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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

Dìtský sborový zpìv byl mým osudem
V tomto roce uplyne 65 let od zaloení
dìtského sboru, který je v Pøíbrami
neodmyslitelnì spojen s jeho zakladatelem Antonínem Vepøekem.
Po jeho smrti pak pøevzal ezlo jeho
syn Vladimír Vepøek. Kdy jsem
v záøí roku 1974 pøila na první zkouku
Pøíbramského dìtského sboru do auly
4. základní koly, vùbec jsem netuila,
e se mi stane osudnou vìta z pozvánky,
kterou dostala moje maminka:
Dìkujeme Vám za Vae kladné rozhodnutí, které prospìje nejen Vaí
dceøi, ale i jmenovanému sboru.
Tato vìta se u mne myslím naplnila
do slova a do písmene, øíká Zuzana
Vepøeková.
Sbormistr Antonín Vepøek tehdy dvanáctiletou Zuzanu do sboru pøijal.
Pozvánku na první zkouku s podpisem Antonína Vepøeka mám dosud
schovanou, jako památku na nìj.
Nosím ji v notách a po letech si uvìdomuji, e to byl právì on, kdo ve mnì
probudil lásku ke zpìvu. Ji po roce
jsem po soutìích, zvlátì v jiných
mìstech, pocítila hrdost, e jsem èlenkou tohoto sboru. Je tady Vepøek, to
byla vìta, kterou jsme od ostatních
soutìících èasto slyeli. A obávali se
právem, protoe jsme témìø vdycky
zvítìzili. Pøíbramský dìtský sbor mìl
tehdy více ne osmdesát èlenù.
Antonín Vepøek byl laskavý, ale
pøísný sbormistr. Brzy mne i ostatní

získal a já byla ráda, e jsem vytrvala,
vzpomíná Zuzana Vepøeková.
Se sborem proila spoustu krásných
chvil: Navázali jsme nové kamarádské vztahy, z nich nìkteré pøetrvávají
dodnes, zaila jsem napjaté situace

pøi soutìích a radost, kdy sbor
vyhrál a postoupil do dalího kola.
Èasto jsme vystupovali na koncertech
po celém Pøíbramsku, okolních mìstech
a vesnicích. Byli jsme i na zájezdu

v Preovì, kde jsme zpívali nepøetritì
víc jak hodinu. Publikum stále tleskalo
a sbormistr pøidával dalí a dalí
skladby.
V r. 1978 sbormistr Antonín Vepøek
zemøel a vedení sboru se tehdy ujal
jeho syn Vladimír Vepøek.
Po pøíchodu Vladimíra jsme
byli rádi, e sbor pokraèuje,
a zaèali jsme si zvykat na nové
vedení. e bych mohla stát
za nìkolik let po jeho boku a pomáhat mu probouzet v dìtech lásku
ke sborovému zpìvu, to mne
vùbec nenapadlo.
Vladimír Vepøek pozdìji zaloil
Komorní smíený sbor, ve kterém
Zuzana spoleènì s dalími a ji
dospìlými èleny dìtského sboru
mohla pokraèovat ve svém
koníèku. Ohlas na první vystoupení byl velmi dobrý, take zaèala
moje dalí etapa sborového
zpívání. V øíjnu loòského roku
toto hudební tìleso oslavilo 20
let trvání. Oba sbory mají
natìstí i po nenadálé smrti
Vladimíra Vepøeka své pokraèovatele.
Pøíbramského dìtského sboru
se ujala zpìvaèka Michaela Havlíèková, která nìkolik let pìvecky spolupracovala s dospìlým sborem,
a Komorní smíený sbor nyní øídí
sbormistr Pavel molík.
UPOZORNÌNÍ
V r. 2004 bude výmìna psích známek.
Vzhledem k tomu, e psí známky budou
opatøeny kolkem o úhradì místního
poplatku, bude výmìna probíhat oproti
dokladu o zaplacení poplatku na rok 2004.
S tímto dokladem a se starou známkou
se laskavì dostavte na Mìstský úøad
Pøíbram, ekonomický odbor - evidence
psù (2. patro).
Mìstský úøad Pøíbram,
odbor kolství, vyhlauje v r. 2004

Zápis do 1 . ro è níkù
z á kla dníc h  ko l
dìtí narozených od 1. 9. 1997
do 31. 8. 1998, vèetnì dìtí
s odloenou kolní docházkou

1. základní kola Pøíbram
Balbínova 328, Pøíbram I
15. 1. 13 -18 h., 16. 1. 13 -18 h.
3. základní kola Pøíbram
Prokopská 337, Pøíbram VI - Bø. Hory
23. 1. 14 - 18 h., 24. 1. 8 - 12 h.
Dne 18. 12. 2003 pøevzali zástupci mìsta od firmy CRA RATING Agency ratingovou analýzu mìsta.

Stalo se ji dobrou tradicí na naí kole, e v dobì
pøed vánoèními svátky myslíme i na oputìné psy
v psím útulku Maják v Lazci. Na akci, kterou letos
podruhé poøádá tøída 8.B, se podílela celá kola.
Vìtina ákù a vyuèujících pøinesla granule, konzervy,
pikoty a rùzné pamlsky. Jsme rádi, e alespoò touto
malou sbírkou mùeme oputìným psùm pomoci
a zpøíjemnit jim pobyt v útulku.
Vlasta mídová

RACHAMÍM, FARNÍ CHARITA PØÍBRAM
A GALERIE F. DRTIKOLA PØÍBRAM
si Vás dovolují pozvat na pøednáky:
Slovo a Bible
19. 1. 2004, PhDr. Jiøina iklová - FF UK Praha
Novozákonní doba - sv. Luká
20. 1. 2004, ThDr. Jaroslav Bro - KTF UK Praha
Bible - kniha ivota
22. 1. 2004, Páter Stanislav Pøibyl - faráø na Sv. Hoøe

Mìsto Pøíbram vydalo na r. 2004
nástìnný kalendáø Antonín Dvoøák.
Cena: 100,- Kè.
K dostání v Infocentru MìÚ a Informaèním støedisku Knihovny J. Drdy.

Má Bible význam pro dneního èlovìka?
28. 1. 2004, Jiøí Drejnar - Etické fórum
Pøednáky se konají vdy od 17 hodin v Galerii
Frantika Drtikola Pøíbram, Zámeèek - Ernestinum

4. základní kola Pøíbram
Jiráskovy sady 273, Pøíbram II
15. 1. 14 - 18 h., 16. 1. 13 - 17 h.
(náhradní termín 12. 2. 14 - 16 h.)

SLOVO STAROSTY

Váení spoluobèané,
v tìchto dnech je to pøesnì
rok, co jste obdreli novou
grafickou a hlavnì obsahovou
formu Zpravodaje Mìstského
úøadu Pøíbram Kahan.
Obsahovou formu, kterou
jsme Vám pøedstavili pøed
rokem, jsme naplnili a nyní
pøipravujeme dalí kvalitnìjí formy informování a komunikace s Vámi.
V minulém roce jsme zavedli novou slubu:
okamité zveøejòování rozhodování - usnesení
rady mìsta a zastupitelstva. Tak, aby si kadý
mohl bez absolvování cesty na radnici vyhledat na internetových stránkách mìsta usnesení,
které se ho týká nebo ho zajímá.
Zøídili jsme INFOCENTRUM, které je
v provozu sedm dní v týdnu od rána do pìti
hodin odpoledne. Zde je moné bez nutnosti
vyhledávání pøísluného úøedníka po radnièních budovách vyøídit základní agendu vyplnit formuláøe, získat informace.
Obdobná sluba v daleko vìtím rozsahu
bude letos k dispozici na nových internetových stránkách mìsta na stávající adrese
www.pribram-city.cz. Podrobné pøedstavení
nového obsahu a slueb Vám pøineseme
v mìsíci únoru.
V souèasné dobì pøipravujeme rozpoèet
na letoní rok. Ten vychází z reality roku
2003, z plnìní programového prohláení
a nových skuteèností, které pøinesl ivot.
Rekapitulaci akcí roku 2003 Vám v souhrnu
pøedstavíme také v únorovém èísle. V minulém roce jsme dobøe hospodaøili s Vaimi
danìmi, co potvrzuje velmi dobré hodnocení
v Ratingové zprávì, které nás øadí mezi velmi
málo nezadluených mìst. Plán akcí roku
2004 bude vycházet z odhadu výe daòových
pøíjmù a státních dotací v letoním roce.
Podrobnì Vás budeme informovat o jednotlivých akcích v následujících èíslech Kahanu.
Jako bývalý maratónský bìec vnímám, e
nae práce pro Vás a pro nae mìsto je bìh
na velmi dlouhé trati. Jistì pøijdou okamiky,
kdy se i nebude daøit, kdy budeme nuceni
pøijmout nepopulární opatøení. Ale vìøte, e
dìláme ve ve prospìch naeho mìsta tak,
abychom na konci volebního období mohli
pøed Vás pøedstoupit s realizovaným programovým prohláením.
Na závìr Vám upøímnì pøeji
úspìch v soukromém a pracovním
ivotì, tìstí, pohodu a hodnì zdraví.

ZASTUPITELSTVO MÌSTA
13. jednání zastupitelstva mìsta bude
ve støedu 28. 1. od 15 hodin
v jednacím sále Na Pøíkopech 105.

SOCHA A. DVOØÁKA

5. základní kola Pøíbram
28. øíjna 1, Pøíbram VII
21. 1. 14 - 17 h., 22. 1. 14 - 17 h.
(zamìøení na hudební a výtvarnou
výchovu, i tøída bez zamìøení)
6. základní kola Pøíbram
Bratøí Èapkù 279, Pøíbram VII
15. 1. 14 - 18 h., 16. 1. 13 - 17 h.
7. základní kola Pøíbram
kolní 75, Pøíbram VIII
24. 1. 8 - 14 h.
8. základní kola Pøíbram
eická 193, Pøíbram VII
22. 1. 14 - 18 h., 23. 1. 14 - 17 h.
Waldorfská kola Pøíbram
Hornická 327, Pøíbram II
23. 1. 14 - 17 h., 24. 1. 9 - 11 h.
(náhradní termín 10. 2. 14 - 17 h.)
V odùvodnìných pøípadech je moné
domluvit s øeditelstvím koly jiný termín.
K zápisu vezmìte s sebou svùj obèanský
prùkaz a rodný list dítìte.

V letoním roce si pøipomeneme 100. výroèí
úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvoøáka.
K této pøíleitosti se mìsto rozhodlo nechat
zhotovit a osadit v Pøíbrami novou sochu tohoto
skladatele. Socha by mìla být slavnostnì odhalena
v kvìtnu. V tìchto dnech urèená komise vybírala
vhodnou lokalitu. Nakonec bylo rozhodnuto, e
socha bude stát pøed Kulturním domem (viz
obrázek). Do odhalení sochy bude na místì
umístìna maketa.

PØEDSTAVUJEME ODBOR

S LOUPEK

SOCIÁLNÍCH VÌCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
naleznete v pøízemí budovy èp. 107
v Tyrovì ulici. Vedoucím odboru je
JUDr. Antonín Hejduk.
Èím vím se Vá odbor zabývá?
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
v samostatné pùsobnosti vytváøí koncepèní,
metodické a analytické materiály v oblasti
sociální pomoci a v pøenesené pùsobnosti
vykonává státní správu na úseku sociální
péèe ve správním obvodu obcí: Pøíbram,
Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Buková
u Pøíbramì, Bukovany, Cetynì, Èenkov,
Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahlín,
Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hlubo,
Chratice, Jablonná, Jince, Kamýk nad
Vltavou, Kotenèice, Kozárovice, Køeín,
Láz, Lazsko, Leetice, Lhota u Pøíbramì,
Milín, Modøovice, Narysov, Obèov,
Obecnice, Obory, Ohrazenice, Ostrov,
Peèice, Pièín, Podlesí, Radìtice, Sádek,
Smolotely, Solenice, Suchodol, Tìchaøovice, Trhové Duníky, Tøebsko, Viòová,
Vranèice, Vysoká u Pøíbramì, Zaluany,
Zbenice, Zduchovice.

