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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

SLOVO STAROSTY

Tanèit chceme celý ivot
Taneèní sály, krásné aty partnerek,
ladné pohyby, ale také pøísné oèi
rozhodèích, spousta cestování, to vechno skrývá koníèek, který si zvolili
Milan Pilous a Petra Mladièová,
tedy spoleèenský tanec.

V souèasné dobì spolu tito mladí
Pøíbramáci tanèí ji osmým rokem.
Tanèit jsme zaèali v klubu manelù
Slánských v Sokole Pøíbram. Klub má
pomìrnì dlouhou tradici. Pùvodnì jej
vedl pan Jiøí Dohnal a klub je známý
pod názvem Temperament
Pøíbram, pøiblíila zaèátky
Petra Mladièová. Petra chodila
na balet k paní Topinkové
a kdy pak s baletem skonèila, pohyb prý jí opravdu
hodnì chybìl.
Zaèala
jsem se tedy
rozhlíet
po partnerovi
a Milana jsem
nala
právì
v taneèních.
Tehdy jetì tanèil
kadý s jiným
partnerem, ale
náhoda
tomu
chtìla, e jim
jednou jejich
protìjky nepøily. Take jsme
si vlastnì zbyli.
A velká náhoda
zpùsobila, e
spolu tanèíme
ji osm let,

doplnil Milan Pilous.
I kdy u jsou oba registrováni
v Taneèním klubu Sparta Praha,
do pøíbramského Temperamentu se
stále vracejí. ijeme sice oba dva
v Praze, ale na víkendy jezdíme domù
a do Pøíbrami se pak urèitì chceme
natrvalo vrátit, shodují se. Petra
jetì stihla vystudovat Vysokou kolu
chemicko - technologickou, Milan pøi
práci také studuje. Tancování se ale
vìnují dennì od pìti do osmi veèer.
Stoupat po taneèním výkonnostním
ebøíèku je skuteènì hodnì
sloité a nároèné.
Úplnì zjednoduenì
øeèeno: musíme porazit
200 párù a pìtkrát se umístit
ve finále, abychom mohli postoupit do dalí tøídy. A kadou novou
pozici musíme tvrdì obhajovat,
vysvìtlil Milan Pilous.
O tom, e si tento pøíbramský pár
vede skuteènì skvìle, svìdèí to, e
nyní ji jsou na nejvyí pozici
ebøíèku, tedy v mezinárodní
tøídì. Na otázku, jak dlouho se
tancování jetì budou vìnovat, øíká Milan bez pøemýlení: Celý ivot! Nehodláme
s tím pøestat, je to prostì
souèást naeho ivota.
- str -

Upozornìní

Dne 6. 1. byla zahájena letoní Tøíkrálová sbírka
slavnostním prùvodem Tøí králù na velbloudech.
Dvanáct skupinek koledníkù se rozelo do ulic, aby
koledovalo o pøíspìvek pro ty z nás, kteøí to potøebují. Díky Vám, dárcùm, bylo vykoledováno
v Pøíbrami a okolních vesnicích - Bohutínì, Vysoké
Peci, Tøebsku a Narysovì celkem 73 521,- Kè.
Tato èástka byla odeslána na konto Sdruení Èeské
katolické charity v Praze a bude z ní vráceno místní
Charitì 65 %. Tyto peníze budou pouity na zahájený
projekt Charitní oetøovatelské a peèovatelské
sluby od 1. 1. 2004. Tato oetøovatelská sluba je
hrazena ze zdravotního pojitìní na základì doporuèení oetøujícího lékaøe. Péèi poskytují zdravotní
sestry v domácím prostøedí klienta. Farní charita
dìkuje vem dárcùm, kteøí pøispìli do kasièek.
Vladimír Tvrdoò
Kontaktní støedisko CHOPS, Farní charita
nám. T. G. M. 1, tel. 318 635 050, 777 255 705.

Úprava èipových karet MHD
S ohledem na pøijaté usnesení zastupitelstva mìsta o financování MHD
v Pøíbrami ádáme obèany, kteøí mají
nárok na pøepravu zdarma, aby se
nejpozdìji do 31. 3. 2004 dostavili
do kanceláøe ÈSAD na nádraí k aktualizaci a identifikaci èipových karet.
V dalí fázi budou identifikovány
èipové karty tìch cestujících, kteøí
uplatòují slevy jízdného. Tato identifikace bude provádìna prùbìnì pøi
pravidelné kontrole èipových karet.

Informace pro obèany

- Mìsto Pøíbram vydalo na r. 2004 nástìnný kalendáø Antonín Dvoøák. Cena: 100,- Kè. K dostání
v Infocentru MìÚ a IS Knihovny J. Drdy.
- Jednání zastupitelstva mìsta bude ve støedu
25. února 2004 od 15 hod. v jednací síni
Na Pøíkopech 105.
- Upozoròujeme vlastníky domù, e dle § 31 zák. è.
128/2000 Sb., o obcích, jsou povinni oznaèit svùj
dùm cedulí s èíslem popisným.

Stalo se ji dobrou tradicí na 5. základní
kole, e v dobì pøed vánoèními svátky myslíme i na oputìné psy v psím útulku Maják
v Lazci. Na akci, kterou loni podruhé poøádala
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

Od 1. 1. 2004 je úèinná nová
obecnì závazná vyhláka
o místním poplatku ze psù
è. 21/2003. Upozoròujeme
dritele psù na zmìnu v placení poplatku. Poplatek je
splatný jednorázovì do 31. 3.
kalendáøního roku.
V roce 2004 bude zároveò
provádìna 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.
Jana Pivoòková

Ten, který pozvedl hu z prachu
To je hlavní motto nové pamìtní desky, která
byla 27. ledna odhalena pøi malém setkání
v Kovohutích Pøíbram. Tato vzpomínka byla
vìnována velké osobnosti Pøíbramska Ing. Otakaru Kauckému, bývalému generálnímu øediteli této spoleènosti, který právì pøed
rokem náhle zemøel. Plastiku vytvoøil akademický sochaø Zdenìk Koláøský a zvolené motto
plnì charakterizuje osobnost O. Kauckého.
Byl to skuteènì on, kdo dokázal z podniku
zavaleného nánosy ivotu nebezpeèného olovìného prachu vytvoøit jednu z nejmodernìjích
firem v regionu.
Pøesto zùstal èlovìkem skromným, praktickým
a moudrým.
Pøíbramský dìtský sbor poøádá
dne 23. 4. 2004 u pøíleitosti 65 let od zaloení
tohoto tìlesa Slavnostní koncert a setkání
bývalých èlenù (svou úèast pøedbìnì potvrïte).
Blií informace na tel. 318 634 845 p. Bílková
nebo 318 626 608 p. Berglová

vedoucí ekonomického odboru

Kam za zábavou?
Es t r á dní s á l
6. 2.
7. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.
28. 2.
5. 3.
6. 3.
12. 3.
20. 3.
27. 3.

Maturitní ples IS HPOS
Ples Phoénix
Maturitní ples Gymnázia
Rybáøský ples
Maturitní ples Obch. akademie
Maturitní ples Gymnázia p. S. H.
Maturitní ples SP
Maturitní ples SZ
Maturitní ples SP
Muzikantský ples
Sportovní ples

7. 2.
14. 2.
21. 2.
22. 2.
28. 2.
6. 3.

Ples hasièù
Pøíbramský huntík
ibøinky
Dìtský karneval
Podnikatelský ples
Ples Bytového drustva

So ko lo v na

Váení spoluobèané,
v tomto vydání informaèního zpravodaje Kahan bych Vám rád pøedstavil
nové internetové stránky mìsta
Pøíbram, které v tìchto dnech spoutíme do provozu. Myslím si, e jejich
souèasná podoba je velice kvalitní
a obèan s jejich pomocí uetøí
minimálnì první cestu na radnici a získá bez dlouhého
chození spoustu potøebných informací, nejrùznìjích
formuláøù a dokumentù. A to je hlavním
smyslem tohoto kroku. Pro Vai lepí orientaci
zveøejòujeme základní strukturu webové
stránky mìsta Pøíbram.

Mìsto Pøíbram
Cesta dìjinami
Kulturní památky
Zámeèek - Ernestinum
Svatá Hora
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Vojtìcha
Sbor Mistra Jakoubka ze Støíbra
Kostel sv. Prokopa
Radnice
Konvikt
Knihovna
Hornické muzeum
Zahranièní aktivity
Partnerská mìsta
Hoorn
Villerupt
Èechov
Freiberg
Kemarok
Königs Wusterhausen
Prapor a znak mìsta
Slavné osobnosti
Prùmysl
Ratingová analýza 2003
Rozpoèet mìsta pro rok 2003
Strategický plán
Územní plán
Mìstský úøad
Struktura Mìstského úøadu
Úøední deska MìÚ Pøíbram
Byty
Nebytové prostory
Prodej
Pronájem
Územní rozhodnutí
Oznámení o zruení nebo zmìnì TP
Výbìrová øízení
ivnost
Vyhláky
Náhradní byty
Ostatní
Vyhláení zámìru obce
Rada mìsta
Jednání Rady mìsta
Zastupitelstvo
Jednání Zastupitelstva mìsta
Starosta
Místostarostové
Tajemnice
Odbory MìÚ
Bytového hospodáøství
Odd. hospodaø. s byty a nebyt. prostory
Správa bytového fondu
Sociálních vìcí
Vyhláky
Odd. dávek státní sociální podpory
Odd. ekonomiky a kontroly SSP
Odd. sociálnì - právní ochrany dìtí
Odd. dávek a slueb sociální péèe
Sociálních vìcí a zdravotnictví
Odd. dávek SP pro rodiny s nezaopatø.
dìtmi a tìhotné eny
Odd. dávek SP péèe pro obèany, kteøí
potøebují zvlátní pomoc a péèe
o obèany spoleè. nepøizpùsobivé
Oddìlení terénní práce a dávek sociální
péèe tìce zdrav. postieným
obèanùm a starým obèanùm
Ekonom odboru
Oddìlení zdravotnictví
Mìstské jesle
Protialkoholní záchytná stanice
Pøestupky ve vìcech ochrany pøed
alkoholismem a jinými toxikomániemi
Mìstská zaøízení pod správou OSVaZ
Azylový dùm Pøíbram
Noclehárna pro osoby bez pøístøeí
Peèovatelská sluba

