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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

U jako malý kluk chtìl na olympiádu, tak jel
I Pøíbram má svého olympionika.
Od zimní olympiády v Salt Lake
City je jím bobista Milan
Studnièka .
Mladý, pohodový
mu, pro kterého
nic není problém.
Mìl jsem tento cíl
od malièka. U jako
prcek jsem se rozhodl, e pojedu
na olympiádu.
Na kole jsem zaèal tedy s desetibojem, po mìsíci jsem
se pustil do bobù
a za osm mìsícù
jsem jel na olympiádu, øíká Milan
Studnièka, jako by
to byla ta nejprostí
vìc na svìtì.
Sportovní kariéra
bobisty, nyní ji
pøíbramského, je
skuteènì
hodnì
obsáhlá. Z poslední
doby je to napøíklad tøetí místo
v závodech ètyøbobù na mistrovství svìta v Ilsenburgu, které
probìhlo v èervnu.
Ve Splitu probìhly v srpnu
závody dvojbobù a ètyøbobù
a èeský tým s Milanem
Studnièkou pøivezl dvì zlaté
a jednu støíbrnou medaili.
Milan Studnièka se cítí být
Pøíbramákem, pøestoe v tomto
mìstì ije a podniká teprve
jeden rok. Na otázku, kde se
tady vzal, øíká: Mám odtud
kamaráda, se kterým jsem studoval na Fakultì tìlesné výchovy
a sportu a opravdu hodnì se mi
tady líbí. Nejen mìsto, ale i okolí.
Brdy jsou podle mì nádherné.
Do Pøíbrami jsem pøiel
z Ostravy, ale chci tady zùstat,
mít tu rodinu.
Milan Studnièka v Pøíbrami ji

K RÁTCE

stihl zaloit sportovní bobistický
oddíl. Zatím má sice jenom tøi
èleny, ale to je jen zaèátek. A jaké

má dalí sportovní a osobní
cíle? Sportovní cíle jsou jasné.
V zimì bych se chtìl dostat jako
èlen týmu na mistrovství svìta
a tam se kvalifikovat na ZOH
2006, které budou v italském
Turínì. Na olympiádu ve Vancouveru v roce 2010 bych u
chtìl jet jako pilot.
Náklady na soustøedìní i úèast
na závodech jsou dost vysoké.
A to je dùvod, proè stále jetì
neví, zda na Evropský pohár
odjede jako pilot, nebo svìtový
pohár absolvuje v roli èlena prvního ètyøbobu. Pokud nepojedu
jako pilot, bude to koda, ale
zatím se nepodaøilo sehnat
potøebné peníze. Zdá se tedy,
e pozornost sponzorù pøitahuje
pouze fotbal a hokej. A osobní
cíle? Asi mít astnou rodinu
a tu já mám, take snad, aby mi

to vydrelo. A potom bych si
pøál, aby nae firma zaèala prosperovat. Zatím jsme spláceli
úvìry, tak snad to nejtìí období máme
za sebou. Jak se daøí
skloubit
nároèný
sport a podnikání?
Mám okolo sebe
skvìlý tým lidí a je to
moje rodina, take
vím, e se na ni mohu
spolehnout. V období
závodù mì bez problémù zastoupí.
Oblíbené
jídlo:
tiramisu, grilované
kuøe a pak vechno
ostatní.
Oblíbené knihy:
Mui jsou ze Zemì
a eny takté (Milan
Studnièka st.), Mylením k bohatství (N.
Hill), Bible

NEJVÌTÍ ÚSPÌCH:
Dritel bobistického
rekordu v hraní 1 hry:
11 hod. 35 min. 28 vteøin
(Norsko, 2001, Age
of Empires II.)
- str Oblíbené filmy:
Od soumraku do úsvitu, Pulp fiction
Oblíbená hudba:
toho je stranì moc,
napø.: Rammstein, Èechomor, Linkin Park,
lágry Boba a Toma

Z TISKOVEK NA RADNICI

Z jednání na Ministerstvu
pro místní rozvoj ÈR 29. záøí se
vrátil starosta Ivan Fuksa zklamaný. Aèkoliv ho vichni pracovníci
ministerstva ujiovali, e dotace
z Evropských fondù ISPA na rekonstrukci èistièky odpadních
vod je ji témìø na dlani, z jednání
s evropským komisaøem najednou
vyplynul naprostý opak. Komisaø
prý mìl výhrady k výbìrovému
øízení na provozovatele vodovodù
a kanalizace ve mìstì, pøestoe je
ji vyhláené nové øízení a i kdy
napøíklad Svazek obcí pro vodovody a kanalizace uzavøel smlouvu
s provozovatelem zcela bez výbìrového øízení a dokonce a do roku
2030. Komisaø M. Ralph dále øekl,
e v letoním roce Pøíbram dotaci
nedostane, protoe je ji pozdì
a mùe se znovu pøihlásit v pøítím
roce. Mìsto Pøíbram se tedy chce
vydat tzv. èeskou cestou, tedy
získat dotaci z ministerstva zemìdìlství a ivotního prostøedí.
Na stavbu je ji vydáno stavební
povolení, doplnil starosta.
Mimoøádná rada mìsta se
zabývala výsledky výbìrového
øízení na dostavbu Domova seniorù
na Bøezových Horách. Dostavbu
provede firma ALVA Pøíbram
za 12,344 milionu korun. Tato
druhá etapa by mìla být dokonèena
v dubnu pøítího roku. Po jejím
dokonèení by ji mìl objekt zprovoznìn. Poslední etapa by mìla
následovat v pøítím roce. Na dokonèení chce Pøíbram získat finanèní
dotaci. Provozovatelem domova
je Arcidiecézní charita Praha.
Dvì nové kamery byly
instalovány ve mìstì. První se
objevila u parkovitì mezi høbitovem a nemocnicí a bude monito-

rovat i okolí a druhá zachytí prostor okolo okresního soudu.
Rada mìsta se zabývala poskytnutím pøíspìvkù na opravy
plynových rozvodù. Podle rozhodnutí zastupitelstva lze na jednu
bytovou jednotku poskytnout max.
èástku 5 tisíc korun, a to na základì revizní zprávy. Jednalo se
vìtinou o resty z minulosti.
Prodat èinovní dùm èp.
350 - 354 v ulici Ès. armády se
chystá pøíbramská radnice. Celý
dùm vìtinou obývají neplatièi
nájemného, kteøí by se mìli pøestìhovat do domù na Zdaboøi. Tøi
zdejí nájemníci, kteøí nemají
ádné dluhy vùèi mìstu, dostanou
náhradní byty. Dùm potøebuje
zásadním zpùsobem zrekonstruovat.
Podle informace 1. místostarosty
Václava Benee je v souèasné
dobì dluh na nájemném ve výi
42 milionù korun.
Rada mìsta odvolala M.
Dvoøáka na jeho vlastní ádost
z letopisecké komise a na jeho
místo nastupuje náhradník. V komisi pro výchovu a sport nahradil
A. Pötheho, který odstoupil,
Libor Petráek.
Na základì smlouvy mezi
mìstem a Okresním soudem
Pøíbram bude opraveno pokozené
èerpadlo kany u soudu.
Celkem 12 rùzných poadavkù registruje odbor koncepce
a rozvoje mìsta ke zmìnì è. 2
Územního plánu. Návrhy, které se
ve vìtinì pøípadù týkají vyuití
území, projednala i komise ivotního prostøedí a rada mìsta.
Rada projednávala varianty
ohlednì dalího fungování obou
pøíbramských základních umìleckých kol a pøiklání se k variantì

Sportovní úspìchy:
- 3. místo na Juniorském
Mistrovství republiky v basketbalu 1994
- 2. místo na Mistrovství republiky v americkém fotbalu 1999
a 2000
- 1. místo na Mistrovství republiky v americkém fotbalu 1998
- 3. místo na Univerzitním
Mistrovství republiky v Euroteamech 1998
- 15. místo na Mistrovství svìta
v jízdì na bobech 2000 Altenberg
- 2. místo na Mistrovství Evropy
ve startech 2001 - Gröningen
- 1. místo na Mistrovství republiky v jízdì na bobech 2001
- 15. místo na zimních
Olympijských hrách 2002 - Salt
Lake City
- 2. místo na mezinárodním
Mistrovství Nìmecka 2003 Riesa
- 3. místo na Mistrovství svìta
ve startech 2003 - Ilsenburg
- 1. místo na Mistrovství
Evropy ve startech
2003 - Gröningen

postupného sluèování. Od 1. 9.
2004 by tak mìla v Pøíbrami být
pouze jedna ZU.
Ve dnech 9. a 15. listopadu
pojede na základì pozvání starosta
Ivan Fuksa spoleènì s øeditelkou
Úøadu práce do védska. Rozhodla
o tom rada mìsta.
Vechny domy v Romitálské ulici budou jetì pøed zapoèetím rekonstrukce této komunikace prohlédnuty znalcem, stávající závady a celkový stav domu
budou zdokumentovány a sepsány posudky. Informoval o tom
místostarosta Ivan edivý, který
také uvedl, e majitelé domù
mají monost si nechat po dohodì
s radnicí své objekty odizolovat
fólií proti podzemní vodì.
Petici proti vybudování
hornického vláèku, kterou podepsalo 14 bøezohorských obèanù,
obdrela pøíbramská radnice.
Obávají se, e se zhorí pøístup
k jejich domkùm a vláèek nìkoho
zraní, uvedl 1. místostarosta
Václav Bene a dodal, e není tøeba se obávat, protoe pøístupu
k domùm se stavba v ádném
pøípadì nedotkne a vláèek s rychlostí 10 km v hodinì skuteènì
nemùe nikoho ohrozit.
Pøíjmy mìsta dosáhly k 30. 6.
392 772 000,- Kè, tedy 50,8 %.
Výdaje èinily 336 612 000,- Kè,
tedy 43,6 %. Ze zprávy o hospodaøení, kterou se rada mìsta
zabývala, vyplývá, e mìsto
Pøíbram hospodaøí zdravì a e
na konci roku lze oèekávat mírný
pøebytek, uvedl I. edivý.
áci pøíbramské Speciální
koly budou mít levnìjí plavání.
Rada mìsta odsouhlasila sníení
poplatku z tøiceti na dvacet korun

ÈOI

V

PØÍBRAMI

Mìstský úøad Pøíbram, obecní ivnostenský úøad,
informuje obèany o monosti vyuívání poradenských dnù Èeské obchodní inspekce Tábor. Tento
orgán zajiuje pro obèany z Pøíbrami a okolí vdy
1. støedu v mìsíci od 9 do 12 hod. v budovì èp. 19,
ul. Gen. R. Tesaøíka, Pøíbram I (naproti Sokolovnì),
II. patro, è. dveøí 307, poradenskou èinnost související zejména s ochranou spotøebitele. Jedná se pøevánì o uplatnìní pøípadných reklamací a právech
obèana s tím spojených.

