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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram
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O mìstskou zeleò se staral celý ivot

Povídání se zahradníkem Václavem Polívkou
V záøí se èlenové Jednotky Sboru
dobrovolných hasièù Pøíbram I
zúèastnili mezinárodního cvièení
záchranných sloek v Èeské Kamenici. Byli to: Martin Poulíèek,
Miroslav Veverka, David Krùta,
Michal mejkal, Marek Mára, Petr
Klime. Doprovod: Radek Rùièka,
Luká Danda, Lenka Jindrová.

Letoní roèník Rally Pøíbram odstartoval Pavel vagr, øeditel Fondu
dopravní infrastruktury.

Radost z pøirozeného pohybu si
od kvìtna jetì více uívají dìti na zahradì 4. mateøské koly v Okruní
ulici. Není divu, protoe díky poskytnuté dotaci ve výi 80 000,- Kè
z Fondu sportu a volného èasu
Støedoèeského kraje a spoluúèasti
mìsta Pøíbram ve výi 16 000,- Kè
zakoupila øeditelka M úplnì nové
vybavení: minivì s klouzaèkou,
ebøíky a dvì autíèka na pruinách.
Z promìny zahrady mají radost i rodièe, zejména pøi spoleèných aktivitách.

Slavnostního zahájení hornické výstavy
"Skvosty banských múzeí" v Banské
tiavnici se zúèastnil ministr ivotního prostøedí SR László Miklós (2. zleva), øeditel Slovenského banského
muzea Jozef Labuda, bratr známého
herce Mariána Labudy (1. vpravo),
kurátorka výstavy Mária Èelková
a øeditel Hornického muzea Pøíbram
Josef Velfl.
Øeditel Støední prùmyslové koly
a Vyí odborné koly, Pøíbram II,
Hrabákova 271 zve vechny zájemce
a rodièe ákù, vycházejících ze Z, na

Poslední jednání mìstských zastupitelù
bylo o nìco slavnostnìjí ne obvykle.
Dùvodem bylo pøedávání Pamìtního
listu panu Václavu Polívkovi, který
odchází do dùchodu. Ne vak kadý,
kdo u Technických slueb pracuje,
dostane toto vyznamenání. Pan Václav
Polívka si ho rozhodnì zaslouí.
O mìstskou zeleò se stará neuvìøitelných jedenaètyøicet let. Od roku 1964
tady nejdøíve pracoval jako brigádník
a potom u jako stálý zamìstnanec.
A od samého poèátku mìl zeleò
ve mìstì na starosti.
Kdy tedy nyní chodíte po mìstì,
jsou to vlastnì Vae stromy, které
kontrolujete, v jakém jsou stavu?
Kdepak, sídlitì se stavìlo ji v padesátých letech a tehdy tu hodnì pùsobily i
Rudné doly, ty hodnì sázely, já jsem
zaèal a edesátém ètvrtém roce.
Kterou èást z oblasti mìstské zelenì
máte rád? To je hodnì tìká otázka,
ono je na kadém koutì nìco. Moc hezké
nejsou sídlitní dvory, ale s tím se nedá
moc udìlat. Je tady velké soustøedìní
lidí, velký tlak na tento prostor, co ve
by mìl zabezpeèit  hry, parkování,
suení prádla, odpoèinek a podobnì,
a to je hodnì sloité. Ale tak je to
ve vech velkých zástavbách. Nae
sídlitì tvoøí velkou èást mìsta. Ale
hezký prostor je, myslím, mezi Kulturákem,
gymnáziem a Aquaparkem. Tam je i
vyhlídka na Svatou Horu a dá se jetì
nìco dotvoøit. Jinak obecnì jsou u nás
patné pùdní podmínky. Pod malou
vrstvou zeminy je hned nepropustný jíl
a tím i stromy rostou pomalu a nìkteré
to ani nevydrí. Líbí se mi Lesopark

na Litavce, to
sice není veøejná zeleò,
ale pøímìstská a rekreaèní, ale je
tady moc hezké prostøedí.
Je to jeden
z prvních lesoparkù, který
jsem dìlal.
Je ve mìstì
jetì místo,
kde jste nedokonèil svùj
zámìr a pøedáte jej tedy
s v é m u
nástupci?
Ano, jeden
takový projekt
tu je, a to celá oblast Svaté Hory.
I ta patøí ke studiím pøíbramských lesoparkù. Èást pozemkù patøí Svaté
Hoøe, èást je mìsta a èást Mìstských
lesù, ale to se dá krásnì skloubit, protoe vichni vlastníci mají o projekt
zájem. Zbývá jen rozhodnout, kdo to
bude dìlat, kde zajistit finanèní prostøedky a pak u jen to dotvoøit. Svatá
Hora je významná památka, hojnì
navtìvovaná, pøírodní prostøedí je tu
vyuíváno také, take zbývá to dotáhnout do nìjaké hezké podoby. Mìstské
lesy se v úseku, který mají na starosti,
snaí, aby to nebyl hospodáøský les,
ale les jiného urèení, kde je vyzdviena
rekreaèní funkce. Ale moc se jim zatím
nedaøí vyøídit to na pøísluných orgánech, které o tom rozhodují. Tøeba èást
prostoru proti Svatohorskému dubu, to
jsou Sady Svatopluka Èecha, které
zakládal tehdejí Okralovací spolek
v roce 1905, a pøesto jsou tyto pozemky
vedeny jako hospodáøský les.
Kdo tedy po Vás vechny tyto mylenky a zkuenosti pøevezme?
Støedisko pøevezme mùj bratr, který
u nás ji pìtadvacet let pracuje a je
také zahradník. U Technických slueb
se vlastnì køíí dvì funkce. Vedoucí
støediska, který se stará o veøejnou
zeleò, a pak ty mylenky sadovníka,
který by v Pøíbrami urèitì mìl být. Ten
tu chybí a oboje se dá jen velmi tìko
skloubit a zvládnout dohromady.
Dokud jsem dìlal vedoucího a brácha
mého zástupce, tak to jetì jak tak
lo, ale on nebude mít nikoho, take
mylenky sadovníka zùstanou stát.

Vy skuteènì chcete odejít do dùchodu?
Ano, já opravdu konèím. Nebráním
se obèasným konzultacím, ale jinak si
myslím, e budu mít doma práce dost
a hlavnì se tìím, e budu hodnì
cestovat po èeské krajinì: pìky, vlakem,
na kole. Na to se moc tìím.
Roste tady u nás nìjaký neobvyklý
druh stromu?
Ne, úplnì neobvyklý tady není.
Rostou zde stromy, které u nás nejsou
domácí, tøeba katanovník setý nebo
platan. Ale u nás rostou jinak ne jinde.
Nejsou prostì do naich podmínek.
Tøeba právì na Svaté Hoøe je platan,
ale je ve výce okolo 500 metrù, take
do velké krásy, jako tøeba platan na
Hluboké, nenaroste. U nás je spíe
podhorské prostøedí a pùdní podmínky
jsou daleko drsnìjí. Svatohorský dub
je tøeba velký, ale je opravdu hodnì
nemocný. S jeho oetøováním jsme zaèali u po mém pøíchodu z vojny, ale je
jetì navíc napadený sírovcem lutooranovým, a to je hodnì nepøíjemná
houba. Místy je tìsnì pod kùrou, take
strom nakonec vlastní vahou spadne.
Ale nedá se odhadnout kdy. Zpevnili
jsme jej a na doporuèení doktorky
Gregorové jsme i sníili èásteènì korunu,
aby zátì nebyla tak velká.
Jak se díváte z hlediska zelenì
na obì pøíbramská námìstí?
Námìstí jsou souèástí mìsta a pohled
na námìstí ve staré èásti a na sídliti je
jiný. Neumím to øíci z urbanistického
hlediska, ale myslím si, e na námìstí
TGM by mìlo být více plochy zpevnìné
ne zelené a zeleò øeit mobilním zpùsobem. Námìstí na sídliti je øeené
více jako odpoèinkové a rekreaèní
místo, take zelenì je tady tøeba víc.
Ale myslím si, e na námìstích by
nebylo dobré nechat trhy. Jsou mìsta,
kde si vyèlení prostor, a tam je trnice.
Ne kamenná, jako je na Ryneèku, ale
klasická. Jestli by se u nás nael
prostor, neumím odhadnout. Tøeba
prostor na nábøeí u Hoøejí Obory,
proè ne, ale na klasickém historickém
námìstí?
Václava Polívku tedy ji nebudeme
potkávat, jak s blokem a tukou bìhá
po celém mìstì a dìlá si poznámky, co
je tøeba kde vyøezat, zasadit, upravit.
Ale naopak, uvidìt jej mùete v jiných
koutech naí zemì, jak s batohem na
zádech chodí a pozoruje stromy, keøe,
kytky a dalí krásy tohoto svìta.
Pøejeme mu, aby jich vidìl co nejvíce
a své zkuenosti pøedal svým následníkùm, kteøí se o nae mìsto budou
po nìm starat.
str

Po mìstì jezdí nový autobus

Den otevøených dveøí,

který se uskuteèní:
- ve ètvrtek 10. 11. od 15,30 do 17 h.
- v sobotu 10. 12. od 10 do 13 h.
- v úterý 10. 1. 2006 od 15,30 do 17 h.