PØEDSTAVUJEME ODBOR INVESTIC

Odbor investic Mìstského úøadu
Pøíbram sídlí v ul. Na Pøíkopech 105,
Pøíbrami I, v 1. patøe nad restaurací
U vejka  spolu s odborem ivotního prostøedí a stavebním úøadem.
Vedoucím je Ing. Jan Hauptman.
Èím se Vá odbor zabývá?
Jak sám název napovídá, hlavní èinností odboru je zajiování investièní
výstavby objektù a staveb, které financuje mìsto.
Kolik máte pracovníkù?
Odbor investic se øadí svojí velikostí
mezi ty mení. Tvoøí jej pìt pracovníkù,
kteøí zajiují pro mìsto Pøíbram vekeré náleitosti nezbytné pro vlastní
realizaci té které stavby.
Jak probíhá pøíprava stavby?
Ve zaèíná pøi sestavování plánu

investic na dané
- zpravidla roèní období. Akce
schválené zastupitelstvem mìsta
jsou nosným
programem
daného roku pro
ná odbor.
Ve vìtinì pøípadù jsou ji
v pøedstihu vyøízena vekerá
nutná povolení
pro
realizaci
daného projektu,
jindy odbor investic zajiuje
zpracování projektové dokumentace
a provádí inenýrskou èinnost pro vydání územního rozhodnutí a následnì
stavebního povolení. Tato rozhodnutí
vydává po pøedloení vyjádøení vech
dotèených orgánù státní správy
a úèastníkù stavebního øízení
Stavební úøad Mìstského úøadu
Pøíbram. Hlavní podíl investièní výstavby tvoøí nové stavby (pøedevím
budovy) a dále se jedná o rekonstrukce
èi rozsáhlé modernizace stávajících
objektù. Protoe se jedná o peníze
mìsta, se kterými disponuje zastupitelstvo mìsta v daném volebním období,
je nutno pøed vlastní realizací konkrétní investice zajistit výbìr projektanta i zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veøejných zakázek.
Dostává mìsto státní dotace?

Pomìrnì èasto je zajiována nová
investièní výstavba za finanèní spoluúèasti státu, tj. za pomoci státních
dotací, a zde je prioritou striktní
dodrování podmínek udìlovatele této
dotace, nebo v pøípadì nedodrení
jakékoli podmínky hrozí navrácení
dotace i s pøípadnou penalizací. Proto
není moné zanedbání ani zdánlivé
malièkosti, protoe vdy se jedná
o znaènou èástku financí. Rovnì
pøi vlastní realizaci staveb provádìjí
pracovníci odboru investic stavební
dozor zamìøený pøedevím na kvalitu
dodavatelských prací, dodrení
podmínek technologie staveb a v neposlední øadì také na správnost
a oprávnìnost fakturace prací od zhotovitelù staveb. Odbor samostatnì
vede a sleduje ekonomiku svìøených
úèetních kapitol a dokladuje kontrolním
orgánùm vekerou agendu (zejména
úèetní) staveb. Odbor investic zajiuje
rovnì správu rozsáhlého systému
vodovodù a kanalizací ve vlastnictví
mìsta vèetnì vedení evidence hmotného
investièního majetku mìsta - tzv.
infrastruktury.
Které investièní akce jste realizovali
v loòském roce?
Jde napø. o výstavbu 26 bytových
jednotek z bývalých objektù dolu Anna
na Bøezových Horách, realizaci severní tribuny fotbalového stadionu
Marila, dostavbu Waldorfské koly,
plynofikaci èásti Bøezových Hor, prodlouení vodovodu v eicích atd.
- str -

LOUTKOHERECKÝ
SOUBOR ZALEZLÍCI

S èleny, lépe øeèeno èlenkami, loutkohereckého
souboru Zalezlíci se mùeme setkat v Pøíbrami
velice èasto.
Kadou støedu veèer se
soubor schází na Malé
scénì Divadla Pøíbram.
V loòském roce jsme je
mohli vidìt v rámci
Pøíbramského kulturního
léta v atriu pøíbramského
Zámeèku - Ernestina.
Na závìr prázdnin mohly
dìti shlédnout pøedstavení Indián Vihio. Velký
rozruch èlenky souboru

nejhezèí,
nejnápaditìjí a nejsympatiètìjí spolek
v Pøíbrami.
Dùkaz:
nebojí se
nás
ani
dìti, které
chodí na
nae loutková pøedstavení,
a to mnohvzbudily i ve slavnostním dy i opakovanì, pøestoe
prùvodu pøi Svatováclav- jsme v souboru skoro
ské pouti.
samé enské + dva mui.
A jak by pøedstavili Vzhledem k tomu, e jsme
sami sebe?
Zalezlíci, je poèet èlenù
Jsme nejfotogeniètìjí, èasto hodnì nejasný.

MÌSTSKÁ

POLICIE

Nejmladímu Zalezlíkovi
je, díky produktivitì
Zalezlic, necelý jeden
mìsíc. Jádro naeho
spolku tvoøí 11 ks, z toho
2 ks jsou na mateøské
dovolené. Poèátky naeho
spolku spadají do edesátých let minulého století.
Co se týèe toho, èím se
zabýváme, tak nejèastìji
se snaíme s naimi loutkami v pohádkovém prostøedí divadla ukazovat
dìtem, e dobro zvítìzí
a zlo je spravedlivì
potrestáno.
Jenom doufáme, e kdy
dìti odejdou z pøedstavení, nezjistí, e je to èasto
právì naopak.

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
- Dne 12. 1. v podveèer oznámila na tísòovou
linku 156 obyvatelka domu na sídliti, e mají
v domì opilého mue a nemohou se ho zbavit.
Po pøíjezdu zde hlídka nalezla pana F. G.
z Pøíbrami VII. Uvedl, e se vrací z pohostinství a spletl si adresu. Hlídka ho vyvedla
z domu a pán nabral správný smìr.
- V ten samý den po 21. hodinì oznámil majitel
jedné prodejny na sídliti, e v Jáchymovské
ulici spí opilý mu. Hlídka zde nala pana
O. V. z Pøíbrami VII. Byl zranìn v oblièeji následkem pádu. Øekl stráníkùm, e bere práky
na vysoký tlak, take stráníci radìji pøivolali
rychlou záchrannou slubu. Lékaø ho oetøil
a rozhodl, e pán ji dalí péèi nepotøebuje.
Osádka se stráníky opilce odvezla domù.
- Druhý den pìt minut pøed pùlnocí oznámila
na sluebnu pracovnice oblastní nemocnice, e
na chirurgickém oddìlení mají pacienta, který
napadá zdravotnický personál a demoluje zaøízení nemocnièního pokoje. O pùlnoci hlídka
dorazila na místo. Zde stráníci zjistili, e rváè
je zavøený na pokoji a pøi jakémkoliv pokusu
o komunikaci hází sklenice a jiné pøedmìty.
Stráníci veli do pokoje, zde byl pan J. L. z B.
v okrese Praha - západ. Mìl pravou dlaò
silnì zakrvácenou, v pokoji byla vude krev,
dvì rozbitá okna. Stráníci vyuili momentu
pøekvapení a násilníka uchopili v podpaí,
slovnì ho pøesvìdèili o nutnosti oetøení
a pøedali lékaøi. Ten mu poskytl první pomoc

a pøípad pøijela øeit Policie ÈR.
- Ve støedu 14. 1. ve 13,15 hod. zastavil hlídku
v Praské ulici chlapec, který uvedl, e se èasto
stává terèem útokù svého spoluáka. Na ulici
hlídce pøímo tohoto spoluáka oznaèil.
Stráník chlapce poádal o prokázání totonosti. Oznaèený chlapec naopak hlídce sdìlil,
e ho ten druhý stále provokuje a hází obuv
po spoluaèkách. Jeliko se jedná o nezletilé
chlapce, byl o celé záleitosti vyrozumìn
zástupce øeditele základní koly, kam chlapci
chodí do 4. tøídy. Ten slíbil záleitost øádnì
doøeit ve spolupráci s tøídní uèitelkou.
- V pátek 16. 1. v podveèer oznámila pracovnice peèovatelského domu v Brodské ul., e
má obavy o starí enu, která je údajnì zamèena
ve svém bytì a nedává o sobì vìdìt. Na místo
se dostavili stráníci spolu s hasièi. V obavì,
e se ena nachází v ohroení ivota, rozhodli
se stráníci dát souhlas k otevøení bytu. Spolu
s nimi do bytu la i oznamovatelka. V bytì
ve vanì nali silnì podnapilou obyvatelku.
Vzhledem k ohroení zdraví byla povolána RZS.
- O týden pozdìji odpoledne okolo restaurace
Club pobíhala srnka. V 16,15 hod. ji stráníci
odchytli v Mariánské ulici a vypustili do mìstských lesù.
- V pátek 23. 1. po 19. hod. zaznamenal operátor kamerového systému na jedné z kamer
dvì podezøelé osoby, které se pohybovaly
kolem vozidel v ul. Generála Tesaøíka.

