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Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO
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Také Pøíbram vyjádøila svoji podporu
Tibetu, a proto tibetská vlajka hrdì
vlála i na pøíbramské radnici.

V sobotu 26. 3. byl v Pøíbrami Jarní
keramický trh. Zúèastnilo se ho asi 30
prodejcù. Sortiment byl opravdu pestrý:
keramika, výrobky ze døeva, proutí,
cibule a sazenice. K poslechu hrála
skupina Ginevra a mìla velký úspìch.

Rosa Maøan z Q-klubu vyhrál
na QUIDEX 2005 Cenu starosty
mìsta Pøíbram za svùj netradièní
projekt z oblasti eleznièní dopravy.
Mìstský úøad Pøíbram, odbor správy
silnic, oznamuje, e na základì usnesení Zastupitelstva mìsta Pøíbram
ze dne 16. 3. 2005 byla schválena
Obecnì závazná vyhláka è. 2/2005,
kterou se mìní obecnì závazná
vyhláka è. 16/2003 ze dne 5. 11.
2003 o místním poplatku za uívání
veøejného prostranství. Zmìna spoèívá
ve zvýení místního poplatku za uívání veøejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa
ze souèasných 500,- Kè/mìsíc
na 1 500,- Kè/mìsíc a to s úèinností
od 1. 5. 2005.
V souvislosti se zmìnou místního
poplatku je moné na odboru správy
silnic Mìstského úøadu Pøíbram v termínu do 30. 4. 2005 projednat zmìnu
vydaného povolení k zvlátnímu
uívání pro zøízení vyhrazeného
parkování.
Na základì zmìny povolení k zvlátnímu uívání pro zøízení vyhrazeného
parkování bude adateli pøidìlena
roèní registraèní známka, která musí
být umístìna v pravém dolním rohu
dopravní znaèky.
Po termínu 30. 4. 2005 bude na základì
zmìny výe uvedené vyhláky s úèinností od 1. 5. 2005 a bez projednání
tohoto postupu povaována dopravní
znaèka za neplatnou a odstranìna.
Povinnost opatøit dopravní znaèku
roèní registraèní známkou bude i pro
obèany zdravotnì postiené, dritele
prùkazu ZTP a ZTP/P, kterým vydal
odbor správy silnic Mìstského úøadu
Pøíbram povolení k zvlátnímu uívání pro zøízení vyhrazeného parkování.
Roèní registraèní známka pro tyto obèany bude vydávána na odboru správy
silnic Mìstského úøadu Pøíbram, Gen.
Tesaøíka 19, Pøíbram I (pøízemí).

Kalendáø kulturních a sportovních
akcí na rok 2005 si mùete koupit
za 10,- Kè v Infocentru MìÚ.
25. zasedání zastupitelstva mìsta se
koná 20. 4. od 15 hod. v jednacím
sále Na Pøíkopech 105.

Velká rodi nná výstava

S mylenkou uspoøádat v Pøíbrami
rodinný typ výstavy, která by byla
zamìøena pøedevím na volný èas
rodiny a vechno, co s touto oblastí
souvisí, pøila nejen pøíbramská
radnice, ale také celá øada pøíbramských podnikatelù.
Na výstavu zveme vechny pøíbramské
podnikatele
- výrobce i
obchodníky,
kteøí k tomuto
tématu
mají co øíct.
Majitelé domù a bytù by
tady
mìli
najít napøíklad kuchyòské linky i
spotøebièe,
vybavení
koupelen
i dalí nábytek. Chataøi
a zahrádkáøi
si zase mohou vybrat mezi zahradnickým náøadím, zahradním nábytkem a také tøeba
venkovními krby a grily. Kdo radìji
svùj volný èas vìnuje sportu, mìl by si
také pøijít na své. Pøedvádìný sortiment bude velmi pestrý, pøiblíil
plány starosta Ivan Fuksa.
Uprostøed jedné z výstavních hal je
plánováno pódium, na kterém se bude
odehrávat nejen celá øada kulturních

vystoupení, ale také vstupy odborníkù
napøíklad na téma ekologické bydlení,
jak dobøe a levnì rekonstruovat koupelnu v panelovém domì, do kterých
objektù jsou vhodné solární panely
a celá øada dalích námìtù. Odborníci
by mìli být návtìvníkùm k dispozici
po celou dobu výstavy.

Jak je spokojený s rozpoètem mìsta
na rok 2005 1. místostarosta MVDr.
Václav Bene?

nutné respektovat pøíjmovou èást.
V této kapitole nejvìtí èástku tvoøí
oprava a údrba kolských zaøízení.
Samozøejmì i sem bychom rádi investovali daleko vìtí sumu penìz.
Ve výdajové èásti jsme se zamìøili na dokonèení daného slibu týkajícího se
Základní koly Bratøí Èapkù a Základní
koly Jiráskovy sady, kde bude letos
pokraèovat výstavba multifunkèního
høitì. Navíc bude dokonèena i rekonstrukce kanalizace, sociálního zaøízení
a podlaha v tìlocviènì.
V rozpoètu jsme se zamìøili i na rekonstrukce vodovodních øadù, kde dochází
k velkým únikùm vody. Týká se to napø.
rekonstrukce stanice u 7. základní
koly, kde jsou skuteènì velké ztráty,
a návratnost finanèních prostøedkù by
tady mohla být pomìrnì velká. Dalí
velkou investicí bude rekonstrukce
kuchynì 3. základní koly.
Èeká nás také rekonstrukce mìstského
archivu.
Poslední èástí je Mìstská realitní kanceláø. Ve výdajové èásti je 22 milionù
korun. Bude nutné provést revize elektromìrù, plynomìrù, rekonstruovat
stoupaèky a podobnì. Chtìli jsme letos
pokraèovat v opravách fasád a balkonù
na námìstí 17. listopadu, ale finanèních
prostøedkù není tolik. Tento úkol musíme
pøesunout na rok 2006. Byl bych rád,
kdyby se opravy provádìly prùbìnì
a neodkládaly se, aby bytový fond
nechátral. Bohuel jsou to vìci staré
i nìkolik desítek let a bytový fond je
hodnì zanedbaný. I proto jsme mìstem,
kde je pøi prodeji bytù cena za jeden
metr ètvereèní jedna z nejniích v Èechách. Troufám si tvrdit, e v celé
Èeské republice není mìsto, které by
byty prodávalo takhle levnì. Letos by
mìl být prodej bytù dokonèen. Pøedpokládám, e zùstane pouze nìkolik
bytù neprodaných. Dùvodem jsou
nevyjasnìné vlastnické vztahy.

Protoe jde o výstavu rodinnou, chceme
právì rodinám, které na tuto akci pøijdou, nabídnout celou øadu novinek.
Pøíkladem je speciální rodinné vstupné, jeho souèástí bude tzv. eková
kníka, která umoní celou øadu slev
pøi vstupu do mìstských sportovních
a kulturních zaøízení, a vyjednáváme i
slevy na nákup zboí èi sluby v privátních firmách. Pøipravujeme i rodinnou

soutì o nejlepí krajové peèivo se
zajímavými cenami, doplnil informaci starosta.
Hlavní tíha pøípravy na tuto
v Pøíbrami zcela ojedinìlou akci je
na obecním ivnostenském úøadu.
Jeho pracovníci na právì skonèených
mezinárodních výstavách cestovního
a turistického ruchu prokázali, e to
s výstavami umí. Nyní budou mít
pøíleitost na domácí pùdì. Vedoucí
odboru Ota Hauptmann sice tvrdí, e
prezentovat na výstavách mìsto
Pøíbram a pøipravit výstavu tohoto
typu je vìc zcela odliná, ale pøedchozí zkuenosti se urèitì budou hodit.
Spolupracujeme s Okresní hospodáøskou komorou Pøíbram a samozøejmì
i s dalími odbory mìstského úøadu.
Klíèovou úlohu sehrává a zároveò
i úlohu hlavního garanta plní odbor
kultury, sportu a informaèních slueb.
Myslím, e naím nejvìtím spoleèným
problémem je èas, uvedl.
Výstava Víkend v Pøíbrami 2005 je
skuteènì ji za dveømi. Probìhne
ve dnech 20.  22. kvìtna v obou
halách Zimního stadionu Pøíbram.
Jejím smyslem není pokraèovat v tradièní ivnostenské výstavì, která
v dané formì do loòského roku
v Pøíbrami byla, ale vytvoøit zcela
nový základ skuteènì pohodovì
stráveného rodinného víkendu a samozøejmì pomoci prezentovat pøíbramské podnikatele.
- str -

S místostarosty o rozpoètu

Mám-li schválený rozpoèet hodnotit
z hlediska odborù, které mám na starosti, mohu být myslím spokojený.
Odbor kultury, sportu a informaèních
slueb byl zcela pokryt. S tím souvisí
i èástka urèená na provoz Divadla
Pøíbram a kina. Bohuel dolo k poníení celkové èástky urèené pøíspìvkové
organizaci Sportovní zaøízení mìsta,
a to o dva miliony urèené na opravu
venkovního bazénu. Pøesto jsme nakonec alespoò èást prostøedkù v rozpoètu
nali, a tak provoz nebude ani v letoním roce ohroen.
Knihovna Jana Drdy je finanènì
pokryta. Bohuel se zcela nedostalo
také na Galerii Frantika Drtikola.
Stranou byla odsunuta èástka urèená
na nové osvìtlení. Pokud bude bìhem
roku dobré plnìní v pøíjmové èásti,
budeme se snait tento problém vyøeit.
Dalí oblastí jsou zahranièní vztahy.
Tady si myslím, e bude potøeba zaèít
etøit. Kráceny byly i sportovní a kulturní granty, a to asi o 50 tisíc. To
samozøejmì není tak velká èástka
a myslím, e potøeby kulturních i sportovních spolkù byly pokryty.
Dalí oblastí, kterou mám na starosti,
je správa majetku mìsta. Poadavky
byly samozøejmì daleko vìtí, ale je

