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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

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.

STALO SE

Hornické muzeum pøipravilo
v závìru loòského roku výstavu
betlémù v Zámeèku - Ernestinu.
Pøilo si ji prohlédnout 2 500 lidí.

V úterý 24. 2. ve 14 hodin slavnostnì pøedali zástupci mìsta klíèe
od bytù novým nájemcùm 26
bytových jednotek na Dole Anna.

Vechno, co dìlám, mì opravdu baví
Po svých pøedcích zdìdil lásku ke sportu.
Tatínek i dìda
sice podlehli
kouzlu kulatého
míèe a fotbalu
se vìnovali prý
opravdu tìlem
i duí, ale
Vlastimil Havlíèek se u jako malý
kluk pustil do plavání. Táta i dìda
urèitì mìli o mém sportovním zamìøení úplnì jinou pøedstavu, øíká
jednatøicetiletý motýlkáøský rekordman z Pøíbrami a dodává: Plavat
jsem zaèal u ve ètyøech letech, od esti
jsem se uèil základùm a od sedmi u
jsem plaval závodnì. Plavání mì prostì
chytlo hned v samých zaèátcích.
Celou základní kolu Vlastimil
Havlíèek plaval za Plavecký klub
Pøíbram. Potom studoval prùmyslovou
kolu v Plzni a plaval za Støedisko
vrcholového sportu. Po maturitì nastoupil na vojnu do Dukly Banská
Bystrica. Kdy jsem se vrátil, el
jsem zpátky do Plznì. Tady jsem
dodnes, ale v Pøíbrami trénuji.
Asi pøed deseti lety se Vlastimil
Havlíèek rozhodoval, zda se závodní
kariérou skonèí, nebo zda bude
plavat dál. Výkonnostní èást se
u mne zastavila. Natìstí jsem zaèal
spolupracovat s trenérem Takisem.
Pøipravuje mì na závody nejen v posilovnì, ale i co se týèe rychlostní

stránky, a v pøedzávodním období
mám od nìj naprosto perfektnì
pøipravenou stravu, pochvaluje si
Vlastimil Havlíèek. Právì z této spolupráce byly tøi èeské rekordy, které
si Vlastimil stále drí, pìt titulù
mistra republiky. Na otázku, zda je
u plavce dùleitá váha, mladý sportovec øíká: Urèitì, je znát kadé

kilo. Rozhodují takové detaily, jako
je start, vjezd do vody, výjezd, obrátka
a samozøejmì i váha hraje svoji roli.
Ve svých 31 letech si váhu hodnì
hlídám a nemám s tím problémy.
V pøíbramském Aquaparku, díky
pochopení vedoucího Jaroslava Maka,
trénuje mladý reprezentant po skonèení
hodin pro veøejnost, tedy po 22. hodinì.
Mám potom celý prostor k tréninku,

to je naprosto skvìlé. Chodím
do práce, dìlám u Vìzeòské sluby,
take mám denní i noèní smìny. Pak
jetì trénuji dìti a provádím masáe,
co mì baví. Vechno, co dìlám, mì
hodnì baví. Jetì studuji druhým
rokem vysokou kolu, take je toho
opravdu dost. Závodím za Klub V
Plzeò, kde mám vytvoøeny podmínky
i hmotné a mám
zde i urèité zázemí.
V roce 2000 Vlastimil
byl na Mistrovství
Evropy v Helsinkách
s novým èeským
rekordem ètrnáctý.
A jaké jsou nejblií plány a cíle?
Aby se u neopakovalo to, co se mi
stalo nyní pøi zimním
mistrovství
republiky. Zde jsem
sice získal titul
mistra republiky
a vytvoøil rekord
mistrovství, ale utekl
mi o deset setin limit na mistrovství
Evropy a se svým èeským rekordem
jsem zùstal sedm setin vzadu. Take
teï mì èeká pøíprava na zaplavání
limitu o sedm setin rychlejí ne je
mùj èeský rekord. Mám na to dva závody. V dubnu se chystám na Velkou
cenu Èeských Budìjovic a týden
nato pak do Rakouska.
str

Ú sp ì chy B ruslaøského k lubu Pø íbr am
Novinka pro snoubence: Svoji
svatbu mùete uspoøádat také
v Památníku A. Dvoøáka ve Vysoké
u Pøíbramì. Výjimku Vám udìlí
vedoucí matriky MìÚ Pøíbram.
Informace na tel. è. 318 498 217.

Zápis do 1. tøíd byl letos ve 3. Z
ve znamení známých literárních
postavièek v podání ákù 5. a 6.
tøíd. Nechybìli akové, kteøí si
s budoucími prvòáèky povídali,
zpívali, recitovali a tøeba i hráli
na hudební nástroje.

áci a uèitelé z 5. Z na masopustní veselici. V úterý 24. 2. ve
13:30 h. vyrazil od koly prùvod.
Masopustní makary, smrtka,
medvìd, bába, èerti, straáci a jiné
roztodivné postavièky se s veselým
pokøikem: Masopust je tady!!!
ubírali ulicí E. Benee na námìstí
17. listopadu. Tam koledníci
pøihlíející poèastovali lidovými
øíkaèkami, pìknì jim zazpívali
známé písnièky a zatanèili polku
za doprovodu vlastních hudebních nástrojù. Starí áci pøedvedli
rozhovor hospodáøe a rychtáøe,
doprovázeného dalími postavami
se symbolickými atributy; hejtman,
mouènej, rybníkáø, matka s cepem
a zvoneèkem. Nezapomnìlo se
ani na obdarování koledníkù.
Vichni si pochutnali na vypeèených preclících, koblihách a koláèích. To zajistili spolu s rodièi
zamìstnanci kolní kuchynì
a áci 8. roèníkù.
Masopust je pryè!!! za rok
bude zas.
Jarmila Stupková, uèitelka 5. Z

V prùbìhu ledna a února
se 23 èlenek Bruslaøského
klubu Pøíbram zúèastnilo
celkem tøí ampionátù

Obrovským úspìchem
bylo mistrovství ÈR v synchronizovaném bruslení,
kde 21èlenná skupina BK

Èeské republiky, co znamená, e na ádném mistrovství nechybìl zástupce
tohoto klubu.
Sám tento fakt je velkou
pochvalou závodnicím,
trenérùm i rodièùm za vytrvalost a píli, se kterou
kadý den znovu a znovu
vstávají na ranní tréninky
a pilují své programy.
Ve odstartovala na seniorské republice Hana Charyparová, která ze ampionátu
pøivezla tøetí místo z Èeského poháru a esté místo
z MÈR.

Páata získala druhé
místo v Èeském poháru
a druhé místo na Pøeboru
ÈR. Vzhledem k tomu, e
jsme v této disciplínì
nováèky, dostalo se nám
èetných ocenìní z Èeského
krasobruslaøského svazu.
Závìr republikových klání
se uskuteènil minulý týden
v Bøeclavi, kde o pøízeò
osudu bojovala hned tøi
dìvèata BK a nutno podotknout, e se v republikové
pièce rozhodnì neztratila.
V kategorii mladích aèek
obsadila 17. pøíèku Markéta

I. roèník jarních keramických trhù

Pøijïte v sobotu 10. dubna na Václavské námìstí.
Co Vás èeká? Mìsto Pøíbram pøipravilo I. roèník
jarních keramických trhù. V dobì 9 do 12,30 hodin
tady najdete prodejní stánky s keramikou uitkovou,
dekorativní i zahradní,
stánek se zahradnickými
potøebami, stánek s ruènì
pletenými velikonoèními
pomlázkami. Pøíjemnou
atmosféru na této jarní
akci nám navodí hudební
skupiny Ginevra a Milvus.

Stejskalová a v kategorii
aèek skonèila Kateøina
Pitìláková na 11. a Andrea
uková 17. místì. Zvlá
Andrea, která se v záøí vrátila po tìké zlomeninì,
projevila velkou bojovnost
jak v sólu, tak v kategorii
synchro.
Takové mnoství úspìchù
jednoho klubu samozøejmì
neuniklo ani pøíbramské
radnici a na úterý 3. února
si zmínìné aktérky pozvali
starosta a oba místostaro-

stové na úøad, aby dìvèatùm a trenérùm podìkovali
za reprezentaci mìsta.
Úterní odpoledne, které si
vzájemnì zástupci mìsta
i sportovci pro sebe vyèle-

nili, bylo velice pøíjemné
a pro dìvèata byla neformální debata s pøedstaviteli
mìsta dùstojným a dùrazným projevem ocenìní.
Atmosféru celé akce dokreslilo vkusnì pøipravené
obèerstvení od paní ilhanové - Lahùdky Pøíbram.
Dìvèata mìla monost pohovoøit také s øeditelem
Gymnázia pod Svatou
Horou Pavlem Sedláèkem,
který díky vstøícnosti vùèi
sportovcùm své koly
umonil
dvìma
studentkám dosáhnout takovýchto
výsledkù.
Závìrem bychom
rádi pozvali vechny na právì pøipravovanou tøetí dìtskou lední revue
pod názvem Mach
a ebestová na ledì
aneb veèerníèky
pro malé i velké.
Pøedstavení se uskuteèní ve ètvrtek
25. 3. 2004 od 19
hod. pro veøejnost a v pátek 26. 3. 2004 od 10 hod.
pro koly a kolky na Zimním stadionu v Pøíbrami.
Mgr. Jitka Charyparová

ZÁPIS DÌTÍ DO PØÍBRAMSKÝCH MATEØSKÝCH KOL
29. bøezna 2004
1. M, Jungmannova 416; 13. M, kolní 131
30. bøezna 2004
3. M, Ondrákova 280; 4. M, Okruní 200; 5. M, Kutnohorská 101;
6. M, 28. øíjna 55; 10. M, Hradební 66; 12. M, Jungmannova 91;
14. M, kolní 130; 15. M, nám. Dr. Theurera 262; 19. M,
Fibichova 272
31. bøezna 2004
8. M, Bratøí Èapkù 278; 11. M, J. Drdy 496
1. dubna 2004
Speciální M, Hradební 67; 9. M, Bratøí Èapkù 235
Na 18. M není zápis vyhláen - mateøská kola je naplnìna. Na vech mateøských kolách (kromì Speciální M - 8.00 -16.30 h) probíhá zápis od 9 do 16
hodin. K zápisu vezmìte s sebou svùj obèanský prùkaz a rodný list dítìte.