V Sokolovnì toti právì probíhala kulturní
akce, take aut zde byl dostatek. Individua
s baterkou nahlíela do zaparkovaných aut.
Na místo se dostavila hlídka a poádala o prokázání totonosti. Mládenci se pøedstavili jako
I. È. a T. S. z Pøíbrami VII., ale ani jeden
z nich u sebe nemìl ádný doklad. Z dùvodu
podezøení ze spáchání pøípravy trestného èinu
stráníci pøivolali na místo Policii ÈR, které
celou záleitost pøedali k doøeení. Celá situace
je zaznamenána monitorovacím kamerovým
systémem MP.
- Dne 26. 1. zavolala na sluebnu ena, která
se odmítla pøedstavit. Uvedla, e má podezøení,
e ve zdìné chatce pøed Vysokou Pecí nìkdo
týrá psa. Stráníkùm sdìlila, e chatka je rozestavìná, je na ní umístìna satelitní anténa.
Z chatky se ozývá tìkot a alostné naøíkání
psa. Trvá to ji nìkolik dní. Podle eny a nìkolika dalích osob prý v chatce ji nikdo delí
dobu nebyl. Stráníci pøijeli na místo a zjistili,
e se oznámení zakládá na pravdì. Protoe je
podezøení ze spáchání trestného èinu, byla
záleitost pøedána Policii ÈR.
- V úterý 27. 1. v podveèer oznámila jedna
obyvatelka domu na sídliti, e mají v domì
neznámého opilého mue. Hlídka ze skuteènì
nalezla opilého pana A. H. z Pøíbrami III.
Stráníci opilce vyvedli z domu a pouèili ho
o správném chování.

POSLANCE

V dnením sloupku bych chtìl zmínit dvì podle mého
názoru pomìrnì významné události nového roku pro nae mìsto. Tou první byla návtìva ministra prùmyslu
a obchodu Milana Urbana (ÈSSD), který do pøíbramského okresu zavítal na poèátku ledna. Spoleènì jsme
s ministrem navtívili dvì pøíbramské firmy, a to ZAT
a Ravak.
Ministr si prohlédl i objekt bývalých kasáren v prùmyslové zónì na Balonce a v rámci výjezdu jsme také
navtívili úpravnu bývalých Rudných dolù na Bøezových Horách. Ministr rovnì podiskutoval s nìkterými
podnikateli Pøíbramska na setkání, které poøádala
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami. Vìøím, e
návtìva pøinesla mnoho zajímavých podnìtù a také
pøípadnou pomoc pro ná region do budoucna.
Jako dalí pomìrnì dùleitou událost pro mìsto bych
zmínil bezúplatný pøevod pozemku v areálu dolu Anna
na mìsto Pøíbram. Na tomto místì nyní stojí starý
objekt. Jak bylo dohodnuto, jeho demolici zajistí na
vlastní náklady státní podnik Diamo, kterému nyní
objekt patøí, poté provede úpravu pozemku a nakonec jej
bezúplatnì pøevede na mìsto Pøíbram. Jeliko se lokalita
nachází v tìsné blízkosti nového bytového domu, který
zde v areálu dolu Anna vznikl, mohla by se poté plocha
vyuít pro obyvatele na vybudování napøíklad nového
høitì pro dìti. O vyuití by mìlo ale rozhodnout
zastupitelstvo mìsta.
MVDr. Josef Øihák
Termín podání ádosti o grant ve sportu: 29. 2. 2004

Kuchynì v novém bytì na Dole Anna

OHK

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY - ZALEZLÍCI
PØEDSTAVUJEME VÁM

S LOUPEK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
v únorovém èísle bych Vás chtìla informovat o akcích
Okresní hospodáøské komory, kterými zahájila svou
èinnost v zaèátku letoního roku, a o pøipravovaných
akcích na nejblií období.
První letoní akcí OHK Pøíbram bylo zorganizování
besedy s ministrem prùmyslu a obchodu Milanem
Urbanem a podnikateli pøíbramského regionu dne 6. ledna 2004
v zasedací místnosti Knihovny Jana Drdy. OHK vyuila návtìvy
pana ministra v naem mìstì, kam ho za úèelem návtìvy dvou pøíbramských firem, èlenù OHK Pøíbram - RAVAK, a. s., a ZAT, a. s., a
prohlídky pøíbramské prùmyslové zóny na Balonce pozval poslanec
MVDr. Josef Øihák. Na besedì se sela tøicítka zástupcù významných
firem z naeho regionu a diskutovalo se o problematice rozvoje naeho
regionu - rozíøení prùmyslové zóny o dalí pozemky, o monosti pøilákání zahranièního investora do Pøíbrami a rozvoji zamìstnanosti.
Hovoøilo se o pobídkových programech a programech podpory malého
a støedního podnikání, o podmínkách èeských øemeslníkù pøi zaloení
firmy v zemích EU - uznávání kvalifikací, o pøipravované novele
zákona o HK ÈR a Agrární komoøe atd. Aè se v diskusi naráelo i
na problémy v podmínkách èeského podnikání, byla atmosféra
v sále bez napìtí a probíhala hladce. Ke kodì byl pouze èasový limit
pana ministra, jeliko se nedostalo na zodpovìzení vech dotazù.
Zástupci OHK Pøíbram se shodli v názoru, e pøevaující dojem
z besedy je velmi pøíznivý a lze doufat, e návtìva ministra pøinese
regionu pozitivum...
Dále bych chtìla zmínit dva daòové semináøe, které poøádá OHK
Pøíbram spoleènì s firmou FINVEST Pøíbram, s. r. o., o které podnikatelé projevili veliký zájem, nebo se bezprostøednì dotýká povinnosti kadého podnikatele.
Byl to semináø Zmìny v daòových zákonech dne 20. ledna 2004
a chystaný semináø 4. února 2004 Vyplòování daòového pøiznání
k daním z pøíjmù za rok 2003.
27. ledna 2004 je to semináø Strukturální fondy EU prùøezovì
a Evropský sociální fond ve spolupráci s Úøadem práce Pøíbram.
Mùj odhad, e podnikatelé budou laèni po informacích týkající se
monosti èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù EU,
nebyl správný. Jetì asi nenastala chvíle, kdy èeský podnikatel má
pocit, e lze hledat cesty, jak do své firmy získat na dobrý projekt
potøebné prostøedky.
V tìchto dnech probíhá distribuce ji 11. roèníku Regionálního
adresáøe podnikù a firem, který je k dispozici na OHK Pøíbram.
Moje dalí informace není urèena jen podnikatelùm, ale vem
tancechtivým Pøíbramákùm, které tímto zvu na 2. roèník
PODNIKATELSKÉHO PLESU dne 28. února 2004 v pøíbramské
Sokolovnì. Jako v loòském roce bude hrát hudební skupina B.O.S.
a vstupenky budou slosovatelné o velmi hodnotné ceny. Zatím prozradím týdenní zahranièní zájezd s polopenzí do Dalmácie od CK
Andante. Pøedprodej vstupenek je od 2. února 2004 na OHK Pøíbram
nebo v Informaèním støedisku Knihovny Jana Drdy.
V lednu se poprvé v tomto roce selo pøedstavenstvo OHK, které
mimo jiné schválilo nové èleny OHK.
Firma OLYMP-EVOS, s. r. o., která se zabývá tvorbou www stránek, marketingovými konzultacemi webových stránek,vzdìlávacími
kurzy, koleními apod.
Firma Ing. Tomá Konvièka - pracuje jako autorizovaný poradce
pro pøepravu nebezpeèných vìcí a poradenstvím v oblasti nakládání
s odpady vèetnì nebezpeèných.
Firma ALVA Pøíbram, s. r. o., stavební výroba.
Bohuel musela také vylouèit dva èleny pro nezaplacení èlenských
pøíspìvkù za rok 2003, a to paní tìpánku Nepivodovou a První
pøíbramskou, s. r. o.
OHK blahopøeje naemu èlenovi, firmì TIMCO, s. r. o., která
v lednu 2004 úspìnì absolvovala audit na certifikát ISO 9001.2001
v oborech - Nákup, prodej a servis kanceláøské a výpoèetní techniky
a Montá, instalace a opravy elektronických zaøízení. Cílem
certifikace je systematické zlepování slueb zákazníkùm a pøíprava
na vstup do EU.
Irena Karpíková, øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora v Pøíbrami,
Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum, 261 01 Pøíbram I
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.