Koneènou verzi rozpoètu mìsta
Pøíbram pro rok 2005 schválilo zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne
23. února 2005. Tento zásadní doku-

ment má v Pøíbrami na starosti místostarosta MUDr. Ivan edivý. Mým
hlavním úkolem bylo sestavit rozpoèet
vyrovnaný. Výdajová èást se tedy
logicky musela podrobit èásti pøíjmové.
Rozpoèet nejprve musí pokrýt nezbytné
výdaje a rozdìlení zbývající èásti
finanèních prostøedkù je záleitostí
diskuze vedení mìsta, rady mìsta
a koneèné slovo samozøejmì mají
zastupitelé.
Na pøípravì rozpoètu se pracuje nìkolik
mìsícù. Vdy je tøeba zváit vechny
priority a potøeby mìsta. A zcela
zásadní pro tvorbu tohoto dokumentu

je dùkladná analýza nejen pøedcházejícího roku, ale také daòových pøíjmù.
Poprvé se v letoním rozpoètu objevuje
dalí z grantových pobídek, tentokrát
jde granty v oblasti sociální. Maximálnì se snaíme vyuívat dotaèní
politiky státu a nyní i fondù Evropské
unie. I tady ale musíme poèítat s finanèní spoluúèastí mìsta. Nejvìtí
investièní akcí letoního roku by mìla
být rekonstrukce èistírny odpadních
vod. Právì na ni se podaøilo získat
potøebné peníze z evropských fondù.
Samozøejmì nelze pokrýt ve, co
bychom si pøáli v letoním roce udìlat.
Pøesto si myslím, e se podaøilo sestavit rozpoèet vyváený, a já si dovolím
podìkovat vem, kteøí se na jeho
sestavení a schválení podíleli.
- str -

S LOVO

S TA R O S T Y

I v prvním jarním mìsíci
nás poøádnì potrápila
snìhová nadílka. Jeden
den dokonce snìhové
závìje pøeruily eleznièní spojení s Pøíbramí.
Na silnicích byla mnohdy
skuteènì kritická situace.
Natìstí jsme nemuseli
pøistoupit k vyhláení kalamitního stavu.
Celý prùbìh zimy byl pro vechny, a u
lo o pracovníky Technických slueb, nebo
radnice, velkou zkueností, a ji nyní, po vyhodnocení, chystáme aktualizovaný plán
pro pøítí zimu.
Jaro vak nastoupilo velice rychle, a tak
bylo moné okamitì zaèít s úklidem a opravami komunikací. Dùkladné blokové èitìní mìsta a hranìné výspravy silnic nás
teprve èekají. Rychlé tání ale klasicky znamená i velké obavy z povodní. Na Litavce byl
vyhláen 2. povodòový stupeò, ale voda
natìstí zùstala ve svém korytì a k ádným
váným situacím nedolo ani v naem
mìstì, ani v okolním regionu.
Velice dùleité bylo jednání o Jihovýchodním obchvatu mìsta, na které pøijel
na nai radnici øeditel Státního fondu
dopravní infrastruktury Ing. Pavel vagr,
námìstek hejtmana Støedoèeského kraje
Ing. Karel Vyehradský a zástupci Øeditelství silnic a dálnic. Dùleité je, e
zástupci státu vyslechli nae argumenty
podpoøené starosty dotèených obcí a o této
stavbì se zaène opìt diskutovat. Velkou
zásluhu na tom má i iniciativa pøedsedkynì
komise pro ivotní prostøedí RNDr.
B. Studnièné. V dopravní oblasti dále probìhlo jednání s firmou Ravak a Krajským
úøadem Støedoèeského kraje ve vìci napøímení Obecnické ulice do prùmyslové
zóny. Pokud státní a krajské orgány splní
své závazky a vlastníci pozemkù s KÚ
uzavøou smlouvy, mohla by stavba zaèít
jetì letos. Dalí pozitivní zprávou je
vydání stavebního povolení na výstavbu
obchvatu Dubna a snad i zahájení výstavby
v letoním roce. Tato stavba by také zcela
jistì pøispìla k odstranìní dalího problému
a tím je zimní nesjízdnost Dubeòáku.
V bøeznu rada mìsta øeila problém nedostatku míst pro vyhrazené (24hodinové)
placené parkování pro osobní auta obèanù
i podnikatelù. Sídlitì i centrum mìsta je
stále pøeplnìné vyhrazenými parkoviti.
Øeení formou zkrácení doby na dvanáct
hodin a tím teoreticky i zvýení kapacity
na dvojnásobek nám nedovoluje zákon.
Øeení, které zvolili napøíklad v nedalekém
Písku, tedy zruení této placené sluby,
rada nepodpoøila. Zvítìzilo øeení samoregulace - pokles zájmu, pokud tuto slubu
zdraíme. Je to samozøejmì opatøení
hodnì nepopulární. Handicapovaní obèané mají tuto slubu i nadále zdarma.
Ji tradiènì, díky iniciativì Okresní hospodáøské komory, jsem se po ètvrt roce
setkal s nejvìtími pøíbramskými zamìstnavateli a pracovníky Úøadu práce. Jde
o neformální setkávání, pøi kterém se
zabýváme vdy urèitou problematikou.
Na naí radnici se tentokrát uskuteènilo
setkání starostù a primátorù Kladna,
Kolína a Mladé Boleslavi. Tentokrát jsme
si vymìnili zkuenosti z oblasti integrované
dopravy a parkování ve mìstech. V tomto
mìsíci nás navtívil také europoslanec
Jaromír Kohlíèek.
Radost jsem mìl ze zprávy o omlazení
flotily Záchranné sluby, která získala
dvì nové sanitky. Dobrou práci odvedl
také Sbor dobrovolných hasièù, který
zorganizoval pøebory pro dìti a mláde
v odborných disciplínách. Vechny
dobrovolné sbory se opìt po pìti letech
sjely do Pøíbrami na novou volbu pøedsedy a delegátù sboru.
Pokraèováním úspìného cyklu o výtvarnících Pøíbramska byla výstava pìtadvaceti výtvarníkù z okolí Pøíbrami, kteøí se
zabývají malbou, kresbou, grafikou èi
plastikou. Za poslední ètyøi roky se
v Galerii F. Drtikola pøedstavilo více ne
160 autorù a to je skuteènì úctyhodné èíslo.
Oslavy Velikonoc probìhly ji tradiènì
v Hornickém muzeu. Mìsto Pøíbram se
druhým rokem do tìchto oslav zapojilo
uspoøádáním Jarního keramického trhu,
který doprovázela hudební skupina
Ginevra. Podle návtìvnosti soudím, e se
tato akce lidem líbila.
Vítání obèánkù, které chystáme poprvé
v dubnu, je obnovenou slavností pro
vechny rodièe, jejich dìti se narodily
od zaèátku tohoto roku. Pro novorozence
jsou ji pøipraveny malé medailonky,
které by jim tuto slavnostní chvíli mìly
pøipomenout.
Na závìr si Vás, podnikatele i obèany, dovolím pozvat k úèasti
na výstavì Víkend v Pøíbrami
2005.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY
C.I.C. Jan Høebec s.r.o.
tefánikova 48, Praha 5
tel.: 257 320 066
fax: 257 323 625
e-mail: info@cic.cz
http://www.cic.cz

Pøední èeský výrobce vzduchotechnických a klimatizaèních jednotek firma C.I.C. Jan Høebec, s. r. o.,
pùsobí na èeském trhu ji od roku 1991.

V období od roku 1991 do roku 1994 se firma
vìnovala montái
vzduchotechniky.
Získané zkuenosti
v oboru se promítly
do dalí pùsobnosti
firmy, kdy v roce
1994 zaèala vyrábìt vzduchotechnické
jednotky
vlastní konstrukce.
V souèasné dobì firma zamìstnává asi padesát pra-

covníkù a vyrábí ve výrobních areálu firmy v Dobøíi
ètyøi základní øady vzduchotechnických a klimatizaèních jednotek: øadu H/HL (sestavné jednotky
ve výkonech od 1.000 do 100.000 m3/h), øadu HLX
(podstropní jednotky ve výkonech od 500 do 4 000 m3/h),
øadu H/HL bazénové (odvlhèovací jednotky ve výkonech od 1 500 do 18 500 m3/h) a øadu HFC (klimatizaèní jednotky typu fan-coil ve výkonech od 100
do 1 300 m3/h).
Dnes se mùe firma pochlubit bohatými zkuenostmi
ve výrobì kompletní výrobní øady kvalitních vzduchotechnických jednotek pro centrální distribuci
vzduchu pro rùzné druhy budov a výrobních prostorù.
Vzduchotechnické jednotky C.I.C. Jan Høebec,
s. r. o., vyuívají významní odbìratelé, jako je napøíklad Èeská televize Kavèí Hory, Fakultní nemocnice
Motol, Státní opera Praha, obchodní sí Albert, Rádio

Svobodná Evropa, supermarkety TESCO, OBI, TRW
Volant Beneov, jaderná elektrárna Mochovce, Státní
tiskárna cenin a jiné. Firma dodává své výrobky nejen
na èeský trh, ale i exportuje na Slovensko, do zemí
EU a republik Ruské federace. Od roku 1998 je firma
dritelem mezinárodního certifikátu normy ISO 9001.
Pøi výrobì jednotek jsou pouívány vysoce kvalitní
komponenty dodavatelù z EU, k návrhu a výrobì je
pouito moderních CAD CAM systémù a CNC strojù.

Právní odbor informuje pøíbramské zahrádkáøe
V dubnu letoního roku uplyne dvouletá lhùta na uzavøení kupní èi nájemní smlouvy pro souèasné
uivatele zahrádek, které jsou ve vlastnictví mìsta Pøíbram. Tento termín vyplývá z usnesení
zastupitelstva mìsta ze dne 23. dubna 2003, kdy bodem II. svého usnesení stanoví zastupitelstvo
lhùtu 2 roky pro souèasné uivatele zahrádek.
Tato lhùta byla stanovena pøedevím pro ty, kteøí z ekonomických èi jiných dùvodù nemohou
uzavøít kupní èi nájemní smlouvu, aby mìli monost odprodat svùj majetek vázaný na pozemek,
který v souèasné dobì uívají.
Pokud nebude ze strany nájemcù v tomto termínu na Mìstský úøad Pøíbram podaná ádost,
vyzve mìsto k vyklizení zahrádek a následnì pozemky prodá dalím zájemcùm.
Zahrádkáøská organizace Baník:
Dosud prodáno èi pronajato 68 zahrádek z celkového poètu cca 110.
Zahrádkáøská organizace Na Vyhlídce:
V jednání zápis celkového geometrického plánu po komplikovaném doøeení vlastnických vztahù
k pozemkùm. S pøedsedou organizace bylo dohodnuto postupné øeení vlastnických vztahù.
Zahrádkáøská kolonie Brod:
Prodej 12 zahrádek, 2 v pronájmu. V oblasti je komplikovaná situace s øeením vlastnických vztahù
v souvislosti s navreným obchvatem mìsta pøes zahrádkáøskou kolonii.
Zahrádkáøská organizace Lazec:
Chybí doprodat cca 6 zahrádek, ale dosud nebyly podány ádosti.
Zahrádkáøská organizace Pod Èertovým pahorkem:
Øeí se komplikace s pøístupovou komunikací. Po zamìøení kolonie byla podána hromadná ádost
o odprodej èástí mìstských pozemkù.

