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Slavnostní setkání se uskuteènilo na
pøíbramské radnici dne 2. záøí.
Námìstek hejtmana Støedoèeského
kraje Frantiek Vácha pøivezl k podpisu smlouvy o poskytnutí dotací obcím
v rámci Programu obnovy venkova.
Po podpisu smluv pøítomní starostové
diskutovali s p. Váchou o aktuálních
problémech, které je tíí.

Dne 21. 9. Støední prùmyslová kola
otevøela Vyí odbornou kolu.
Slavnostní zahájení probìhlo v obøadní
síni v Zámeèku - Ernestinu.

Na bruslích s koleèky a na mistrovství svìta
Nìkteré úspìchy pøíbramských sportovcù jdou
zcela mimo pozornost
veøejnosti. Jsme proto
rádi, kdy nás jejich okolí
èi pøátelé na tyto události
upozorní. A úèast na
mistrovství svìta je rozhodnì událost, o které by
mìli vìdìt i ostatní.
Zvlátì, kdy nejde
o profesionála, ale o mue,
pro kterého je tato sportovní disciplína jenom
velkým koníèkem.
Øeè je o Ondøeji
Mikeskovi, který se letos
v létì zúèastnil v kanadském Londonu Mistrovství svìta v in-line hokeji.
Hokeji se vìnuje od tøí let
a hrál za HC Pøíbram.
V posledních pìti letech
jetì pøibyl podobný
sport, tedy in-line hokej,
co je vlastnì hokej na
bruslích s koleèky.
Nejvìtí rozdíl je ve vý-

Jde o sport, který se dá
provozovat po celý rok
a vìtinou je brán jako
doplòkový sport pro hokejisty. Ondøej Mikeska
za tímto sportem jezdí
do Písku, protoe
v Pøíbrami se zatím
nehraje. Právì s domovským klubem ILHC
Písek v dlouhodobé
soutìi letos obsadili

stroji, pravidlech a zejména v ploe, na které
se hraje, øíká Ondøej
Mikeska a pokraèuje:
Místo ledu jsou na
høiti pouity speciální
plastové dladice. Puk
je obdobných rozmìrù,
jenom jde o tvrdý plast
s výènìlky po obvodu,
aby lépe klouzal po plastové ploe.

6. místo. V kanadském
bodování letoní extraligy
jsem obsadil 3. místo a to
byl asi i jeden z dùvodù,
proè jsem byl vybrán
do závìreèné nominace
na Mistovství svìta v kanadském Londonu.
A jak probíhalo samotné
mistrovství? Bylo rozdìleno do dvou základních
skupin. V ní jsme obsadili
3. místo a podle pravidel
jsme postoupili do ètvrtfinále, kde bylo naím soupeøem výcarsko, a to
jsme museli porazit. To
byl zároveò i cíl, který byl
dán Èeskou
asociací
in-line hokeje, protoe jenom první ètyøi místa mìla zaruèený
postup na
Svìtové hry
poøádané
v pøítím roce v nìmeckém Duisburgu. A to se
nám povedlo.
- str -

Se sportem jde ruku v ruce fair-play
V pátek 24. 9. byla v Pøíbrami tradièní
Svatováclavská pou. Celé odpoledne
byl na Václavském námìstí zábavný
program pro dìti i dospìlé. V prùvodu
la i loutkoherecká skupina Zalezlíci.

Letoní roèník Rally Pøíbram je ji
za námi. Diváci vidìli na trati spoustu
zajímavých momentù.

Od konce záøí jsou v provozu dvì nové
zastávky MHD - u kostela sv. Jakuba
a u Uranu.

Petra varce, sportovce tìlem
i duí, není tøeba pøíbramské sportovní veøejnosti dlouze pøedstavovat.
Setkávat se s ním mùete na vech
bìeckých závodech, napøíklad
Bìhu mìsta Pøíbrami, ale i tøeba
na Zlatém nugetu Beèánova. Letos
v létì se mu podaøilo obhájit
prvenství ve své vìkové kategorii
na Mistrovství republiky ÈR v triathonu. Za velký úspìch ale také
povauje umístìní v letoním
maratónském závodu. Byl jsem
dvacátým Èechem, øíká osmatøicetiletý podnikatel, pro kterého je

sport velkým koníèkem a radostí. Na prvním místì je ale
rodina a práce. Pøi tìchto
zátìových a vytrvalostních
sportech si èlovìk uvolní
endorfiny a na závodì se
vyblázním. Pøi sportu se i
vije pøekonávání pøekáek,
tah na bránu a spousta dalích
vlastností. Se sportem jde i ruku
v ruce pravidlo fair play. Bez
toho to nejde. A co na jeho
sportování øíká rodina?
Rodina
mì hodnì
podporuje. Moje ena
se mnou jezdí
po závodech,
kde u i ona
má své pøátele a známé.
Navíc zjistila,
e i jí se hodnì líbí pohyb
v pøírodì i atmosféra závodù.
Kdyby se nìkdo z mladých
chtìl

tímto sportem zabývat, má
v Pøíbrami anci? No, musím øíci,
e zatím je tu jen oddíl. Nebyla kapacita a ani osoba, která by se mládei vìnovala. To je nae nejvìtí
slabina. Ale od loòského roku jeden z naich èlenù dostudoval
sportovní kolu a uèí. Ten má chu
i èas, a tak chceme teï na podzim
zkusit udìlat nábor na kolách.
Tento krásný sport má budoucnost,
ale je k tomu potøeba zázemí, tým
lidí, který zajistí, aby bylo kde plavat a trénovat.
Lidé u
natìstí
poznávají, e
 i v o t
n e n í
jenom
o práci,
ale
e
hodnì
dùleitý
je i aktivní odpoèinek.
- str -

Aquapark pøivítal milióntého návtìvníka!
Od 1. 9. 2004 spravuje mìstské
rekreaèní støedisko Granit na umavì odbor správy budov Mìstského
úøadu Pøíbram, sl. Krameová.
Objednávky: tel. è. 318 498 253.
Vstupenky do Divadla Pøíbram si
nyní mùete koupit také v Infocentru
MìÚ v Zámeèku - Ernestinu.
Zmìna sídla odborù MìÚ Pøíbram:
Odbor ivotního prostøedí:
ulice Generála Tesaøíka 19 (vchod
z ulice U Nemocnice)
Odbor kolství:
Na Pøíkopech 105 (nad restaurací
vejk)
Na Marile budou hrát:
3. 10. v 17 h. FK Mladá Boleslav
24. 10. v 17 h. I. FKD Drnovice
7. 11. v 17 h. FK Teplice
21. 11. v 17 h. FC Slovácko
5. 12. v 17 h. - SK È. Budìjovice

Malá slavnost probìhla pøedposlední záøijový den v pøíbramském Aquaparku.
Po zásadní rekonstrukci tohoto zaøízení
a jeho uvedení do provozu v roce 2001
tady pøivítali milióntého návtìvníka!
Stal se jím Frantiek Petrovic z Pøíbrami,
který toto zaøízení navtìvuje témìø dennì,
nìkdy i dvakrát. U pokladny byl oèekáván
celým vedením pøíbramské radnice,
Aquaparku i novináøi. Pøekvapenému
Frantiku Petrovicovi pøedal starosta Ivan
Fuksa obrovský dárkový ko, aby prý
hned mohl doplnit kalorie. Jsem rád, e
cenu mohu vìnovat nìkomu, kdo k nám
chodí pravidelnì, uvedl øeditel Sportovních zaøízení mìsta Pavel Pikrt pøi pøedávání roèního pøedplatného do Aquaparku.
A jaké pocity mìl milionáø? Jsem
samozøejmì hodnì pøekvapený. Chodím
sem kadý den. Ráno jdu do bazénu
a odpoledne do sauny. Døíve jsem hodnì
vyuíval saunu na Bøezových Horách a teï
chodím sem. Frantiek Petrovic jetì prozradil, e pokud nejde do bazénu, tak mu
den dobøe nezaène. Oslavence jetì èekal

èestný diplom z rukou místostarosty
Václava Benee a poukázka na zájezd
do Chorvatska, který vìnovala pøíbramská
cestovní kanceláø Beta a pøedal ji místostarosta Ivan edivý. To abyste mohl srovnat, jaká je voda slaná a chlorovaná.
Poslední dárek od firmy elezáøství Øíha,
kufr s náøadím, pøedal vedoucí Aquaparku
Jaroslav Maek. Pøi otázce, která cena jej
nejvíce potìila, Frantiek Petrovic nezaváhal: Urèitì celoroèní pøedplatné, to
opravdu hodnì vyuiji.
Historii návtìvnosti pøíbramského Aquaparku pøiblíil starosta Ivan Fuksa: Hned
po prvním roce uvedení do provozu nám
návtìvnost velice rychle stoupala a nakonec se ustálila na prùmìrné návtìvnosti
kolem pìti tisíc návtìvníkù týdnì. Dnes ji
návtìvnost pøekonává ètvrt milionu roènì.
Od prvního dne jsme zaèali sledovat týdenní
návtìvnost a údaje potvrdily, e rekonstrukce byla správný krok a Pøíbramáci
i mimopøíbramtí toto zaøízení hodnì
vyuívají. Byly i týdny, kdy byla návtìvnost pøes deset tisíc lidí i pìt týdnù za se-

bou. Rekord jsme zaznamenali v roce 2003,
kdy bìhem týdne pøilo 11 700 návtìvníkù.
Sledovali jsme i návtìvnost den po dni.
Vytíenost jednotlivých dnù se rùznì mìnila.
Zpoèátku byly nejvíce zaplnìné soboty
a nedìle. Pak se køivka mìnila a vítìzil
ètvrtek. V roce 2002 byla nejlepí støeda.
Dùvodem byly zdarma vstupenky od VZP.
Dalího milionáøe mùeme v pøíbramském Aquaparku oèekávat za ètyøi roky.
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y
Zaèátkem kolního roku

navtívili zástupci pøíbramské radnice po ètyøleté pøestávce partnerské
mìsto Èechov v Rusku.
Starostou mìsta Genadijem
Nedosekou jsme byli
pozváni na slavnosti u pøíleitosti 50. výroèí vzniku
Èechova. Beslanská tragédie ale byla dùvodem k jejich zruení, a tak byl pro nás
pøipraven náhradní program. Pamìtníci,
kteøí ji mìli monost mìsto navtívit døíve,
konstatovali skuteènì velký pokrok v rozvoji
mìsta, zvlátì v investicích do sportu a kulturních památek.