SLOVO STAROSTY
Zima

nás jetì neopustila a stále nám
pøívaly snìhu komplikují ivot. Vyskytly
se i takové situace,
kdy se znenadání
v odpoledních hodinách bìhem chvilky
vytvoøila po mìstì
ledová sklovina, která byla dùvodem
hodinového kolapsu hlavnì mezimìstské
dopravy. Na druhou stranu bìhem letoních
snìhových pøívalù na rozdíl od jiných
mìst vdy ráno vyjela bez omezení
MHD. Ale urèitì ani u nás nebylo vechno
ideální, proto je tøeba, aby obèané vyuívali pøi nahláení nesjízdnosti silnice
nebo neschùdnosti chodníku bezplatnou
servisní linku TS 800 162 354.
Sportovní i kulturní ivot v uplynulém
mìsíci byl bohatý. Úspìné byly nae
extraligové fotbalové a volejbalové
oddíly. Z kulturních akcí v období plné
plesové sezóny patøí k tìm bezesporu
velmi výrazným premiéra divadelního
pøedstavení Radúze a Mahuleny. Jsem
velice rád, e s novým umìleckým éfem Fr. Mikou máme my, Pøíbramáci,
kadý ètvrt rok pøipraveno pøíjemné pøekvapení. Dùkazem toho, e svoji práci
dìlá opravdu dobøe, je, e na premiéry
se nauèili jezdit jako diváci i pratí
herci, a to je pro divadlo urèitì pochvala.
Na konci února zastupitelé schválili
rozpoèet mìsta, který budeme naim
ètenáøùm postupnì pøedstavovat - jednotlivé kapitoly a investièní akce roku
2004. Únor byl také ve znamení investièních pøíprav. Po kruhových objezdech
na Flusárnì pokraèuje druhá nejvìtí
investièní akce v oblasti dopravy rekonstrukce Husovy a Romitálské ulice.
Aby se tato akce podaøila termínovì
stihnout, museli jsme zaèít z obou smìrù
ji v únoru, kdy práce jetì komplikuje
poèasí. Po roce a pùl byla dokonèena
rekonstrukce achetní budovy na bývalém
dole Anna. V tìchto dnech jsme nájemníkùm pøedávali klíèe od jejich nových
domovù. Jde ve velké vìtinì o mladé
lidi s dìtmi a to je skvìlé. Vìøím, e se
jim tady bude dobøe bydlet. Pøestavbou
hodnì získal i celý prostor této èásti
mìsta a myslím, e to byly skuteènì
dobøe investované peníze.
Ukonèili jsme proces sluèování kol,
který byl velmi dramatizován a stále je
nìkterými skupinami politizován.
Podstatné je, e se zastupitelstvo naprostou vìtinou shodlo na vech krocích,
které následnì schválil i Støedoèeský
krajský úøad a zaregistroval novì slouèené subjekty. Nyní se pøipravují uchazeèi na výbìrová øízení, aby tato nová
kolská zaøízení mìla kvalitní øeditele.
Plníme také svùj slib a preferujeme
v rozpoètu mìsta kapitolu správy kolních budov, která se navýila o sto
procent. Tyto finanèní prostøedky jsou
urèeny právì na opravy, rekonstrukce
a zkvalitnìní kol. S tím souvisí i zpráva,
e velice pozitivnì se vyvíjí jednání
o tom, aby do Pøíbrami po více ne pùl
století opìt vstoupila vysoká kola. koda,
e nìkteøí tyto zprávy opìt vnímají jako
politické soupeøení. Myslím, e bez
ohledu na politickou pøíslunost bychom
vichni mìli udìlat maximum pro to,
aby vysoké kolství v Pøíbrami opìt
bylo. Právì jako kvalitní divadlo, prvoligový sport a kvalitní firmy, tak i vysoká
kola zvyuje presti mìsta.
Pro Pøíbramáky, a samozøejmì nejen
pro nì, jsme pøipravili zajímavou novinku.
Radnice spoleènì s Památníkem Ant.
Dvoøáka na Vysoké nabízí mladým
párùm, které chtìjí uzavøít manelství,
monost poøádání svatebních obøadù
v zámeèku na Vysoké, kde je skuteènì
krásné a dùstojné prostøedí. Zavedli
jsme i nìkolik novinek v placení poplatku
za psy a odebírání øidièských prùkazù
pøi alkoholu za volantem. Díky tomu
jsme se po dlouhé dobì dostali do pozitivního zpravodajství celoploných televizí.
Dalí zajímavostí je vyhodnocení
návtìvnosti Aquaparku. Z denní evidence
návtìvnosti je patrné, e návtìvníci
zaèínají mìnit své zvyky. V letech 2001
a 2002 bylo bezkonkurenènì pondìlí
nejslabím návtìvním dnem a návtìvnost postupnì stoupala a do nedìle,
která byla naopak nejsilnìjí. Loòský
rok ji byl zcela jiný a jednoznaènì vítìzí
støeda. Take ten, kdo si chce v klidu
zaplavat, mùe se touto informací øídit.
A závìrem ke zmìnì provozovatele
mìstského vodohospodáøského majetku.
Pøíbramáci se v této souvislosti rozhodnì
nemusejí obávat ádných
výrazných zmìn a komplikací.
Naopak dolo ke sníení ceny
vodného a stoèného.

PØEDSTAVUJEME ODBOR SPRÁVY BUDOV S LOUPEK

Odbor správy budov Mìstského úøadu
Pøíbram sídlí v ulici Gen. Tesaøíka 19,
ve 3. patøe. Vedoucím odboru je
Ing. Vladimír Chudáèek.
Kolik má Vá odbor pracovníkù?
Odbor správy budov patøí mezi mení
odbory. V souèasné dobì má est
technickohospodáøských pracovníkù
a tøi pracovníky údrby.
Co vechno máte na starosti? Jak
je z názvu odboru patrné, zajiuje
pøedevím správu budov v majetku
mìsta Pøíbram, mimo bytových domù
(jsou to budovy správy MìÚ, koly,
kolky, budovy, které mìsto Pøíbram

pronajímá
apod.). Jedná
se pøedevím
o
provádìní
a zajiování
údrby, oprav
a
stavebních
úprav. Dále zajiujeme pronájmy prostor
v nebytových
domech, provoz
dopravních
prostøedkù na
MìÚ, úèetní
a ekonomické
èinnosti související se správou. S èím se na Vás obèané nejvíce obracejí? Pro obèany jsme partnery zejména pøi potøebách pronájmù
v budovách mìsta.
Co na Vás èeká v letoním roce?
Letoní rok se bude liit oproti pøedchozím zejména ve dvou oblastech.
Na úseku správy kolních zaøízení musíme vytvoøit podmínky pro slouèení
kol. Jedná se o zajitìní podmínek
na 6. základní kole a na 4. Z, kde je
nutné pøedevím provést stavební
úpravy v suterénu koly, kde budou
atny ákù, a vybudovat høitì v zahradì za kolní budovou. Velmi nároèné

bude pøevzetí oprav a údrby nìkterých bytových domù, jejich správu
bude zajiovat pøímo mìstský úøad
bez realitních kanceláøí.
Co Vám na Vaí práci vadí a naopak co Vás tìí? Mrzí mì, e není
reálné z rozpoètu mìsta uvolnit na
opravy a údrbu více penìz. Proto
jsem uvítal rozhodnutí o slouèení kol,
co do budoucna pøinese úspory,
které bude mono vyuít na vylepení
stavu. Nedostateèné je vak rozhodnutí
o slouèení mateøských kol. Nejvíce
mì vak tve, e podle schválených zákonù musíme pod hrozbou vysokých
sankcí realizovat napøíklad osazení
regulaèních kohoutù s termostatickými hlavicemi u vech radiátorù, nebo
provést energetické audity. Toto nás
bude stát stovky tisíc a úspory nebudou významné. Pokud bychom mohli
tyto peníze vyuít napøíklad na výmìnu
netìsnících oken apod., úspory budou
podstatnì vìtí. Naopak spokojen
jsem se spoluprácí s vedením radnice.
Nechci tím øíct, e vechno je ideální
a nejsou problémy. Proto ale jsme
tady, abychom je øeili. Osobnì jsem
velmi rád, e technickohospodáøtí
spolupracovníci na odboru jsou
pracovití, iniciativní a spolehliví.
str

PØÍBRAMSKÉ SPOLKY - KLUB FILATELISTÙ
Klub filatelistù má v Pøíbrami dlouholetou tradici. Nìkolik kdysi samostatných
klubù, napøíklad v Kovohutích Pøíbram
a bývalém podniku Caloria, se slouèilo
a v padesátých letech zaèalo pracovat pod
hlavièkou tehdejích Uranových dolù.
V souèasné dobì má, podle slov jeho
pøedsedy Jaromíra Èeøovského, stovku
èlenù, z toho 90 dospìlých a 10 mládeníkù.
Filatelie je obor, který rozvíjí veobecné
znalosti. Snad právì proto se pøíbramský
klub hodnì vìnuje pøedevím mládei.
Pøedevím v období osmdesátých a devadesátých let zaznamenali pøíbramtí celou
øadu úspìchù v celostátním mìøítku.
Kdo se u vás o dìti stará? O mláde se
v souèasné dobì stará pan Frantiek
Andìl, který u se ale chystá, e skonèí.
Krouek vede 37 let a je mu pøes 80 let,
take u ho tato práce zmáhá. Právì
v rámci mládenických kroukù mají dìti
monost rozvíjet své znalosti ze vech
moných oborù. A u je to po stránce
zemìpisné - faunu a flóru nebo i jiných
oborù. Souèástí filatelie jsou i vìdomostní
soutìe o filatelii jako takové, o tiskových
technikách. Teï bude napøíklad krajské
kolo vìnované Evropské unii.
Právì finiují pøípravy na dalí výstavu

Mladá Pøíbram 2004. Mùete nám øíci
nìco bliího? Ano, vyuili jsme pøíleitosti, protoe letos je 425. výroèí povýení
Pøíbrami na královské horní mìsto

a vechno jsme skloubili dohromady. A to
jsme jetì netuili, e v letoním roce také

MÌSTSKÁ

POLICIE

vyjde potovní známka s námìtem Svaté
Hory. Tato výstava bude letos ji tøináctá.
Kdy a kde výstava bude a jaké novinky
chystáte? Výstava zaène v pátek 25. 6.
v 9 hodin a slavnostní zahájení bude
od 14 hodin ve výstavních prostorách
Galerie F. Drtikola v Zámeèku - Ernestinu.
V sobotu by mìla jurry vyhlaovat vítìze.
Letos také poèítáme s tím, e na naí
výstavì bude mít Èeská pota oddìlení
personifikovaných známek. Èili kadý,
kdo sem pøijde s fotografií, si zde bude
moci nechat udìlat svoji známku. Nebo se
také bude moci nechat pøímo na místì
vyfotografovat a bude mít známku s vlastním portrétem.
Kdyby se nìkdo, a u dítì èi dospìlý,
chtìl stát èlenem vaeho klubu, co musí
udìlat?
Mùe se pøihlásit prostøednictvím filatelistické pøepáky na potì na námìstí
17. listopadu. Pøepáka je otevøena v úterý
dopoledne a ve ètvrtek odpoledne a paní
Danílková nám vechny informace pøedá.
Klub se schází kadý první a poslední
ètvrtek v mìsíci v budovì bývalé Ústøední
správy od 17 do 19 hodin, take i tady se
pøípadní zájemci mohou hlásit.
-str-