Plní úkoly vyplývající
ze zákonù a vyhláek,
zejména zákona è.
100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení, v platném znìní, zákona è.
114/1988 Sb. o pùsobnosti orgánù ÈR v sociálním zabezpeèení,
vyhláky MPSV èíslo
182/1991 Sb, kterou se
provádí zákon o soc.
zabezpeèení, v platném
znìní. Øeí pøípady
sociální potøebnosti,
vydává rozhodnutí ve
vìci sociálních dávek
podle pøísluných
právních pøedpisù,
spolupracuje s dalími
organizacemi a zaøízeními sociální péèe a humanitární pomoci,
terapeutickými kluby a spolky postiených
obèanù, pomáhá øeit problémy zdravotnì
postiených obèanù, zajiuje pomoc
obèanùm v nouzi, poskytuje poradenství
pøi øeení ivotní situace.
Jak se Vá odbor èlení? Odbor má tato
tøi oddìlení: Oddìlení sociálních dávek
s oddìlením dávek sociální péèe pro obèany, kteøí potøebují zvlátní pomoc, a péèe
o obèany spoleèensky nepøizpùsobivé,
a oddìlení pro rodiny s nezaopatøenými
dìtmi a tìhotné eny. Druhé je oddìlení
zdravotnictví, které se stará o mìstské
jesle, protialkoholní záchytnou stanici,
noclehárnu pro bezdomovce a vyøizuje
pøestupky ve vìcech ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomániemi. Tøetí
oddìlení je oddìlení terénní práce, jeho
pracovnice vykonávají terénní sociální
práci pro tìce zdravotnì postiené obèany
a staré obèany a tìmto obèanùm pomáhají
pøi získávání dávek sociální péèe.
Která zaøízení metodicky øídíte? Nae
pracovnice metodicky pomáhají tøem

organizacím: mìstským jeslím, Azylovému
domu pro matky s dìtmi a Peèovatelské
slubì.
Co øeíte v rozíøené pùsobnosti obce?
Projednáváme pøestupky na úseku alkoholové a nealkoholové toxikománie
a správní delikty ve smyslu zákona
è. 37/1989 Sb. v platném znìní. Dále
evidujeme a vydáváme tiskopisy receptù
a ádanek na léèebné pøípravky obsahující
omamné látky oznaèené modrým pruhem.
Co byste poradil lidem, jejich pøíjmy
nedosahují ivotního minima? Èlovìk,
jeho pøíjmy jsou nií ne ivotní minimum a on sám si nemùe pøíjem vlastním
pøièinìním zvýit, mùe èerpat finanèní
pomoc od státu. ivotní minimum stát
poskytuje formou dávek sociální péèe,
a to buï jednorázovì nebo opakující se
penìitou nebo vìcnou dávkou, kterou
se doplòuje pøíjem do výe ivotního
minima. Pro orientaci uvedu nìkolik
dùleitých údajù: ivotní minimum pro
jednotlivce je Kè 4 100,-, pro dvouèlennou
domácnost dospìlých Kè 6 960,-, pro tøíèlennou domácnost (dva dospìlí a jedno
nezaopatøené dítì) Kè 9 210,-.
Slyela jsem, e od ledna nastaly nìjaké
zmìny. Mohl byste nae ètenáøe s nimi
seznámit? Od ledna se za sociálnì
potøebného nebude automaticky povaovat
ten jedinec, jeho pøíjmy nedosahují ivotního minima, ale bude se posuzovat jeho
celková finanèní situace. Znevýhodnìn
bude ten, kdo je majitelem cenností (obrazù,
staroitností apod.). U kadého adatele
budeme posuzovat jeho majetkové pomìry
a zváíme, jestli je jeho majetek zpenìitelný, nebo jestli je moné ho prodat.
Uetøeni budou pouze lidé, kteøí peèují
o nezaopatøené dítì, dítì do ètyø let,
osoby starí 65 let a ti, kteøí peèují o bezmocné blízké osoby. Jednotlivé ádosti
o pøíspìvek budou posuzovat pracovnice
naeho odboru.
- jb -

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY - KYNOLOGICKÝ KLUB PØÍBRAM
Pøíbramský kynologický klub
je registrovaný pod Èeským
kynologickým svazem, který
byl zaloen ji v roce 1951.
Za sebou má tedy pomìrnì
dlouhou historii.
Pøíbramský klub zaloili pánové
Zábranský, Bavor a Lexa pod
názvem Èeskoslovenská brigáda záchranných psù 2. kvìtna
1968. O klubu jsem si povídala
s jeho pøedsedkyní Jeanette
Ranglovou.
Dnes je v naem Kynologickém klubu registrováno 40 èlenù
s nejrùznìjími plemeny psù.
Zabýváme se výcvikem sportovní kynologie a zde dosahujeme velmi dobrých výsledkù.
Ji tøi nai èlenové se zúèastnili mistrovství republiky se
skuteènì dobrými výsledky,
uvedla Jeanette Ranglová.

K u r z y
navtìvují
majitelé

Velké úspìchy mají pøíbramtí
kynologové se svými psy i na
národních a mezinárodních
výstavách. Dvakrát roènì klub
poøádá i výcvikové kurzy pro
veøejnost, kde se zájemci
seznámí se základy kynologie.

MÌSTSKÁ

POLICIE

vech plemen a psi zde zvládnou výcvik základní poslunosti. Kynologické cvièitì se
nachází v krásném a klidném
cvièiti nedaleko Podlesí.
Díky pomoci
mìsta Pøíbram,
Èeského kynologického svazu
a
sponzorù
mùeme v tomto
areálu poøádat
akce, na které
se sjídìjí kynologové z rùzných
mìst a krajù
z Èech i Moravy,
doplnila Jeanette
Ranglová.
- str -

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Za prvních osm dní nového roku
odchytli stráníci ji sedm psù.
- Na Nový rok v 10,25 hod. spatøil stráník
vykonávající obsluhu kamerového systému dva nìmecké ovèáky. Vìtí ze psù se
pokusil napadnout kolemjdoucího èlovìka.
Tyto psy se stráníci snaili na oznámení
obèanù ji nìkolik dní marnì odchytit.
Protoe psi prokazatelnì ohroují zdraví
a ivoty obèanù a prostøedky mìstské policie nestaèí k jejich elimiaci, byla tato
vìc pøedána Policii ÈR. Spoleèná hlídka
se pokusila jetì tý den mezi 11. a 12.
hodinou o opakovaný odchyt, ale psi opìt
utekli. U Autosalonu Peugeot v Evropské
ul. se psi hlídce ztratili z dohledu.
- V sobotu 3. 1. ve 21,55 hod. oznámila
telefonicky paní, e proti Baru Silvestr
leí opilec. Na místo vyjela motohlídka.
Stráníci zde nalezli pana R. D. z Podlesí.
Pomohli mu vstát, ale protoe nebyl schopen se pohybovat, byl za asistence Policie
ÈR umístìn na záchytnou stanici.
- V pondìlí 5. 1. ve 13,25 zaznamenal
stráník u kamerového systému, e na parkoviti v Milínské ul. pøi couvání pokodil
øidiè zeleného Peugeota 306 (PBL 36-25)
lavièku. Z místa odjel smìrem k námìstí
T. G. Masaryka.
- Ten samý den ve 23 hodin oznámila
na sluebu zdravotní sestra chirurgické

ambulance Oblastní nemocnice v Pøíbrami I, e mají na oetøení mue, který je
pod vlivem alkoholu, a potøebují pomoci
pøi pøevozu na záchytku. Hlídka na místo
dorazila za 5 minut. Sestøièka stráníkùm
pøedala lékaøskou zprávu a doklad totonosti, z nìho bylo patrné, e opilcem je
pan L. V. (1964) z Pøíbrami I. Po konzultaci s oetøujícím lékaøem bylo dohodnuto,
e stráníci pána odvezou na záchytku,
protoe nebyl dùvod k hospitalizaci.
- Na Tøi krále v poledne oznámila pracovnice DM Drogerie v Praské ulici, e
zadrela zlodìjku. Jednalo se o paní K. T.
(1981) z Tábora. Ta se snaila ukrást
øasenku L´Oréal. Rovnì v LIDLu mìli
v tento den zlodìje. Nezletilý J. K. (1990)
z Pøíbrami VII zde chtìl odcizit sýr
Maratonec a máslo Zlatá Haná.
- Odpoledne 7. 1. oznámil anonym, e v ul.
Legionáøù leí asi opilý mu. Po pøíjezdu
se zde hlídka sela ji s osádkou vozidla
RZS, která konstatovala, e mu je pouze
opilý a je schopen chùze. Stráníci mui
spolu se zdravotníky pomohli vstát a odjeli.
- Asi hodinu nato museli jet stráníci
do prodejny Papírnictví pina a synové
v Praské ulici. Zde jim byli pøedáni
nezletilí M. . (1991) a M. B. (1991) z Pøíbrami I, J. H. z Pøíbrami III. Pokoueli se
odcizit zboí v hodnotì 687,- Kè.

Vzhledem ke svému nízkému vìku byli
pachatelé pøedáni zákonným zástupcùm,
kteøí byli pouèeni o moných právních
následcích jednání.
- Tý den pøed pùlnocí zavolal obyvatel
jednoho domu na sídliti, e v místì jeho
bydlitì neustále po nocích vychází køik
z jednoho z bytù. Stráníci vyjeli na místo,
ale momentálnì se nic nedìlo. Pøesto
u bytu zazvonili a ihned jim otevøela
majitelka. Na dotaz, zda si je vìdoma toho,
e poruuje zákon, se stráníkùm omluvila
a sdìlila jim, e trpí atypickou neurotickou poruchou a své tvrzení doloila i lékaøskou zprávou. Sdìlila stráníkùm, e
se sama snaí najít jiné ubytování, aby
nedocházelo k tìmto problémùm.
- Ve ètvrtek 8. 1. oznámila paní S., e ji
pøed jejím bytem slovnì obtìují dvì
neznámé eny. Stráníci zde zastihli paní
R. . (1961) z Pøíbrami VII. a S. R.
z Vysoké. eny stráníkùm sdìlili, e zde
provádí osvìtu a pøedstavily se jako registrované èlenky Svìdkù Jehovových.
Na výzvu stráníkù eny dùm opustily.
Mìstská policie Pøíbram dìkuje touto
cestou JUDr. Oldøichu Skarkovi, øediteli
kolicího støediska POLIS, za vìcný
dar - 4 digitální fotoaparáty pro potøeby
Mìstské policie Pøíbram.