Týden nato navtívil nae mìsto ruský velvyslanec Alexej Fedotov, kterému jsme
pøedstavili radnici, firmy Ravak a Kovohutì,
hotel Belveder, Divadlo, Sportovní zaøízení
mìsta, Marilu a Svatou Horu. Velvyslanec
pøedloil nabídku pomoci pøíbramským
firmám pøi zprostøedkovávání kontaktù
s ruskými firmami. Zároveò jsme s ním
konzultovali i nai nabídku pomoci obìtem
tragédie v Beslanu.
Novinkou je sputìní internetového rezer-

vaèního a prodejního systému vstupenek
na pøedstavení divadla. Ten by mìl naim
obèanùm usnadnit nákup vstupenek i s dalím prodejním místem  poprvé ve staré
Pøíbrami  v Infocentru na Zámeèku. Na øíjen také chystáme úplnì novou grafickou
prezentaci pøíbramského divadla. Plníme tak
svùj slib pomoci tomuto kulturnímu zaøízení.
První premiérou letoní sezóny byl detektivní
pøíbìh Plynové lampy s hostujícím Jiøím
Schwarzem. Pøes èetné stínosti obèanù
na hluk a specifický repertoár probìhl
v Pøíbrami Mezinárodní hudební festival
Dvoøákova Pøíbram. Dle mého názoru byl
u závìreèný koncert v podání Východoèeské filharmonie Hradec Králové zdaøilý.
Knihovna J. Drdy tradiènì pøipravila program v rámci Mìsíce pro dui. koda, e ani
tentokrát poèasí nepøálo a pøedstavení opery
Rusalka (zakonèení 36. roèníku Hudebního
festivalu Antonína Dvoøáka) v zámeckém
parku ve Vysoké bylo opìt zrueno. Ve
bylo vynahrazeno 10. roèníkem Hudebního
podzimu poøádaným Památníkem A. Dvoøáka. Komorní smíený soubor Dr. Vepøeka
pod vedením p. molíka pøedvedl doslova
pièkový výkon na Národní Svatováclavské
pouti ve Staré Boleslavi. Pøíbramáci ho
mohli shlédnout v pøímém pøenosu ÈT.

K

výrazným poèinùm uplynulého mìsíce
bezesporu patøí zahájení výstavy dalích
prací Frantika Drtikola nazvané Oèi iroce
otevøené. Vystaveny jsou dva soubory originálních prací, které v Èeské republice nebyly
dosud publikovány. Výstava vzbudila velký
zájem a je velice pozitivnì hodnocena nejen
odborníky, ale i neplonými médii.
Zajímavou atrakcí byl pøíjezd skupiny rytíøù
na rytíøské turnaje na koních do Pøíbrami.

V tomto mìsíci jsme také otevøeli dalí èást

cyklostezky. Na mìstský úsek navazuje
u Flusárny trasa, která zájemce dovede pøes
Brod a Leetice a k Památníku Vojna a do
eic. Dìtem jsme pøedstavili ve finální
podobì nové velké høitì, plné atrakcí, které
je pøed pejskaøi pod dohledem mìstské policie.

Støední prùmyslová kola slavnostnì zahájila
provoz vyího odborného kolství. Nyní
tedy i v oblasti vyího technického vzdìlávání je u nás vytvoøen dalí prostor pro
studenty. Slavnost byla i v jedné z nejvýznamnìjích pøíbramských firem Disa, kde
si pøipomnìli 10 let od vzniku. Firma tehdy
zaèínala v pronajatých prostorách a nyní
jsou její haly výraznou dominantou prùmyslové zóny.
Fotbalisté Marily Pøíbram si podle mého
názoru v zápase s Baníkem Ostrava zaslouili vítìzství. Pøedvedli dobrý výkon, nicménì
rozhodèí ve vidìli jinak. K dalím významným sportovním akcím mìsíce patøila ji tradièní Rally Pøíbram, probìhl i Bìh Terryho
Foxe a Bìh mìsta Pøíbrami. Ve stejném
termínu jako Rally probìhla i Svatováclavská pou. Spartak Pøíbram oslavil 110. výroèí
od zaloení fotbalovým svátkem, minigolfisté
30. výroèí a v Aquaparku jsme pøivítali milióntého návtìvníka. Dále probìhlo
v Pøíbrami Policejní mistrovství ÈR v pìtiboji
s kvalitní i mezinárodní úèastí.
K pozitivním zprávám patøí i zprovoznìní
dalích úsekù Romitálské a Husovy ulice.
Tato mimoøádnì nároèná stavba se blíí
ke konci a u nyní je vidìt, jak rekonstrukce
celé této èásti mìsta výraznì prospìla.
Závìrem bych Vás vechny rád pozval
na øíjnové akce. K nim patøí pøedevím Skok
pøes kùi, tedy pøijímání mladých adeptù
do Cechu hornického. Tato tradice zároveò
kadoroènì
zahajuje
semináø
Hornická Pøíbram, na který se
do Pøíbrami sjídìjí nejen báòtí
odborníci z celého svìta.

S LOUPEK

POSLANCE

V první øadì bych se chtìl vrátit k problematice moného pøevodu 94 bývalých vojenských
bytù na Drkolnovì v Pøíbrami z majetku ministerstva obrany na mìsto Pøíbram.
Zastupitelstvo mìsta toti na svém jednání rozhodlo o podání ádosti o bezúplatný pøevod.
Materiál by mìl být na jednání vlády pøedloen ji v øíjnu tohoto roku. Pøipomínám, e
pokud by vláda rozhodla o bezúplatném pøevodu, mìsto by zaèátkem pøítího roku mohlo
získat 80 bytù o velikosti 3+1, 14 bytù o velikosti 1+1 a také 26 garáí v celkové hodnotì
53 milionù korun. Poté pøíbramtí zastupitelé rozhodnou, zda si mìsto Pøíbram byty
ponechá ve svém vlastnictví, nebo zda je prodá stávajícím nájemníkùm za výhodnou cenu
800 Kè/m2. Byl by to dalí pøípad, kdy mìsto Pøíbram získá zdarma majetek od státu.
V nedávné dobì byly takto pøevedeny 3 budovy v areálu bývalých kasáren na Zdaboøi, kde
mìsto Pøíbram zvauje výstavbu malometráních bytù. Na poèátku záøí se rovnì selo
Zastupitelstvo Støedoèeského kraje. Na programu byla opìtovnì i tématika prodeje ubytovny nemocnice
v Èechovské ulici v Pøíbrami. Ji na èervnovém jednání krajských zastupitelù byla tato ubytovna prodána
za est milionù korun soukromníkovi, aèkoliv mìsto Pøíbram vyjádøilo zájem tuto budovu odkoupit za úèelem
výstavby malometráních bytù. Do doby jednání Zastupitelstva - tedy tøi mìsíce po odsouhlasení prodeje
ubytovny  jetì nebyla ubytovna zaplacena. Na mou interpelaci odpovìdìli krajtí radní, e si kupující teprve
nyní vyøizuje úvìr. Proto jsem znovu pøedloil návrh na prodej ubytovny za jeden milion korun mìstu Pøíbram.
Tento návrh bohuel nebyl schválen, kdy proti nìmu hlasovali i nìkteøí zastupitelé zvolení za okres Pøíbram,
co povauji za politováníhodné.
Poèátkem záøí vyvrcholila i petièní akce proti privatizaci nemocnic ve Støedoèeském kraji. V pøíbramském
okrese se pod petici podepsalo pøes 6 200 obèanù. Celkovì se na petièních arích shromádilo pøes 77 000 podpisù. Vem tìm, kterým není lhostejný osud naich nemocnic, bych chtìl jetì jednou podìkovat. Chtìli jsme
petici pøedat do rukou hejtmana Bendla, který se vak, aè pøedem pozván, nedostavil a vyslal za sebe svého
námìstka. Hrozící privatizace nemocnic je tak závaným problémem, e se o nìm diskutovalo i na pùdì
Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR na jejím posledním zasedání. Poslanecká snìmovna by se tímto tématem
mìla detailnì zabývat v øíjnu, kdy se bude hlasovat o návrhu sociálních demokratù, který by ze zákona zabránil privatizaci nemocnic. O osudu naich nemocnic se vak hlavnì rozhodne ve volbách do Zastupitelstva
Støedoèeského kraje, které se konají ji za nìkolik týdnù, pøesnì 5.  6. listopadu. Chtìl bych proto vyzvat
obèany Pøíbrami, aby se tìchto voleb zúèastnili a vyuili tak svého práva volit.
MVDr. Josef Øihák
Váení obèané mìsta Pøíbrami,
blíí se roèní výroèí èinnosti Oblastní nemocnice Pøíbram,
a. s., proto mi dovolte malé bilancování. Oblastní nemocnice
Pøíbram, a. s., zahájila svoji èinnost 1. 11. 2003, kdy pøebírala náplò èinnosti od pùvodních pøíbramských nemocnic,
které tehdy nebyly v závidìníhodné situaci a jedna z nich se
dokonce v té dobì nalézala bez nadsázky v situaci kritické.
A to pøedevím v otázce ekonomiky. Tento neutìený stav
nemocnice se pøirozenì odrazil i v dalích souvislostech.
V tomto smyslu je tøeba uvést zejména platební neschopnost
pùvodní pøíbramské nemocnice, která v urèitém období
vyústila a pøíkladnì v pozastavení dodávek lékù, opodìné
výplaty mezd zamìstnancùm a odklady plateb za jejich
zdravotní a sociální pojitìní. Vedení nemocnice v té dobì
øeilo velmi vánou situaci.
Naproti tomu je Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., plnì
ekonomicky stabilní subjekt, který mzdy zamìstnancùm
vyplácí vèas, stejnì jako je solidním partnerem i svým
dodavatelùm .
Povauji dále za dùleité zmínit i to, e Oblastní nemocnice
Pøíbram nijak nesniuje objem a kvalitu poskytované
zdravotní péèe. Naopak, její spektrum je roziøováno. Ji
v souèasné dobì vznikají postupnì nová pracovitì a zároveò zlepujeme podmínky pro pacienty i personál, co se
ale neobejde bez doèasných omezení. V této vìci bych Vás