PØÍBRAM

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 26. 2. v 15,05 hod. oznámila telefonicky paní J. B.
z Pøíbrami IX, e byla pøi procházce napadena psem. Pes jí
roztrhl kalhoty. Majitelka psa
se ji s pokozenou dohodla
na náhradì kody.
V pátek 27. 2. oznámil pan L.,
e v Milínské ulici pøed domem èp. 109 leí opilý mu.
Hlídka zde nala pana V. H.
(1943) z Pøíbrami III. Na jeho
ádost ho stráníci pøevezli na
adresu, kde prý v souèasné
doby bydlí. Stráníci mu za jeho
chování uloili pokutu 100,- Kè,
kterou na místì zaplatil.
Ve ètvrtek 26. 2. oznámila
obyvatelka domu v Mariánské
ulici ruení noèního klidu.
Tento pøestupek páchal pan
J. È. (1952)  z jeho bytu se
neustále ozývaly rány. Paní
uvedla, e toto není poprvé
a celou záleitost bude øeit

pøestupková komise.
Tentý den ve 21,35 hod.
oznámila obsluha baru Orient
na vlakovém nádraí, e mají
problém s hostem. Pan M. D.
(1980) odmítal zaplatit svoji
útratu. Po domluvì stráníkù
se výèepní s hostem dohodli,
e druhý den host pøijde útratu
zaplatit.
Minulý týden se roztrhl pytel
se zlodìjíèky: v DM drogerii
zadrely pracovnice dvì dìvèata (1992), která sebrala ètyøi
sáèky bonbonù v cenì 60,- Kè.
Dále zde pracovnice ostrahy
chytla tøi mladíky, kteøí odcizili
øasenku. Pøi zachycení tuto
pracovnici zranili a utekli
z prodejny. Pøípad pøedán k øeení Policii ÈR. Dalí zlodìjkou byla paní P. S. (1979)
z Pøíbrami VII, která ukradla
rtìnku a tuku na oèi.
V Kauflandu zadreli zlodìjku

K. R. (1961) z Pøíbrami IV.
Sebrala dvì láhve vodky
v hodnotì 258,- Kè. Dalím
zlodìjem byl pan L. S. (1974)
ze Sedlèan. Odcizil dámský
deodoran Speed stick, film
Agfa a baterie Philips. Dále
zde pan V. H. (1941) ze Zdic
odcizil ètecí brýle za 64,90 Kè.
Ve støedu 18. 2. zahlédl jeden
stráník kamerou polonahou
dívku (pouze ve spodním prádle), která pobíhala v Praské
ulici. Dívka se vsadila se svými
pìti kamarády a podle výsledku
mùeme usoudit, e sázku
vyhrála. Nicménì ji stráníci
upozornili, e se svým jednáním dopustila pøestupku.
Dne 15. 2. telefonicky oznámil jeden nájemník bytu
v Pøíbrami III, e v bytì ve 4.
patøe hraje velice hlasitì
reprodukovaná hudba a je
ruen noèní klid. Hlídka dora-

zila na místo a zjistila, e je
stínost oprávnìná. Z bytu se
ozývala hudba, stráníkùm
otevøel nájemce J. V. (1975).
Omluvil se, e pøi oslavì s kamarádem usnuli a zapomnìli
hudbu vypnout. Pøestupek byl
vyøeen domluvou.
Dne 14. 2. ve 14,50 hod. oznámil
zamìstnanec zimního stadionu,
e ve vrátnici je opilý mu,
který napadá návtìvníky
a snaí se demolovat zaøízení.
Po pøíjezdu nali stráníci
na pøilehlém parkoviti zakrvácenou osobu, která jevila
známky silné opilosti. Jednalo
se o pana J. K. (1967) z Pøíbrami V - Zdaboøe. Ji byl
v péèi rodinných pøísluníkù
a nabízenou pomoc odmítl.
Protoe nedolo k ádné
majetkové kodì, byl pøípad
vyøeen domluvou.

Oznaèování domù èísly popisnými
Vzhledem k tomu, e nìkteré domy na území
mìsta Pøíbram nejsou oznaèeny èísly popisnými,
upozoròujeme tímto na povinnosti vlastníkù
budov, které pro nì vyplývají z § 31 a § 32 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní:
§ 31: Budova musí být oznaèena popisným
èíslem. Samostatnými popisnými èísly se neoznaèují vedlejí budovy, které jsou souèástí
jednoho celku (napø. výrobní haly uvnitø jed-

noho podniku, garáe pøi domech, drobné
stavby). Stavby urèené k individuální rekreaci
se oznaèují evidenèními èísly. K usnadnìní
orientace mohou být v jednotlivých ulicích
a na jiných veøejných prostranstvích oznaèeny
budovy vedle popisného èísla jetì èíslem
orientaèním. Obecní úøad rozhoduje o tom,
jakým popisným, orientaèním nebo evidenèním èíslem bude budova oznaèena. Kadé

popisné nebo evidenèní èíslo budovy musí být
v rámci èásti obce jedineèné. Na rozhodování
o oznaèování budov èísly se nepouije správní øád.
§ 32: Vlastník nemovitosti je povinen na svùj
náklad oznaèit budovu èísly urèenými obecním úøadem a udrovat je v øádném stavu.
Ing. Jana Bureová
vedoucí odboru org. a vnitøních vìcí

POSLANCE

BUDE

V PØÍBRAMI HOSPIC?
Na posledním zasedání zastupitelstva Støedoèeského kraje byl projednáván návrh na prodej nevyuívaných nemovitostí ORL v pøíbramské nemocnici za 3,1 milionu korun soukromé firmì. Sociální
demokraté v tomto bodì podali pozmìòovací návrh, aby tyto objekty
patøící pøíbramské nemocnici nebyly prodány, ale aby si je kraj
nechal a následnì vyuil k vybudování hospice. Tento pozmìòovací
návrh byl nakonec vìtinovì podpoøen.
Jsem pøesvìdèen, e vybudování hospice je v souladu s Tezemi zdravotní politiky Støedoèeského kraje. Je to jedna z moných a vhodných
cest k vyuití pøebyteèných kapacit nìkterého ze zdravotnických
zaøízení kraje.
Vìøím, e vybudování hospice by bylo pro Pøíbram a její obèany
urèitì pøínosem. Na návrh sociální demokracie tedy krajské zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej tìchto budov a uloilo krajské radì
pøipravit pro pøítí jednání zastupitelstva kraje návrh na moné
zøízení hospice v tìchto prostorách v Pøíbrami.
V tezích zdravotnictví Støedoèeského kraje se napøíklad uvádí, e
hospicová péèe by znamenala vybudování lùek hospicové péèe
pro dospìlé a dìtské pacienty.
Jsem velice rád, e tato mylenka na zøízení hospice v Pøíbrami
prola napøíè politických spektrem.
O vybudování hospicové péèe jsme v Pøíbrami vdycky usilovali
a nyní by mohl být tento zámìr uskuteènìn prostøednictvím
Støedoèeského kraje. Sociální demokraté jsou toho názoru, e
bychom se nemìli zbavovat zdravotnických budov prodejem, ale
v prvé øadì bychom se mìli snait o to, aby v tìchto objektech
zùstaly zachovány zdravotnické sluby pro nae obèany.
MVDr. Josef Øihák

Chválíte úøedníky

Váený pane starosto,
touto cestou bych chtìla podìkovat Vaim zamìstnankyním za nebývalou
ochotu pøi vyøizování dokladù. Jedná se o odbor matriky, OP, pasù a øidièských prùkazu. Dne 17. prosince 2003 mi byla odcizena v obchodním domì
v Praze celá kabelka se vemi doklady, penìzi, klíèi aj. Dostavila jsem se na
Vá úøad mimo úøední hodiny dne 23. prosince 2003 a Vae zamìstnankynì
mi velice ochotnì a vstøícnì vyhovìly.
Jeliko pracuji v Praze a to ve zdravotnictví, kde mám té úøední hodiny
a nemohla bych se na Vá úøad dostavit v úøední hodiny, velice si tohoto
pøístupu váím, nebo kadý tak vstøícný není. Jetì jednou dìkuji za nebývalou
ochotu.
K. Oudranová
Váený pane starosto,
v uplynuých nìkolika letech jsem zastupoval svého synovce PhDr. Rostislava S.,
jeho manelku Mgr. Natalii K. a jejich nezletilého syna Alexandra pøi vech
jednáních v øízení o udìlení obèanství Èeské republiky. Chtìl bych touto
cestou, Vaím prostøednictvím, upøímnì podìkovat pracovníkùm matriky
MìÚ pod vedením Heleny Ziopulosové, odd. cestovních pasù pí Kvìtoslavì
Zárybnické a pí Hanì Èápkové, odd. OP pí Marcele Vívodové a rovnì paní
tajemnici Ing. Jarmile Novákové a krajské matrikáøce sl. tìpánce Hudeèkové
za porozumìní, obìtavost, lidský pøístup a ochotu angaovat se pøi øeení
problémù výe uvedeného øízení, které mnohdy vznikly zbyteènými prùtahy
vyích orgánù (napøíklad listina podepsaná 9. 12. 2003 na MV ÈR dola
do Pøíbrami 30. 12. 2003).
Dìkuji i Vám za podporu podobného jednání Vaich pracovníkù, které snad
v dnením pøebyrokratizovaném systému mùe uèinit chození po úøadech
trochu snesitelnìjím. Pøeji vechno dobré.
S pozdravem Ing. Pavel imek s rodinou