POSLANCE

Státní rozpoèet na letoní rok byl schválen. Proto bych se
chtìl v dnením sloupku zmínit o tom, jaké finance pøijdou
do pøíbramského okresu. Sociální demokracii na Pøíbramsku
se podaøilo do návrhu rozpoètu prosadit 20 milionù korun
na dostavbu pøíbramského Domova dùchodcù na Bøezových
Horách. Rovnì se poèítá s rekonstrukcí jídelny Z Jince, kde
by se mìlo uvolnit pøes osm milionù korun. Zaøazena je mimo
jiné i rekonstrukce jídelny pøíbramské Vìznice - Bytíz
za zhruba 27 milionù korun a poèítá se i s investicí zhruba
27 milionù korun do objektu Policie ÈR v Pøíbrami. Finance
ve výi 23 milionù korun pøijdou i na dostavbu památníku
Vojna. Co se týèe mimorozpoètových zdrojù do rozpoètu
Státního Fondu dopravní infrastruktury na pøítí rok byla
na pozmìòovací návrh zaøazena také silnice III, 3. tøídy
Pøíbram - Obecnická, I. etapa, její rekonstrukce se ji dlouhodobì plánuje. Na akci by se mìlo uvolnit zhruba 30 milionù
korun.
Ze Støedoèeského kraje bych zde zmínil poslední prosincové
zasedání krajského zastupitelstva. Mìsto Pøíbram zde zaádalo
o bezúplatný pøevod ubytovny v Èechovské ulici, která nyní
patøí Støedoèeskému kraji. Bohuel mne mrzí, e ubytovna
nebude na Pøíbram bezúplatnì pøevedena. Zastupitelstvo toti
ádost mìsta Pøíbrami o bezúplatný pøevod neodsouhlasilo.
Z dùvodové zprávy vyplývá, e NsP ani odbor zdravotnictví
KÚ SK nesouhlasí s bezúplatným pøevodem výe uvedeného
majetku, a to vzhledem k ekonomické situaci s tím, e v pøípadì prodeje by získané penìní prostøedky mohly být pouity
na zaplacení èásti dluhù této nemocnice.
S tímto stanoviskem se nemohu ztotonit. Vláda toti splnila
slib, který byl dán, a napøíklad do Støedoèeského kraje poslala
na oddluení nemocnic 532 milionù korun. Z tohoto objemu
financí nám ji bylo uvolnìno 415 milionù korun. Do pøíbramské nemocnice do konce prosince 2003 pøilo 100 milionù
korun. Pokud pøipoèteme zhruba 27 milionù korun z prodeje
III. polikliniky, mìly by být dluhy, které vznikly do 31. 12.
2002, zaplaceny. Navíc krajské zastupitelstvo ze své rezervy
poskytlo pro oblastní nemocnici pùjèku na pokrytí výpadku
cash flow a nutných transformaèních nákladù ve výi 40 milionù
korun.

MVDr. Josef Øihák

ivnostenský úøad informuje

V pøedvánoèním období byly kontroly zamìøeny zejména na prodej
vánoèních stromkù, prodej zábavné pyrotechniky a stánkový
prodej provádìný na tritích a u hypermarketù v Pøíbrami.
Pøi kontrole prodeje zábavné pyrotechniky bylo zjitìno poruování
vyhláky ÈBÚ è. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi, spoèívající zejména v prodeji pyrotechnického
zboí, které nebylo schváleno do obìhu pøíslunými úøady.
V nìkterých pøípadech byly pyrotechnické pøedmìty s prolou dobou
pouitelnosti. U prodeje vánoèních stromkù bylo zjitìno, e jsou
prodávány podle délky, ani by prodejci mìli k dispozici mìøidla ovìøená dle vyhláky MPO è. 345/2002 Sb., kterou se stanoví mìøidla
k povinnému ovìøování.
Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Ú
Grantové øízení mìsta Pøíbram
Termín podání ádosti o grant v kultuøe: 31. 1. 2004
Termín podání ádosti o grant ve sportu: 29. 2. 2004
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Váení ètenáøi Kahanu,
do rukou Vám pøichází první èíslo mìsíèníku Kahan
v novém roce 2004.
Chtìla bych struènì pøipomenout nìkteré akce, na kterých se podílela Okresní hospodáøská komora v prùbìhu
prosince 2003, potom uzavøít list za loòským rokem
a seznámit Vás s akcemi, které chystá OHK Pøíbram
v nastávajícím zimním období.
Prosinec, jak u to bývá poslední léta zvykem, neprobíhá tak úplnì jen
ve znamení pøicházejících Vánoc, ale bývá poznamenán v mnoha firmách
i velkým shonem, aby zaèátek pøítího roku mohl zaèít, jak se øíká, nepopsaným listem. Prosinec té bývá ve znamení firemních oslav závìru
roku a bilancování. Sama jsem se úèastnila nìkolika takových akcí. Budu
jmenovat napø. firmu Halex Schauenberg, s. r. o., která poøádala svoji
firemní akci v restauraci Simona, a byl zde jako kadoroènì vyhláen
nejlepí pracovník firmy. Stal se jím pan Roman Kodat, který pracuje
od roku 1997 jako kontrolor výroby.
Pøedstavitelé OHK Pøíbram se té zúèastnili posledního pøedstavenstva
Agrární komory ÈR v tomto roce, na kterém vládlo ovzduí kolegiality
a zájmu o spoleènou vìc.
Té pøedstavenstvo OHK se selo v tomto roce naposledy dne 17. prosince 2003 v Pizzerii Dvoøáèek. I zde se hodnotilo uplynulé období, a to
v kladném slova smyslu, nebo OHK Pøíbram odvedla v rámci svých
moností spoustu dobré práce.
Pøedstavenstvo pøijalo od 1. 1. 2004 nového èlena - Ing. Petra Nohela
NOHEL GARDEN. Firma zamìstnává 180 zamìstnancù a zabývá se
velkoobchodem hnojiv, postøikù, osiva a zahradnického náøadí.
Prosinec il ale i ve znamení spoleèenských akcí. Za vechny chci
jmenovat akci firmy ZAT, a. s. - divadelní pøedstavení Hrdý Budes
s vynikající Bárou Hrzánovou v hlavní roli, kterou uspoøádala pro své
zamìstnance, a Kouzelný vánoèní koncert GINEVRY, který byl
opravdu kouzelný a vyvolal tu správnou vánoèní náladu.
A máme po Vánocích, po Silvestru a máme tady nový rok 2004, kdy nás
èeká pøíval nové práce. I Okresní hospodáøská komora nelenila a pøipravila pro podnikatele spoustu uiteèných a zajímavých akcí souvisejících
s podnikatelským prostøedím pøed naím vstupem do Evropy.
6. ledna 2004  beseda s ministrem prùmyslu a obchodu Ing.
Milanem Urbanem v zasedací místnosti Knihovny Jana Drdy od 16
do 17 hodin.
15. ledna 2004 - setkání OHK a Sdruení podnikatelù Pøíbram
se starostou Pøíbrami ing. Fuksou a pøíbramskými spolky ke spoleèné
diskusi o monosti vytvoøení nových mìstských slavností a kulturních
a spoleèenských akcí.
20. ledna 2004  semináø OHK Pøíbram a FINVEST Pøíbram, s. r. o Zmìny v daòových zákonech  zmìny v daních z pøíjmù od 1. 1.
2004, zmìny v DPH od 1. 10. 2003, 1. 1. 2004 a výhled od 1. 5. 2004,
úèetní souvislosti  zmìny od 1. 1. 2004
27. ledna 2004  semináø OHK Pøíbram a Úøadu práce Pøíbram 
Strukturální fondy EU prùøezovì a Evropský sociální fond 
Programy podporované z ESF, Spoleèný regionální OP, Iniciativa spoleèenství EQUAL, typy a pøíklady projektù ESF a ádost o pøíspìvek z ESF
4. února 2004  semináø OHK Pøíbram a Finvest Pøíbram, s. r. o. 
Vyplòování daòového pøiznání za rok 2003.
Vechna témata semináøù jsou velice havá, a proto doufám, e si najdou
své posluchaèe, kteøí se mohou pøihlásit na OHK Pøíbram.
Výhledovì chci jen zmínit pøipravovaný Podnikatelský ples OHK
Pøíbram a SP Pøíbram dne 28. února v pøíbramské Sokolovnì opìt s pìkným programem a lákavými cenami, a 14. podnikatelskou a hospodáøskou výstavu ve dnech 13. - 15. kvìtna 2004, na kterou nám hejtman
Støedoèeského kraje ing. Petr Bendl opìt pøislíbil dotaci pro malé
výrobce do 30 zamìstnancù se sídlem ve Støedoèeském kraji.
Vechno krásné v roce 2004 Vám pøeje
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami I,
Zámeèek - Ernestinum, Tyrova 106,
tel.: 318 627 784 - 5, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

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

LEDEN
80 L E T
Marie Burianová
Marie Kuèerová
Rùena Ludvíková
Dagmar Mrázková
Boena Roubová
Boena Vondráková
Emil Cvach
Radomil Kessl
Jaroslav Lippert
85 L E T
Jiøina Bambousková
Boena Lukeová
Vlasta Pokorná
86 L E T
Josefa Peèenková
Boena Pøichystalová
87 L E T
Aneka Nosková
Ludmila Tichá
Anastázie Vopièková
89 L E T
Marie Dvoøáèková
Miroslav Horáèek
Jan Winzig
90 L E T
Rùena Brabcová
Rùena Píblová
Frantiek Bílek
91 L E T
Anna Svìcená
Karla tefanová
Albìta Tesaøíková
92 LET
Julie Blaková
95 L E T
Frantiek Volf
Slovo k aktivitám studentù Gymnázia pod Svatou Horou v problematice takøíkajíc ekologické.
V naí kole, tak jako v mnoha jiných, probíhá postupné zaøazování environmentální problematiky
do vzdìlávacích programù. S ekologickou výukou
máme pomìrnì bohaté zkuenosti a navzdory
relativnímu mládí gymnázia i jistou tradici.
Zajiujeme napøíklad kadoroènì pro nae studenty
v atraktivním horském prostøedí týdenní kurz
ekologické výuky a ve kole pracují krouky
studentù víceménì ekologii reflektující.
Na základì naí zkuenosti snad lze øíci, e není
obtíné pøesvìdèit studenty o evidentní skuteènosti
naeho svìta plujícího kosmickým prostorem, kde
ve souvisí pøinejmením s nìèím, na nìm projevy
èinnosti lidstva dosahují dimenze geologických
faktorù a kde budoucnost je stále více závislá na niternosti lidstva, tedy na souèasných rozhodnutích
a èinech nás samotných.
Zajímalo nás, jak by obecný ekologický princip
spojení globálního mylení a lokální aktivity vyplnili nai studenti, kde oni vidí problémy a moná
øeení. Poadavky na návrhy projektù byly zadány
rigoroznì, projekt musí pøináet: v dlouhodobé
perspektivì zlepení souèasného stavu bezprostøedního okolí, a to i pøi naplnìní katastrofických
scénáøù v blízké budoucnosti (zmìny klimatu,
posun aridní zony k severu, èasté záplavy apod.),
dále evidentní estetické hodnoty, musí být realizovatelný vlastními silami a investiènì nenároèný
(lapidárnì øeèeno  zadarmo).
Výsledky diskuse jsou velmi zajímavé. Z celé palety
návrhù, které splnily zadání, uveïme vytváøení
protiprachových a protihlukových barier lemujících
exponované pøíbramské komunikace výsadbou
vhodných døevin, zlepení mikroklimatu mìsta
výsadbou, èi masivním výsevem semen vhodných
stromù a keøù na nevyuitých plochách a obnovou
keøového patra v parcích, vybudování nauèné botanické stezky zahrnující reprezentativní výbìr
domácích døevin a také sanaci erozí ohroených,
zejména svaitých terénù, kde je svrchní pùdní
horizont v pohybu, výsadbou stromù s kùlovými
koøeny schopnými vzdorovat extrémním støiným
silám.
Studenti jsou ochotni ve svém volnu zajistit výsadbový materiál a ti, kteøí mají tu monost, pøedpìstovat vybrané druhy na soukromých pozemcích,
a co je velmi dùleité, rádi by pøizvali k výsadbì
dìti ze základních a mateøských kol, aby si kadý
ve svém mìstì mohl zasadit svùj strom, který by
s nimi vyrùstal.
Øeditelství koly nezbývá, kromì vestranné podpory, popøát svým studentùm v jejich ekologickém
hnutí úspìch. Tím spí, e zatím jde o pouhý
experiment, který nemá v naem regionu obdobu.
A u se vyvine jejich úsilí jakkoliv, jeden závìr
snad mùeme uèinit ji nyní. O schopnostech naí
mládee citlivì vnímat své okolí a pøemýlet o nìm
nejspí nemusíme tolik pochybovat.
Dr. Jaromír Karel
Fotoklub Uran Pøíbram Vás zve do Q-klubu
na výstavu Fotografie. Vystavují: F. Benda,
Ing. V. Fier, F. Gahler, V. Krka,
Z. Misterková, Ing. P. Neupauer, Ing. I. Ranglová,
V. Suchopár, Z. edivý, Ing. P. Toman,
E. Trokiar, B. Unger, Mgr. F. Vais
15. 1. - 26. 2. 2004
pondìlí a pátek: 8 - 20 h., sobota, nedìle 14 - 20 h.