ÚNOR

80 L E T
Helena Fraòková
tìpánka Chladová
Anna Skoèdopolová
Frantiek Flutka
Josef Hejna
Alexander Kara
86 L E T
Rùena Vonaká
87 L E T
Antonie Pokorná
88 LET
Aneka Procházková
89 L E T
Julie Hadererová
Marie Peciválová
90 L E T
Jarmila Levá
Frantika turmová
91 L E T
Milada Suková
92 L E T
Rùena Fierová
Libue Vrecká
Josef Mrkáèek
94 L E T
Marie Kvìtoòová
95 LET
Rùena Hrudková

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

Úspìní bratøi Èermákovi
Skonèila sezóna 2003 v sajdkárkrosu.
Nae mìsto má i v tomto sportu zastoupení. A ne patné. Je to nejmladí sajdkárkrosová posádka u nás a jedna z nejmladích ve svìtì - bratøi Èermákové,
studenti SOU Dubno - obory s maturitou.
Zaèátkem sezóny si vedli zvlátì znamenitì. Umísovali se na prvních tøech
místech, a tak v pùli seriálu nekompromisnì vedli, co byl pro mnohé velký
ok. Na jednom závodì si vak Tomá
zlomil nohu pøi neférovém souboji
s konkurencí, a tak trochu vypadli
z tempa. Potom pøily i èásteènì finanèní
problémy. Tento sport je v tomto smìru
velmi nároèný, a tak koneèné 4. místo
v mezinárodním mistrovství Èeské
republiky bylo vlastnì vítìzstvím.
Chlapci se zúèastòovali i závodù ve svì-

tovém ampionátu, zde sbírali cenné
zkuenosti a tìce vybojované body.
Pøitahovali pozornost svým mládím
a talentem. Zkuení matadoøi sajdkárkrosového sportu jim pøedpovídají velkou
budoucnost. Hoi také mají znaèné ambice - jak u nás, tak i ve svìtì. Chtìli by
èeský sajdkárkros, a zvlátì pøíbramský,
vyzvednout zase na svìtovou úroveò,
tak jak tomu bylo za èasù Oubìnic
a jezdcù Hejnala, Kamenára, Gaíka aj.
Vak na Oubìnice se ve svìtì stále ptají.
A proto vrcholí zimní pøíprava: posilovna,
bìh, jízda motoskijering, soustøedìní
na horách i úprava jídelníèku.
V roce 2003 byli bratøi Èermákovi
vyhláeni nejlepími sportovci mìsta
za rok 2002. Jsou nominováni i letos.
Simona Dufková

Kinokavárna Obskura, Dlouhá 93, Pøíbram II

Kino Art Obskura: 20,- Kè; od 20 h.; lektorské úvody
sobota 7. února, 20 hod. - PB Screw 2003
video project

úterý 10. února, 20 hod. - Einstein kontra Babinský (1963)
87 min., èb, 16m, arabské titulky, reie: Z. Podskalský,
scénáø: J. Dietl, Z. Podskalský. Krotká komunální satira
o malých i vìtích podvodnících, kterým se daøí v plánovaném státním hospodáøském systému. Hrají: J. Bek,
L. Lipský, J. Jirásková, Èestmír Øanda, Jaroslav Marvan
ètvrtek 12. února, 20 hod. - Straná ena (1965)
81 min., barva, 16mm, reie: J. Polák, námìt, scénáø,
texty písní: V. Blaek. Kýèovitý muzikál na bruslích.
Hrají: J. Lír, Olga Divínová, Jiøí Sovák, Vladimír Meník
úterý 17. února, 20 hod. - Únos (1952)
113 min., èb, 16mm, reie, scénáø: Ján Kadár, Elmar
Klos. Dopravní letadlo na pravidelné lince Ostrava Praha je skupinou teroristù uneseno do amerického
okupaèního pásma v Nìmecku. Hrají: Ladislav Peek,
Bohu Záhorský, Milo Kopecký
ètvrtek 19. února, 20 hod.
Sleèny pøijdou pozdìji (1966)
89 min., èb, 16mm, reie: Ivo Toman, scénáø: Karel Cop.
Málo akce, hodnì dialogù - a to ostatní pouze ve formì
mládei zcela nepøístupné. Hrají: Svatopluk Bene,
Stanislav Fier, Olga Schoberová, Pavel Landovský
úterý 24. února, 20 hod. - filmy Marco Ferreriho
Pøednáka Vladimíra Hendrycha
Ukázky z filmu La Grande bouffe (Velká ranice)
ètvrtek 26. února, 20 hod. - filmy Marco Ferreriho
Pøednáka Vladimíra Hendrycha
Ukázky z filmu La Dernière femme (Poslední ena)
sobota 28. února, 20 hod.
Kolektifní odpoledne
zavrí
NTM videoprojekce
GALERIE OBSKURA
Frantiek Poklop: Obrázky. Výstava olejù

1. ZU A. DVOØÁKA

Vás zve na 93. Pøíbramské nokturno v úterý 24. 2. 2004 v 18,18 hod.
Úèinkují: Berounské komorní trio,
Gabriela Pokludová - housle, Patrik Mestl - klavír

PO

Z V Á N K A

N A C H A R I TAT I V N Í K O N C E RT
ve prospìch dìtského oddìlení nemocnice Pøíbram
pod zátitou starosty Ing. Ivana Fuksy, 1. místostarosty MVDr. Václava Benee, pøedsedkynì kolské komise Mgr. Evy Èíhalové a uvolnìného radního Mgr. Jiøího Schmidta

26. 2. 2004 od 18 hodin v aule 4. základní koly
Poøadatel: 4. Z Pøíbram
Úèinkují: áci 2. Z J. Strejce, bývalí a souèasní áci 4. Z, hosté
Moderátorka: Katka Kratochvílová

Pøíbram byla na veletrhu Regiontour 2004
Pro letoní veletrh jsme pøipravili
zcela nové grafické øeení expozice.
Brnìnská firma zhotovila velké
panely s pouitím snímkù p. Vaise,
p. Trokiara a snímkù zapùjèených
z Hornického muzea Pøíbram.
Na první pohled upoutaly velkoploné fotografie Svaté Hory, soky
Panny Marie a Hornického muzea.
Letoní expozici velmi oivila
prosklená vitrína se zajímavými
exponáty muzea.
Návtìvníkùm jsme nabízeli propagaèní materiály mìsta a zodpoví-

Ve dnech 8. a 11. 1. 2004 se mìsto Pøíbram
pøedstavilo na 13. mezinárodním veletrhu
turistických moností v regionech Regiontour
2004, který se ji tradiènì konal na brnìnském výstaviti. Brnìnské veletrhy cestovního
ruchu se staly nejvìtí událostí svého druhu
ve støední Evropì.
Nae mìsto vystavovalo v samostatném stánku
v rámci expozice Støedoèeského kraje v pavilonu B. Akci pøipravovali pracovníci ivnostenského úøadu MìÚ Pøíbram.
Spoluvystavovatelem mìsta Pøíbrami bylo
opìt Hornické muzeum Pøíbram a na základì
výborných zkueností z minulého roku jsme
znovu pøivítali spolupráci se zástupcem soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu hotelem Belvedere v Pøíbrami.

dali jsme vekeré dotazy týkající se nejen cestovního ruchu. Zpestøením byla opìt nabídka
Hornického muzea Pøíbram - rozbíjení hluiny
z dolù s tím, e si mùe kadý odnést kamenný suvenýr. Minerály lákaly k naemu stánku øadu
návtìvníkù, stejnì jako pivo, jeho èepování
zajistil hotel Belvedere. Stánek mìsta Pøíbram
navtívila i celá øada oficiálních hostù - poslanci
PS PÈR, vedení mìsta, zastupitelé, starostové
mìst, øeditelé pøíspìvkových organizací naeho
mìsta, zástupci firem z oblasti cestovního ruchu.
Navázali jsme té vztahy s organizací
CzechTourism (Èeská centrála cestovního ruchu).
Nai úèast na veletrhu Regiontour v Brnì hodnotíme velmi kladnì.
Mìsto Pøíbram se prezentovalo na pièkové
úrovni, o èem svìdèil
velký zájem návtìvníkù. Pozitivnì byla
té hodnocena úroveò
propagaèních materiálù,
stejnì jako spolupráce
se spoluvystavovateli.
V únoru nás èeká dalí velká akce - veletrh
Holiday World v Praze
ve dnech 12. - 15. 2.
2004. Srdeènì Vás
zveme k návtìvì
naeho stánku.
Za organizaèní tým
Ing. Ota Hauptmann
vedoucí Ú
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- Nákladní vozidlo Tatra 815
pravdìpodobnì øádnì nezajistil
osmatøicetiletý mu z Písecka
v sobotu 17. 1. na parkoviti u budovy Hasièského záchranného
sboru. Z vozidla vystoupil, odeel,
auto se samo rozjelo a pokodilo
Hondu Rover. Zpùsobená koda
12 tisíc korun.
- V nedìli 18. 1. krátce pøed 13,00
hod. dolo v Obecnické ulici k dopravní nehodì, která si vyádala
lehké poranìní - pohmodìní
hrudníku 24letého mue. Po projetí pravotoèivé zatáèky dostal
na mokrém a kluzkém povrchu vozovky smyk øidiè s vozem koda
120, pøejel do protismìru, kde se
èelnì støetl s protijedoucím
Fordem Sierra. Dalí z úèastníkù

DENÍKU

Pøíbramská jména (9.)