Pozimní úklid ve mìstì pokraèuje

Technické sluby mìsta Pøíbrami zahájily dne 21. bøezna pozimní úklid komunikací ve mìstì. Tento úklid zahrnuje
strojové zametání komunikací, vyhrabávání listí z pásù mezi silnicí a chodníkem, ruèní doèitìní chodníkù a pøilehlých
prostorù u chodníkù, vysbírání papírù, igelitù apod. v nejbliím okolí chodníkù.
Plánované termíny pozimního úklidu v ulicích:
18. 4.
kolní, U koly, Sportovní, sídlitì Fialka, Brodská
19. 4.
Zdaboøská, Klatovská, Táborská, Písecká, Blatenská, Vodòanská, Strakonická, Prachatická, Vokaèovská,
Rovná, Potovní, Hanue Jelínka, Pacovská, Bohutínská
20.  22. 4. Bøezové Hory, nám. J. A. Alise a H. Klièky, Prokopská, U Køíku, J. Bartoe, U Prokopa, Pahorková,
V. áry, U Dolu Anna, Ke Korábu, Pod Kovárnami, Pod Struhami, Havlíèkova, Rudná, Tøemoná, Skalní,
Spálená, Horymírova, Libuina, Jarolímkovy sady, Havíøská, Pøíèní, Na Valdeku, Nad Litavkou, Na Valdeku,
Nad Litavkou, Na Struhách, Kozièínská, Ke Stadionu, Prof. Pobudy, Heyrovského, K Dolu Marie, Rytíøská,
Romitálská
25. 4.
Obecnická, U Plynárny, Husova, U Kasáren, U nádraí, K Podlesí, Za Balonkou
26. 4.
Evropská, Jinecká, Koperníkova, Mánesova, Q. M.Vyskoèila, Na Výsluní, Jasná, J. Zástìry, Pod Hvìzdárnou,
Fibichova, Kvìtenská, V Zahrádkách, U Václava, U Lomu, Kamenná, I. Olbrachta, Východní nám.
27. 4.
Protifaistických bojovníkù, Novohospodská, Ke Kocábì, V Soudce, Polní, U Lesa, U Zahrádek, Za Vrkem
28. 4.
Kpt. Olesinského, ikova, Aleovo nám., Partyzánská, Bytízská, Luèní, Na Letinì, Fantova Louka,
Balbínova, Sportovní nám., Svatohorská alej
29. 4.
Barandovská, Jerusalémská, K Hatím, Mírová, V Domcích, Pod Lesem, Tichá
Prosíme, nenechávejte zde zaparkovaná auta, v pøípadì nerespektování dopravního znaèení budou auta odtahována.
Od 19. týdne bude ve dnech pondìlí, støeda a pátek provádìno postupnì blokové èitìní mìsta ve 12 blocích. Pokud se
z nepøedvídaných dùvodù nepovede plnì v plánovaných ulicích provést pozimní úklid, budou tyto práce dokonèeny v první vlnì blokových èitìní. Blokové èitìní bude v 19. týdnu provedeno následovnì :
9. 5.
Jiráskovy sady, Hailova, Lázeòská, Kpt. Olesinského, Jinecká, Dobøíská, Fibichova, Ivana Olbrachta, Mánesova,
Sevastopolské, nám., Kvìtenská, V Zahrádkách, Východní nám., Q. M. Vyskoèila, Na Výsluní, Koperníkova, Jasná, Pod
Hvìzdárnou, J. Zástìry, Hlinomazova, ikova, Kamenná, U Václava, U Lomu, Novohospodská, chodník od ul. Jinecká
k idovskému høbitovu, krtilka
11. 5. Potoèní, nám. Anota z Pardubic, Praská, Dlouhá, Zahradnická, V Brance, Pivovarská, Palackého, Václavské
nám., Støelecká, Na Valeince, Mariánské údolí, Spojovací, Hornické nám., Ondrákova, Hornická, nám. Dr. J. Theurera,
Hrabákova, Balbínova, Svatohorská alej po Sv. Horu, K Mýtu, Na Stezce, Partyzánská, Bytízská, Alovo nám., Luèní,
Na Letinì, Fantova Louka, Protifaistických bojovníkù, Ke Kocábì, V Soudce, Za Vrkem, U Zahrádek, U Lesa, Polní,
Zvonková
13. 5. Komenského nám., Jungmannova, Krátká, Purkyòova, Smetanova, Aleova, Prùbìná, Milínská, Mixova, Zelená,
Slepá, Nad Kaòkou, Flusárna, Slivických bojovníkù, Barandovská, Pod Lesem, V Domcích, Jerusalémská, Tichá, K Hatím,
Na Hatích, Hatì, Mýto, Barandov, mezi kruhovými objezdy (Bøeznická, Milínská), komunikace nad Novým rybníkem
soubìná s Milínskou
Dále Technické sluby mìsta Pøíbram zabezpeèují sbìr nebezpeèných sloek komunálního odpadu:
9. 4. 8.00 - 9.00 u køiovatky Fialka; 9.30 - 10.30 parkovitì u èp. 90 v ul. U koly; 11.00  12.00 Zavrice, zast. MHD
16. 4. 8.00 - 9.00 ul. Mládenická 464; 9.30 - 10.00 Èechovská 112; 11.00 - 12.00 høitì u III. polikliniky
23. 4. 8.00 - 9.00 parkovitì v ul. 28. øíjna u èp. 107; 9.30 - 10.30 Prof. Skupy 294; 11.00 - 12.00 námìstí Fr. Kuèery
30. 4. 8.00 - 9.00 ul. Legionáøù u gymnázia; 9.30 - 10.30 køiovatka P. Bezruèe - A. Jiráska; 11.00 - 12.00 køiovatka
Anenská - A. Jiráska
7. 5. 8.00 - 9.30 Bøezové Hory - nám. J. A. Alise; 10.00 - 11.30 køiovatka ulic Heyrovského - Na Struhách
14. 5. 8.00 - 9.00 parkovitì na Ryneèku; 9.30 - 10.30 za Uranem; 11.00 - 12.00 Hornické námìstí
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Váení ètenáøi,
máme za sebou první tøi mìsíce roku 2005, letoní dlouhá zima je na ústupu
a jarní dny nám dávají chu k novým aktivitám.
V prùbìhu bøezna jsem se zúèastnila nìkolika akcí, které poøádali èlenové
OHK Pøíbram. Dne 8. bøezna to byla tisková konference v Knihovnì Jana
Drdy v Pøíbrami, kde jsem se dozvìdìla spoustu zajímavostí. KJD získala
v roce 2004 na grantech 2 300 000,- Kè, uspoøádala více ne 400 vzdìlávacích a kulturních akcí, jako autogramiády, kulturní a pøednákové poøady atd. Probìhla zde
informace o akci Bøezen  mìsíc internetu a akce pro dìti Noc s Andersenem. Pøejeme
Knihovnì i úspìný rok 2005 a spoustu aktivních ètenáøù.
Úøad práce v Pøíbrami uspoøádal spoleènì se Správou slueb zamìstnanosti MPSV ÈR dne
9. bøezna semináø pro zájemce o získání podpory z Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù. Tento semináø byl poøádán v souvislosti s vyhláením grantového schématu
Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù (OP RLZ) Opatøení 4.1. Zvýení adaptability zamìstnavatelù a zamìstnancù, zmìny ekonomických a technologických podmínek,
podpora konkurenceschopnosti. Na této akci se selo dostatek zájemcù . Dùleité vak
bude, kolik firem vyuije monosti získání prostøedkù z EU a podá projekt v rámci tohoto
opatøení.
Nae Okresní hospodáøská komora pozvala na schùzku s pøíbramským starostou Ing.
Fuksou nejvìtí pøíbramské zamìstnavatele, kde byl prostor popovídat si jak se starostou,
tak i s øeditelkou Úøadu práce právì o pøipravovaných projektech, o monostech zamìstnavatelù vyuívat aktivní politiku zamìstnanosti, o snaze OHK a zamìstnavatelù zvyovat
v regionu poèet technicky zamìøených studentù, kterých je v naem regionu nedostatek,
a o tom, jak je zde udret.
Sobota 12. bøezna 2005 byla ve jménu nejvìtí spoleèenské akce komory, a to tøetího
Podnikatelského plesu v pøíbramské Sokolovnì. Hosté zaèali pøicházet v 19 do pøíjemného
prostøedí, na uvítanou dostali sklenku bílého vína a k tomu jim hrála skupina Sunday
Afternoons Jazzmann.Ve 20 hodin byl ples oficiálnì zahájen slavnostním pøípitkem.
Po celý veèer k tanci a poslechu skvìle hrála skupina MIX a také program byl bohatý.
Opravdu havé byly ukázky latinsko-amerických tancù a s temperamentem se zde i stepovalo,
co Pøíbram zaila na plese poprvé. O pùlnoci se vyhlaovaly hlavní ceny, kde se skrývaly
i tøi zahranièní zájezdy a mnoho dalích krásných výher. Generálním sponzorem plesu byla
Èeská spoøitelna, a. s., poboèka Pøíbram. Dá se øíci, e Podnikatelský ples v Pøíbrami ji
získal svou presti. Èást výtìku z plesu ve výi 8 000,- Kè byla vìnována na charitativní
úèely a to na budování Dìtského domova v Dubenci, který tuto pomoc potøebuje v souèasné dobì nejvíce. Termín plesu pro pøítí rok je stanoven na 25. února 2006.
Dne 15. bøezna se selo pøedstavenstvo OHK, tentokrát na Dobøíi v novém sídle firmy
ENERGON Dobøí, s. r. o., kde se projednávala pøevánì pøíprava Valné hromady èlenù
OHK Pøíbram dne 11. dubna a vyhodnocení soutìe Nejlepí firma okresu Pøíbram za rok
2004. Výsledky jsou prozatím tajné a nejlepí firmy budou vyhláeny právì na valné
hromadì. Poháry pro nejlepí firmu v kategorii do 50 zamìstnancù a nad 50 zamìstnancù
pøevezmou zástupci firem z rukou senátora Ing. Volného a starosty mìsta Pøíbram Ing. Fuksy.
Dne 16. bøezna probíhala v Kulturním domì v Pøíbrami veliká kontraktaèní akce firmy
POGRR, s. r. o. Byl to ji 8. kontraktaèní veletrh potravináøských firem, kde se sejde celá
kála dodavatelù, kteøí nabízí souèasným nebo potencionálním odbìratelùm potravináøských
výrobkù své zboí. Vládla zde pøíjemná atmosféra v obchodnickém duchu.
Na 12. dubna od 15,00 do 16,30 hodin v malém pøednákovém sále bývalého OkÚ
v Pøíbrami pøipravujeme besedu s pøedsedou Poslaneckého klubu ODS Støedoèeského
kraje Ing. Vlastimilem Tlustým. Beseda bude vìnována ekonomickým tématùm jako
rovná daò a jiná aktuální témata dotýkající se pøímo podnikatelské sféry.
Jako vdy na závìr bych Vám chtìla pøedstavit nové èleny OHK Pøíbram, které schválilo
pøedstavenstvo OHK Pøíbram.
MILOSLAV ÈERMÁK - provoz stylové mexické restaurace ve Staré Huti u Dobøíe
Ing. MIROSLAV LOSKOT-SSTP - studnaøské a trhací práce, hornická èinnost
SPÁLENSKÝ DØEVÌNE LITY - výroba profilových lit  masivní, obalované dekor. fóliemi
V souèasné dobì registrujeme 193 èlenù.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram
Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I, Tyrova 106, Zámeèek - Ernestinum
tel.: 318 627 784-5, fax 318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz, www.ohkpb.cz

