
318 498 226
Mgr. Novák Jan
318 498 245
zkuební komisaøi:
alplachta Zdenìk
318 498 227
Zelenka Ale
318 498 228
povinné ruèení:
Pøibylová Helena, Stehlíková Iveta
318 498 223
Odbor organizaèní a vnitøních vìcí
vedoucí:
Ing. Bureová Jana
318 402 220
personální a vnitøní vìci:
Kuglerová Miloslava 318 402 223
Vrbová Iva
318 402 224

organizaèní:
Stöhrová Marie
318 402 221
Vacková Pavla
318 402 321
Müllerová Hana
318 402 339
matrika:
Ziopulosová Helena
318 498 217
Plzenská Vìra
318 498 214
Uhlíøová Eva
318 498 215
Vìtrovská árka
318 498 216
informace:
Sosnovcová Anna
318 402 211
318 625 472, fax: 318 631 014
podatelna:
Nìmeèková Milue
318 402 217
Nováková Renata
318 402 210
doruèovatelé:
Trèková Marie, Zemek Martin
318 402 310
øidièi:
Muránsky Milan, Lukovics Karel
318 402 256
evidence obyvatel:
Morová Renata
318 498 212
lapáková Iva
318 498 213
Rakovská Ladislava
318 498 204
obèanské prùkazy:
Vívodová Marcela
318 498 202
Kadeøábková Marie
318 498 207
Liková Milada
318 498 206
318498201, 318 498 221
cestovní doklady:
Èapková Hana
318 498 209
Zárybnická Kvìtoslava 318 498 210
spisovna:
Irová Alice
318 471 314

Odbor informaèních technologií:
vedoucí:
Ing. Drozen Jan 318 402 527 a 337
Bambas Zdenìk 318 402 512 a 212
Ing. Ko Jindøich 318 622 553, 318 402 237
Ekonomický odbor:
vedoucí:
Pivoòková Jana
318 402 213
zástupkynì vedoucí:
tilipová Olga 318 633 763, 318 402 214
úètárny:
Mynarzová Marcela
318 402 241
Kolingerová Alena
318 402 341
Koèová Marie
318 402 265
Rozafná Markéta,
Ambruová Jar.
318 402 240
Zelenková Ivana
318 402 263
Máchová Bohumila
318 402 264
Trèková Marcela
318 402 364
pokladna:
Dvoøáèková Vilma
318 633 812
318 402 216
Zelenková Ludmila
318 498 211
Voalíková Blanka
318 498 211
mzdová úètárna:

Pechová Eva
318 402 243
ekonomické odd.:
Ing. Odstrèilová Hana 318 402 259
Winterová Iveta, Formanová Marie
318 402 359
Rychlá Jana
318 402 242
Martínková Jaroslava 318 402 385
Odbor bytového hospodáøství:
vedoucí:
Ing. tochlová Venue 605 885 821
318 402 207
hospodaøení s byty:
Èejková Drahomíra
318 402 230
Vohanková Lada
318 402 235
Èernohorská Iva
318 402 332
Èekanová Marie
318 402 335
Odbor kultury, sportu a informaèních slueb:
vedoucí:
Albrechtová Vìra
318 402 280
Infocentrum, Kahan:
Buraltová Jitka
318 402 281
fax:
318 402 360
Hovorková Eva
318 402 381
Straková Alena
318 402 380
kultura, sport, zahranièní vztahy:
Walenková Stanislava 318 402 282
Koudelová Lenka
318 402 382
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
vedoucí:
JUDr. Hejduk Antonín 318 621 294
318 402 249
ekonom:
Trèková árka
318 402 250
terénní práce:
Vacková Jitka
318 402 251
Pøibylová Marie
318 402 351
Strýèková Eva
318 402 349
sociální dávky:
Bulinová Kvìta
318 402 233
Lukácsová Miloslava 318 402 333
Rotterová Ilona
318 402 307
Pruinová Ivana
318 402 350
Novotná - Kuzmová I., DiS 318 402 234
nezamìstnaní:
Nováková Hana
318 402 236
Lamrová Iveta
318 402 252
Døevová Vìra
318 402 352