OHK

V

P ØÍBRAMI

INFORMUJE

Váení ètenáøi,
z pøipravovaných akcí OHK bych chtìla uvést semináø
nìmecké právnièky dr. Marcely Pawelky, která navtívila Pøíbram ji dvakrát, na téma Zmìny procesního
práva ve vztahu k SRN po vstupu do EU jako je
vzájemné uznávání rozsudkù mezi ÈR a SRN, dùleitost správnosti obchodních smluv mezi obchodujícími partnery - garanèní lhùty, reklamaèní øád, zakládání dceøiných spoleèností v SRN,
monosti získání pracovních povolení pro zamìstnance èeských firem
na území SRN, za jakých okolností budou zamìstnanci èeských firem
osvobozeni od pracovního povolení apod. Moná je i osobní konzultace s nìmeckou právnièkou. V souèasné dobì je rozjednána v rámci
tohoto semináøe i návtìva èlena Svazu nìmeckých podnikatelù
v ÈR, který je praktickým odborníkem pøes projekty EU. Termín
semináøe je 30. bøezna 2004 v zasedací místnosti Knihovny J. Drdy.
Na 15. dubna 2004 je pøipravován semináø s pøedním odborníkem na
celní problematiku JUDr. Otakarem Krátkým na téma  INTRASTAT
a celní problematika po vstupu do EU  systém vykazování údajù
o zboí, které je pøedmìtem obchodu mezi èlenskými státy EU,
novelizace celních pøedpisù, které budou uplatòovány ode dne vstupu
do EU a samozøejmì bude vymezen prostor pro dotazy úèastníkù.
Nae èleny nejen z oboru stavebnictví jistì bude velice zajímat nový
zákon o zadávání veøejných zakázek a provádìcích vyhláek
k tomuto zákonu, které jsou zatím ve stádiu pøípravy. Nejpozdìji
do konce bøezna t. r. by mìly být schváleny s koneènou platností i
tyto vyhláky a zhruba k tomuto termínu by se vztahoval dalí semináø OHK na toto téma. Pøednáet by mìli odborníci - tvùrci zákona.
Pøesný termín jetì nezveøejòuji, zatím je ve ve stádiu projednávání,
ale semináø by se mìl v Pøíbrami uskuteènit.
Dalí dva semináøe EURONOVELA DPH dne 5. kvìtna s pøedním
odborníkem MF ÈR a seznámení s Programy podpory malého
a støedního podnikání v ÈR v rámci Èeskomoravské rozvojové
záruèní a rozvojové banky (termín duben - kvìten) poøádá OHK
opìt ve spolupráci s RPIC  FINVEST Pøíbram, s. r. o.
11. února 2004 se selo v tomto roce podruhé pøedstavenstvo OHK
na Støední prùmyslové kole v Pøíbrami, kam jsme pozvali i pana
starostu Ing. Fuksu k otázkám regionálního rozvoje.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram si stanovilo 2 priority v této oblasti,
a to pøivést dalí prùmysl do regionu a zlepit dopravní obslunost.
K øeení tìchto priorit se rozhodlo pobesedovat jednak se starostou
Pøíbrami a jednak s poslancem Parlamentu ÈR MVDr. Øihákem,
který bude pøizván na bøeznové pøedstavenstvo komory.
Únorové pøedstavenstvo schválilo nové èleny OHK Pøíbram  firmu
CVP GALVANIKA, s. r. o., zabývající se povrchovými úpravami
oceli chemickými a galvanickými, slitinovým galvanickým zinkováním a fosfátováním, a Støedoèeskou energetickou, a. s.,zabývající
se distribucí a obchodem s elektrickou energií.
Pøedstavenstvo OHK Pøíbram vyhlásilo ji 4. roèník soutìe
NEJLEPÍ FIRMA OKRESU PÀÍBRAM ZA ROK 2003.
Soutì je rozdìlena do 2 kategorií  malé firmy do 50 zamìstnancù
a velké firmy nad 50 zamìstnancù. Chtìla bych vyzvat vechny firmy,
které investují do své firmy, zvyují poèty zamìstnancù a mají kredit
solidní firmy, aby se do této soutìe pøihlásily. Pøihláky jsou k dispozici na OHK Pøíbram a uzávìrka je ji 5. bøezna 2004. Vyhláení
vítìzù probìhne na valné hromadì OHK dne 5. dubna 2004.
Na závìr bych chtìla zmínit nai velkou spoleèenskou událost
roku  Podnikatelský ples, který se konal ji druhým rokem dne 28.
února v pøíbramské Sokolovnì. Dnes ji mohu zhodnotit úspìch této
akce. Ve vyprodané Sokolovnì vládla velmi pøíjemná atmosféra.
Úèastníky plesu jsme pøivítali sklenkou vína a jazzovou muzikou.
K dobré pohodì jistì pøispìla skupina B.O.S., pøedtanèení klasických
tancù i vystoupení breakdancové skupiny ZI-ZAK. Veèerem provázel
Jiøí Dohnal. O pùlnoci dolo na slosování nejlepích cen, které jsme
získali díky podnikatelským subjektùm, jako dva zahranièní zájezdy,
sprchový kout, pùlroèní jazykový kurz, luxusní povleèení, ko plný
vína a øada dalích kvalitních cen. OHK pøedá díky sponzorùm èást
výtìku na novì vznikající Dìtský domov rodinného typu v Dubenci.
Ti, kteøí zamekali ples v letoním roce, to jistì napraví v roce pøítím.
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
Dagmar Vrbová
86 L E T
Bohumil Charvát

Pøehlídka ochotnických souborù

Vyhláení literární soutìe
Knihovna Jana Drdy v Pøíbrami vyhlauje
8. roèník literární soutìe pro mláde
"Pøíbram Hanue Jelínka".
Obory:
1. Poezie - rozsah max. ètyøi básnì,
2. Próza - rozsah max. pìt A4 stran strojopisu

31. 3.  4. 4. od 17.30 hodin
Pán velryb
Novozélandsko-nìmecký rodinný pøíbìh. Pøíbìh velké touhy po lásce, pøátelství, uznání.

18. 3. od 10 a 19 hodin: C. Goldoni: Treperendy
Studentský divadelní soubor Kruh Dobøí
19. 3. 2004 od 10 a 19 hodin: J. G. Tajovský: enský zákon
Divadelný súbor Kemarok
Pøedstavení jsou kadý den na velké scénì Divadla Pøíbram.
Vstupné: dopoledne 5,- Kè; veèer 35,- Kè

GALERIE F. DRTIKOLA
do 21. bøezna 2004
Martin Stejskal:
Zadem k nekoneènu
Retrospektivní výstava díla jedné
z nejvýraznìjích osobností
Skupiny èeských a slovenských
surrealistù pøibliuje dílo z let
1968 - 2002. V roce 2003 byla
tato výstava pøedstavena v galerii
v Remscheidu (SRN) a ve státních galeriích ÈR: v Hradci
Králové, Alovì jihoèeské galerii
v Èeských Budìjovicích a Galerii
výtvarného umìní v Chebu.

Ve ètvrtek 26. 2. zorganizovala 4. Z z podnìtu bývalých ákù charitativní koncert za úèasti ákù a uèitelù 2. Z J. Strejce ve prospìch dìtského odd. Oblastní
nemocnice - na zlepení pokojù. Na vstupném bylo vybráno pøes 11 tisíc Kè.

Uzávìrka 30. dubna 2004

30. bøezna 2004 v 17 hodin bude
zahájena výstava Umìlecké
øemeslo na Pøíbramsku.
Nìkolik desítek autorù z regionu
zde pøedstaví své výrobky.
Zastoupena je práce se døevem
(øezbáøství, výroba døevìných
hraèek, perkù, intarzií), sklem
(malba na skle, vitráe), kovem,
uitná keramika, textilní výroba
(tkaní, palièkování, ití hraèek),
koíkáøství a dalí.

Videokonference na Gymnáziu po d Svatou Horou

V pátek 6. 2. se na naem gymnáziu
konal semináø, na kterém byly pøedstaveny nové projekty Gymnázia
pod Svatou Horou. Svou pøítomností dodali tomuto setkání lesku
radní Støedoèeského kraje pan
Antonín Podzimek, starosta mìsta
Pøíbrami pan ing. Ivan Fuksa a místostarosta pan MUDr. Ivan edivý.
V prùbìhu odpoledne pøedstavili
uèitelé Mgr. D. Èápová, Mgr.
K. Sedláèková, D. Chvojková, Mgr.

D. Køí, Mgr. E. álková
a Bc. P. Haková své jazykové projekty a nemocného
RNDr. J. Karla zastoupil
pøi prezentaci ekologických projektù student
maturitního roèníku Vojtìch
Zeisek.
V dobì semináøe se podaøilo navázat spojení pomocí
videokonference s ákem
gymnázia Tomáem Malichem a pøesnì v 16 hodin
naeho èasu s anglickou
kolou Pubrook Park School.

VELIKONOCE

Vìkové kategorie:
I. 12 - 15 let, II. 16 - 19 let, III. 20 - 23 let
Soutìní práce posílejte na adresu:
Knihovna Jana Drdy, pí L. Mlèochová
nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Pøíbram I
Do soutìe budou pøijímány pouze pùvodní,
dosud nepublikované práce, psané na stroji
nebo poèítaèi. Kadá práce musí být opatøena
jménem, adresou a datem narození autora.

31. 3. od 20 h.
Sentiment
Film inspirovaný setkáním s reisérem
Vláèilem a jeho filmy. Hl. role J. Kodet.

15. 3. od 10 a 19 hod.: F. F. amberk: Jedenácté pøikázání
Ochotnický divadelní soubor Merenda pøi TJ Sokol Nový Knín
16. 3. od 19 hod.: A. Goldflam: Nìkolik historek ze ivota Bédi Jelínka
Bøeznický a romitálský divadelní spolek

BØEZEN

80 L E T
Blaena Baborovská
Jiøina Boháèková
Josefa Lipková
Mária tvánová
Josefa Vohradská
Marie ahourková
Frantiek Burda
Vladimír Dvoøák
Otomar Foukal
Jaroslav Ira
Ing. Èeslav Novotný
Zdenìk Oktábec
85 LET
Vlastimila Nováková
Kvìtue Sadílková
86 L E T
Vlasta Bøezinová
Anna Draková
Vìra Tesaøíková
Josef Øánek
Rudolf Toman
88 L E T
Marie Krupicová
89 L E T
Rùena Mrkvièková
Rùena Muzikáøová
Vladimír Pilát
90 L E T
Amalie Slámová
Margareta oborová
91 L E T
Boena Nosková
Marie Redlichová
92 L E T
Antonie Soukupová
97 L E T
Anna Øezáèová

KINO MÍR

Hornické muzeum Pøíbram poøádá
Velikonoce v hornickém domku na Bøez. Horách
5. a 11. 4. 2004, od 9 do 15 hodin

Potvrzuje se, e monosti internetu
jsou velmi iroké a pro výuku je
vyuití videokonferencí nejen technicky moné, ale i pøínosné z mnoha pohledù. Limitem je pouze malá
rychlost pøipojení k internetu.
Projekty, které uèitelé a áci pøi
semináøi pøedstavili, se setkaly
s pøíznivým ohlasem jak u pana
Antonína Podzimka, tak u nejvyích pøedstavitelù mìsta Pøíbrami.
Novinka, jí je monost vyuívat
videokonferencí, pøináí do spolupráce s partnerskými kolami oivení ve formì pøímého okamitého
kontaktu. Úèastníci spolu nejen
hovoøí, ale zároveò se vidí a mohou
si navíc psát a kreslit na spoleènì
sdílenou tabuli, co mohou vyuívat pøi výuce rùzných pøedmìtù.
Lví podíl na monosti poøádat
videokonference mají nai informatici pan Jindøich Sova, paní Mgr.
Eva Kratochvílová a externí spolupracovník pan Ale Kratochvíl.
Mgr. Pavel Sedláèek, øeditel

Hudba partnerských mìst
Program:
2. 4. 2004 od 19.00 hod.
koncert Komorního smíeného sboru
Dr. V. Vepøeka a souboru z Villeruptu
- aula 4. základní koly
3. 4. 2004 od 17.00 hod.
koncert souboru z Freibergu
- Vojtìský dùl
3. 4. od 18.00 hod.
koncert souboru z Ruska
- Divadlo Pøíbram
Zmìna programu vyhrazena.