G ALERIE F RANTIKA D RTIKOLA
Z ÁMEÈEK - E RNESTINUM , T YROVA 106
STÁLÁ EXPOZICE:

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

Mezinárodní setkání
mladých hokejistù
Turnajem hokejových nadìjí vyplnili pøíbramtí ètvráci vánoèní
pøestávku. Turnaje se zúèastnila
mustva, která hrají v této vìkové
kategorii na pøedních místech
v Èeské republice: Ytong Brno,
Chemopetrol Litvínov, Bílí Tygøi
Liberec, Slavoj È. Krumlov a poøádající HC Pøíbram. Ze Slovenska pøijelo mustvo aHK Iskra
Banská Bystrica, které patøí mezi
nejlepí na Slovensku.
Organizátorùm turnaje se podaøilo zajistit ceny a odmìnit
co nejvíce hráèù. Byli vyhodnocování nejlepí hráèi v kadém
utkání. Z domácích to byli:
Barto, Klem, Nosákovec, Bacík
a Koneèný. Dalí ceny byly vìnovány nejuiteènìjím hráèùm celého turnaje. Z pøíbramských byli
vybráni Císaø a Kuchta, Pøibyl byl
vyhláen nejlepím brankáøem
turnaje. Pøíbramtí kluci vstoupili
do turnaje dvìma vítìzstvími,
kdy porazili È. Krumlov 3:0 a B. Bystricu 5:0. Poté podlehli ve vyrovnaných utkáních Liberci
a Brnu vdy 0:1, s Litvínovem prohráli 1:5, celkovì obsadili 4. místo.
Pøi této pøíleitosti vìnovali pøíbramtí hokejisté 4. a 5. tøíd ve spolupráci s jedním z mnoha
sponzorù darem dìtem do Dìtského domova v Solenicích celkem 28 ks bobù a organizaèní pracovník ÈSLH p. Stanislav ampalík vìnoval dìtem dresy reprezentaèního mustva a Sparty
Praha. Velký dík patøí vem sponzorùm a rodièùm, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na zajitìní turnaje, a tak pøispìli k jeho hladkému prùbìhu.
Pøíbramtí postoupili v regionálním pøeboru pøípravek do finálové skupiny. Je to jejich velký
úspìch. V této skupinì, která zaèíná 17. 1. 2004, budou mìøit své síly s hokejisty Pardubic,
Mladé Boleslavi, Slavie Praha, Liberce, Kolína a Hradce Králové.
Srdeènì Vás zveme a pøijïte je povzbudit!
Ludìk Schovánek, vedoucí mustva 4. tøíd

D I VA D L O

12., 19. 1. OD 19 HOD. NA MALÉ SCÉNÌ
H RDÝ B UDES
17. 1. OD 15 HOD.
RYBY Z H AVAIE
ANEB Z ORA J ANDOVÁ A JEJÍ KAMARÁDI
23. 1. OD 10 HOD.
A LADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
24. 1. OD 15 HOD.
D ØEVÌNÝ ZÁMEÈEK
26. 1. OD 19 HOD.
K ABARET  B RNÌNSKÉ DIVADLO
27. 1. OD 10 HOD.
D VA LECHTICI Z V ERONY
29. 1. OD 19 HOD., SK. P, A, B, C, S, V
N EBEZPEÈNÉ VZTAHY
DIVADLO KLADNO

KINO
15. - 18. 1.
M AZANÝ F ILIP

Èeská parodie reiséra Václava Marhoula. Soukromý
detektiv Phil Marlow bere v drsné prérii velkomìsta zákon
do svých rukou. Hrají: Tomá Hanák, Vilma Cibulková,
Pavel Lika, Jaroslav Duek a dalí.

19. - 21. 1.
M EZI NÁMI DÌVÈATY

Americká komedie v reii M. Waterse podle románu Mary
Rodgersové. Doktorka Tess Colemanová si se svou dcerou
nerozumí. Ve se zmìní, kdy 2 malé èínské suenky tìstí
zpùsobí mystický ertík. V hlavní roli Jamie Lee Curtis.

22. - 28. 1.
K AMEÒÁK 2

Reie Z. Troka. Zázraèný erektivní pramen zmizí do sklípku
babky Kropáèkové, která se ho ponìkud neuváenì napije
a v dùsledku tohoto zaène sexuálnì likvidovat mue. Hrají:
V. Vydra, Jana Paulová, ale i Helena Vondráèková, Martin
Maxa, Marta Kubiová, Helena Rùièková a dalí.

29. 1. - 1. 2.
U NDERWORLD

Akèní sci-fi reiséra Lana Wisemana. Mají rádi krev, mají rádi jeden druhého, bez ohledu na to, e pocházejí
ze dvou znepøátelených upírských klanù.

2. 2. - 4. 2.
S NOWBOARDISTA

Francouzsko-výcarský film reiséra O. Barca. Napínavý
pøíbìh tøí pøátel bojujících o prvenství v prestiní soutìi
a útìku s ukradenými penìzi pøes francouzské Alpy. V hlavních rolích: G. Colin, C. de Sabletová a N. Duvauchelle.

J AK

5. 2. - 11. 2.

BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADÌJI

Èeská komedie D. Kleina a L. Pecháèka. Trochu zestárli,
ale zùstal jim smysl pro humor, sny a dùvod k ivotu. Hrají:
Pavel Køí, Michaela Badinková, David Matásek, Tereza
Brodská, Luká Vaculík, Jana Hlaváèová, J. Somr a dalí.

12. 2. - 15. 2. OD 17:30
H LEDÁ SE N EMO

HOD .

Jeden z nejhezèích animovaných filmù studia W. Disneye.

Cyklo klub Pøíbram informuje
Zimní dráhové MR: Mui drustva: 1. Dukla Praha, 5. CK Pøíbram B.E.I.

Po patném technickém výkonu (Dudek 2x rozpojil drustvo pøi støídání) jsme v rozjíïce
ztratili monost bojovat o medaili. Drustvo jelo ve sloení: Dudek, Fleissner, Mázl
a Honzák. V omniu a dvojicích jsme nestartovali kvùli chøipce.
Kadeti omnium: 1. Haèecký (Dukla Praha), 7. Huek. Podal velmi dobrý výkon a nebýt
problému v bodovaèce (vyèesané zadní kolo), kdy vedl, mohl pomýlet na daleko lepí
umístìní. Po skonèení MR probìhlo vyhláení Èeského dráhového poháru. Huek nechybìl na stupních vítìzù v ádné disciplínì. Druhý ve sprintu a omniu, tøetí ve stíhaèce
Mui drustva: 1. Dukla Praha, 2. CK Pøíbram B.E.I, 3. Favorit Brno; Omnium:
4. Honzák, 8. Fleissner, 10. Mázl; Dvojice: 6. Honzák, Fleissner; Sprint: 2. Hurt
MR mládee - cyklokros Podboøany
áci: 24. Dìd; kadeti: 9. Sotona, 28. Huek, 31. Boko; junioøi: 23. Horák 25. Staníèek

Mikulá rozdával ceny malým judistùm

Pøíbramská Sokolovna patøila v sobotu 6. prosince malým judistùm. Sportovní klub Judo
Pøíbram uspoøádal turnaj v judu pro nejmení áèky tohoto sportu. A tak se do pøíbramské
sokolovny sjelo 35 dìtí z pìti klubù, ve vìkových kategoriích mláïat (dìti do osmi let)
a pøípravky (dìti od 9 do 10 let).
Po nezbytném váení a rozlosování do jednotlivých vìkových a váhových kategorií byl
turnaj zahájen v 10,30 hod. prvními zápasy. Na tatami ji v tìchto kategoriích byly vidìt
pìkné techniky juda. Jako kadá soutì i tato byla zakonèena vyhláením vítìzù a pøedáváním cen. A kdo jiný v tento den mohl pøedávat ceny ne Mikulá s èertem, kteøí popøáli
malým judistùm do dalích sportovních bojù hodnì sil a závodnického tìstí.
Výsledky:
Mláïata dle váhových kategorií:
do 20 kg: 1. Rudolf Stanislav - JC tola, 2. pinka Filip - JC Tatran Praha
do 26 kg: 1. Babuski Filip - FZ Trávníèkova, 2. Baòas Michal - JC Klecany, 3. Obermaier
Tomá - JC Tatran Praha 4, 4. Øepiák Zdenìk - Lokomotiva Beroun
do 27 kg: 1. Mrva Daniel - SKP Beneov, 2. Ptáèek Daniel - Lokomotiva Beroun, 3. imon
Petr - JC Klecany, 4. Køíová Jitka - Judo Pøíbram
do 32 kg: 1. Auterský Marek - FZ Trávníèkova, 2. Koke David - JC Tatran Praha,
3. Vaøeka Jakub, Jaruek Petr - Judo Pøíbram
Pøípravka dle váhových kategorií:
Dívky do 32 kg: 1. Matonohová Petra, 2. Odvárková Jana, 3. Haladová Markéta - vechny
FZ Trávníèkova
Chlapci 28 kg: 1. Klindera Pavel - Judo Pøíbram, 2. ebek Jakub - JC Tatran Praha,
3. Èapek Ale - FZ Trávníèkova, 4. Skrbek Tomá - JC Klecany
32 kg: 1. Kala Vít - JC Tatran Praha, 2. Voverka Václav - JC tola, 3. Hurský Mikulá JC Klecany
do 35 kg: 1. Srna Jan - FZ Trávníèkova, 2. Elbogen Pavel - JC Tatran Praha, 3. Plavec
Tomá - Judo Pøíbram
do 40 kg: 1. Bobuski Jakub - FZ Trávníèkova, 2. Matonoha Oliver - FZ Trávníèkova,
3. Jurák Jan - Judo Pøíbram, 4. Øapek Jan - Judo Pøíbram, 5. Trekner Jan - JC Tatran Praha
do 58 kg: 1. Zrostlík Ivo - Judo Pøíbram, 2. Øíha Jan - JC tola

16. 2. - 18. 2. OD 17:30 HOD .
B LÁZNIVÁ KOLKA

Americká komedie v èeském znìní. Eddie Murphy vychovatelem proti své vùli.

12. 2. - 18. 2. JEN OD 20 HOD .
T EXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

Jeden z nejlepích amerických hororù posledních let reiséra Marcuse Nispela v produkci Michaela Baye - podle skuteèné události, která v roce 1973 otøásla celou Amerikou.

P ÁN

19. 2. - 25. 2.
N ÁVRAT

PRSTENÙ :

KRÁLE

Americký film reiséra P. Jacksona. Nadchází èas rozhodující
bitvy o pøeití Støedozemì. Putování èlenù Spoleèenstva
prstenu se dostává do poslední a rozhodující fáze.