P OLICIE ÈR

dopravní nehody zranìn nebyl.
Alkohol nezjitìn, koda na obou
vozidlech 55 tisíc korun.
- Z trestného èinu podvodu se bude
zodpovídat 56letý mu z Prahy.
Policie ho dùvodnì podezírá, e
si v listopadu loòského roku v pùjèovnì stavební a obchodní firmy
na Dobøíi vypùjèil dvì elektropneumatická a jedno bourací
kladiva. Dle dohody je mìl hned
následující den vrátit. Toto vak
neuèinil a kladiva pøedal jiné osobì
jako náhradu za dlunou finanèní
hotovost. Svým poèínáním zpùsobil
stavební firmì kodu témìø 70 tisíc
korun. Za podvod mu nyní hrozí
a tøi roky vìzení.
- Pøípadem trestného èinu nedovolená výroba a drení omamných

a psychotropních látek se v tìchto
dnech zabývají pøíbramtí policisté. Èinu se mìl dopustit 28letý
mu z Bøeznicka. Od roku 1998
do února 2003 mìl ve více ne dvou
stech pøípadech prodávat dalím
osobám pervitin v poulièní hodnotì
pøesahující èástku 66 tisíc korun.
Trestní zákon v tomto pøípadì
stanoví odnìtí svobody na dva roky
a deset let.
- V pondìlí 19. 1. kolem 10. hod.
dolo v Pøíbrami I k dopravní
nehodì automobilu koda Felicia.
Devatenáctiletá øidièka jela od obchodního centra Balonka smìrem
k Obecnické ulici. Na namrzlé
vozovce zøejmì nepøizpùsobila
rychlost jízdy, dostala smyk, vyjela
mimo vozovku, kde se vùz pøevrátil

pøes støechu a zùstal na pravém
boku. ena vyvázla bez zranìní,
dechová zkouka neprokázala
poití alkoholu. koda vyèíslena
na 100 tisíc korun.
- Z trestného èinu neplnìní
odvodní povinnosti se nyní bude
zodpovídat 18letý mladík z Pøíbrami. Bez øádné omluvy se v záøí
loòského roku nedostavil k odvodnímu øízení, pøestoe si povolávací
rozkaz pøevzal. Za uvedený trestný
èin mu hrozí a jeden rok vìzení.
- V noèních hodinách na 19. 1.
bylo z Brodské ulice odcizeno
osobní auto koda Fabia. Je støíbrné
metalízy, SPZ TCE 10 - 91. koda
odcizením byla vyèíslena na 330
tisíc korun.

I V NAÍ PORODNICI JE MONÉ DAROVAT PUPEÈNÍKOVOU KREV
èuje k transplantacím výhradnì
dìtských pacientù. Ve fázi
výzkumu je efektivní mnoení
tìchto bunìk a moná i jejich
vyuití pro dospìlé pacienty.
ÈÍM VÍCE TÌPÙ
PUPEÈNÍKOVÉ KRVE, TÍM VÍCE
ANCÍ PRO NEMOCNÉ DÌTI

Gynekologicko - porodnické oddìlení
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., je dalím
spolupracujícím pracovitìm neziskového
projektu Banka pupeèníkové krve ÈR.
Ji i u nás se maminky pøipravující se
na porod mohou rozhodnout k anonymnímu
a bezplatnému dárcovství pupeèníkové
krve pod dozorem vykoleného personálu
a lékaøù a pøispìt tak do registru dárcù
této ivotodárné tekutiny. Pupeèníková
krev je toti, podobnì jako kostní døeò,
bohatá na buòky zajiující krvetvorbu
a je pouívána k transplantacím a léèbì
nádorových onemocnìní (napøíklad leukémie), èi vrozených poruch imunity
a metabolismu. Její výhodou je zcela bezbolestný odbìr a tzv. imunitní nezralost,
která slibuje ménì potransplantaèních
komplikací, a tím i pouití u pacientù,
pro které není moné najít stoprocentnì
vhodného dárce. Nevýhodou je relativnì
malé mnoství této krve (odebírá se z pupeèníkové òùry tìsnì po jejím odstøiení
po porodu miminka), co ji zatím pøedur-

Cílem neziskového projektu
Banka pupeèníkové krve ÈR,
který vznikl pod zátitou Ústavu hematologie a krevní transfuze v roce 1996, je kromì
zajitìní samotného odbìru
také kompletní vyetøení
odebraného tìpu, zamraení
a uloení ve speciální kryobance
v kontejnerech s tekutým
dusíkem pøi teplotì -196°C.
Základní údaje o vyetøených
tìpech jsou po pùlroèní karanténì (která vylouèí vechna
virologická rizika) poskytnuty
Èeskému registru dárcù kostní
døenì v IKEM, který informace
vloí do databáze napojené
na mezinárodní registr. tìp
tak mùe být vybrán podle
pøísných kritérií k transplantaci kdekoliv
na svìtì. V souèasné dobì èeká v Bance
pupeèníkové krve ÈR na svého pøíjemce
1 047 zamraených tìpù pupeèníkové
krve a podobné mnoství je zatím
v karanténì nebo v rùzné fázi pøípravy
k pøedání do registru. Aby bylo opravdu
z èeho vybírat, bylo by vak potøeba
mnoství mnohem vìtí. Problémem jsou
- jak jinak - peníze.
Odbìr pupeèníkové krve ani její pouití
nemocným nevyaduje ádnou finanèní
úèast dárce ani pøíjemce. Neziskový projekt Banka pupeèníkové krve ÈR je tak
plnì odkázán na podporu sponzorù a masovému pøipojení dalích porodnic brání
z nejvìtí èásti finanèní dùvody. Náklady
na provoz a dopravu jsou velmi vysoké
(pro zajímavost - jeden vak na odbìr pupeèníkové krve stojí 850 korun, dalí
a mnohem významnìjí náklady pak pøedstavují nutná vyetøení, skladování, tisk
odbìrových formuláøù atd.). Je na nás
vech, zda se podaøí tento projekt rozíøit

do co nejvìtího mnoství porodnic a zvýit tak anci na uzdravení nemocných,
pro které je zpravidla transplantace ancí
poslední

VÍTE, E

- Samotný odbìr pupeèníkové krve je zcela
bezpeèný pro matku a dítì a není nijak
zatìující ani bolestivý. Provádí se jetì
pøed pøirozeným vypuzením placenty
z tìla matky a trvá pouhých 3 - 5 minut.
- Darování pupeèníkové krve znamená
pro maminku vyplnìní jednoho dotazníku
v jedné z porodnic spolupracujících
na projektu Banka pupeèníkové krve
ÈR a svolení s odbìrem krve v dobì
porodu a 6 mìsícù po porodu pro uskuteènìní virologického vyetøení.
- K dárcovství pupeèníkové krve se
maminka mùe rozhodnout a na porodním sále.
- Do souèasnosti bylo v Èeské republice
s vyuitím tìpù z domácí Banky pupeèníkové krve ÈR i ze svìtových registrù
provedeno celkem 12 transplantací, co je
na nai malou zemi pomìrnì velký
úspìch.
Do projektu Banka pupeèníkové krve
ÈR je v souèasné dobì zapojeno 16 spolupracujících porodnic v témìø vech
krajích ÈR (a v jednání jsou dalí ètyøi)
a dvì zpracovatelská centra. Jejich adresy
a mnoho dalích informací vztahujících se
k tématu naleznete na www.bpk.cz.
Kontakt:
Banka pupeèníkové krve ÈR,
Ústav hematologie a krevní transfuze,
U Nemocnice 1, Praha 2, 128 20
MUDr. Petr Kobylka, CSc. - vedoucí projektu, MUDr. Ivan Fales, MUDr. árka
Vodváøková, RNDr. imona Matìjèková koordinátoøi projektu, tel: 224 436 058,
Jana Jahodová - komunikace s veøejností,
tel: 605 553 430
e-mail: cryo@uhkt.cz
Banku pupeèníkové krve ÈR podporuje
Nadaèní fond Umbilicus a jeho prostøednictvím mùete dobré vìci pøispìt
i Vy. Èíslo úètu: 13658389/0800

Diva dl o P ø í br a m
OD 19 HOD .
SKUPINA V
J AK JE DÙLEITÉ MÍTI
F ILIPA

6. 2.

8. 2. OD 15 HOD .
P EJSEK A KOÈIÈKA
OD 19 HOD .
P ODIVNÁ PANÍ S AVAGEOVÁ

9. 2.

10., 14., 15., 19. 2. OD 19 HOD.
MALÁ SCÉNA
H RDÝ B UDES
12. 2.

19 HOD .
SKUPINA P - P REMIÉRA
R ADÚZ A M AHULENA
OD

13. 2. OD 19 HOD .
PAVLA B ØINKOVÁ
16. 2.

OD 16 HOD .
SKUPINA S
R ADÚZ A M AHULENA

20. 2.

OD 19 HOD .
SKUPINA B
R ADÚZ A M AHULENA

1. 3. - 3. 3.
N ESNESITELNÁ KRUTOST

OD 19 HOD .
SKUPINA C
R ADÚZ A M AHULENA

Americká komedie bratrù Coenových. Válka
Roseových a la bratøi Coenové. Úspìný losangelský právník, specializovaný na rozvody, je
evidentnì nepouèitelný. I pøes vechny pracovní
a ivotní zkuenosti se po hlavì vrhne do vztahu se zákeønou enou, která má za sebou u
slunou øádku exmanelù. V hlavních rolích
George Clooney a Catharine Zeta-Jones.

26., 27. 2. OD 10 HOD .
R ADÚZ A M AHULENA

4. 3. - 7. 3. OD 17:30 HOD .
M EDVÌDÍ BRATØI

OD 19 HOD .
SKUPINA A
R ADÚZ A M AHULENA

24. 2.

25. 2.

2. 3. OD 10 HOD .
M ALÁ SCÉNA

KRÁLOVNA

5. 3.