1. 4.  4. 4. od 20 hodin
kola ro(c)ku
Americká komedie, reie R. Linklater.
Kytarista Dewey Finn, chce dovést
svou kapelu k vítìzství v Souboji kapel, ale spoluhráèi ho vyhodí. Pøijímá
práci jako uèitel na prestiní kole.
5. 4.  6. 4.
Láska nebeská
Americko-britsko-francouzská romantická komedie, proplétá osudy mnoha
protagonistù, je spojuje láska. Hrají
A. Rickman, B. Nighy, H. Grant, L.
Linneyová, L. Neeson, R. Atkinson aj.
7. 4.  9. 4.
Dokud nás smrt nerozdìlí
USA - SRN - Kanada. Akèní komedie.
Agent CIA Michael Douglas má pøed
sebou dva nebezpeèné úkoly  zachránit svìt a oenit syna. Co bude tìí?
10. 4.  14. 4.
Bolero
Èeský kriminální film reiséra F. A.
Brabce podle scénáøe M. Zinnerové.
Pøíbìh brutální vrady mladé studentky. Hrají: M. Stropnický, Jiøí Bartoka,
David Kraus, Jana tefánková a dalí.
15. 4.  18. 4.
Krajina støelcù
Americký western v reii Kevina
Costnera. Ètyøi kovbojové ctí nepsaná
Pravidla Západu. Mìsto Harmonville
zmìní jejich zásady a pøinutí je k boji.
19. 4.  21. 4.
Bratøi jak se patøí
Americká bláznivá komedie, reie bratøi Farrellyovi. Dvojèatùm Bobovi a
Waltovi zaènou komplikace, kdy chce
Walt odejít do Hollywoodu. Hrají: Matt
Damon, Greg Kinnear, Cher a dalí.
22. 4.  25. 4.
Torque: Ohnivá kola
Americký thriller reiséra Josepha
Kahna. Motorkáø Cary Ford se vrací do
svého roditì. Hrají: M. Henderson, Ice
Cube a dalí.
26. 4.  28. 4.
Lepí neli pozdìji
Americká komedie, reie N. Meyersová.
Stárnoucí playboy musí pøipustit, e u
není co býval. Hrají: Jack Nicholson,
Diane Keatonová, Keanu Reeves aj.
29. 4.  2. 5. od 17.30 hodin
Petr Pan
Americký fantastický dobrodruný
film, reie P. J. Hogan, v èeském znìní.
29. 4.  2. 5. od 20 hodin
Scary Movie 3
Varování: Teï umøe, ale smíchy!
Cindy Campbellová úspìnì dokonèila
kolu a pracuje jako televizní redaktorka.

KINO ART OBSKURA

pondìlí 8. bøezna  sobota 13. bøezna
Ozvìny Jednoho svìta
Výbìr z mezinár. festivalu Z archivu
Jednoho svìta. Od 10.00 a 19.00 hodin.
Za podpory o. p. s. Èlovìk v tísni,
Gymnázia Pøíbram a Nesehnutí.
úterý 16. bøezna od 20 hodin
Únos (1952)
Reie, scénáø: Ján Kadár, Elmar Klos.
Teroristé unáí letadlo do amerického
okupaèního pásma v Nìmecku. Hrají:
L. Peek, B. Záhorský, Milo Kopecký
ètvrtek 18. bøezna, 20 hodin
Obalovaný (1964)
Reie: J. Kadár, E. Klos, námìt: novela
L. Hakové, scénáø: V. Valenta, J.
Kadár, E. Klos. Soudní proces s øeditelem elektrárny. Hrají: Vlado Müller, M.
Macháèek, Jiøí Menzel, Josef Somr
úterý 23. bøezna
Andìl blaené smrti (1965)
Reie: . Skalský, námìt, scénáø: J.
Procházka, . Skalský. Akèní pøíbìh
ze pionáního prostøedí. Hrají: Josef
Vìtrovec, V. Bièík, Oldøich Celerýn
ètvrtek 24. bøezna
Hra bez pravidel (1966)
Reie: J. Polák, scénáø: J. Polák, V. aek, L. Stanìk. Pokus o akèní film s kriminální zápletkou. Hrají: J. Adamíra,
K. Chadimová, V. Meník, J. Bláha, J.
Tøíska
úterý 30. bøezna
eptající fantóm (1975)
Reie: A. Lettrich, scénáø: J. Tallo. Boj
bezpeènostních orgánù s maniakem.
Hrají: L. Chudík, R. Rázlová, M. Huba

DIVADLO PØÍBRAM
8. 3. od 16 hodin
Dalskabáty høíná ves
9., 11. 3. od 10 hodin
Dalskabáty høíná ves
10., 12. 3. od 19 hodin
Dalskabáty høíná ves
21., 26. 3. od 19 hodin na malé scénì
Hrdý Budes
22. 3. od 10 hodin
Podivná paní Savageová
23. 3. od 19 hodin
Boni pueri
koncert èeského chlapeckého sboru
24. 3. od 10 hodin
Radúz a Mahulena
30. 3. od 19 hodin
Podivná paní Savageová
20. 3. od 20 h. - Kulturní dùm Pøíbram

6. pøíbramský Muzikantský ples
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- V sobotu 31. 1. v podveèerních
hodinách zadrel pracovník detektivní sluby v Kauflandu zlodìje.
Byl jím 18letý pøíbramský mladík,
který odcizil pøehrávaè DVD
v hodnotì 2 600,- Kè. Poté byl
pøedán policistùm Obvodního odd.,
kteøí pøípad øeí ve zkráceném pøípravném øízení. V pøípadì obaloby mu hrozí a dva roky vìzení.
- V noci na sobotu dolo
v Pøíbrami VII ke krádei vozidla
Renault za 50 tisíc korun. Provozovatel vùz zaparkoval v ulici
Edvarda Benee, odkud jej dosud
neznámý pachatel odcizil a odjel
s ním na neznámé místo. Po vozidle
bylo vyhláeno celostátní pátrání.
Auto je bílé barvy a má pøidìlenou
registraèní znaèku PBK 12-59.
- Nákladní vùz s osobním se srazil
31. 1. krátce po 12. hodinì na námìstí H. Klièky. Tøiatøicetiletý øidiè nákladního vozu Toyota Yaris
odboèoval z Romitálské ulice na
námìstí. Pøejel do protismìru, kde
se èelnì støetl s osobním automobilem Mercedes Benz. Pøi nehodì
nebyl nikdo zranìn, alkohol
nezjitìn, koda na vozidlech
90 tisíc korun.
- Z trestného èinu neodvedení
danì, pojistného na sociální zabezpeèení, na zdravotní pojitìní
a pøíspìvku na státní politiku
zamìstnanosti je podezøelý 64letý
mu z Pøíbramska. Jako plátce
a osoba odpovìdná za podnikatelský subjekt neodvedl za období
jednoho roku za poplatníky, své
zamìstnance, celkem finanèní
èástku pøesahující 700 tisíc korun.
Za uvedený trestný èin stanoví
uvádí trestní zákon v tomto pøípadì
trest odnìtí svobody na est mìsícù

DENÍKU

P OLICIE ÈR

a tøi léta.
- Jakýsi vandal zapálil zvonkovou
skøíò u hlavního vstupu do domu
v Nádraní ulici. Spoleèenství
vlastníkù bytù zpùsobil kodu
ve výi 35 tisíc korun.
- Dne 8. 2. mezi 16,30 a 17,55
hod. se neznámý pachatel vloupal
do osobního vozidla Volkswagen
Golf zaparkovaného v ulici
Boeny Nìmcové. Odcizil autorádio s pøehrávaèem za 4 500,- Kè.
- Pìtadvacetiletý mu z Mladoboleslavska couval 9. 2. v prostoru
Celní správy v Pøíbrami VI Bøezové Hory s nákladním vozem
s návìsem Scania. Pøehlédl za sebou Mercedes a pokodil jeho
pøední èást. Nehoda se obela bez
zranìní, alkohol nezjitìn. koda
na osobním voze 30 tisíc korun.
- Krátce pøed 18. hod. jel s osobním autem Volkswagen Passat
21letý mu po ulici Hornických
uèòù. Na zledovatìlé vozovce dostal smyk, pøejel do protismìru,
kde se støel s protijedoucím
Renaultem. Jeho 30letá øidièka
utrpìla lehká poranìní a byla
na místì oetøena osádkou vozidla
RZP. Dechová zkouka byla negativní, koda 50 tisíc korun.
- V Romitálské ulici havarovala
kolem 18,00 hod. Fabia. 32letý
øidiè pøehlédl zákazovou znaèku,
vjel do úseku, ve kterém jsou
provádìny výkopové práce, vjel
do výkopu a pokodil si vùz.
- Policisté etøí vloupání do truhlárny v Husovì ulici. Dosud
neznámý pachatel v noèních hodinách z nedìle na pondìlí 9. 2.
vypáèil vrata a odcizil ruèní kotouèovou pilu, ruèní frézu, motorovou pilu a dalí vìci. Majitel

kodu vyèíslil na témìø 40 tis. Kè.
- V tuto noc se potuloval Èechovskou ulicí neznámý nenechavec.
Vyhlédl si na úèelové komunikaci
zaparkované osobní vozidlo
Mercedes E 230 tmavì modré metalízy a nepozorován s ním odjel.
Majiteli vznikla koda 350 tis. Kè.
- V pátek 13. 2. kolem 22. hod. se
v Evropské ulici stala dopravní
nehoda. Ètyøiadvacetiletý øidiè jel
s vozidlem VAZ, posilnìn alkoholem nepøizpùsobil rychlost jízdy
stavu vozovky. Po projetí mírné
levotoèivé zatáèky nezvládl øízení,
najel na chodník u benzinové èerpací stanice a pøední èástí vozu
narazil do sloupu veøejného
osvìtlení. Utrpìl poranìní hlavy
a zdravotníci lékaøské sluby ho
pøevezli k oetøení a následné
hospitalizaci do
nemocnice.
Na vozidle a sloupu osvìtlení je
koda 50 tisíc korun.
- V sobotu v noci zadrela hlídka
pøíbramských policistù dva mladé
cizince ve vìku 19 let. Na parkoviti v Plzeòské ulici rozbili zadní
okno u osobního vozidla koda
105, vnikli dovnitø, vytrhli dráty
od spínací skøíòky a s vozem
popojeli. Nastartovat se jim nepovedlo. Pokus opakovali u druhého
vozu, tentokrát u Favoritu. Ani
ten se jim nepodaøilo nastartovat,
zato policistùm se je pøi útìku
z místa trestného èinu podaøilo
zadret. Policejní rada oba mladíky
obvinil z trestného èinu neoprávnìného uívání cizí vìci.
- V sobotu ráno bylo na policii
oznámeno vloupání do kanceláøe
prodejny Stavebnin v Dubnì.
Neznámý pachatel rozbil okno
a poté odcizil výpoèetní techniku,

rùzné koupelnové doplòky, pøíruèní
pokladnu a finanèní hotovost.
Majitel vyèíslil kodu na 240 tis. Kè.
- Z trestného èinu krádee je dùvodnì podezøelý 25letý J. B.
z Pøíbrami. V èervenci loòského
roku mìl ve svém bytì odcizit
22letému mui zde uloený Play
station v èástce 4 tisíce korun.
Za stejný skutek byl v posledních
tøech letech ji odsouzen
Okresním soudem v Pøíbrami.
Teï mu hrozí a dvì léta vìzení.
- Z trestného èinu podvodu se
bude zodpovídat 20letý mladík
z Pøíbrami. Je dùvodnì podezøelý,
e v èervnu 2002 poádal v prodejnì Mag-Shop v Pøíbrami I
o vydání karty Aura s úvìrovým
rámcem 20 tisíc korun. Poté si
odebral zboí v celkové hodnotì
18 tisíc a z karty pak vyèerpal zbývající èástku. Pøi sjednávání
smlouvy pøedloil neplatné potvrzení o výi mìsíèního pøíjmu
od firmy, kde nikdy nepracoval.
Uhradil pouze 3 tisíce korun
a zbývající èást finanèních prostøedkù v pravidelných mìsíèních
splátkách nezaplatil. Zakoupené
zboí prodal neznámé osobì a peníze pouil pro svoji potøebu.
Trestní zákon za trestný èin podvodu v tomto pøípadì stanoví
trestní sazbu a dvì léta vìzení.
- Neopatrnost majitelky osobního
vozidla Opel Corsa zlákala 19. 2.
v podveèer zlodìje ke krádei.
Koený èerný kufr, který nechala
ve voze v Brodské ulici, nepøeèkal
ani pùl hodinu. Zlodìj rozbil pøední
okno a kufr si jednodue podal.
S koøistí pak okamitì zmizel.
enì vznikla koda za 6 tisíc Kè.