majetkoprávní odd.:
Bc. Herboltová aneta 318 402 218
Kopsová Hana
318 402 318
Pentková Zdeòka
318 402 219
Holá Jana
318 402 319
pøestupky:
Slavíková Jana
318 402 215
Veselková Ivana
318 402 315
Odbor správy budov:
vedoucí:
Ing. Chudáèek Vladimír 318 498 270
Hudík Pavel
318 498 271
edivý Tomá
318 498 271
Ing. Kroupová Margita 318 498 268
Krameová Michaela 318 498 268
údrba:
Beèváø Jiøí, Sedláèek Václav,
Rangl Miroslav
318 498 269
ivnostenský úøad:
vedoucí:
Ing. Hauptmann Ota 318 498 254
318 402 531
odd. registraèní:
Neumanová Jitka
318 498 257
A - J:
318 498 263
Stehlíková Marie, Kubová Marie
K - Q:
318 498 262
Kùrová Marie, Hrnèíø David
R - :
318 498 260
Krejzová Jar., Ing. Rùena Sztachová
ivnostenský rejstøík:
Stramová Andrea
318 498 261
správní øízení:
Zajíèková Vladimíra 318 498 257
oddìlení kontroly:
Touimská Jitka
318 498 267
Jaroová Boena
318 498 266
najdr Richard
318 498 266
Handlová Libue
318 498 265
efl Vladislav
318 498 265
oddìlení slueb a cestovního ruchu:
Paul Antonín, Mìráková Hana,
Fiebigerová Radka
318 498 255
Køístek Milan
318 498 258
Galerie Frantika Drtikola:
Roèòáková Hana
603 518 015
318 632 628, 318 402 283
Sixl Karel
318 402 383

Odbor koncepce a rozvoje mìsta
vedoucí:
Filipová Monika
318 402 200
Rozmajzl Vladislav
318 402 254
Váchová Kvìta
318 402 300
památková péèe:
panihelová Boena 318 402 324
regionální rozvoj:
Bc. Vaverka Vojtìch 318 402 238
Právní odbor
vedoucí:
Mgr. Dolealová Marie 318 402 311

Odbor kolství:
vedoucí odboru:
Mgr. Èechurová Jitka 318 402 231
fax
318 402 345
Mgr. Rothová Lenka 318 402 331
Jiøíková Hana
318 402 244
Novotná Jitka
318 402 309
Kozlová Kateøina
318 402 245
Franková Milena
318 402 209
Odbor sociálních vìcí:
pøedvolba euroISDN: 318 471

vedoucí odboru:
JUDr. Moravcová Václava
tel. 318 471 258, fax 318 625 746
sekretariát:
Kulhánková Jana
318 471 252
oddìlení sociálních dávek a slueb:
Zoubková Miloslava 318 471 252
sociální kurátor, dávky pro zdravotnì postiené:
Slepièková Alena
318 471 325
dávky pro zdravotnì postiené:
Purkart Martin
318 471 325
sociální asistent:
Bc. Belková Petra
318 471 363
romský poradce:
Hejkrlíková Jana
318 471 363
odd. sociálnì-právní ochrany dìtí:
Moí Libor
318 471 367
sociální pracovníci: Týrová Alena,
Nuslová Jana
318 471 387
Ladrová Pavla, imková Ivana
318 471 329
Slabyhoudek Pavel, Kòazová
Marcela
318 471 303
kurátoøi pro dìti:
Èerníková Jana, Dis. 318 471 361
Marek Pavel
318 471 366
kurátor pro mladistvé:
Hubená Ivana
318 471 366
sociální pracovnice pro NRP:
efránková Verona
318 471 284
soc. prac. pro týrané a zneuívané
dìti: ourková Dana 318 471 328
odd. dávek státní sociální podpory
- kontaktní místo Pøíbram:
Kamenická Dagmar
318 471 278
dávkoví specialisté:
A - F:
318 471 265
Furchová Jitka, Kadlecová Petra
G - Ko:
318 471 256
Sadílková Marie, Melmuková Iva
Kr - Pa:
318 471 250
Beòová Marcela, Èadková Alena
Pe - S:
318 471 242
Hanáèková Renata, Bíliková Alena
 - :
318 471 320
Rydrychová árka, Bambasová
Pavlína
metodik:
Soukupová Hana
318 471 262
Janderová Milue
318 471 262
oddìlení ekonomiky a kontroly
státní sociální podpory:
ebelová Jaroslava
318 471 312
Pokorná Kvìtoslava
318 471 362
Hlinková Marcela
318 471 312
Køivánková Jana
318 471 362
informatikové:
318 471 272
Kadlecová Jana, Pecha Václav

ZÁØIJOVÁ

Stavba severní tribuny na Marile.

Z jednání se starostou polské Boleslawiece.

FOTOKRONIKA

Rekonstrukce sportovní haly byla zahájena.

Pøed slavnostním vykroèením prùvodu o pouti.

Paní M. vecová opravuje pomník na Bø. Horách.

Starosta Hoornu s pøíbramským starostou.

V Altöttingu se pøi slavnostním pøedávání
Evropské plakety setkali starostové tìchto mìst
(zleva): Loreta (Itálie), Fatima (Portugalsko),
Altötting (Nìmecko), Lurdy (Francie), Mariacel
Hoorntí pøátelé pøi prohlídce mìsta se starostou. (Rakousko) a Pøíbram.

XXV. roèník Rally Pøíbram skonèil.

Firma Sitex si postavila opravdu pìkné sídlo.

X. roèník Open turnaje dvojic v rapid achu.

Úèastníci pøíbramského Bìhu Terryho Foxe.