Dùm dìtí a mládee Pøíbram o prázdninách

Váení rodièe, zdánlivì je jetì dost èasu do letních prázdnin. Pøesto ale dovolte, abychom
Vám ji nyní byli nápomocni pøi volbì prázdninového programu pro Vae dìti. Velké oblibì
u rodièù i dìtí se ji tradiènì tìí nae pøímìstské tábory.
Co je pøímìstský tábor? Nìco jako prázdninová kolní druina a letní tábor dohromady.
Pro dìti ve vìku od 6 let je kadý den (pondìlí a pátek) od 7 do 16,30 hodin pøipraven
celodenní program:
- sportovní hry a hry v pøírodì, soutìe na dopravním høiti, výtvarná èinnost
- vycházky do blízkého okolí, jeden celodenní výlet
- za nepøíznivého poèasí program pøímo v budovì DDM
V cenì tábora jsou zahrnuty svaèiny a obìdy ve 3. kolní jídelnì pøi 7. Z (vèetnì pitného
reimu). Pøímìstský tábor poøádáme letos ve dvou turnusech:
1. turnus
11. 7.  15. 7. 2005
750,- Kè
2. turnus
18. 7.  22. 7. 2005
760,- Kè
Informace a pøihláky Vám rádi poskytnou zamìstnanci DDM, Pod achtami 294, Pøíbram IV,
tel./fax: 318 623 127, e-mail: bednarikova@ddm.pb.cz

Mìsto Pøíbram oznamuje zámìr pronájmu
tìchto nebytových prostor:
v 1. podzemním podlaí Zámeèku - Ernestina, Tyrova 106
o celkové výmìøe 224,8 m2 - bývalý Index club
v 1. nadzemním podlaí a v 1. podzemním podlaí objektu
Na Pøíkopech 105, o celkové výmìøe 476 m2 - Restaurace achta
Informace: odbor správy budov MìÚ Pøíbram, tel. 318 498 268

Výmìna a vydávání øidièských prùkazù
V Èeské republice se po vstupu do Evropské unie, tj. po 1. kvìtnu 2004, vydává nový øidièský prùkaz podle vzoru Evropských spoleèenství v provedení plastové karty. Novì vydávaný
øidièský prùkaz Èeské republiky je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro pøedstavu velikost telefonních karet. Je rùovomodré barvy a oznaèen nápisem  ØIDIÈSKÝ
PRÙKAZ ÈESKÉ REPUBLIKY, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu CZ. Údaje vytitìné na souèasném i novém øidièském prùkazu jsou témìø
totoné, novì je digitalizována fotografie a podpis.
Øidièský prùkaz je uznávaný pro øízení vozidla v rámci Evropské unie, podobnì jako døíve
vydávaný typ øidièského prùkazu. Øidièský prùkaz je vydáván na dobu 10 let z dùvodu
ivotnosti a èitelnosti plastové karty, a nebo na dobu kratí z dùvodu omezení odborné nebo
zdravotní zpùsobilosti øidièe.
Výroba nového øidièského prùkazu probíhá centralizovaným zpùsobem obdobnì jako je
tomu u obèanských prùkazù a cestovních dokladù. Obèan podá ádost na pøedepsaném
tiskopisu na Mìstském úøadu Pøíbram, Dopravním úøadu, ul. Gen. Tesaøíka 19, v pøízemí,
a rovnì zde si do 20 dnù øidièský prùkaz vyzvedne. Pokud se stane, e øidiè ztratí øidièský
prùkaz, bude mu do doby vydání nového øidièského prùkazu vystaveno doèasné potvrzení,
na základì kterého bude moci øídit vozidlo pouze na území Èeské republiky.
Stávající øidièské prùkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 jsou i nadále platné a to
ve vech èlenských státech Evropské unie. Jejich výmìna je èasovì rozloena do termínù:

Øidièský prùkaz vydán od - do:
1. 7. 1964 - 31. 12. 1986
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993
1. 1. 1994 - 31. 12. 1996
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000
1. 1. 2001 - 30. 4. 2004

Návrh povinné výmìny do:
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

S výmìnou není tøeba spìchat. Pøi ztrátì øidièského prùkazu se platí správní poplatek 50,- Kè.
Øidièský prùkaz vydaný pøed 1. 5. 2004 Vám doporuèujeme pøed cestou do zahranièí
vymìnit. K výmìnì je tøeba pøedloit obèanský prùkaz a fotografii. Výmìna je zdarma.
Zuzana Sedláèková, vedoucí Dopravního úøadu MìÚ Pøíbram

Dopis divákovi
Dovolte mi, abych pøedevím podìkoval naim
stálým abonentùm za vìrnost, kterou projevují
naemu divadlu, a abych s radostí uvítal ty nové
tváøe, které bìhem dvou let zpùsobily, e se poèet
abonentù ztrojnásobil. Odpuste mi mou neskromnou netrpìlivost, ale zdaleka jetì nejsem spokojen. Bìhem své dlouholeté divadelní praxe jsem
nikdy nezatíil pracovnì ádný soubor tak, jako
v Pøíbrami. Spolupracujeme pouze s nejlepími
externími odborníky v oboru reie, choreografie,
hudby a výpravy. Hostují u nás prominentní herci
(Jan Rosák, Nina Divíková, Zora Jandová, Petr
tìpánek, ) a výsledky naí práce jsou srovnatelné s tím nejlepím, co se odehrává v Praze. Kdy
hostujeme mimo Pøíbram, jsou hleditì plná
a aklamace mimoøádná. Vzdor tomu vemu se nám
nepodaøilo v dostateèné míøe pøesvìdèit pøíbramské publikum, e má ve svém divadle nìco pozoruhodného, co stejnì jako televize pøináí zábavu,
napìtí, úlevu a radost, s tím rozdílem, e se to
vechno odehrává, na rozdíl
od pokleslé televizní zábavy,
na kulturní a kultivované
úrovni. Vím, e nae divadlo
je trochu daleko  mimo
støed mìsta, ale vzdor tomu,
moji milí, u koneènì udìlejte
tìch pár krokù k nám a pøesvìdète se! Nebudete litovat.
Moc se na Vás tìíme.
prof. Frantiek Mika
umìlecký éf Divadla

1. ZU A. Dvoøáka

V á s z v e n a 99. Pøíbramské nokturno.
26. dubna 2005 v 18,18 hodin.

Rekonstrukce bitvy na Slivici
sobota 14. kvìtna

ve 12 hod. pietní vzpomínka
ve 13 hod. zaèátek bitvy

Od Hypernovy Pøíbram budou opìt jezdit
kyvadlovì autobusy a k èerpací stanici
Motocentrum Milín

Chystá se dalí roèník regionální
soutìe Tady jsem doma.
Soutì je urèena ákùm 6. a 9.
roèníkù Z a jim odpovídajících
roèníkù gymnázií.
V minulém roce mìli áci bývalého okresu Pøíbram poprvé
monost provìøit nejen své znalosti, ale i praktické dovednosti
v oborech dìjepis, pøírodopis a zemìpis. Úèastníci si vyzkoueli spolupráci v soutìi tøíèlenných drustev.
Letoní novinkou je rozíøení soutìe o fotografickou èást
pod názvem Nejzajímavìjí fotografie z mé obce a jejího okolí. Fotosoutìe se mohou úèastnit vichni áci,
tedy i ti, kteøí se neúèastní základní znalostní soutìe.
Podmínkou je pouze vìk (6. - 9. roè.) a zhotovení zajímavé fotografie formátu 10 x 15 cm. Blií informace získají
zájemci o soutì na svých kolách nebo na Z Pøíbram II,
Jiráskovy sady 273. Tato kola je spoleènì s Knihovnou
Jana Drdy Pøíbram organizátorem soutìe.

Swingové turné Big Bandu
Felixe Slováèka
konané v rámci koncertního swingového turné
po deseti èeských mìstech u pøíleitosti výroèí
60 let od konce války, které by mìlo zároveò
podpoøit nesouhlas lidí s válkou a terorismem.
Zimní stadion Pøíbram dne 14. kvìtna od 19 hod.
Nádherné melodie zazní v podání
Leony Machálkové, Tomáe Savky a dalích
Vstupné: dospìlí 100,- Kè, dìti 50,- Kè

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 7. 4. 2005.
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MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dva feáci se zdrovali v suterénu domu v Pøíbrami V.
Telefonicky to ohlásila jedna
obyvatelka domu. Stráníci
zjistili, e se oznámení zakládá na pravdì. Na místì zastihli P. M. (1985) a T. B.
(1979). Stráníci je z uvedených prostor vykázali.
V sobotu 12. 3. se v pøedsálí
kulturního domu poprali tøi
mui. Dvìma z nich byli pan
J. K. (1953) z Podlesí a pan
D. K. (1978) z Pøíbrami VIII.
V závìru bylo zjitìno, e
zde dolo k nedorozumìní pøi
oetøování eny, která bìhem
plesu omdlela na parketu.
Nikdo ze zúèastnìných nebyl
zranìn a nechtìl podat trestní
oznámení, proto stráníci pomohli posádce záchranné
sluby pøi oetøování zmínìné eny a poté místo opustili.