Nové auto pro pøíbramské hasièe

Na území mìsta zajiují poární ochranu tøi jednotky
poární ochrany - stanice Hasièského
záchranného
sboru
Støedoèeského kraje
a Jednotky Sboru
dobrovolných hasièù Pøíbram VI Bøezové Hory
a Pøíbram I.
Dále je zøízena Jednotka
Sboru dobrovolných hasièù
Pøíbram V - Zaboø, která není zaøazena do poárního poplachového plánu obce a slouí
jako záloha pro pøípad vzniku mimoøádných situací
vìtího rozsahu.
Technika a vìcné prostøedky poární ochrany byly
v posledních nìkolika letech výraznì inovovány
a doplnìny. Stará vozidla byla nahrazena novìjími
- T 148, T 815, A30, jednotky byly vybaveny
vìcnými prostøedky - motorovými èerpadly (vodní,
kalové), elektrickým kalovým èerpadlem, motorovou
pilou, rozbruovaèkou, elektrocentrálou, kompresorem, osvìtlovací technikou a dýchací technikou.
Ve ètvrtek 23. øíjna pøedal starosta mìsta Ing. Ivan
Fuksa Jednotce Sboru poární ochrany Pøíbram VI
- Bøezové Hory vozidlo FORD Transit. Uvedené
vozidlo je urèeno pøedevím k haení poárù a vyproování osob z havarovaných vozidel pøi dopravních nehodách.
Ladislav Kubín
vedoucí odboru ochrany a obrany

SLOVO STAROSTY

Také v prvním mìsíci posledního
ètvrtletí tohoto roku støídala jedna
událost druhou. Na pravidelné
schùzce poøádané Okresní hospodáøskou komorou jsem se seel
se zástupci pøíbramských stavebních firem a drustev. Vzájemnì
jsme se informovali, co je v této
oblasti nového, v èem by jim mohlo
mìsto pomoci. Z tohoto setkání
snad jeden zajímavý postøeh: zcela zmizela napjatá
atmosféra, která mezi stavaøi byla v minulých letech
dost viditelná. Naopak, byla zcela jasnì patrná
vzájemná vstøícnost. Snad je to tím, e stavební trh se
po loòských dramatických událostech stabilizoval
a zaèíná v novém konkurenèním prostøedí fungovat
dobrá kolegiální atmosféra v mezích stavovské cti.
Významnou událostí tohoto mìsíce bylo pøipomenutí
10. výroèí znovuotevøení Svatohorských schodù.
Na tuto událost jsme pozvali i zástupce naich
partnerských mìst z Bavorska a Slovenska. Tehdy
pøed deseti lety se díky odvaze a rozhodnosti, pøedevím tehdejího pøednosty Jaroslava tefana, podaøila
témìø nemoná vìc, schody se podaøilo opravit a tato
jedineèná památka nám zùstala zachována, jinak by se
zcela urèitì rozpadla. Desáté výroèí mìl i tradièní Bìh
mìsta, který zastihlo velmi chladné a detivé poèasí.
V tomto mìsíci otevøely dvì pøíbramské firmy své
nové centrály, které pøinesly nový architektonický ráz
do pøíbramské prùmyslové zóny. Intenzivnì pracujeme
na zkvalitnìní Obecnické silnice do prùmyslové
zóny, pøedevím v úseku od Balonky ke Kovohutím,
která je nepøehledná a velmi dopravnì zatíená.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, kde se
poèítá s jejím napøímením komunikace a rozíøením.
Vlastníkem této komunikace je stát, dokumentaci mu
tedy dáváme jako dar a za to ádáme, aby s komunikací pomohl. S touto stavbou souvisí i vybudování
cyklostezky, která by mìla lidem usnadnit bezpeènou
dopravu do zamìstnání. První etapu bychom rádi
realizovali ji v pøítím roce, ale naráíme na problém
s vlastníky pozemkù. Chceme je pøesvìdèit o potøebnosti a správnosti tohoto øeení.
Zaèátkem øíjna jsem byl na konferenci poøádané
Svazem mìst a obcí, týkající se financování a rozvoje
mìst a obcí. Hodnì se diskutovalo o zadluování èeských mìst a obcí. V tomto smìru jsem rád, e mohu
konstatovat, e Pøíbram patøí k nejménì zadlueným
mìstùm. V této souvislosti jetì pøipomínám, e se
prùbìnì pracuje na ratingové analýze, která by mìla
být v následujících týdnech dokonèena.
Ná polárník, jachtaø a námoøník Jarda Fous øíká,
e kadý mu by se mìl alespoò jednou za rok tzv.
pochlapit. Take i proto se úèastním mistrovství
republiky v námoøním jachtingu. Úèast Pøíbramákù
byla opìt významná a dùstojná. Mìli jsme dvì èistì
pøíbramské posádky (lodì) z celkového poètu 41
a v dalích tøech zastoupení. Jedna z tìchto posádek
s Josefem Ovèièkou obsadila vynikající tøetí místo
a to je opravdu velký úspìch. S tím souvisí i to, e
jsem nemohl tentokrát být pøítomen na Skoku pøes kùi, který ji tradiènì vichni chválili.
V øíjnu byla Pøíbram doslova zavalena návtìvníky.
Sjelo se sem pøes sedm set úèastníkù V. mezinárodního
setkání dìtských pìveckých a taneèních souborù. To
byl pro ty, kteøí mají rádi tento druh kultury, skvìlý záitek a výjimeèné to bylo i pro pøíbramské obchodníky a majitele hotelù, které myslím nebyly od roku
1990 takhle obsazené. Podobnì (co do poètu úèastníkù) rozsáhlých akcí v Pøíbrami moc není, snad jen
Hornická Pøíbram. Ta mìla v mìsíci øíjnu opìt kvalitní
odbornou a mezinárodní úèast.
Tradici ji má také kadoroèní setkání v pøíbramských Kovohutích. To letoní bylo poznamenané
odchodem skuteènì velice výrazné osobnosti tohoto
podniku, jejího øeditele Otakara Kauckého, který u
navdy bude spjat s novodobou historií Kovohutí.
Jsem rád, e jsem mìl monost tohoto vynikajícího
manaera a opravdového gentlemana poznat.
Ve Waldorfské kole byla dokonèena dalí etapa
výstavby. Pedagogická veøejnost se na slavnostním otevøení mohla seznámit s nádherným novým pavilonem.
Zahájili jsme také intenzivní jednání s ØSDS ohlednì I. etapy jihovýchodního obchvatu mìsta, v úseku
od Nové Hospody a po Brod. V rámci pøedprojekèní
pøípravy se pøipravuje geologický prùzkum. Mám
radost, e se na jihovýchodním obchvatu zaèalo
pracovat. K pøíjemným zprávám patøí také to, e
dobrovolní hasièi dostali nové auto a Muzeum III.
odboje se koneènì pøestìhovalo do nových prostor
v pøíbramském Zámeèku. Divadlo v závìru mìsíce
zahájilo novou divadelní sezónu a to skuteènì velice
pozitivnì. Nový umìlecký øeditel Divadla Pøíbram
Frantiek Mika úspìnì odstartoval novou divadelní
sezónu premiérou muzikálu Dva lechtici z Verony.
Nenechte si ujít reprízy!
Obyvatelé Romitálské ulice budou muset nìjakou
dobu snáet rùzná omezení, která souvisí se zahájením
léta oèekávané kompletní rekonstrukce této komunikace. Bude to po nás sice vyadovat spoustu trpìlivosti a finanèních prostøedkù, ale po dokonèení nás
èeká kvalitní vozovka, chodníky, veøejné osvìtlení,
plynové a kanalizaèní rozvody.
Závìrem Vás vechny srdeènì zvu na tradièní zahájení adventu, které bude ve ètvrtek 27. 11.
Vìøím, e i tentokrát spoleènì zahájíme
jedno z nejkrásnìjích období roku, tedy
období pohody, oèekávání a vzájemného
porozumìní.

ADVENT

Pøijïte s námi zahájit adventní èas!
ètvrtek 27. 11. 2003 od 17 hodin
na námìstí T. G. Masaryka
Na závìr shlédneme tradièní
ohòostroj firmy pina a synové.

PØEDSTAVUJEME ODBOR KULTURY,
SPORTU A INFORMAÈNÍCH SLUEB
Odbor kultury, sportu a informaèních
slueb vznikl 1. dubna 2003. Do té doby
to byl odbor kolství, kultury, mládee
a tìlovýchovy, do jeho správy patøilo
kromì kultury a sportu jetì
kolství. Tuto agendu pøevzal samostatný odbor - odbor kolství.
Touto zmìnou se naopak
odbor kultury a sportu rozíøil
o informaèní sluby. Od øíjna
odbor sídlí v nových prostorách
v pøízemí Zámeèku - Ernestina.
Obèané tady najdou i novì zøízené Infocentrum, jeho provoz
bude naplno zahájen v listopadu.
Vedoucí odboru, známého také
pod zkratkou OKSIS, je Vìra
Albrechtová.
Kolik pracovnic na Vaem
odboru pracuje a co vechno
mají na starosti?
Na odboru je nás celkem est
a kála naí èinnosti je skuteènì
hodnì iroká a rùznorodá.
Oblast kultury zahrnuje organizaci
nejrùznìjích kulturních, sportovních
a spoleèenských akcí. Mezi nae nejvìtí
a také organizaènì nároènìjí akce patøí
Hudební festival Antonína Dvoøáka,
Pøíbramské kulturní léto, Svatováclavská
pou a zahájení adventu. Mezitím probíhá
jetì celá øada dalích drobných poøadù,
o jejich prùbìh se také staráme.
Zajiujeme vekerý servis zahranièním návtìvám a naopak kompletnì
pøipravujeme cesty naich zástupcù
do zahranièí. Staráme se o propagaèní
materiály mìsta, zajiujeme vydávání

publikací, plakátù, pohlednic, map,
pozvánek a dalích tiskovin. Staráme se
o úøední desky úøadu, aktualizaci internetových stránek mìsta, o foto archiv a foto-

dokumentaci. Jsme koordinátory nìkolika
komisí rady mìsta - komise kulturní,
zahranièní, letopisecké a památkové,
a komise pro mláde, tìlovýchovu a sport.
Na naem odboru je také redakce informaèního mìsíèníku Kahan, který je,
kromì tisku, kompletnì vyroben u nás.
Co nového vás èeká? Nyní se velmi
peèlivì pøipravujeme na otevøení Infocentra. Lidé by u nás mìli najít kvalitní
servis, a to jak v oblasti ryze úøední, tak
v oblasti turistické. Obèan se dozví,
na který odbor se má obrátit se svým problémem, kde odbor najde, který úøedník
agendu vyøizuje, vè. poskytování nejrùz-

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY Pøíbramský vèelaøský
spolek spojuje vèelaøe
z Pøíbrami i pøidruených obcí. Spolek byl
zaloen pod názvem Vèelaøská
jednota v roce 1881 a bez jakéhokoliv pøeruení funguje ji 122 let.
Aktivnì se zúèastnil obrozeneckého ivota Èechù, udrel svoji
èinnost i po dobu obou svìtových
válek a plní svoji nezastupitelnou
úlohu dodnes. Pøedsedou spolku
je Miloslav Vaek a vèelaøi si jej
vybrali pro jeho výborné organizaèní a odborné schopnosti.
Vèelaøský spolek má 150 èlenù
a natìstí nyní ji vychovává nové
mladé èleny ve vèelaøském krouku. Jedním z tìch, kteøí se vìnují
nastupující generaci, je uèitel
2. základní koly Josefa Strejce
v Pøíbrami Jiøí Roub.
Ve vaich øadách se v poslední
dobì objevilo hodnì nových
tváøí pøedevím z øad dìtí. Jak
se podaøilo je získat? V souèasné
dobì jich máme 12. A jak se nám
je podaøilo získat? Jsem uèitel
pøírodopisu a kdy jsem ákùm
v hodinách vyprávìl o vèelách,
nìkteøí projevili zájem se do této
práce pustit. Take jde o dìti z mé
tøídy. Zatím jich je 12, ale na jaøe
pøibudou dalí. Získáváte i dìti
z ostatních kol? Informaci
o vèelaøském krouku jsme dali
vem kolám. Zájem zatím projevila 5. základní kola, která má
zájem o pøednáky. Pøed 14 dny

jsme zaloili dalí vèelaøský
krouek v Domì dìtí a mládee
Pøíbram. Tady bude s dìtmi pra-

covat mùj kolega a bude právì
pro dìti z dalích
základních kol. Nae
okresní mìsto, tedy
bývalé, je vlastnì jediným z celého kraje,
kde budou hned dva
vèelaøské
krouky.
Jsme rádi, e zájem
je. Scházíme se kadý
týden a nyní jetì
máme k dispozici zahradu u Pozemkového
úøadu, take tam mùeme pracovat pøímo
v terénu.
Jsou velcí vèelaøi
ochotni vìnovat se dìtem?
Velmi výjimeènì. Není to výdìleèná èinnost a v celém støedoèeském kraji se dìtem vìnuje pouze

MÌSTSKÁ

nìjích formuláøù a tiskopisù. Turista se
dozví, kde se mùe ubytovat, kterou zajímavost v Pøíbrami mùe navtívit, kam jít
za kulturou, jaké jsou otvírací doby napøíklad v Aquaparku, Hornickém
muzeu, kdy a odkud odjídí vlaky,
autobusy apod.
V Infocentru budeme prodávat
mapy, pohledy, publikace a celou
øadu dalích propagaèních materiálù vè. propagaèních materiálù
èlenských obcí Svazku obcí podbrdského regionu, kterého je
Pøíbram èlenem.
Nai návtìvníci budou mít
k dispozici i poèítaè s moností
pøístupu na internetové stránky
mìsta, kde si sami budou moci
vyhledat informace, které je zajímají. Snaíme se, aby vichni,
kteøí k nám pøijdou, a pro informace, nebo z jakéhokoliv jiného
dùvodu, nali pøíjemné prostory
a pozitivní pøístup, aby od nás odcházeli
spokojeni. Vá odbor se stará i o oblast
grantù ? Ano, a to o granty na kulturní
a sportovní èinnost. Na naem odboru
poskytujeme v tomto smyslu hlavnì slubu
poradenskou a organizaèní. ádosti
evidujeme, pomùeme vyplnit a rozhodování potom záleí na splnìní stanovených
kritérií, doporuèení jednotlivých komisí.
Koneèné slovo mají rada a zastupitelstvo
mìsta. Nae pracovnice poté èeká formální uzavøení, tedy vypracování smluv s jednotlivými pøíjemci grantù a na závìr
kontrola vyúètování pøidìlených grantù.