Bruslení pro veøejnost

zaèíná v pátek 4. listopadu v 18 hodin.
Dále se bude bruslit opìt kadé úterý
a pátek (od 18 hodin), kadou sobotu
a nedìli (od 14 hodin).
Upozoròujeme návtìvníky
Aquaparku, e vstupenky do areálu
oznaèené razítkem Technické sluby
mìsta Pøíbram budou platit
pouze d o 31. prosi nc e 2 0 0 5 .
V Infocentru MìÚ Pøíbram v Zámeèku
- Ernestinu si mùete koupit nástìnný
kalendáø Dvanáct obrazù ze ivota
Jakuba Jana Ryby na rok 2006.
Autorem kalendáøe je M. Hásek.

Firma Connex Pøíbram, s. r. o., za pøispìní mìsta koupila nový autobus typu SOR BN 12.
Jedná se o nízkopodlaní mìstský autobus, který jezdí na linkách MHD od 9. záøí 2005.
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Mìsíc záøí byl, co se týká poèa-

sí a hlavnì sluníèka, mnohem
pøívìtivìjí, ne pøedcházející
prázdninový èas a dokonce
bylo i daleko tepleji. Vem,
kteøí se ji vrátili z prázdnin
a dovolených, a nejen jim,
mìla Pøíbram co nabídnout.
Víkendy byly tak plné událostí,
e se sely i dvì a tøi významné akce, a pokud
tedy Pøíbramáci mìli zájem, rozhodnì nemìli
problém s vyuitím volného èasu.
Záøí je i zaèátkem dalího kolního roku. Ji
tradiènì jsme s místostarosty tento rok zahájili
návtìvami základních i støedních kol a dìtem,
studentùm i kantorùm popøáli hodnì úspìchù.
S tím souvisí i tradice kadoroèního setkávání
s øediteli mateøských, základních a støedních
kol, které bylo tentokrát ve foyeru Divadla
Pøíbram. Tato neformální setkávání jsou dost
dùleitá a uiteèná. Øeditelé mají hodnì spoleèného a urèitì si mají o èem povídat. Vdy
si vzájemnì postupnì pøedávají dìti od kolek
a po støední koly.
Na radnici finiují práce na digitální mapì
mìsta, kde budou zakresleny mimo jiné i povinnosti a práva vlastníkù jednotlivých komunikací a chodníkù u jejich nemovitostí. Kadé
èíslo popisné, kadý dùm v Pøíbrami od nás
dostane dopis, ve kterém budou zdvoøilou formou
upozornìni na své povinnosti, na povinnosti
mìsta, budou seznámeni s normami na údrbu
a úklid jednotlivých úsekù a okolí. Zároveò
získají i kontakty na organizace, které údrbu
zabezpeèují, a také èasový harmonogram, kdy
který chodník a ulice budou uklizeny, abychom
naprosto jasnì øekli, co se musí a co ne.
Vichni dostanou i pøehledný plán.
Na zaèátku mìsíce jsme se koneènì doèkali
zahájení stavby obchvatu obce Dubno.
Dùleité je, e se k nám sjeli vichni poslanci
a senátoøi, se kterými budeme propojeni rychlostní komunikací R4. Nejdùleitìjí osobou
byl bezesporu øeditel Fondu dopravní infrastruktury Pavel vagr, protoe právì tato organizace hospodaøí s balíkem penìz urèených
na komunikace. O tom, e na stavbì vládne
èilý pracovní ruch, se mohou vichni dennì
pøesvìdèit a vidìt na vlastní oèi  tisíce tun
zeminy se pøesunují a stavba bìí.
V Galerii F. Drtikola probíhá zajímavá výstava
skla. Co ve lze ze skla vytvoøit! Ta nádherná
hra barev a tvarù! Zvlátì muské pokolení,
které má sklo spojeno hlavnì s vázami a podobnými pøedmìty, tato výstava hodnì pøekvapí.
Exponáty se mìní v závislosti na svìtle, take,
i kdy na výstavu pùjdete desetkrát, stále vidíte
nìco nového. Nádhera! Dalí výstava, zcela jiného
druhu a mimoøádnì dùleitá, probìhla v Q-klubu.
Tématem byla bulimie a anorexie. Pøestoe
trvala pouze týden, navtívilo ji pøes sedm set
studentù! Je to aktuální téma naí souèasnosti
a je tøeba o nìm mluvit.
S Okresní hospodáøskou komorou jsme spoleènì vyhodnotili výstavu, která probìhla v kvìtnu
pod názvem Víkend v Pøíbrami 2005. Za úèasti
vystavovatelù jsme se ji dohodli na scénáøi
pro rok 2006. V tuto chvíli pøipravujeme
pøihláky právì pro následující rok.
Dalí víkend probìhl na letiti v Dlouhé Lhotì
Letecký den, který byl pøipraven naprosto profesionálnì. Návtìvníci mohli vidìt celou øadu
letadel, mimo jiné i napøíklad gripeny.
Návtìvnost byla ji tradiènì mimoøádná a potìilo mì, e akci navtívil i exministr Miroslav
Grégr. S ním jsem se také setkal na slavnosti
k 60. výroèí zaloení uranového prùmyslu
v Èechách ve Strái pod Ralskem.
Zároveò o tomto víkendu probìhl dalí
koncert Hudebního podzimu poøádaného
Památníkem A. Dvoøáka. Jde o kvalitní sérii
koncertù váné hudby mimoøádnì peèlivì pøipravených. Ji podruhé probìhl také hudební
festival na Hoøejí Oboøe. Tento druh koncertù
je ve mìstì potøebný a má své posluchaèe. Je
tøeba ale vyváit finanèní nákladnost této akce
s návtìvností. Hodnì mì mrzí, e chybí vzájemná dohoda mezi organizátory a potomkem
A. Dvoøáka, jeho jméno má akce ve svém názvu. V této pøi stojím na stranì pana Dvoøáka.
Ze sportovní oblasti: potìili nás volejbalisté
Vavexu, kteøí uspìli v mezinárodním turnaji
a porazili mustvo Innsbrucku, mistra
Rakouska. Radost nám dìlá i Marila Pøíbram,
pøedevím na domácí pùdì. Fantastický byl
zápas s Olomoucí, to bylo nìco, co ná stadion
ji dlouho nezail. V záøí také probìhla nejvýznamnìjí motoristická událost - Rally Pøíbram,
která také byla perfektnì pøipravená. Letoní
roèník pøinesl i øadu atraktivních záitkù
pro diváky - auta i posádky si diváci mohli
prohlédnout pøímo v centru mìsta! Opomenout
nemohu ani tradièní turnaj v Rapid achu.
Velmi intenzivnì se ví zodpovìdností jsme se
pøipravovali na velice významnou návtìvu
pana prezidenta Václava Klause. Setkání
s obèany probìhlo ve ètvrtek dopoledne na námìstí T. G. Masaryka a také ji mùeme øíci, e
v naem mìstì se uskuteènilo vùbec první
historické pøenocování prezidenta.
Zatím u nás pøespal ruský car a císaø
Frantiek, ale ádný prezident od vzniku
samostatného Èeskoslovenska v Pøíbrami nepøenocoval!

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY
V tomto roce slaví
15. výroèí zaloení
soukromá hlídací sluba ART PROTECT nejdéle pùsobící firma
tohoto zamìøení v naem regionu.
Soukromá
hlídací
sluba ART PROTECT byla zaloena
16. listopadu 1990
jako první svého

druhu v naem regionu.
Bezpeènostní sluby byly na novém porevoluèním
trhu novinkou, se kterou nemìl nikdo ádné zkuenosti. Firma zaèínala s klasickou fyzickou ostrahou:
dokumentace pøíchodù a odchodù pracovníkù,
kontrola vozidel, zamezení neoprávnìného vynáení
materiálu ze státních podnikù.
Po nìkolika úspìných zásazích byla firma oslovena
a poádána o zajitìní ostrahy i dalími podniky v regionu a rovnì pro nì zaèala zajiovat ochranu jejich
majetku. Mezi významné klienty v té dobì patøila
Komerèní banka, Agrobanka, Èeská spoøitelna, Èeská pota a mnoho dalích. Firma zajiovala vekerý
bezpeènostní servis, vèetnì pøevozù a dotace finanèních hotovostí. Za celou dobu, po kterou tuto èinnost
zajiovala, nedolo ze strany ART PROTECT k jediné mimoøádné události, která by ohrozila pøeváené
finanèní hotovosti jejich klientù. ART PROTECT
jako jedna z mála regionálních firem pouívala a dosud pouívá pro pøeváení vyích èástek a pro pøevozy drahých kovù skuteènì pancéøovaný automobil,
s atestem kriminalistického ústavu.
Od poèátku existence firmy vak bylo snem p. Øíhy
vybudovat pult centrální ostrahy a pomocí nìho zajistit støeení i malých objektù: bytù, rodinných domkù,
chat, prodejen a podobnì. A jako na zaèátku století
Henry Ford - uèinit tuto slubu dostupnou nejen pro
pár vyvolených, ale pro vechny.
Pult centrální ostrahy - na tehdejí dobu pøevratnou
novinku - firma spustila na poèátku roku 1992. Do té
doby mohly být objekty støeeny pouze policejním
pultem, který mìl specifické urèení a nemohl poskytovat sluby vem obèanùm.
Dnes, kdy pult funguje více ne tøináct let, si øada
obèanù bez této sluby nedokáe ochranu svého
majetku vùbec pøedstavit.
V prùbìhu doby bylo vybavení neustále zdokonalováno, roziøovány provozní systémy, take dnes je
firma na opravdu pièkovém technickém zaøízení
schopna zajistit elektronickou ostrahu jakéhokoliv
objektu prakticky kdekoliv. Zásahy v pøípadì popla-