Ve 22,50 hod. dne 15. 3. poádala stráníky o pomoc výèepní z hostince U Rudolfa.
Podle jejího sdìlení pokodil
jeden host sádrokartonovou
stìnu. Stránici pøijeli a výèepní jim ukázala mue,
který toto zpùsobil. Bohuel
tento mu vechno popíral
a souèasnì uvedl, e nemá
ádný doklad k prokázání totonosti. Odmítal sdìlit své
jméno. Stráníci poádali o
pomoc Policii ÈR. Zpoèátku
mu nechtìl nic sdìlit, ale po
pouèení, e mùe být umístìn
do cely pøedbìného zadrení,
sdìlil své jméno. Byl to pan
J. L. (1956) z Pøíbrami II.
Policie ÈR pøípad pøevzala
k doøeení.
Dalí den v 10 hodin nasadili stráníci botièku patnì
parkujícímu vozidlu Toyota

Land Cruiser. Za pùl hodiny
hlídka projídìla tímto místem znovu a nebylo zde ani
auto ani botièka. Stráníci to
okamitì oznámili svému
veliteli. Vzhledem k tomu, e
cena botièky je 6 500,- Kè,
vzniklo podezøení ze spáchání
trestného èinu, a proto byla
na místo ihned povolána
Policie ÈR. Následnì bylo
zjitìno, e vozidlo patøí jedné
pøíbramské firmì. Za dalích
30 minut byl øidiè zadren
v Dlouhé ulici. Byl jím pan
J. M. (1954) z Pøíbrami II.
Ten botièku stráníkùm vrátil
s tím, e údajnì spìchal, a tak
ji sám demontoval. Slíbil, e
pøi vrácení botièky uhradí pokutu za pøestupek. Vzhledem
k tomu, e botièka nebyla pokozena, byl tento dopravní
pøestupek na místì vyøeen

blokovou pokutou.
Nepovolené ukládání stavebního odpadu na ulici
oznámila jedna paní z ulice
E. Benee. Stráníci zde
opravdu nali hromadu cihel,
okopanou omítku apod. Paní
sdìlila, e nikoho nevidìla,
ale e má podezøení na lidi
z protìjího domu. Ti údajnì
rekonstruují byt. Stráníci se
do tohoto bytu li podívat
a zjistili, e je to pravda.
V bytì pracoval pán, který
øekl, e majitel bytu pan R. L.
(1969) je domluvený s Technickými slubami na odvozu
stavební suti multikárou.
Stráníci pána seznámili
s moným postihem, skládku
zdokumentovali fotoaparátem
a dalí den ve zkontrolovali.
Stavební su byla opravdu
odvezena.

Krátce z tiskovek na radnici
Nadace Svatohorských schodù se na svém
pravidelném setkání tentokrát zabývala pøípravou na slavnost Národní poutì, která probìhne
v èervnu, ve vztahu ke Svatohorským schodùm.
Organizaèní tým slavnosti tvoøí zástupci
Praského arcibiskupství, Svaté Hory a mìsta
Pøíbram. Zároveò se èlenové Nadaèního fondu
seznámili s dalím vývojem v akci Rozhledna
na Svaté Hoøe. Firma Ing. Cikána vìnovala
mìstu sponzorský dar ve formì studie rozhledny,
která má pracovní název Na vyhlídce.
Památkový úøad ji døíve doporuèil zpracovat
maketu této rozhledny v mìøítku 1:1. Nadaèní
fond se domnívá, e za stejné peníze, které by
stála tato maketa, postaví døevìnou rozhlednu,
která by na urèeném místì mohla stát do doby,
ne se podaøí zajistit finanèní prostøedky
na øádnou rozhlednu. Studie pøedstavuje montovanou stavbu, snadno sestavitelnou, a tedy i
snadno rozebíratelnou. V tuto chvíli je ji ve
pøipraveno k územnímu øízení a následnì
ke stavebnímu povolení. Vyhlídka by mìla mít
sedm pater a dosáhne výky 22,88 metrù.
Z této rozhledny se turisté budou moci podívat
na Støední Povltaví od Vraného a po Zámek
Hluboká, dále uvidí Brdský masiv a umavu.
Starosta Ivan Fuksa informoval o dalím
z pravidelných setkání starostù ètyø støedoèeských mìst: Kladna, Kolína, Mladé Boleslavi,
Pøíbrami. Setkání bylo tentokrát na Mìstském
úøadu Pøíbram a hlavním tématem byl integrovaný dopravní systém. V øeení této problematiky jsou nejdále v Kladnì, a tak Kladeòáci pøivezli dùleité podklady k zavádìní tohoto
systému a pøedevím své zkuenosti.
Dalím tématem starostù bylo provozování
divadel. Z tohoto setkání vyplynula v tomto
smìru i výzva hejtmanovi Støedoèeského kraje,
která poaduje zpracování jasného mechanismu
pro rozdìlování finanèních prostøedkù tìmto
zaøízením.
Hokejové utkání staré hokejové gardy
proti pøíbramským podnikatelùm probìhne
8. dubna na Zimním stadionu od 17 hodin.
Hokejovou gardu bude zastupovat napøíklad
Tomá Skuhravý, Martin Severa, Richard
Farda. Úvodního vhazování se ujme Miss ÈR
2003 Lucie Váchová. Výtìek z tohoto utkání
pùjde do Dìtského domova v Solenicích.
Rada mìsta doporuèila zastupitelùm
odvolat, na jeho vlastní ádost, èlena finanèního
výboru Jaroslava Vandase.
Byl stanoven termín mìsíèních odmìn
èlenùm zastupitelstva, a to ode dne sloení
slibu èi jmenování do funkce.
Rada mìsta vzala na vìdomí smìrnici
è. 1/2005 o zadání veøejných zakázek. Nìkteré
vìci, které jsou nad rámec zákona, rada postoupila do rukou místostarostù a zároveò i vedoucích odborù. Napøíklad zakázky do 50 tisíc
budou v kompetenci vedoucích odborù, o zakázkách do 500 tisíc budou rozhodovat starosta a místostarostové, do dvou milionù bude
rozhodovat porada starosty.
V minulosti byly státem vydány v restituci
pozemky, které jsou souèástí kolní zahrady Z
Bratøí Èapkù a zèásti i veøejné komunikace.
Souèasný vlastník pozemkù nyní pøedloil
mìstu Pøíbram návrh na øeení tohoto problému
s tím, e v této oblasti chce vybudovat supermarket. Mìsto chce v letoním kolním roce
právì u této koly vybudovat nové kolní høitì
a pokud nebude vlastníkem pozemku, nemùe
získat dotaci na tuto stavbu. Mìsto tedy má
zájem na dohodì s vlastníkem, a proto rada doporuèila zastupitelùm pøijmout návrh vlastníka.
Zároveò stanovila i nìkteré podmínky, napø.
souhlas øeditele koly, vybudování svìtelné
køiovatky a pøevod pozemku na mìsto.
Rada projednala rozdìlení grantù pro jednotlivá sdruení zdravotnì postiených. Nyní
zbývá jetì odsouhlasení zastupitelstvem.
Zmìna dopravních tarifù MHD nyní
umoòuje øidièi autobusu odebrat a zablokovat
zneuitou èipovou kartu.
Celkem 28 milionù bude stát rekonstrukce
autobusového nádraí v Pøíbrami. Mìsto v souèasné dobì pøipravuje projekt k územnímu
rozhodnutí a ádost o dotaci, která musí být
pøedloena do konce bøezna. Partnery tohoto
projektu jsou napøíklad Svazek obcí
Podbrdského regionu, Connex Pøíbram, firma
Bosák Pøíbram, ÈD Centrum, Hornické muzeum

Pøíbram a Øímsko-katolická farnost Svatá
Hora.
Smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci
projektu Pøíbram  Bøezové Hory, rekonstrukce
komunikace a vybudování parkovacích ploch,
doporuèila rada ke schválení zastupitelstvu
mìsta. Odhadované náklady projektu jsou ve
výi 162 tisíc eur. Evropská unie - poskytovatel
grantu poskytne 75 procent nákladù.
O prùmyslovou zónu zatím projevila zájem
a nabídku na mìsto pøedloila firma DUVE.
Kalendáø sportovních a kulturních akcí
na rok 2005 se prodává za 10 korun. Rozhodla
o tom rada mìsta. Je k dostání v Infocentru
Mìstského úøadu Pøíbram v Zámeèku.
Do jednoho z volných pavilónù 8. Z
Pøíbram by se v budoucnu mohla pøestìhovat
2. základní umìlecká kola a uvolnìné prostory
na námìstí T. G. Masaryka by mohla získat
Knihovna Jana Drdy.
V rámci evropských programù jsme
pøistoupili k partnerství v týmové iniciativì
pro místnì udritelný rozvoj, tzv. evropský
program s názvem TIMUR, který nabízí spolupráci asi v deseti oblastech. Mgr. Schmidt
doporuèil vybrat oblast problematiky Cesty
dìtí do koly a zpìt.
Monosti èerpání dotaèních titulù z fondù
Evropského spoleèenství na vybudování nové
pøístupové cesty k Drkolnovskému vodnímu
kolu pøedstavili øediteli Hornického muzea starosta Ivan Fuksa spoleènì s 1. místostarostou
Václavem Beneem. Podobná schùzka probìhla i se správcem Svaté Hory P. Stanislavem
Pøibylem. Svatá Hora by z tìchto fondù mohla
získat finanèní prostøedky napøíklad na pøedládìní námìstí pøed bazilikou. Oivena by
mohla být i tøicet let stará mylenka na vybudování lesoparku na Svaté Hoøe, kde by mohly
být i altány a rùzná odpoèívadla.
Starostu Ivana Fuksu pøíjemnì pøekvapila
velká úèast veøejnosti na vernisái výstavy
Výtvarníci Pøíbramska. Tato výstava v Galerii
F. Drtikola Pøíbram potrvá do 10. dubna a jde
ji v poøadí o ètvrtou sérii podobnì zamìøených výstav.
Na setkání starosty s pøíbramskými podnikateli a Okresní hospodáøskou komorou byla
hlavním tématem zamìstnanost. Pøes pomìrnì
vysokou nezamìstnanost, kterou registruje
Úøad práce Pøíbram, potýkají se firmy stále
se stejným problémem a tím je nedostatek lidí
ochotných pracovat a pøedevím odvádìt
kvalitní práci. Na Pøíbramsku zaèíná být nedostatek nìkterých profesí, napøíklad chybí
strojaøi a zedníci.
Pøes sto dìtí se zúèastnilo hasièské soutìe
v Pøíbrami. Na soutì zavítal i starosta mìsta
Ivan Fuksa a byl prý pøekvapený, s jakým
nadením se u dìtí setkal.
Poprvé zasedal pøípravný tým tradièní
Rally Pøíbram. Na setkání byli pozváni i vichni
starostové obcí, kudy vede tra. Chystá se tedy
ji 27. roèník této soutìe, která je v odborných
kruzích povaována za jednu ze tøí nejlepích
v ÈR. Poøadatelé chystají pro diváky i nìkteré
novinky. Napøíklad pøedvádìcí jízda soutìních automobilù Praskou ulicí. Radnice letos
poprvé uvolnila pomìrnì velkou èástku
na podporu této akce - 300 tisíc korun.
Pøíbramskou radnici navtívil zástupce
Husova institutu teologických studií spoleènì
s øeditelem Støední zdravotnické koly. Ji
od øíjna tohoto roku by zde mohlo být bakaláøské
studium a pozdìji i studium magisterské. První
roèník by zaèal na SZ a pozdìji by mohla být
vyuita nìkterá z volných mìstských budov.
Zatím se jedná o studium oetøovatelství a fyzioterapeut. Zámìr je nutný jetì doplnit o souhlas
kraje a získání akreditace.
Na pøíbramské radnici právì probìhly
rozbory hospodaøení. Podle slov místostarosty
Ivana edivého nejsou zatím ádné velké
problémy.
Pomìrnì rychlé jarní tání pøineslo opìt
problémy s vodou. S úpravou pitné vody má
provozovatel 1. SèV v této dobì problémy,
protoe do vodních nádrí se dostávají i okolní
splachy a nìkteré obsahy jsou tak mírnì nad
hranicí normy.
Ve støedu 23. bøezna zaèaly ve mìstì
nejnutnìjí opravy komunikací po zimì
a Technické sluby Pøíbram zároveò zahájily