chtìl poádat o pochopení, nebo jsem si vìdom, e tato
omezení, která jsou spojena s nutnými úpravami, pro Vás
znamenají jistý diskomfort, by krátkodobý.
V uplynulých mìsících pokraèovala v Oblastní nemocnici
Pøíbram pøíprava k faktickému sluèování dalích duplicitních provozù Chirurgie, Ortopedie, ARO a Interny.
Slouèení tìchto pracovi nemocnice je ji ve své závìreèné
fázi. Tato realizace byla a je provázena nejen investicemi
do nìkterých nových technologií a pøístrojù, nutnými stavebními úpravami, apod., ale zejména zvýeným zatíením
naich zamìstnancù. Rád bych jim i touto cestou znovu
podìkoval, nebo v tìchto pro nì ztíených podmínkách opìt
prokazují svoji vysokou profesionalitu a hlubokou lidskost.
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., se v blízké dobì bude
pravidelnì otevírat i iroké odborné veøejnosti. V mìsíci
øíjnu budeme napøíklad zahajovat èinnost Antibiotického
centra za úèasti odborníkù jak z dalích zdravotnických
zaøízení, tak ze soukromého sektoru. Antibiotické centrum
je zajímavé nejen z pohledu ekonomického, ale, a to pøedevím, z pohledu zkvalitnìní péèe o pacienty ve smyslu
cílenosti jejich léèby .
Závìrem Vám pøeji klidné a pøíjemné proití podzimních
mìsícù .
Mgr. Roman Boèek
øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

P ØÍBRAMSKÉ
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INFORMUJE

Váení ètenáøi,
máme za sebou mìsíc záøí a ze vech stran se valí nepøetritý proud informací veho druhu. Já pro Vás dnes vyberu jen nìkteré z nich.
Jak jsem ji naznaèila v minulém èísle, 8. záøí 2004 se selo pøedstavenstvo
OHK, tentokrát ve firmì ZAT, a. s., kde jsme pøivítali poslance MVDr. Josefa
Øiháka. Probìhla velice zajímavá, ivá beseda mezi poslancem a podnikateli
na téma regionálního rozvoje v naem regionu. Podnikatelé se zajímali o informace v oblasti infrastruktury, prùmyslovou zónu na Balonce, diskutovala se ale i témata
jako rozvoj pracovních míst v regionu, otázka kolství, vysokých kol, nedostatek technicky
zamìøených oborù, otázka zdravotnictví a mnoho dalích témat, na která pan poslanec
ochotnì odpovídal. Vichni zúèastnìní si odnáeli z diskuse velice dobrý pocit, e nám vem
jde v podstatì o dobrou vìc a obèas je potøeba podiskutovat a vymìnit si názory s lidmi,
kteøí mohou správné vìci napomoci k její realizaci. Po skonèení diskuse byly na programu
bìné provozní záleitosti. Jen bych jetì zmínila pøijetí dalího èlena OHK Pøíbram,
kterého jsem neuvedla v minulém èísle a to firmu
LUDÌK FORTELKA - Fox Bau, která se zabývá stavební èinností.
Probìhla zde informace, která by mohla zajímat podnikatele, kteøí chtìjí zakládat své poboèky v Nìmecku. Na OHK pøila nabídka norimberské radnice, která vyzývá podnikatelské
subjekty k zakládání poboèek firem právì v Norimberku a zmiòuje výhody této oblasti.
O pøípadné kontakty mùete poádat na OHK v Pøíbrami.
Dalí velice dùleitou informací je pøíprava vyhláení dvou opatøení ze Spoleèného regionálního operaèního programu, která bude v nejbliích dnech vyhlaovat Krajský úøad
Støedoèeského kraje. Jedná se o opatøení 4.2.2.- Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
podnikatelská èást a zejména opatøení 1.1.- Podpora podnikání v hospodáøsky slabých
regionech. Toto opatøení se týká regionu Romitálska a jedná se o vytvoøení nových pracovních míst v tomto regionu a jejich udrení po dobu 3 let. Malý podnikatel do 9 zamìstnancù mùe dosáhnout na dotaci 1 mil. Kè a podnikatelský subjekt do 249 zamìstnancù na 4
mil.Kè. Z tohoto dùvodu chystá OHK Pøíbram po dohodì s panem starostou Ing. Vondrákem
na zaèátek øíjna informativní semináø s povìøeným pracovníkem Krajského úøadu pøímo
v Romitále, aby se místní podnikatelé mohli co nejpodrobnìji seznámit s podmínkami programu a mohli se úspìnì zapojit do tohoto projektu.
Ve dnech 30. záøí a 1. øíjna 2004 se OHK Pøíbram podílí jako hlavní organizátor na akci
Støedoèeské energetické, a. s., pod zátitou prezidenta HK ÈR  semináø zamìøený na souèasnost a budoucnost skupiny ÈEZ  VIZE 2008. Úèastníky semináøe budou nejvýznamnìjí zákazníci Støedoèeské energetické, a. s., a starostové povìøených mìst a obcí
Støedoèeského kraje. Souèástí semináøe bude øada zajímavých doprovodných pøednáek.
Dne 7. øíjna 2004 probìhne dalí neformální schùzka s pøíbramským starostou Ing.
Fuksou, tentokrát na téma Výstava 2005. Pozváni budou zajímaví lidé a zástupci organizací, kteøí by mohli pøispìt svými mylenkami k nové koncepci a oivení ivnostenské
výstavy.
Dne 14. øíjna 2004 poøádá OHK Pøíbram spoleènì s Èeskou spoøitelnou, a. s., poboèkou
Pøíbram semináø Nový zákon o zadávání veøejných zakázek a provádìcí vyhláky.
Lektorem semináøe je odborník na tuto problematiku Mgr. Pavel Robek, jednatel spoleènosti
Gordion, s. r. o. Ji zaèátkem kvìtna tohoto roku jsme uspoøádali semináø na stejné téma, byl
vak pojat v obecné rovinì. Jeliko zákon je dostateènì sloitý, tentokrát jsme se zamìøili
pouze na uchazeèe o veøejné zakázky, pøevánì stavební a jiné firmy, které do veøejných
zakázek vstupují.
Na závìr bych chtìla poblahopøát firmì DISA Industries s. r. o., která dne 20. záøí 2004
oslavila 10. výroèí zaloení. Firma vyrábí tryskací stroje a patøí v Pøíbrami k nejvýznamnìjím firmám. Pøed 10 lety zaèínala v pronajatých prostorách na Ortasu se 40 zamìstnanci
a po deseti letech pùsobení se firma mùe pynit moderními výrobními halami a poètem
zamìstnancù 340. Dne 20. záøí se oslavy narozenin, mimo jiných významných hostù jako
dánský velvyslanec, senátor Ing.Volný, starosta Ing. Fuksa, místostarosta MVDr. Bene, zástupce hejtmana KÚ SK Frantiek Vácha a øady úspìných podnikatelù z regionu, zúèastnili
také zástupci OHK Pøíbram, pøedseda Ing. Oktábec a pí Karpíková. Pøi této pøíleitosti byl
pøedstaven nový generální øeditel firmy DISA Ing. Petr Karásek, MBA. Více informací
o této firmì se mùete dozvìdìt na stránkách øíjnového pøíbramského Kahanu.
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, www.ohkpb.cz

FIRMY SE PØEDSTAVUJÍ

GALERIE V POTOÈNÍ

Køíem kráem moderním umìním II.
Prodejní výstava obrazù, soch, grafiky a kreseb
souèasných naich a zahranièních autorù
Výstava potrvá do 31. øíjna 2004
Otevírací doba: po - pá: 10 - 13, 14 - 17 h.,
so: 9 - 12 h., telefon: 607 264 865, 606 944 294

KOMORNÍ PÌVECKÝ SBOR MISTRA
JAKOUBKA ZE STØÍBRA PØÍBRAM
ZA PODPORY MÌSTA PØÍBRAMÌ
POØÁDÁ

F E S T I VA L P Ì V E C K Ý C H S B O R Ù
P Ø Í B R A M - I. R O È N Í K

16. ØÍJNA 2004 VE 14.00 HODIN
v aule Základní koly Pøíbram - Jiráskovy sady
Festival zahájí Soubor svatohorských
trubaèù s vedoucím Josefem Mestlem.
Program:
Codex Temporis
sbormistr Jan Cikler
host: Pìvecký sbor HOMUNCULÍ
sbormistr Tomá Svoboda
host: Jílovský pìvecký sbor
sbormistrynì Ilona Strnadová
Komorní pìvecký sbor Mistra Jakoubka
ze Støíbra Pøíbram
sbormistrynì Hana Tonzarová
Komorní smíený sbor dr. V. Vepøeka
sbormistr Pavel molík
host: Pìvecký sbor Geshem
vedoucí Marek lechta
spoleèná skladba pro vechny sbory
z poloviny XIV. století Buoh vemohúcí
Na závìr vystoupí Pøíbramská filharmonie
s dirigentem Milanem Boukem.
Vstupné dobrovolné
Bude pouito jako pøíspìvek na vybudování
Dìtského domova v Dubenci.