26. 2. - 29. 2.
V ÍTEJTE V DUNGLI

Americká akèní komedie, reie Peter Berg. Syn krále podsvìtí se pøi hledání pokladu ztratí v pralesích. Otec najme
na jeho vyhledání odborníka jménem Beck. Hrají: The
Rock, Dwayne Johnson a dalí.
Filmy pro dìti:
7. 2. Krtkova dobrodruství 1 - pásmo pohádek
14. 2. Hledá se Nemo - animovaný film
21. 2. Ètyølístek - pásmo pohádek
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- Mírnou levotoèivou zatáèku nezvládl 7. 12. v ulici Pod Èertovým
pahorkem 20letý øidiè osobního
vozidla Ford Transit, dostal smyk
a narazil do odstaveného vozu
Ford Sierra. K ádnému zranìní
nedolo, koda na vozidle 40 tis. Kè.
- Policisté pátrají po zatím neznámém pachateli, který se 7. 12. odpoledne vloupal do tøí osobních
vozidel koda Felicia na parkoviti
v ul. Generála Tesaøíka. Ve vech
pøípadech bez zjevného násilí pøekonal uzamèení aut a poté z nich
odcizil dva radiopøehrávaèe a ze zavazadlového prostoru taku s nákupem za 4 tisíce korun. Ve dvou
vozidlech jetì pokodil pøístrojo-

KRÁTCE

DENÍKU

P OLICIE ÈR

vé desky s elektroinstalací. Na odcizených vìcech a pokození vozù
zpùsobil majitelùm kodu pøesahující finanèní èástku 15 tis. Kè.
- Trestnému èinu zanedbání povinné výivy v tìchto dnech èelí
47letý mu z Pøíbrami. Od øíjna
2000 do èervence roku letoního
øádnì neplní vyivovací povinnost
na svou dceru, pøestoe mu tak bylo
stanoveno rozsudkem Okresního
soudu v Pøíbrami. Na výivném
dluí pøes 66 tis. Kè. Hrozí mu a
dvì léta vìzení.
- 34letý øidiè nákladního vozidla
Ford Transit nedal pøednost projídìjícímu Oplu Corsa a boènì se
s ním støetl. Tentokráte se nehoda

obela bez zranìní, alkohol nebyl
prokázán. koda 53 tisíc korun.
- Bìhem nákupu v Diskontu Plus
v Brodské ulici sebral neznámý
pachatel z nákupního koíku 49leté
enì koenou diplomatku. V té
mìla penìenku s osobními doklady,
kartami do bankomatù a vìtím
obnosem penìz. Zpùsobil jí kodu
15 tisíc korun. Bohuel to není
ojedinìlý pøípad, kdy k takovým
krádeím dochází. Policisté doporuèují obèanùm, aby pøi nákupech
vìnovali vìtí pozornost svým
vìcem a nenechávali je odloené
v nákupních koících.
- Dosud neznámý pachatel se pokusil v noèních hodinách vloupat

do budovy 6. Z. Pokodil vstupní
dveøe, rozbil okno v pøízemí, vnikl
dovnitø, kde byl vak zaznamenán
pohybovým èidlem, které spustilo
alarm. Zlodìj utekl a nestaèil nic
odcizit. Na pokození budovy koly
vak zpùsobil kodu 15 tisíc Kè.
- Krosový motocykl znaèky
Suzuki 250, luté barvy s modrým
sedadlem, zmizel z parkovitì v Obecnické ulici. koda 110 tis. Kè.
- Vyivovací povinnost na syna
zapomnìl plnit 34letý mu z Pøíbrami. Tuto povinnost mu naøídil
rozsudkem okresní soud. Od února
roku 2002 ale na výivné zapomnìl. Nyní je dluh ji 14 tis. Kè.

Z TISKOVEK NA RADNICI

- Mìstské zastupitelstvo jednalo o sluèování mateøských kol. Na rozdíl od minulého zasedání, kdy bylo na programu sluèování základních kol,
se toto jednání obelo bez vìtích emocí. Zastupitelé odsouhlasili slouèení 8. a 9., 13. a 14. mateøské koly. Naopak neprolo slouèení 1. a 12. mateøské koly, kde zastupitelé poukazovali na rozdílné výsledky obou kol. Zaøízení i nadále zùstanou ve svých objektech, zmìnou bude pouze
jednotné vedení. Na øeditele bude vypsáno výbìrové øízení.
- V Pøíbrami bude stát nová socha hudebního skladatele Antonína Dvoøáka. Do soutìe se pøihlásilo 6 ateliérù, z nich komise vybrala model
od u neijícího akademického sochaøe Jana Wagnera. Jeho socha Antonína Dvoøáka ale u stojí pøed praským Rudolfinem. Podle starosty Ivana
Fuksy není sice pøíjemné mít ve mìstì sochu, která u stojí jinde, ale z pøedloených návrhù to byl jediný, který pøipadal v úvahu. Pro bronzovou
sochu Antonína Dvoøáka, která bude velká dva a tøi metry, jsou vytipovány dvì lokality - u kulturního domu nebo v parku Zátií. Sochu vytvoøí
syn akademického sochaøe Luká Wagner a mìsto do ní investuje 1 milion korun.
- Se sestavením státního rozpoètu u mají mìsta pøehled, jaké dotace dostanou. Jak to dopadlo pro Pøíbram, jsme se zeptali starosty Ivana Fuksy.
Mìli bychom dostat státní dotaci 20 milionù korun na III. etapu dostavby Domova dùchodcù na Bøezových Horách. Pøíjemným pøekvapením je i
30 milionù korun na napøímení Obecnické ulice a zatím nepotvrzených je 6 milionù korun na rekonstrukci sociálního zaøízení na hokejovém stadionu. V tomto roce by také mìl stát investovat dalích 60 milionù korun na rekonstrukci Husovy ulice.
- Kadoroènì hodnotí mìstská rada v Pøíbrami vytíenost autobusù MHD. Díky zavedení èipových karet jsou poèty cestujících velmi pøesné.
Jak dopadlo hodnocení letos a zda budou pro pøítí rok nìjaká opatøení, jsme se zeptali starosty Pøíbrami Ivana Fuksy. Probírali jsme výsledky hospodaøení za posledních 12 mìsícù v souvislosti se stanovováním tarifních podmínek na rok 2004. Mìsto mìlo k dispozici zpracované dvì varianty,
které se týkaly zmìn tarifních podmínek a dotace mìsta. První varianta: mìsto bude dotovat MHD èástkou 600 tisíc korun s tím, e dojde ke zdraení jízdného a dùchodci nad 70 let nebudou mít dopravu zdarma, ale budou platit 3 koruny. Druhá varianta: Dotace mìsta bude 1, 6 milionù
korun a dùchodci budou mít i nadále dopravu zdarma. K této variantì se nakonec rada mìsta pøiklonila s tím, e se bude týkat pouze obèanù
s trvalým pobytem v Pøíbrami. Slevová karta je nepøenosná a kadý, kdo chce mít slevu èi bezplatné jízdné, si musí do 1. dubna opatøit èipovou
kartu fotografií. To se provádí v informaèní kanceláøi ÈSAD na pøíbramském nádraí ÈD.

MÌSTSKÁ VYHLÁKA è. 5/2002

o vytvoøení a pouití úèelových prostøedkù Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území mìsta Pøíbrami
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram se usneslo na základì § 84 odst. 2, písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, na svém zasedání dne 25. 9. 2002
vydat úplné znìní Mìstské vyhláky è. 5/99 ze dne 15. 9. 1999 ve znìní vyhláky è. 1/2001 ze dne 21. 3. 2001.

Èl. 1
Základní ustanovení
1. Mìsto Pøíbram v zájmu zlepení úrovnì bydlení, ivotního prostøedí a vzhledu
mìsta vytvoøilo Fond oprav a modernizace bytového fondu na území mìsta
Pøíbrami  (dále jen fond, zkratka FOM), který slouí k poskytování pùjèek
na zvelebení obytných budov na území mìsta, podle stanovených pravidel
a podmínek.
2. Fond je zaloen na základì dohody s Ministerstvem financí ÈR, o jeho zaloení a poskytnutí dotace ze státního rozpoètu. Právo disponovat tìmito prostøedky
je trvale podmínìno dodrováním uvedené dohody s MF ÈR a ustanovení této
vyhláky, popøípadì jeho doplòkù a novel ze strany mìsta Pøíbrami.
Èl. 2
Pøíjmy fondu

1. Pøíjmy fondu jsou:
- dotace a pøípadné výpomoci ze státního rozpoètu
- prostøedky z rozpoètu mìsta Pøíbrami
- pøíjmy ze splátek pùjèek a úrokù
- dary a pøípadné výpomoci z prostøedkù sponzorù (napø. bank, podnikù, firem
apod.)
- dotace, pøípadné výpomoci z rozpoètu OkÚ, popøípadì jiného územního
(regionálního) orgánu
- jiné pøíjmy
2. Pøípadné pøírùstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) mìsta Pøíbrami
a musí být beze zbytku ponechány fondu k pouití podle jeho pravidel.
Èl. 3
Výdaje fondu
1. Prostøedky fondu je mono pouívat k poskytování pùjèek pøi nejniím
úroku 4 % p. a. a nejdelí lhùtì splatnosti 8 let mimo rok, v nìm byla pùjèka
poskytnuta subjektùm a podle pravidel dále uvedených.
2. Výdaji fondu jsou té úhrady poskytované penìnímu ústavu za zøízení
a vedení úètu dle èlánku 6. a náklady výbìrového øízení dle èlánku 4.
3. Adresáty pùjèek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické
a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území
mìsta a které pøijmou závazek poskytnutou pùjèku podle stanovených a ve smlouvì uvedených pravidel ve prospìch tìchto obytných budov nebo jejich staveb
pouít.
4. Z fondu se poskytují tyto druhy pùjèek:

Poø. è.

Název/úèel

Horní hranice pùjèky

01

Obnova støechy rodinného domu (krytina i konstrukce) starí 10 let
- do 80 tis. Kè na 1 dùm

02

Zøízení ekologického (plynového, elektrického apod.) topení ve stávajícím domì
- do 50 tis. Kè na 1 byt

03

Zøízení malé èistírny odpadních vod ke stávajícímu domu
- do 30 tis. Kè na 1 dùm
Dodateèná izolace proti spodní vodì u domu starího 10 let
- do 50 tis. Kè na 1 dùm

04
05

Obnova fasády vèetnì oplechování a nátìru u domu starího 10 let
- do 30 tis. Kè na 1 byt

06

Zateplení obvodového plátì domu starího 5 let

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytì, kde dosud není
- do 40 tis. Kè na 1 byt
Rekonstrukce koupelny a WC
- do 80 tis. Kè na 1 byt

08
09

- do 40 tis. Kè na 1 byt

Støecha bytového domu dle stavebního zákona pro spoleèenství vlastníkù
- do 150 tis. Kè na 1 dùm

10

Obnova a rekonstrukce ZTI

- do 15 tis. Kè na 1 byt

11

Rekonstrukce balkonù

- 30 tis. Kè na 1 balkon

12

Výmìna oken

- 6 tis. Kè na 1 m2 okna

51

Pøi pùdní nástavbì bytù ruící ploché støechy

- do 100 tis. Kè na 1 byt

52

Pøi vestavbì obytných místností do pùdního prostoru v rodinném domì
- do 50 tis. Kè na 1 dùm
Pøi pùdní vestavbì v obytném domì (kromì rodinného domu)
- do 100 tis. Kè na 1 byt

53

Doba splatnosti typù pùjèek 01 - 12 je 4 roky, úrok èiní 4 % p. a.
Doba splatnosti typù pùjèek 51 - 53 je 6 let, úrok èiní 6 % p. a.
Jednotlivé tituly pùjèek lze kumulovat s výhradou 05 - 06 (obnova fasády + zateplení obvodového plátì), které nemohou být poskytnuty kumulovanì
na jeden objekt. Pùjèku nelze získat opakovanì na jeden titul u jednoho domu.
To neplatí v pøípadì, e adatel nevyèerpal jednotlivé druhy pùjèek v jejich horní
hranici a pùjèky øádnì a vèas splácí. Pùjèky lze poskytnout nejvýe na 2 bytové
jednotky (tj. ve dvojnásobku) pro jednoho adatele a pro jedno èíslo popisné.
Pùjèky lze èerpat pouze do konce kalendáøního roku, v nìm byla uzavøena
smlouva o pùjèce. Úroky se platí podle smlouvy o pùjèce, jistina se splácí rovnomìrnì mìsíèními splátkami poèínaje lednem roku následujícího po roce,
v nìm byla pùjèka poskytnuta.
Zvlátní dohodou si mùe dluník dohodnout rychlejí splácení pùjèky.