chu zajiují vlastní výjezdové skupiny, kterých dnes
pùsobí v nepøetritém 24hodinovém provozu nìkolik:
v Pøíbrami, Dobøíi, Bøeznici, Hoøovicích i v Mníku
pod Brdy. Na velmi vzdálených objektech mimo
dosah vlastních výjezdových skupin tuto slubu
pro ART PROTECT smluvnì poskytují kooperující
bezpeènostní agentury.
Pøitom se podaøilo naplnit i hlavní mylenku 
dostupnost pro kadého! Cena mìsíèního støeení
objektù (vèetnì výjezdù) se pohybuje od 500 Kè
mìsíènì.
Za dobu fungování systému se podaøilo zachránit
majetek klientù øádovì v desítkách, moná stovkách
miliónù korun a také pøedat øadu lapkù policii, aby je
umístila tam, kam patøí.
I pøesto jich vak jetì bìhá po svobodì dost na to,
aby se kadý zamyslel nad tím, zda stojí za to vlastní
majetek zabezpeèit.
Bohuel, dle poznatkù vedení firmy, hodnì nových
klientù pøichází, a kdy ji mají vlastní zkuenosti
s nenechavci. Velmi oblíbené jsou napø. rozestavìné
stavby  doporuèuje se instalovat zabezpeèovací
systém v den, kdy se namontují okna, protoe na rozdíl od ivotnosti deklarované výrobcem se mùe
jejich skuteèná ivotnost rapidnì zkrátit  tøeba i jen
na jednu noc.
Víte, e existuje mobilní zaøízení, které Vám firma
ART PROTECT postaví (bez montáe) do bytu po
dobu Vaí dovolené?
ART PROTECT se svou èinností významnì pomáhal
a pomáhá i zájmovým sdruením. Firma se stává jedním z prvních èlenù Sdruení podnikatelù v Pøíbrami
a jedním ze zakládajících èlenù vznikající Okresní
hospodáøské komory. Zajiuje s vysokou profesionalitou ivnostenské výstavy a dalí podobné akce.
Udret se v dnení dobì na trhu znamená nejen zdokonalovat stávající, ale nabízet i stále nové sluby.
V souèasné dobì ve firmì ji druhým rokem úspìnì
bìí zkuební provoz sledování a dohledání odcizeného
vozidla po celém území Evropy pomocí satelitní
techniky s moností pøipojení také do nového PCO.
A co je nejzajímavìjí, i tato sluba bude dostupná
iroké veøejnosti.
K souèasnému patnáctiletému výroèí pøejeme vem
pøedstavitelùm a zamìstnancùm firmy ART PROTECT mnoho dalích pracovních úspìchù a rodinné
pohody. Klientùm klidný spánek popøejí v novém
sídle firmy v Pøíbrami na Bøezových Horách
v Husovì ulici 188. Budova, ve které firma sídlí, je
prozatím v rekonstrukci a jak vichni dnes ve firmì
vìøí, po jejím dokonèení nebude dìlat ostudu této
èásti mìsta.

O èem se mluví v pøíbramských médiích
Do n e d á v n o re ko ns tr uo v a né v o l ejbalo v é h a l y za té ká

Ano, do volejbalové haly opravdu zatéká, ale co
je skuteènou pøíèinou, zatím nikdo neví. Take
jednoznaèná prohláení o tom, e viníkem je
firma, která provádìla pøístavbu volejbalové
haly, jsou zavádìjící. Rekonstrukce støechy
nebyla souèástí pøestavby, protoe se nerekonstruovala celá budova, ale pouze volejbalová
hala. Pøíèina mùe být zcela jinde. Necháváme
udìlat posouzení stavu støechy, nelze vak
vylouèit ani cizí pokození tím, e nìkdo vylezl
po poárním ebøíku a støechu pokodil! uvedl
místostarosta Ivan edivý a pokraèoval: Mrzí
mì, e problém je medializován bez názoru
èi vyjádøení druhé strany. Problém mùe být
úplnì jinde ne odkud vytéká voda. Generální
rekonstrukce støechy by urèitì staré pokození
øeila, ale na to letos skuteènì nejsou finanèní
prostøedky.

Sta ro s t a Trho v ý ch D u ní k do s tá vá
od pøíbramské radnice podpásovku
K této problematice se vyjádøil starosta I. Fuksa:
Je to problém, který se v Zastupitelstvu mìsta
Pøíbram objevuje ji nejménì deset let. Mìsto
Pøíbram vlastnilo v obci Trhové Duníky nìkolik tisíc ètvereèních metrù pozemkù. Obec
postupnì v prùbìhu let podávala ádosti,
abychom jim pozemky bezúplatnì pøevedli
ve prospìch obce. My jsme na druhou stranu
mìli zájem vyøeit duplicitní, zdùrazòuji duplicitní, vlastnictví cca 200 metrù ètvereèních
Mìsto Pøíbram - MìRK oznamuje zámìr prodeje:
- nebytového prostoru v Pøíbrami V, Slunná 292
- nebyt. prostoru v Pøíbrami VII, Obráncù míru 70
- nebyt. prostoru v Pøíbrami VIII, Budovatelù 135
Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ,
Tyrova 108, Pøíbram I (19. 9. - 18. 10.)
nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví pí ebková, 318 629 815.
Mìsto Pøíbram - MìRK oznamuje zámìr pronájmu:
- nebyt. prostoru v Pøíbrami VI, U Dolu Anna 26 (gará)
- nebyt. prostoru v Pø. VIII, Èechovská 65 (býv. koèárkárna)
- nebyt. prostoru v Pø. VIII, Èechovská 113 (býv. textil)
- nebyt. prostoru STOÚ v Pø. VII, nám. 17. listopadu 303
- nebyt. prostoru STOÚ v Pøíbrami VII, Osvobození 315
- nebyt. prostoru STOÚ v Pøíbrami VII, E. Benee 321
Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ,
Tyrova 108, Pøíbram I (19. 9. - 18. 10.)
nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví pí ebková, 318 629 815.

pozemkù v oblasti Skorotína, kde právì jde
o èást rybníka. Se starostou jsme se dohodli, e
budeme obci vycházet vstøíc a skuteènì jsme
postupnì pøevedli nìkolik tisíc metrù pozemkù
a znovu jsme poádali o vyøeení duplicitního
vlastnictví, které spoèívá v tom, e obec se
prohláením vzdá svých pøípadných nárokù.
Jsme vùèi této obci velkorysí a rozhodnì nedáváme podpásovky. A na posledním zastupitelstvu dávali nìkteøí zastupitelé poadavek, e
dalí pøevody podmiòujeme vyøeením onìch
200 metrù. Bohuel, v médiích nás potom
starosta obvinil z podpásovek a to rozhodnì tak
není. Mìsto v ádném pøípadì nezneuívá svého
dominantního postavení. Jenom mì mrzí, e
nìkteøí zastupitelé tuto cestu nepodpoøili, protoe my nerozdáváme z cizího, ale jde o majetek
mìsta a my skuteènì musíme hospodaøit efektivnì a ve prospìch naeho mìsta. Trhovým
Duníkùm nemùeme dále pomáhat, pokud
nebude snaha i z jejich strany. Dokonce se
objevily i zprávy v tom smyslu, e to s Trhovými
Duníky vùbec nebylo projednáno. Osobnì
jsem tuto problematiku se starostou projednával pøímo v kanceláøi obecního úøadu v obci!

Den bez aut? V Pøíbrami urèitì ne

Aèkoliv nás v MFDnes pøesvìdèovali, e
v Pøíbrami Den bez aut nikdo neakceptoval,
opak byl pravdou. Po celý den byly pøíbramské
komunikace poloprázdné a bylo zcela zøejmé,
e se i Pøíbramáci jednoznaènì do této akce
zapojili, a za to jim dìkujeme. Take Den
bez aut? V Pøíbrami urèitì ano!
- str -

Autoklub Pøíbram

Dne 17. 9. 2005 poøádal Autoklub Pøíbram ji estý roèník Dìtské automobilové orientaèní soutìe Mámo, táto,
jedeme se bavit.
Letoní roèník se jel pod zátitou starosty Romitálu pod
Tøemínem Ing. Josefa Vondráka a starosty Pøíbramì Ing.
Ivana Fuksy. Ten pøiel na chladný a uplakaný start
povzbudit soutìící høejícími slovy. Z pøihláených 54
posádek, zøejmì je odradila teplota pouze 4 stupnì, pøijelo
na start u Letního kina v Pøíbrami pouhých 39. Vichni
dojeli do cíle letního tábora v Hutích pod Tøemínem a tìili se dalí zábavì. Soutìe se zúèastnilo 232 lidièek, kteøí
pøi vyhlaování výsledkù zmokli. Pøestoe celou soutì
provázelo nevlídné poèasí, vem se soutì líbila a poøadatelé sklidili velký potlesk. Kdo vyhrál? V mladí kategorii:
1. Gjaík Jan - Gjaík Petr; 2. Paul Viktor - Paulová Zuzana;
3. Bicanová Nikola - Bican Stanislav. Ve starí kategorii: 1.
Vitoò Radek - Vitoò Radek; 2. lezová Nikola - leze
Tomá.