KINO MÍR
7. - 10. 10. od 20 hodin
Vesnice
Americký thriller, reie M. Night
Shyamalan. Obyvatele pronásleduje strach ze záhadných pøíer,
které pøebývají v okolních lesích.
11. - 17. 10. od 17:30 a od 20 h.
Horem pádem
Èeská smutná komedie podle scénáøe Petra Jarchovského v reii
Jana Høebejka. Pøevadìèùm zùstane v kamionu dvoumìsíèní dítì.
Zdatní obchodníci indického chlapeèka prodají pøes bazar bezdìtné
Míle, její manel Frantiek je fotbalový rowdie a rasista. Hrají:
Petr Forman, Jiøí Macháèek,
Emília Vaáryová, Jan Tøíska,
Pavel Lika, Jaroslav Duek a dalí.
18. - 20.10. od 20 hodin
Terminál
Americký film reiséra Stevena
Spielberga. Kdy Viktor Navorsky
opoutìl svou východoevropskou
vlast, mìl pas i domov. Kdy pøistál na newyorském letiti, jeho
zemì u neexistovala a pas neplatil. Mu se usadí v prostorách
terminálu. V hl. roli Tom Hanks.
21. - 24. 10. od 20 hodin
Riddick: Kronika temna
Americké akèní sci-fi, reie David
Twohy. Riddick strávil posledních
5 let cestováním po zapomenutých
svìtech na okraji galaxie a snail
se tak vyhnout oldákùm lorda
Marshala. Hl. role Vin Diesel.
25. - 28. 10. od 17:30 a od 20 h.
Catwoman
Americký akèní film. Patience
pracuje pro kosmetickou spoleènost a kdy narazí na zlovìstné
tajemství zamìstnavatele, navdy
se zmìní její ivot. V hlavní roli
H. Berryová a Sharon Stoneová.
29. - 31. 10. od 17:30 a od 20 h.
Já robot
Americké sci-fi reiséra Alexe
Proyase plné atraktivních nových
vizuálních efektù. Chicago, rok
2035. Kadá rodina má nejménì
jednoho robota. Hl. role Will Smith.
Filmy pro dìti:
2. 10. Garfield ve filmu; 9. 10.
pásmo pohádek; 16. 10. Doba
ledová; 23. 10. Medvìdí bratøi;
30. 10. Petr Pan
1. - 3. 11. od 17:30 a od 20 h.
Høíný tanec 2
Americký taneèní film  reie

Guy Ferland. Romantický pøíbìh
prvního milostného vzplanutí.
Hrají Diego Luna, Romola
Garaiová, Patrick Swayze a dalí.
4. - 7. 11. od 17:30 a od 20 h.
Holky to chtìj taky 2
Pokraèování populární komedie
v èeském znìní.
8. - 11. 11. od 17:30 a od 20 h.
Hellboy
Americký horor  reie Guillermo
del Toro. Hellboy pøiel na svìt
v roce 1944, kdy se jej snaili
vyuít spøeenci pekla v nacistických slubách. Jene malého ïáblíka získal doktor Broom, pracující
pro Amerièany. Hl. role Ron
Perlman, J. Hurt a Karel Roden.
12. - 17. 11. od 17:30 a od 20 h.
Due jako kaviár
Èeská komedie reiséra Milana
Cieslara. Èeská komedie plná
peripetií, nadsázky a humoru o ivotních kotrmelcích tøí sourozencù. Na pohøbu otce, za úèasti jeho
nesèetných milenek, se Jana
a Anna dozvídají o existenci
nevlastního bratra. Hrají: Tatiana
Vilhelmová, Vilma Cibulková,
Ondøej Vetchý a dalí.
18. - 21. 11. od 17:30 h.
Shrek 2
Americká animovaná pohádková
komedie v èeském znìní. Shrek,
Oslík a princezna Fiona se vydávají vstøíc novým dobrodrustvím.
18. - 19. 11. od 20 h.
Stepfordské panièky
Americká hororová komedie reiséra F. Oze. Joana, mladá manelka
a matka se pøestìhuje do Stepfordu. Spøátelí se s bombastickým
Bobbiem. Spoleènì zjistí, e vechny hospodynì jsou zvlátním
zpùsobem blaené a jako zaèarované. Hl. role Nicole Kidmanová
20. - 21. 11. od 20 hodin
Fahrenheit 9/11
Vítìzný film MFF v Cannes o tom,
e George Bush rovná se zlo. Hon
na prezidenta v antipropagandistickém antidokumentu velkého
manipulátora Michaela Moorea.
22. - 24. 11. od 20 hodin
Ztracené vzpomínky
Americký sci-fi thriller  reie
Joseph Ruben. Telly pøila pøed 14
mìsíci pøi tragické letecké havárii
o svého osmiletého syna. Snaí se
s tímto netìstím vyrovnat, ale
od svého psychiatra se dozvídá, e
trpí jen halucinacemi.
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Pøíbramská jména

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- V prodejnì potravin Céèko
chytili zlodìje alkoholu. Byl jím
pan V. S. (1946) z Pøíbrami VII.
Odcizil nìkolik druhù alkoholu
za 556,- Kè. Stráníci mu uloili
pokutu.
- Dne 9. 9. oznámil telefonicky
muský hlas, e na námìstí
pod lavièkami u Kotle leí chlap
a nìco s tím dìlejte. Poté zavìsil.
Stráníci vyjeli na uvedené místo
a nali zde napùl obleèeného mue,
na ústech mìl zaschlou tmavou
tekutinu a pod hlavou zaschlou
loui krve. Nereagoval na hlas
a mìl pootevøené oèi. Hlídka okamitì pøivolala záchranku a mu byl
odvezen do nemocnice.
- V noci na 11. 9. hráli dva mui
hlasitì na trubky a ruili noèní
klid. Byli to J. Ø. (1978) z Vranovic a T. S. (1984) z Bohutína.
Stráníci vìc vyøeili blokovou
pokutou.
- V noci ve 2 hodiny dne 12. 9.
oznámila jedna obyvatelka ze sídlitì, e pøed prodejnou Spar leí
opilý mu. Hlídka zde nalezla
pana J. K. (1955) z Pøíbrami VIII.
Mìl poranìnou hlavu, tak stráníci
pøivolali lékaøe. Dalího opilce
v podveèer museli stráníci probírat k ivotu v silnièním pøíkopu
pod Svatou Horou. Byl jím pan
M. F. (1952) z Milína.
- O pùl hodiny pozdìji oznámil

telefonicky pan J. H. (1930), e
byl napaden skupinou mladých
lidí. V telefonu bylo slyet rány,
køik. Stráníci ihned vyjeli na místo,
ale povedená parta odjela autem
a schovala se v lese. Stráníci místo
prohledali a u drkolnovské vodárny
nali auto i s pachateli. Byli to
L. V. (1986) z Vranèic, . P.
(1984), L. P. (1986) a I. K. (1989)
z Milína, M. . (1987) z Tisové.
Jeliko bylo podezøení ze spáchání
trestného èinu, stráníci pøivolali
Policii ÈR a vìc jí pøedali.
- V noci 13. 9. ruil pan S. P.
(1979) z Pøíbrami noèní klid.
V bytì poutìl velice hluènì hudbu
a jeho hosté se hlasitì bavili.
Stráníci majitele bytu upozornili,
e se dopoutí pøestupku. Pán to
uznal a slíbil nápravu.
- V èasných ranních hodinách
dne 16. 9. ohlásil anonym, e v jejich domì spí na schoditi tøi mui.
Jedním z nich byl pan J. L. (1965)
z Pøíbrami VII. Jmenovaný sdìlil,
e zapomnìl klíèe od svého bytu
u sestry, která je momentálnì
v práci. Proto byl nucen i se svými
pøáteli (M. J. a I. J. z Niného
Miroova) nocovat na chodbì.
Stráníci je upozornili na nevhodné
chování a doporuèili panu L., aby
se obrátil na svoji sestru a ihned si
doel pro klíèe.
- Pan V. V. (1936) z Drásova

oznámil 16. 9. veèer, e mu bìhem
dne v jeho nepøítomnosti vykradl
pan M. D. z Trhových Duník
dùm. Pán je prý jeho spolubydlící.
Stráníci zavolali na linku 158
a pøivolali také lékaøe, protoe si
pan V. stìoval, e je mu patnì.
Pán byl ale zcela zjevnì pod
vlivem alkoholu. Celá vìc byla
pøedána Policii ÈR a pána nechal
lékaø odvézt na záchytnou stanici.
- Dalí opilec nocoval na schoditi
17. 9. v Pøíbrami I. Byl to pan
E. V. (1958), který stráníkùm
øekl, e byl tak opilý, e si spletl
patro a kdy pøiel k bytu ve 2.
patøe, usnul na chodbì. Pøestupek
byl vyøeen domluvou.
- Vykradení auta ohlásil pan V. F.
Na parkoviti v Plzeòské ulici mu
nìkdo ukradl autorádio. Na místì
ji byla hlídka Policie ÈR, kterou
pøivolal jeden obèan. Policie zadrela u Dolejí Obory dva mladíky:
J. È. (1989) z Podlesí, V. S. (1986)
z Orlova. Ukradené autorádio se
u mladíkù nenalo, nebo ho pøed
zraky policistù odhodili do Obory.
Policisté pøípad øeí.
- Policie ÈR si dne 17. 9. vyádala
spolupráci mìstské policie pøi dopravní nehodì v Bøeznické ulici.
Zde se støetlo osobní auto s chodcem. Chodec byl tìce zranìný
a musel být letecky dopraven
do Fakultní nemocnice v Plzni.