Èl. 4
Výbìrové øízení
1. Osoby, které splòují podmínky dle èlánku 4, odst. 3, mohou získat pùjèku
z fondu výhradnì na základì výbìrového øízení. Výbìrové øízení organizuje
Mìstský úøad Pøíbram pro kadý kalendáøní rok samostatnì.
2. Podmínky výbìrového øízení musí být vyvìeny na úøední desce MìÚ
a vhodným zpùsobem zveøejnìny ve sdìlovacích prostøedcích. Lhùta na podání
ádosti k úèasti ve výbìrovém øízení se stanoví v rozmezí od 21 dní do 45 dní
ode dne vyvìení podmínek tohoto výbìrového øízení.
3. Obsah ádosti se stanoví vývìskou dle odst. 2.
ádost musí vdy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název adatele, popøípadì statutárního zástupce
b) adresu bydlitì nebo sídlo právnické osoby
c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy nebo její stavby:
adresa, èíslo popisné (je-li ji vydáno), èíslo parcely, prohláení, èi jiný doklad
o vlastnictví domu èi stavby, stavební povolení èi jiný pøísluný doklad o pøípustnosti akce, na ni èi v jejím rámci je ádáno o pùjèku, pøíslunou projektovou
dokumentaci
d) pøedbìnou dohodu s dodavatelem akce, na ni je ádána pùjèka s orientaèní
cenou akce, pøi svépomoci odhad nákladù, které pøi realizaci budou doloeny
fakturami a úèty
e) pøesný popis úèelu, na který je pùjèka nebo pùjèky poadovány, pøi kumulaci
titulù je tøeba popis provést oddìlenì
f) pøedpokládaná lhùta dokonèení pøedmìtné akce
g) poadovaná èástka úvìru podle tabulek v èl. 3 a zpùsob jejího výpoètu
h) návrh na stanovení záruky za poskytnutou pùjèku ve výi alespoò 100 %
pøedpokládaného úvìru
4. Mìstský úøad mùe pro snazí zpracování ádosti podle odst. 3 vydat závazný
formuláø, který vak musí být k dispozici v den vyhláení výbìrového øízení.
5. Komise FOM na návrh mìstského úøadu vyhodnotí pøedloené ádosti
o pùjèky a navrhne konkrétní závìr výbìrového øízení.
6. Výbìrové øízení vyhlauje a o výbìru rozhodne zastupitelstvo mìsta. Výbìrové
øízení je ukonèeno nabídkami k uzavøení smluv o pùjèkách. Výsledek nepodléhá
právu na odvolání.
7. O výsledku výbìrového øízení budou vichni uchazeèi vyrozumìni neprodlenì.
Vybraní adatelé budou vyzváni k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení
smlouvy zaniká, pokud se adatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù
po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení.
8. Výbìrové øízení probíhá dle mnoství finanèních zdrojù na úètu fondu,
maximálnì vak dvakrát roènì, a o vech ádostech musí být rozhodnuto najednou.
9. Z výe uvedeného dùvodu se ádosti, u nich MìÚ zjistí, e jsou nesprávnì
nebo neúplnì vybavené, nemohou vracet adatelùm k pøepracování po uplynutí
dne, který byl stanoven jako poslední k podání ádosti o pùjèku.
Èl. 5
Smlouva o pùjèce
1. S adateli, kteøí úspìnì projdou výbìrovým øízením (dále jen uivatelé),
uzavøe mìsto smlouvu o pùjèce, a to bez zbyteèných odkladù.
2. Smlouva musí obsahovat alespoò tyto údaje:
smluvní strany, identifikace typu pùjèky podle èl. 3, celková èástka pùjèky,
v pøípadì více titulù i skladba, lhùta splatnosti pùjèky, reim splácení (úroky,
jistina), vèetnì dne v pøísluném mìsíci, zpùsob splácení (pøíkazem, sloenkou
apod.), závazek uivatele k uití pùjèky k dohodnutému úèelu, smluvní pokuta
za poruení úèelovosti (okamité vrácení + 30 %), záruka za pùjèku, dohoda
o otevøení úètu u penìního ústavu, souhlas uivatele s kontrolním pùsobením
penìního ústavu a MìÚ a jeho závazek pøedkládat penìnímu ústavu úèetní
doklady o èerpání z úètu
3. MìÚ mùe v dohodì s penìním ústavem a v souladu s touto vyhlákou
vydat závazný vzor smlouvy o pùjèce.
4. MìÚ neprodlenì po podpisu smlouvy o pùjèce pøedá dohodnutý poèet
exempláøù penìnímu ústavu s výzvou na otevøení úètu a k pøevodu prostøedkù
z fondu na nìj.
Èl. 6
Reim èerpání prostøedkù fondu
1. O zpùsobu a lhùtách pøevodù prostøedkù mezi fondem a úèty uivatelù
a o správì pohledávek fondu uzavøe mìsto Pøíbram zvlátní smlouvu s penìním
ústavem.
Èl. 7
Ustanovení doplòková, závìreèná a pøechodná
1. Jestlie se pøi poskytování pùjèek kumulují u jednoho uivatele pùjèky s rozdílnou dobou splatnosti u tée obytné budovy (stavby), pouije se pøi uzavírání
smlouvy o pùjèce lhùta dle pøání uivatele.
2. Zùstatek fondu, po ukonèeném výbìrovém øízení a pøevodu pøísluné èástky
na úèty abonentù, mùe mìsto vyuít ke krátkodobým (pøeklenovacím) pùjèkám
pro svùj rozpoèet a pro své subjekty, zajiující chod mìsta, a to za tìchto
podmínek:
a) mìsto garantuje vrácení takto pouitých prostøedkù na úèet fondu do 21. 12.
tého roku
b) ádný uivatel dle èl. 4 nebude odmítnut pro nedostatek prostøedkù fondu
3. Systém poskytování pùjèek upravených touto vyhlákou podléhá kontrole
mìsta (MìÚ, rada, zastupitelstvo), penìního ústavu - finanèní toky, Ministerstva
financí - dodrení úèelovosti poskytnutých prostøedkù.
4. MìÚ je povinen soubìnì s návrhem na vyhláení dalího výbìrového øízení
pøedloit zastupitelstvu mìsta vyhodnocení hospodaøení fondu i dosaených
vìcných efektù za pøedcházející rok.
5. Tato vyhláka nabývá platnosti a úèinnosti dnem vyhláení - tj. dnem vyvìení na úøední desce MìÚ Pøíbram.
Ing. Ivan Fuksa, v. r.
Mgr. Josef Vacek, v. r.
1. místostarosta
starosta

PØÍBRAMSKÁ

J M É N A (8.)

Minulé vypravování jsme pøeruili cestou údolím ze Sázek
k Pøíbramskému potoku. Naváeme-li dnes zde, musíme se
zastavit u dnes ji témìø zaniklých Literátských rybníèkù.
Jedná se o nìkolik malých, èásteènì zaniklých rybníèkù mezi
Sázkami a samotou V Lázních. Pojmenování tìchto rybníèkù
se v rùzných dobách mìnilo a vìtinou obsahovalo jméno
tehdejího majitele. Souhrnné oznaèení rybníkù jako
Literátské vychází ze skuteènosti, e výtìek ze zdejího
chovu ryb byl urèen pro Literátské bratrstvo, co byl v podstatì chrámový sbor u sv. Jakuba.
Poslední z dosud existujících nádrí v Pøíbrami, pokud
nepoèítáme rùzné bezejmenné nádrky èi vìtí loue, je
populární Kaòka. Jedná se o plochou nevelký rybníèek
pøi hlavní silnici na Milín. Jeho poèátky jsou nejasné, ale
první zprávy o nìm pocházejí ji z poèátku 16. století.
Jméno Kaòka mìl po celou dobu své existence a dùvodem
pro takové pojmenování byl zøejmì tvar vodní plochy,
který pøipomíná rozlitý inkoust.
V Pøíbrami vak bývalo rybníkù mnohem více. Mezi
nejzajímavìjí zaniklá vodní díla patøí rybník Cabicár,
jinak Cábryk, pùvodnì nazývaný Luov. Vznikl na stejnojmenném potoce, o kterém zde ji byla øeè. Rybníèek se nacházel v místech dneního Hornického námìstí, kterému se
dodnes lidovì øíká Cábryk. První zmínky o nìm pocházejí
z roku 1547 a pùvodnì slouil jako haltýø, tedy jako místo
k zadrení vody pro pozdìjí vyuití. Voda z Cábryku zásobovala pøedevím pøíbramské kany pitnou vodou, ale také
se v nìm koupal svinský dobytek, tedy prasata, co je
zajímavé spojení. Od první poloviny 18. století se zaèaly
v okolí rybníka stavìt domy, vodní plocha se zmenovala,
a byl nakonec v 2. polovinì 19. století rybník zruen zcela. Pojmenování Cábryk vzniklo zkomolením slova
Cabicár, které snad pochází z pøíjmení pøíbramského tìaøe
Vavøince Tzabitzera ze 16. století. Proè vak dolo v 16. století k zámìnì Luova za Cabicár dnes není známo. Slovo
Cábryk má také obdobu v termínu Cabrych, co je primitivní zaøízení na promývání vytìené rudy vodou a je pravdìpodobné, e hornictví znalí Pøíbramáci si upravili jméno
rybníka Cabicár ke svým zvyklostem.
Zanikl také pivovarský rybníèek, který se nacházel nad pøíbramským pivovarem, na místì dnení zastávky autobusù
v Jiráskových sadech, a jeho voda zásobovala pivovarské
provozy. Podobný osud potkal napø. Uhrovic rybníèek
v místì bývalých kasáren 1. máje èi rybníèek Na Vápenici,
který se rozkládal poblí dnení teplárny a zanikl pøi stavbì
eleznice v roce 1875.
K populárním vodním plochám naeho mìsta patøí jetì
dalí dvì, které se vak nacházejí na katastrálním území
jiných obcí. Jeliko se vak hranic naeho mìsta pøímo
dotýkají, dovolím si je zde závìrem uvést. První z nich je
rybník Vokaèovský, lidovì zvaný Drozïák. Byl vybudován
v letech 1780-82 a pøestavìn v roce 1811, aby shromaïoval vodu pro bøezohorské dùlní provozy. Pojmenován byl
po mlynáøském rodu Vokáèù, který vlastnil nedaleký mlýn
s malým rybníèkem. Právì tento rybníèek stával v místech
dneního Drozïáku. Toto lidové pojmenování má svùj
pùvod ve svérázném hlídaèi Jakubu Drozdovi, který v 60.
a 70. letech 19. století chránil chované ryby pøed pytláky.
Druhým hranièním vodním dílem je pak rybník Vysokopecký, zvaný té Pecovák.Vznikl v roce 1764 ze stejných
dùvodù jako Drozïák, navíc vak mohl regulovat i hladinu
vody v øíèce Litavce, a tak alespoò trochu chránit obyvatelstvo pøed velkou vodou. Pojmenování rybníka vychází
z jeho umístìní v obci Vysoká Pec.
Daniel Doleal

Zimní radovánky pøíbramské mládee pøed 57 lety

Obrázek od akademického malíøe prof. Jaroslava Broovského
zachycuje rej na kluzitích Hoøejí Obory. Prof. Jaroslav Broovský
se narodil v r. 1907 a zemøel 7. 9. 1956. Uèil na mnoha pøíbramských kolách, vedl loutkové divadlo v bývalé Praské kavárnì
v 1. patøe jednoho domu v Praské ulici a vytvoøil rozsáhlé malíøské
dílo. Jeho ivot byl naplnìn stálou a neocenìnou prací. Pøíbramské
motivy v jeho tvorbì dosvìdèují lásku k mìstu. Zákeøná nemoc
ukonèila jeho ivot plný optimismu.
V dopoledních hodinách se na kluzitích rybníka støídaly tøídy
mìanských a støedních kol. Odpolednì byly obì velká kluzitì i
malé plácky zaplnìny mládeí i dospìlými z celého mìsta. Veèer se
na bliím kluziti obestavìném døevìnými mantinely hrály hokejové
maèe. Zvlátì obávaný soupeø bylo drustvo Felbabky. V r. 1947
byl zvýen zájem o hokej mistrovstvím svìta v Praze a ti majetnìjí
shánìli brusle kanady, chudím musely staèit podráky bot nebo
lajfky.
V pozadí na obrázku je panorama citadely, které je dnes ji jiné.
Ing. Josef Podlaha