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
letoní léto je definitivnì za námi a OHK Pøíbram zase èeká spousta
nové práce.
V tìchto dnech uzavíráme aktualizaci Regionálního adresáøe podnikù
a firem na rok 2006 a budeme pøipravovat jeho vydání do konec roku
2005 nebo zaèátek roku 2006.
Pøipravujeme se na podzimní akce, mezi nì by mìlo patøit opìt vzdìlávání.
8. záøí 2005 se uskuteènil v Èeské spoøitelnì, a. s., semináø Plány odpadového hospodáøství pùvodcù ve vazbì na plán odpadového hospodáøství kraje
a Povinnosti dané zákonem o odpadech (vyuití sluby Kovohutì Pøíbram nástupnická, a. s.) a Monost získání finanèní podpory v operaèním programu INFRASTRUKTURA.
20. záøí 2005 probìhlo dalí z pravidelných ètvrtletních setkání se starostou Pøíbrami Ing.
Fuksou a podnikateli, tentokrát ke zhodnocení výstavy Víkend v Pøíbrami 2005 a pøípravì
výstavy v r. 2006.
20. øíjna 2005  OHK Pøíbram ve spolupráci s Lobby klubem okresu Pøíbram poøádá besedu s prezidentem Hospodáøské komory ÈR Ing. Jaromírem Drábkem v salónku hotelu
Modrý Hrozen k aktuálním otázkám, které pálí podnikatelskou veøejnost, zvlátì novela
zákoníku práce.
Prezident HK ÈR vyzývá èleny komory, aby se dne 4. øíjna 2005 v 9,30 hodin zúèastnili v co
nejvìtím poètu veøejného slyení Senátu k nové úpravì pracovního práva s cílem projednat
pøipravovanou novelu zákoníku práce. Veøejné slyení se uskuteèní v jednacím sále Senátu
ve Valdtejnském paláci v Praze 1 a vystoupí zde zástupci zamìstnavatelù, odborových
svazù, právnických fakult, ministerstev a soudù. Slyení je pøíleitostí nejen získat informace
o projednávaném návrhu nového zákoníku práce, ale dát také jasnì najevo zájem podnikatelské sféry o projednávané téma.
25. øíjna 2005 probìhne v Mladé Boleslavi Kooperaèní burza èesko-nìmeckých firem
v oblasti subdodávek do automobilového prùmyslu. Akci organizuje OHK Mladá
Boleslav ve spolupráci s OHK Pøíbram a KHK Støední Èechy.
Dne 31. øíjna 2005 Vás srdeènì zveme na semináø Jak získat a financovat veøejné
zakázky, který poøádáme ve spolupráci s ÈSOB. O Pøístupu k veøejným zakázkám
budou hovoøit starosta Pøíbrami Ing. Ivan Fuksa a místostarosta Ing. Ivan edivý. Dalím
bodem bude Prokazování finanèní stability díky Ratingu MSP, o který se postará p. Jiøí
Svoboda z HK hl. mìsta Praha a Financování pro úèastníky soutìí pøednese Ing. Milan
Matìjka, øeditel poboèky ÈSOB Pøíbram. Na závìr akce probìhne diskuse a raut. Semináø se
bude konat v Club Hotelu Impuls od 9,30 hodin a je vhodný pro vechny firmy, které se
o veøejné zakázky uchází.
Co se týèe problematiky podnikové ekologie, na jednotlivých informaèních místech (tedy i
pøi OHK Pøíbram) nabízíme ve spolupráci se spoleèností Envi Group, s. r. o., publikaci
Pøíruèka pro oblast ivotního prostøedí zamìøenou na hlavní oblasti prùmyslové ekologie.
HK ÈR v rámci projektu Informaèní místa pro podnikatele pøipravila nový produkt 
elektronickou aukci  jedná se o výbìrové øízení na nákup zboí, slueb prostøednictvím
internetu. Výsledkem je sníení ceny zakázky pro zadavatele a o 50 % oproti bìnému
nákupnímu procesu. Více informací se dozvíte na OHK  InMP Pøíbram. Pro zájemce nabízíme monost sledování prùbìhu aukcí kadý pátek od 10,00 hodin na naí poboèce
Informaèního místa pro podnikatele (po pøedchozí domluvì).
V rámci Krajské hospodáøské komory Støedoèeského kraje nabízíme novou bezplatnou
slubu pro èleny OHK Pøíbram a to je právní servis. Tento právní servis bude zajiovat
od 1. 9. 2005 advokátní kanceláø v Kolínì. Blií informace získají nai èlenové na OHK
Pøíbram.
OHK v Pøíbrami se aktivnì podílí na tvorbì nových projektù, které pomáhají pøi uplatnìní
uchazeèù a zájemcù o zamìstnání. Jedním z nich je i projekt Kurz úèetnictví a následné
praxe (adatelem je firma MAVO, s. r. o., OHK Pøíbram je partnerem). Kurz poskytuje
uchazeèùm a zájemcùm monost bezplatnì (je hrazeno ze zdrojù Evropské unie a státního
rozpoètu) absolvovat osmimìsíèní kurz úèetnictví vèetnì estimìsíèního praktického úètování, navíc projekt slibuje, e pro úspìné absolventy kurzu bude zajitìno pracovní uplatnìní.
Podrobné informace získáte v nae informaèním centru.
Na vechny nae akce a sluby se mùete podívat na nae novì zpracované webové stránky, které se v souèasné dobì jetì upravují, ale jsou ji v provozu. Na www najdete týdenní
Aktuality, akce OHK, èlenskou základnu a pøipravujeme i novinku - firma, která je zapsaná
v Regionálním adresáøi pro rok 2006, bude automaticky zveøejnìna a zatøídìna do jednotlivých oborù i na naich webových stránkách.
13. øíjna 2005 dostane pøedstavenstvo OHK Pøíbram ke schválení nového èlena a tím je
firma LIKOR, s. r. o., Dobøí, která se zabývá dovozem portugalských vín, obchodem s korkovým zboím a pokládkou podlahovin.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum
tel.: 318 627 784-5, fax 318 627 785,
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, rmpribram@inmp.cz, www.ohkpb.cz

ZMÌNY V NEMOCNICI
V Oblastní nemocnici Pøíbram, a. s., dolo ke dni 12. 9. 2005 ke zmìnì v provozu
ambulancí ORL oddìlení:
Ke dni 12. 9. 2005 byla doèasnì uzavøena ambulance ORL oddìlení Oblastní nemocnice
Pøíbram, a. s., v areálu II (Pøíbram V  Zdaboø).
Vem pacientùm jsou ji v tuto chvíli k dispozici dvì ambulance ORL v areálu I nemocnice,
(U Nemocnice 84), budova B - pøízemí, kde je umístìno celé toto oddìlení, a to: Ambulance I.
(pøíjmová), ordinaèní hodiny: vední dny  7.00 a 22.00 hodin, soboty, nedìle a sváteèní dny
 7.00 a 19.00 hodin, a Ambulance II. (MUDr. Polívková), ordinaèní hodiny: pouze vední dny  7.30 a 12.00 hodin a 12.30 a 15.30 hodin.
Výdej sluchadel bude od 12. 9. 2005 probíhat takté v areálu I na ORL oddìlení, sluchovì
postiení si budou moci tyto audio pomùcky vyzvednout u povìøené zdravotní sestry paní
Marie Beneové, a to vdy od 8.00 do 14.00 hodin.
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti tøí lékaøù ORL oddìlení jsme nuceni
doèasnì zruit ústavní pohotovostní slubu a pøeruit operativu na ORL oddìlení
k datu 1. 10. 2005. Pracovitì bude nadále pracovat ve vedních dnech, a to od 7.00 hodin
do 15.30 hodin. V dobì nepøítomnosti ORL lékaøe budou pacienti vyadující neodkladnou
ORL péèi, oetøeni v tìchto pracovitích: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s., nemocnice
Støedoèeského kraje, Beneov, Ústøední vojenská nemocnice v Praze 6 - Støeovice, Fakultní
nemocnice v Praze 5 - Motole a Nemocnice na Homolce. Jakmile to personální situace
na ORL oddìlení dovolí, provoz bude obnoven v plném rozsahu.
Na Urologické ambulanci Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., dochází k 1. øíjnu 2005
k následujícím zmìnám v ordinaèních hodinách: Ordinaèní hodiny Urologické ambulance,
která je umístìna v areálu I nemocnice (U Nemocnice 84), v hlavní budovì, tzv. monobloku,
ve 2. patøe, budou od 1. 10. 2005 vdy od úterý do pátku, a to od 8 do 11.30 hodin, a od 13.00
do 14.30 hodin .
V oboru chirurgie je vem obèanùm k dispozici kromì lùkových jednotek, odborných
ambulancí a poraden, pracujících v areálu I nemocnice i Chirurgická a proktologická
ambulance, která je umístìna v areálu II (Pøíbram V  Zdaboø), budova C, v pøízemí.
V této odborné ambulanci je oetøujícím lékaøem MUDr. Jiøí Vondrák. Ordinaèní doba
ambulance je ve vechny pracovní dny, a to vdy od 7.00 do 15.00 hodin. Kontaktní telefon:
318 641 451.