V posledních dnech si obyvatelé Pøíbrami mohli vimnout dvou novì nainstalovaných kamerových bodù.
První je na budovì Integrované støední
koly (monitoruje oblast Jiráskových
sadù, Poty, Sokolovny a Nemocnice
Pøíbram). Druhý kamerový bod byl instalován v Dlouhé 106 a monitoruje ulice
Milínská, Dlouhá a Ryneèek.
Instalace kamerových bodù (situaèní
prevence) je zamìøena na ochranu tìchto
lokalit, v nich se na základì policejní
statistiky a stínosti obèanù nejèastìji
vyskytují problémy trestního nebo pøestupkového charakteru. Jedná se o místa
èastých krádeí motorových vozidel èi
vloupání do nich a do objektù v této lokalitì, fyzická napadení náhodných chodcù
(viz kauza nezletilého Lakatoe), íøení
a uívání drog, vandalismus a nepøístojné
chování mládee.
Touto instalací byl rozíøen stávající
monitorovací systém mìsta, který se sklá-

P Ø Í B R A M S K É F I R M Y:

EURO SITEX, s. r. o.

Tuto firmu lze zaøadit do horní poloviny pomyslného ebøíèku
úspìných pøíbramských firem. Aèkoliv v uplynulém mìsíci zahajovala provoz v nových prostorách, rozhodnì to není firma nová.
V r. 1994 zaèala svoji existenci v areálu dolu Vojtìch na Bøezových
Horách, pozdìji v roce 1996 v Bøezohorské ulici v areálu firmy
Ptáèek. S výstavbou nového obchodního a logistického centra
na vlastních pozemcích v ulici K Podlesí zaèali letos na jaøe a v záøí
ji byl zahájen provoz.
Konsorcium z Rakouska, Nìmecka a Èech se dohodlo spojit své
síly a vytvoøili jsme tuto skupinu, která prodává výrobky po celé
Evropì, uvedl jednatel firmy Miroslav Gjaík.
Firma má 11 poboèek v 10 zemích Evropy. Mezi nì patøí napøíklad
Polsko, Litva, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a novì i Bosna.
Euro SITEX má v souèasné dobì 25 zamìstnancù a pøedpoklad je,
e kadým rokem budou pøijímat asi 3 nové pracovníky.
Jde o firmu obchodní, která se zabývá prodejem ètyø základních
oblastí:
- prùmyslových sít
- technických tkanin, laboratorních sít a strojù
- drátìných dopravních pásù
- perforovaných materiálù a rotù
Specialitou, kterou mimo nás nikdo jiný nedìlá, je bezplatné
poradenství. Tím jsme si vybudovali dobrou presti, i kdy je to
hodnì nároèné, uzavøel informaci M. Gjaík.

VÈELAØI
deset lidí. Vèelaøi stárnou a nová
generace není.
Nemají to nyní vèelaøi tìí?
Jak se to vezme. Tìí to
moná
mají
v tom, e byly
zrueny vekeré
státní dotace.
Døíve vèelaø
dostal ke kadému vèelstvu
státní pøíspìvek, pokud pøisunul vèelstvo
k zemìdìlským
plodinám.
Dnes dostávají pouze symbolický pøíspìvek

na cukr. U støední generace se
nedaøí zájem vyburcovat právì
proto, e je to èinnost nevýdìleèná.
Co je hlavním posláním vèelaøe?

POLICIE

Naím hlavním úkolem je zachovat a obnovovat vèelstva, jejich
význam tkví v tvorbì medu
a ostatních vèelích produktù,
a v opylování rostlin. Bohuel je
stále obtínìjí tento cíl naplòovat. Staøí vèelaøi odcházejí a noví
nejsou. Vznikají mezery a chybí
vèelstva. Take zatím je vyhlídka
neradostná, ale snad se nám tento
stav, právì díky dìtem, podaøí
zmìnit. Bohuel nám chybí i podpora rodièù, ale snad i ty èasem
pøesvìdèíme, e èas, který dìti
tráví s vèelami, je pomáhá pøipravit na ivot.
Co by si pøíbramtí vèelaøi
nejvíc pøáli? Mít svoji vlastní
základnu, tedy místnost, kde
bychom se mohli scházet, kde bychom mohli
mít svoji knihovnu,
svùj inventáø. Mívali
jsme svoji vèelaøskou
klubovnu, ale museli
jsme ji opustit a zatím
se nedaøí najít za ni
náhradu. Máme ve své
knihovnì i nìkteré
vzácné svazky, rùzné
medaile, ale nemáme
je kde mít. To je nae
bolest.
Trápí nás samozøejmì i demografický
vývoj v naich øadách. Díky
mìstskému úøadu máme alespoò
monost se jedenkrát týdnì
scházet v mìstských prostorech.

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Rozíøení
mìstského kamerového systému

P Ø E D S TAV U J E M E

dal ze esti vysoce kvalitních kamerových
bodù a je v provozu ji od roku 1999. Jak
u bylo zmínìno, budou tyto kamerové
body vyuívány pro sledování problémových a frekventovaných míst mìsta s velkou

koncentrací osob a vozidel, pro dohled
nad bezpeèností a plynulostí silnièního
provozu a v neposlední øadì bude tento
kamerový systém vyuíván v soubìhu

s realizací projektu Bezpeèná lokalita.
Kamerový systém obsluhuje Mìstská
policie Pøíbram a záznamy jsou poskytovány i pro potøeby Policie ÈR .
Jsem si naprosto vìdom, e poèet
kamerových bodù je v souèasném stavu
zcela nedostaèující.Vedení mìsta a bezpeènostní sloky mají zájem na dalím
roziøování stávajícího kamerového systému a jsou si vìdomy existencí dalích
problémových míst. Instalace nových
kamerových bodù je samozøejmì závislá
na uvolnìných finanèních prostøedcích
státu (státní dotace) a v neposlední øadì
i na pøekákách technického charakteru
(vude nejsou vytvoøeny podmínky pro pøenos signálu od kamerového bodu ke sdruovacímu místu, tj. ke sluebnì MP).
Závìrem pøeji obèanùm naeho mìsta
klidný ivot ve vech lokalitách Pøíbramì
a chci je ubezpeèit, e pøivítáme rùzné
podnìty, pøipomínky, výtky atd., týkající
se úèinnìjího zajitìní bezpeènosti.
Bc. Miroslav Èíik
manaer prevence kriminality mìsta

Technický skvost Balonka a jeho budoucí vyuití

Skuteèným technickým skvostem, a zcela oprávnìnì památkovì chránìným, je
jeden z objektù v bývalém vojenském areálu Balonka v severní prùmyslové
zónì mìsta Pøíbram. O jeho budoucím vyuití se nyní hodnì diskutuje. Nabízí
se celá øada rùzných variant od jakéhosi mimoøádnì velkého výstavního prostoru pro prezentaci výtvarných dìl ke zcela technicky zamìøenému prostoru
pro prezentaci vyloenì technických památek. Nebo snad sem vrátit jeho
pùvodní úèel, tedy úloitì balonù? V kadém pøípadì by mìl být objekt
vyuit pro irokou veøejnost a pøilákat do Pøíbrami dalí návtìvníky.
Pøíbramským obèanùm pøedkládáme monost zúèastnit se tohoto rozhodování. Oèekáváme Vae nápady, námìty a návrhy.

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
dnení sloupek Kahanu zaènu ponìkud nostalgicky,
vzpomínkou na èlovìka, kterého si zachováme v naich
myslích jako èlovìka skromného, lidského, plného
ivotní energie, vynikajícího manaera a odborníka
Ing. Otakara Kauckého, generálního øeditele
Kovohutí Pøíbram, a. s., a mimo jiné i èlena pøedstavenstva OHK
Pøíbram. Odeel náhle po krátké tìké nemoci dne 8. øíjna 2003.
Do pøedstavenstva OHK v Pøíbrami byl zvolen valnou hromadou
v dubnu letoního roku. První pøedstavenstvo po valné hromadì
v kvìtnu tohoto roku se konalo právì u Ing. Kauckého v Kovohutích,
kde vládlo velmi pøátelské, ale i velmi profesionální ovzduí.
Ing. Kaucký pøivedl Kovohutì na práh Evropské unie, ale dál u
musíme sami, tak znìla slova marketingové manaerky Kovohutí
Bc. Martiny Øíhové 23. 10. 2003 na tradièní prezentaèní akci
Kovohutí .... opìt po roce ..., která se konala ji posedmé.
Bylo nám ctí poznat tohoto vzácného èlovìka .
Pøedstavenstvo a úøad OHK
Dále bych chtìla poblahopøát naim dvìma úspìným firmám,
èlenùm OHK Pøíbram, které si na pøelomu záøí a øíjna otevøely nové
moderní provozovny. Je to firma Euro SITEX, s. r. o., která se
zabývá prodejem a servisem prùmyslových sít a její nìmeètí partneøi
ji oznaèují jako bránu na východ, a firma Compagnie Europééne
de Services, s. r. o., která se zabývá mezinárodním zasilatelstvím
hlavnì s Francií, Beneluxem, panìlskem a Itálií, vykonává celní
deklarace a má k dispozici veøejný celní sklad.
Velmi významným krokem pro OHK je otevøení Informaèního
místa pro podnikatele (InMP) pøi OHK Pøíbram, které jsme zprovoznili zkuebním provozem v prùbìhu øíjna. Takovýchto regionálních míst vznikne do konce letoního roku 70 a oborových informaèních míst, která budou pokrývat 150 ivností dle ivnostenského zákona, vznikne 22. Pro podnikatele máme úøední dny pondìlí,
støedu a ètvrtek od 8,00 do 16,00 hodin. Z poskytovaných slueb,
které budou pro podnikatele zdarma, jmenuji napø.
- informaèní servis (informace o informacích) vèetnì veobecných
informací o regionu
- veobecné informace o podmínkách, resp. zmìnách podnikatelského
prostøedí v rámci EU
- èeská legislativa pro podnikatele
- informace o programech podpory MSP na regionální i celostátní
úrovni
- nabídka vzdìlávacích programù (v rámci regionù i centra)
- pøehled o monostech financování podnikatelské èinnosti z podpùrných programù
- komerèní nabídky a poptávky v tuzemsku i zahranièí
- informace o produktech ostatních institucí zøízených na podporu
podnikání
Tímto bych Vás chtìla pozvat k návtìvì naeho InMP, kde se budeme snait vyhovìt Vaim poadavkùm.
Dalím novým produktem, který bude zpracovávat OHK Pøíbram,
je projekt RATING s úèastí ÈSOB jako hlavního partnera pilotního
projektu. Subjekt malého a støedního podnikání (MSP) si koupí nestranný, profesionální pohled na své hospodaøení, harmonizovaný
s pohledem bankovního sektoru na nìj, jako potencionálního dluníka. Pøi získávání úvìru od ÈSOB mùete získat a 50% slevy.
Novì pøijatým èlenem OHK je od 1. 1. 2004 firma HELSA, s. r. o.,
Dobøí, která zamìstnává cca 300 lidí a zabývá se výrobou ramenních vycpávek.
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami I, Zámeèek Ernestinum, Tyrova 106, tel.: 318 627 784, e-mail:ohkpb@ohkpb.cz,
www.ohkpb.cz
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram

JUBILANTI

G ALERIE
F RANTIKA D RTIKOLA
Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM

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

STÁLÁ EXPOZICE:

F OTOGRAF
F RANTIEK D RTIKOL

L I S T O PA D
80 L E T
Jarmila Èekanová
Marta Dusilová
Boena Holá
Milue Káová
Milue Míková
Anna otolová
Angel Angelov
Jaroslav Bednáø
Ing. Ladislav Grim
Miloslav Jedlièka
Josef Kapoun
Emil Maek
Stanislav Matouek
85 L E T
Anna Angelarasová
Josef Sadovský
Josef Vatka
86 L E T
Regina Flossmannová
Jan Koláø
87 L E T
Miloslav Hána
88 L E T
Karel matlák
89 LET
Rùena Bernáková
Andìla truncová
90 L E T
Bohumila Hanusová
Boena Kaòoková
Rudolf Hauer
93 L E T
Frantiek Muzikáø

úterý a nedìle 9 - 17

AVU P RAHA - ATELIÉR G RAFIKA I

Keramické plastiky
Savvas a Pleskal

Otevøeno je od úterý do nedìle od 10
do 16 hodin. Návtìvu je moné spojit
za doprovodu pracovníku muzea s návtìvou Památníku obìtem komunismu na Vojnì.

GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU

vernisá
ve ètvrtek
27. 11. v 17 hod.
vystoupí
Martha a Tena
Elefteriadu

ZVE ZÁJEMCE O STUDIUM
A JEJICH RODIÈE NA

D EN

4. LISTOPADU, 20 HODIN
SKØIVÁNCI NA NITI

ÚTERÝ

Reie: J. Menzel, námìt: B. Hrabal, scénáø: B.
Hrabal a J. Menzel, producent: Pavel Juráèek.
Smutná komedie z velké doby byla v dobì normalizace zakázána, definitivní konec vybral reisér
z natoèených variant a v r. 1989. Hrají: V. Neckáø,
N. Urbánková, J. Zelenohorská, V. Brodský,
L. Suchaøípa, F. Øehák, Eugen Jegorov a dalí

ÚTERÝ 11. LISTOPADU, 20 HODIN
OVOCE STROMÙ RAJSKÝCH JÍME

Japonsko - Ing. Zdenìk Vojíø
Mexiko - Ing. Zdenìk Vojíø
Maroko - Petr Macháèek
Ukrajina - Mgr. Václav Chvál
Norsko - Ludvík Kolský

zasedací síò bývalého okresního úøadu,
vdy od 17 hodin, vstup volný

SOU

Reie: V. Chytilová, scénáø: Ester Krumbachová
a V. Chytilová, producent: P. Juráèek. Výtvarnì stylizované podobenství o tom, e nemá smysl hledat
pravdu, protoe je krutá. Hrají: Karel Novák, Jitka
Nováková, Jan Schmid a dalí
ÈTVRTEK

volný cyklus Zapomenutý film èeské nové vlny

NEVÌSTA

Reie: J. Suchý. Veselohra o tom, jaké následky
mùe mít ètení budoucnosti z ruky. Hrají: Marta
Vanèurová, V. Køesadlová, J. Hanzlík, J. Dvoøák,
E. Jegorov, F. Øehák, H. Rùièková aj.
-fry-

cyklus Sex a kinematografie

ÚTERÝ

Pøednáka

zve áky 9. tøíd i jejich rodièe na

OTEVØENÝCH DVEØÍ.

20. 11. 2003 a 8. 1. 2004 od 11 do 17 hodin.
Pro kolní rok 2004/05 nabízíme
tyto uèební a studijní obory:
Uèební tøíleté obory: Automechanik,
elektrikáø slaboproud, elektrikáø silnoproud,
autoelektrikáø, zámeèník, instalatér, zedník
Studijní ètyøletý obor: mechanik elektronik
Studijní ètyøletý obor SO: strojník poární
techniky

13. LISTOPADU, 20 HODIN

18. LISTOPADU, 20 HODIN

filmového

publicisty

Vladimíra

4. 12. OD 14 DO 17 H.
6. 12. OD 9 DO 12 H.

DLOUHÁ 93

Hendricha s vyuitím mnoství ukázek postihuje
zobrazovávní sexuálních scén v historickém vývoji
kinematografie a soustøedí se na filmaøe, kteøí
v tomto smìru pøispìli pøelomovými filmy.
ÈTVRTEK

20. LISTOPADU, 20 HODIN

Pøednáka Vl. Hendricha doplnìná ukázkami
z tvorby Russe Meyera a z Warholova
a Morrisseyho snímku Trash (1969).
MIMOØÁDNÌ V PONDÌLÍ 24. LISTOPADU
JI OD 19,30 HODIN
PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO ÍLENSTVÍ

ÈTVRTEK 6. LISTOPADU, 20 HODIN
SVATBA JAKO ØEMEN

Reie: J. Krejèík, scénáø: Z. Mahler a J. Krejèík,
spolupráce na dialozích: P. Juráèek. Legendární èeská komedie o znásilnìní a podezøelém enichovi.
Hrají: I. Janurová, V. Pucholt, J. Vostrèil, F.
Filipovský, S. Zázvorková, J. Hrzán, V. Walterová,
J. Schánilec, J. Libíèek, P. Landovský a dalí

OTEVØENÝCH DVEØÍ

ÈTVRTEK
SOBOTA

K INO A RT O BSKURA

aneb
Z Pøíbrami a na konec svìta

DNY

Galerie F. Drtikola
Vás zve na prodejní
vánoèní výstavu

Cestujeme s krajany

ODBORNÁ KOLA A
D UBNO

Pod achtami 294, tel., fax 318 623 127
Muzeum III. odboje pøestìhováno!
Do nových prostor se pøestìhovalo
Muzeum III. odboje. Návtìvníci ho
nyní najdou v I. patøe Zámeèku Ernestina, vstup hlavním vchodem.

pondìlí a pátek 9 - 17, sobota a nedìle 14 - 17

za podpory mìsta Vás zvou na cyklus besed

S TØEDNÍ

1980 - 2003

do 26. 11. 2003

Knihovna Jana Drdy, Spolek Prokop

12. 11.
19. 11.
26. 11.
3. 12.
10. 12.

Dùm dìtí a mládee

do 23. 11. 2003

Z LET

Krouky:
Pro dìti Z: Spoleèenský tanec,
Aerobic, Keramika, achy, Zpìv a kytara, Rybáøský, Vèelaøský, Florbal,
Palièkování, Angliètina hrou
Pro mláde a dospìlé: Keramické
semináøe, Karate, Palièkování, Kurz
Stop obezitì, Cvièení s Evou
Pøi návtìvì dvou a více kroukù platí
dìti polovièní kurzovné
Burza zimní sportovní výzbroje
Pøíjem: 1. 12. 9 - 13, 14 - 18 hodin
Prodej: 2. 12. 9 - 13, 14 - 18 hodin
Nepøijímáme obleèení.

VÝSTAVY V OSTATNÍCH SÁLECH:
J IØÍ H ANKE - F OTOGRAFIE

DÙM DÌTÍ A MLÁDEE

Reie: Marco Ferreri, hrají: Ben Gazzara, Ornella
Mutiová, Susan Tyrrellová, Tanya Lopertová aj.
Pøednáka Vl. Hendricha o skandálních filmech
Marca Ferreriho (Velká ranice/1973), doplnìná
projekcí Pøíbìhù obyèejného ílenství.
Simultánnì tlumoèeno do èetiny.
ÈTVRTEK 27. LISTOPADU
JI OD 19,30 HODIN
SLADKÝ FILM

Scénáø a reie: Duan Makavejev, hrají: Carole
Laureová, Pierre Clémenti, Anna Prucnalová, Sami
Frey aj. Pøednáka Vl. Hendricha o skandální
filmové tvorbì avantgardního srbského reiséra
D. Makavejeva, doplnìná projekcí excentricky
provokativní komedie Sladký film o trampotách
královny krásy, provdané za milionáøe. Tento
pravdìpodobnì nejlepí Makavejevùv film byl
právem srovnáván s Ferreriho Velkou ranicí.
Simultánnì tlumoèeno do èetiny.
-hendrich-

GALERIE OBSKURA
Václav Antonín: Jiná optika
Fotografie zahranièních jazzových osobností.
Prodloueno do 30. 11. 2003

1. ZU A. DVOØÁKA
1.

OD

17

HODIN

OD

18,18

HODIN

92.

5. Eva Milesová, Praha

NOKTURNO

eny kategorie F (od 35 let)
1. Jitka Válková, AC Èimelice
2. Vìnceslava Pokorná, AC Praha
3. Karla Maliová, USK Praha
4. Dana Svobodová, Pøíbram
5. Eva Plánièková, VS Tábor

Mui kategorie B (40 a 49 let)
1. Viktor Petronjuk, TJ ÈZU Praha
2. Petr Klime, Slavoj St. Káraný
3. Pavel Klime, TJ Kyjov
4. Zdenìk Bufka, AC Èeská Lípa
5. Josef Vitásek, Buková u Pøíbrami
Mui kategorie C (50 a 59 let)
1. Jiøí Malý, AC Útìk
2. Ladislav Smitka, KP BKÚ Turnov
3. Ján Korytár, AC Falcon Rokycany
4. Jiøí Pøibík, PSK Klatovy,
Oldøich Slamìný, AC andov
Mui kategorie D (nad 60 let)
1. Ivo Øezáè, Chemopetrol Litvínov
2. Jiøí Libra, LBC N. Mìsto na Mor.
3. Jaroslav Èech, Liga 100 Praha
4. Jan Svoboda, Pøíbram
5. Hanu Matìjèek, SV Støíbro
eny kategorie E (do 34 let)
1. Jana Klimeová, USK Praha
2. Lucie Zelenková, TT Centrum Plzeò
3. Gabriela Loskotová, Orbit Praha
4. Elika Kníková, AC Èimelice

Nejmladí áci
1. Vít Havelka, 2. Z J. Strejce
2. Stanislav Branovský, Bøeznice
3. Dominik Kolinger, 5. Z
4. Tomá Kalát, 5. Z
5. Jiøí Hanu, 3. Z
Nejmladí ákynì
1. Petra Holoubková, Praha 10
2. Irena edivá, 1. Z
3. Barbara Dufková, 8. Z
4. Barbora Valková, 8. Z
5. Lucie Königsmarková, 8. Z

Mladí áci
1. Jan Havelka, 2. Z J. Strejce
2. Jakub Rádl, Praha
3. Martin Faktor, 2. Z J. Strejce
4. Marek Veis, 8. Z
5. Vít Hanus, 3. Z
Mladí ákynì
1. Tereza Pilecká, 1. Z
2. Monika Straková, 5. Z
3. Markéta Slepièková, 1. Z
4. Kamila Hlaváèová, 1. Z
5. Marcela Demenová, 1. Z

19 HODIN

Zámeèek - Ernestinum

4. 11. OD 10 HOD. DVA LECHTICI Z VERONY
4. 11. OD 19 HOD. - SK. A DVA LECHTICI Z VERONY
9. 11. OD 15 HODIN ÈERTÙV VAGR
9., 25. 11. OD 19 HODIN NA MALÉ SCÉNÌ

HRDÝ BUDE

10., 27. 11. OD 10 HODIN

DALSKABÁTY HØÍNÁ VES

11., 13. 11. OD 10 HODIN ÈERTÙV VAGR
12. 11. OD 19 HOD. - SK. C DVA LECHTICI Z VERONY
14. 11. OD 19 HOD. - SK. V DVA LECHTICI Z VERONY
20. 11. OD 19 HODIN - SKUPINY P, A, B, C, S

JETÌ JEDNOU, PROFESORE

27. 11. OD 20 HODIN NA MALÉ SCÉNÌ
KONCERT SKUPINY

GINEVRA

KINO

6. - 10. 11. OD 17,30 A 20 HODIN

P RCI ,

Reie Jess Dylan.

PRCI , PRCIÈKY

-

SVATBA

11. - 13. 11. OD 17,30 A 20 HODIN
N EPRÙSTØELNÝ MNICH

Americký akèní film, reie Paul Hunter. Karel Roden v záporné roli. Tajemný mnich beze jména, mistr kung-fu, u 60 let
putuje po celé zemìkouli. Opatruje magický svitek, v nìm se
skrývá klíè k neomezené moci. V patách mu je fanatický
nacista Strucker, který chce pomocí svitku ovládnout svìt, a tak
dokonèit to, co se Hitlerovi nepodaøilo.

14. - 18. 11. OD 17,30 A 20
M IZEROVÉ 2

HODIN

19. - 20. 11. OD 17,30 A 20
L ETUKA 1. TØÍDY

HODIN

21. - 23. 11. OD 17,30 A 20
T ELEFONNÍ BUDKA

HODIN

Americký akèní kriminální komedie, reie Michael Bay. ílení
poldové versus drogová mafie. Playboy Mike pøichází na to, e
jeho utajovaný vztah s Marcusovou sestrou Syd je víc ne flirt.
Oba pøátelé øeí pøípad paování drogy extáze ve velkém.

Americká romantická komedie, reie Bruno Barret. Donna
Jensenová netouí po nièem jiném ne vypadnout z rodného
hnízda a stát se letukou v 1. tøídì. Èeká ji tvrdá práce a dole
na zemi musí nechat soukromý ivot - vèetnì studenta Tima.