Mìstský úøad Pøíbram, odbor ivotního prostøedí, upozoròuje vechny provozovatele (fyzické osoby podnikající a právnické osoby) malých zdrojù
zneèiování ovzduí (spalovací zdroje od 50 do 200 kW, kromì tìch,
kteøí pouívají jako paliva koks, døevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1% a provozy se spotøebou tìkavých organických látek
a emisí tuhých zneèiujících látek) ve mìstì Pøíbram na povinnost oznámit
nejpozdìji do 15. února 2004 údaje pro stanovení poplatku za zdroj zneèiování ovzduí. Formuláøe pro malé zdroje zneèiování ovzduí je mono
vyzvednout na Mìstském úøadu Pøíbram, odboru ivotního prostøedí,
Pøíbram I, Na Pøíkopech 105 (1. patro nad restaurací vejk).
Na téme místì si provozovatelé støedních zdrojù zneèiování ovzduí
mohou vyzvednout nové Vzory souhrnné provozní evidence a oznámení
o výpoètu poplatku za zneèiování ovzduí, které jsou povinni pøedat
spolu s vypoèteným poplatkem také do 15. února 2004. Tuto správní
èinnost na úseku ochrany ovzduí vykonává pro oblast Pøíbramska,
Bøeznicka a Romitálska Mìstský úøad Pøíbram, odbor ivotního prostøedí.
Úøední dny: pondìlí a støeda 8-12, 13-17 hod., telefon: 318 402 301.
A. Hlaváèek, pracovník odboru ivotního prostøedí MìÚ

U SNESENÍ R ADY
RADA MÌSTA 8. 12.
VZALA NA VÌDOMÍ

- Petici proti zøízení zábrany vjezdu
do prostor v Èechovské ulici
- oznámení o odstoupení Mgr.
Frantika Kaláta z funkce øeditele
4. základní koly Pøíbram
SCHVÁLILA

- uzavøení smlouvy o nájmu pozemkù s vybavením pro provozování lyaøského sportu s TJ Baník Pøíbram
se smlouvou o smlouvì budoucí kupní,
jejím pøedmìtem je pozemek p. è.
135/2 o výmìøe 13 889 m2 v k. ú.
Brod, spolu s pøísluenstvím patøícím
k lyaøskému svahu
- zvýení nájemní èástky 9,- Kè/m2/rok
na èástku 10,- Kè/m2/rok za uívání
pozemkù p. è. 705/11, 707/2, 709/5,
709/6, 710/1, 710/15 o celkové výmìøe 3 124 m2 ve vlastnictví paní
Jiøiny Froòkové, tj. z èástky 28 116,Kè/rok na èástku 31 240,- Kè/rok
s tím, e tato èástka bude upravena
pouze na základì ádosti vlastníka
- poskytnutí jistoty ve výi 500,- Kè/m2
pøi úèasti ve výbìrových øízeních
na pronájem nebytových prostor
s tím, e pokud vítìz výbìrového
øízení nájemní smlouvu neuzavøe,
kauce propadá ve prospìch mìsta
- pronájem nebytového prostoru v ul.
Budovatelù 116 (býv. papírnictví)
pro Romana Haeringa na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
za cenu 1 200,- Kè/m2/rok (základní
nájemné) povýenou kadoroènì
o míru inflace za úèelem zøízení irokosortimentní prodejny domácích
potøeb, dárkového zboí a elezáøství
- druhé poøadí na pronájem nebytového prostoru v ul. Budovatelù 116
pro MT KLIENT SERVIS, s. r. o.,
se sídlem Kamýk nad Vltavou, na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní
lhùtou za cenu 1 000,- Kè/m2/rok
(základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace za úèelem
zøízení provozovny pojiovacího
makléøství
- prodlouení nájmu tiskaøských
strojù do 31. 12. 2005 za stávající
nájemné ve výi 5 000,- Kè pro
Tiskárnu PRIMA, spol. s r. o.

A

- Zprávu o vývoji hospodaøení mìsta
Pøíbram a jím zøízených organizací
a plnìní rozpoètu za leden a záøí 2003
- podání výpovìdí obstaravatelských
smluv stávajícím RK ke dni 30. 6.
2004 (estimìsíèní výpovìdní lhùta)
a pøevod úètování bytového fondu
z vedlejí hospodáøské èinnosti do hlavní hospodáøské èinnosti obce ode
dne 1. 7. 2004
- doplnìný návrh Návtìvního øádu
FK MARILA Pøíbram, a. s.
NESCHVÁLILA

- zaøazení spojovací cesty mezi ul.
K Dolu Anna a ul. Prokopská,
Pøíbram VI - Bøezové Hory do sítì
místních komunikací mìsta Pøíbram
a souhlasila s návrhem adatelù, aby
cesta byla uzavøena a daný pozemek
slouil pùvodnímu úèelu
- poskytnutí finanèního daru pro SK
Spartak Pøíbram ve výi 90 000,- Kè

RADA MÌSTA 24. 11.
SCHVÁLILA

- pronájem pozemkù p. è. 208/1 o výmìøe 364 m2 (zahrada) a p. è. 208/2
o výmìøe 23 m2 (stavba) v k. ú.
Lazec p. Josefu Køíovi za cenu 5,Kè/m2/rok na dobu neurèitou s pøedkupním právem nájemce
- doplnìné a upravené Zásady, kterými se stanoví podmínky poskytování
finanèní spoluúèasti mìsta Pøíbram
na budování technické infrastruktury
pro novou obytnou výstavbu
- Zásady pro pøidìlování bytù v domì s peèovatelskou slubou v Pøíbrami dle návrhu
- návrh nové nájemní smlouvy
na pronájem pavilonù v areálu býv.
5. územních jeslí Pøibrami VIII pro
stávající nájemce, a to MUDr. Jiøinu
trobachovou (pavilon èp. 144)
a spoleènost Péèe, s. r. o. (pavilon
èp. 142) s úèinností od 1. 1. 2004
za nájemné ve výi 250,- Kè/m2/rok
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
ODVOLALA

- z funkce pøedsedy kulturní komise
RM p. Oldøicha Suldovského na základì jeho ádosti
- z funkcí èlenù komisí z dùvodu

Z ASTUPITELSTVA
èasté absence na jednáních komisí
tyto èleny: Mgr. Miroslava Kolína,
Ing. Mariána Ivanèáka, Ing. Vladimíra Matìjku, p. Václava Èerného
a p. Milana Rùièku - bezpeènostní
a dopravní komise, p. Pavla Walczyska - bytová komise, Ing. Petra
Karee, p. Jana Øánka a p. Pavla
Boháèe - sportovní komise, Ing. áru - komise letopisecká a památková,
Ing. Petra Karee, Ing. Zdeòka
Holého a p. vihlu - komise pro realizaci majetku mìsta, MUDr. L.
Chládeèka a MUDr. P. Marèeka komise sociální, p. O. Bartoe, Doc.
Blaka, Dr. V. Èekana, p. L. Hudce,
Mgr. V. Krále a M. Øímovského kolská komise, Mgr. Luboe Hudce,
p. Jaroslava Cibulku a p. Josefa
Kmentu - komise pro zahranièní
styky, p. Josefa Bicana a Ing. Jiøího
Chlumeckého - komise pro ivotní
prostøedí a ekologii, MUDr. Josefa
ornu - komise sociálních vìcí
a zdravotnictví
PODPOØILA

- zámìr SZ a VZ Pøíbram podat
pøihláku k akreditaci bakaláøských
studijních oborù oetøovatelství a fyzioterapie a úmysl po úspìné akreditaci vyuèovat uvedené bakaláøské
obory v budovì SZ a VZ Pøíbram,
Jiráskovy sady 113 s tím, e mìsto
uvolní pro umístìní SZ a VZ
budovu po základním kolství k 1. 7. 2004 dochází v Pøíbrami
ke slouèení základních kol a postupnì
se uvolní dvì budovy, pøípadnì pavilony Z (Dlouhá 163, eická 193)
JMENOVALA

- paní Hanu Roèòákovou øeditelkou
pøíspìvkové organizace Galerie F.
Drtikola s platností od 1. 1. 2004

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 19. 11.
SCHVÁLILO

- slouèení 6. Z a 8. Z v jeden právní
subjekt ke dni 1. 7. 2004 s tím, e
1. stupeò zùstane zachován v jednom
pavilonu 8. Z a pavilon pro 2. stupeò 8. Z bude uvolnìn ke dni 1. 7.

MÌSTA

P ØÍBRAM

2005. Ve slouèené kole zùstane rozíøená výuka tìlesné výchovy a bude
optimálnì vyuita kapacita budovy.
- slouèení 2. Z a 4. Z v jeden právní
subjekt ke dni 1. 7. 2004 s tím, e
na 2. Z ji nebude provádìn zápis
do prvního roèníku a budova 2. Z
bude uvolnìna ke dni 1. 7. 2005.
Ve slouèené kole bude zachována
profilace obou kol, tj. matematické
tøídy, mezinárodní projekt Zdravá
kola, vè. kolní jídelny a kuchyní.
- prodej èásti pozemku p. è.179/30
v k. ú. Pøíbram pí Sotiøe Korecké
Margaritopulu za cenu dle cenové
mapy 350,- Kè/m2
- prodej pozemkù p. è. 56/2 o výmìøe
13 m2, p. è. 59/2 o výmìøe 63 m2, p. è.
56/3 o výmìøe 7 m2 a p. è. 58/2
o výmìøe 27 m2 v k.ú. Orlov
p. Antonínu Kropáèkovi za cenu dle
cenové mapy 180,- Kè/m2
- prodej pozemku p. è. 248/55 v k. ú.
Kozièín o výmìøe 79 m2 p. Miroslavu
Zelenkovi za cenu 140,- Kè/m2
- prodej èásti pozemku p. è. 2604/9
v k. ú. Pøíbram p. Milanu Trèovi
za cenu dle cenové mapy 350,- Kè/m2
s podmínkou výkupu ideální poloviny
pøístupového pozemku
- prodej pozemku p. è. 239/3 v k. ú.
Lazec o výmìøe 84 m2 pí Ludmile
Øíhové za cenu 100,- Kè/m2 (pod zahradou)
- prodej pozemku p. è. 172/5 v k. ú.
Lazec o výmìøe 192 m2 p. Jaroslavu
Klíckovi za cenu 100,- Kè/m2 (pod
zahradou)
- prodej pozemku p. è. 480 v k. ú.
Lazec o výmìøe 24 m2 (pod garáí) pí
Janì ilhanové za cenu 250,- Kè/m2
- prodej pozemku p. è. 443/32 v k. ú.
Bøezové Hory o výmìøe 393 m2 pí
Kvìtui Krùtové za cenu 100,- Kè/m2
(pod zahradou) s podmínkou výkupu
podílové èásti pøístupové cesty
po prodeji vech zahrádek
- prodej pozemku p. è. 241 díl a
v k. ú. Pøíbram o výmìøe 30 m2 (pod
stavbou) manelùm Ing. Alexandru
a PaedDr. Janì Ptáèkovým a manelùm Václavu a Milui Rychlíkovým
do spoleèného vlastnictví za cenu
dle cenové mapy 560,- Kè/m2
- výkup èástí objektu èp. 155 v Pøíbrami I, a to 1/8 od MUDr. Miloe
Svitavského a 1/8 od MUDr. Kvìtoslavy Domanské za cenu do 2 mil. Kè