Stráníci øídili po celou dobu
provoz na silnici.
- V sobotu 19. 9. v 5,40 hod. dolo
v Praské ulici k pøepadení.
Neznámý mladík poádal mladou
enu o jednu korunu. Ta mu ji
odmítla dát, naèe on jí vytrhl
z rukou kabelku a utíkal do Pivovarské ulice. Paní se ho pokusila
dohnat, ale nepodaøilo se jí to.
Pøípad øeí Policie ÈR.
- Dalí ena byla pøepadena hned
následující den. Stalo se to ve
21,35 hod. na zastávce MHD
v Balbínovì ulici nad prùmyslovou kolou. Pachatel se nejprve
paní zeptal na pøesný èas a poté jí
vytrhl kabelku a utekl smìrem
k 1. základní kole. I tento pøípad
øeí Policie ÈR.
- Ke tøetímu pøepadení dolo
dalí den 20. 9. ve 13,35 hod.
Ve spodní èásti Svatohorských
schodu pøepadli dva mladíci starí
paní a ukradli jí kabelku a taku.
Nìkolik prodávajících na Svaté
Hoøe potvrdilo, e dva dlouhovlasí
mladíci, kteøí odpovídali popisu,
ukradli z jednoho stánku suenky
a utíkali smìrem k restauraci
na Svaté Hoøe. Pachatelé mìli
velký èasový náskok, take je
stráníci nemohli chytit. Pøípad
byl pøedán Policii ÈR.

Krátce z tiskovek na radnici
Jednání týkající se sporu mìsta
s Pøíbramskou teplárenskou, a. s., bylo
opìt odloeno na neurèito a konec se zdá
být v nedohlednu. V tomto sporu jde o to,
zda PT, a. s., uívá majetek oprávnìnì.
Rada mìsta se zabývala problémem,
zda bude realizována propojka mezi ulicemi
Zelenou a Purkyòovou. Dalí diskuze se
v této souvislosti týkala i pøípadné obsluné
komunikace, která by mohla vzniknout.
Ve stádiu jednání je ádost mìsta
ohlednì pozemkù na letiti Dlouhá Lhota.
Nìkterými rozpoètovými zmìnami se
zabývala rada mìsta. Týkaly se napøíklad
zmìn v kapitolách odboru investic a správy budov.
Nejvìtí podíl v pohledávkách mìsta
Pøíbram tvoøí neuhrazené nájemné. Dalí
dluhy se týkají napøíklad pøestupkù.
Vyplývá to ze seznamu vekerých pohledávek mìsta, který je doplnìn i zprávou,
v jakém stádiu se daná pohledávka nachází
- zda ji byla podána upomínka, pøípadnì
aloba a podobnì
Na umístìní v Domech s peèovatelskou slubou èeká celkem 194 jednotlivých adatelù a 34 manelských párù.
Celkem 19 obyvatel bylo na zaèátku
záøí ji nastìhováno v novém Domovì
seniorù na Bøezových Horách. Vechna
místa v tomto zaøízení jsou ji obsazena.
Zbývajících devìt nájemníkù se na stìhování chystá.
Spolek vèelaøù bude mít svùj vlastní
prapor, na kterém bude i mìstský znak.
Tento návrh schválila rada mìsta.
Kontrolní odbor nedoporuèil vrácení
vynaloených prostøedkù do ordinace
MUDr. Pøevrátilové, jak poadovala
nájemkynì tìchto nebytových prostor.
Od l. ledna pøítího roku dojde k navýení plateb z nájmù støedních kol,
které jsou ve vlastnictví mìsta. Nájemné
se od roku 1995 nezvyovalo a nyní bude
platba zvýena o inflaci. K obdobné úpravì dochází i v pøípadì I. polikliniky.
Rada se zabývala zprávou o hospodaøení v mìstských lesích v období 2001 
2004. Stromy v tomto období nejvíce
ohroovalo sucho a kùrovec. Pøesto je hos-

podaøení Mìstských lesù dobré a mìsto
organizaci nemusí zatím nijak dotovat.
Daòové pøíjmy mìsta Pøíbram jsou
nyní na 67,45 procentech plánovaných
pøíjmù.
Ve ètvrtek 16. záøí se pøíbramský starosta spoleènì s dalími tøiceti svými
kolegy zúèastnil na pozvání Vojenské
výcvikové jednotky Jince setkání, na kterém se mohli podívat, co vechno se právì
dìje ve vojenském prostoru. Na místì se
mohli pøesvìdèit, odkud a kam se støílí
a co se kde upravuje. Diskutovalo se i
o petici, kterou rozesílá OHK Rokycany
s výzvou k otevøení a zpøístupnìní vojenského prostoru. Vìtina starostù s navrhovanou úpravou nesouhlasí, protoe by
dolo k velké devastaci tohoto nádherného
pøírodního prostoru. Jinecká posádka se
rozrùstá a bude jistì zajímavým investorem a z hlediska zamìstnanosti.
V záøí bylo slavnostnì otevøeno první
oplocené dìtské høitì. Mìstská policie
prostor ráno otevøe a veèer opìt uzavøe.
Pøístup sem nemají samozøejmì pejskaøi,
ale naopak naprosto v pohodì si sem mohou zajít posedìt napøíklad dùchodci.
Starosta Ivan Fuksa uvedl, e v nejblií
dobì by mìlo být vybudováno jetì jedno
podobné zaøízení a to u milicionáøe.

Galerii F. Drtikola navtìvuje hodnì mladých lidí.

Propagaci pøíbramského Divadla zcela
bezúplatnì zabezpeèí firma Dirtecho.
Ve mìstì by se jetì mìlo objevit deset
velkých ploch, kde bude prezentován
nejen program divadla, ale i kina. Stejné
plakáty se objeví i na dalích místech
ve mìstì a také v autobusech MHD. Tím
splníme ná slib k propagaci tohoto
kulturního stánku, informoval Ivan

Fuksa. V tìchto dnech byl sputìn nový
program, díky kterému se budou vstupenky
prodávat a objednávat on-line.
Na pøíbramské radnici probìhla
20. záøí schùzka starostù nìkterých jihoèeských obcí, poslancù a senátorù za ná
a jihoèeský kraj, a také øeditelù Øeditelství
silnic a dálnic ohlednì plánované výstavby
rychlostní komunikace R4. Tato stavba,
která by hodnì prospìla celému regionu,
se bohuel zatím neobjevila v návrhu státního rozpoètu na rok 2005. I to je dùvod,
proè na tuto stavbu nelze ani èerpat evropské peníze. Poslanci a senátoøi by tedy
nyní mìli tuto stavbu do rozpoètu prosadit.
Jedna z významných pøíbramských
firem, firma Disa, oslavila desáté výroèí
svého zaloení. Firma nejprve zaèínala
v pronajatých prostorách Ortasu, pozdìji
si postavila své zázemí v prùmyslové èásti
mìsta. Disa poskytuje tøi stovky pracovních pøíleitostí a pøedevím je vzorem
pracovní morálky moderního podniku.
Spoleènì s dalími dvìma významnými
pøíbramskými podniky, Ravakem a Kovohutìmi, a jejími pøedstaviteli se v øíjnu
sejde s ruským velvyslancem A. Fedotovem
a budou spoleènì prezentovat svoji potøebu
pomoci v obchodování s Ruskem.
Mezinárodní hudební festival Dvoøákova Pøíbram mìl své pøíznivce i odpùrce.
Nejvíce samozøejmì vadil hluk probíhajících koncertù tìm, kteøí v èásti mìsta, kde
festival probíhal, bydlí. Radnice povolala i
hygieniky, kteøí na místì zmìøili hladinu
zvuku, a na základì mìøení byli poøadatelé
písemnì vyzváni ke ztiení. Pokud bude
tato akce i v pøítím roce, bude nutné
posoudit repertoár a podle nìj koncerty
situovat na jiné místo ve mìstì.
Z investièních akcí ji byla dokonèena
kanalizaèní stoka eice  Beránky, kanalizace na svahu Svaté Hory a kanalizaèní
achtice u azylového domu. Stejný
problém je tøeba jetì øeit na Ryneèku.
Práce na generální rekonstrukci ulic
Husova a Romitálská pokraèují tak, jak
mají. Nyní byl poloen asfaltový koberec
od Autosalónu Toyota Dolák k dolu Anna.
- str -

Pøedstavujeme rozpoèet: Kapitola 718
Kapitola 718  ochrana a obrana
Rozpoèet kapitoly byl schválen na stranì
výdajù ve výi 1 891 300,- Kè. Kapitola
nemá plánované pøíjmy.
V rozpoètu jsou vyèlenìny finanèní prostøedky na civilní ochranu ve výi
698 500,- Kè, urèené na údrbu, opravy
a revize stálých tlakovì odolných úkrytù
v majetku mìsta, odmìny skladníkù
prostøedkù protichemické individuální
ochrany ( PIO) a pøíspìvky na vyrozumìní
a varování obèanù mìsta pøi mimoøádných
situacích pro TV Fonka a Rádio Blaník.
Rozpoèet kapitoly 718 zahrnuje výdaje
ve výi 905 271,- Kè na provozní výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasièù
mìsta Pøíbram I, Pøíbram VI - Bøezové

Hory a Pøíbram V  Zdaboø. Jedná se o pojitìní èlenù jednotek sborù dobrovolných
hasièù, kolení, zdravotní prohlídky,
odmìny, nákup zásahových oblekù, hasièské techniky, náklady na provoz a opravy
vozidel, pohonné hmoty, poplatky za telekomunikaèní sluby a nájemné pro
Jednotku sboru dobrovolných hasièù
Pøíbram I. Dále jsou v rozpoètu kapitoly
718 vyèlenìny finanèní prostøedky ve výi
200 000,- Kè na údrbu poárních nádrí
v Lazci a Kozièínì, 31 000,- Kè na pronájem místností k provedení odvodù brancù,
50 000,- Kè na prevenci poární ochrany
v budovách mìsta, 6 529,- Kè na náhradu
mezd pøi nástupu výkonu civilní sluby.