Americký thriller reiséra Joela Schumachera. Tlustý roznaeè
Stu Shepardovi pøímo do telefonní budky donese kýmsi objednanou pizzu. Kdy Stu poloí sluchátko, telefon zazvoní. A Stu
udìlá tu chybu, e zvedne sluchátko, a tak zpeèetí svùj osud:
nastane peklo. V hl. roli Colin Farell a Kiefer Sutherland.

23. - 26. 11.
C HLADNOKREVNÌ

Americko-kanadsko-nìmecký kriminální film, reie James
Foley. Jake a jeho parta jsou odborníci na podrazy veho druhu. Jednou oberou mue, kterým není nikdo jiný ne úèetní
neurotického gangstera Kinga. Hrají Edward Nurns, Rachel
Weiszová, Andy Garcia, Dustin Hoffman a dalí

27. - 30. 11. OD 17,30 HODIN
H LEDÁ SE N EMO

Nejnovìjí animovaný film studia Walta Disneye. V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry ije v pøíbytku
ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Nemo je vak
zvídavý, je unesen z domova a skonèí v akváriu.

27. - 30. 11. OD 20 HODIN
K ALU NA LÁSKU

8. 11. Harry Potter a kámen mudrcù - od 14 hodin
15. 11. Harry Potter a tajemná komnata - od 14 hodin
22. 11. Královka Kolobìka - od 15 hodin
29. - 30. 11. Hledá se Nemo - od 15 hodin

Výsledky 10. roèníku Bìhu mìsta Pøíbrami
Mui, kategorie A (do 39 let)
1. Miroslav Vítek, amberk
2. M. Serbesa, Praha
3. Martin Michálek, Tri klub Pøíbram
4. Alex Petronjuk, AC Praha
5. Zbyek Zeman, Plzeò
6. Tomá Karas, Mizuno Tri Pøíbram
7. Petr varc, Reklama 99 Pøíbram
8. Roman Sladký, AC Trial Plzeò
9. Stanislav Pøenosil, Pøíbram
10. Martin Maleèek, Ekonom Praha

OD

FILMY PRO DÌTI

VEØEJNÝ ÈTVRTLETNÍ ÁKOVSKÝ KONCERT

16. 12.

3. 11.

PRASKÉ TRIO BASETOVÝCH ROHÙ - KONCERT

Americko-nìmecká romantická retrokomedie, reie Peyton
Reed. Barbara Nováková se prosadí jako autorka kníky Kalu
na lásku, v ní radí enám, jak se emancipovat a jak si uít
sexu bez rizika lásky. To se nelíbí vyhláenému suknièkáøi a redaktoru pánského èasopisu Catcheru Blockovi.
V hlavních rolích Renée Zellwegerová a Ewan McGregor.

JUNGMANNOVA 351, PØÍBRAM III
11. 11.

D I VA D L O

WALDORFSKÁ

KOLA

POØÁDÁ
V SOBOTU 29. LISTOPADU
OD 14 DO 17 HODIN

VÁNOÈNÍ JARMARK

Obchodní akademie
a Vyí odborná kola
Pøíbram

Vás zve na
Den otevøených dveøí
v budovì koly 27. 11. 2003
od 14 hodin.
Tìíme se na Vai návtìvu.

Úspìchy pøíbramského aerobiku

Mìsíc záøí byl pro mìsto Pøíbram sklizní
sportovních úspìchù v závodním aerobiku.
Starí áci
Ve zaèalo 18. záøí na Mistrovství Evropy ve spor1. Jan Nekodný, SP
tovním aerobiku. Pøíbramaèky Lenka Chlebnová
2. Lubo Pokorný, 3. Z
a Pavlína Panáková zde vybojovaly nádhernou
3. Filip inágl, 7. Z
bronzovou medaili v kategorii step-team.
4. Michal Blahna, 1. Z
Lenka Chlebnová a Pavlína Panáková jsou nejen
5. Radek Procházka, 1. Z
závodnice, ale také trenérky juniorského aerobiku
v Pøíbrami. Dne 28. záøí 2003 se svými svìøenci
Starí ákynì
absolvovaly první velké závody. Vynikající pøi1. Nikola Vaigertová, Gymnázium pravenost jejich svìøencù pøinesla pro Pøíbram
2. Adéla Tupá, 8. Z
dalí skvìlé úspìchy. Dvì 4. místa a jedna bron3. Iveta Tomáková, 8. Z
zová medaile trenérky velmi potìila. Tím ovem
4. Iveta Veèerková, 8. Z
podzimní zápolení nekonèí. Na nominaèním zá5. Markéta indeláøová, 8. Z
vodu pro Mistrovství svìta 2003 vybojovaly
Lenka s Pavlínou úasnou støíbrnou medaili.
Dorostenci
Z tohoto nároèného závodu putovala do Pøíbrami
1. Alex Petroòuk, AC Praha
jetì jedna medaile, a to ze sportovního aerobiku
2. Josef Lánský, Gymnázium W
v kategorii en. Bronzovou medaili a tím postup
3. Josef Branovský, SP
na Mistrovství svìta 2003 získala studentka pøí4. Petr Chochola, Gymnázium
bramského gymnázia Lucie Chlebnová.
Budeme dret palce naim úspìným reprezenDorostenkynì
tantkám Lence Chlebnové, Lucii Chlebnové
1. Mirka Petroòuková, AC Praha
a Pavlínì Panákové na mistrovství svìta, které
2. Simona Tupá, Gymn. p. Sv. Horou probìhne v listopadu. Dále také jejich juniorským
3. Eva Fenclová, Gymnázium Dobøí svìøenkyním, které se pøipravují na mistrovství republiky a chtìjí jít ve lépìjích svých trenérek Lenky,
Lucie a Pavlíny.
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KRÁTCE

Z TISKOVEK NA RADNICI

Nìkterým ákùm této koly na plavání doplácelo ministerstvo kolství a radní svým rozhodnutím zrovnoprávnili i ostatní dìti této koly.
Jednání Svazu mìst a obcí se zúèastnil
starosta Ivan Fuksa. Uvedl, e setkání pøedstavitelù obcí a mìst Èeské republiky se tentokrát
zabývalo hlavnì financováním obcí. Úèastníci
6. celostátní finanèní konference se v prùbìhu
jednání shodli na deseti základních bodech,
kterými vládu Èeské republiky ádají o zmìny
v oblastech, jako je financování obcí a sdílené
danì, úpravy krytí nákladù obcí na výkon pøenesené pùsobnosti, lepí informování obcí
o konkrétních moných dopadech reformy
veøejných financí, øeení nadmìrných postihù
a dalími dùleitými otázkami, kterým obce
a mìsta v souèasnosti èelí.
Jedna z nejvìtích kulturních akcí, alespoò co se týká poètu úèinkujících, probìhla
v uplynulých dnech v Pøíbrami. V. mezinárodní
pøehlídky dìtských pìveckých a taneèních souborù, kterou poøádala Spoleènost pøátel národù
východu, Divadlo Pøíbram za podpory ministerstva zahranièních vìcí, se zúèastnilo témìø
750 úèastníkù z Bulharska, Estonska, Bìloruska,
Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Nìmecka a Èech.
Pravidelné zasedání Bezpeènostní rady
mìsta Pøíbram probìhlo v minulých dnech
na mìstském úøadu.
Na schùzku rady sdruení Doprava 99
byli pozváni vichni pøíbramtí poslanci zastupitelstva Støedoèeského kraje. Dùvodem bylo
projednávání problematiky placení ztrátovosti
linkových autobusù. Støedoèeský kraj poskytu-

Souhlasy k nakládání
s nebezpeènými odpady

Odbor ivotního prostøedí MìÚ Pøíbram
upozoròuje vechny právnické osoby a podnikatele (pùvodce), kteøí produkují nebezpeèné
odpady a mají vydané souhlasy k nakládání
s nebezpeènými odpady podle starého zákona è. 125/1998 Sb., o odpadech, (byly udìleny
do 31. 12. 2001), na to, e tyto souhlasy
pozbývají dnem 31. 12. 2003 platnosti.
Podle v souèasnosti platného zákona
è. 185/2001 Sb., o odpadech, mají pùvodci
nebezpeèných odpadù povinnost si zaádat
na pøísluném úøadì (tj. MìÚ Pøíbram) o udìlení
souhlasu k nakládání s nebezpeènými odpady.
Náleitosti, které jsou nutné k podání ádosti
k udìlení souhlasu, jsou uvedeny v § 2 vyhláky
MP è. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Pokutu a do výe 10 mil. Kè uloí ÈIP
kadé právnické osobì a podnikateli, který
produkuje nebezpeèný odpad a nakládá s tímto
odpadem bez souhlasu MìÚ Pøíbram.
Marcel Strnad, pracovník odboru P

Dopravní a bezpeènostní komise

Pøi MìÚ Pøíbram byla zøízena dopravní
a bezpeènostní komise, o které øada obèanù
neslyela. Tato komise má 14 èlenù a zabývá
se, jak vyplývá z jejího názvu, návrhy a pøipomínkováním dopravních a bezpeènostních
situací ve mìstì. Jedním z pøíkladù èinnosti je
upozornìní na obnaené kabely veøejného
osvìtlení u èp. 147 v Hornické ulici na Bøezových Horách. Tyto kabely jsou vdy po sepnutí veøejného osvìtlení pod napìtím 400 V.
Pøivolaný revizní technik a následnì
Technické sluby v krátké dobì provedly
nápravu, aby nebyly ohroovány lidské ivoty.
Samozøejmì pøivítáme vekeré návrhy
a pøipomínky, které se týkají dopravy a bezpeènosti. Vdy Pøíbram je nae mìsto a záleí
jenom na nás, obèanech, jak budeme k problémùm pøistupovat.
Aby komise mohla øádnì a spolehlivì pracovat, oèekáváme Vai podporu a spolupráci.
Své návrhy zasílejte na tyto adresy:
Dopravní a bezpeènostní komise, Mìstský
úøad Pøíbram, Tyrova 108, Pøíbram I, 261 19,
nebo Mìstská policie, Mariánské údolí 324,
Pøíbram I, 261 01.
Frantiek Stoklasa, pøedseda komise

Autokola Køí
vyhlauje dopravnì výchovnou
soutì o pohár Autokoly Køí
Princezna a princ silnic 2003
Kategorie:
1. Pøedkolní dìti
2. Dìti I. stupnì Z
3. Dìti II. stupnì Z
4. Mláde støedních kol
Témata:
1. Pøedkolní dìti
- namalování obrázku s dopravní tématikou Nesprávné chování dìtí na silnici
- znalost pravidel provozu na pozemních
komunikacích z hlediska úèastníka provozu - pøedkolního dítìte - a jejich aplikace
na silnici
2. Dìti I. stupnì Z
- namalování obrázku nebo písemné zpracování tématu Nesprávné chování dìtí
a øidièù na silnici
- znalost pravidel provozu na pozemních
komunikacích z hlediska chodce a cyklisty
3. Dìti II. stupnì Z
- písemné zpracování tématu, které bude
vyhláeno do konce roku 2003
- znalost pravidel provozu na pozemních
komunikacích z hlediska chodce a cyklisty
4. Mláde støedních kol
- písemné zpracování tématu, které bude
vyhláeno do konce roku 2003
- znalost pravidel provozu na pozemních
komunikacích

je dotace pøímo dopravcùm, a tak podle rady
Dopravy 99 není pøehled. A chybí mechanizmus na spravedlivé a objektivní rozdìlování.
V souèasné dobì je jediným mìøítkem poèet
obyvatel, ale zcela chybí hledisko velikosti
a èlenitosti území. Vìtina poslancù se podle
informace pøedsedy sdruení Ivana Fuksy
omluvila, ale pozvání pøijal zástupce hejtmana
Antonín Podzimek, který pøislíbil svolat jednání
s vedoucím odboru dopravy Krajského úøadu
Støedoèeského kraje.
Do zateplení a výmìny oken bytového
domu ve vlastnictví drustevníkù na Drkolnovì
investovali jeho èlenové pøes tøi miliony korun.
Slavnosti u pøíleitosti dokonèení této investice
se zúèastnili i pøedstavitelé pøíbramské radnice.
Je to dalí pøíklad v naem mìstì, e pokud
se lidé dokáou domluvit, a v tomto pøípadì se
dohodlo 72 nájemníkù, tak je to jen ku prospìchu vìci, uvedl Ivan Fuksa.
Ve støedu 23. øíjna bylo poslední setkání
se zájemci o úèast ve výbìrovém øízení na provozovatele vodovodù a kanalizací v Pøíbrami.
V pátek 31. øíjna budou otevøeny obálky
s nabídkami, v pondìlí 3. listopadu zasedne
komise pro hodnocení nabídek, odpoledne
3. listopadu se sejde rada mìsta a vyhlásí
vítìze soutìe.
Kadoroèní pøehlídku pøipravenosti
techniky na zimní údrbu pøipravily Technické
sluby mìsta Pøíbram ve ètvrtek 23. øíjna. Jak
uvedl starosta Ivan Fuksa, není to jenom
o ukazování techniky, ale pøedevím si obsluha
tìchto strojù opìt vyzkouí svoji pøipravenost.