Mgr. Roman Boèek, øeditel Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s.

Frantiek Stoklasa, øeditel soutìe Mámo, táto, jedeme se bavit
s vítìzi soutìe.

DÌTSKÝ KLUB
SOKOLÍK PØÍBRAM

Provozní doba: pondìlí a pátek 8,30 - 12 hodin
50 Kè/1 dítì/dopoledne, 70 Kè/2 dìti/dopoledne
- herna pro dìti; dennì cvièení na rozvoj pohybových schopností a dovedností
dìtí; taneèky, maòáskové divadlo, hry se zvuky, rytmizace, pohádky, výtvarná
a kreativní èinnost; monost pronájmu prostor pro narozeninové oslavy
Speciálnì vedené programy od 10 hodin:
pondìlí:
Hoï, skoè, bì aneb cvièíme s Blankou
úterý:
Taneèky a cvièení se árkou
støeda:
Pohádky a malování s Renatou
ètvrtek:
Hoï, skoè, bì aneb cvièíme s Katkou
Cvièení pro miminka 9 - 9,30 hod.
pátek:
Hudební a pohybové hrátky s Janou
Odpolední program:
Hravá angliètina: výuka anglického jazyka pro pøedkoláky (4 - 6 let) a malé koláky, cena: 30 Kè/1 dítì/1 lekce, ètvrtek 14,30 - 15,30 h.
Logopedická poradna: - dle domluvy
Rehabilitaèní cvièení pro dospìlé: cvièení na uvolnìní a protaení celého tìla
a na zlepení kloubní pohyblivosti vè. páteøe, cena: 30 Kè/1 hodina, støeda 19,30 20,30 h.
Cvièení pro budoucí maminky, pøedporodní kurz
Informace: 732 922 166

Mìsíc pro dui
11. 10. Záhady starého Egypta - beseda
s publicistou Vladimírem Likou o tajemstvích Egypta
19. 10. Astrologie v kadodenním ivotì Kdo jste a jaký je vá ivotní úkol? Beseda s astrologem Milanem Gelnarem.
25. 10. ansonový recitál Ester Koèièkové písnì s vlastními texty zazpívá populární moderátorka a zpìvaèka za doprovodu klavíru
Lubomíra Nohavici.
31. 10. Srdcová dáma Dagmar Kludská beseda s naí nejpopulárnìjí kartáøkou a autorkou mnoha knih.
2. 11. Poezie støedovìku - v podání hudebního souboru dobových nástrojù Chairé pod vedením Josefa Krèka. Mluveným slovem doplní
Alfréd Strejèek.
- akce zaèínají v 18 hodin v Galerii F. Drtikola
Poøádají: Knihovna J. Drdy, Kiwanis club,
Galerie Frantika Drtikola

DK Sokolík Vás zve na pohádku Jak pejsek s koèièkou myli podlahu
- maòáskové divadlo, soutìe pro dìti,
nedìle 16. øíjna od 16 hodin v Sokolovnì, vstupné: 30 Kè
Hornické muzeum na zlaté minci
Pohled na evèinský dùl, který je dominantní stavbou Hornického muzea Pøíbram, byl vybrán Èeskou národní bankou Praha jako námìt pro rabu zlaté pamìtní mince s nominální
hodnotou 2 500 Kè. Èeská národní banka se rozhodla tímto poèinem pøipomenout nejirí
veøejnosti významné kulturní dìdictví naí zemì, památky technického charakteru. Bìhem
let 2006  2010 vydá v rámci cyklu s názvem Kulturní památky technického dìdictví
celkem 10 zlatých mincí s vyobrazením význaèných technických skvostù z rùzných èeských
a moravských regionù. Je velkou poctou pro nae mìsto a Hornické muzeum Pøíbram, e
bylo zaøazeno do tohoto elitního výbìru mezi prvními tøemi památkami. V roce 2006 bude
realizována raba mince s Národní kulturní památkou papírnou Velké Losiny a praským
Klementinem, roku 2007 Hornické muzeum Pøíbram a poté dalí památky. Mince bude mít
prùmìr 22 mm, obsah zlata 999.9, hrubou hmotnost 7,777 g. Na lícní stranì se objeví text:
Kulturní památky technického dìdictví, oznaèení nominální hodnoty a heraldická kompozice tøí zemských znakù. Rubovou stranu vyplní umìlecké ztvárnìní evèinského dolu.
G ALERIE V P OTOÈNÍ V ÁS ZVE
- AUSTRALTÍ ABORIGINTÍ

NA VÝSTAVU B ARBARA A G ORDON L ANDERS 
MALÍØI . V ÝSTAVA POTRVÁ DO KONCE ØÍJNA .

NEDÌLE 30. 10. OD 14 HODIN V KINÌ
Michal na hraní - pøedstavení autora a protagonisty Michala Nesvadby. Pøedstavení plné legrace,
soutìí a zábavy. Vstupenky v pøedprodeji
v Infocentru MìÚ v Zámeèku - Ernestinu, v IS
Knihovny J. Drdy a v pokladnì Divadla Pøíbram.
Vstupné 110,- Kè, vstupenky jsou èíslované.
Galerie Frantika Drtikola
a Èeské muzeum výtvarných umìní v Praze
zvou na výstavu:
ROZBÍT HRANICE
grafika a kresba 60. let 20. století, zastoupení:
Jiøí Anderle, Vladimír Boudník, Jiøí John,
Alena Kuèerová, Adriena imotová,
Jitka a Kvìta Válovy, Jaroslav Voniak aj.
2 1 . 1 0 . - 3 0 . 11 . 2 0 0 5

HC PØÍBRAM INFORMUJE:

Hokejový klub HC Pøíbram poøádá spolu s Krasobruslaøským klubem
pí Charyparové kolu bruslení  zdarma. Od 3. záøí  pro vechny
chlapce a dìvèata od 4 do 8 let z Pøíbrami a okolí na Zimním stadionu
v Pøíbrami. Tìí se na vás zkuený kolektiv trenérù a trenérek a maskot koly. Øíjnové termíny:
8. øíjna od 15.30 hod.; 15. øíjna od 8.45 hod.; 22. øíjna od 15.15 hod.
23. øíjna od 15.15 hod.; 29. øíjna od 15.15 hod.; 30. øíjna od 15.15 hod.
Dalí informace vám pøedá Pavel Sirotek na tel. 723 875 558.
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M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Zøejmì pod vlivem nìjaké
návykové látky obtìovaly
10. záøí pøed polednem dvì
osoby majitele obchodu
Barvy a laky a chtìly, aby
jim prodal toluen. Policejní
hlídka dostihla jednoho
z tìchto høíníkù a zjistila,
e jde o P. T. (1978) z Pøíbrami IV, který jim tvrdil, e
toluen potøebuje na èitìní
motocyklu. Stráníci mladého mue pøedali rodièùm
a pøi tom zároveò zjistili, e
ádný motocykl nevlastní.
Pøes møíe v zadní èásti
restaurace Sport vlezla dovnitø skupinka dìtí a vynáela ven vìci. Natìstí je pøi
této nekalé èinnosti vidìla
paní M. S. a pøivolala mìstské stráníky. Ti tady skuteènì nali sleèny B. B.
(1995), M. S. (1992) a ho-

cha O. H. (1996) - vichni
z Pøíbrami VII. Výteèníci
se pøiznali, e vynesli plastové podnosy a seity.
Protoe nejspíe dolo
k trestnímu èinu byla celá záleitost pøedána Policii ÈR.
Èokoládu za 32,90 korun
ukradl 10. záøí v obchodním
domì Kaufland jistý G. CH.
R. z Rumunska. I on byl
pøedán do rukou Policie ÈR.
Dalí výteèník O. O.
z Ukrajiny hned druhý den
v téme obchodním domì
ukradl holicí strojek za 215
korun. K èinu se pøiznal
a zaplatil pokutu.
Pes spadl do výkopu naproti restauraci U Pletánkù.
Stráník, který na místo pøijel, natìstí psa poznal, a tak
ho mohli hned pøedat jeho

majitelce.
Manelskou rozepøi museli
øeit mìsttí stráníci 12. záøí kolem sedmé hodiny
veèerní. Manelé . z Pøíbrami I, oba posilnìní alkoholem, si nejen nevybíravì
nadávali, ale dokonce se
zaèali i napadat. Ke zranìné
a alkoholem zmoené enì
nakonec stráníci pøivolali
Rychlou záchrannou slubu
a na agresivního mue pak
Policii ÈR.
K napadení øidièe vozidla
Rychlé záchranné sluby
dolo 20. záøí v pùl deváté
ráno u výjezdu z parkovitì
u III. polikliniky. Øidiè
nákladního auta V. M.,
jeho øidiè sanitky poèastoval slovy: Ty debile, co
sem jezdí?, vystoupil

z auta s kladivem v ruce
a prý zaèal svého sanitního
kolegu ohroovat. Za dohledu mìstských stráníkù se
údajný útoèník omluvil a oba
mohli znovu zaèít pracovat.
Podivné chování posádky
auta Fiat Uno SPZ PBL 00 42
na parkoviti Ryneèek
pøimìlo hlídku mìstské policie, aby ji zkontrolovala.
Z auta øidièe J. V (1985) i
spolujezdce (jeho bratr V. V.
(1983) byl cítit silný zápach
benzinu a to jak z vnitøku
auta i ze vzduchu kolem.
Stráníci tedy pojali podezøení, e jde o osoby, které
odèerpávají pohonné hmoty
z aut. Hlídka si vimla, e
dokonce z jednoho auta
vytéká benzin, a proto
pøivolala Policii ÈR a Hasièský záchranný sbor.