Poární nádr v Lazci

Ladislav Kubín
vedoucí odboru

(17)

Jména mají i èásti naí obce, které není moné oznaèit jako celou
mìstskou ètvr nebo osadu, ale jsou vìtí ne ulice a námìstí.
Pøíbram zaznamenala v 19. století velký stavební ruch, a jak u to
bývá, v mnoha oblastech se snaila napodobovat hlavní mìsto.
A tak se nìkolika místùm v Pøíbrami zaèalo øíkat podle praského
vzoru. Touto cestou vzniklo napø. pojmenování Vinohrady, které
se vztahuje na oblast kolem Komenského námìstí. Výstavba
vìtiny zdejích domù probíhala na pøelomu 19. a 20. století
a mìla vyvrcholit novostavbou kostela na místì dneního parku
na Komenského námìstí. Víno se zde nikdy nepìstovalo a název
skuteènì jen vyjadøuje dávnou touhou pøíbramských alespoò
v nìèem se pøiblíit lesku hlavního mìsta.
Podobnì vzniklo jméno pro dalí pøíbramskou lokalitu Barandov,
èást vilové ètvrti na Sázkách. Pùvodní pojmenování èásti Prahy
pochází z èestného názvu podle francouzského geologa a paleontologa Joachima Barrande (1799-1883), který své objevy uèinil
pøeváenì ve støedních Èechách. Svou roli na ustálení jména
Barandov v Pøíbrami sehrál stejnojmenný hotel, který zde fungoval za první republiky a jeho budova stojí dodnes.
Svéráznou èástí Pøíbramì je Podskalí, nazývané té Perlov.
V podstatì se jedná o pøímìstské sídlitì za pùvodní hranicí mìsta, podél Pøíbramského potoka, obývané kdysi nejchudími vrstvami obyvatel. Název Podskalí je odvozen v tomto pøípadì od polohy pod skálou èi spíe pod kopcem, ale i zde bychom nalezli
paralelu s proslulým praským Podskalím. Druhý název Perlov,
lidovou tvoøivostí èasto pøetváøený na hanlivý Prdlov, mùe mít
svùj pùvod od eventuálního výskytu perlorodky øíèní v pøíbramském potoce.
Ve staré èásti mìsta, mezi Sokolovnou a nìkolika kolami se
nachází Zátií, dnes spíe park a dìtské høitì, døíve místo èetných
kulturních produkcí. Jméno je odvozeno od klidu, ticha, a vyjadøuje skuteènost, e místo je chránìno proti silnému vìtru. Zcela
záhadným je název èásti Bøezových Hor, v podstatì poslední
výstavbì ve smìru na Romitál, která se nazývá ávnice.
Samotné slovo je pomìrnì málo uívané a zøejmì vyjadøuje
název pro místo, kde se zpracovávala nìjaká áva, tekutina.
Název vak mùe být odvozen i od rostliny avel, která se zde
mohla v minulosti hojnì vyskytovat. Tøetí moností je, e název
vznikl pøenesením odjinud, napø. pøistìhování vìtí skupiny obyvatel (z jiné ávnice). Slovo távnice se toti vyskytuje v místních jménech pouze na Moravì (øíèka na Valasku, lechtický
predikát majitele Rýmaøova, na Slovensku apod., ale nikde jinde
v Èechách), a tak se zdá, e by se mohlo jednat nejspíe právì
o pøenesení názvu spolu s novými obyvateli. To ve je ale zatím
jen spekulace.
Samostatnou kapitolu by si zaslouilo pouívání slova sídlitì pro
oznaèení jedné èásti Pøíbrami. Myslí se jím výstavba budovaná
v 50. a 60. letech jako nové centrum mìsta. Slovem sídlitì se ale
v podstatì oznaèuje jakákoliv nová hromadná výstavba, vesmìs
z panelových domù, take je moné ji pouít i pro sídlitì
na Zdaboøi èi Drkolnovì. Pùvodní snaha pojmenovat Sídlitì
jako Novou Pøíbram se neujala a ani odliení pøídavným jménem
na Bøezohorské sídlitì se neprosadilo. Nezbývá tedy ne se
smíøit s tím, e slovo sídlitì (obecné oznaèení jakékoliv skupiny
lidských obydlí) se postupnì bude vztahovat pouze na tuto èást
mìsta a bude ji nutné psát s velkým S. Závìrem podotknìme, e
mezi lidmi je nejpouívanìjí zkrácená varianta Sídlo èi
Sídlák.

Daniel Doleal

ØÍJNOVÉ KALENDÁRIUM
1. 10. 1838

bøeznickým jezuitùm
ves Bohutín.

Byla v Pøíbrami zprovoznìna listovní potovní sbìrna, pøímý
pøedchùdce dnení poty. V Pøíbrami se konal
první civilní sòatek.

8. 10. 1883

1. 10. 1836

Byla zbourána tzv. ustovská hospoda uprostøed námìstí u vchodu
kostela. Od té doby jsou
na námìstí (s výjimkou
kostela) stavby pouze
po jeho obvodu.

1. 10. 1954

Byla pøedána Rudným
dolùm Pøíbram tzv. budova Pøíkopy, dnení
restaurace u vejka,
která od té doby slouila
pouze jako závodní
jídelna.

2. 10. 1406

Praský arcibiskup Zbynìk Zajíc z Házmburka
vydal privilegium, kterým Pøíbram obdaøil
mnoha výsadami a de
facto ji povýil na mìsto.

4. 10. 1667

Mìsto Pøíbram prodalo
Z VEME V ÁS

9. 10. 1914

Narodil se v Praze Josef
Hlinomaz, herec a malíø, který od konce
1. svìtové války il
v Pøíbrami.

23. 10. 1765

Vykonána v Pøíbrami
poslední poprava, byl
obìen Jan Slavík, vùdce zlodìjské bandy.

24. 10. 1799

Císaø Frantiek II. obnovil Pøíbrami privilegia.

28. 10. 1890

Pøíbram byla rozèlenìna na 5 ètvrtí. Pozdìji
byl poèet ètvrtí zvýen
na 10. Dùsledky tohoto
neblahého kroku, který
mìsto rozèlenil nelogicky a nepøehlednì, trvají
dosud.

NA 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
VE STØEDU 27. 10. 2004 OD 15 HOD .
V JEDNACÍM SÁLE N A P ØÍKOPECH 105.

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 23. 8.
SCHVÁLILA

- poøadí na výbìr zhotovitele investièní akce 4. Z, Pøíbram
II/273, stavební úpravy 1. PP
takto: 1. ALVA Pøíbram, s. r. o.,
za cenu 5 593 907,- Kè vè. DPH,
2. STAVOS, s. r. o., Pøíbram za
5 665 830,- Kè vè. DPH
- z dùvodù nebezpeèí vìtí kody
proplacení faktur PT, a. s.,
Pøíbram v èástce 8 493 934,- Kè
a uloila: 1) ekonomickému
odboru zpracovat rozbor závazkù
a pohledávek, které se dotýkají
mìsta Pøíbram (u bývalých realitních kanceláøí); 2) právnímu
odboru podat alobu na soudní
vymáhání finanèní èástky na
Obstaravatel. kanceláø CENTRA,
v. o. s.; 3) právnímu odboru podat
trestní oznámení na neznámého
pachatele

VZALA NA VÌDOMÍ

osobní informace øeditelù p.
Miloe Pøibyla a Mgr. Jaroslava
Umlaufa o sluèovacím procesu
základních kol a pøipravenosti
na zahájení kolního roku 2004/5

RADA MÌSTA 6. 9.
SCHVÁLILA

- zvýení nájemného nájemcùm
I. polikliniky, a to:
1) lékaøùm, zubní laboratoøi, s. r. o.,
a Evì Oncirkové z èástky 250,Kè/m2/rok na 300,- Kè/m2/rok,
2) Lence Antropiusové (kadeønictví) z èástky 260,- Kè/m2/rok
na 350,- Kè/m2/rok, 3) ostatním
nájemcùm (Ivan Bukovský 500,Kè/m2/rok,
SPCCH
250,Kè/m2/rok a Sdruení Alias, o. s.,
1,- Kè/m2/rok) ponechat ve stávající výi

A

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

RADA MÌSTA 13. 9.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru
v Milínské 16 pro p. Miroslava
Mièiana - Døevomont na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za 1 500,- Kè/m2/rok (základní nájemné) pový. kadoroènì o míru inflace za úèelem
prodeje vestavìných skøíní na míru,
sklápìcích postelí a kuchyòských
linek
- pronájem nebytového prostoru
v Milínské 15 pro pí Svìtlanu
Krotkou a anetu Suchanovou na
dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou za 1 600,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) pový. kadoroènì o míru inflace za úèelem
prodejny speciálních míchaných
nápojù, drinkù, koktejlù, kávy,
koøení a doplòkù stravy