Vìtina strojù je variabilní - slouí v létì
i v zimì. Je tedy tøeba si oivit zkuenosti
s výmìnou jednotlivých dílù, napøíklad
výmìnu zametaèù za pluhy.
V tìchto dnech byl slavnostnì otevøen
nový pavilon Waldorfské koly, kde vznikly tøi
nové tøídy pro støední stupeò výuky. Vznikla i
nová hala, tìlocvièna, knihovna, studovna i zázemí pro uèitele. Ké by takových kol bylo
víc, povzdechl si 1. místostarosta Václav Bene.
Rada mìsta se zabývala problematikou
dìtských høi v Pøíbrami, kterých je po mìstì
celkem 150 a od nového roku by podle nového
zákona mìla být vechna oplocena. Pøíbramtí
radní se zatím shodli na tom, e mnoho høi je
nevyuívaných a ta se budou ruit. Naopak
tam, kde to bude moné, dojde k rekonstrukci
a oplocení. kolská komise tyto prostory ji
døíve zmapovala. Radní se chystají ve mìstì
vybudovat dva velké centrální hrací prostory
pro dìti. Jeden by mìl vzniknout na Drkolnovì
a pro druhý jsou zatím vytipovány ètyøi lokality
podél Pøíbramského potoka.
Ohlasy na nové parkovitì na námìstí
T. G. Masaryka jsou zatím vesmìs pozitivní.
Ale urèitì budou i negativní, nedìlá si iluze
místostarosta Ivan edivý. Parkování je tu
omezeno, auta zde napøíklad nemohou parkovat ve støedu a v sobotu, kdy jsou trhy, a také
mezi osmnáctou hodinou veèer a estou hodinou ráno, kdy je prostor urèen pro chodce.

Pøedstavujeme Mìstské jesle
Moná málokdo ví, e v letoním roce slaví
Mìstské jesle se sídlem v ulici Bratøí Èapkù
v Pøíbrami VII ji 41 let od svého zaloení.
Za dobu existence dolo v jejich organizaci
k nìkolika významným zmìnám. Asi nejdùleitìjí je, e od roku 1997 je mohou navtìvovat nejen dìti zdravé, ale i dìti s nìjakým
handicapem nebo s více vadami. Zøizovatelem
jeslí je v souèasnosti mìsto Pøíbram.
Je to jediné zaøízení svého druhu ve mìstì.
Vedoucí jeslí Bc. Jitka nypsová nás celým
zaøízením provedla a cestou jsme mìli
monost si popovídat o jejich problémech,
radostech i starostech.
Zaøízení se potýká s nedostatkem financí,
i kdy podle jejích slov mìsto dìlá, co mùe.
Pøesto by potøebovali silného sponzora, aby
mohli pøedevím handicapovaným dìtem
usnadnit jejich nelehký údìl. Jak jsou v souèasnosti jesle èlenìny a kolik dìtí nyní
dochází? Mìstské jesle jsou dnes rozdìleny
na tøi oddìlení, pøièem pouze jedno je klasické jeslové a je urèeno pro dìti do 4 let vìku.
Do jeslového oddìlení nyní dochází 21 dìtí.
Dalí oddìlení slouí dìtem s postiením
(mentálním, tìlesným, smyslovým nebo s více
vadami). První rehabilitaèní oddìlení je urèeno
dìtem s postiením ve vìku od 1 roku do 7 let
a v souèasnosti máme na starosti 8 dìtí. Druhé
rehabilitaèní oddìlení je pro dìti s handicapem
ve vìku od 7 let do 15 let vìku. Vìtina dìtí,
které sem docházejí, byla ji døíve vzhledem
ke zdravotnímu stavu zbavena povinné kolní
docházky nebo povinnosti docházet do koly.
Na oddìlení dochází nyní 7 dìtí. V souèasné
dobì je v jeslích hláeno celkem 36 dìtí.
Jaká péèe je dìtem v jeslích poskytována?
V jeslovém oddìlení je péèe o dìti, která
doplòuje péèi v rodinì a navazuje na ni, zamìøena pøedevím na vestranný rozvoj dìtí.
Dìtem v rehabilitaèních oddìleních je poskytována komplexní rehabilitaèní, speciálnì
pedagogická péèe, výchovná péèe a prvky
zdravotní péèe (napø. podávání lékù).
Na vech oddìleních je pro dìti pøipravován
denní výchovný program, který zahrnuje rozumovou, výtvarnou, hudební, tìlesnou, pracovní
výchovu. Kromì toho je pro vechny dìti pøipravována celá øada zábavných a kulturních
akcí, napø. pravidelné promítání pohádky, loutková pøedstavení, spoleèná návtìva divadelního pøedstavení v Divadle Pøíbram, makarní
karneval, výlet do ZOO, oslava MDD, spoleèné táborové ohnì a jiné. Kdo se o dìti v jes-

lích stará? Péèi o dìti na oddìleních zajiují
zkuené dìtské sestry, o dìti s postiením také
fyzioterapeutka a speciální pedagog. Mimo to
za nimi docházejí pracovníci z Pedagogicko psychologické poradny (terapeutka pro grafomotoriku a arteterapii, psycholog) a v pøípadì
potøeby i dalí odborníci. Které terapie
zahrnuje odborná péèe o dìti v rehabilitaèních oddìleních? Rehabilitaèní péèe zahrnuje velkou kálu rùzných terapií, jako napø.
Vojtovu reflexní lokomoci, prvky Bobathovy terapie, relaxaèní techniky (míèkování, cvièení
na rehabilitaèních míèích), rehabilitaèní
plavání, aromaterapii, individuální léèebnì
tìlesnou výchovu a od letoního roku novì
víøivé a masání koupele v hydromasání vanì.
Speciálnì pedagogická péèe je dìtem poskytována na podkladì individuálních vzdìlávacích
programù a zamìøuje se na psychomotorický
rozvoj dìtí (rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a kresby), zlepení motoriky svalstva
mluvidel (logopedie), vyuívá muzikoterapii,
arteterapii (práci s keramickou hlínou), prvky
bazální a orofaciální stimulace a jiné alternativní metody pro rozvoj vlastního potenciálu
dle moností, schopností a potøeb kadého
dítìte individuálnì. Mohou do jeslí docházet
i dìti, jejich rodièe nejsou zamìstnáni?
Pokud rodiè dítìte pobírá rodièovský pøíspìvek na dítì, mùe dítì do jeslí docházet
5 dní v mìsíci. V pøípadì, e rodiè dítìte pobírá z dùvodu celodenní péèe o dítì pøíspìvek
pøi péèi o blízkou osobu, je pobyt dítìte v zaøízení omezen na 4 hodiny dennì.
Je vybavení rehabilitaèních oddìlení
speciálnì upraveno? Na obou rehabilitaèních oddìleních mají dìti speciálnì upravený
sedací a polohovací nábytek. K dispozici je jim
také rehabilitaèní bazén s míèky, speciálnì
upravený relaxaèní kout (pro psychorelaxaci),
hydromasání vana, dílna pro práci s keramickou hlínou, malá pískovna a jiné. Co byste si
pøála v oblasti péèe o dìti s handicapem?
Aby se v naem zaøízení dìti cítily dobøe, aby
se nám co nejvíce dìtí podaøilo integrovat
nebo alespoò zaøadit do kolských a jiných
úèelových zaøízení. A pro dìti nad 15 let si
pøeji, aby pro nì vzniklo zaøízení, které bude
po odchodu od nás v péèi o nì pokraèovat.
A v neposlední øadì, abychom námi poskytovanou péèi ve spolupráci s mìstem Pøíbram stále
zlepovali a zkvalitòovali ke spokojenosti dìtí
i jejich rodièù.
- str -

PØÍBRAMSKÁ

JMÉNA

(6.)

Nejblií okolí Pøíbramì není bohaté na významné vodní
toky. Protéká tudy pouze nìkolik potokù, jedna øíèka a dalí
øíèka zde dokonce pramení. Nejvýznamnìjí z nich je
Litavka, která protéká údolím mezi Bøezovými Horami
a Podlesím, aby se cestou mezi Lhotou a Trhovými
Duníkami dotkla opìt pøíbramského katastru.
Tok øíèky má u Pøíbramì charakter irího potoka, který se
rozvodòuje pouze v dobách jarního tání nebo pøívalových
deù. Pøesto jeho jméno pøipomíná právì skrytou sílu vodního ivlu. Jedna teorie odvozuje pojmenování Litavka
(Litava) ze staroèeského ¼utava = lítá, divoká voda.
Modernìjí verze pak ztotoòuje slovní základ jména øeky
lit se slovesem lít, rozlévat se, a tak odvozuje pojmenování øeky od pravidelných záplav okolí øeèitì. Nutno dodat, e
tato verze je pravdìpodobnìjí.
Samotnou Pøíbramí protéká potok, nazvaný podle nejdùleitìjího místa své trasy Pøíbramský. Jedná se v podstatì
o nevábnou strouhu, napájející vodou soustavu pøíbramských rybníkù, která vtéká u Trhových Duník do Litavky.
Za zmínku snad stojí pouze druhé, dnes neuívané jméno
tého potoka  Flusárenský. Vzniklo podle nìkdejí výrobny
potae (flusu), jen stávala v místech, kde se dodnes øíká
Flusárna. Mnohem zajímavìjí je dnes bìnému èlovìku
nespatøitelný potok Luov, který teèe pod mìstem podzemím, zhruba od Fantovy louky a do Hoøejí Obory.
Pùvodnì tento potok obtékal mìsto z východu a byl pøeklenován èetným lávkami. Od tohoto potoka je také odvozen
název Potoèní ulice, která se nachází mezi okresním soudem a Zahradnickou ulicí. V polovinì 19. století byl vak pøemìnìn na hlavní mìstskou stoku a sveden do podzemí.
Název Luov byl odvozen od rybníèku tého jména, který
se rozkládal v oblasti dneního Hornického námìstí a který
byl pozdìji pøejmenován na Cabicár (Cábryk). Slovo Luov
pochází pravdìpodobnì od slova lutina, co je dnes lutìnina. Zøejmì se na bøezích rybníèku pìstovaly lutìniny.
V 18. století se objevila v písemnostech varianta Lusthof,
která z neznalosti spojila zvukovou podobnost èeského
jména s nìmeckým termínem pro odpoèinkovou stavbu,
doslova rozkoný dvùr.
Dnes ji témìø zaniklou vodoteèí na území mìsta je
Okrouhlice, v létì vysychající potùèek, který mìøí necelý
kilometr a vlévá se do Pøíbramského potoka v oblasti
Balonky. Pramení v lukách severnì od mìsta a je silnì regulován. Svùj název dostal od tvaru toku, který pøipomínal
èást kruhu. Kdysi to býval potok plný ryb, jejich hojnost
vyvolala v roce 1517 dokonce spor mezi pøíbramskými
a dunickými o to, kdo má na jejich lov právo. Hranièní soud
nakonec vyznìl ve prospìch Pøíbramských.
V okolí Pøíbramì pak pramení dalí malá øeka  Kocába.
Odtud teèe severním smìrem k Dobøíi a Knínu, aby se
nakonec u tìchovic vlila do Vltavy. Pojmenování tohoto
vodního toku prolo mením vývojem. Nejstarí záznamy
uvádìjí tvar Chocava/Choczowa. Pùvod tohoto jmenného
tvaru je odborníky vysvìtlován od slovesa chtít. Snad nai
pøedkové nazvali øeku podle chtivosti = rychlosti vody
tekoucí do údolí Vltavy. Postupný komolením se pak
z Chocavy stala Kocába.
Snad nejpopulárnìjí vodoteèí v okolí naeho mìsta jsou
Struhy. Byly vytvoøeny pouze lidskou rukou, aby zásobovaly
dùlní a jiné provozy vodou. Jejich pojmenování je prozaické.
Struhy jsou variantou mnoného èísla od slova strouha a to
je zase synonymem pro malý potok.
Daniel Doleal