Úspìch mladých muzikantù
V roce 2003 byl zaloen pøi 1. základní umìlecké
kole A. Dvoøáka v Pøíbrami jazz-rockový studentský
orchestr pod vedením uèitele Bohuslava F. Burdy.
V loòském roce nás tento orchestr úspìnì reprezentoval na festivalu Hudba partnerských mìst v nìmeckém Freibergu.
V pondìlí 1. bøezna 2004 se tito mladí muzikanti
zúèastnili krajského kola soutìe jazzových a taneèních orchestrù ZU, kterou vyhlásilo Ministerstvo
kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Krajské kolo se
konalo v Podìbradech. Pøíbramtí z nìho pøivezli
1. cenu a tento úspìch jim zajistil postup do celostátního kola.

Rekonstrukce dolu Anna na bytové jednotky,
Pøíbram VI - Bøezové Hory - výstavba 26
bytových jednotek
Rekonstrukce bývalého dolu Anna, Pøíbram VI
- Bøezové Hory probíhala dle schváleného
rozpoètu mìsta od prosince 2002 do prosince
2003. Jednalo se o sloitou rekonstrukci zdevastovaného objektu, ale dokonèených 26 bytových jednotek (z toho 13 x 1 + kk a 13 x 2 + kk)
mùeme oznaèit jako malometrání nadstandardní byty. Ètyøi byty jsou bezbariérové.
Autorem projekèního øeení je PROKON atelier
Pøíbram - Ing. Veselý a Ing. Wágner, zhotovitelem stavby IDOS Praha, s. r. o., hlavním subdodavatelem byla firma KOMPAKT Pøíbram,
s. r. o. Celkové náklady stavby vèetnì projektové
dokumentace èinily 26 mil. Kè (z toho vlastní
zdroje mìsta 17,5 mil. Kè, dotace ze SFRB
8,5 mil. Kè).
Koneèné venkovní úpravy budou provedeny
s ohledem na klimatické podmínky v jarních
mìsících a dle pøíslibu vlastníka sousedních
devastovaných objektù probìhne jejich demolice
také v letoním roce.
Ing. Jan Hauptman
vedoucí odboru investic

Pøíbramská jména (10.)
Minulý mìsíc jsem se vìnovali pøíbramskému horopisu a jetì dnes
u nìj zùstaneme. Vyprávìní naváeme vrchem Kvìtná (543 m),
který se nachází naproti kopci èi høebenu Pichce. Jedná se o dominantu severního okolí mìsta. Jeho název byl utvoøen od slovního
základu kvìt, který kromì dneního významu slova - kvést, kvìtina
apod. - v minulosti vyjadøoval i toté, co dnes slovo záøit. Vysvìtlit
jméno hory je moné tím, e zde nad obvyklou míru kvetly nìjaké
rostliny, protoe pojmenování kopcù po rùzné flóøe (i v pøíbramském okolí) bylo pomìrnì obvyklé. Nelze vak zcela zavrhnout
ani druhý význam slovního základu. Kopec mohl napø. díky právì
odlinému porostu záøit do krajiny a být tak dùleitým orientaèním bodem. Tvar Kvìtná byl pùvodnì doplòován slovem hora,
které je nyní vynecháno.
Souèástí zastavìné èásti mìsta je nedaleký vrch, dnes zvaný mezi
lidmi Hvìzdárna. Je pravdìpodobné, e se tento název èasem dostane i do oficiálních podkladù, aèkoli skuteèné jméno horopisné
lokality je stále ibenièní vrch. Toto pojmenování je odvozeno
od toho, e zde stávala ibenice a odehrávaly se tu popravy èi jiné
výkony útrpného práva. Pøíbram disponovala tímto právem
od støedovìku a do roku 1766, poslední poprava byla zde vykonána 23. 10. 1765. ibenièní vrchy bývaly témìø u kadého vìtího
mìsta, vesmìs na vyvýeninách pøi hlavních cestách a význam jejich
umístìní byl mj. ideový  silueta ibenice kadému pøíchozímu
sdìlovala, e se zde se zloèinci nikdo nemazlí. Stavba hvìzdárny
v 60. letech 20. století a individuální výstavba rodinných domkù
zcela zmìnila charakter místa. Asi proto, e nikdo nechce být spojován s tím, e bydlí na ibenièním vrchu, se dostalo kopci i celé
ètvrti jméno Hvìzdárna (èi Pod Hvìzdárnou), pøestoe tato stavba
ji dávno slouí jinému úèelu a vlastnì sama nikdy jako plnohodnotná
hvìzdárna nefungovala (nikdy zde nebyl instalován dalekohled).
Pomìrnì zajímavým kopcem je ípí vrch, nacházející se za pekárnou a masokombinátem smìrem k Trhovým Duníkùm. Kdysi
se mu také øíkalo Èertùv pahorek, ale toto jméno je dnes vyhrazeno jinému pøíbramskému kopci. ípí vrch získal své jméno podle
protáhlého tvaru, který pøipomínal íp èi trn. Jánský vrek (èi pahorek), rozkládající se naproti a èásteènì zastavìný starou nemocnicí, má své pojmenování od kaplièky zasvìcené sv. Janovi.
Zbývá jetì uvést ji zmínìný Èertùv pahorek na opaèném konci
mìsta, který odvozuje svùj název od pohádkové postavy èerta.
Skuteèné pojmenování vak vzniklo pravdìpodobnì v souvislosti
s nìjakou konkrétní osobou, která nosila pøezdívku Èert. Pozdìjí
tradice vak popustila uzdu fantazii a spojila zmínìný vrch s povìstí
o souboji mezi P. Marií a èertem o tom, kdo z nich dokáe postavit bìhem noci vìtí horu. Samozøejmì e P. Marie se svou horou
zvítìzila a poraený èert se zmohl jenom na tento Èertùv pahorek.
To se ji dostáváme k poslednímu a nejvýznamnìjímu vrcholu
v Pøíbrami, k Svaté Hoøe (586 m), nebo právì tuto horu mìla
podle povìsti P. Marie bìhem oné noci vybudovat. Vysvìtlení jejího
jména je jednoduché. Slovo svatá vystihuje skuteènost, e hora byla
jednak místem uskuteènìní mnoha zázrakù, a také e je zároveò
sídlem P. Marie Svatohorské, milostné soky støedovìkého pùvodu,
ku které se konaly a dosud konají mnohé náboenské pouti a procesí. Tím dnes uzavíráme putování po pøíbramských vyvýeninách
a pøítì se zamìøíme na jejich protipóly, na doliny a doly.

Daniel Doleal

Váení spoluobèané,
rádi bychom Vás seznámili s èinností a pøipravovanými zmìnami
Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s. Dovolte malé ohlédnutí do minulosti. Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., zaèala poskytovat
zdravotnickou péèi dnem 1. 11. 2003. Zahájení bylo spojeno
s benefièním koncertem, jeho výtìek byl zcela vìnován
Oblastní nemocnici Pøíbram, a. s., na nákup vybavení pro intenzivní péèi. Samotnému zahájení èinnosti pøedcházela øada odpovìdných pøíprav, které bylo nutno realizovat pro hladký prùbìh
v období pøechodu. Podaøilo se slouèit obì bývalé nemocnice
s poliklinikami do jedné oblastní nemocnice a nastartovat tak
proces strukturním zmìn.
Dùleitým mezníkem v poèáteèním období Oblastní nemocnice
Pøíbram bylo úspìné vyøeení otázky financování transformaèních
zmìn. Prvním pracovitìm, u kterého se nám jetì pøed koncem
loòského roku podaøilo odstranit duplicitu, bylo lùkové oddìlení
neurologie. Dolo k redukci z pùvodních 54 lùek na 30 a své místo nalezlo v areálu I. (U Nemocnice).
Dalí významná zmìna probìhla v souvislosti s prodejem III.
polikliniky. Oblastní nemocnice Pøíbram pøehodnotila své tamní
aktivity a ponechala zde pouze tu zdravotnickou péèi, která pro ni
byla z ekonomického hlediska rentabilní. Na III. poliklinice bude
mít Oblastní nemocnice nadále v provozu jen interní ambulanci
a odbìrové místo OKBH.
Dalí zmìnou, kterou pøinesl poèátek roku 2004, byl pøesun
dìtské pohotovosti z II. polikliniky, kde byla provozována
Zdravotnickou záchrannou slubou Pøíbram, do areálu I (U Nemocnice). Od 1. 1. 2004 ji provozuje nae oblastní nemocnice, umístìna je v pøízemí monobloku (vchod do traktu dìtského oddìlení).
V souèasné dobì dopracováváme koncepci zdravotnické péèe
v oblastní nemocnici na období tøí let. Tato koncepce poèítá se
slouèením velkých oborù a s dalími transformaèními zmìnami
v provozních a ekonomických úsecích, které povedou k celkové
optimalizaci chodu nemocnice. Pro transformaci zdravotnické
péèe i nadále poèítáme s obìma areály, s tím, e v areálu I
(U Nemocnice) bude koncentrována vekerá akutní péèe vèetnì
ambulantních sloek a v areálu II (Zdaboø) budeme rozvíjet specializovanou ambulantní péèi, která bude mít podobu ambulantních
center. V horizontu tøí let by se zde mìla rozvinout také péèe,
kterou doposud støedoèeský region nemìl a kterou je lùková
rehabilitaèní péèe. Hlavní prioritou vedení i zamìstnancù nemocnice je poskytování dostupné a kvalitní zdravotnické péèe. Snahou
bude tuto péèi nadále roziøovat a rozvíjet jednotlivé obory.
Vechny spekulace, které celý proces transformace provázejí,
jednoznaènì odmítáme. Souèasné vedení nemocnice smìøuje
k ekonomicky stabilnímu zdravotnickému zaøízení, které nejene
neomezí stávající rozsah poskytování zdravotnické péèe, ale naopak ji rozíøí.
Jménem Oblastní nemocnice Pøíbram, a. s., dìkuji obèanùm, kterým není osud naí nemocnice lhostejný. Ná velký dík patøí také
obèanùm a podnikatelským subjektùm, kteøí projevují svoji
podporu mimo jiné i finanèními a vìcnými dary. Vechny tyto
prostøedky jsou vyuity ve prospìch pacientù a ke zvýení komfortu v rámci hospitalizace a nákupu potøebného vybavení. Vìøím,
e tato nezitná pøízeò bude naí nemocnici zachována i nadále.
Závìrem potvrzuji, e budeme vechny obèany Pøíbramska o naí
èinnosti a podstatných strukturních a transformaèních zmìnách,
které Oblastní nemocnici Pøíbram v následujícím období èekají,
i nadále prostøednictvím tohoto i jiných médií pravidelnì informovat. S upøímným pozdravem