Krátce z tiskovek na radnici

Logo Hudebního festivalu
Antonína Dvoøáka je úøednì chránìné.
Vechny tøi verze jsou zaregistrované
a radnice ji obdrela potvrzený
ochranný certifikát.
Dopravní inspektorát nepovolil
za souèasných podmínek zøízení dvou
autobusových zastávek pro potøeby
klientù obchodního domu Lidl v Evropské ulici. Úprava zastávkových
zálivù tak, aby splòovaly podmínky
DI, by stála asi 200 tisíc korun.
Radnice s tímto poadavkem oslovila
prodejce a pokud se bude na úpravì
zastávek MHD finanènì podílet, právì
tak jako v pøípadì OD Kaufland, pak
nebude problém stavby realizovat
a vyhovìt poadavkùm obèanù.
Vichni èlenové rady mìsta obdreli aktuální pøehled pohledávek.
V souèasné dobì èiní dluná èástka
51,528 miliónù korun a penále je ve výi
108,810 miliónù korun. Rada dala
návrh na zpracování balíèkù tìchto
dluhù, které budou nabídnuty k prodeji.
Tuto problematiku øeí mìsto ji nìkolik let a radní doufají, e se tento zpùsob osvìdèí.
ádost o odputìní penále z dluhu,
který èiní 212 tisíc korun, podal jeden

z dluných høíníkù. Penále z této
èástky je v souèasné dobì ji pøes milión korun. Radní tuto ádost zamítli.
Dle návrhu letopisecké komise
schválila rada mìsta pojmenování tøí
ulic v mìstské èásti Brod. Ulice se nyní
budou jmenovat Dolní, Horní a Ke Trati.
ádost spolku Pøíbramských betlemáøù o finanèní prostøedky ve výi
22 tisíc korun na instalaci a bourání
betlémù v Galantì rada mìsta zamítla.
Dùvodem je grant, který spolek v letoním roce na své akce od mìsta ji
obdrel.
Plavecká kola Barto poádala
radu o souhlas s provozováním své
Plavecké koly v pøíbramském Aquaparku. Rada mìsta pøihlédla ke stanovisku správce tohoto sportovního
zaøízení a ádosti nevyhovìla.
Pøíbramtí radní obdreli pravidelnou zprávu provozovatele MHD
o vytíenosti jednotlivých linek ve mìstì.
Z pøedloených materiálù vyplývá, e
vytíenost jednotlivých linek se mírnì
zlepuje. Tøicet devìt procent cestujících vyuívá pøímé platby za dopravu
MHD a zbývajících edesát jedna
procent èipovou kartu.
Ve mìstì Pøíbram by postupnì

mìlo vzniknout dvanáct dìtských center. Jedno ji bylo otevøeno v loòském
roce u Gymnázia v Pøíbrami VII, dalí
se právì buduje ve kolní ulici a ostatní
budou postupnì následovat.
Návrh na udìlení Pamìtního listu
p. Václavu Polívkovi za dlouholetou práci
pro mìstskou zeleò rada mìsta schválila.
Realizaèní tým akce Pontonrock
poádal radu mìsta o odputìní poplatku ze vstupného ve výi 35 tisíc
korun. ádost byla zamítnuta.
Pronájem mateøskému centru
Matylda v jednom z pavilonù 8. základní koly za 20 korun za jeden metr
ètvereèní a rok rada mìsta schválila.
Øeditel SZM Ing. Pavel Pikrt musí
radì pøedloit návrh na technické øeení
sníení hluku v dobì noèního klidu
v oblasti Snack baru v areálu Aquaparku.
Dùvodem je stínost obèanù na hluk
v této èasti mìsta.
Celkem 48 bodù na jednání rady
se týkalo prodeje a koupì pozemkù.
Jetì o nich bude jednat zastupitelstvo.
Rada jednala i o objektu v Kozièínì.
Zájemce nabídl 167 tis. Kè. To se

Od øíjna letoního roku nabývá
úèinnosti zákon è. 218/2005 Sb.
Ve kterých sociálních dávkách dojde
ke zmìnám? Ano, k 1. øíjnu 2005
nabývá úèinnosti zákon è. 218/2005
Sb., kterým se mìní zákon è. 100/1988
Sb. (o soc. zabezpeèení), zákon è.
463/1991 Sb. (o ivotním minimu),
zákon è. 117/1995 (o státní sociální
podpoøe).
U kterých sociálních dávek dojde
k navýení?
K navýení dojde u sociální dávky,
která se jmenuje pøíspìvek pøi péèi
o osobu blízkou nebo jinou. Od øíjna
dostane osoba, která celodennì a øádnì peèuje o osobu blízkou (tj. manel,
manelka, matka, otec, prarodiè, dítì,
sourozenec, ze nebo snacha kteréhokoliv z manelù) nebo jinou ne blízkou osobu, s ní ije ve spoleèné
domácnosti (napø. pratetièka, strýc
apod.), mìsíènì více ne 5 310,- Kè,
pokud peèuje o jednu blízkou osobu
(2,25 násobek ivotního minima: 2,25
x 2 360,- Kè = 5 310,- Kè). V souèasnosti za tuto péèi dostává od státu
3 776,- Kè. Jestlie peèuje o dvì a více

osob, dostane místo souèasných
6 490,- Kè èástku 9 086,- Kè.
Jaké podmínky musí splòovat
osoba, o kterou je peèováno?
Samozøejmì musí splòovat vechny
podmínky, které zákon vyaduje. Ten,
o koho osoba peèuje, musí být:
- pøevánì nebo úplnì bezmocný
- starí 80 let a èásteènì bezmocný
- nezletilé dítì, které je starí ne jeden
rok a je dlouhodobì tìce zdravotnì
postiené a vyaduje mimoøádnou péèi
Dalí podmínkou je celodenní péèe.
Neznamená to, e osoba musí být
s osobou, o kterou peèuje, 24 hodin
dennì. Samozøejmì si mùe dojít
nakoupit, do lékárny, na potu apod.
Podmínkou ale je, e bìhem doby, kdy
bude pryè, zajistí, e se o osobu, kterou
má na starosti, postará nìkdo jiný.
Mùe si osoba, která peèuje o osobu
blízkou nebo jinou ne blízkou,
pøivydìlat?
Mùe. Pochopitelnì zase platí, e si
za sebe zajistí náhradu. V souèasné
dobì si osoba mùe pøivydìlat 3 540,Kè, podle nové právní úpravy to bude
5 900,- Kè èistého mìsíènì.

Mají nárok na sociální dávku pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou
i dùchodci?
Mají a to tehdy, pokud je jejich
dùchod nií ne výe pøíspìvku.
Pokud ano, dostanou doplacený rozdíl
mezi svým dùchodem a pøíspìvkem.
Naopak u tìch, kteøí pobírají vdovský
nebo vdovecký dùchod, budoucí úprava
pøedpokládá, e budou mít nárok jak
na tento dùchod, tak na pøíspìvek pøi
péèi o osobu blízkou, pokud splní
vechny podmínky nároku.
Ten, kdo ádá, musí mít s sebou:
Obèanský prùkaz; rozhodnutí o pøiznání bezmocnosti osoby, o kterou
bude peèovat; potvrzení o posledním
pøíjmu ze závislé výdìleèné èinnosti;
pracovní smlouvu, pokud zakládá
úèast na nemocenském pojitìní;
ivnostenský list, popø. potvrzení
o pøeruení ivnosti

radním zdá být málo, proto soutì
zruili a nabídka bude znovu vyvìena na úøední desce.