Oslavme výroèí zaloení Milínského (jiního) pøedmìstí
Na letoní rok 2003 pøipadá 660. výroèí zaloení Ryneèku
zakladatelem - majitelem panství biskupem praským Arnotem
z Pardubic.
V roce 1343 rozhodl se biskup Arnot z Pardubic zvelebit støediskovou - újezdní obec - mìsteèko Pøíbram, rozíøit ji o jiní
pøedmìstí - platea Milen - Milínské pøedmìstí. Nechal zavézt
moèály potoka Luov, jeho koryto zregulovat a zaklenout.
Naváky dosahovaly a tøí metrù nad pùvodní dno koryta potoka.
Pøedmìstí naplánoval se vemi atributy samostatného mìsteèka.
Trhové místo - malé námìstí - Ryneèek, na jeho západní stranì
kostel, u nìho høbitov, a navíc nemocnici - pitál - první v Pøíbrami.
Pøedmìstí zamýlel jako osadu pro horníky, pøivedené z Kruných hor, aby rozíøil podnikání - dobývání støíbronosných rud.
Z Ryneèku - námìstíèka vedly tøi cesty (ulice), na jih podél potoka
k mìstským mlýnùm, dále do Milína a Bøeznice. Na druhém konci
námìstíèka na východ obloukem na hlavní Rynek a na západ pøes
potok (dnes Pøíbramský) na protìjí kopec ke kutitím a tolám.
Pøes potok byl pøirozenì pro povozy brod, pro havíøe naøídil biskup
Arnot z Pardubic zhotovit a udrovat lávku. Poráet, otesávat stromy dostali za povinnost Lazeètí (dalí èást obce Pøíbram). Protoe
horníci neumìli zprvu èesky, dostaly lávky, pøetaené na nìkolika
pilíøích, název Nìmecké lávky.
Horníci si pozdìji stavìli své domky kolem výpadových cest
z mìsta, ale zaitá cesta k achtám zùstávala stejná - pøes Ryneèek.
Po výstavbì kaplièky sv. Prokopa a snad ji pøedtím zvonice se sokou svìtce, ochránce horníkù, na Bøezové Hoøe dostala název
Prokopská cesta. Obestavìná èást z Ryneèku Prokopská ulice.
Po zaloení dolù Marie a Anna rozvìtvení cesty za potokem
dostalo název Mariánská cesta a Anenská cesta. Ji v 18. století
Wolfgang baron von Sönau je nechal v roce 1842 osázet stromoøadím jasanù a katanù. Prokopskou cestou se ubíraly 4. èervence
poutì ke kostelíèku. V Prokopské ulici postavil c. k. Horní úøad
cáchovnu - dùm, ve kterém se znamenal pøíchod pøíbramských
horníkù do práce a vyplácela se mzda, na základì ji døívìjího
cáchování na tomto místì. Obdobnì byl postaven cáchovní dùm
(dnes hlavní budova muzea) pro cáchování horníkù z Vranèic,
Bohutína, Tisové, Podlesí a dalích obcí z opaèné strany - i z Milína.
Cáchování s modlitbami a sdìleními probíhalo pøed ètvrtou hodinou ranní a pøed dvanáctou hodinou polední pro odpolední smìnu.
Pøíbrami se rozléhal klapot døevìných bácù, a to ji paní pekaøka
Káová o tøetí hodinì otevírala pekaøský kvelb - krám a prodávala
calty - velké housky s návdavkem nìjaké bylinné hoøké. Pøízemní
dùm Káova pekaøství stál na místì Hanáèkova øeznictví, èp. 140
v Pøíbrami I.
Tého roku 1343 rozhodl biskup praský Arnot z Pardubic pøestavìt døevìný hrad - tvrz na zdìný s gotickou vìovou pevnost (obdoba praského domu U Zvonu a karltejnské velké vìe, ovem
mení). Hrázku na dnením Pøíbramském potoce pøebudoval na hráz
pro rybník k chovu ryb a zlepení obrany mìsta. Také nechal mìsto
ohradit náspy s kamennými opìrnými zídkami a za nimi plaòkovou
hradbou - kolovou z dubových kmenù. Východy z mìsta - citadely
uzavøít tøemi branami s vraty a brankami pobitými elezem - Bøeznickou, Dubenskou a Dunickou.
Je chvályhodné pøipomínat události novìjí a zaslouilé osobnosti,
to lze v uèebnicích, pamìtními deskami a dalím zpùsobem, ale mìli
bychom chtít více neli 2000 let staré Historia magistra vitae Historie uèitelkou ivota. Nebýt zpupní a arogantní k naim pøedkùm, pøedìlávat, co vytvoøili a pøejmenovávat co pojmenovali.
Spíe bychom mìli vysvìtlovat mladým, proè se co právì tak
pojmenovalo - Mariánská, Prokopská a Anenská cesta - ulice.
Kontinuita vytváøí vzájemnost minulého s budoucím a vlastenectví.
Ing. Josef Podlaha
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U SNESENÍ R ADY
RADA MÌSTA 29. 9.
SCHVÁLILA
- výbìr zhotovitele investièní akce
Dokonèení Domova seniorù, objekt C
a D, Pøíbram VI - Bøezové Hory, a to
spoleènost ALVA Pøíbram, spol. s r. o.,
za cenu 12 347 599,- Kè, vè. DPH
- zámìr pronájmu nebytových prostor
bývalého øeditelství MìBP Pøíbram a cenu
za pronájem bývalé jídelny a umývárny
ve výi 600,- Kè/m2/rok, za pronájem
pøísluenství ve výi 300,- Kè/m2/rok

RADA MÌSTA 6. 10.
SCHVÁLILA
- poskytnutí pøíspìvku ve výi 5 000,- Kè
na jednu bytovou jednotku, tzn. celkem
10 000,- Kè, na realizovanou rekonstrukci
plynu v domì èp. 217 v Pøíbrami IV

formou darovací smlouvy
- kandidáty na funkci pøísedících
Okresního soudu v Pøíbrami: Milui
Stoklasovou, Pavlu Novákovou, Hanu
Kaubovou, Rudolfa Smetanu, Mirku
Sedláèkovou, Jiøinu olarovou, Danu
Pikrtovou, a uloila vedoucí odboru organizaèního a vnitøních vìcí poádat
pøedsedkyni OS v Pøíbrami o vyjádøení
k navrhovaným kandidátùm.
- finanèní spoluúèast na opravì kany
Okresního soudu v Pøíbrami formou
pøedplacení pøíspìvkù na její provoz
na období 2004 - 2007 v celkové èástce
60 000,- Kè a uzavøení Smlouvy o pøedplacení pøíspìvkù na provoz kany na období 2004 - 2007 mezi mìstem Pøíbram
a Okresním soudem v Pøíbrami
- prominutí nájemného za estrádní sál
v Kulturním domì Pøíbram na akci Dny
kontaktù Asociace èeských cestovních
kanceláøí a agentur (setkání zástupcù
cestovních kanceláøí), které se uskuteèní
ve dnech 21. - 23. 11. 2003 v Pøíbrami,
a pøevzetí zátity starosty nad touto akcí

PEÈOVATELSKÁ SLUBA
MÌSTA PØÍBRAMI
nabízí pro veøejnost následující úkony:

DPS, Brodská 101, tel. 318 629 057, dennì 7 - 15,30 hodin
- masá celého tìla, bederní a krèní páteøe, horních a dolních
konèetin
- magnetoterapie
- perlièková masání koupel celková, dolních, horních konèetin
- bioptronová lampa - úèinky: regenerace bunìk, zpomalení
zánìtlivých procesù, odstranìní otokù, stabilizace krevního
tlaku, relaxaèní úèinky na svaly, zmírnìní bolesti apod.
- rotoped, stepper, posilovací lavice, cvièení s míèi
- termosáèky
- pedikúra mokrá
DPS, Dùl Marie 155, tel. 318 622 145
pondìlí, úterý a ètvrtek 7 - 15,30 hodin
- pedikúra mokrá
- pedikúra suchá, mediciální
- masáe (ètvrtek, pátek 8,30 - 14 hod.)
DPS, Hradební 69, tel. 318 635 404, dennì 7 - 15,30 hodin
- pedikúra mokrá
- masáe
Do klidného a pøíjemného prostøedí za velmi dostupné ceny
Vás zvou a na Vai návtìvu se tìí zamìstnanci Peèovatelské
sluby mìsta Pøíbrami. Uvedené úkony mohou být provedeny
i mimo urèenou pracovní dobu po vzájemné dohodì s pøíslunou pracovnicí.

MÌSTA

- bezúplatný pronájem estrádního sálu
KD Pøíbram pro konání slavnostního
hornického veèera Skok pøes kùi dne
15. 10. 2003
- pronájem místnosti (15,8 m2) v 1. patøe
objektu v Jiráskových sadech 41
p. Lukái Stiburkovi - studovna - ateliér
za nájemné 500,- Kè/m2/rok na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
- slouèení obou základních umìleckých
kol bez konkursního øízení na funkci
øeditele ZU
- program 36. roèníku Hudebního festivalu Antonína Dvoøáka.
- pøedloený návrh na poplatek za úhradu
nákladù za pobyt v protialkoholní záchytné stanici Pøíbram ve výi 500,- Kè
- pronájem plaveckého bazénu ve dnech
6. a 7. prosince 2003 Plaveckému klubu
Pøíbram za 1 600,- Kè/hod.
NESCHVÁLILA
- bezúplatný pronájem vech prostor
Kulturního domu Pøíbram pro Pøíbramský muzikantský ples s podtitulem

P ØÍBRAM
mìstský a podnikatelský pro agenturu
Mikulá Music Agency a pøevzetí zátity
nad tímto plesem

RADA MÌSTA 13. 10.
SCHVÁLILA
- výbìr domù urèených k prodeji:
Prùbìná 144, dùm I. kategorie, 30 bytù
- pokraèování v jednáních o umístìní
stavby Hornický vláèek Pøíbram VI Bøezové Hory
- delegování MUDr. Ivana edivého k zastupování mìsta pøi jednáních se Svazkem
obcí pro vodovody a kanalizace
- sníení ceny za výuku plavání ákù
Speciální koly v Pøíbrami na kolní rok
2003/2004 na èástku 20,- Kè za hodinu
- poøadí dle návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci I/18
Pøíbram - Bøezové Hory, okr. Pøíbram veøejné osvìtlení takto: 1. TS Pøíbram
za cenu 3 219 331,- Kè, 2. STAPOM
Rokycany za cenu 3 548 800,- Kè

Tìlesnì postiení nemají èas zahálet

Poslední záøijový den se sela témìø sedmdesátka èlenù Místní
organizace tìlesnì postiených a vozíèkáøù v Pøíbrami, aby si
zvolili svùj nový výbor a popovídali si o vech problémech, které
je trápí.
Na tuto schùzku si pozvali i starostu mìsta Ivana Fuksu a Jitku
Vackovou z odboru sociálních vìcí a zdravotnictví mìstského
úøadu. Podle slov Ivany Oravcové se èlenská základna místní
organizace v poslední dobì hodnì rozrostla. Dùvodem je spojení
dvou dosavadních organizací. V souèasné dobì probíhá nová
registrace vech èlenù, pak teprve bude jasný jejich pøesný poèet.
Starosta Ivan Fuksa pøedstavil vechny programy, kterými se
mìsto snaí ulehèit nelehký ivot postiených. Pøíkladem
mohou být speciální nízkopodlaní autobusy, které ji nìkolik let
jezdí v místní dopravì. Zatím jde o jednu linku, ale pro pøítí rok
je plánován nákup dalích vozù, které by mìly jezdit i na ostatních linkách. Postieným by mìlo pomoci i nové Infocentrum
v objektu Zámeèku - Ernestina, kde jim pracovníci v maximální
míøe pomohou vyøídit spoustu potøebných záleitostí.
Odbor sociálních vìcí v souèasné dobì pøipravuje jakousi
kuchaøku, ve které by vichni zdravotnì postiení mìli najít
návod na orientaci ve spleti nejrùznìjích zákonù, vyhláek a naøízení v sociální a zdravotní oblasti. Pøíkladem mùe být nová
úprava vyhláky o dávkách sociální potøebnosti. Tato kuchaøka
se v nejblií dobì objeví na internetových stránkách mìsta
Pøíbram a protoe ne vichni mají pøístup k internetu, budeme
tuto problematiku zároveò postupnì otiskovat v Kahanu.
Novou pøedsedkyní Místní organizace tìlesnì postiených 01
a vozíèkáøù se stala Vìra Blahoutová. A jetì jedna dùleitá
informace: 20. listopadu probìhne v Clubu na Bøezových
Horách Den zdraví. I tentokrát by se tady mìly prezentovat
firmy, jejich výrobky pomáhají zdravotnì postieným, probìhne
celá øada nejrùznìjích lékaøských pøednáek, ukázka práce
slepeckých psù a dalí program.