SK Spartak oslavil 110 let

Nejstarí pøíbramský fotbalový klub slavil
SK Spartak Pøíbram patøí k nejstarím fotbalovým klubùm. Letoní rok je pro klub jubilující
 110 let, a to u je kus historie. Tu velice podrobnì zpracoval, vèetnì dobových fotografií,
Josef Bacík, který fotbalu zasvìtil velkou èást
svého ivota, v knize Fotbalová pou pøíbramského Horymíru.
O Spartaku souèasnosti jsme si povídali s prezidentem klubu Vladimírem Králíèkem, který
klub nyní vede. Kdybych v roce 1999 nepøiel,
tak oddíl skonèil. To øíkám se ví váností. Byl
tehdy skuteènì pøed zánikem. Chybìli tu lidé,
tekla pouze studená voda, studené byly i kabiny,
take se tady nedalo v zimì vùbec být. A pøestoe to není zase tak dlouhá doba, podaøilo se
nám to tady celé pøeorganizovat a pøebudovat.
Udìlali jsme zcela novou travnatou plochu,
na které døíve byla kvára. Dnes máme dvì
travnatá høitì a jedno mení pískové.
Rekonstruovali kabiny, kde je kompletní vybavení pro mustva. Podaøilo se nám, a z toho
mám velkou radost, udìlat automatické zavlaování spodního høitì. A dalí velká radost:
podaøilo se dosáhnout naprosté sobìstaènosti
s vodou. Vybudovali jsme nádre s pøeèerpáváním, take nyní není s vodou absolutnì problém. Na Spartaku se skuteènì stále nìco dìje.
A kadý, kdo tento areál znal a má tedy monost srovnání, musí potvrdit, e Spartak zaèíná
dostávat podobu kvalitního a moderního sportovního zaøízení. A jaké jsou dalí cíle? Máme
pøed sebou dvì pøedsevzetí. Stabilizovat chod.
Dostali jsme se na slunou krajskou úroveò.
U muù je ná cíl splnìn tak z osmdesáti procent. A druhé pøedsevzetí je ji splnìné: mláde
je na velice sluné úrovni. Ale samozøejmì,
vdycky je co zlepovat. Nae spolupráce s pøí-

bramskou radnicí je celkem na sluné úrovni.
Radnice nás podporuje, ale ... A proè øíkám
zároveò ale? Protoe se nacházíme v areálu,
který je ve vlastnictví mìsta. Je to prostì majetek mìsta a my se o nìj staráme. Myslím, e se
staráme dobøe a e by tedy podpora mohla být
vyí. Ne do fotbalu, ale právì do zázemí. Máme
pøipravený projekt polyfunkèního objektu.
V Pøíbrami, tak jako ostatnì vude, je problém
s malometráními byty. Tady by mohlo vzniknout est malometráních bytù a tøi byty standardní. Ty by byly v horní èásti a v pøízemí pak
zázemí pro fotbal vèetnì sauny s bezbariérovým
pøístupem Teï je tøeba dát dohromady finanèní
prostøedky. Tato stavba by urèitì pomohla celé
této èásti mìsta.
- str -

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 15. 9.
VZALO NA VÌDOMÍ

pøedloený souhrn pohledávek

mìsta k 30. 6. 2004 ve výi:
pohledávky 31 707 772,93 Kè,
pøísluenství k dluhu 108 571 333,Kè

SCHVÁLILO

- zadání Regulaèního plánu
Pøíbram, Sázky - Barandov a rozhoduje o uplatnìných podnìtech
veøejnosti dle návrhu poøizovatele
v pøedloeném rozsahu
- poskytnutí finanèní dotace SK
Spartak ve výi 300 000,- Kè
na zakoupení univerzálního
traktoru John Deer na údrbu
areálu a na realizaci vrtu na vodu
v areálu SK Spartak
- pøedloený návrh na schválení
èlenství mìsta Pøíbram v Národní
síti Zdravých mìst ÈR a zaplacení
èlenského poplatku ve výi 1,50
Kè na jednoho obyvatele, a povìøilo MUDr. Vieru edivou zastupováním mìsta v NSZM ÈR

Váení obèané,
v devadesátých letech minulého století byl v mìstì Pøíbram zahájen systém separovaného sbìru papíru a
tøídìného skla (bílé a barevné) vytvoøením cca 16 míst pro odkládání tìchto komodit do plastových nádob. Ke konci roku 2000 byl stav 19 nádob na papír a 50 nádob na sklo (25 ks na bílé a barevné sklo). Na
základì rozhodnutí MìÚ Pøíbram byl v roce 2000 systém separovaného sbìru rozíøen o sbìr plastù (PT
lahví) a ustoupeno bylo od dalího nákupu plastových nádob (zvonù) a nahrazovány jsou kovovými nádobami. Za období 2000 -2002 bylo vandaly znièeno (vypáleno) 9 ks nádob v cenì od 13 do 19 tisíc korun za kus dle velikosti nádoby. Bylo pøijato rozhodnutí zøizovat tzv. hnízda separovaného sbìru (1 hnízdo = nádoba na papír, barevné a bílé sklo, na plast). K 1. 10. 2004 je v Pøíbrami a jeho integrovaných obcích 47 hnízd separovaného sbìru a dalích 50 kontejnerù na plasty. Do konce roku 2004 bude dalích pìt
hnízd. Velmi kladnì mùeme hodnotit pøístup obèanù k provádìní separace komunálního odpadu, o èem
svìdèí i nárùst mnoství jednotlivých komodit separovaného sbìru:
2001
2002
2003
2004 (1. pololetí)
papír
24,9 t
92,3 t
168,4 t 137,4 t
sklo barevné
27,4 t
39,1 t
139,1 t
64,8 t
sklo bílé
13,8 t
19,5 t
71,3 t
61,2 t
plasty
22,1 t
40,1 t
41,9 t
35,5 t
K nákupu nádob na separovaný sbìr vyuívají TS Pøíbram dotací od EKO-KOM, a. s., za právì organizovaný separovaný sbìr odpadù. Separováním odpadu dochází i k mírnému sníení objemu smìsného komunálního odpadu, za který je úètováno v letoním roce 714,50 Kè za tunu. V souladu se zákonem è. 185
z 15. 5. 2001 dojde ke zvýení základního poplatku za ukládání komunálního a nebezpeèného odpadu pro
léta 2005 a 2006 za kalendáøní rok o 100,- Kè za tunu a sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpeèných odpadù o 500,- Kè za tunu. Separujme proto odpady a sniujme objem smìsného komunálního
odpadu vyváeného na skládku v Chrástu u Bøeznice.
Pro pøítí rok je uvaováno o zøízení dalích 1 - 2 øízených sbìrných dvorù ve mìstì Pøíbram s moností
odbìru odpadu, separace odpadu a i velkoobjemového odpadu, který se v poslední dobì rozrostl ukládáním u popelnic a kontejnerù. Odkládaný velkoobjemový odpad hyzdí vzhled naeho mìsta a zvyuje náklady na jeho svoz k dalí likvidaci. Tyto náklady se nutnì budou muset odrazit i v navýení poplatkù za
odpady stanovovaných na jednoho obèana.
Ing. Jan Klem, zástupce øeditele TS Pøíbram

Jak t o vla s t nì s t ì m i o dpa dy j e ?

Prùzkum spokojenosti pacientù v pøíbramské nemocnici
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., zahájila v mìsíci záøí prùzkum, který je zamìøen na spokojenost pacientù. Tento prùzkum se týká pacientù, kteøí jsou v pøíbramské nemocnici oetøováni
v souèasné dobì nebo v ní byli oetøováni v nedávné minulosti, a to jak v rámci hospitalizace, tak
ambulantní péèe. Nyní bude mít kadý obèan monost sdìlit pøímo managementu nemocnice
svoje zkuenosti a námìty cestou strukturovaných dotazníkù.
Dotazník má dvì èásti  první èást se bude týkat ambulantních pacientù, druhá èást osloví pøedevím obèany, kteøí mají zkuenost s pobytem v pøíbramské nemocnici.
Text dotazníku obsahuje nemalé mnoství konkrétních dotazù, které se týkají jak zdravotních
výkonù, tak i chování zamìstnancù k pacientùm, kvality a mnoství slueb, nemocnièního
prostøedí, apod.
Cílem této prùzkumné akce, která bude nadále patøit ke standardním nástrojùm uvnitø nemocnice, je zkvalitnìní poskytovaných slueb na základì zpìtné vazby od samotných klientù.
Dotazníky jsou k dispozici v ambulancích a jednotlivých provozech nemocnice, ale i na dalích
místech mimo nemocnièní areál.

Velvyslanec navtívil Pøíbram
Velvyslanec Ruské federeace v Èeské republice
Alexej Leonidoviè Fedotov pøijel v nedìli
12. 9. v dopoledních hodinách na pozvání starosty mìsta Ivana Fuksy na pøíbramskou radnici.
Pøi uvítání uvedl, e je sice v Pøíbrami poprvé,
ale o tomto mìstu ji hodnì slyel. Se starostou

- poskytnutí grantu na katalog
k výstavì Ivana Preisslera pro pí
Evu Prajzlerovou ve výi 20
000,- z kapitoly 741 (veobecná
pokladní správa)
- pøíspìvek pro Církev èeskoslovenskou husitskou na výstavbu
dìtského domova a chránìného
bydlení v obci Dubenec ve výi
50 000,- Kè
- zmìnu provozování kina Mír
zaèlenìním pod pøíspìvkovou
organizaci Divadlo Pøíbram od
1. 1. 2005 a uloila právnímu
odboru pøipravit rozíøení zøizovací listiny pro Divadlo Pøíbram

M Ì S TA

Ivanem Fuksou si povídali nejen o pøíbramském druebním mìstì Èechov, odkud se
zástupci radnice pøed nìkolika dny vrátili, ale
pøedevím o monostech spolupráce v oblasti
kulturní i sportovní. Ruský velvyslanec také
nabídl pomoc pøíbramským firmám pøi navazování prvních obchodních kontaktù
v Rusku. Podle jeho slov chce pøedevím pomoci s navazováním ekonomických kontaktù na úrovni malého
a støedního podnikání.
Souèástí návtìvy Alexeje Fedotova
byla i prohlídka pøíbramských firem
Ravak a Kovohutì. V doprovodu starosty Fuksy se podíval i do pøíbramského Divadla, kde ho pøijal umìlecký
éf profesor Frantiek Mika, nenechal
si ujít ani Aquapark a Svatou Horu.
Na stadionu Marily Pøíbram byl pøijat
hlavním sekretáøem klubu Josefem
Hadrabou. Po procházce pøíbramskou
pìí zónou se A. Fedotov s Pøíbramí
a jejím starostou rozlouèil.