jarní úklid mìsta. Ukazuje se, e nejvìtí nepoøádek je v mìstské èásti Drkolnov. Úklid je
komplikovaný hlavnì tím, e øidièi nerespektují
dopravní znaèení. Stoprocentnì by mìly být
vyèitìny od nejrùznìjích igelitových obalù
i Jiráskovy sady.
Na jednání o budoucnosti jihovýchodního
obchvatu mìsta pøijel na pøíbramskou radnici
Karel Vyehradský - námìstek hejtmana pro
oblast dopravy a integrovaného záchranného
systému, a Pavel vagr - øeditel Fondu dopravy.
Podle závìrù studie, kterou si nechalo
Ministerstvo dopravy ÈR zpracovat, mìsto
Pøíbram prý tento obchvat nepotøebuje. S tím
ale Pøíbram rozhodnì nesouhlasí.
Medailon, který budou dostávat dìti,
jejich rodièe projeví zájem o pøivítání na radnici, je ji hotový. Z jedné strany je vyraen
znak mìsta, z druhé pak esticípá hvìzda. Také
je tu prostor pro pøípadné vyrytí jména dítìte.
Na duben je stanoven první vítací termín.
Rada mìsta doporuèila zastupitelùm
schválit pøevzetí pozemkù od firmy Diamo.
Dalí várka bytù byla schválena k prodeji
jejich oprávnìným uivatelùm za cenu 800 Kè
za metr ètvereèní. Tentokrát se jedná o byty
v Hálkovì a Plzeòské ulici.
Rada mìsta schválila pøidìlení celkem
osmi bytù. V esti pøípadech se jedná o byty
sociální a dva byty byly urèeny pro zamìstnance
pracující ve veøejnì prospìných slubách.
Celkem est anonù textu a dva anony
grafických pøíloh obsahuje kronika mìsta
za rok 2004. S tìmito materiály se seznámili
èlenové rady mìsta.
Základní umìlecká kola se zatím z námìstí TGM stìhovat nebude. Toto rozhodnutí
pøijala rada mìsta a zároveò rozhodla nechat
zpracovat studii na budoucí moné rozíøení
Knihovny Jana Drdy do prostor této koly.
Pøedseda zdravotní komise MUDr.
Jaroslav Krèek poádal o opìtovné jmenování
MUDr. Luïka Chládeèka èlenem komise.
Ji v loòském roce mìl Krajský úøad
Støedoèeského kraje vyèlenìno 30 milionù
korun na napøímení Obecnické ulice. Bohuel
stále nejsou zcela doøeeny výkupy pozemkù,
na které je pøipraveno dalích 11 milionù
korun. Ihned po doøeení vlastnických vztahù
bude zahájeno územní øízení a posléze bude
zaádáno o stavební povolení.
Mìstská rada se zabývala vyhodnocením
linek MHD, jejich vytíeností a nakonec se
shodla na zruení ètyø linek MHD è. 4. Naopak
dojde k rozíøení linky MHD è. 2, pøedevím
ve veèerních hodinách tak, aby návtìvníci
divadla a kina mohli pohodlnì odcestovat domù.
K posílení by mìlo dojít i v období mezi 15. a
18. hodinou. V souèasné dobì probíhá jednání
o moném zavedení spoje k supermarketu LIDL.
Rada se také seznámila s projektovou
dokumentací na výstavbu sportovní haly
u Základní koly Jiráskovy sady a zároveò i
se zámìrem Støedoèeského kraje vybudovat
novou sportovní halu za Sokolovnou v hodnotì
asi 50 milionù korun, která by slouila pro potøeby Støední integrované koly, Zdravotnické
koly a dalích.
Celkem dvacet tisíc korun uvolnila rada
mìsta na vyhláení nejlepích sportovcù.
Slavnostní akce se konala v rámci Pøíbramské
lední revue, kterou 31. 3. moderovala Romana
Navarová a Miroslav Peterka. Blií informace
naleznete v naí Fotokronice.
Dìtská pìvecká soutì nazvaná kolstar
2005 bude mít v Pøíbrami finále 25. èervna.
Do té doby ale probìhne celá øada pøedkol.
Rada mìsta uvolnila na tuto akci 25 tisíc korun.
Ministerstvo kultury ani tentokrát nepodpoøilo svým grantem nejvìtí pøíbramskou
hudební událost - Hudební festival A. Dvoøáka
- která v letos bude mít ji 37. pokraèování.
Mìsto Pøíbram rozhodnutím zastupitelù,
zamítnout stavbu Penny marketu v Seifertovì
ulici, pøijde o státní dotaci urèenou na stavbu
høitì u Základní koly Bratøí Èapkù. Tuto
dotaci toti mùe získat pouze vlastník pozemku
a tím je soukromá osoba, která chtìla po souhlasu se stavbou obchodu pozemky na mìsto
bezúplatnì pøevést. Zároveò tady mìlo vzniknout i dalí dìtské høitì a nová svìtelná køiovatka  to ve na náklady Penny marketu.
- str -

Pøíbramská jména (23.)
V dnením díle budeme pokraèovat ve výkladu jmen
nìkterých pøíbramských ulic. Soubìnì s ulicí Praskou
vede ulice Dlouhá. Své jméno získala podle své
(pro Pøíbram) výrazné délky, ale ani v tomto pøípadì se
nejedná o jméno pùvodní a navíc i tato ulice ponìkud
zmìnila bìhem let svùj tvar. Jeden konec Dlouhé tvoøila
toti dnení èást Milínské ulice, druhý pak Mariánské
údolí pod Svatou Horou, respektive Valeinka. Nejstarí
dochované pojmenování ulice byla Milínská, avak
záhy s jejím roziøováním smìrem k poutnímu místu se
ujal v 18. století název Dlouhá. Takové jednoduché
jméno nenechalo bohuel nae radní v klidu, a ti v roce
1930 zcela proti logice vìci se rozhodli ulici rozpùlit
na dvì èásti, které pojmenovali po celonárodních
osobnostech se vztahem k Pøíbrami na Zeyerova
a Vrchlického (podle básníka Julia Zeyera (1841  1901),
kterého pøíbramské pobyty inspirovaly k nìkolika drobným dílùm, a podle básníka Jaroslava Vrchlického
(1853  1912), jeho matka pocházela z naeho mìsta).
Dìlícím bodem bylo Komenského námìstí. V druhé polovinì dvacátého století dolní èást Dlouhé (Vrchlického)
v podstatì zanikla. Vìtina domù byla strena a nová
výstavba zcela ignorovala pùvodní rozvrení mìsta.
A tak byla v roce 1962 ulice opìt slouèena, byl jí vrácen
název Dlouhá a na poèátku 90. let 20. století byla ulice
zkrácena o èást dnení Milínské ulice.
Souèasná Milínská ulice má z vìtí èásti jiný tvar ne
pùvodní ulice tohoto jména. Jak ji bylo napsáno, jedná
se o jméno, které bylo pùvodnì pøiøèeno èásti Dlouhé
ulice. V 19. století nesl jméno Milínská pouze úsek
od hospody Na Marjánce k rybníèku Kaòka, zatímco
od hospody smìrem do centra se jednalo ji o Dlouhou,
která vùbec nebyla pøímo propojena s námìstím TGM,
naopak ji od nìj oddìlovala hustá zástavba s centrem
na Ryneèku. To ve zlikvidovala asanace Pøíbrami, probíhající od 50. do 70. let 20. století, a místo toho zde
vznikla iroká komunikace nevalného vzhledu, která se
napojila u Marjánky na dochovanou èást Milínské
ulice. Bylo proto jen logické, e toto jméno bylo v první polovinì 90. let rozíøeno na celou ulici, od námìstí
TGM a po dnení kruhový objezd u Kaòky.
Po zbourání Ryneèku v 60. letech 20. století a vybudování OV KSÈ o nìkolik let pozdìji se èást dnení
Milínské nazývala Mírová. Pøedìlem byla køiovatka
u dneního okresního soudu. Byla pojmenována zcela
v duchu doby, kdy si patent na mír osobovala strana
tábora socialismu a slovo mír se tak objevovalo v kdejakém bizarním spojení. Prodlouení Milínské ulice
tento název odstranilo.
Na Dlouhou ulici na opaèném konci navazuje ulice
Na Valeince. I tato ulice se zachovaným pùvodním
názvem mìnila v prùbìhu doby tvar, nebo se jím oznaèovala i èást dnení Dlouhé (od Palackého smìrem
nahoru). Natìstí zde pùvodní zástavba zùstala. Název
Valeinka odkazuje na jméno studny, která pøed výstavou souèasných domù zásobovala okolní usedlosti
pitnou vodou. Slovo Valeinka vyjadøuje vztah vlastnictví vìci (studny), patøící nìjakému Valeovi, co je
zdrobnìlina jména Valentin. Pokud tedy chceme trochu
spekulovat, tak tuto studnu vykopal nìjaký Pøíbramák
jménem Valentin a jeho zásluné dílo tak dodnes ije
v pojmenování ulice.
Daniel Doleal

D UBNOVÉ KALENDÁRIUM
2. 4. 1689

Byli ustanoveni první známí
mìsttí hajní: Václav
Havrlík a Jiøí Tùma.