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

Místostarosta MUDr. Ivan edivý o rozpoètu

Rozpoèet mìsta na rok 2004
Pøíjmy v tis. Kè:

Kapitola 709 - Mìstské lesy
700,00
Kapitola 714 - kolství
1 961,85
Kapitola 715 - Zdravotnictví
260,00
Kapitola 716 - Ostatní kulturní èinnost
320,00
Kapitola 720 - Správa majetku mìsta
7 918,00
Kapitola 728 - Sociální vìci
660,00
Kapitola 739 - Bydlení, kom. sluby, úz. rozvoj 31 227,00
Kapitola 740 - Investice
14 903,23
Kapitola 741 - Veobecná pokladní správa
568 873,25
v tom: dotace
118 293,25
úvìr - Romitálská ul.
47 000,00
zapojení FRR
11 300,00
Plánované pøíjmy celkem
626 823,33

Výdaje v tis. Kè:

Kapitola 702 - Vodní hospodáøství
85,00
Kapitola 710 - Doprava
87 830,00
Kapitola 714 - kolství
33 003,35
Kapitola 715 - Zdravotnictví
6 677,00
Kapitola 716 - Kultura
47 100,00
Kapitola 717 - Mìstská policie
16 453,00
Kapitola 718 - Poární ochrana
1 638,00
Kapitola 719 - Vnitøní správa
93 587,11
Kapitola 720 - Správa majetku mìsta
36 042,00
Kapitola 721 - Odbor informaèních technologií
6 000,00
Kapitola 722 - ivnostenský úøad
770,00
Kapitola 723 - ivotní prostøedí
970,50
Kapitola 728 - Sociální vìci
67 551,00
Kapitola 729 - Sociální vìci (SSP)
16 070,00
Kapitola 734 - Právní odbor
3 887,00
Kapitola 735 - Odbor koncepce a rozvoje mìsta 2 210,00
Kapitola 738 - Stavební úøad
75,00
Kapitola 739 - Bydlení, kom. sluby, úz. rozvoj 79 690,50
v tom: Technické sluby Pøíbram
46 798,50
odbor bytového hospodáøství 32 892,00
Kapitola 740 - Investice
60 880,85
Kapitola 741 - Veobecná pokladní správa
65 792,60
v tom: splátky døíve poskytnutých úvìrù 35 921,60
Plánované výdaje celkem
626 312,91

Granty mìsta Pøíbram v oblasti ivotního prostøedí
Rada mìsta svým usnesením ze dne
1. 3. 2004 vyhlásila grantové øízení
v oblasti ivotního prostøedí na území mìsta Pøíbram.

Tématické zadání na rok 2004:
1. Poøádání výchovných, vzdìlávacích a osvìtových akcí a roziøování informací o ivotním prostøedí.
2. Podpora environmentální zájmové
èinnosti ákù a studentù na pøíbramských kolách.
3. Podpora èinnosti spolkù a obèanských sdruení v oblasti ivotního
prostøedí.
4. Zajiování odchytu volnì ijících
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RADA MÌSTA 26. 1.
SCHVÁLILA

vyhláení oznámení zámìru pronájmu
vodohospodáøského majetku mìsta
Pøíbram dle pøílohy
JMENOVALA

èlenem a zároveò pøedsedou kulturní
komise Mgr. Václava Chvála

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 28. 1.
SCHVÁLILO

- uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
na prodej pozemku p. è. 4514/3 v k. ú.
Pøíbram o výmìøe 1 m2 Ing. Josefu
Prùchovi za cenu 230,- Kè/m2
- výkup pozemku p. è. 101/13 v k. ú.
eice o výmìøe 320 m2 od p.
Zdeòka Korejse za cenu dle poadavku vlastníka 200,- Kè/m2
- výkup pozemku PK 801 v k. ú.
Pøíbram pod obytným domem èp.
262 v Pøíbrami I o výmìøe 123 m2
v k. ú. Pøíbram formou draby
za max. cenu 69 000,- Kè
- bezúplatný pøevod pozemku p. è.
1846/1 v k. ú. Pøíbram od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví mìsta
- zámìr bezúplatného pøevodu pozemku
p. è. 4232/4 v k. ú. Pøíbram o výmìøe
742 m2 z vlastnictví Nemocnice s poliklinikami Pøíbram I - 84 (nyní Oblastní

zranìných ivoèichù a následná
péèe o nì.
5. Realizace projektù na ochranu
ivotního prostøedí, pøírody a krajiny
a péèi o biodiverzitu.
Koneèný termín pro podání ádosti:
30. dubna 2004.
Blií podrobnosti, vèetnì formuláøe ádosti najdete
na www.pribram-city.cz,
nebo na odboru ivotního prostøedí,
tel. 318 402 278, 318 402 302.
Ing. Petr Walenka
vedoucí odboru ivotního prostøedí
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nemocnice, a. s, Podbrdská 269,
Pøíbram V - Zdaboø) do vlastnictví mìsta
- návrh na odkoupení objektu èp. 110
v Pøíbrami VIII (býv. ubytovna NsP)
z KÚ Støedoèeského kraje do majetku
mìsta Pøíbram za max. èástku 1 mil. Kè
- bezúplatný pøevod pozemkù p. è.
3824/82 o výmìøe 65 m2 a p. è.
3824/83 o výmìøe 40 m2, oba pozemky
v k. ú. Pøíbram, z vlastnictví MUDr.
Otty Boubelíka, pí Magdaleny Mikulové
a p. Vladimíra Steinhausera do vlastnictví mìsta
- prodej volného bytu o vel. 1+0
ve kolní 124, è. b. 25, v poøadí pro:
1. Annu Pichlovou za cenu 410 000,- Kè,
2. Kateøinu Levou za cenu 326 000,- Kè,
3. Duana Pekárka za cenu 320 000,- Kè
- prodej volného bytu o vel. 1+1
v Okruní 218, è. b. 2, v poøadí pro:
1. Jiøího Stehlíka za cenu 425 000,- Kè,
2. Duana Pekárka za cenu 380 000,- Kè,
3. Kateøinu Levou za cenu 351 000,- Kè
- prodej volného bytu o vel. 1+0
v S. K. Neumanna 220, è. b. 13,
v poøadí pro: 1. Duana Pekárka za cenu
320 000,- Kè, 2. Petru Maøíkovou
za cenu 250 000,- Kè, 3. Filipa
Bouèka za cenu 181 000,- Kè
- poskytnutí pøíspìvku 10 000,- Kè
vè. DPH na rekonstrukci plynu pro
Spoleèenství vlastníkù, Politických
vìzòù 127,128 v Pøíbrami VII
formou darovací smlouvy
- poskytnutí pøíspìvku 94 000,- Kè
vè. DPH na opravu plynu pro

Dne 25. února 2004 schválilo
Zastupitelstva mìsta 21 hlasy z 23
pøítomných zastupitelù rozpoèet
mìsta pro rok 2004.
Za touto krátkou tiskovou zprávou
se ukrývá bezpoèet hodin práce
mnoha úøedníkù a volených zástupcù v prùbìhu nìkolika mìsícù.
Rozpoèet mìsta je vdy základním dokumentem pro práci radnice
na daný rok, vyjadøuje politickou
vùli v urèení priorit rozvoje mìsta
a podpory veøejné práce obèanù.
Jeho sestavování zaèíná sbìrem
tzv. maximalistických poadavkù
v jednotlivých kapitolách a hodnocením hospodaøení radnice v minulém období. Nejprve se musí

provést analýza budoucích vlastních pøíjmù mìsta v návaznosti
na státní rozpoèet. V letoním roce
to bylo velmi sloité vzhledem
k probíhající reformì veøejných
financí mající za dùsledek výrazné
pohyby v oblasti daòových pøíjmù.
Pøi zapojení fondu rozvoje ve výi
11,3 mil Kè, co je kladný výsledek hospodaøení za rok 2003, se
plánují pøíjmy pro rok 2004 ve výi
626 823,3 mil. Kè.
Ve chvíli, kdy jsou známy pøíjmy,
je moné pøistoupit k jejich rozdìlování. Aby rozpoèet nebyl deficitní,
nesmí se rozdìlit více prostøedkù
ne je pøíjmù. Prvotní poadavky
na výdaje byly vyí o 300 mil. Kè
ne bylo mono rozdìlit. Prioritou
pøi sestavování rozpoètu bylo
pokraèování v rozestavìných
investièních akcích, dokonèení
rekonstrukce ulice Husova Romitálská, zajitìní dostateèného
mnoství finanèních prostøedkù
pro probíhající optimalizaci základních a mateøských kol, opravy
bytù v majetku mìsta, dokonèení
Domova seniorù atd. Významnou
souèástí rozpoètu je podpora kultury a sportu, jednak formou grantù,
tak i pøímou podporou organizací.
Novinkou letoního rozpoètu je

vypsání grantu ivotního prostøedí.
Rozpoèet musí zajistit i èinnost
vech pøíspìvkových organizací
zøizovaných mìstem.
Pøi krácení poadavkù pochopitelnì dolo i na vyøazení nìkterých
akcí pro letoní rok, budou vak
zaøazeny do plánu pro rok 2005.
Mìsto Pøíbram zaádalo o mnoho
grantù a pøíspìvkù ze státního rozpoètu na jednotlivé investièní akce.
Granty a státní rozpoèet pøedpokládají finanèní spoluúèast mìsta,
proto jsou v rozpoètu vyèlenìny
prostøedky, které budou pouity
v pøípadì jejích získání.
Redukcí vech poadavkù se podaøilo naplánovat výdaje na èástku
626 312,9 mil. Kè.
Je zcela pochopitelné, e ne
vichni, kteøí mìli nároky na mìstský
rozpoèet, mohli být uspokojeni.
Kadý rozpoèet je kompromisem.
Domnívám se, e rozpoèet je vyváený a v intencích programového
prohláení Mìstské rady.
Jako garant mìstského rozpoètu
dìkuji vem, kteøí pøispìli prací èi
radou pøi tvorbì rozpoètu. Dìkuji
i vem zastupitelùm za jejich komunikativnost, vstøícnost i pochopení
pøi vypracovávání a schvalování
rozpoètu.

Odvoz nebezpeèných sloek komunálního odpadu v 1. pololetí 2004
V souladu s usnesením Mìstské Rady Pøíbram è. 937/97 organizují Technické sluby mìsta Pøíbrami sbìr a svoz nebezpeèných sloek komunálního odpadu a velkoobjemového domovního odpadu od obèanù mìsta Pøíbrami (nikoliv od podnikatelù a ivnostníkù) v tìchto termínech, èasech a místech:
20. 3.