- prodej volného nebytového prostoru
è. 101 v Pøíèné 474 pro p. b. realitní, spol. s r. o. za cenu 86 000,- Kè
- prodej a cenu za 1 m2 bytù I. kategorie podle zákona è. 72/1994 Sb.
v domì èp. 144 v ul. Prùbìná
oprávnìným nájemcùm bytù za cenu
800,- Kè/m2 a úèast mìsta Pøíbram
ve spoleèenstvích vlastníkù jednotek
vzniklých podle zákona è. 72/1994
Sb., ve znìní novely zákona
è. 103/2000 Sb.
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výi 25 000,- Kè vè. DPH formou
darovací smlouvy pro Spoleèenství
vlastníkù Mostecká 87, 142 v Pøíbrami VII
- zruení obecnì závazných vyhláek
mìsta Pøíbram, a to: vyhláky è. 1/94,
o pouití koeficientù pro výpoèet
danì z nemovitosti, vyhláky è. 2/95,
kterou se doplòuje vyhláka è. 1/94,
vyhláky è. 13/95, úplné znìní
vyhláky o pouití koeficientù pro
výpoèet danì z nemovitosti, vyhláky
è. 6/97, úplné znìní vyhláky o pouití
koeficientù pro výpoèet danì z nemovitosti, dále vyhláky è. 10/94,
Trní øád mìsta Pøíbram, úplné znìní,
vyhláku è. 5/97, Trní øád mìsta
Pøíbram, úplné znìní
- pøijetí daru od Ing. Roberta Davida
(sadu fotografií hornických svítidel)
- Obecnì závaznou vyhláku è.
24/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj
- Obecnì závaznou vyhlákuy è.
11/2003, o zajitìní ochrany veøejného
poøádku pøi chovu domácích a hospodáøských zvíøat
- Obecnì závaznou vyhláku è.
12/2003, k zajitìní udrování èistoty
ulic a jiných veøejných prostranství,
k ochranì ivotního prostøedí, veøejné
zelenì a k uívání zaøízení obce
- Obecnì závaznou vyhláku è.
20/2003, o povinném hubení kodlivých hlodavcù (o deratizaci)
- Obecnì závaznou vyhláku è.
18/2003, o zásadách pro pouívání
znakù a praporu mìsta Pøíbram
- Pravidla grantového øízení pro oblast
kultury v Pøíbrami
- Pravidla grantového øízení pro oblast
sportu v Pøíbrami

OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁKA È. 21/2003 ZE DNE 16. 12. 2003 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSÙ

Zastupitelstvo mìsta Pøíbram se usneslo
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, dne 16. prosince
2003 vydat podle ustanovení § 10 písm.
d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, tuto obecnì závaznou
vyhláku.

Oddíl I
Základní ustanovení
Èl. l
(1) Mìsto Pøíbram vybírá ve smyslu
ustanovení § 1 písm. a) zákona è.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, místní
poplatek ze psù.
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí
Mìstský úøad Pøíbram - ekonomický odbor (dále jen správce poplatku) a v øízení
ve vìcech poplatku se postupuje podle
zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní
a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
pokud zákon è. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
nestanoví jinak.
Oddíl II
Èl. 2
Pøedmìt poplatku
Poplatek se platí ze psù starích 3 mìsícù.
Èl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která je dritelem psa a má v územním obvodu mìsta trvalý pobyt nebo
sídlo.
Èl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozdìji do 15
dnù ode dne nabytí psa do drení oznámit
tuto skuteènost správci poplatku.
Po dovrení stáøí psa tøí mìsícù je poplatník
povinen podat pøiznání k místnímu
poplatku ze psù a poplatek zaplatit podle
èl. 9 této vyhláky.
(2) Povinnost oznámit nabytí psa do drení
má i obèan, který je od poplatku podle
zákona o místních poplatcích nebo podle
této vyhláky osvobozen a tuto skuteènost musí v oznámení správci poplatku
prokázat.
(3) Poplatník je rovnì povinen oznámit
správci poplatku kadou skuteènost, která

má vliv na výi poplatku nebo na osvobození, do 15 dnù od jejího vzniku.

e) pro ostatní poplatníky, právnické osoby
900,- Kè
1 350,- Kè

(4) Pøi plnìní oznamovací povinnosti je
poplatník povinen sdìlit správci poplatku
pøíjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydlitì nebo sídlo, rodné èíslo
nebo IÈO.

f) pro poplatníky uvedené v bodì a) a e),
kteøí jsou èleny Èeské asociace sportu
psích spøeení
200,- Kè
300,- Kè

(5)Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemnì
ohlásit vechny psy v domì chované.
Èl. 5
Identifikace psù
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenèní známku pro psa bez ohledu na to,
zda poplatník poplatku podléhá nebo je
od poplatku osvobozen. Poplatník je
povinen zajistit,
aby pes známku nosil, pøípadnì byl oznaèen mikroèipem. Tato známka je nepøenosná na jiného psa, i kdyby lo o psa
tého dritele. Ztrátu nebo odcizení této
známky je poplatník povinen správci
poplatku nahlásit nejpozdìji do 15 dnù.
Èl. 6
Sazby poplatku
Poplatek za psa èiní roènì :
za 1. psa roènì za kadého dalího roènì
a) pro poplatníka, který je poivatelem
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého dùchodu jako jediného zdroje
pøíjmu, anebo poivatel sirotèího dùchodu
100,- Kè
300,- Kè
b) pro poplatníky s trvalým bydlitìm
v rodinných domcích a místech, kde jsou
dány hygienické a praktické podmínky
pro drení psù (uzavøený výbìh) v èástech
mìsta Pøíbram - Brod, Pøíbram - Bytíz,
Pøíbram - Jerusalém, Pøíbram - Jesenice,
Pøíbram - Kozièín, Pøíbram - Lazec,
Pøíbram - Orlov, Pøíbram - Zavrice,
Pøíbram - eice a na samotách v ostatních èástech mìsta
200,- Kè
500,- Kè
c) pro poplatníky s trvalým bydlitìm
v rodinných domcích a poplatníky bydlící
v ostatních domech, kde jsou dány hygienické a praktické podmínky pro drení
psù (uzavøený výbìh) v ostatních èástech
mìsta
500,- Kè
900,- Kè
d) pro poplatníky v ostatních domech
900,- Kè
1 350,- Kè

g) pro poplatníky uvedené v bodì a) a
f), kteøí mají psy umístìné v kotcích
(sportovní úèely) s podmínkou èlenství
v kynologickém klubu
200,- Kè
300,- Kè
Èl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je podle ustanovení § 2
odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù (dále jen zákon) osvobozen
dritel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba
s tìkým zdravotním postiením, které
byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod podle zvlátního právního pøedpisu1a)
b) osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto osob
c) osoba provozující útulek zøízený obcí
pro ztracené nebo oputìné psy
d) osoba, které stanoví povinnost drení
a pouívání psa zvlátní právní pøedpis1b)
(2) Od poplatku je osvobozen dritel psa:
a) uvedený v èl. 6 pod písmeny a), f) a g)
na dobu tøí let, který si psy nechá identifikovat mikroèipem
b) uvedený v èl. 6 pod písm. b) u prvého
psa na dobu tøí let, pokud si psa nechá
identifikovat mikroèipem
c) kterého pøevzal z psího útulku zøízeného
mìstem po dobu jednoho roku ode dne
pøevzetí
(3) Od poplatku lze osvobodit dritele psa:
a) který má speciální záchranáøský
výcvik, pokud má jeho dritel pøísluné
osvìdèení
b) kterým je Mìstská policie Pøíbram,
pokud drí psa, který má pøísluné
osvìdèení o výcviku
c) kterým je osamìle ijící dùchodce
ve vìku 65 let a starího, za pøedpokladu,
e je v bytì èi nemovitosti hláen sám.
Osvobození se vztahuje pouze na 1. psa.

(4) Úlevu z poplatku lze pøiznat driteli
psa:
a) který je uveden v èl. 6 pod písmeny c),
d) a e) ve výi 300,- Kè po dobu tøí
kalendáøních let u kadého psa, kterého
si nechá identifikovat mikroèipem

b) který je uveden v èl. 6 pod písm. b)
ve výi 300,- Kè po dobu tøí kalendáøních
let u kadého dalího psa, kterého si
nechá identifikovat mikroèipem
(5) Poplatník je povinen správci poplatku
vdy do 31. bøezna pøísluného kalendáøního roku prokázat, e dùvod osvobození
trvá.
(6) Osvobození od poplatku ze psa zaniká,
zanikne-li dùvod osvobození.
Èl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí bez vymìøení od prvního dne mìsíce následujícího po dni,
kdy poplatková povinnost vznikla, a to
za jednotlivé mìsíce do konce kalendáøního roku ve výi 1/12 stanovené sazby.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (napø. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo
prodej), poplatek se platí i za zapoèatý
kalendáøní mìsíc. Tuto skuteènost musí
poplatník nejpozdìji do 15 dnù ústnì
nebo písemnì do protokolu oznámit
správci poplatku. Vznikne-li pøeplatek
vyí ne 50,- Kè, bude poplatníkovi
vrácen na základì jeho ádosti.
Èl. 9
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázovì bez vymìøení nejpozdìji do 31. bøezna kadého
roku. Vznikne-li poplatková povinnost
bìhem roku, je poplatek splatný do 15
dnù od splnìní oznamovací povinnosti.
Oddíl III
Závìreèná ustanovení
Èl. 10
Sankce
(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) vèas nebo ve správné výi, vymìøí
správce poplatku poplatek platebním výmìrem.Vèas nezaplacený (neodvedený)
poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) èást mùe správce poplatku
zvýit a na trojnásobek. Vymìøený
poplatek i zvýení se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto
vyhlákou, mùe mu správce poplatku
uloit pokutu za nesplnìní povinnosti
nepenìité povahy ve smyslu ustanovení
§ 37 zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní
a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Èl. 11
Lhùty pro vymìøení poplatku
(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecnì
závaznou vyhlákou, lze dluné èástky
vymìøit nebo domìøit do 3 let od konce
kalendáøního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla. Pro ostatní promlèecí
lhùty platí zvlátní pøedpisy (zák. è.
337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù,
v znìní pozdìjích pøedpisù).
(2) Byl-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn
úkon smìøující k vymìøení nebo domìøení
poplatku, bìí tøíletá lhùta znovu od konce
roku, v nìm byl poplatník o tomto úkonu
písemnì uvìdomìn. Vymìøit a domìøit
poplatek lze nejpozdìji do 10 let od konce
kalendáøního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Èl. 12
Sníení nebo prominutí poplatku
Správce poplatku mùe na ádost poplatníka z dùvodu odstranìní tvrdosti poplatek
nebo jeho pøísluenství zcela nebo èásteènì
prominout. Pøísluenstvím se rozumí
zvýení poplatku podle ustanovení èl.10,
odst. (l) nebo pokuta uloená ve smyslu
ustanovení èl. l0, odst. (2) tohoto oddílu.
Èl. 13
Úèinnost
(1) Tato obecnì závazná vyhláka nabývá
úèinnosti dnem 1. ledna 2004.
( 2) Dnem úèinnosti této vyhláky se
zruuje vyhláka mìsta è. 8/96 z 11. 12.
1996 o místních poplatcích a vyhláka
mìsta è. 8/98 ze dne 12. 8. 1998 o místních poplatcích.
Ing. Fuksa Ivan
starosta

MVDr. Bene Václav
1. místostarosta

1)
§ 2 vyhláky è. 284/1995 Sb., kterou
se provádí zákon o dùchodovém pojitìní
1a)
§ 86 zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjích
pøedpisù
1b)
napøíklad zákon è. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znìní pozdìjích pøedpisù
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