4. 4. 1680

Císaø Leopold I. pøi cestì
z Vídnì do Prahy navtívil
Svatou Horu a Pøíbram.

8. 4. 1955

Na Pøíbramském námìstí
se konal tradièní Krajský
jarní trh, jeho souèástí
bylo vystoupení ákù
zdejích kol s ukázkou
spartakiádního cvièení.

13. 4. 1663

Zemøela Dorota Havránková, manelka druhého
svatohorského poustevníka Jana Havránka a první
doloená prodejkynì poutního zboí na Svaté Hoøe.

13. 4. 1950

V noci byl pod dohledem
Státní bezpeènosti vyklizen kláter na Svaté Hoøe
a tamní redemptoristé
internováni.

16. 4. 1823

Narodil se ve Varvaovì
Arnot Vysoký, prubíø v
Pøíbrami, spisovatel a mj.
tvùrce technologického
slovníku.

21. 4. 1639

Do Pøíbrami vpadla védská vojska pod vedením
generála Banera a mìsto
zcela vyplenila. Z kaple
na Svaté Hoøe si védové
udìlali stránici.

22. 4. 1761

Do vìe pøíbramského
kostela uhodil blesk a tìce ji pokodil.

24. 4. 1576

Pøíbramtí øezníci obdreli od svých berounských
kolegù cechovní artikule,
co je povaováno za datum vzniku cechu, nejstarího v Pøíbrami.

28. 4. 1944

Zemøel Hanu Jelínek, význaèný básník a pøekladatel,
pøedevím z francouztiny,
pøíbramský rodák.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RADA MÌSTA 7. 3.
JMENOVALA

1) povodòovou komisi v tomto
sloení: Ing. Ivan Fuksa, p. Ladislav Kubín, Ing. Petr Walenka,
p. Jaromír Fajrajzl, p. Marcel
Strnad, p. Pavel Burda, p.
Karel Kupec, p. Zdenìk kaloud, Ing. Ladislav Michvocík,
pí Alena Straková, Ing. Pavel
Bure, PhDr. Vìra Èerná, Mgr.
Jaroslav Kopecký, JUDr. Antonín
Hejduk, Ing. Jana Bureová, pí
Jana Pivoòková, p. Pavel Hudík,
Ing. Lubo Mandík, p. Josef
Procházka, kpt. Milan Baxa, p.
Emil Tabaèek, MUDr. Èestmír
Kalík, p. Jaromír Hána;
2) zapisovatelky: pí Jana Mazaèová,
AlenaDvoøáková, Marcela Trèková,
Lenka Holubová, Hana Mìráková,
Libue Handlová, Michaela
Krameová, I. Novotná  Kuzmová

RADA MÌSTA 21. 3.
SCHVÁLILA

A

Z A S T U P I T E L S T VA

- zvýení úhrady za zajiování
drobných pomocných prací
pro obyvatele DPS pracovníkem Peèovatelské sluby na
140 Kè a u neklientù na 250
Kè za pùl roku poèínaje dnem
1. 7. 2005
- zøízení jednoho místa veøejnì
prospìných prací na práce pomocného charakteru do funkce
pomocník (pomocnice) od 15. 4.
pro provoz Domova dùchodcù
- pøevzetí zátity starosty mìsta
Pøíbram nad Vyhláením nejlepích sportovcù r. 2004
a uvolnìní èástky 20 000,- Kè
na tuto akci

- vyhláení konkursního øízení
na místo øeditele pøíspìvkové
organizace 2. základní umìlecká
kola Pøíbram
- zruení nevytíených spojù
è. 27, 28, 29 a 30 linky MHD
Pøíbram è. 4.
- zavedení nových spojù na lince
MHD è. 2 v dobì odpolední
pièky dle návrhu dopravce
- zavedení veèerního spoje na
svoz obèanù z divadelních
pøedstavení a ostatních kulturních akcí dle návrhu dopravce.
- navýení úhrady za bydlení
JMENOVALA
v Domovì dùchodcù Peèova- MUDr. Luïka Chládeèka èletelské sluby mìsta Pøíbram nem komise sociálních vìcí
na 30 % dle §1 odst. 2 vyhl. è. a zdravotnictví
82/1993 Sb., v platném znìní
od 1. 4. 2005

95. výroèí narození Jana Drdy

(Pøíbram 4. 4. 1915 - Dobøí 28. 11. 1970)
Narodil jsem se 4. dubna 1915 v Pøíbrami jako syn dìlníka. Moje maminka byla nalezenec
a vyrostla v havíøské rodinì Josefa Vlèka....
Mùj otec byl synem nádeníka a zemìdìlské dìlnice. Po návratu z 1. svìtové války se otec stal
zamìstnancem Okresní nemocenské pokladny v Pøíbrami. V roce 1921 mi zemøela matka a zbyl
jsem jen já a o dva roky mladí sestra Marie. Otec se podruhé oenil s velmi mladou enou, ale
po ètyøech letech se manelství rozpadlo. Otec, který
mìl nesrovnalosti se svými pøedstavenými a èasto se
hádal i se svojí novou enou, se dal na pití a v roce
1925 náhle zmizel z Pøíbrami a odeel do svìta.
Nevidìl jsem jej pøes dvacet let... Po rozvratu rodiny
jsem od roku 1925 se sestrou Marií il u dìdy Vlèka,
ale kdy on i jeho ena v roce 1927 zemøeli, sestra
byla dána do sirotèince a já se uchytil u rùzných
pøíbuzných. Proil jsem velmi tvrdé dìtství, uèil jsem
se dva mìsíce klempíøem, ale pak na zásah otcovy
matky Josefy Drdové, která si mì vzala na vychování,
jsem se vrátil na støední kolu a dokonèil jsem
pøíbramské gymnázium v roce 1934.
Drda, Jan: Nedaleko Rukapánì. Povídky a fragmenty.
Praha, Ès. spis. 1989, s. 309.
Na gymnáziu Drda vynikal v èeském jazyce a na otázky,
èím chce být, odpovídal - spisovatelem. Zaèínal psát
drobné povídky a prózy, ale také divadelní hry, které
s úspìchem provozovali pøíbramtí ochotníci.
Po absolutoriu gymnázia v roce 1934 odchází mladý
Drda studovat filozofickou fakultu v Praze. Nejprve bydlí u pøíbuzného v Holeovicích, pozdìji
získává stipendium a je pøijat do Masarykovy koleje. Souèasnì zasílá své první literární pøíspìvky do Práva lidu, Studentského èasopisu, Mladé kultury, Kulturní politiky a Èeskoslovenského
vojáka. Zaèíná se angaovat ve studentském hnutí a doplácí na to hned v roce 1936, kdy je
z Masarykových kolejí vylouèen. Pokouí se udret na studiích tím, e dává kondice slabím
studentùm, ale nakonec pøijímá místo redaktora v Lidových novinách ve Zlínì. Zaèíná psát fejetony a pøipravuje denní sportovní a kulturní zpravodajství. Nìkdy v té dobì vydává také svoji
první kníku - román pro dìti Cirkusák Vincek, pes Matyá a opièka Brunhilda, a to zatím
pod pseudonymem Áda Vlach.
V roce 1938 pøechází Drda do praské redakce Lidových novin, kde poznává bohémské prostøedí
praských literátù. V té dobì uveøejòuje v Lidovkách vedle soudnièek, fejetonù a divadelních
kritik také své povídky, z nich se pozdìji zrodil román Mìsteèko na dlani. Na poèátku ètyøicátých let píe Drda drama Jako i my odpoutíme, romány Mìsteèko na dlani, ivá voda
a Putování Petra Sedmilháøe. V roce 1942 opoutí Lidové noviny, stává se scénáristou Lucernafilmu a pracuje na filmových scénáøích Druhá smìna, Mìsteèko na dlani, Dìvucha
z Beskyd, Znamení kotvy aj.
V kvìtnu 1945 vstupuje Drda do KSÈ a spoleènì s Ondøejem Sekorou a Václavem Øezáèem
zaèíná pracovat v novì zaloeném deníku Práce. 30. prosince 1945 má ve Stavovském divadle
premiéru jeho nová, pozdìji velmi slavná komedie Hrátky s èertem, kde je hlavní role vyslouilce Martina Kabáta napsána na tìlo herci Jaroslavu Prùchovi. V premiéøe úèinkovali také
Jaroslav Vojta, Frantiek Smolík, Ladislav Peek, Milo Nedbal. Stanislav Neumann, Frantiek
Filipovský, Èestmír Øanda, Jiøina Steimarová, Jiøina ejbalová a dalí, pozdìji slavní herci.
V roce 1946 vychází dalí Drdùv slavný román, který je v dalím roce zfilmován - Nìmá
barikáda. V roce 1958 vychází krásná kniha Èeské pohádky a v roce 1959 má premiéru
jedna z dodnes nejoblíbenìjích divadelních her Dalskabáty, høíná ves, aneb Zapomenutý èert.
V edesátých létech u jeho tvorba ztrácí na dechu. Píe scénáø k filmu Zlaté kapradí, v Rudém
právu vychází prolog chystaného románu Odkud pøicházíme a výbor z povídek Guy de
Maupassanta Pøíbìhy plné lásky. V roce 1968 zakládá èasopis Svìt práce a stává se jeho
éfredaktorem. V srpnu jsou tady ruské tanky. Drda veøejnì odsuzuje agresi a staví se po bok
demokratických sil. Na tuhle zradu mocní nezapomínají. Jakmile se o rok pozdìji opìt cítí
pevnì v kramflecích, sráejí svého bývalého soudruha do zapomnìní. Je vyhozen z místa
éfredaktora a je jasné, e si dlouho nevydá ani brourku. Umírá oputìn na dobøíském zámku
jednoho listopadového dne roku 1970.
Drdùv osud je velmi podobný øadì jiných levicových intelektuálù, kteøí naletìli na vìjièku
komunismu, který u nás nikdy pøedtím nebyl vyzkouen. Pøes vekeré své omyly vak je svými
souèasníky i ideovými nepøáteli líèen jako velmi sluný èlovìk. Odsouzením sovìtské okupace
se ukázal jako skuteèný èeský vlastenec, kterému jeho mladistvé poblouznìní ji dolo. V kadém pøípadì je nejvýznamnìjím pøíbramským spisovatelem vech dob a jeho knihy budou navdy hladit po dui dalí a dalí generace. Jeho jméno nese pøíbramská knihovna plným právem.
(kh)

Mìsto Pøíbram nabízí tyto byty:

S edm by t ù so c i á ln ích :
byt è. 10, Pb VII, Osvobození 316, 2+1, 47,09 m2
byt è. 34, Pb I, Plzeòská 77, 1+0, 22,00 m2
byt è. 28, Pb IV, Ès. armády 5, 2+0, 46,08 m2
byt è. 17, Pb VII, Mariánská 170, 1+1, 28,00 m2

byt è. 1, Pb I, Riegrova 73, 1+0, 30,08 m2
byt è. 1, Pb VII, nám. 17. listopadu 293, 1+0, 23,09 m2
byt è. 11 Pb IV, Ès. armády 5, 1+0, 37,26 m2

D v a by t y pro v yb ra n o u s k u p in u o s o b v eø e jnì pros pì  nýc h z amì s tnanc ù:
byt è. 24 v Pb III, Ryneèek 149, 1+1, 46,80 m2  HZS;
byt è. 4 v Pb VII, nám. 17. listopadu 301, 2+1, 52,44 m2  cizinecká policie
Jed e n by t pro pro d ej o b á lk o v o u m eto d o u : byt è. 14, Pb VII, E. Benee 56, 1+0, 22,50 m2
Váení ètenáøi, v minulém èísle Kahanu dolo k tiskové chybì. V rozpoètu mìsta - ve výdajové èásti - nebyla omylem
uvedena èástka 3 000 000,- Kè pro kapitolu 735 - Odbor koncepce a rozvoje mìsta. Omlouváme se Vám.
Redakce Kahanu

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA 16. 3.
ODVOLALO

Ing. Jaroslava Vandase z funkce èlena Finanèního výboru
ZM na základì jeho ádosti

JMENOVALO

p. Jana Fáru èlenem Finanèního
výboru ZM

SCHVÁLILO

- prodej dvou garáí v prodaném domì v Erbenovì 332
s právem opce pro Spoleèenství vlastníkù. V pøípadì odmítnutí práva opce ze strany
Spoleèenství vlastníkù, pøechází právo opce na stávající
nájemce
- Obecnì závaznou vyhláku è.
2/2005, kterou se mìní Obecnì

M Ì S TA
závazná vyhláka è. 16/2003
ze dne 5. 11 .2003, o místním
poplatku za uívání veøejného
prostranství
- pojmenování ulice z nám.
J. A. Alise od farního úøadu
po schodech do Husovy ulice
na Farní
- pojmenování slepé ulièky
z Romitálské (mezi Úzkou
a Havíøskou) na Schovaná
- pojmenování ulice na jihovýchodním svahu Svaté Hory
na K Rozhlednì, jedná se
o èp. 596, 597, 598, 599
- pojmenování ulice v obci
Lazec vedoucí od p.è. 106 pøes
p. è. 54, 91, 78 a k p. è. 512
na Okrouhlice
- prodej volného bytu è. 3
o vel. 1+1 v Kutnohorské 83
p. M. tíchovi za 451 000,- Kè
- prodej vol. bytu è. 17 o vel.
1+1 v ul. Gen. Kholla 189 pí
D. Mrkvièkové za 500 001,- Kè

Hudební festival Antonína Dvoøáka

Pøíbram 2.  23. kvìtna 2005
2. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 18 hod.

Jihoèeská komorní filharmonie È. Budìjovice
Stanislav Vavøínek  dirigent
Václav Hudeèek  housle
B. Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie
A. Dvoøák: Koncert pro housle a orchestr
L. van Beethoven: Symfonie è. 8

4. kvìtna  støeda
Svatá Hora  barokní sál od 19 hod.
Ensemble Tourbillon
Petr Wagner  umìl. vedoucí, viola da gamba
Pøemysl Vacek  barokní kytara, arciloutna
Jan Krejèa  theorba
Výbìr z cyklù: Marin Marais a Antoine
Forqueray; Pocta viole da gamba

6. kvìtna  pátek
Zámek Hlubo od 20 hod.

Ensemble Inégal
Adam Viktora  umìlecký vedoucí
Gabriela Eibenová  I. soprán
Hana Blaíková  II. soprán
Hasan el Dunia  alt
Jaroslav Bøezina  tenor
Vojtìch afaøík  bas
Monika Knoblochová  cembalo
Hana Fleková  viola da gamba
Jan Krejèa  theorba
Adam Viktora  varhany
A. Banchieri: La Barca di Venezia per Padua

9. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 19 hodin

Èeská komorní filharmonie
Vojtìch Spurný  dirigent
Zdenìk Adam  hoboj, milostný hoboj
Veronika Novotná  housle
Vladimír Lejèko  fagot
Pocta Antonínu Dvoøákovi
A. Dvoøák: Pekelný tanec z opery Èert a Káèa
A. Dvoøák: Humoreska G dur
B. Smetana: Znám jednu dívku z opery
Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Romance o mìsíèku z opery Rusalka
B. Smetana: Furiant z opery Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Kdy mne stará matka z cyklu
Cikánské melodie
Hospodin jest mùj pastýø z cyklu Biblické
písnì
B. Smetana: Skoèná z opery Prodaná nevìsta
A. Dvoøák: Karneval
Z. Fibich: Poem
A. Dvoøák: Praské valèíky
O. Nedbal: Valse triste z baletu Pohádka o líném
Honzovi
A. Dvoøák: Slovanské tance è. 7, 8, 10, 15

11. kvìtna  støeda
Divadlo Pøíbram od 19 hod.

Lubomír Andrt  jazzová kytara
Lubomír Brabec  klasická kytara
Petr Janda  rocková kytara
3 guitars  spojení klasické, jazzové a rockové kytary
Lubomír Andrt: Heat Wave
Johann Sebastian Bach: Concerto in B (arr. L.
Brabec)

Petr Janda: Tarantula
Giambattista Martini: Piacer d´amor
Petr Janda: Missing
Chich Corea: Spain
Fryderyk Chopin: Fantaisie
Lubomír Andrt: Ikebana
Lidová Dobrú noc
arr. L. Andrt, L. Brabec, P. Janda)

13. kvìtna  pátek
Zámeèek  Ernestinum od 19 hod.

Musica per Cinque
Jan Machat  flétna
Duan Foltýn  hoboj
Tomá Èistecký  klarinet
Michael Verner  fagot
Petr Hernych  lesní roh
C. Gervaise: Dechový kvintet
J. Ibert: Dechový kvintet
W. A. Mozart: Dechový kvintet
K. Stamic: Dechový kvintet
A. Dvoøák: jedna z vìt z Amerického kvartetu
v úpravì pro dechy

16. kvìtna  pondìlí
kostel sv. Vojtìcha  Bøezové Hory
od 19 hod.
Roman Janál  baryton
Karel Koárek  klavír
A. Dvoøák: Biblické písnì

18. kvìtna  støeda
Vysoká u Pøíbrami od 19 hod.

Smyècové kvarteto Vítìzslavy Kaprálové
Rita Èerpuèenko  I. housle
Simona Hurníková  II. housle
Svìtlana Jahodová  viola
Margit Koláèková - violoncello
V. Kaprálová: Smyècový kvartet
B. Martinù: Smyècový kvartet
A. Dvoøák: Smyècový kvartet

20. kvìtna  pátek
Svatá Hora  bazilika od 19 hod.

Severáèek
sbormistøi: Duan a Silvie Pálkovi
Georg Friedich Händel: Aleluja z oratoria Mesiá
Cladio Monteverdi: Quel Augelin cha canta
Tomas Luis Victoria: Responsorium VIII
Johann Sebastian Bach: Herr Gott Vater
z kantáty è. 39
Wer da glaubet
César Franck: Panis Angelicus
Johannes Brahms: Adoramus te Christe
Maurice Duruflé: Tota pulchra es Maria
Petr Øezníèek: Salve regina
Otmar Mácha: Hymnus na slova Jana Amose
Komenského
Petr Eben: Moralia Catonis (výbìr)
Petr Eben: Truvérská me

23. kvìtna  pondìlí
Divadlo Pøíbram od 19 hod.

Filharmonie Bohuslava Martinù
Jakub Hrùa  dirigent
Jiøí Bárta  violoncello
Josef Suk: Fantastické scherzo
Bohuslav Martinù: Symfonie è. 4
A. Dvoøák: Koncert pro violoncello a orchestr
h moll

FOTOKRONIKA

Nová èeská komedie Pøíbìhy obyèejného ílenství se hrála také
ji i v pøíbramském kinì. Dne 17. 3. se pøedstavení zúèastnila
delegace hercù a ostatních tvùrcù filmu.

Pøehlídka hudebníkù v rámci Èesko-ruského hudebního dialogu
se konala v aule Z Jiráskovy sady a v Galerii Fr. Drtikola.
Na snímku je ruský soubor Melodie.

Jarní keramický trh navtívilo hodnì lidí a k mání byly rùzné
druhy keramiky. Hrneèky, misky, kvìtináèe, dbány, svícny, ...

Ve ètvrtek 24. bøezna zahájilo mìsto výspravy místních komunikací. Zima byla kruná, silnice jsou hodnì znièené.

V Q-klubu byla ve dnech 23. - 24. bøezna výstava vìdeckých
a technických projektù mládee QUIDEX 2005.

Na pøíbramské radnici byly vyhláeny výsledky regionálního
kola mezinárodní soutìe Vlajky kolem svìta, kterou vyhlásila
vodohospodáøská spoleènost Veolia Environnement.

Tøetí Podnikatelský ples, jeho poøadatelem byla Okresní hospodáøská komora Pøíbram, se opravdu vydaøil.

Europoslanec za KSÈM Ing. Jaromír Kohlíèek, CSc., pøijel navtívit
Pøíbram. Na snímku s Ing. Bartonìm, èlenem zastupitelstva mìsta.

Ve ètvrtek 3. 3. byla v Galerii F. Drtikola vernisá výstavy Výtvarníci
Pøíbramska.

foto: Z. Mikula

foto: Z. Mikula

Tání snìhu vyvolalo v mnohých strach, ale natìstí Pøíbram
ádnou kalamitou postiena nebyla.

Nejlepí sportovci mìsta Pøíbram v r. 2004: Vlastimil evr (fotbal), Jana Jechová (krasobruslení),
Martin Valáek (lední hokej), Markéta Straková (plavání), Adam Øehoø (støelectví), Petr Havrlík, Blanka
Seidlová (taneèní sport), Pavel Sedláèek (fotbal), Daniela Chlebnová (aerobic), Filip Køesan (volejbal),
Ondøej Vrátný, Lucie Novotná (taneèní sport), Frantiek Païour (cyklistika), Hana Charyparová (krasobruslení). Sín slávy: Ing. Koláø.