08.00  09.00
u køiáku na Fialce
09.30  10.30
parkovitì u èp. 90 v ulici U koly, Pøíbram VIII
11.00  12.00
Zavrice- zastávka MHD
27. 3.
08.00  09.00
ul. Mládenická èp. 464, Pøíbram VII
09.30  10.30
ul. Èechovská èp. 112, Pøíbram VII
11.00  12.00
høitì u III. polikliniky
3. 4.
08.00  09.00
parkovitì v ulici 28. øíjna èp. 107, Pøíbram VII
09.30  10.30
ul. Prof. Skupy èp. 294, Pøíbram VII
11.00  12.00
námìstí Fr. Kuèery, Pøíbram VII
10. 4.
08.00  09.00
ul. Legionáøù u Gymnázia Pøíbram, Pøíbram VII
09.30  10.30
u køiovatky ul. A. Bezruèe - A. Jiráska, Pøíbram IV
11.00  12.00
u køiovatky ul. Anenská - A. Jiráska, Pøíbram IV
17. 4.
08.00  09.00
Pøíbram VI - Bøezové Hory - nám. J. A. Alise
10.00  11.30
Pøíbram VI - Bøezové Hory - køiovatka ul. Heyrovského - Na Struhách
24. 4.
08.00  09.00
parkovitì na Ryneèku, Pøíbram III
09.30  10.30
za Uranem, Pøíbram I
11.00  12.00
Hornické námìstí, Pøíbram II
15. 5.
08.00  09.00
Alovo námìstí
09.30  10.30
Východní nám., Pøíbram II
11.00  12.00
prodejna koloniál, ul. Ke Kocábì, Pøíbram IX - Nová Hospoda
22. 5.
08.00  09.00
J. Drdy èp. 502, Pøíbram VII
09.30  10.30
køiovatka Drkolnovská - Slunná, Pøíbram V
11.00  12.00
køiovatka Táborská - Strakonická, Pøíbram V
29. 5.
08.00  09.00
Smetanova ul., Pøíbram III
09.30  10.30
Sázky - koloniál, Pøíbram III
11.00  12.00
eice - koneèná MHD
5. 6.
08.00  09.00
Orlov - u kaplièky
09.30  10.30
Lazec - u kaplièky
11.00  12.00
Kozièín - zastávka ÈSAD
12. 6.
08.00  09.00
Brod - stará køiovatka
09.30  10.30
Jerusalém - zastávka ÈSAD u rybníka
11.00  12.00
Jesenice - u obchodu
12.15 13.00
Bytíz - zastávka ÈSAD
Chcete-li se zbavit velkoobjemového odpadu (starý nábytek, zbytky podlahové krytiny, kobercù, mís WC, apod.), odevzdejte jej ve stanovených èasech a termínech na urèených stanovitích spoleènì s nebezpeènými slokami komunálního
odpadu. Ve stanovených prostorech nevytváøejte skládky, ale odpady pøedejte obsluze provádìjící svoz a odvoz. Svévolné
odkládání tohoto materiálu do prostorù u popelnic a kontejnerù, nebo i na jiných místech mimo organizovaný sbìr, nám
práci ztìuje a zpùsobuje vyí finanèní náklady. ádáme Vás o ukládání bìných komunálních odpadù jen do popelnic
a kontejnerù a souèasnì i o tøídìní odpadù (sklo, papír a plasty) a jejich ukládání do odpadových nádob (kontejnerù) vyèlenìných pro separovaný sbìr.
Ing. Jan Klem, zástupce øeditele TS Pøíbram

A S T U P I T E L S T VA
Spoleèenství vlastníkù v Pøíbrami
VII, Ostravská 214 - 216 formou
darovací smlouvy
- bezúplatný pøevod vodovodního
øadu PE DN 63 mm v délce 510 m
v lokalitì Pøíbram - Orlov od pana
Davida Biháryho
- sníení úhrady poplatku za svoz
TKO z rozpoètu mìsta Pøíbram pro
obyvatele ulice Romitálská smìrem
k námìstí ve výi 100 % mìsíèní
sazby po dobu rekonstrukce úseku
pøed daným poplatníkem
- prodej 350 ks akcií a. s. Trnice
Pøíbram p. Jaroslavu Starkovi
za cenu 122 500,- Kè
VZALO NA VÌDOMÍ

protest proti usnesení ZM Pøíbram
è. 521/2003 ze dne 19. 11. 2003
o sluèování základních kol

RADA MÌSTA 2. 2.
VZALA NA VÌDOMÍ

- postup pøi konání svatebních obøadù
v prostorách Památníku A. Dvoøáka
ve Vysoké u Pøíbramì a schválila
doplnìní usnesení rady mìsta è.
449/94 v bodì III. takto: výjimky
ze dne, èasu a místa urèených pro
uzavírání manelství v Památníku
A. Dvoøáka povoluje vedoucí matriky.
MìÚ Pøíbram bude za svatební obøad
vybírat pouze správní poplatek

M Ì S TA

dle zákona o správních poplatcích.
SCHVÁLILA

- pronájem nebytového prostoru
v Pøíbrami III, Ryneèek èp. 131 (bývalé zámeènictví) pro pí tìpánku
Rojovou na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou 3 mìsíce za cenu 300,Kè/m2/rok (základní nájemné) povýené kadoroènì o míru inflace výroba a prodej dárkových pøedmìtù,
nejdéle vak do doby ukonèení
prodeje uvedeného domu
- p. Petru Havlinovi ukonèení nájmu
nebytových prostor v objektu Ès.
armády 145 dohodou k 29. 2. 2004
- návrh dodatku ke SOD (Dostavba
Domova seniorù, objekt C a D ze dne
14. 10. 2003) s firmou ALVA, s. r. o.,
kterým je øeena instalace systému
sestra/pacient v Domovì seniorù,
Pøíbram VI - Bøezové Hory
- instalaci sochy Antonína Dvoøáka
dle vítìzného návrhu autora Wagnera
v prostoru na jihovýchodním svahu
u Divadla Pøíbram a uloila letopisecké komisi pøipravit návrh na pojmenování èásti tohoto prostranství
po A. Dvoøákovi (pøípadnì Divadla)
- vyhláení konkursních øízení na funkce øeditelù 4. Z Pøíbram, Jiráskovy
sady 273, a 6. Z Pøíbram, Bratøí
Èapkù 279 dle pøedloeného návrhu
NESCHVÁLILA

provozování plavecké výuky M
a Z pro Mgr. Antonína Boháèka -

P

Ø Í B R A M

Plavecký klub Pøíbram
JMENOVALA

- do funkce koordinátora komise pro
výchovu a vzdìlání Mgr. Lenku
Rothovou

RADA MÌSTA 9. 2.
SCHVÁLILA

- rozíøení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v pøízemí
èást B Kulturního domu Pøíbram (Dclub) o dalího nájemce p. Roberta
Baku
- Naøízení mìsta è. 1/2004 o organizaci dopravy a parkování na území
mìsta Pøíbrami (Dopravní øád) a èitìní komunikací a úklid veøejných
prostorù na území mìsta Pøíbrami.

RADA MÌSTA 11. 2.
SCHVÁLILA

- po pøihlédnutí k usnesení RM è.
1071/2003 a za podmínek akceptace
Smlouvy o pronájmu a komplexním
provozování infrastrukturního majetku Mìsta, tak jak byla zveøejnìna
v oznámení zámìru Pronájmu vodohospodáøského majetku Mìsta
Pøíbrami, pronájem svého vodohospodáøského majetku firmì AQUA
Pøíbram spol. s r. o. od 1. 3. 2004.

CO

Celkem 26 nových bytù na Dole Anna ji bylo pøedáno nájemníkùm.

SE NÁM PODAØILO

Rekonstrukce mìstského fotbalového stadionu Marila. Dokonèeno
4. 12. 2003, náklady 21 417 518,- Kè (v minulém vydání byla omylem
zveøejnìna patná èástka), z toho dotace 15 000 000,- Kè.

Dne 13. 2. byla podepsána smlouva o pronájmu vodohospodáøského majetku s firmou Aqua Pøíbram.

Návod, jak ozelenit svùj dùm, získáte na odboru koncepce a rozvoje
mìsta Mìstského úøadu Pøíbram.

Vedení mìsta pøijalo na radnici úspìné èlenky Bruslaøského klubu Pøíbram.

Dohledový a øídící systém na svìtelných køiovatkách
V letoním roce byly rekonstruovány dalí 4 køiovatky
v úseku od køi. ul. Gen. Tesaøíka a po køiovatku Na
Sabáku. Køiovatky jsou sladìny dle moností do tzv.
zelené vlny a splòují vechny souèasné normy pro provoz.
Byl uveden do zkuebního provozu dohledový a øídící
systém svìtelnì øízených køiovatek, které jsou vybaveny
technologií firmy Signalbau Huber CZ. Systém umoòuje
on-line pøenos dat mezi køiovatkou a øídícím pracovitìm, které je na odboru dopravy Mìstského úøadu
Pøíbram. Znamená to, e na øídícím pracoviti je moné:
- sledovat celkovou funkènost køiovatek
- pøijímat okamitá hláení o pøípadné porue (vèetnì
toho, e je pøímo vidìt, zda se jedná o poruchu na výloníku a je nutná k opravì ploina èi nikoliv)
- opravovat pøípadné softwarové poruchy pøímo
- mìnit nastavení prùbìhových hodnot pøímo
- zadat poruchové hláení formou sms zpráv pøímo pracovníkùm odpovìdným za odstranìní poruchy
- mít pøehled o dobì odstranìní poruchy
- mít pøehled o intenzitì vozidel na jednotlivých køiovatkách
Pokud se týká provozu svìtelných køiovatek, je naím
cílem v dohledné dobì umonit záchrannému systému
v pøípadì výjezdu uplatnit si formou odeslání standardní

SMS zprávy tzv. zelenou vlnu k bezpeènému prùjezdu.
Provoz tohoto systému umoòuje rychlou reakci na dopravní problematiku jako takovou a umoòuje prakticky
okamité odstraòování pøípadných poruch.
Dalí nadstavbou tohoto systému je umístìní tzv. meteobodù na køiovatce Sabák a køiovatce u Asie. Jedná se
o pevnì zabudované silnièní snímaèe, které pøedávají
na øídící pracovitì pøímo a urèeným pracovníkùm
formou SMS zpráv on-line informace o stavu komunikace.
Jedná se o informace o teplotì, vlhkosti, mnoství zbytkové soli a tzv. bodu monosti tvoøení námrazy, který je
poèítaèovì vyhodnocován a vyuíván ke zlepení zimní
údrby.
Vechny tyto informace jsou vytváøeny a zálohovány
formou tabulkového pøehledu a formou grafù prùbìhu
výe uvedených hodnot. Tyto informace slouí nejen radnici a Technickým slubám, ale budou k dispozici na internetových stránkách mìsta.
Cílem vech tìchto slueb je zpøíjemnit dopravu
øidièùm, zvýit bezpeènost pro chodce a tím výraznì pøispìt k rozvoji dopravy a dopravní obslunosti v Pøíbrami.
Zdenìk kaloud

vedoucí odboru dopravy

Na snímku je vítìzný návrh sochy Antonína Dvoøáka.