OD 19 HOD .
SKUPINA V
R ADÚZ A M AHULENA

7. 3. OD 15 HOD .
M ALÁ SCÉNA

S NÌHOVÁ

KRÁLOVNA

8. 3. OD 16 HOD .
D ALSKABÁTY HØÍNÁ

Daniel Doleal

Kino Pø íbr am

23. 2. OD 10 HOD .
P EJSEK A KOÈIÈKA

S NÌHOVÁ

V minulém vypravování jsme uzavøeli nae putování
po pøíbramském vodstvu a nyní se zamìøíme na nae
hory a doly, tedy terénní nerovnosti.
Zaènìme horami. Dominantním horopisným útvarem
v pøíbramském okolí je pohoøí Brdy. Jedná se o høeben,
který jako jediný výraznì naruuje Èeskou kotlinu.
Jeho název se poprvé objevil v pramenech v roce 1337,
a to ve tvaru Birdo. Pojmenování pohoøí získalo podle
svého tvaru, protoe staroèeské brdo oznaèovalo táhlý
zalesnìný kopec, vyvýeninu. Pùvodnì vak bylo
slovo brdo výrazem pro souèást tkalcovského stavu,
nazývanou té meèík. Tvar meèíku - brda se pøenesl
pozdìji i na oznaèení nìkterých charakteristických
kopcù.
Nejvyím vrchem v bezprostøedním okolí mìsta je
Tøemoná (778 m). Její jméno se poprvé objevilo
v Hájkovì kronice z roku 1541 ve tvaru Tøebuná.
Název vrchu je stejného pùvodu jako vzdálený Tøemín
a vychází ze slova støemcha, staroèesky èremcha, co je
název listnatého stromu z èeledi rùovitých. Je pravdìpodobné, e v dobì pojmenování tìchto naich hor
rostly stromy støemchy na obou vrích, které se tak
liily od okolních kopcù.
Druhým brdským vrkem dotýkajícím se naeho mìsta
na katastru Kozièína je Ohrádka, která v nejvyím
místì mìøí 747 m. Pojmenování Ohrádka se váe
ke slovesu hradit, ohrazovat, tedy vymezovat nìjakou
hranicí, opevòovat. Dùvod pro vznik tohoto jména není
jasný. Jedním z moných vysvìtlení je to, e zde kdysi
bývalo nìjaké opevnìné místo, snad pravìké hraditì,
jeho zbytky byly v dobách vzniku jména jetì patrné.
Takové nejasné hraditì leí i na nedalekém vrchu
Zavírka (719 m). Tuto teorii vak zatím nepodpoøil
ádný seriózní archeologický prùzkum, take otázku
názvu vrchu Ohrádky musíme nechat zatím otevøenou.
Prozaiètìjí vysvìtlení má blízký skalní útvar
Kozièínské skalky o výce 605 m, které snad ani není
nutné blíe vysvìtlovat.
Opustíme-li brdský høeben a vydáme-li se smìrem
ku Pøíbrami, záhy narazíme na dalí mìstské vrky.
Dominantou jihu je kopec Vojna (665 m), známý
spíe díky tzv. lágru - táboru nucených prací, který se
nacházel v jeho blízkosti. Název kopce je odvozen
od veslovanského základu voj, od kterého jsou
odvozována slova související s vojskem a válkou.
O ádné historické události spojené s bojem v tìchto
místech vak nemáme dnes ádnou povìdomost, a tak
nezbývá, ne nechat vysvìtlení názvu i v tomto pøípadì
otevøené. Naopak pojmenování dalí výrazné horopisné
lokality - eických skalek - se dotvoøilo teprve
relativnì nedávno a jeho vysvìtlení je opìt jasné a jednoznaèné.
Blíe Pøíbrami, nad osadou Jerusalém, se nachází
dalí pojmenovaný vrch - Jestøabinec (589 m). Jeho
název byl odvozen od ptaèího dravce jestøába lesního,
který se tu patrnì èasto vyskytoval èi v dávných dobách
hnízdil.
V jeho východním sousedství se nachází vrch
Holanec (592 m), jeho jméno bylo odvozeno od vnìjí
charakteristiky - holého, tj. nezalesnìného vrcholku.
Po východní stranì mìsta se ádné vrcholky
nenacházejí, nebo se zde krajina prudce svauje
do dobøíské kotliny a nejbliím vrcholkem jsou a
Pichce (571 m) na severovýchodì. Název Pichce byl
utvoøen od slovesa píchat = pchát, a dùvodem pro takové
pojmenování byl dominantní porost nìkterého druhu
pcháèe z èeledi hvìzdnicovitých, lidovì zvaného dnes
bodlák. Bohuel dnes vrchol Pichcù pøevyuje
nezrekultivovaná skládka komunálního odpadu.
Na tomto místì ná pøíbramský horopis pøeruíme
a vrátíme se k nìmu opìt za mìsíc.

VES

Sri Chinmoy - Koncert meditativní hudby

25. 2. 2004 od 20 hodin
T-Mobil Aréna, Výstavitì, Praha 7 - Holeovice.
Vstup zdarma, poèet míst je vak omezený.
Vstupenky si mùete vyzvednout v síti Ticketpro
nebo rezervovat na tel. èísle 286 840 336.
Nevední hudební veèer v klidné meditativní atmosféøe.
Sri Chinmoy je hudebníkem vnitøní radosti.
Jeho prostá intuitivní hra na rozlièné východní a západní
nástroje pøesvìdèivì vypráví o vìèném hledání
pravdy, harmonie a tìstí.

Nejnovìjí animovaný film studia Walta
Disneye. ivot malého chlapce Kenaie se neèekanì zmìní v okamiku, kdy jej Velký duch
promìní v medvìda. Ve své nové podobì se
spøátelí s medvìdím mládìtem jménem Koda
a pomalu zaèíná pøemýlet, jak se vrátit do svého lidského tìla.

4. 3. - 5. 3. OD 20:00
B AZÉN

HOD .

Francouzsko-britský psychologický, kriminální
film Francoise Ozona. ivot stárnoucí anglické
autorky detektivních románù nepøíjemnì naruí
pøíjezd dcery jejího vydavatele Julie. Krásná,
mladá, sebevìdomá, sexuálnì nespoutaná
a provokující dívka upjatou enu zároveò
odpuzuje i fascinuje.

6. 3. - 7. 3. OD 20:00 HOD .
J EDNA RUKA NETLESKÁ

Èeská èerná komedie reiséra Davida
Ondøíèka. Standa je smolaø. Zrovna ho pustili
z vìzení a on vìøí, e se karta obrací. Jene potká
Ondøeje a to je jetì vìtí trotl ne Standa.
V hlavních rolích Jiøí Macháèek, Ivan Trojan
a Marek Taclík.

8. 3. - 10. 3.
G OOD BYE , L ENIN !

Nìmecká hoøká komedie. Pøíbìh zaèíná v roce

1989, kdy nadená budovatelka socialismu
paní Kernerová upadne do kómatu, protoe
vidìla svého syna na protistátní demonstraci.
V kómatu paní Kernerová pøetrvá celých osm
mìsícù, a tak zaspí pád berlínské zdi, sjednocení
Nìmecka i koneèné vítìzství kapitalismu.

11. 3. - 14. 3. OD 17:30 HOD .
L OONEY T UNES : ZPÌT V AKCI

Americký rodinný film, ve kterém se kreslené
postavièky potkávají s ivými herci. Film uvádíme v èeském znìní. Králík Bugs, kaèer Daffy
a dalí se tentokrát vydávají hledat ztraceného
otce Brendana Frasera. Pátrání je zavede
do Las Vegas, do Paøíe i do dunglí Afriky.

11. 3. - 14. 3.
TAJEMNÁ ØEKA

Americký kriminální film v reii Clinta
Eastwooda. V souvislosti s tragickým pøípadem se po letech setkávají tøi kamarádi z dìtství, je spojuje dìsivý záitek. Jeden z nich byl
za bílého dne unesen pedofily. A právì jeho milovaná dcera se stane obìtí neznámého vraha.
Hrají: S. Penn, Tim Robbins, K. Bacon a dalí.

15. 3. - 17. 3. OD 17:30 HOD .
S PY K IDS 3D - G AME OVER

Americká sci-fi komedie reiséra Roberta
Rodrigueze. Nasaïte si brýle 3D (obdríte je
ke vstupence). Tajní agenti Carmen a Juni opìt
zpátky na jejich dosud nejílenìjí misi. Hrají:
Antonio Banderas, Sylvester Stallone a dalí.

15. 3. - 17. 3. OD 20:00
P IKOVÁ TROJKA

HOD .

Britský erotický thriller reisérky Jane
Campionové. Myslíte, e víte o touze vechno,
ale je to jinak! Meg Ryanová, jak jste ji jetì
nevidìli! Frannie je uèitelkou tvùrèího psaní
a jednoho dne se setká s detektivem Malloyem,
který vyetøuje vradu v jejím sousedství.
Za podpory své nevlastní sestry s ním naváe

vztah, který je zcela otevøenì sexuální. Jejich
pomìr vak podkopává pokraèující série vrad.

18. 3. - 21. 3.
N A PLNÝ PLYN

Francouzský akèní film v produkci Luca
Bessona. Rychlá závodní auta, rivalita, pøátelství, láska.
Závodník Michael Vaillant je obdivovaným
hrdinou, který témìø vdy vyhrává. Proti
rodinì Vaillantových se ale spiknou rivalové
z konkurenèní stáje a rozhodnou se vyøadit je
z prestiního závodu Le Mans.

22. 3. - 24. 3.
K ILL B ILL

Americký akèní film reiséra Quentina
Tarantina. Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pìti letech kómatu se Nevìsta
vydává na cestu pomsty. Hl. role Uma Thurman.

25. 3. - 30. 3.
P OSLEDNÍ S AMURAJ

Americký dobrodruný historický film reiséra
Edwarda Zwicka. Píe se rok 1870
a v Japonsku hrozí válka mezi císaøem a klany
samurajù. Americký kapitán Woodrow Algren
je veteránem mnoha bitev v boji za nezávislost.
Byl proto najat Japonci, aby je vycvièil na boj
se samuraji. Kapitán Algren je vak samuraji
unesen. V hlavní roli Tom Cruise.