- poøadí dle návrhu komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na akci Inenýrská
èinnost a stavební dozor na stavbì
Rekonstrukce silnice I/18 takto:
1. Pilný, s. r. o., za cenu 1 648 500,- Kè,
2. Ing. Jiøí Vlèek za cenu 1 719 900,- Kè,
3. MITRAX, s. r. o., za cenu 1 947 750,- Kè
- poøadí dle návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Doplnìní øadièù svìtelného signalizaèního
zabezpeèení jednotkami pro pøenos SMS
zpráv a vybudování monitorovacího
pracovitì takto:
1. Signalbau Hüber za cenu 598 589,- Kè,
2. OSVIT SERVIS za cenu 633 423,- Kè,
3. REPAM ELEKTRO za cenu 657 174,- Kè
VZALA NA VÌDOMÍ
- pøedloenou Petici obèanù proti zahájení stavby Hornický vláèek Bøezové
Hory
- zprávu o stavu poární ochrany na území mìsta Pøíbram.

OBÈANSKÉ SDRUENÍ LIGA ZA PRÁVA VOZÍÈKÁØÙ

Vám nabízí bezplatnou slubu s celorepublikovou pùsobností
PORADNA PRO IVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM - PARAGRAFÍK
Mùete nás kontaktovat:
- na bezplatné telefonní lince 800 100 250
- na internetu: www.ligavozic.cz (odkaz poradna)
- e-mailem: hanka@ligavozic.cz
- potou: Liga za práva vozíèkáøù, Kounicova 42, Brno, 602 00

Poskytujeme sociálnì-právní poradenství a budeme se Vám snait
pomoci a poradit s problémy v tìchto oblastech:
- sociální pøíspìvky a výhody pro tìlesnì postiené obèany
- invalidní dùchody
- kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky (odkazy na firmy ve Vaem
regionu)
- peèovatelská sluba a sluba osobní asistence (kontakty na poskytovatele ve Vaem regionu)
- odstraòování architektonických bariér
- kontakty na organizace zdravotnì postiených ve Vaem okolí
- problematika zamìstnávání zdravotnì postiených (kontakty na chránìné dílny a agentury podporovaného zamìstnávání)
- novinky v legislativì týkající se zdravotnì postiených
Tìíme se na Vae dotazy.
Hana Valová, DiS., sociální pracovnice

nízkopodlaní autobus

Podzimní køíovka pro chvíli pohody
45. DIVADELNÍ SEZÓNA
NA PØÍBRAMSKÉ SCÉNÌ

V záøí a v prvních tøech týdnech øíjna
se 45. divadelní sezóna dá se øíci rozjídìla, a to uvádìním úspìných
pohádek z minulé sezóny v dopoledních pøedstaveních.
Na malé scénì se nìkolikrát pøedstavila Bára Hrzánová ve høe Hrdý
Budes a také v Máchovì Máji.
Divadlo Ungelt z Prahy uvedlo hru
Play Strindberg, v ní se pøedstavili Chantal Poulain a Jiøí Lábus. Velmi
osvìujícím pro pøíbramské diváky
bylo opìtné uvedení Podskaláka
s Josefem Zímou v hlavní roli, v ní
prokázal nejen stále vynikající hlasovou úroveò, ale i dokonalý a mladický pohyb, i ostatní prvky svého
nesporného umìní.
Ke konci øíjna byla uvedena první letoní premiéra, kterou je americký
muzikál na motivy W. Shakespeara
(první tajenka). Jméno tohoto autora
se v prùbìhu divadelní sezóny objeví
i v jeho klasické høe (druhá tajenka).
Ve tøetí tajence je ukryt název klasického díla Julia Zeyera v úpravì autorù P. Ulrycha a S. Moi. U dalích tøí
her jsou jako autoøi uvádìna jména J.
Patrick (ètvrtá tajenka), A. Miller
(pátá tajenka) a Ant. Pøidal (está tajenka).
V obrazci dnení figurální polomozaikovky, který je vlastnì urèitým
logem pøíbramského divadla (d
a p) jsou tedy zakryty názvy vech
premiér, které jsou prezentovány
na mìstských plakátovacích plochách,
vèetnì pokynù pro celoroèní pøedplatné.
Vodorovnì: A. Zaèátek první tajenky;
iniciály slovenského herce Labudy. B. Schránky zesnulých. - C. Úl lesních vèel v dutém stromì; iniciály
fotbalového internacionála Vachouka.
- D. Strunný hudební nástroj. - E.
Slovenská sportovní zkratka; mezinárodní zkratka souhvìzdí Plachty
(Vela). - F. Dosáhnout vyslyení
prosby, která je stále odmítána; slovensky jiná; pøezdívka kubánského
revolucionáøe Guevarry; zaèátek
tøetí tajenky; SPZ okresu Kutná

Hora (druhá série); u svých rodièù
nebo u své rodiny. - G. Chemická
znaèka holmia; obstaroný Psohlavec;
ukazovací zájmeno enského rodu;
tovární znaèka nìmeckých osobních
automobilù; jev pøi bouøce provázený
i blesky; obchodní název èasové
smìsi. - H. Cizí domácí pojmenování
Edvarda; turecký mys; zkratka trinitrotoluenu; básnický zápor; konec
první tajenky; rekreaèní obydlí; zá-

tajenky; základní SPZ okresu Ústí
nad Labem; souhlas. - K. Novìjí typ
osobních automobilù Fiat; francouzský
urèitý èlen; osobní zájmeno mnoného
èísla; základní SPZ okresu Pardubice;
projev pozornosti; iniciály zpìvaèky
Pøenosilové; èínské muské jméno;
zkratka Nejvyího kontrolního
úøadu. - L. Pøivlastòovací zájmeno
enského rodu; slovensky sbor
obyvatelka svìtadílu; základní SPZ

mnoného èísla. - N. Vítìzný bod
v judu; jméno èeskoslovenské mistrynì svìta v krasobruslení Vrzáòové;
zaèátek druhé tajenky; zkratka jednotky elektrického proudu (kiloampér); Fénièan; pøíznivec letenských
fotbalistù. - O. Znaèka pøípravku
na barvení vajec; chemická znaèka
bizmutu. - P. Hlavní pøedstavitel
ve filmu Mui nestárnou. - O. Iniciály
filmového reiséra Troky; beèuán-

kladní SPZ okresu Plzeò - sever. - I.
Zkratka limity; slovenská èástice;
øímskými èíslicemi 49; otázka pøi sázce; základní SPZ okresu Kladno; ná
bývalý basketbalový reprezentant;
chemická znaèka helia; poèet smyslù.
- J. SPZ okresu Roòava (druhá série);
chemická znaèka støíbra; konec páté

okresu Svitavy; druh topenitì; mezinárodní zkratka souhvìzdí Pegas
(Pegasus); iniciály básníka Heyduka.
- M. Støed ètvrté tajenky; døíve
pouívaný výraz pro hmotnost;
nákupní støedisko v Plzeòské ulici
v Pøíbrami; ruská pøedloka od; konec
esté tajenky; osobní zájmeno 2. osoby

ský název slona afrického. - R. Èást
horní konèetiny. - S. Iniciály naeho
druhého prezidenta; balkánská øeka.
Svisle: 1. Kus paliva; druh populární
lihoviny; základní SPZ okresu Písek.
- 2. Zaèátek ètvrté tajenky; iniciály
fotbalisty panenky. - 3. Zkratka oznaèení
zastavení boje rozhodèím (v boxu);

jméno zesnulého èínského diktátora;
chemický vzorec oxidu zineènatého.
- 4. Zoologický název velkého stepního ptáka dropa; muské jméno. - 5.
Konec ètvrté tajenky. - 6. Latinsky
hnìv; eden. - 7. Bohatnout (literárnì);
slùvko pochopení. - 8. Pomluva (obecnì;
zaèátek páté tajenky; základní SPZ
okresu Most; domácí pojmenování
Samuela. - 9. Citoslovce varování;
èást petrolejové lampy nebo svíce;
v roce 2002; francouzský neurèitý
èlen. - 10. Patøící ke spisu váného
obsahu; èást nádoby; SPZ okresu
Jihlava (druhá série); základní SPZ
okresu Rokycany. - 11. Zkratka
Ministerstva vnitra; støed první
tajenky; významný staroegyptský
bùh pokládaný za stvoøitele svìta
a otce vech bohù a lidí. - 12. Král zvíøat;
antická hra v kostky; slovenská pøedloka ze; kvalitní tkanina. - 13. Malé
hroby; ruský souhlas; typ vojenského
krytu; patnì. - 14. Výzva; prodlouit
(napø. provaz); sibiøský veletok. 15.
Francouzská pøedloka z; indonéské
sídlo a øeka; koèkovitá elma; støed
druhé tajenky. - 16. Vèelí domeèek;
ohlasy; druh zájmového (napø. sportovního) sdruení; domácí pojmenování
slovenského enského jména. - 17.
Zkratka zbraní hromadného nièení;
dùrazný karetní odpor; konec druhé
tajenky; jméno zesnulého spisovatele
Pavla. - 18. Ledovce; pozemní oznaèení
pro autobusovou zastávku. - 19.
Chlapec; zkratka tzv. pomocných
technických praporù. - 20. Konec
tøetí tajenky. 21. Lesní pták; ruské
muské jméno. - 22. Symetrála; staroøecký bùh stád a lesù; sutina. - 23.
Solmizaèní slabika; zaèátek esté
tajenky. - 24. Kanceláøská zkratka
(ad acta); druhá mocnina deseti;
hromadný úbytek zvìøe v dùsledku
nákazy nebo jiných pøíèin.
Pomùcka k lutìní: C. BRT. - E.
VEL. - F. CHE. - H. CIVA. - I. EZR.
- K. LE. - M. OT. - N. IPON. - S.
UNA. - 3. RSC. - 4. OTIS. - 6. IRA.
- 11. PTAH. - 12. ALEA. - 15. DE;
REO. - 22. PAN.
Milan Soukup

ØÍJNOVÁ

FOTOKRONIKA

Soubor ze Sedlèan byl na mezinárodní pøehlídce.

Starosta pøedal hasièùm z Bøezových Hor nové auto. Prùvod horníkù pøivítal u radnice MUDr. I. edivý.

Høitì u 3. Z bylo v létì zrekonstruováno.

Technické sluby vyzkouely techniku pøed zimou.

Waldorfská kola získala nové prostory.
Rekonstrukce Romitálské a Husovy ulice zahájena

Pøed radnicí a potou byly osazeny infosloupy.

Dìtièky v jednom z oddìlení Mìstských jeslí.

V tìchto dnech zaèala dlouho pøipravovaná rekonstrukce
Romitálské a Husovy ulice na Bøezových Horách. Práce
jsou rozvreny do tøí etap.
První etapa se týká úseku od èerpací stanice Benziny a
ke køiovatce s ulicí Profesora K. Pobudy. Vechny domy
kolem rekonstruované trasy budou mít tzv. pasportizaci.
To je fyzická stavební prohlídka domu. V místì, kde lze
pøedpokládat nìjaký problém, provádí pasportizaci soudní
znalec, ostatní zdokumentuje ná Stavební úøad, informoval místostarosta Ivan edivý. Tato èást stavby by
mìla skonèit 15. prosince. Nebude ale dokonèena úplnì.
Poslední vrstva asfaltového koberce bude poloena a
v pøítím roce, hned jak to dovolí klimatické podmínky,
doplnil Ivan edivý. Starý vyfrézovaný materiál je uloen
a pozdìji bude pouit na zpevnìní jiných cest.
Druhá etapa zaène 15. ledna pøítího roku a bude pokraèovat a k restauraci U Reichrtù. Pøípravné práce u
bìí, øekl I. edivý.
Zastupitelé na svém posledním jednání také odsouhlasili
úlevu pro vlastníky nemovitostí v této èásti mìsta. Úleva
se týká sníení poplatku za svoz komunálního odpadu.
Pohled na probíhající rekonstrukci na Bø. Horách. První etapa se dotýká domù èp. 242, 229, 375, 249, 376,
251, 389, 304, 231, 276, 381, 447, 170, 226 168 a 169.

J. Hutka zpíval na vernisái výstavy J. Hankeho.

Dne 30. 10. byl otevøen nový most do Podlesí.