Pøíbramská jména (29.)
V dnením díle budeme pokraèovat v hledání jmen a názvù
nìkterých pøíbramských staveb. Minule jsme se zabývali
øímskokatolickými kostely a církevními stavbami veho
druhu budeme zatím pokraèovat. Aby nebyl ná seriál nekoneèný, zùstanou v naí patrnosti pouze stavby dosud stojící.
Mení stavby, slouící k bohosluebným úèelùm meního
významu, a které jsou také mení svými rozmìry, se
nazývají kaple (z latinského cappella). Nejvýznamnìjí
kaplí na území mìsta mimo areál Svaté Hory je høbitovní
kaple sv. Køíe, postavená v roce 1878. Zasvìcení svatému
Køíi odkazuje na køí, na kterém byl ukøiován Jeí
Kristus. Svátek se slaví 14. záøí jako pøipomenutí Povýení
sv. Køíe, symbolu obìti i triumfu Jeíe Krista nad smrtí,
v Pøíbrami se jedná o pouze svátek liturgického kalendáøe.
Po mìstì i v okolních osadách je rozmístìno nìkolik
malých kaplí a kaplièek, vesmìs postavených ve druhé
polovinì 19. a na poèátku 20. století. Pøíkladem je kaple
sv. Václava, stojící na Východním námìstí. Byla postavena
v roce 1884 soukromým nákladem a je zasvìcena zemskému patronovi a kníeti, Pøemyslovci Václavovi (+ 929
nebo 936). Jméno Václav je èeského (slovanského) pùvodu a vyjadøuje pøání, aby jeho nositel obdrel více slávy.
Svátek sv. Václava slavený 28. záøí je státním svátkem,
v Pøíbrami vak nemá ádnou významnou tradici.
Na kaple je bohatý pøedevím svatohorský areál. Zdejí
kaple jsou trojího druhu. Otevøené venkovní se nacházejí
v ambitech, ètyøi vìtí jsou umístìné v nároích ambitù
a koneènì dalí obklopují ústøední svatyni Nanebevzetí
P. Marie.
Zasvìcení kaplí vychází ze svátkù mariánského cyklu,
ze jmen svìtcù, spojených se ivotem P. Marie, a také
od dvou zakladatelù jezuitského øádu, sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Frantika Xaverského. Svatohorské kaple vak získaly
i druhá jména, která vyjadøují jejich vztah k donátorovi
(= tomu, kdo jejich stavbu financoval, dnes bychom pouili
slovo sponzor), tedy napø. kaple Martinická, podle rodu
Boøitù z Martinic. Výklad pùvodu jmen vech kaplí a vech
svátkù by vak znaènì pøesáhl monosti naeho seriálu,
a proto bude nutné zájemce odkázat na literaturu, která se
Svaté Hoøe podrobnì vìnuje.
Církevním úèelùm vak slouí i dalí stavby. Napø.
Exercièní dùm, který stojí poblí svatohorského areálu, má
svoji specifickou úlohu. Není sakrálním (tedy bohosluebným) prostorem v pøímém slova smyslu, ale slouí mj.
k duchovním cvièením, tzv. exerciciím (z latinského exercitium = cvièení). V dobách socialismu zde bývala umístìna
léèebna dlouhodobì nemocných, ale to se v oznaèení
budovy nijak výraznì neprojevilo.
Pùvodnì církevním úèelùm, výchovì mladých katolických
knìí, slouila budova dneního Domu mládee v Jiráskových sadech, a proto se jí také øíká konvikt (z latinského
convictio = spoluití, myleno studentù knìského semináøe). Budova byla postavena v roce 1892, podle plánù
I. Ullmanna a B. Münzbergera. Vzhledem k tomu, e zde
pozdìji sídlil dlouhá léta okresní národní výbor a krátce
okresní úøad, øíká se této budovì také okres nebo starý
okres (na rozdíl od nového okresu, kterým je mylena
budova stojící na námìstí T.G.M., kde sídlil okresní úøad a
do roku 2002).
Daniel Doleal

N a v ý  e n í d á v e k s o c i á l n í p é è e Ø ÍJNOVÉ KALENDÁRIUM

S vedoucím odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví JUDr. Antonínem
Hejdukem si povídala A. Straková.

Sportovní zaøízení mìsta Pøíbram - Aquapark

nabízí svým návtìvníkùm ve kolním roce 2005-06 tyto plavecké kurzy (informace p. Jaroslav Maek, pí Zdena Nová, 318 621 384):
- plavání malých dìtí - kurz je urèen pro dìti ve vìku 3 - 4 roky a jejich rodièe. Dìti chodí do bazénu s rodièem a formou her se
seznamují s vodou, uèí se potápìt hlavu, dýchat, splývat, apod. Plave se ve støedu od 14 do 14,45 hodin.
- zdokonalovací kurz plavání - kurz je vhodný pro dìti pøedkolního a kolního vìku, které z rùzných dùvodù nechtìjí nebo nemohou
plavat závodnì, ale chtìjí se i nadále zdokonalovat. Úterý a pátek od 14 do 14,45 hod.
- plavání dospìlých - urèeno pro dospìlé plavce i neplavce - úèastníci se budou zdokovalovat v plaveckých zpùsobech. V tomto
kurzu vás také pøipravíme k pøijímacím zkoukám z plavání. Individuální výuka.
- plavání tìlesnì postiených - je urèen pro vechny dìti s handicapem - nevidomí, neslyící, tìlesnì postiení. Individuální výuka.

Plavecký klub Pøíbram

hledá ikovné dìti ve vìku 4 - 8 let (i neplavce). Jedná se o pøípravky ke sportovnímu plavání, kde se dìti pod vedením zkuených
instruktorù uèí základùm plaveckých dovedností. Dìti plavou dvakrát týdnì vdy od 15 do 15,45 hodin ve dnech pondìlí a ètvrtek,
nebo úterý a pátek. Cena: 500,-/3 mìsíce. Blií informace: p. Jan Maek, tel. 318 621 384.

1. 10. 1792

Byla dokonèena tzv. regulace magistrátu, kterou se
zmìnila støedovìká správa
mìsta na instituci se státním
dohledem.

1. 10. 1900

bek a M. Vajchr dokonèili
výrobu sgrafit podle pøedlohy
M. Ale na budovì bývalého
okresního soudu na námìstí
T. G. Masaryka.

29. 10. 1879

Byla v Pøíbrami otevøena
první veøejná knihovna.

Byl slavnostnì vysvìcen
renovovaný kostel sv.
Prokopa a okolní høbitov
na Bøezových Horách.

9. 10. 1914

29. 10. 1918

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

11. 10. 1779

Z podnìtu hormistra J. A.
Alise byla zaraena Vojtìská achta.

16. 10. 1815

V Pøíbrami, v hostinci
U zeleného stromu, který
stával na místì dnení
Komerèní banky, pøenocoval ruský car Alexandr I.

21. 10. 1955

Akademiètí umìlci O. Zou-

Pøedstavitelé Národního výboru v Pøíbrami slavnostnì
vyhlásili z balkónu báòského
øeditelství na námìstí vznik
samostatného Èeskoslovenska.

31. 10. 1661

Vztyèen na Svaté Hoøe mariánský sloup, teprve druhý
sloup tohoto druhu v Èechách. Jeho autorem byl
sochaø Jan Jiøí Bendl.

31. 10. 1843

V Pøíbrami se uskuteènilo
první ochotnické pøedstavení.
Daniel Doleal

Prùzkum názorù veøejnosti
Celý prùzkum je zcela anonymní a je zajitìna
Váení spoluobèané,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci pøi usku- ochrana údajù pøed jejich zneuitím. Vae rozhodnutí
o úèasti na Prùzkumu je také zcela dobrovolné a stejnì
teènìní Prùzkumu názorù veøejnosti Pøíbrami.
svobodné je i rozhodnutí, na kterou z poloených
Výsledky prùzkumu budou pouity pøi zpracování otázek si pøejete odpovìdìt a na kterou nikoli. Pokud
Programu územního rozvoje mìsta Pøíbrami, se vak k úèasti rozhodnete, prosíme Vás o co nejkterý mìsto poøizuje. Jedná se o strategický materiál, vìtí otevøenost. Vìøíme, e výsledky Prùzkumu
který by mìl odhalit silné a slabé stránky mìsta poslouí dobré vìci rozvoje naeho mìsta a budou
a ukázat smìr jeho dalího rozvoje. Jaké funkce - ku prospìchu i Vám.
oblasti mìsta by mìly být rozvíjeny, stabilizovány
nebo omezovány, aby bylo zajitìno maximální Dotazník mùete vystøihnout, vyplnit a nejpozdìji
do 30. 10. 2005 zaslat potou na adresu Mìstského
uspokojování spoleèenských potøeb obyvatelstva.
Vìøíme proto, e svými odpovìïmi pøispìjete k na- úøadu Pøíbram, Tyrova 108, 261 19 Pøíbram nebo jej
mùete ve stejném termínu odevzdat do pøipravených
plnìní tohoto zámìru a pøedem Vám dìkujeme.

boxù ve sbìrných místech, která jsme pro Vás
pøipravili: Jsou to:
- Mìstský úøad Pøíbram, hlavní budova (pøízemí)
- Mìstský úøad Pøíbram, Infocentrum,
Zámeèek - Ernestinum, Tyrova 106 (pøízemí)
- Mìstský úøad Pøíbram, Zámeèek - Ernestinum,
odbor koncepce a rozvoje mìsta (2. patro)
Dotazník mùete také vyplnit a zaslat elektronickou
potou. Najdete ho na webových stránkách mìsta:
www.pribram-city.cz. Dìkuji Vám za ochotu
Vladislav Rozmajzl
vedoucí odboru koncepce a rozvoje mìsta