Tøídíte? Netøídíte? Kolik platíte
za popelnici? Dali nám do ulice ty
barevné kontejnery! U nás jetì
poøád nejsou! A stejnì to sesypávají
na jednu hromadu!
To jsou obvyklé vìty a mylenky,
které èlovìku pøijdou na mysl, kdy
uvauje o odpadech. Musíme vak
podotknout, e jsou to úvahy o komunálních odpadech, které produkují
lidé ve mìstech a obcích. Tyto odpady jsou vlastnì jen malým zlomkem
(necelých 10 %) z celkového mnoství odpadù, které v naí republice
vzniká (objemovì nejvíc je popílkù
z elektráren a podobných provozù).
Pøesto jsou komunální odpady zcela
oprávnìnì v centru zájmu: jejich produkce i odstraòování se toti dotýká
kadého.
Vìtina toho, èemu øíkáme komunální odpad, je tvoøena obaly od potravin a rùzného zboí, které vyhazují
lidé do koe. Najdeme mezi nimi pøedevím papír a plasty - pytlíky ze samoobsluhy, rùzné obaly potravin,
PET lahve od nápojù a »tetrapakové«
krabice. Dalí podstatnou èástí jsou
biologické odpady: odøezky zeleniny
a zbytky z vaøení jídel.
Sloení komunálního dopadu se lií
podle toho, jestli pochází napøíklad
ze sídlitì, kde nemají lidé monost
se nìkterých èástí zbavit, nebo z vesnice, kde lze spálit papír nebo kompostovat biologické zbytky. Sloení
také závisí na spotøebitelských návycích: napøíklad v zemích, kde je
zvykem pít pivo z plechovek, jsou
kovy významnou slokou komunálního odpadu. Natìstí se u nás udruje tradice pití piva z vratných sklenìných lahví.
Separace je nutná
Valnou èást odpadù, které naházíme
do popelnice, by bylo mono znovu
zpracovat a pouít  tedy recyklovat.
Má to vak jednu podstatnou podmínku: vyuitelné sloky je tøeba u
doma v kuchyni vytøídit a pak uloit
do správných kontejnerù.
Kdy pøi vaøení naházíte do koe bez
ladu a skladu igelitové pytlíky, slupky od brambor, pár papírù a do toho
jetì suché kytky, obsah popelníku
a rozbitou sklenièku, u se nic z toho
nebude dát pouít. Vznikne ohavná
smìs, kterou je moné jen odvézt
na skládku a zahrabat.
Pokud si vak èlovìk dá v kuchyni
trochu práce, mùe zajistit, aby se
jednotlivé sloky komunálního odpadu
dostaly do svých pøísluných kontejnerù nezneèitìné, a tedy pouitelné.
Není nutné poøizovat si nìjaké speciální barevné koe, které zabírají
spousty místa. Staèí mít jednu plastovou taku, do ní dáváme plastové
pytlíky od zboí, PET lahve, kelímky
od jogurtù a vùbec plasty, dalí pytlík

na papírové sáèky, èasopisy atd.,
a tøeba krabici na sklo nebo krabice
od dusù a mléka. Nashromádìný
vytøídìný odpad prostì jednou za èas
hodíte do pøísluného kontejneru.
Tento systém má výhodu i v tom, e
zabráníte, aby vám odpady doma
zaèaly zapáchat. Kelímky atd. toti
není tøeba nìjak zvlá umývat, dnení
recyklaèní provozy si s tím umìjí
poradit. PET lahve je vhodné selápnout, protoe zaberou míò místa, ale
rozhodnì není tøeba odroubovávat
víèko.
Pøi odhazování vytøídìných odpadù
do barevných kontejnerù je tøeba
dret se pokynù, které jsou na nich
obvykle umístìny: je-li na lutém
kontejneru napsáno »Pouze na PET
lahve« nebo jsou na ulici umístìny
kontejnery na bílé a barevné sklo,
mìla by být slunost tyto pokyny dodrovat. Není to toti nìjaký rozmar,
ale technologické opatøení.
Jistì si kladete otázku, proè je tak
nutné odpady tøídit pøímo ve vaí
kuchyni. Podívejme se tedy, co se
s vytøídìnými odpady dále dìje.
Svoz
Pokud popeláøi najdou v kontejneru
na plast skuteènì jen plasty, a nikdo
jim tam nevysype ko odpadù nebo
nehodí mrtvou koèku, mají dùvod
k radosti. Takový kontejner je toti
vlastnì naplnìn cennou druhotnou
surovinou, k jejímu vyuití teï
chybí jen pár krokù.
Pøedevím se musí odvézt k dalímu
zpracování. K tomu slouí sbìrové
vozy, které èasto jeden den sváejí
papír a druhý den tøeba plast. Moná
to je dùvodem èastého tvrzení »oni to
házejí zpìt na jednu hromadu».
Jeliko je sbìrový vùz velmi drahá
záleitost, snaí se je firmy tímto
zpùsobem co nejlépe vyuít.
Obsah kontejneru se zaveze na dotøiïovací linku, kde se z nìj vyberou
pøípadné neádoucí pøímìsi a nevyuitelné odpady, které by ztìovaly
recyklaci (napøíklad z PET lahví se
musejí peèlivì vybrat lahve vyrobené
z PVC. Kdyby se toti dostaly do recyklaèního procesu, zpùsobily by
znaèné technické obtíe). Odpady se
na lince roztøídí na jemnìjí sloky.
Tak tøeba papír z kontejneru se dále
rozdìluje na novinový papír, èasopisy, karton a ostatní papír, z plastù se
oddìlují samostatné PET lahve (dìlí
se na barevné a bezbarvé) a ostatní
smìsný plast. Firma, nakládající
s komunálním odpadem, tyto vytøídìné frakce prodává dalím zpracovatelùm, a tím kryje své náklady
na svoz a tøídìní.
Kadá sloka neboli frakce má své
vlastní dalí zpracování. Z PET lahví
se vyrábìjí zejména vlákna (spacáky,
koberce, geotextilie) nebo barvy,

z plastových pytlíkù a fólií se dìlají
tøeba zatravòovací dladice, sbìrový
papír je surovinou pro papírny, sklo
a kovy se zpracovávají staletí známými
postupy. V mnohých obcích se novì
zavádí sbìr nápojových kartonù (krabic od dusù a mléka), takzvaných
tetrapakù. Z tìch se získává vysoce
kvalitní bunièina, polyethylen a hliník, pøípadnì se z nich lisují stavební
desky, vyuitelné jako izolace nebo
ztracené bednìní. Podmínkou k dalímu vyuití ale je, aby jednotlivé
sloky byly co nejèistí. Platí, e èím
má sloka odpadu ménì cizích pøímìsí, tím je její cena vyí.
Nákladná záleitost
Zdùrazòování ekonomické stránky
vìci není v tomto pøípadì samoúèelné. Tøídìní je vlastnì velmi nákladná
vìc. Drahé jsou svozové vozy i barevné kontejnery na separovaný
odpad. Jeden stojí a 10 000 korun,
na kadé hnízdo jsou tøeba ètyøi
a hnízd mùe být ve mìstì nìkolik
desítek. Také svoz a dalí zpracování
není levná záleitost. Jedinou moností, jak takto nákladný systém
aspoò trochu uvést do ekonomické
reality, je prodej vytøídìných sloek
za co nejvyí cenu. Pøesto bývá
recyklace odpadu ekonomicky ztrátovou záleitostí, kterou musejí obce
dotovat z jiných zdrojù.
Sesypávají to?
Jak to tedy je: sesypává svozová
firma sebrané odpady zpátky na jednu
hromadu, nebo ne? Z uvedeného
plyne, e pokud by to dìlala, byla by
zøejmì padlá na hlavu: investovat
miliony do tøídicího systému a potom
se nepokusit z nìj získat aspoò nìjaké peníze zpìt? Navíc je taková
praxe pøestoupením zákona o odpadech, tedy trestná.
Samozøejmì se nikdy nedá vylouèit
lidské selhání nebo havárie. I dobøe
vytøídìné odpady vak musí jít na
skládku, pokud do nich nìkdo vhodí
u zmínìnou mrtvou koèku, nebo je
líný popojít s koem na odpady tøi
kroky ke kontejneru na smìsný odpad,
a místo toho ho vysype do kontejneru na papír.
Kdy nae povídání o odpadech shrneme: kadý se mùe pøièinit o to,
aby se nezvìtovaly skládky odpadù.
Staèí u doma v bytì vytøídit jednotlivé sloky odpadù a dát se do správných kontejnerù. Vìtina obcí k tomu
pøipravila dostateèný prostor vybudování hnízd s barevnými kontejnery,
smlouvami se pøíslunými firmami,
budováním dotøiïovacích linek
a soustavnou osvìtou. Tvrdí-li
nìkdo, e netøídí proto, e se to
»stejnì sesype na jednu hromadu«,
omlouvá tím nejspíe jen svou lenost
a neochotu.
Jarmila astná

FOTOKRONIKA

Souèástí Svatováclavské pouti byl také slavnostní prùvod.

Dne 10. 9. navtívila Pøíbram rytíøská skupina Traken.

Sokol Pøíbram uspoøádal 16. 9. dalí roèník Bìhu Terryho Foxe.

V nedìli 3. 10. se bìel ji 11. roèník Bìhu mìsta Pøíbrami.

Pøestavbou automobilové cisterny získali hasièi dalí pìkné
vozidlo, které mùe slouit pøi zásahu.

Okolo pozemku 3. mateøské koly byl vybudován nový plot.

V tìlocviènì Z Bratøí Èapkù bylo provedeno nìkolik oprav: stìny chodby byly opatøeny palubkami a døevìna podlaha byla
zbrouena a 3x natøena sportovním lakem.

Na chodník v Mariánské ulici byl poloen nový asfaltový povrch.

Nový úsek cyklostezky do Leetic byl slavnostnì otevøen.

Na køiovatce ulic Ès. armády a Dvoøákovo nábøeí bylo novì osazeno ochranné zábradlí, které by
mìlo zajistit vìtí bezpeènost chodcù a jejich ochranu pøed vlivem silnièního provozu.