31. 3.
S ENTIMENT

Èeský hraný dokument. Film inspirovaný
setkáním s reisérem Vláèilem a jeho filmy.
V hlavní roli Jiøí Kodet.
Filmy pro dìti:
6. 3. Medvìdí bratøi - animovaný film
13. 3. Looney Tunes: zpìt v akci - rodinný film
20. 3. Krakono a straidla - pásmo pohádek
27. 3. Prasátko a jeho velký pøíbìh - anim. film

U SNESENÍ R ADY
RADA MÌSTA 5. 1.
SCHVÁLILA

- pronájem suterénního nebytového
prostoru v Pøíbrami I, Prokopská 18
(býv. restaurace) pro p. Jaroslava
Adama na dobu neurèitou s tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou za cenu 251,30
Kè/m2/rok (základní nájemné) povýenou kadoroènì o míru inflace:
zøízení herny - baru - relax klubu
- zaøazení volných bytù na Dole Anna
dle Zásad takto: 13 bytù pro skupinu
sociálnì slabých obèanù, 13 bytù
pro skupiny veøejnì prospìných
zamìstnancù takto: 1 byt pro Finanèní
úøad Pøíbram, 2 byty pro Mìstskou
polici Pøíbram, 3 byty pro kolství,
3 byty pro MìÚ Pøíbram, 1 byt pro
Policii ÈR Pøíbram, 1 byt pro zdravotnictví, 1 byt pro DPS, 1 byt pro
Okresní soud v Pøíbrami
- zadání zpracování ekonomického
rozboru - porovnání ekonomické
a daòové výhodnosti pøíspìvkové
organizace a spoleènosti s ruèením
omezeným

JMENOVALA

pí Jarmilu Potùèkovou èlenkou komise RM pro výchovu a vzdìlávání

NESOUHLASILA

s doplnìním komise RM bezpeènostní a dopravní o Ing. Vladimíra
Prunera za Osadní výbor Zdaboø,
nebo za osadní výbory dosud ustavené byl jmenován spoleèný zástupce
(p. Vladimír Srnka) a v komisi dosud
pracuje

RADA MÌSTA 12. 1.
SCHVÁLILA

- prodej nebytových prostor - garáí
v domech èp. 577 a 580 - Fantova
louka v Pøíbrami II takto: výbìrové
øízení s právem opce zájemcù z øad
majitelù bytù spoleèenství vlastníkù
obálkovou metodou vèetnì kauce
ve výi 5 000,- Kè s tím, e pokud
vítìz výbìrového øízení smlouvu
neuzavøe, kauce propadá, a zároveò
s tím, e mìsto má právo odstoupit.
Minimální cena garáe je stanovena
na 100 000,- Kè.
- podání výpovìdí nájemcùm z nájmu nebytových prostor - garáí
v Pøíbrami II, Fantova louka 577 a 580
- zmìnu doby nájmu nebytového

A

prostoru v Pøíbrami VII, Politických
vìzòù 288 (obèerstvení s kavárnou
a cukrárnou), a to z doby neurèité
s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou na dobu
urèitou 10 let s výpovìdní lhùtou
ze strany nájemce dle ustanovení § 9,
odst. 3, zákona è. 116/1990 Sb.,
ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù,
pro spoleènost Likomex, s. r. o.,
se sídlem 17. listopadu 325, Øíèany
- vyhláení konkursních øízení na funkce
øeditelù slouèených zaøízení (2. Z +
4. Z, 6. Z + 8. Z), jmenovala
konkursní komise a povìøila funkcí
tajemnice konkursních komisí pí
Hanu Jiøíkovou
- zaøazení uvolnìného bytu è. 6 (1+2)
v Pøíbrami IV, Ès. armády 153, 76 m2:
dle Zásad jako náhradní
- zaøazení uvolnìného bytu è. 57
(0+1) v Pøíbrami I, Riegrova 73,
15,50 m2, (zatím nelze prodat - soukromý vlastník pozemku, nechce
prodat): dle Zásad jako sociální
- zaøazení uvolnìného bytu è. 22
(0+1) v Pøíbrami VII, J. Drdy 490,
16,70 m2 (byt lze prodat): dle Zásad
k prodeji obálkovou metodou
- revokaci usnesení RM è. 1118/2003
ze dne 8. 12. 2003 a podání výpovìdí
spoleènostem CENTRA, v. o. s.,
a DOMICIL, s. r. o., s tím, e jim
tyto budou doruèeny v termínu
do 31. 1. 2004, tj. ke dni 31. 7. 2004

NESCHVÁLILA

- pøednostní uzavøení nové smlouvy
o pronájmu nebytových prostor
v Pøíbrami VII, Politických vìzòù 288,
po skonèení doby nájmu pro spoleènost Likomex, s. r. o., a odklad placení nájemného ke dni 1. bøezna
2004 za tento nebytový prostor

NESOUHLASILA

s tím, e usnesením ZM è. 521/2003
ze dne 19. 11. 2003 mìsto poruuje
zákonnou povinnost mìsta k zajitìní
plnìní kolní docházky dle zákona è.
564/1990 Sb. pro áky sluèovaných Z

POVÌØILA

Mgr. Lenku Rothovou vedením odboru kolství MìÚ Pøíbram do doby
nástupu nového vedoucího odboru

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 16. 12.
NESCHVÁLILO

- prodej pozemku p. è. 2525 v k. ú.
Pøíbram o výmìøe 1 556 m2 panu

Z ASTUPITELSTVA
Josefu Slabovi k vybudování parkovacích a skladovacích ploch za cenu
250,- Kè/m2, tj. celkem 389 000,- Kè
dle ádosti z roku 2001
- Zøizovací listinu pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta
Pøíbram
- uplatnìní akcionáøského podílu
Mostecké uhelné spoleènosti, a. s.,
ve spoleènosti THERMO Pøíbram, a. s.
- smìnu pozemku p. è. 85/31 v k. ú.
Zdaboø o výmìøe 3 027 m2 ve vlastnictví Stavebního drustva, Pøíbram
II - 138, za pozemky p. è. 85/60,
85/61, 85/62, 85/63, 85/66, 85/83,
85/69, 79/70, 79/71, 79/79, 79/78,
79/77, 79/76 v k. ú. Zdaboø o celkové
výmìøe 2 790 m2 ve vlastnictví mìsta
Pøíbram
- bezplatnou pøepravu zamìstnancù
ÈSAD v MHD Pøíbram
- vstup mìsta Pøíbram do nástupnické
organizace Sdruení Bohemia
Centralis, sdruení právnických osob

SCHVÁLILO

- slouèení 8. a 9. M do jednoho
právního subjektu s tím, e bude vypsáno výbìrové øízení na øeditelku
M a v konkursních podmínkách
bude stanoveno jako priorita zachování výchovných programù, termín
slouèení M bude ke dni 1. 7. 2004
- slouèení 13. a 14. M do jednoho
právního subjektu s tím, e bude vypsáno výbìrové øízení na øeditelku
M a v konkursních podmínkách
bude stanoveno jako priorita zachování výchovných programù, termín
slouèení M bude ke dni 1. 7. 2004
- prodej domu èp. 255 v Pøíbrami I,
vèetnì pozemku è. 887 o výmìøe 239 m2
v k. ú. Pøíbram manelùm MUDr.
Jaroslavu a Jitce Krèkovým a manelùm Jiøímu a Simonì Zvìøinovým do
podílového vlastnictví. Kadý ideální
polovinu vzhledem k celku, za cenu
dle znaleckého posudku 957 250,- Kè
- výkup pozemku p. è. 256/3 v k. ú.
eice o výmìøe 106 m2 od pí Zdeòky
Szepové za cenu 170,- Kè/m2, tj.
celkem 18 620,- Kè
- prodej pozemku p. è. 2 o výmìøe
308 m2 v k. ú. Bøezové Hory manelùm Josefu a Vìøe Kraifovým za cenu dle cenové mapy 270,- Kè/m2, tj.
celkem 83 160,- Kè
- prodej pozemku p. è. 436/30 o výmìøe 450 m2 v k. ú. Bø. Hory za cenu 100,- Kè/m2 (pod zahradou) a p. è.
st. 1083 o výmìøe 10 m2 v k. ú. Bø.
Hory za cenu 250,- Kè/m2 (pod stavbou) panu Antonínu Schneiderovi