Kácení a øez døevin se øídí zákony
Kácení a øez døevin
Nastává podzim, období vegetaèního klidu, doba vhodná pro
pøípadné kácení èi proøezávku vìtiny døevin. V následujících
øádcích se proto zmiòuji o právní úpravì ochrany døevin a nejèastìjích pøípadech, se kterými se v souvislosti s kácením a øezem døevin mùeme v praxi setkat. Zároveò se snaím poradit,
jak mají obèané v tìchto pøípadech postupovat, aby jednali
v souladu se zákonem.

cích veøejné zelenì. Kácení se povoluje v období vegetaèního
klidu, v odùvodnìných pøípadech jsou moné výjimky.
Pro kácení na pozemcích, které vlastní právnické osoby, platí
ponìkud odliný reim  neplatí pro nì výe uvedené parametry
a povolení ke kácení si musejí opatøit vdy. Pokud hodlají kácet
ve vìtím rozsahu, napø. z dùvodu výstavby, poadujeme zpravidla projekt budoucích sadových úprav pozemku, z kterého
vycházíme pøi pøedepisování náhradní výsadby.

Právní úprava ochrany døevin
Povolování kácení døevin rostoucích mimo les (tj. stromù
a keøù  okrasných i ovocných) upravuje zákon è. 114/1992 Sb.,
o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Právní úprava ochrany døevin vychází z teze, e vechny døeviny jsou chránìny pøed pokozováním a nièením, ke kácení
døevin je nezbytné povolení orgánu ochrany pøírody, pokud
zákon neuvádí jinak. Pøísluným orgánem ochrany pøírody pro
povolování kácení døevin je obecní úøad, pro døeviny rostoucí
ve správním území mìsta Pøíbrami to je Mìstský úøad Pøíbram,
odbor ivotního prostøedí.

- potøebujete oøezat strom, který roste na vaem pozemku
K oøezu døevin není tøeba povolení, øez je vak tøeba provádìt
etrnì a ve vhodné vegetaèní dobì (která je závislá na druhu),
tak, abyste døevinu nepokodili. Zde zcela platí pravidlo, e
ménì je nìkdy více. Obecnì není moná redukce koruny stromù
o více ne 30 %, vìtí zásah je tøeba povaovat za pokození
stromu (tedy pøestupek). Nevhodnì zasazený strom s mohutnou
korunou je vhodnìjí nahradit døevinou vhodnìjích rozmìrù
(na základì povolení ke kácení), ne jej trvale pokozovat
nevhodným øezem. K radikálnìjím oøezùm sadovnicky hodnotnìjích døevin doporuèujeme vdy pøizvat si odborníka!

Co dìlat kdy - hodláte pokácet strom (keø) na své zahradì
Pokud pozemek, na nìm døevina roste, je ve vaem vlastnictví
(tzn. fyzické osoby, která tento pozemek uívá), mùete kácet
bez povolení stromy, které ve výce 1,30 m nad zemí mají
obvod kmene do 80 cm (tj. prùmìr cca 25,5 cm). Obvod nejlépe zmìøíte krejèovským metrem. Souvislé keøové porosty
mùete kácet bez povolení do celkové plochy 40 m2. Pokud
døeviny, které hodláte kácet, pøesahují tyto parametry, musíte si
k jejich pokácení pøedem opatøit povolení ke kácení. ádat
mùe vlastník pozemku (tj. døeviny), èi nájemce se souhlasem
vlastníka, kácení je tøeba øádnì zdùvodnit. Souèasnì s povolením kácení zpravidla pøedepisujeme náhradní výsadbu, kterou
adatel mùe realizovat buï na svém pozemku nebo na pozem-

- bydlíte v bytovém domì a pøed okny (na veøejném prostranství) roste strom, který vám zcela zakrývá výhled (je
napùl suchý, pokozuje základy budovy apod.)
Døeviny na veøejných prostranstvích v Pøíbrami spravují zpravidla Technické sluby mìsta Pøíbrami, které mají pro tyto
úèely zøízenu funkci mìstského sadovníka. Ten také pøijímá
podnìty obèanù na kácení, pøípadnì øez døevin na veøejných
prostranstvích. Podnìty obèanù mìstský sadovník spolu s odborem ivotního prostøedí individuálnì posuzuje pøímo na místì.
Zde je tøeba podotknout, e lze vyhovìt pouze takovým podnìtùm, kdy se na kácení shodne vìtina obyvatel daného domu,
nebo alespoò ti, které strom pøímo omezuje. Proto k podnìtu
ke kácení doporuèujeme pøipojit napø. zápis ze schùze vlastníkù, kde jste se touto záleitostí zabývali, se souhlasnými,

pøípadnì nesouhlasnými podpisy obyvatel domu.
- soused vedle vaeho plotu zasadil stromy, které dnes
pøesahují na vá pozemek a stromy vás obtìují
Tato vìc pøímo nesouvisí s ochranou pøírody, ale spadá do oblasti obèansko právních vztahù. Orgán ochrany pøírody kácení
døevin mùe povolit, nemùe jej vak nikomu naøídit! Zde se
nabízí rada se sousedem se domluvit. Pokud domluva není moná,
lze pøimìøenì vyuít § 127 obèanského zákoníku, na základì
kterého, pokud tak èiníte etrnì a ve vhodné roèní dobì, mùete
odstraòovat ze svého pozemku koøeny a vìtve stromu rostoucího
na pozemku sousedním. Pøitom strom samozøejmì nesmíte
pokodit. Dalí moností je øeit záleitost soudní cestou.
Na závìr podotýkám, e jak kácení døevin bez povolení, tak
pokození døevin je pøestupkem, za nìj lze uloit sankci a
do výe 50 000 Kè fyzické a 500 000 Kè právnické osobì.
Kontakty, informace
ádosti o povolení kácení døevin, které rostou na vaem
pozemku, zasílejte na adresu: Mìstský úøad Pøíbram, odbor
ivotního prostøedí, Tyrova 108, 261 19 Pøíbram, pøípadnì je
pøedejte osobnì na odboru ivotního prostøedí (vchod z ul.
U Nemocnice, naproti Krajské hygienické stanici).
Podnìty ke kácení èi úpravì døevin na veøejných prostranstvích
pøijímají: Technické sluby mìsta Pøíbrami - mìstský sadovník,
U Kasáren 6, 261 01 Pøíbram IV, tel. 318 624 191.
ádosti ke kácení jsou k dispozici na Mìstském úøadu Pøíbram,
odboru ivotního prostøedí èi na http://www.pribram-city.cz.
Dalí informace ke kácení získáte na telefonních èíslech
318 402 302, 318 402 278.
Mgr. Bìla Komancová
odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram

FOTOKRONIKA

V Galerii Frantika Drtikola byla otevøena výstava Hmotou, plochou,
prostorem. Jsou zde vystaveny sklenìné plastiky, perky a studie.
Na snímku je vystavující St. Grebeníèková a Blanka Matragi.

O víkendu 10. a 11. záøí byla v Sokolovnì opìt Výstava noù
a chladných zbraní.

Letoní roèník Bìhu Terryho Foxe se bìel v Pøíbrami 15. záøí.
Letos naposledy ho organizoval Sokol Pøíbram.

V sobotu 17. záøí proel mìstem tento slavnostní prùvod. Baráèníci
slavili výroèí zaloení své obce baráènické.

V rámci Dnù evropského dìdictví pøipravilo Hornické muzeum
pro své návtìvníky napø. Havíøské prýmování. Vstupné
do vech expozic muzea bylo v tyto dny symbolické: 5,- Kè.

Pøíbramský Emil Triner obsadil v letoním Rally Pøíbram krásné
2. místo. Blahopøejeme!

V pondìlí 3. 10. byl zprovoznìna dalí døevìná lávka pøes
Pøíbramský potok. Je u obchodního domu p. Dvoøáèka, vyrobila
ji firma p. Vladimíra Wimmera.

Volejbalisté Vavexu Pøíbram poèátkem záøí uspoøádali v hale
Aquaparku mezinárodní turnaj o pohár Gigasportu. Jak je vidìt
na snímku, tento pohár Pøíbramtí vyhráli. Blahopøejeme!

Snímek nám pøedstavuje jednu ze simulovaných situací, které
museli pøíbramtí dobrovolní hasièi øeit v rámci mezinárodního
cvièení záchranných sloek v Èeské Kamenici.

V sobotu 1. øíjna odstartoval ji 12. roèník Bìhu mìsta Pøíbrami. Bìh letos poøádal SK Sporting spolu s mìstem Pøíbram. První snímek zachycuje atmosféru pøi startu dìtských kategorií, na druhém
vidíte zábìr z bìhu kategorie muù. Na poslední fotografii je pan Karel Hladík, který byl i letos zaregistrován jako nejstarí úèastník bìhu.
foto: Martin Andrle