MÌSTA

P ØÍBRAM

za cenu 47 500,- Kè s podmínkou
výkupu podílové èásti pøístupové
cesty po prodeji vech zahrádek.
Kupní cena za pozemky bude uhrazena pøi podpisu smlouvy.
- prodej pozemku p. è. 436/43 o výmìøe 413 m2 v k. ú. Bø. Hory za cenu
10,- Kè/m2 (pod zahradou) a p. è. st.
1084 o výmìøe 17 m2 v k. ú. Bø. Hory
za cenu 250,- Kè/m2 (pod stavbou)
panu Vilému najdrovi za cenu
celkem 45 500,- Kè s podmínkou
výkupu podílové èásti pøístupové
cesty po prodeji vech zahrádek.
Kupní cena za pozemky bude uhrazena pøi podpisu smlouvy.
- prodej pozemku p. è. st. 130 v k. ú.
Bø. Hory o výmìøe 231 m2 spoleènosti SANY, s. r. o., Pøíbram VI - Bø.
Hory, pro vybudování parkovací
plochy za cenu dle nabídky spoleènosti, tj. 62 500,- Kè
- uznání vlastnictví pozemkù p. è.
444/11, 444/12, 465, 466/3, 467/11
a 1786/10 v k. ú. Pøíbram Mìstského
bytového podniku Pøíbram, s. p.
v likvidaci
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výi 30 000,- Kè bez DPH formou
darovací smlouvy pro Spoleèenství
vlastníkù, Petra Bezruèe 247 - 248
v Pøíbrami IV
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výi 20 000,- Kè vè. DPH formou
darovací smlouvy pro Spoleèenství
vlastníkù, Hornických uèòù 221
v Pøíbrami IV
- poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výi 39 000,- Kè na rekonstrukci
støechy v Pøíbrami VII/432 - 433
- Zøizovací listinu Rady koly pøi
3. Z Pøíbram VI - Bø. Hory; odvolalo
Mgr. Janu Sukovou, MVDr. Václava
Benee a Mgr. Jiøího Schmidta
z funkce èlena Rady koly; jmenovalo
èleny Rady koly Mgr. Jiøího
Schmidta, Mgr. Evu Èíhalovou
a Mgr. Jitku Èechurovou
- zøízení Rady koly pøi 6. Z
Pøíbram, Zøizovací listinu Rady koly
a jmenovalo èleny Rady koly
PaedDr. Vladimíra Køíe, Mgr. Jiøího
Schmidta a Ing. Pavla Pikrta
- zøízení Rady koly pøi 2. Z Josefa
Strejce Pøíbram a zøízení Rady koly
pøi 4. Z Pøíbram, pøedloený návrh
zøizovacích listin tìchto Rad kol
a jmenovalo za zøizovatele èleny
obou tìchto Rad kol Mgr. Václava
Chvála, Mgr. Evu Èíhalovou a Dr.
Luïka Fáru
- Obecnì závaznou vyhláku
è. 13/2003 o pøípìvku na èásteènou

úhradu neinvestièních nákladù
mateøských kol, kolních druin
a kolních klubù
- Dodatek è. 1 ke Smlouvì o zajiování MHD na území mìsta, o zvýení
dotace na jeden ujetý kilometr z pùvodních 10,20 Kè na 11,50 Kè
s úèinností od 1. 1. 2004; Úpravu
tarifních podmínek MHD zavedením
jízdného 4,- Kè pro zamìstnance
ÈSAD a omezením platnosti kategorie zdarma pouze pro obèany mìsta,
dle pøedloeného návrhu s úèinností
od 1. 1. 2004, a provedení identifikace
èipových karet v kategorii zdarma,
resp. v kategorii bez poplatku
vydáním nových karet opatøených
fotografií dritele, a to v termínu
nejpozdìji do 31. 3. 2004
- pøijetí vìcného daru pro Mìstskou
policii Pøíbram - 4 digitální fotoaparáty v hodnotì 15 616,- Kè od JUDr.
Oldøicha Skarky, øeditele kolicího
støediska POLIS
- místní poplatek za provoz systému
takto: osoby mající odpadové nádoby
ve svém vlastnictví: 396,- Kè/rok,
osoby, které odkládají komunální
odpad do odpadových nádob ve vlastnictví TS Pøíbram: 408,- Kè/rok
- Obecnì závaznou vyhláku è.
21/2003, o místním poplatku ze psù
- rozpoètové provizorium pro období
do schválení rozpoètu na rok 2004
ve výi 1/12 mìsíènì z objemu
pøíjmù a výdajù schváleného rozpoètu na rok 2003
- zøízení Rady koly pøi 8. Z
Pøíbram, Zøizovací listinu Rady
koly a jmenovala èleny Rady koly
Ing. Hanu Eisenreichovou, pí Martu
Frýbertovou a Ing. Petra Karee
- 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 u Pøíbramì, spolu s pøísluenstvím patøícím k lyaøskému svahu
- cenu vodného a stoèného pro pøechodné období do provedení zmìny
provozovatele vodohospodáøské infrastruktury v majetku mìsta s platností od 1. 1. 2004 takto: vodné
25,90 Kè/m3 vèetnì DPH, stoèné
15,88 Kè/m3 vèetnì DPH
- pojmenování bezejmenných ulic
v Pøíbrami takto: bezejmenná
v Pøíbrami V - Zdaboø na Lomená,
bezejmenné v Pøíbrami IX na:
Na Stezce, K Mýtu

MÌSTO PØÍBRAM

Obecnì závazná vyhláka è. 23/2003 ze dne 19. listopadu 2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo mìsta Pøíbram se
usneslo podle ustanovení § 84 odst.
2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, dne 19. 11. 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. e) zákona è.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, místní
poplatek z ubytovací kapacity.
(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
Pøedmìtem poplatku jsou vyuitá
lùka v zaøízeních urèených k pøechodnému ubytování1) za úplatu,
a to v místech soustøedìného turistického ruchu.

Èl. 3
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která
pøechodné ubytování poskytla.
Èl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemnì
nebo ústnì do protokolu oznámit
správci poplatku zahájení èinnosti
(poskytování ubytování) ve lhùtì
do 30 dnù ode dne právní moci
povolení k této èinnosti, v ostatních
pøípadech do 15 dnù ode dne faktického zahájení této èinnosti.
(2) Pøi splnìní ohlaovací povinnosti
je poplatník povinen sdìlit správci
poplatku pøíjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydlitì nebo sídlo,
rodné èíslo nebo IÈO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede
té èísla úètù u penìních ústavù,
na nich jsou soustøedìny penìní
prostøedky z její podnikatelské èinnosti. Právnická osoba uvede té svùj
statutární orgán a pøípadnì osoby,
které jsou oprávnìny kromì tohoto
orgánu za ní v poplatkových vìcech
jednat.
(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.
(4) Poplatník je povinen vést øádnì
evidenèní knihu ubytovaných osob

pro potøeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození
a adresu trvalého bydlitì ubytovaného, druh a èíslo dokladu totonosti,
den pøíchodu a odchodu, poèet dní
pro stanovení základu poplatku.
Stránky ubytovacích knih musí být
prùbìnì oèíslovány a musí být uvádìna poøadová èísla ubytovaných
od zaèátku roku a do jeho konce.
(5) Poplatník je povinen písemnì
nebo ústnì do protokolu oznámit
správci poplatku ukonèení èinnosti
do 15 dnù ode dne jeho faktického
ukonèení.
Èl. 5
Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity èiní
- za kadé vyuité lùko a den 4,- Kè.
Èl. 6
Osvobození
z ubytovací

Poplatku
kapacity
nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zaøízeních
slouících pro pøechodné ubytování
studentù a ákù
b) ubytovací kapacita v zaøízeních
slouících pro ubytování pracovníkù
fyzických a právnických osob, které
toto zaøízení vlastní nebo k nìmu
mají právo hospodaøení
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeòských zaøízeních,
pokud nejsou uívána jako hotelová
zaøízení

d) ubytovací kapacita v zaøízeních
slouících sociálním a charitativním
úèelùm.
Èl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozdìji do 15
dnù po uplynutí kadého ètvrtletí.
Oddíl III
Závìreèná ustanovení
Èl. 8
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. 9
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, ve 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. 10
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. 8, odst. (l) nebo pokuta uloená
ve smyslu ustanovení Èl. 8, odst. (2)
tohoto oddílu.
Èl. 11
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláka
nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2004.
Ing. Fuksa Ivan, v. r.
starosta
MVDr. Bene Václav, v. r.
1. místostarosta
§ 3 písm. g) vyhláky è. 137/1998
Sb., o obecných technických poadavcích na výstavbu
1)

CO

SE NÁM PODAØILO

Rekonstrukce mìstského fotbalového stadionu Marila. Náklady
31 417 518,- Kè, z toho dotace 15 mil. Kè, dokonèeno 4. 12. 2003.

Výstavba 26 byt. jednotek na Dole Anna na Bøezových Horách.
Náklady Kè 25 102 967,-, z toho dotace 8,5 mil. Kè ze Státního
fondu rozvoje bydlení, dokonèeno 16. 12. 2003.

Rekonstrukce a dostavba Waldorfské koly
. . Náklady v r. 2002
Kè 8 500 000,-, v r. 2003 Kè 42 955 406,- (ve dotace od MF ÈR).

6. základní kola - kolní jídelna: Bojlerový konvektomat na vaøení jídel. Náklady 466 752,- Kè, realizace: prosinec 2003.

7. kolní jídelna pøi 4. Z: Mycí soustava - slouí jako umyvadlo
pro mytí rukou, døez pro mytí nádobí, výlevka pro odpad. Náklady:
67 000,- Kè, realizace: listopad 2003.

7. kolní jídelna pøi 4. Z: Bojlerový regenerátor - zaøízení
pro udrování rùzné teploty jídel pøipravených na výdej. Náklady
154 150,- Kè, realizace: listopad 2003.

Oprava støechy na Azylovém domì, pouitá krytina: Bramac Max,
náklady: 557 296 ,- Kè, realizace: záøí a øíjen 2003.

Rekonstrukce chodníkù v Mixovì ulici. Náklady: 65 000,- Kè,
realizace: srpen 2003.

Svìtelné signalizaèní zaøízení v Jiráskových sadech. Náklady:
6 300 000,- Kè, realizace: srpen 2003.

Nové chodníky a city-bloky na Nové Hospodì.
Náklady: 65 000,- Kè, realizace: srpen 2003.

Parkovitì na námìstí T. G. Masaryka. Náklady: 120 000,- Kè,
realizace: øíjen 2003.

Rekonstrukce Romitálské ulice. Náklady: 4 000 000 Kè,
realizace: prosinec 2003

